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LENKU,DARBININKAI SKAITO PIRMĄJĮ NUMERĮ ,LEI- 
ŽIAMĄ LAISVOSIOS DARBO UNIJOS SOLIDARNOSC.

BREŽNEV’AS LANKO maistą: vienam žmogui per
PRAHĄ mėnesį bus skirta 3 ir 1/2 kg

Sovietų Sąjunga sušaukė mėsos ir 1 kg.cukraus.Ang- 
skubos susirinkimą su Rytų liakasiai ir sunkioje pramo- 
Europos sąjungininkais Če
koslovakijoje, Prahos mies
te, kuriame diskutuos nera
mumus Lenkijoje. Šis susi
rinkimas sutampa sul6-uoju 
Čekoslovakijos komunistų 
partijos Kongresu.Šiam su
sirinkimui didelį svorį nori 
suteikti Brežnev’as savo at
vykimu ir jame dalyvavimu.

Ar čekoslovakai ir Rytų 
Blokas išdrįs bandyti atida
ryti pasenusias ir užkietė
jusias Brežnev’o akis ir ar 
privers jį irKremlių suras
ti žmonišką kelią į tikrą dir
bančiųjų Sov. Sąjungoje ir 
satelitų kraštuose ekonomi - 
nio gyvenimo pagerinimą ? 
Ar Žmogaus Teisių Akto lai
kymąsi ? Ar galima svajoti, 
kad visi susirinkusieji taptų 
vieningi ir drąsūs, kaip len
kai ir pasakytų draugui 
Brežnev'ui, kad komunistų 
partija yra tapusi didžiausia 
darbininkų ir tautų išnaudo
toja ir kad aukščiausias lai
kas ją reformuoti?....

Tuo tarpu , raudonieji dik
tatoriai manevruose šalia 
Lenkijos sienos ir pačioje 
Lenkijoje rodo savo ginklų 
jėgą.Manevrų priedanga, y- 
ra atsiųstas didesnis kiekis 
helikopterių bei karių.

Kai kurie manevrai pri
mena panašų sovietų elge
sį prieš invaziją į Čekoslo - 
vakiją. Tai kelia rimtą su
sirūpinimą, nors ir kartoja - 
mi kai kurių Vakarų stebėto
jų posakiai, kad invazijos 
nebūsią.

Netikėtai, suvažiavimui 
baigiantis, Brežnev’as pa
reiškė, kad Lenkija sugeban
ti pati susitvarkyti. Dalis 
manevruojančių trupių buvo 
atitraukta nuo Lenkijos sie
nos.
MAISTO NORMOS 
LENKIJOJE

Nuo balandžio mėn.Lenki- 
jos vyriausybė normuos

nėję dirbantys gaus didesnę 
normą.

LENKIJA LAIKOSI TYLIAI
Bydgoszcz vykę neramu

mai aptilo. Pasitarimai tarp 
vyriausybės ir norinčių tu
rėti laisvą uniją ūkininkų , 
atidėti 11- ai dienų ir nebe - 
grąsoma streiku.

Lenkijos Parlamento posė
dis tačiau atidėtas, nes, kaip 
skelbiama, premjeras Jaru
zelski sirguliuoja. Keletą 
dienų jis nesirodė viešumon. 
Jis yra nuosaikių pažiūrų ir 
palaikomas didelės dalies 
Soldarnoscz narių.

LIETUVIU TELEGRAMA 
PREZ.R.REAGAN’UI

D r. Stasys A „Bačkis, Lie
tuvos atstovas Washington'e, 
pasiuntė asmeniškai ir visų 
lietuvių A merikoje vardu 
telegramą, linkėdamas grei
to sustiprėjimo po pasikėsi 
pasikėsinimo prieš jo gyvy
bę.

Nors Reagan’as po opera
cijos greitai sustiprėjo,ta
čiau dar turi likti ligoni - 
nėję dėl nepraeinančio karš
čio,

Slaptosios tarnybos agen
tas, kuris šovimo metu me
tėsi tarp prezidento ir žudi
ko ir buvo sužeistas, jau ga
na sustiprėjo ir grįžo namo 
iš ligoninės.

KODĖL DRAPEAU TYLI?
Jau 8 mėnesiai praėjo, kai 

Montrealio meras Jean Dra
peau pažadėjo atsakyti į Ma- 
louf raporto kaltinimus, kad 
jis pereikvojo savavališkai 
1976 m.Olimpiados finansus.

Drapeau, nors buvo ža
dėjęs po 2-jų mėnesių duoti 
viešą atsakymą į kalti nimusį 
dar vis tyli.

Atsiklausus mero įstaigą , 
buvo pranešta, kad jis dar 
tebedirbąs su atsakymu.

/Matyt, reikia gerai gal-
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LIETUVIU. SAVAiTRASTIS

vą pasukti, kad nubaltintas 
išlįstų pats ir tikriausia vi
sa eilė pareigūnų, gal ir iš 
visų partijų/

IŠ BA LT IEČrų. VAKARO 
KANADOS PARLAMENTE; 
1931. III. 4 d. :
iš kairės: adv. J.Kuraitė, 
KLB pirm-kė, sol. Vytas 
Paulionis, Parlamento, na
rys Lloyd Francis, Parla - 
mento p-kės pavaduotojas ir 
dr. Milda Danytė.

Nuotr.: J.V.Danio

RUSU EMIGRANTAI 
RAŠO APIE LIETUVĄ 
IR LATVIJĄ

V. Vokietijoje rusų emi
grantų leidinyje "Posse v” 
buvo rašyta, kad sovietinių 
respublikų tarpe Lietuva už
ima I-ą vietą gyventojų ap
rūpinime. Vienas lietuvis pa
sakojęs jų žurnalistui, kad 
Sniečkus priešinęsis didelio 
naudojimo gaminių iš veži - 
mui iš krašto. Todėl daug ___ .______________
kas atvykdavo iš kitų reo- 4&k Vilniuje, kiek visur ki

publikų apsipirkti į Lietuvą , 
ypač maisto. Po Sniečkaus 
mirties viskas pasikeitė. Į 
Leningradą išvežama kas
dien 80 to mėsos /'./. Lie - 
tuvoje rusų nemėgsta - ne

1931 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES
. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1931 m. gegužės 16-17 d.d., 
Visuotinio ŠALFASS-gos Suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS-gos Centro Valdy-

žaidynes vykdo Baltimores Lietuvių Atletų Klubas

Jl-sios š 
Baltimore, Md. 
bos pavedimu,

Žaidynių programoje bus krepšinio, tinklinio, plaukymo ir individualinės šachmatų 
varžybos - 1981 m. Š. A. Lietuvių pirmenybės.

Krepšinio varžybos bus vykdomos šiose klasėse; Vyrų, Jaunių A, Jaunių B, Jaunių C 
Moterų ir Mergaičių A.

Tinklinio pirmenybės numatomos pravesti šiose klasėse; Vyrų. Moterų, Mergaičių A ir 
Mergaičių B.

Krepšinyje ir tinklinyje - Jaunių ir Mergaičių A klasei priklauso gimusieji 1962-64 m., 
B klasei - gimusieji 19&5-66 m. ir C klasei - 1967 m. ir jaunesni.

Krepšinyje, kiekvienoje klasėje gali dalyvauti nedaugiau kaip 8 komandos, reikalui 
esant, atrinktos pagal apygardinių pirmenybių davinius ar pagal Centro Valdybos parėdymą. 
Vyrų klasė bus išskirstomą į A ir B tik tuo atveju, jei atsiras pakankamai komandų.

Tinklinyje, komandų skaičius neapribojamas. I
Galutinis krepšinio ir tinklinio varžybų formatas bus nustatytas po preliminarinės 

registracijos, kuri privalo būti atlikta iki 1981 m. kovo 20 d., šiuo adresu:
Mr. Algirdas Veliuona, 118 Stonewall Rd., Baltimore, MD 21201. Tel. (JOI)-744-2044
Smulkios informacijos praneštos visiems sporto vienetams

Plaukymo Pirmenybės
Plaukymo pirmenybės bus pravestos šeštadienį, gegužės 16 d., Catonsville Community 

College baseine, 800 South Rolling Rd., Baltimore MD 21228. Varžybų laikas - nuo 12;00 
iki 4:00 PM. Dalyviai prisistato nuo 11:00 AM, Baseinas yra 25 yd. ir turi 8 linijas

Šios varžybos bus 1981 m. Š. A, Pabaltiečių Pirmenybės, iš kurių bus išvestos ir 
lietuvių pirmenybės.

Pirmenybės bus vykdomos šiose klasėse: vyrų ir moterų, jaunių ir mergaičių 13-14 m 
jaunių ir mergaičių 11-12 m., jaunių ir mergaičių žemiau 11 įm. Klasifikacija nustatoma 
pagal dalyvio amžių varžybų dieną.

Programa apima visus plaukymo stilius. Šuolių į vandenį nebus.
Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų plaukikams
Dalyvių registracija atliekama iki 1981 m. gegužės 9 d., šiuo adresu:
Mr. Arvydas Barzdukas, 5322 Hartwell Ct., Falls Church, VA 22042
Telefonas: (703)- 560-1410 namų, arba (703)- 533-2384 darbo.
Smulkios informacijos pranešta visiems sporto vienetams. Klubams nepriklausą plauki

kai dėl informacijų gali kreiptis į A, Barzduką.

Šachmatų Pirmenybės
1981 m. Š. A. Lietuvių Individualinės Šachmatų Pirmenybės bus pravestos gegužės 16-17 

d.d., Lietuvių Namuose (Lithuanian Hall), 851-853 Hollins St., Baltimore, MD 21201.
Turnyras bus pravestas 5 ratų Šveicarų Sistema. Laiko riba - 40 ėjimų per 90 min.
Trys ratai bus vykdomi.šeštadienį ir du sekmadienį. Pirmojo rato pradžia - 10;00 AM 

šeštadienį, gegužės 16 d. Dalyviai prisistato nuo 9:°0 AM.
Dalyvavimas atviras visiems lietuviams šachmatininkams. Žaidėjų skaičius neapribotas 
Dalyvių registracija atliekama iki 1981 m. gegužės 9 d., šiuo adresu:
Mr. Petras Okas, 1250 Elm St., Baltimore, MD 21227. Telef. (JOI) - 242-3112.
Smulkios informacijos yra praneštos visiems sporto klubams, žinomiems šachmatų vie 

netams bei kai kuriems pavieniams šachmatininkams. Suinteresuoti pavieniai šachmatinin
kai, kuifie nėra asmeniškai gavą informacijų, prašomi kreiptis į Petrą Oką.

Edm Jasiunas 
3704 W - 70 Place 
Chicago, ILL.6o629 
U.S.A.

7722 GEORGE ST. LA SALLE, P.O. H8P 1C4

Latvijoje daugelis galvoja 
kad visų bėdų priežastys y- 
rarusai. Imigravę jie gauna, 
lengvai ir greitai butus, o

tur
Rygoje, kaip rašo "Pos - 

sev", latvių - rusų santy - 
kiai geresni, negu kituose 
Pabaltijo kraštuose. Esą. patiems latviams dažniausiai 
net tarpusavyje kai kurie/ tenka laukti buto eilės po 1O 
latviai kalba rusiškai. Kitur metų .. /
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada!

or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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AR DEMOKRATIJA 
LAIMĖS ?

Daugelis mūsų skaitytojų šiuos žodžius skaitys jau po 
to, kai Kvebeko rinkimai bus praėję / ir dėlei to galime 
padėkoti nuolat streikuojantiems mūsų pašto valdininkams, 
kurie yra vieni pačių prasčiausių valdininkų visoj Šiauri
nėj Amerikoj!/. Todėl.galbūt.kai kas ir pasakys: bičiuli , 
šaukštai po pietų *. Nevisai. Čia kalbėsime apie šios pro
vincijos politinio gyvenimo praktiką,kuri dar prieš "še- 
fo" Maurice Duplessis gadynę buvo labiau negu savotiška. 
Kalbėsime ir apie tai, kaip demokratiją galima suktai ir 
ciniškai padaryti vienos partijos, vienos ideologijos sme
genų plovimo mašina, kaip galima taip vadinamą masę 
minkyti lyg molį į visokių formų bei spalvų stabus. Kas 

šiandieną darosi Kvebeke nėra nei išimtis, nei laisvės vė
jo pūstelėjimas į švintančius smegenis. Taip daug kur 
mirė demokratija.

Jeigu pekistai laimės rinki mus, tai tiktai Įrodys šių 
tvirtinimų pagrįstumą. Jokia partija iki šiol šioje provin

cijoje nesugebėjo taip tobulai, goebelsiškai, mopriškai ap
dumti /ypač jaunųjų kebekuazų/ akis. Jeigu liberalai lai
mės, tai bus Įrodymas, kad ir paprastas, nuo durų prie 
durų, nuo žmogaus prie žmogaus, tačiau atviras ir nuo - 
širdus kreipimasis dar gali Įveikti naciško, maskvinio , 
arba ir kitokio raugo masinių mitingų,- paradų, isteriškų 
vėliavų mojavimų ir pigių šūkių sumaniai manipuliuojamą 
propagandą. Reiškia, ta masė netokia jau durna, kaip kad 
visokie vadai, vadukai bei PQ "elitas" mano.

Bet dabar grįžkime prie demokratijos žlugimo šioje 
provincijoje. Įsidėmėkite ir paklauskite savęs: ar nepasi
darė, po pekistų laimėjimo, baisu žmonėms? Baisu 
ko? Ggi, būti apšauktu netikru kebekuazu, išdaviku, anglų 
tarnu, išnaudotoju, ir 1.1. ,irt.t. Net patys Kanados 
prancūzai pastebėjo, kad po 1976 metų rinkimų , jeigu 
žmogus krautuvėje arba šiaip viešoje vietoje nori ką nors 
prieš separatistų Parti Quebecois pasakyti, tai prieš sa
kydamas, apsidairydavo, ar kas neišgirs? Atsimenate ? 
Taip buvo sovietų ir naciiį okupacijos metais’. Tai pir - 
mas ženklas, kad demokratija nuodijama ir žudoma.Ga - 
liu dar pridėti: neseniai net keli mūsų tautiečiai klausė, 
girdi, jei pekistai ir vėl laimėtų, ar neuždarytų jie mūsų 
laikraščio? Dėl ko? Gi dėl šių ąntiseparatistiškų minčių. 
Tikra tiesa Nesijuokime betgi, iš šių padorių piliečių . 
Nekaltinkime jų neišmanymu, naivumu pergreitai. Jeigu 
žmogus bijo prisiklijuoti Kanados vėlevėlę prie automo - 
bilio lango čia, Kanadoje,dėl to, kad kas nors, girdi, gali 
išmušti langą, - tai irgi ženklas, kad šioje provincijoje 
neapykantos ideologija pasiekė zenito ir pati demokratija 
ima merdėti, nes ją dusina viena partija. Partija, kuri 
tariasi esanti vienintėlė neklaidinga, atatinkanti visų gry
nakraujų kebekuazų, anot Levesque, Dievo duotas jiems 
teises bei troškimus. Atsimenate neklaidingąją, šlovin
gąją , nepamainomą partiją? Atsimenate grynakraujus 
arijus, kuriems buvo irgi Dievo duota valdyti kitus, men
kesnius tvarinius? Ar ne ta pati gaida? Ta pati muzikė
lė ’. Tokie pat orkestrai. Ir dirigentai aiškiai mokėsi to
je pačioje smegenų plovimo akademijoje. Ir tai tik keli 
atvejai. Jų yra begalės. Kad ir tie laikai, kai tie patys pi
liečiai, kurie šiandien gieda mums lakštingalomis, neno
rėjo nei mūsų, nei mūsų vaikų net kvapo savo mokyklo
se. Fabrikuose mep buvome jiems tik prakeikti užsienie
čiai, atimą iš jų ir jų vaikų darbus. Kodėl tie darbai 
mums teko, net šiandien Kvebeko manipuliaroriai nenori 
kalbėti. Kiekvienas mūsų .kuriam teko dirbti su šigis iš
rinktaisiais, gerai žino, k o d ė 1 imigrantai ir pabėgėliai 
gavo geresnius darbus. Šiandien, aišku, apie tai kalbėti 
Kvebeke nebe "košer". Tebūna taip. Galima ir nekalbėti . 
Ylos ir pačios išlenda iš maišo. Ne dėlko kito mes turė
jome išmokti pirma ir anglų kalbą. Tai buvo mūsų duo
nos kalba. Juokinga ir kvaila mus vadinti anglų tarnais, 
jų kapitalo dalinininkais, išnaudotojų rėmėjais,etc. Mes 
buvome patys paskutiniai , tikri "baltieji negrai" ir tik sa
vo darbo ir sugebėjimų dėka iškilome. Toli gražu, ne į 
angliško kapitalo bokštus. Anglosaksų snobiškumas mums 
nemažiau pažįstamas už smulkų prancūzų pavydą bei pa
giežą.

Tie neapykantos, terorizavimo, persekiojimo, užgau
liojimo, grąsinimo "balsuoti už mus, arba žinai kas bus", 
simptomai yra demokratijos vėžio simptomai. Tai ne - 
sveikos visuomenės votys.«Kol jų nepanaikins pekistų ide
ologai, tol šioje provincijoje tikroji demokratija tolydžio 
nyks ir nyks. Štai kodėl klausėme šitą lemtingą klausimą, 
ar demokratija laimės. Mes,kaip niekas kitas, uiti ir per- 
2 psl.

PLANUOJAMAS 
IV-ASIS MOKSLO IR

KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

IV Mokslo irkūryoos sim
poziumo Mokslinės progra 
mos komiteto pirmininkas 
yra dr._ Pranas ZUNDE.. 
Griežtųjų mokslų technolo - 
gfjos ir architektūros sekci
jai vadovauja dr. Jonas BILĖ - 
NAS, Medicinos mokslų sek
cijai: dr. R. NEMICKAS, Hu
manitarinių ir socialinių 
mokslų sekcijai: dr. Ina UŽ- 
GIRIENĖ, Muzikos dailės: 
L. ŠIMUTIS, Teologijos :kun. 
dr. V. RIMŠELIS. Organiza
cinio komiteto pirmininkas —
J. RIMKEVIČIUS, Finansų 
komiteto pirmininkas — dr.
K. JUČAS.

Atskirų mokslo sričių sesi r 
jų temos ir vadovai: Filoso
fija - dr. K. SKRUPSKELIS; 
Istorija — dr. J. RAČKAUS - 
KAS; Kalba — dr. A. KLIMAS; 
Literatūra — dr. B. VAŠKE
LIS; Menotyra — dr. ST.GOŠ
TAUTAS; Psichologija — kun. 
dr. K. TRIMAKAS; Tautotyra 
— E. BRADŪNAITĖ; Teisė ir 
Socialogija — dr. T. REMEI- 
KIS; JAV LB Socialinių Rei
kalų Taryba.

Įvairių mokslo šakų sesi
jos ir vadovai: Fizikos ir 
matematikos sesija — dr. Rr 
VAIŠNYS; Chemijos mokslai 
(dvi sekcijos)—dr. B.JASEL- 
SKIS; Jūros mokslai ir gam
tos apsauga—dr. V. KLEMAS; 
Medžiagų mokslai — dr. S. 
MATAS; Erdvės mokslai ir

elektros inž. — dr. A. KUO
RE ; Vibrotechnika — dr. A. 
VAIČAITIS; Transportacija — 
dr. J. MALDUTIS; Energija — 
dr.V.FIDLERIS; Informacija 
ir kompiuteriai — dr. A. AVI
ŽIENIS; Struktūrinių ir sta—

tybos mokslai — inž. J. DA
NYS; Architektūra I — dr.A. 
Kulpa-KULPAVIČIUS;Archi- 
tektūra U — arch. A. KERE
LIS.

Rengiama eilė kūrybos ir 
mokslo darbų parodų. Lai

•••••••♦ J.A.V. VYRIAUSYBES SAVARANKUMO KLIŪTYS •«•••••«
Yra toks pensininkų žurnalas "Modern Maturity", kuria

me spalio —lapkričio mėresių 1980 m. numeryje aprašy
tas multi milijonieriaus (tikriau, bilijonieriaus) žydų tau
tybės Armando Hammerlo gyvenimas. Dar būdamas stu
dentu Columbia Medical School 1919 m. jis uždirbo pirmą 
milijoną dolerių. Gavęs daktaro laipsnį, jis niekuomet ne
praktikavo, kaino gydytojas. Neužilgo po to jis vyko į Ru
siją, kurioje anuomet siautė šiltinės epidemija, ir pamatė 
badaujančius rusus. Nuosavais pinigais jis įgijo vieną mi
lijoną1 "bušelių" Amerikos kviečių, o iš Sovietų gavo už 
juosTcaviaro ir kailių, kukiuos pardavė JAV-se. Tai buvo 
pradžia ilgo romanso su Sovietų Rusija. Šešių mėnesių at
silankymas išsitęsė Į 9 metus. A. Hammeris pasidarė 
pirmas Sovietų Sąjungos svetimšalis koncesininkas, ir jis 
veikė tiesioginiai per Leniną, kuris jam pasakęs,kad pa
saulis (suprask, sovietinis) labiau vertina jo prekybinį 
(biznio) talentą, negu jo mediciniškus gabumus. Neužilgo 
po to jis gavo asbesto kasyklų koncesiją ir taipgi koncesi
jas Fordo Motoro kompanijai JAV, Rubber ir Underwood 
Typewriter, tad teikė visakeriopą pagalbą Sovietų Sąjun
gai. Jis taipgi yra gabus spekuliantas: rašoma, kad neper
seniai jis uždirbo 108 milijonus dolerių per dvi savaites, 
nupirkęs 6 milijonus uncijų sidabro už $23. 60 vieną unciją 
ir pardavęs tą sidabrą už $41. 76 vieną unciją.

A. Hammer'is, Sovietų Sąjungos draugas, nors jau 82 
metų amžiaus, laisvai važinėja po Sov. Sąjungą. Štai nėr 
perseniai buvo rodoma televizijoje jo susitikimas ir pasi
kalbėjimas su lenkų kom. partijos pirmuoju sekretoriumi 
Kania, o prieš tai jis aplankė Vengrijoje Kadarą. A. Ham
mer'is autoritetingai užtikrino Kania, kad sovietų kariuo
menė neįsiverž į Lenkiją. Tokių, kaip A. Hammer is yra ir 
daugiau JAV-se, kaip pav., viešas sovietų simpatikas Cy- s 
rusEaton'as. Ar bereikalingi komentarai, kaip didieji JAV 
kapitalistai palaiko ir stiprina Sovietų Sąjungą ?

JAV politikoje yra labai įtakinga organizacija "Council 
On Foreign Relations" (C. F. R.), pusiau slapta, riboto 
skaičiaus, įvairių gyvenimo sričių įtakingus asmenis ap
jungianti organizacija. Jos pirmininku yra David Rockefe— 
ler'is,milžiniško Manhattan Bank New York'e pirmininkas . 
Yra daug vadinamų labdarybės (charity) fundacijų (founda
tions), kurių žinomesnės yra Fordo, Rockefeller!©, Car
negie ir kt. fundacijos, per kurias JAV didieji piniguočiai 
išvengia mokesčių mokėjimo, nes jos laikomos nuo mokės- 
člų atleistos ! Spėjama, kad per tas fundacijas atitraukia
ma nuo valstybės iždo 50 .bilijonų dolerių mokesčių pinigų. 
Ligšioliniai Kongreso Komitetų bandymai ištirti (investi- 
guoti) tas didžiąsias fundacijas ir jų ryšį su C. F. R. tyliai 
"numirdavo". Kitaip sakant, jų nedrįsdavo kontroliuoti- 
Pav., Nelson Rockefeller’is 1966 m. tesumokėjo tik $685 
pajamų mokesčių •* Jų įtaka į vyriausybės politiką buvo iki 
Šiol vyraujanti. Liberalai didžturčiai ir intelektualinis eli
tas per jų kontroliuojamas fundacijas finansuoja spaudą, 
radikalius sąjūdžius ir netdemonstracijasJMebereikalo yra 
tvirtinama, kad JAV yra didžiausias pasaulinio komunizmo

sekioti, žinome pūvančio organizmo kvapą. Ir žinome,kad 
tiktai radikali operacija gali išgelbėti nuo mirties. Šitie 
rinkimai mums davė progos. Gal kitos tokios niekad ne - 
bus. CAVEANT CONSULES ’. Arba paprastai, lietuviškai 
kalbant: Budėkite, valdžios galvos’. Bet ir mes, tos kitos 
kūno dalys, budėkime taip pat. Žmogaus laisvės vagia - 
mos ne tiktai sovietinėje imperijoje, bet ir čia pat, mūsų 
pačių panosėje. G už demokratiją esame atsakingi visi : 
jinai, jis, tu ir aš. H.Nagys

UZ GERESNĮ RYTOJŲ-

UŽ MUS, UŽ Mūšy VAIKUS, UŽ KANADĄ- 
BALSUOKIME UŽ LIBERALUS BALANDŽIO 13 d.

Prisiminkime referendumą - ir dabar baikime tą darbą. 
Nušalinkime separatistus, tegul Quebec’as vėl gyvuo
ja vieningoje ir broliškoje Kanadoje.

Tegul Quebec’as vėl būna dinamiška ir tolerantiška 
bendruomenė, -atvira vi s i e ms piliečiams, nežiūrint 
jų kilmės, kalbos ar politinių pažiūrų.

Išsirinkime visų kvebekiečių vyriausybę, kuri gerbia 
asmens teises ir laisves, ir rūpinasi mūsų visų 
gerbūviu ir ekonominiu progresu.

Prisiminkime lapkričio 15, 1976. Neleiskime, kad tai 
vėl pasikartotų. Eikime visi balsuoti už LI BE RA LŪS .

IT’S 
VOUR 
FUTURE

kantis būvusių simpoziumo 
tradicijų, Organizacinis ko
mitetas rengia susipažinimo 
pobūvį, literatūros vakarą ir 
ir banketą. Simpoziumas 
įvyks 1981 m. lapkričio 25-26 
d. Chicagoje.

rėmėjas, prisidengiantis antikomunistine veikla. Komuniz
mas, pavertęs daugelį kraštų tikrais elgetynais, per pa
saulinės valdžios trokštančius, didžiojo sąmokslo samdi
nius Sov. Sąjungą ir raudonąją Kiniją, neslepia tikslo įkur
ti visą pasaulį apimančią komunistinę valstybę.

Prieš eilę metų senatorius Joseph Mc. Carthy įrodė, kad 
JAV Vyriausybė yra dtdžiausis pasaulinio komunizmo rė
mėjas. Jis ieškojo komunistų rėmėjų aukštose Gynybos 
D-to ir State D-to sferose, bet ankstyva mirtis nutraukė 
jo veiklą. Kad daug komunistų agentų yra sulindę į State 
D-to ir kitas įstaigas (ir į universitetų vadovybes bei per
sonalą, į mokytojų ir darbininkų unijas, didžiųjų korpo
racijų prezidentų kėdės ir net į Šventovių sakyklas), tai . 
jau beveik vieša paslaptis. Kam gi nežinomas didžiosios 
pastangos nelaimėti Korėjos ir Vietnamo karų? Dar prez. 
Eisenhower io laikais buvo paskelbtas "egzekutyvinės pri
vilegijos" potvarkis, tuo atimant Kongrese Vidaus Saugur 
mo Komitetams teisę apklausinėti valstybės tarnautojus 
subversyvinės veiklos reikaluose !

JAV skolos greit pasieks trilijono dolerių sumą, o fede- 
ralinių tarnautojų skaičius vis auga. Net jau išrinkus lap
kričio 4,1980 m. prez. Reagan'ą, taipgi buvo pasamdyta 
naujai 20.000 tarnautojų, kurių samdymo teisėtumą nau
ja Vyriausybė ginčija. Viso JAV valdžios tarnautojų (Fe
deral Employes) esama beveik 5 milijonai (4. 953. 500 ar
ba vienas iš dvidešimties dirbančių): 2.055. 500 — kariš
kiai ir 2. 898.000 civiliai. JeŲfederaliniųtarnautojų išti
kimybės tikrinti yra neįmanoma, tai ir jų atleisti iš tarny
bos niekas negali, nes jie yra apsidraudę "Civil Service" 
įvairiais įstatymais. Toks milžiniškas civilių tarnautojų 
skaičius nėra būtinas, ir tai savo ruožtu labai apsunkina 
valstybės biudžetą, nes jiems išmokama (pay and benefits) 
90, 4$ bilijonai (U. S. News and World Report" — 2.16. 81).

JAV Vyriausybė nekontroliuoja popierinių pinigų spaus
dinimą ir nuošimčių didumą. Ta privilegija yra perduota 
"FederalReserve" Bankui, kuris nėra federalinis (valsty
binis), bet įsteigtas privačių tarptautinių bankininkų inicia
tyva 1913m.be tikros Kongreso kontrolės. JAV prezidentas 
nors jis ir skiria to Banko prezidentą, bet kitus j narius 
prisiunčia privatūs bankai. Taipgi užsienio valiutos vertės 
reguliavimas 1945 m. yra perleistas "International Mone
tary Fund", kurio JAV įstatymas nekontroliuoja.

Labai jau ribota, atrodo JAV Prezidento galia. Daug ža
dančio naujai išrinkto pastangos subalansuoti biudžetą yra 
didele dalimi suparalyžuotos. JAV vyriausybė nėra pajėgi, 
bent jau įmanomai greitu laiku, sustabdyti infliaciją ir do
lerio nuvertinimą. Teisingai yra pasakyta prez. Reagan’o 
ir State Dep-to Sekretoriaus generolo Halg‘o,kad Sov. S-ga 
organizuoja pasaulinį terorą. Bet juk ir prez. Carterls pa
smerkė Sov. S-gą už Afganistano okupaciją, ir to nežiūrint 
(žiūr "NL"nr. 39 —"Kai viena ranka nežino, ką kita daro")/, 
atsilankiusiems sovietų mokslininkams buvo aprodoma ir 
jie buvo informuojami apie naujuosius Aeronautikos ir Erd
vių Administracijos tyrinėjimo rezultatus...

JAV liberalams per praeitus rinkimus buvo suduotas di
delis smūgis, nes daug aršių liberalų nebepateko į Senatą, 
ir respublikonai (daugelis jų yra konservatoriai) jau suda
ro daugumą Senate. JAV Prezidentas, kad ir geriausius 
norus turėtų ekonominėje ir politinėje srityje jo galia yra 
labai apribota viršminėtų faktorių. Šalia to, kad ir Kon
gresas turi lemiamą balsą jo sumanymams bei įstaty
mams pritarti. Ar gali naujoji JAV Vyriausybė nors da
linai atsipalaiduoti nuo tarptautinio komunizmo šelpimo ir 
sutvarkyti nekontroliuojamas finansines sritis, parodys 
artimų metų ateitis. J. V.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SUNKIOJI NAFTA IR JOS REIKŠMĖ
Petras Indreika

•Žinovai apskaičiuoja, kad Šiaurės Amerikos kontinen
te randasi sunkiosios naftos apie keturis trilijonus alyvos 
statinių, kuri dar tebėra nepaliesta žmogaus rankos. Sun
kioji nafta amžių slinktyje susidarė iš žuvusių gyvių, jų 
riebalinėms medžiagoms susigėrus į minkštą kalkakmenį 
su molio ir smėlio priemaišomis ir laikui bėgant sukietėjo. 
Ji yra tos pačios kilmės, kaip ir skystoji nafta ir chemi
niu požiūriu yra nekas kita, kaip įvairūs angliavandeniliai 
ir jų junginiai su deguonimi.
į Nafta teikia mums energiją, kuri taip reikalinga pramo
nei ir taip pat — karo reikalams. Bendrąją prasme, ener
giją mes suprantame, kaip žmogaus ištvermę ir patvaru
mą darbe, kurio atlikimui reikalinga sunaudoti tam tikras 
kiekis jėgos. Pramonėje žmogaus jėgą pavaduoja mašinos, 
kurių ratus suka pašalinė jėga, verčianti juos judėti. Jė
gos vienetą vadina "dina", kuris vienam gramui masės su
teikia pogreitį vieno centimetro. Tai papraščiausias jėgos 
vieneto aptarimas, neskaitant šalutinių įtakų k. a. žemės 
traukos ir kt. Kai kalbama apie betkokių variklių galingu
mą, tada sakoma arklio jėga, ir 1.1.

Energijos gavimui gamta teikia įvairiausių šaltinių, vė- 
įą, saulės spindulius, naftą, akmens anglis ir geoterminę 
(žemės gelmiiįkarštis) šilumą. Tačiau praktiškame gyve
nime dažniausu žmogus naudoja lengviausiai prieinamus 
energijos šaltinius k. a. akmens anglį, kurio Amerikos 
kontinente yra milžiniškos atsargos, siekiančios net 200 
bilijonų tonų, ir jo užtektų keturiems ar penkiems šimtams 
metų pagal dabartinį suvartojimą. Specialistai nurodo, 
kadjiš akmens anglies būtų galima gauti 90% energijos, ku- 
riois dabar tegaunama tik 20%. Jeigu sutriktų alyvos gavi
mas iš Viduriniųjų Rytų ir kitų kraštų, aišku savaime, kad 
akmens anglies pareikalavimas padidėtų. Dabar ji vengia
ma vartoti dėl oro ir vandens taršos, nors energijos gavi
mas būtų ir pigesnis.

JAV prezidentas panaikino kainų kontrolę vietinei alyvai 
ir jos kainą sulygino su OPEC kainomis, tuo pačiu paska
tindamas alyvos kompanijas ieškoti naujų alyvos šaltinių.

Naftos pramone besiverčiančių kompanijų dėmesys nu
krypo į sunkiąją naftą, kurią Kanada jau lOmetų eksplotuo- 
ja, per dieną pagamindama apie 45,000 alyvos statinių . 
Prieš dešimtį metų ir Kanados alyvos ieškotojai pragręžus 
šulinį, jeigu tik užtikdavo sunkiosios naftos klodus, tuojau 
jį užplombuodavo ir labai greitai stengdavosi pamiršti.

Tačiau, nuolat kylant importuojamos alyvos kainoms, 
vykstant Irako — Irano karui ir kitiems politiniams įvy
kiams, tai alyvos gavimą iš arabiškų kraštų labai apsun
kina ir niekas nežinos , kas atsitiks rytoj. Tiesa, JAV iš

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBES
ŽEMĖS ŪKIS

/ II- SIS LAIKOTARPIS: 1918 - II - 16 - 1940 -VI - 15 /
.J. KARAKA **

LIETUVOS MIŠKŲ, VANDENŲ. IR ŽEMĖS ŪKIS

1937 metais valstybiniai miškai'sudarė 870, 767 ha plotą, 
o su Klaipėdos krašto — 46, 845 ha ir privačiais, miškų 
plotas siekė 1,082,432 haktarus.

Ežerų buvo 3000 didesniu kaip 2 haktarai .didziusia bu
vo Drūkšių ežeras — 4,500 ha, 14 didesnių ežerų sudarė 
22,957 haktarus. Viso buvo virš 4000 ežerų. Viso ežerų 
plotas sudarė 59,000 ha. — 944 ežerai. Upių — 9, 500 ha 
plotas — 7214 upių sudarė 3990 kilometrų ilgį. Didžiausio
ji upė buvo Nemunas — 937 klm. Be to, žuvininkystei tin
kamų tvenkinių 1938 metais .buvo apie 1500; durpynų , eks- 
plotacijai tinkamų — apie 80,000 ha, apie 2,5 mil. kūb. 
metrų.

Dirbamos žemės 1939 metais buvo 4,508,000 haktarų,
— 287,380 ūkių, kurių 88% valdė ir dirbo patys savininkai. 
Lietuvos ūkis (1939 m.) pagamindavo: a) įvairių grūdų — 
1,7 mil. tonų, b) kviečių — 256,780 tonų. Buvo užsėta — 
20,400 kvdr. klm. ploto javais; cukraus fabrikai pagami
no 20, 044tonų. 1938 metais veikė 185 pieninės, 2165 pieno 
nugriebimo punktai. Į juos ūkininkai pristatė 500 mil. kg. 
pieno. Galvijų buvo apie 1, 239, 900 vienetų 1939 metais, — 
1920 m. — 604,000 vienetų; 1956 m. — tik apie 304, 400 
vienetų. Kiaulių buvo — 1,250,000 vienetų 1938 m., kai 
1952 metais, tik 183,000 vienetų.

1938 metais Lietuvoje pramonės darbininkas iš savaiti
nio atlyginimo galėjo pirkti: duonos — 105 kg. , mėsos — 
30 kg: , sviesto — 11 kg. ; — Prancūzijos darbininkas duo
nos — 90 kg. , mėsos — 19 kg. , sviesto — 1O kg.; Sov. Są
jungos darbininkas:— duonos —66kg. , mėsos —4,3 kg. , 
sviesto — 2,7 kg.

Šiandien nei okup. Lietuvoje, nei Sov. Sąjungoje mėsos 
neužtenka, todėl kainos yra nenormalios. Vadovams — 
partijos šulams ir kolonistams visko užtenka, o darbinin
kams—duona, druska, vanduo, bulvės, rauginti kopūstai, 
retai žuvis ir nevisada daržovės. Carų laikais irgi rusas 
panašiai maitinosi. Dauguma lietuvių maitinasi iš 60arų 
(vieno akro) sklypo derliaus. Mieščionys išmoko "kombi
nuoti". Žinoma, badu niekas nemiršta.. .
- 1937 metais Lietuvos eksportą sudarė: 7% gyvų kiaulių, 

3%—bekonų, 5%—sviesto, viso pasaulinio eksporto tarp
tautinėje rinkoje. Dabartinę gamybą suima "vyresnis bro
lis" už mažą kainą, kaip kad savo laiku dvaro ponas iš 
baudžiauninkų.

1939 metais Lietuvoje buvo įvairių kooperatyvų 1330, 
su.apie 200, OOO narių. Tais pačiais metais Lietuvos biu
džeto pajamos buvo 361 mil. litų, išlaidos — 365 mil. litų. 
Lietuva turėjo skolų užsieniui apie 216 mil. litų.

1939 metais , vieno mėnesio pragyvenimas 1 asmeniui 
(darbininkui) kainavo apie 63 litus, 5 asm. šeimai — apie 
155 litus; 1,650,000 asmenų pragyvenimo pajamas turėjo 
iš žemės ūkio.
(1981. IV. 1O

užsienio importuoja tik 4% alyvos ir sutrikus jos gavimui 
pramonė gal daug nenukentėtų, bet paliestų daugiau Japo
niją ir Vak. Vokietiją, kuriems yra artimiausios Sovietų 
Sąjungos kaimynės ir gyvena raudonosios armijos grėsmės 
šešėlyje. Ta pati grėsmė ir arabiškai alyvai. Todėl ne
veltui rūpinasi išsiversti su savosios energijos ištekliais, 
kurių turima po ranka, bet niekad jie nebuvo panaudoti.

Dabar, pasikvietus geochemikus ir kitus specialistus į 
talką, pradedama judinti sunkios naftos klodai ir JAV, ku
rie nusidriekia per Kaliforniją, Utah, Colorado, Wyoming , 
New Mexico, Lousiana, Texas ir 1.1. Paviršutinišku ap
skaičiavimu čia slypi 1O kartų daugiau naftos, negu jos 
randasi skystame pavidale, visame pasaulyje, pridėjus ir 
tą kiekį, kuris jau buvo sunaudotas nuo pat Adomo laikų. .. 
Prie jos priėjimas, tačiau, susiduria su dideliais sunku
mais, nes jai esant kietame pavidale negalima išpumpuoti, 
o reikia kasti kaip akmens anglį,. Bandoma iškasus šulinį 
ją atšildyti vandens garais, kurių gavimui reikia elektros 
arbatos pačios alyvos ir, kaip Kanados praktika rodo, ten
ka suvartoti vieną statinę alyvos norint laimėti tris stati
nes ištirpintos naftos, bet daug blogesnės kokybės, kurios 
rinkos kaina siekia 15 dol. Vis dėlto, daug pigiau atseina, 
negu pumpuojant iš vandenyno dugno ar gaminant iš akmens 
anglies, kur statinės savikaina siekia apie 40 dolerių.

Amerika sunkiąją naftą pradėjo eksplotuoti vėliau negu 
Kanada Albertos provincijoje, bet panaudojus moderniš- 
kesnes technologijos priemones alyvos gamyba siekia apie 
vieną milijoną statinių. Tuo tarpu pramonė koncentruojasi 
Kalifornijoje netoli Bakersfield. Iš sunkiosios naftos ap
dirbimo likusios šalutinės medžiagos sunaudojamos chemi
jos ir tekstilės pramonėje ir kelių statyboje - asfaltui ir 
panašiai.

Pradėjus dar intensyviau išnaudoti savuosius energijos 
šaltinius, Amerika atsipalaiduos nuo alyvos importo, nes 
jai netrūksta nei technologinių priemonių, nei kapitalo.

Atrodo, kad Kalifornijos gyventojai yra daugelio naujų 
idėjų pradininkai ir jų įgyvendintojai, pav. Pacifiko vande
nyno krantuose nebuvo tinkamų tarptautinei laivininkystei 
uostų, bet žmogaus rankos juos ištobulino, pagilino ir jie 
tapo didžiausiais uostais. Trūkstant vandens laukų drėki
nimui - buvo sukurta puikiausia irigaci jos sistema, ir ne
derlingi plotai paversti našiausia žeme, iš kurios prade - 
jo augti vaismedžiai ir vynuogės vynui. Natūralūs gamtos 
turtingumas, puikus klimatas viliojo netik indėnus, bet ir 
ispanus dar prieš aukso atradimą, o jį suradus — Kalifor
nija buvo pakrikštyta "Golden State" vardu. Dabar pradėjus 
vamdžiais bėgti alyvai — ji taps juodojo aukso valstija.

PREKYBA

Vidaus prekyba: Prekyba tarpusavyje ir tarp tautų
— pirmiausia buvo mainų formoje. Vėliau — pinigais, kaip 
vertės matas pradėta naudoti prekyboje. Lietuvoje prekių 
pardavimas ir pirkimas vykdavo miestų, miestelių ir kai
mų turgavietėse, dažniausia, kartą savaitėje, kur ūkinin
kai ir visokį amatininkai suveždavo savo prekes. Kartu ėjo 
prekyba ir esančiose vietos krautuvėse. Mėtinė turgų apy
varta siekė apie 5 mil. litų. Nepr. Lietuvoje buvo 236 vals
čių miestelių, 25 apskričių miestų ir šimtai kaimų,... kur 
vykdavo turgai. Veikė "karčiamos" ir krautuvės, daugiau
sia žydų savininkų (90%). Vėliau įsikūrė ir vartotojų koo
peratyvai. 1938 metais Lietuvoje jau buvo 29065 prekybos 
įmonių,(įskaitant restoranus, viešbučius, kino teatrus), at
seit, kurie išsiimdavo prekybai leidimus — patentus. 1939 
metais buvo 27, 809 įmonių privačių asmenų, 2,673 urmo 
prekybos įmonių, 14, 774 įmonių didelės apyvartos, 1O, 452
— mažos. Prekybos kooperatyvų buvo 334 ("Lietūkio", 
"Paramos" ir kt.). Šioje srityje dirbo virš 60,000 per
sonalo. Detali prekyba parduodavo už apie 1,5 mil. litų
— 1938 metais.

Garsūs Lietuvoje buvo nuo senų laikų jomarkai, "kermo- 
šiai". Gi per atlaidus irvaikams buvo džiaugsmo, nes bū- 
delninkai pardavinėdavo, ne tik"dievaliucinacijos "paveiks
lėlius, rožančius, škaplierius, bet ir įvairių rūšių saldai
nius, "piernikus", įvairią girą ir kt. Per "kermošius"ėjo 
"prekyba" ir jaunimo pažintyse.

UŽSIENIO PREKYBA
Lietuvos valstybė, prekybos ryšius su daugeliu pasaulio 

kraštų turėjo jau prieš Kristaus gimimo erą. Gintaras bu- 
vo žinomas graikų ir Romos imperijos laikais. Vytautas 
Didysis prekiavo su kryžuočių ordino ir Livonijos ordinų 
žemių pirkliais, su rusais, lenkais, švedais ir kt.

Nepriklausoma Lietuva (1918 — 1940 m,) užsienio pre
kybą išplėtė, kylant gamybai ir gyvenimo standartui — ly
giui 1938 metais Lietuva eksportavo už 233 mil. litų, Im
portavo—už 223 mil. litų, daugiausia žaliavas: siūlus, vil
nos ir medvilnės žaliavas ir dirbinius, geležį ir pieną, 
pramonės mašinas, trąšas, naftos produktus, cementą, 
įvairius motorus, kosmetiką, radio ir kt.

Daugiausia 1930 metais Lietuva importavo —už 212 mil * 
litų, eksportavo — 334 mil. lt. Lietuva darė pelną iš tran
zito. Daugiausia pervežta per Lietuvą 1930 metais — 431, 
tonas, 1938 m. -r- 371,539 tonas krūvio.

LIETUVA EKSPORTAVO:
1. Pieno produktų (1924 — 1938 metais): a) sviesto — 117, 

OOO tonų už 412 mil. litų, b) sūrio — 103, OOO to už 33 mil 
lt., c) pienas - grietinė — 31,000 to už 14,7 mil.lt. Viso 
buvo eksportuota už 459,7 mil. litų,.
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KALIFORNIJOS TRAUKA
AL. GIMANTAS į

Kai lapkričio mėn. vidury nuvyksti piet. Kallfornijon, 
jauti pavijęs skubiai bėgančią vasarą. Tas skirtumas dar 
ryškesnis, kai rytmetį pakilus iš savo gyvenamosios vie
tos, termometras rodė 18 laipsnių, o priešpiečių metu, nu
sileidus Los Angeles Tarptautiniame, jau buvo 74 laipsniai z 
ir atvykėlius sveikino neaprėpiama dangaus mėlynė! Toks 
pat oras, su mažais temperatūros svyravimais liko per 
visą, bevelk dviejų savaičių viešnagę. Megztukas tebuvo 
pravartus rytmečiais ir^vakarop, saulei nusileidus. Bet 
tik megztukas ar koks švarkelis ir nieko daugiau. Nenuo
stabu, kad piet. Kaliforniečiai (lietuviai ir vietiniai) tie
siog garbinte garbina tą savo Švelnųjį orą, kurio tema, 
mažiau ar daugiau, bet beveik visados iškyla bene visų po
kalbių metu. Nuostabu ar ne, bet lietuviai, iš prigimties 
atėję iš vėsesnio klimato zonos, nepaprastai greitpripran- 
ta ir pamėgsta gana pastovų, apskritus metus, be didesnių 
pasikeitimų klimatą, džiaugiasi juo, gal net puikuojas! juo.

Turiningų turistinių atrakcijų piet. Kalifornijoje itin 
gausu. Turėk tik pinigo ir jėgų, ir laiko. Šiais metais , 
kur tik bebūtum, dėmesį atkreipia itin gausios japonų tu
ristinės grupės, pavieniai asmenys, šeimos ar ir ištisinės 
mokinių ekskursantų grupės. Ar lankysi išgarsintas Forest 
Law kapines, ar filmų bei TV atrakciją Universal City, ar 
vaikštinės! po didžiulio Queen Mary transatlantinio laivo 
denį, ar sustosi Mission Capistrano šentovėje, San Diego 
Sea World, tikrai neeiliniame irgi San Diego Zoologijos 
sode ar netoliese esančiame jau Meksikos pusėje , Tijuana 
mieste, — visur užkilusi už tų skaitlingų japonų turistų 
grupių. Negaliu nepaminėti tvarkingai uniformuotų japonų 
mokinukų, kurie savo mokytojų ir vertėjų vadovybėje, yra 
madagūs, nepertriūkšmingi ir diciplinuoti.

Mūsų laikraščiuose (kai kada ir kaikur drąsiai, kaikur 
tik puse burnos užsiminta) čia net sovietinamos laikrašty- 
bos puslapiuose buvo komentarų apie "garsius"ir "tylius", 
"legalius" ar "nelegalius" koncertus ,;ruoštus privačioje 
aplinkoje, dr. Z. Brinkio sodyboje, Los Angeles. Taigi, 
teko viešėti joje iškilioje sodyboje ii' matyti tą erdvę sve
tainę, kurioje, išties, išnuomavus pianiną ir šimtinę kė
džių, galima suruošti visai jaukų koncertą. Atrodo, šei
mininkas yra atviras ir jautrus įvairiems pozityviams lie
tuviškiems projektams. Dar daugiau. Vieną savo rūmų 
kambarį$š karidoriaus atskiras įėjimas, viename pastato 
šone) jis paskyrė nuolatiniam naudojimui lietuviams ra
šytojams, kurių draugijos centrinė valdyba kaip tik suda
ryta iš Los Angeles Ir apylinkėje gyvenančių rašytojų. Jie 
ten gali rinktis, posėdžiauti visiškai atskirai, neatsižvel
giant ar šeimininkas yra namuose, ar ne.

Kalbant apie rašytojus, tiesiog negali nepaminėti tų,iš
kilių valandų, praleistų poeto Bernardo Brazdžionio ir ra
šytojos Alės Rūtos šeimose. Reikėtų išskirtinų žodžių iš
reikšti pas juos išgyventas nuotaikas ir nuoširdų .svetingu
mą !

Gi liečiant amerikinę aplinką, beveik su nuostaba turi 
minėti San Diego uoste matytus jūrų karo laivyno vienetus , 
čia jų šimtai, įskaitant kovos laivus, regatas, raketinius 
naikintuvus, povandeninius laivus. Net 3 lėktuvnešiai tuo 
metu stovėjo uoste. Taipogi, čia pat ir didelė jūrų karo 
laivyno aviacijos bazė. Įvairių tipo lėktuvai ir helikopte
riai, be paliovos kyla ir leidžiasi. Kitoje uosto vietoje ma
tėme jūrininkų "frogmen" atliekančius praktinį nardymą . 
Gali prisijungti prie dvi valandas trunkančios kelionės lai
vu aplink uostą ir iš vandens pusės, čia pat, matai ir jauti 
amerikinio jūrų laivyno širdies pulsą.

Kai iš L. A. apylinkės vyksti pietų pusėn 1-5 greitkeliu, 
dar gerokai prieš San Diego, kelias eina beveik per vidurį 
jūrų pėstininkų apmokymo bazės (Camp Pendleton). Čia 
yra vienas poilsio parkas — sustojimo vieta pravažiuojan
tiems automobilistams. Sustojus , gili stebėti apmokymą 
einančius marinų dalinius, pėsčius ir motorizuotus, tuo 
metu jūroje, nepertoli nuo kranto, stovėjo lėktuvnešis ir 
helikopteriai praktikavo karių paėmimą ir išlaipinimą, ar 
tai sausumoje ar ant lėktuvnešio. Tuo tarpu iš kitos _ to 
poligono vietos, nuo kalnų pašlaičių, girdėjosi sunkiųjų 
patrankų dundėjimas.

Tuoj pat už San Diego ir Meksikos siena. Labai gyvas 
pėsčiųjų ir važiuotų judėjimas. Daug turistų palieka savo 
autovežimius šioje sienos pusėje ir pėsti pereina per tri-* 
šakius sukamus vartelius ir esi jau Meksikoje. Į Jokios 
kontrolės, jokių sargybinių, jokio tikrinimo, išskyrus čia 
pat prie šaligatvio stovinčius prekiautojus, niekas nekrei
pia dėmesio. Tiesa, tuoj pat prisistato taksi vairuotojai ir 
siūlosi pavėžėti iki Tijuana miesto centro, esančio už pus
antros ar dviejų mylių. Atveža ir paleidžia. Čia girdi, de
šimt blokų į vieną ir dešimt blokų į kitą pusę, kur ir vyks
ta pagrindinis turistinis judėjimas: krautuvės, restoranai, 
naktiniai klubai ir visokiausio plauko "Švarios" ir turbūt 
nevisai "švarios" užeigos. Visur ir visi kalba angliškai, 
daug angliškų užrašų, kainos sužymėtos doleriais, perki 
ką, ir grąžą gauni amerikietiškais doleriais. Šiaip jau, 
gana spalvinga aplinka, vienur kitur, čia pat ant šaligat
vio sustoję groja muzikantai, pardavinėjami rankdarbiai . 
Bet centre, jokio skurdo nesimato, vietiniai malonūs ir 
paslaugūs užkalbinus. Visi jie įpratę prie kasdieninių sve
timšalių masių. Kai kurie prekiautojai, tiesa, truputį Įky
rūs, bet pakankamai korektiški. Beje, skystojo kuro kaina 
— 49 centai už galioną. Gero pusdienio, beveik ir užteko 
pirmai pažinčiai pirmą kartą meksikietiškos aplinkos.

Sviesto gamyba žymiai progresavo: 1927 m. — 7,600 mtr 
tonų. 1939 metais — 19,900 mtr. tonų.

2. Kiaušiniai — 1923 — 1938 metais — 50,421 tona,( ųž 
150 mil. litų.

3. Kiaulių ūkis: a) gyvų kiaulių (1923 - 1938m.) — 1,247, 
979 vienetai už 231 mil.lt; b) kiaulienos mėsos 1925-^ - 1938)
— 35, 917 tonų už 6Omll.lt; c) bekonų (1927 -1938 m.) — 115, 
529 tonų už 274,2 mil. lt; d) kumpių (1930 - 1938 m.) — l, 
685 tonų už 3, 4 mil. lt; e) kiaulinių taukų (1930 - 1938 m. )
— 8,095 tonų už 14,5 mil. litų. ' (Bus daugiau)

, 3 psl.

3

3

6Omll.lt


LAISVOS ATOSTOGOS . J. 
Savasis. 192 psl. Kaina $ 6, - 
Išleido Lietuviškos . Knygos 
Klubas. Viršelis- dail. Irena 
Mitkus.

Savo 32-juose apsakymuo
se autorius parodo didelį žva
lumą, lengvą, grakštų ir vik
rų pasakojimo būdą apie į - 
vairius žmones, originaliose 
situacijose, žvelgdamas su 
lengva ironija ir jumoru.Tai

gana retos musų rašytojų 
ypatybės. Pridėkime dar,kad 
ir dialogai natūralūs ir sod - 
rūs- ir savo rankose turėsime 
pavasarišką, intriguojančią , 
maloniai skaitomą knygą.

Kai kurie apsakymų pava
dinimai skamba gerokai ne - 
tikėtai: Pamoka apie Dantę, 
Žirafos, Gaidžio mirtis, Ne
daug trūko iki generolo, b.

J. SavasisIš: 
LAISVOS ATOSTOGOS

NEBAIGTAS ROMANAS

Visokių būna šeimų pairimų, išsiskyrimų, bet tokio, 
koks yra manasis, tikriausiai nebuvo ir nebus. Kiti iš
siskiria dėl to, kad nesugyvena, kad meilė užgęso, kad 
charakteriai nesutinka ir panašiai. G mąno mylimoji 
žmona mane paliko dėl to, kad mudu per daug mylėjomės.

Vieną dieną, grįžęs iš tarnybos, radau tuščius na
mus ir žmonos paliktą raštelį:

- Brangusis, atleisk, kad aš tave palieku. Mūsų mei 
lė mane žudo. Esu išsisėmusi, bejėgė, pailsusi. Jaučiu, 
kad aš neverta tavo meilės. Nors aš tave beprotiškai my
liu, bet toliau jau nebepajėgiu gyventi tame nuolatinia
me meilės sapne. Dėl to einu savais keliais, nes aš dar 
noriu gyventi. Nejieškok manęs , nes vistiek nerasi. Aš 
pradėsiu gyventi savo gyvenimą. - Tavo Julija.

Iš karto maniau, kad tuoj išeisiu iš proto. Pirmoji 
mintis buvo - nusižudyti. Protas neveikė, tik lyg kūju 
aidėjo vienas vienintelis klausimas: kodėl? Buvome vos 
vedę prieš metus. Rengėmės atšvęsti pirmąsias vedybų 
metines. C tie metai buvo lyg ištisa pirmoji po vedybų 
diena. Visą laiką abu degėme meilės ugnimi. Vienas 
be antro negalėjome nė valandėlės pabūti. Mums ne
rūpėjo nei draugai, nei draugystės. Izoliavomės nuo visų. 
Pakako, kad mes turime vienas antrą. Kai būdavau tar
nyboje, veik kas valandą bent telefonu pasikalbėdavome. 
C tų kalbų nuolatinė tema — aš tave myliu. Grįžtančio 
iš tarnybos ji manęs laukdavo lyg iš tolimos kelionės. 
Atrodė, kad toji idilija niekad nesibaigs. Ir štai dabar...

Užsidaręs savo kambaryje, viskam apatiškas laukiau 
tik vieno: mano širdis tuoj sustos plakusi. Tai bus ge
resnis sprendimas negu savižudybė. Tokioje padėtyje ra
do mane artimas draugas, veltui bandęs mane prisišauk
ti telefonu. Jis atskubėjo pažiūrėti, kas atsitiko, kad 
manęs nėra tarnyboje ir neatsiliepia mano telefonas. Ra
dęs mane lyg be sąmonės ir perskaitęs rankoje tebelai
komą Julijos raštelį, viską suprato. Jis ėmė man ra
miai kalbėti, kad dėl to gyvenimo siūlas dar nenutrūko . 
Jis mane palygino su dvikovos didvyriu, kuriam staiga iš 
rankų iškrenta kardas. Bet dėl to kovotojas dar nėra pra
laimėjęs: jis dar gyvas. Patarė man išvykti kur nors 
į nuošalią vietą, palikti namus, kurie pilni buvusios mei
lės ženklų.

-Tuvaldai plunksną. Kur nors ramioje svetimoje 
aplinkoje iš savo tragedijos sukursi įdomų meilės romą - 
ną. Jame išliesi savo širdies skausmą. Tokius biogra
finius romanus skaitytojai , ypač moterys, gaudyte 
gaudo. Išliejęs į popierių savo skausmą, pats pajusi pa
lengvėjimą, atgausi pusiausvyrą, norą gyventi. Išsakysi 
savo dramą, kol dar žaizda tavo širdyje kraujuoja. Tavo 
meilė bus poezija, o auka tave iškels į pirmaeilius rašy- 
4 psl.

tojus. Negalvok , kad tu nepasveiksi. Išpažintis yra ge
riausias vaistas, 
•r- MB M. •— ■- ’

Draugas surado man toli nuo miesto miško apsupta - 
me kaime atskirą namelį. Ten buvo visiška tyla, kurios 
niekad mieste nerastum. Aplinkui girdėjosi tik pušų oši
mas, paukščių čiulbėjimas ir žydinčių krūmų šlamėjimas.

Kai mano draugas palydėjo mane Į surastąjį "eremą", 
sutikau žmogų, kuris kastuvu kasinėjo lauke. Ko aš no - 
riu? Kambario? Kur būtų galima rašyti ir miegoti? 
Taip, kambarys yra. Kiek? Sutarėme nuomos juokin
gai žemą kainą. Bet dar reikia pakalbėti su jo anūke Ro
že, namo savininko žmona. Atėjo ir Rožė, prisijuosusi 
juoda prijuoste iki žemės. Ant galvos juoda skarelė. Vei
das bereikšmis, išskyrus gražias, nunokusių kaštonų 
spalvos akis. Taip, ji supranta, ką reiškia studijuoti, ra 
šyti. Jis nekliudys. C maisto gausiu ryte kiaušinių, sa
lotų iš savo daržo, pietumę sriubos ir sūrio, vakare pie
nę, jei noriu - ką tik pamelžto. Ar už viską mokėsiu iš 
anksto? Man davė miegamąjį kambarį su dviem lovom . 
Rožės vyras esąs Argentinoje.

Ėmiausi savo darbo su užsidegimu. Nesirūpinau, 
kaip pradėti. Svarbu dabar tik rašyti, o vėliau bus galima 
stilių išlyginti. Svarbu dabar atlikti tartum išpažintį- iš
sakyti viską, kas degina mano širdį ir jausmus.

Rašiau keturias dienas iš eilės be pertraukos. Paste
bėjau, kad čia, mano nuošalume, mane įtakoja ir aplinka. 
Kai suakmenėjusia me ir sukalkėjusią me mieste ir žmo - 
gus pasidaro negyvosios medžiagos dalele, čionai, miš
ko tylumoje, lengvas vėjelis , medžių šakų šnarėjimas , 
alsuoja gyvybe, gamta tave gaivina ir pasijunti esąs gyva 
visatos dalelė. Ši mano pastaba, atrodanti tokia papras
ta ir vaikiška, padėjo man per.keturias dienas išsėdėti 
prie stalo ir rašyti, rašyti.

Penktą dieną suplėšiau visa, ką buvau parašęs. Pama
čiau, kad rašau ne romaną, o tik ilgą nesibaigiantį laiš
ką savo buvusiai žmonai. Mano siela šaukė balsu, mintys 
mane kankino, kraujas gyslose virė ir atšildė meilės ugnį. 
Mano raštas buvo ašarų jūra, o iš viso to, busimieji 
skaitytojai būtų tik pasijuokę. Ne, romanai ne taip ra
šomi. Mano meilė neturi atrodyti kitiems beprotybe. Ra
šytojas neprivalo' ir neturi atrodyti bepročiu.

Taigi, vieną vakarą, kai pušinės malkos liepsna kai
tino Rožės verdamą sriubą, liepsnos prarijo ir mano gra
žiausią, bet drauge ir kvailiausią meilės laišką.

- Gaila, - pasakė Rožė. - Tai panašu į ledų krušos 
sunaikintą derlių. Kam tai padarėte? .

Tą vakarą ji buvo be juodos skarelės. .Užsivilkusi 
šviesia suknele, pro kurią išryškėjo jos moteriško kūno 
gražios formos, o akys, panašios į nunokusius kaštonus, 
rodė, kad Rožė yra dar gana jauna. Bet ji mane nė kiek 
nedomino.

Reikėjo pradėti romaną iš naujo. Rašyti trečiuoju as
meniu, objektyviai be asmeniškumo vaizduoti visą eigą . 
Iš meilės pabėgusi žmona turėjo būti ne mano, o kažkokio 
X. Turėjo būti blaiviai pavaizduota visa drama, visi mei
lės epizodai, visi motyvai, iš kurių užsiliepsnojo didžio
ji meilė, ir tos dvasinės priežastys, kurios tą meilę nu
žudė.

Tai nebuvo lengvas uždavinys, o aš nebuvau toks jau
nas.» kad galėčiau su užsidegimu išreikšti tas intencijas 
ir situacijas. Dabar rašiau jau ramiau, su atsidėjimu , 
bandydamas į pasakojimą įterpti perkeltine prame ir gam
tos vaizdų, kurie yra būtini kiekviename gerai parašyta - 
me romane.

Rožėto nežinojo, bet mano romano puslapiuose buvo 
ir jos namelio bruožai, ir jos darželio gėlės, ypačiai ne
užmirštuolės, kurios taip tiko į romano rėmus dėl savo 
nekalto kuklumo.

Romane manoji meilė turėjo būti daugiau dvasinė, 
platoninė, tačiau berašant staiga prasiverždavo ji su visu 
aistros šėlimu. Tokie audringi antpuoliai mano liūdesį 
paversdavo desperacija, o skausmą - vėl atvira žaizda .

Birutė Pūkelevičiūtė

DVI BALANDŽIO PILNATYS

Pirmoji
Šviesi pavasario naktis .
Visi langai plačiai į vėsumą atverti. Visi ąsočiai sklidini 
tirštos sulos. '
Ir, kai trys malūnininko dukterys išpurto dideles duknas, 
margi jų patalai pakvimpa miško vėjais.
Jūs, trys malūnininko dukterys, jūs raudonplaukės 
seserys, vis tiek jūs šiąnakt neužmigsit l 
Pasikaišykit klostytus sijonus ir, susikibę rankom,bėkit 
paupin-------
Smaluoti luotai supasi, kaip geldos; kažkur tarp nendrių 
švilpauja Vandenis;'mediniu tiltu nudarda didžiulė 
pilnatis.
Tada ir vėl senam vandens malūne ima ūžti girnos:
Ant balkių sėdi dideli, basi vaiduokliai ir sijoja miltus 
balto beržo rėčiais.
Nes šiąnakt trys malūnininko dukterys pasiraitos 
rankoves ir už mirkys saldžius Velykų pyragus.
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Po seną sodą vaikšto pasiklydę angelai.
Jų žydrios akys plačiai iš nuostabos atvertos.
Jie pirmą kartą mato žemę:

- Jau vakaras. Ir užmirštais takais nusirita geltonas 
mėnuo - sunkus ir drėgnas nuo rasų.

Žili kaštanai užžiebia rausvas žvakes ir suklaupia aukšton 
žolėn, kaip kelio neatradę maldininkai. Kaštanai pote
riauja tyliai. Senoviški ir sunkūs jų rožančiai siekia 
žemę.
Tą pačią naktį didžiuliais miškais lekia dulkinos pašto 
karietos-------
Jauni vežėjai pliauškina ilgais botagais
Jų kurpių sidabrinės sagtys žaižaruoja mėnesienoj , o 
išsidraikę jų plaukai prikritę žirgumynų -
Po seną sodą vaikšto pasiklydę angelai ir mato žemę 
pirmą kartą. . e

Ar ir vėl reikės viską sudeginti? Susierzinusį, nuliu - 
dusį mane šiek tiek ramino vakaras. Rožės sodelyje, kai 
saulutė jau būdavo pasislėpusi už horizonto kalnų ir rami
nanti prietema apgaubdavo visa, ką saulės spinduliai per 
ištisą dieną buvo glamonėję.

Rožė, sėdėdame sode, kažką siuvinėjo, o aš, atsirė
męs į medį, stebėjau ją ir jos darbą. Kiek jai metų?

- Tikrai mažiau, negu atrodau, - juokavo Rožė.
Prieblandoje ir vieniši medžiai atrodė susirūpini , 

nuliūdę. Tą kvailą mintį pasakiau Rožei.
- Medžiai tikrai liūdi, jų paviršiaus žievė greitai su- 

siraukšlėja, kaip ir moterų veidai, nors pats medis dar 
yra jaunas.

Paskui pridėjo:
- Tamsta esate arba labai geras, arba labai blogas.
- Kodėl?
Ji truktelėjo pečiais.
- Labai geras, arba labai blogas. .
- Bet kodėl?
- Pereitą naktį girdėjau jus verkiant...
Uždūkau:
- Nenoriu būti sekamas, šnipinėjamas. Bus tikrai 

blogai, jei dar kartą tas pasikartos. Supratai?
Tasai mano grąsinantis tonas ją užgavo. Pakilo ir nu

leidusi galvą rengėsi eiti šalin:. Pagriebiau ją už rankos: 
-Neik... pasilik čia... Rože, atleisk man... prašau.

Pasiliko.
- Supratau jūsų skausmą, — tyliai pasakė, — nors e- 

su ignorantė. Ar žinote, kas yra mano vyras? Nežinote? 
Tai mano dėdė. Gėda man tai pasakyti. Mano motinos 
brolis. Mane apvesdino tik dėl šeimos interesų, kad iš
sigelbėtų iš skurdo. Aš juk negalėjau kreiptis į teismą, 
kad neleistų tuoktis artimiems giminėms. Kaip reikės 
paskui gyventi? Dėdė grįžo iš Argentinos turtingas. Su - 
mokėjo skolas, sudegino vekselius, aprūpino mano bro
lius, bet aš turėjau būti auka. Ėjau į vedybas lyg Į kar
tuves, prakeikta jaunuolio, kuris mane mylėjo. Negalė
damas manęs prisijaukinti, vėl išvyko į Argentiną kitų 
aukų jieškoti.

Jau visai sutemo. Rožė stovėjo atsirėmusi į seną, 
raukšlėtos žievės kriaušę. Staiga nusišluostė ašarotas 
akis ir tarė:

- Atsiprašau. Daugiau apie tai nekalbėsiu. Einu pa
ruošti vakarienės. Jūs kol kas pasilikite čia.

- Atrodo tokie paprasti dalykai, o kaip sunku juos 
suprasti, išaiškinti. Juk čia kitokiam romanui tema.

Tytojaus rytą, kai Rožė įėjo į mano kambarį, nešda- 
mą man pusrytį, ir pasižiūrėjo į mane savo liūdnomis 
nunokusių kaštonų kaki mis spalvos, buvo taip paprasta 
ir natūrali, kad aš ją apkabinau, o ji melancholiškai Ir 
paprastai leido savo lūpas paliesti manosiomis...

Kaip tai įvyko ir dėl ko? Kas gali žinoti ir išaiškinti. 
Bet viena yra aišku: meilė visados prasideda nuo užuo
jautos. )
----------- — - — - - > :

Tos dienos popietyje netikėtai atvyko mano draugas 
ir atgabeno man miesto skanumynų: kavos, arbatos, me
daus, sviesto ir pyragaičių. ,

- Valgyk, nes šiame užkampyje tu nepažinsi kito sko
nio, kaip tik karvės pieno kvapą. Beje, o savo romaną 
ar jau parašei?

Čia pat buvusi Rožė atsakė už mane:
- Romanas dar tik pradėtas...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS LYGYBĖS TEMOMIS
J. Valiūnas

siau ką jis veikia Seime, jis Patarlė sako: genys mar-

/IS spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parlnko J. P-lis.
SUJUNGĖ KRANTUS 
” Pirmieji automobiliai per
važiavo per Nerį nauju tiltu 
šiauriniame Kauno pakrašty
je. Tiltas labai patarnaus in
tensyvinant tiesioginį auto
transporto eismą tarp Vil
niaus ir Klaipėdos.

Šiais metais taip pat stos 
rikiuotėn modernus inžineri
jos junginys per Neries upę 
Vilniuje ties Garūnais. Nu
tiesus privažiavimus prie jo, 
visas tranzitinis transportas, 
važiuojantis nuo Ukmergės, 
Utenos, Zarasų pusės, nebe- 
ųžsuks į' respublikos sosti
nės centrines gatves. Iki 1985 
metų užbaigsime tiltus Kauno 
— Klaipėdos automagistralė
je per Akmenos bei Ančios 
upes.

Dabar mūsų respublikoje 
yra daugiau kaip pusantro 
tūkstančio tiltų, ir beveik 
visi jie — iš gelžbetonio ar
ba metalo konstrukcijų. Vie
nuoliktajame penkmetyje už
sibrėžta kapitaliai rekonst
ruoti likusius bendrojo nau
dojimo kelių mažus medi
nius tiltus.’-rašo ok. Lietuvoj 
TIK 4 KOMUNALINĖS 
VONIOS

Nors Rokiškis sparčiai au
ga ir gražėja, kaip rašoma 
"Tiesoje", bet mieste veikia 
tik viena pirtis ir tik dvi die
nas savaitėje. Pirtyje yra du 
skyriai, kuriuose yra po dvi 
vonias, ir septini apleisti 
dušai. Kasmet pirtis dviems 
trims mėnesiams uždaroma 
remontui.

STOROJI IR AUKŠTOJI 
EGLĖ

Maž eikių rajone, šalia 
Varduvos, Renavos parke au
ga storiausia Lietuvos eglė . 
Jos liemuo yra 3 su puse 
metro. Prienuose auga 45 m. 
86 cm aukščio eglė.

KARATĖ S ČEMPIONATAS
Kaune sausio mėnesio pa

baigoje įvyko Karatės sportas 
baigoje įvyko Lietuvos kara
tės antras čempionatas. Ka
ratės sportas kultivuoti bu
vo pradėtas prieš keleris 
metus. Numatoma kartu su 
kitais dar šiais metais daly
vauti Anglijos čempionate.

KRĖVĖS "ŠARŪNAS" 
KAUNE

Kauno Dramos teatras sau
sio mėnesį pastatė Vinco Krė
vės dramą ’Šarūnas".

Pirmą kartą Kaune "Šarū
nas "buvo pastatytas 1929 m. 
Anuomet dekoracijas buvo 
sukūręs A. Galdikas, kuris 
Paryžiaus bienalyje gavo 
aukso prizą.

Vincas Krėvė — Mickevi - 
čius iš Lietuvos, iš savo tė
vynės pasitraukęs, mirė 1954 
m. liepos 7 d. Maple Town
ship, netoli Filadelfijos, 
JAV-se.

NAUJA GRYBŲ. RŪŠIS
Specializuoto Bydgaščio ū- 

kio agronomai išvedė naują 
rūšį grybų, skanesnių negu

šampinionai. Juos gailina 
virti, kepti, marinuoti ir 
džiovinti.

Šie grybai vienodai gerai 
auga ir rūsiuose, ir daržuo
se, tačiau jiems reikia dau
giau drėgmės ir šviesos ne
gu šampinionams.

"LIETUVA" - Į 
TOLIMUOSIUS RYTUS

Vakar Lietuvos TSR vals
tybinis akademinis nusipel
nęs dainų ir šokių liaudies 
ansamblis "Lietuva" išvyko 
į Tolimuosius Rytus ir Sibi
rą. 45 dienas ansambliečiai 
koncertuos Vladivostoke, Chą- 
barovske, Blagoveščenske, 
Čitoje, Irkutske, Ulan, Udėje, 
Krasnojarske, dalyvaus są
junginiame festivalyje, skir
tame V. Lenino gimimo Ui

tosioms metinėms paminėti.
Į tokią tolimą ir ilgą kelio

nę ansambliečiai išvyksta 
pirmą kartą.

ATOSTOGŲ KLAUSIMAS
A. Dikšas iš Radviliškio 

"Auksinės Varpos" kolūkio 
prašo štai ką paaiškinti: 
"Dirbu kolūkio traktorininku. 
Už tai, kad darbo metu ne
buvau blaivus,valstybinės au
tomobilių inspekcijos parei
gūnai atėmė teises ir pasky-r 
rė piniginę baudą, o kolūkio 
valdyba nutarė neišmokėti 
man priemokos. Ar’ teisin
gai pasielgė kolūkio valdy
ba?", rašo jis "Valstiečių 
laikraštyje".

Atsakoma, kad už pasiro
dymą neblaivam galima su
mažinti 25%proc. darbo stažą, 
o premiją ir papildomą atly
ginimą sumažinti ar visai jų 
nemokėti.

Traktorininkas K. Jankus 
iš Šakių rajono rašo:

"Atėjo, laikas gauti atosto
gų, bet kolūkio valdyba ne
duoda. Laukininkystės briga
dininkas ant pareiškimo ne- 
sirašo, nes nesą kam dirbti. 
Pinigus už atostogas galima 
atsiimti, bet pailsėti nelei
džia. Ką daryti?"

Atsakoma, kad atostogos 
suteikiamos kasmet, bet iš
imtinais atvejais jos gali būti 
perkeltos į sekančius metus, 
jei numatyti darbai nebuvo 
atlikti laiku ir nepasiekė rei
kiamos kokybinės reikšmės.

V. ’Vaičaitis iš Anykščių 
teiraujasi:

"Ar gali kolūkio valdyba 
pavesti agronomui dirbti il
giau kaip 8 valandas 12 minu
čių per dieną ir poilsio die
nomis ?"

Atsakoma, kad kolūkio val
dyba gali kviesti kolūkiečius, 
specialistus dirbti ilgiau ne
gu nustatyta, o taip pat ir po
ilsio dienomis. "Specialis
tams yra nustatyta nenor
muota darbo diena, atsako
ma klausėjui. Jie taip pat ne
turi teisės reikalauti už iš
dirbtus viršvalandžius.

Specialistai ir kolūkiečiai 
per savaitę turi dirbti 5 die
nas. Specialisto darbo sa
vaitė — 41 valanda.

Lygybės samprata yra la
bai plati. Nebuvo tokių laikų, 
kad žmonės nesvajotų apie 
lygybę. Laisvė, lygybė ir 
brolybė—tai kilnūs obalsiai , 
kurio vardan .buvo vykdomi 
visuomeniniai — socialiniai 
perversmai. Argi komunis
tai nesiūlė tų lygybės obal - 
šių? Ar moterų emancipa
cija nesiekė lygybės su vy
rais ? Ir kokios gi tų šaunių 
lozungų vykdymo pasekmės ?

Lygybės obalsiai labai mė
giama populiarinti ypač ten, 
kur vyrauja didelė turto ne
lygybė. Reikia, sako, su
kauptus nedaugelio rankose 
turtus padalinti tarp neturtin
gųjų. Turtingos valstybės te- 
atiduoda savo turtų perteklių 
neturtingoms valstbėms,, kad 
sulygintų kiek galima visų 
šalių gyvenimo standartą. 
Kitaip tariant, jei aš esu tau
pus, taipgi neišlaidus, darbe 
rūpestingas ir sėkmingas ir 
susitaupiau savo patogesniam 
gyvenimui ir senatvei, tai as 
pasidariau "kapitalistu", ir 
iš manęs atimti tas mano su
taupąs. . .

Pažinau Kaune viešbutyje 
prie Laisvės Alėjos patar
nautoją; ten apsistodavau 
dažnai lankydamas Kauną. 
Užėjo sovietai, ir tos tarnai
tės 20 metų santaupos buvo 
nusavintos, o taip pat iYmūsų 
litas nuvertintas. Kokia gi 
ta, nebejauna mergaitė kapi
taliste, kad jai pajėgiausio 
amžiaus santaupos nusavina
mos ? Aš pats išsinuomavau 
80 hektarų apleistą dvaro 
centrą prie Biržų., dirbau ten 
ir tuo pačiu metu turėjau tar
nybą, įrengiau medelyną, au
ginau cukrinius runkelius ir 
1.1. Žodžiu, taupiau ir jau 
buvau perpus išmokėjęs už 
žemę, nupirkęs tą dvaro cen
trą iš vyriausybės. Atgūžėjo, 
lyg koks amaras "svieto ly
gintojai", lygybės ir laisvės 
skelbėjai ir mano pajėgiausių 
metų santaupas, taipgi netik 
žemę ir suremontuotus bei 
naujus trobesius, gyvulius ir 
inventorių atėmė (nacionali
zavo), laikydami mane kokiu 
tai kapitalistu ar išnaudotoju, 
nors vietiniai, netgi komu
nistai laikė mane esant ko-

riau, nenorėdami matyti ko
munistų sauvaliavimo, viešo 
plėšikavimo (vardan neva ly
gybės) ir žudynių.

Laisvasis pasaulis garbina 
demokratiją, kurioje visi tu
ri lygius balsus, rinkdami 
savivaldybės ir vyriausybės 
narius. Gyvenime tie rinki
mai įvairiai pasireiškė, pav., 
Nepriklausomoje Lietuvoje, 
siekiant lygybės, visuotinai 
balsuojant ir renkant atsto - 
vus į Seimą, buvo patiekia
mi partijų parinkti asmenys 
už kurių sąrašus tekdavo 
balsuoti "on block". Ar tai 
nebuvo savotiškas diktatūri
nis gestas, kuomet nebuvo 
leidžiama balsuoti už atski- 
rus asmenis, bet tik už tuos, 
kuriuos partijos viršūnės pa
siūlydavo. O po rinkimų bu
vo sakoma: ką išrinkai, tą ir 
turi; gi nerinkti, pav., So vie— 
tijoje yra draudžiama, nors 
ten yra tikras vienos parti
jos forsas.

Arba pažvelkim į JAV įsta
tymų leidimo įstaigą. Kong
resą, kaip ten bešališkumas 
ir lygybė įgyvendinami.'b. S. 
News and World Report" ko - 
vo 2 d. straipsnyje — What 
Lawmakers Must Do for 
Folks Back Home" svarsto 
apie kongresmanų rinkimus , 
kurie juk vykdomi visuotinu 
ir lygiu balsavimu. Rašoma, 
kongresmanams tenka išleis
ti daug pinigų rinkiminės 
kompanijos išlaidoms pa-' 
dengti. Vietinė valstijos 
visuomenė, — pavieniai as
menys, organizacijos bei 
įvairios bendrovės aukoja 
renkamam asmeniui ir jį iš
rinkus, reikalauja iš jo įvai
rių patarnavimų ir net pro
tekcijų. Kas galėtų patikėti , 
kad kai kurių stambesnių vals
tijų senatoriai gauna kas sa
vaitę net iki 10,000 laiškų. 
Tuos įvairiausius vietinius 
rinkėjų prašymas patenkinti 
sudaro tokį milžinišką darbą, 
kad net dėl to įstatymo leidi
mo darbą tenka retkarčiais 
atidėti. Kongresmanas nega
li lygybės masto pritai
kyti, svarstant įstatymus ir 
būti nešališkas, nes nepildy- 
damas ar nefavorizuodamas

atsakė, kad jis esąs išrink
tas į komisiją, tik užmiršęs 
jos pavadinimą. Aš jam mė
ginau priminti ir, paaiškėjo, 
kad tai peticijų komisija. 
Tai tada man prisiminė atsi
tikimas iš jaunų dienų, kuo
met būdamas jaunu gimnazis
tu Pumpėnuose susitikau su 
K. Bizausku vyresniu gimna
zistu (vėliau 16 Vasario Ne
priklausomybės Akto signa
taru ir Ministerio Pirmininko 
pavaduotoju), kuris man pa
siūlė ekskursiją pas ūkininką 
Plučą netoli Pumpėnų. Aš 
stebėjausi, kas ta ekskursi
ja, nes nesupratau to žodžio. 
Taip lygiai minėtas Dilys ne
suprato peticijos žodžio.

gas, o svietas dar margesnis. 
Stengtis visus sulyginti būtų 
veržimasis prieš gamtos į- 
štatymus, nes juk vieni gy
viai perdėm rūpinasi apie sa
ve ir savo šeimą. Nėra abe
jonės, kad varge ir neturte 
esantiems reikia pagelbėti ir 
duoti jiems galimybę bent jau 
pakankamai pragyvenimui 
užsidirbti. Bet sulyginti vi
sus yra neįmanoma, jei ne
bent tai būtų jokios nuosavy - 
bės neturintieji vergai: ar tai 
senovės feodalų, ar naujos 
gadynės sovietinių feodalų 
vergai. Lygybė randama tik 
abstraktiniuose moksluose, 
pav., matematikoje.

■
I

Arelius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
/tęsinys/

- Na, polediniai , vėl pravaikšta ’. Ką man su ju
mis daryti?

Abu susižvalgė. Ilgšis Riepkus, drąsesnis; pasakė:
- Nieko nedaryt, viršininke, dabar jau kaip velniai 

dirbsim ’.
- Reikia dirbt ne kaip velniams, o kaip žmonėms.
Jis tai pasakė nepiktai, ir Riepkus dar labiau padrą- 

sėjo:
- Dirbsim kaip žmonės, bet ir kaip velniai.
- Galėčiau jums už pravaikštą premijas nubraukt, 

bet tiek jau to, jei vieną tokį darbelį sąžiningai at liksit.
- Šimtą darbų atliksim ’. - kirto Gregoras.
- Judu specialistai: vienas gonkas nugriovėt, kitas 

šulinį užvertėt ... Tai va... reikia savališkai pastatytą 
daržinę nugriaut.

- Nugriausim , viršininke ’. - sušuko abu kartu.
Dabar jie žlegėjo vieškeliu, ketindami nušluoti tą 

daržinę nuo žemės paviršiaus, nepalikt akmens ant ak
mens.

- Nugriaut nugriausim, tik kad nepašventintų mūsų, - 
sakė vienas.

- Gali visko būt, - linkčiojo galva kitas. - Gaidulio 
tik per plauką ne nudobė.

- Atsakytų už tai, bet kas iš to, jei tu jau prie dan
gaus vartų stovi.

- Gerai, kad prie dangaus, o jei prie pragaro? Kas 
tada?

- Argi už atai, kad žmogus išgeri, jau ir į pragarą?- 
suabejojo primasis .

- Kas ten žino, - lingavo galva antrasis. - Ta Vana
gienė, matyt, be vyro gyvena.

- O kas, jeigu ir su vyru? Ar mes išsigąsim? Įsa - 
kyta nugriaut, tai ir nugriausim, kaip pūką nupūsim

Riepkus ir Gregoras, tik paryčiais grįžę iš vestuvių, 
staiga pajuto baisų troškulį: džiūvo burnos, vidurius taip 
degino, lyg kas būtų laužą ten užkūręs.

- Reiktų atsigert, - sukepusiom lūpom sušvokštė
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rektingu visuomenės ir dar
bininkų atžvilgiu.

Sovietizmas yra apgau — 
linga socializmo sistema, 
kur valstybinis kapitalizmas 
ne tik nuubagina visus,- bet 
drauge demoralizuoja visuo
menę, nes melas, apgaulė , 
vogimas ir net plėšikavimas 
bei visuotinas girtuoklia
vimas įsivyravo ir mūsų var
gingoje Lietuvėlėje.

Apie tą komunistų lygybę 
labai taikliai išsireiškė Lie
tuvos pogrindžio"Aušros" nr. 
22 (žiūr. "Draugas"š. m. kovo 
2 d.-nr..50). Nežiūrint tuš
čių- ir tikrovei prieštarau
jančių tauškalų apie lygybę, 
savarankiškumą, suklestė - 
jimą, mūsų tauta yra tiktai 
beteisis samdinys savo na
muose".

Antra vertus, vadinamas 
laisvasis pasaulis, ypač JAV 
tiesioginiai ir netiesioginiai 
palaikė tą beatodairinės dik
tatūros sovietinę "lygybės"
sistemą, nematydami ar tik— traukimu, sutikau ir paklau-

savo valstijos žmoųiųpagei - 
vimų ir vietinių reikalavimų, 
sekančiuose rinkimuose ri
zikuotų būti perrinktas į Kon
gresą. Tai, kur čia pritai - 
kyši lygybės principą ?

Lietuvoje buvo kitaip, dau
guma renkančių nepažinojo 
iš arčiau renkamųjų į Seimą 
atstovų. Prisimenu vieną sa
vo kaimo gabų ūkininką Petrą 
Dilį, kuris ūtėjęs į žentus iš 
Pumpėnų valščiaus į mano 
gimtinį Jodeišių kaimą, už- gyventi, 
si rekomendavo kaip gabus ir 
sumanus ūkininkas. Jis net 
buvo išrinktas mūsų Pabir
žės valščiaus viršaičiu. Bet 
jis buvo mažamokslis,vos tik 
mokėjo pasirašyti pavardę. 
Ir štai kokiais tai nevisiems 
suprantamais sumetimais , 
gal irgi vardan tos garbina
mos lygybės, jis buvo įtrauk
tas į renkamųjų į Seimą' są
rašą ir tapo Seimo narys su 
1,000 litų mėnesinio atlygi
nimo. Kai jį, važiuodamas

Riepkus.
- Už butelį alaus nieko nepagailėčiau, - pritarė Gre

goras.
Kad upelis ar koks ežerėlis pasitaikytų, - žvalgėsi 

Riepkus.
Bet nei upelio, nei ežerėlio nepasitaikė. Dargi jokios 

balaitės neikur nebuvo matyti. Aplinkui tik gūdus miškas 
ošė, tik papartynai vešėjo.

Netikėtai jie išvydo nedidelę laukymėlę, o toje lau- 
kymėlėje trobelę, vienu galu prie miško prisiglaudusią . 
Sustojo , išlipo ir nuėjo, tikėdamiesi bent vandens gauti. 
Tačiau trobelė buvo tuščia, Jie dairinėjosi kieme šulinio 
stebėdamiesi, kaip gali žmonės vidury miškų be vandens

Jautri Gregoro nosis kažką užuodė. Jis ėmė gręžio - 
tis į visas puses, trukčiodamas šnervėm orą.

- Ten, - parodė į alksnyną.
Jie nuėjo pakalnėn. Per alksnyną čiurleno nedidelis 

upeliukas. Ant to upeliuko kranto, vešlių krūmų apsuptas, 
rūko tikras fabrikėlis: katilai, statinės, gyvatuke susirai
tę vamzdžiai, kranelis. Iš kranelio į ąsotį plona čiurkšle 
virveno skystimėlis. Čia pat ant pliauskos sėdėjo senis 
ir kurstė ugnį.

- Pietus, tėvuk, verdi? - nusijuokė Riepkus.
- Ką? - palenkė į jį ausį
- Pietus, sakau, verdi , 

Įėjo Riepkus.
- Neprigirdžiu, žmogau, 

vą senis. - O šitas ne mano, pamačiau, kad rūksta 
priėjau, sakau, gal pelkė užsidegė.

senis.
tėvuk ’. - jau garsiau sūkte-

ausis užgulė, - papurtė gal- 
ir
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PROGRAM A

RAD1O 14 10 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo 11.30 iki 12v. nakties 

programos vedėjas l.stankevicius
10 5 3 Al b an ei Cr . l)u vernay , P. Q. Tel; 669—8834

b

- Dar geriau, kad ne tavo, paragausim. - Riepkus pa
ėmė puodelį, privarvino, išgėrė. - A-a, stipri bjaurybė, 
paglostė krūtinę. - Tikras spiritas.

Puodelį pri si varvi no ir Gregoras. Po to vėl Riepkus 
ir vėl Gregoras. Senis čiupo puodelį ir prisilašinęs pats 
išlenkė. O nuo to jo ausys labai pasitaisė, kurtumo kaip 
nebūta. Tad visi trys prie ugnelės susėdo ir labai draugiš
kai šnekučiuodami, pagrečiui puodelį kilnojo, vienas ki-
tam sveikatos linkėdami. Riepkus su Gregoru buvo pagirin
gi, tad netrukus taip nusistekeno, tokį baisų nuovargį pa
juto, kad čia pat ant žolės išsitiesę, labai saldžiai užmigo.

Kai nubudo, jau temo. Pakura buvo užgęsusi, apara
tas Išardytas, senis kibirais nešiojo į namus brogą. Išlen
kę dar po puodelį, Riepkus su Gregoru apsikabinę prie bul
dozerio nušlitiniavo.

/ bus daugiau /
5 psl.
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PARAMA
To u p y k ir s k o I inkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 1 IMA:
14% u z 90 dienų t erm. i nd. |
13V4% už 6 mėn. term, indėlius

už 1 m. term, indėlius 15% už osm. paskolas
12 % už 3 m. term, indėlius
13 c' už pensijų ir namu planų

speciali taup. sqsk. 14% už mortgičius
1O'/4% už taupymo s-tos
6 ' r už čekiu -s-tas (dep.) ||

AKTYVAI virš 28 milijoną dolerių
Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75%. įkainoto turto. Visu noriu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomos čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
run 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
va), po pietų (licpo* ir iticpjtičio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių .Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: .532-3400 
M6H 1A8•5J2-3414 

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryto E 

Ketvirtadieniais 10-S =
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 15 %

mortgičius nuo 14 %
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(750 įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money .orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimame mokesčio už ižralytus čekius 
bei apmokamas įvairias suskaites. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Į MSN LIETUVIU NAMAI MSiS
BaaBBenm*****’ ————ir inaiir   >i rmiiMii..riiĮ  aim—-.o’*- m, m *- *

LN VYRŲ BŪRELIO LN šeimininkės E. Juknienės
VEIKLOS PENKMEČIO šilta vakariene, kurią papil-
SUKAKTIS dė veikiantis be jokių "muitų"

LN Vyrų Būrelio steigiama- įvairiausių gėrimų baras, ap
sis susirinkimas buvo su- tarnaujamas nuolatinio būre— 
šauktas 1976 m. sausio mėn. liopilstytojo A. Raslano. Visu 
3 d., kuris išrinko pirmą vai- nuotaiką pakėlė A.Lukošius su 
dybą: Teodoras Stanulis-pit- savo jumoristine apybraiža 
mininkas, Martynas Yčas — ir solistas ManiuŠka, padai- 
sekretorius ir Vytas Kulnys— navęs juokingą dainelę, 
narys. Pirmaisiais metais Vyko nuotaikingi šokiai ,ku-
turėjo 27 narius. Šiuo metu 
yra per 80 narių. Pagal įsta
tus LN Vyrų Būrelis yra Lie
tuvių Namų pagalbinė organi
zacija, kuri padeda jiems kul
tūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Penkių metų bėgyje 
būrelio vyrai ne tik talkinin
kavo LN rengiamuose paren - 
gimuose,bet ir patys ruošda
vo kiekvienais metais gegu
žines, vasaros poilsio stovyk
las, žiemos sutikimo vakarus 
ir savo nariams su šeimomis 
metinius pobūvius.

Š. m, kovo 14 d. , šeštadienį, 
LN Gedimino Pilies Menėje 
LN Vyrų Būrelio valdyba su
rengė tradicinį metinį pobūvį 
penkmečio veiklai atžymėti, 
kuriame dalyvavo per 80 na
rių ir svečių.Šį jaukų pobūvi 
pravedė valdybos narys H. 
Chvedukas. Penkmečio veik
los sukaktį kalbose priminė 
LN Vyrų Būrelio valdybos pir
mininkas B. Laučys ir v-bos 
narys ir steigėjas T. Stanulis.

Pobūvis buvo pradėtas kun. 
L. Januškai sukalbėjus maldą 
Nariai ir svečiai buvo pavai
šinti labai skaniai paruošta

JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS*', 
JEIGU NORI NUSTOTI — "MOŠŲ”.

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. 'SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI 1 19 MIMICO AVENUE I Royal York Rd. 
ir Mimic o Avenue kampas TORONTE) 7.30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psl.

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 14 %
term, indėlius 6 mėn. 13U a'n
term, indėlius 1 metų l2’/2 ’o
term, indėlius 3 metų 12 %
pensijų s-tq 13 %
taupomųjų s-tq 10V'4 %
spec. toup. s-tą 13 %
depozitų-čekių s-tq 6 %

riems grojo Revo gera plokš
telių muzika. Visi vaišinosi 
Laučienės, Revienės, Gražu- 
lienės ir Mokuzos padovano
tais pyragais. Pobūvis praėjo 
labai draugiškoje nuotaikoje.

SEKMADIENIU POPIETĖS.
Sekmadienių Popietėse da

lyvauja 200 — 250 lankyto
jų, kurie naudojasi valgyk
los patarnavimais. Gerą, 
sveiką ir skanų pietums 
maistą gamina šeimininkė 
Elena Juknienė su savo talki
ninkėmis. Įsigijus kasos re
gistracijos mašiną, pagerėjo 
atsiskaitymas. Svečius ap
tarnauja studentės padavėjos 
ir svetainės "Lokys" patar
nautojai .

REIKALINGI PATARNAU - 
TOJAI - PATARNAUTOJOS 
SVETAINEI LOKYS

Dėl darbo sąlygų kreiptis 
}LN vedėją asmeniškai dar
bo valandomis arba tel.532-
3311. rikoje, Europoje ir Australi

joje. Ji yra išleidusi ir vieną 
LN narių yra per 1500.1980 savo dainų plokštelę, kuri 

metais ištolo 32, mirė —23. koncerto metu buvo pardavi-

DARBAI DAR NEBAIGT!

Mes Toronto lietuviai ne
retai didžiuojamės čia vei
kiančiomis ir gyvai besireiš
kiančiomis net trijomis sa
vomis parapijomis, savais 
visiems pasitarnaujančiais 
T. L. Namais, lietuviškuoju 
Vaikų darželiu, Kredito koo
peratyvais, bei kitomis gry
nai lietuviškomis instituci
jomis.

Visa tai įkurta ir išvysty
ta mūsų pačių rankomis, ir 
tik saviems patarnauja.

Iš šalies bežiūrint, atro
dytų, kad nieko daugiau čia 
nestokojama . Atlikta dide
li, svarbūs bendrieji darbai, 
galima dabar gyventi ir at
sikvėpti. Taip tai tik atrodo 
iš paviršiaus. Tikrumoje pa
sirodo, kad ne visi lietuviš
kojo gyvenimo užmojai bei 
planai jau įgyvendinti. Tiesa, 
kad salių ir kitokių patalpų, 
kad ir gausiems savųjų or
ganizacijų poreikiams čia ne- 
bestokojame ■ Turime bent 
kelius erdvius .Šventnamius, 
susirinkimams,repeticijoms, 
posėdžiams atitinkamas pa
talpas, bei maždaug visa kita, 
kas reikalinga mūsų veiklos 
palaikymui bei tolimesniam 
vysti m ui si.

O vis dėlto bręsta, kasdie
ną vis daugiau išryškėja ir 
dar vienas, iki šiolei daugu
mos mintyse bei svajonėse 
puoselėtas, paties gyvenimo 
mums padiktuotas svarbus 
reikalas, mums reikalingas 
naujas projektas, — Namai 
mūsų pensininkams.

Be abejonės, tai bus di
džiausias ne tik šioje Toron
to lietuvių kolonijoje, bet ii’ 
visoje Kanadoje, o greičiau
siai ir visame šiame konti
nente, lietuviškasis židinys. 
Šio projekto įgyvendinimas 
sieksiąs apie 6 mil. dolerių 
sumą, kurio statybą daugu
moje finansuoja federalinė 
šio krašto valdžia. Tai apart- 
mentinis 11-kos aukštų pasta
tas, pritaikintas pensininko 
amžiaus sulaukusiems žmo
nėms.

Šio projekto įgyvendinimai 
jau nuo seniau rūpinosi Liet.

PAVYKĘS KONCERTAS
Kovo 15 d. , sekmadienį LN 

Mindaugo menėje įvyko kon
certas, kurį surengė Toronto 
trijų lietuviškų parapijų mo
terų draugijos tikslu paremti 
Lietuvos politinių kalinių šei
mas. Dalyvavo per 400 pub
likos, kuri su rimčia ir susi
kaupimu išklausė koncerto 
programą.

Koncertą pradėjo 4 vai. p. p. 
Lietuvos Kankinių Parapijos 
Moterų Draugijos pirm. G. 
Trinkienė, priminus mūsų 
kankinius Sibire ir kalėjimuo
se bei jų šeimas, kurioms 
paremti rengiamas šis kon
certas. Supažindino ir su pro
gramos išpildytojais. Solistė 
Praurimė Ragienė iš Čikagos, 
jaunosios kartos dainininkė, 
sėkmingai koncertavusi Ame- 

nėjama ir dalis gauto pelno 
paskirta šalpai. Antras šio 
koncerto solistas buvo Rimas 
Strimaitis, kurį čia visi pa
žįstame kaip geri ausią mūsų 
išeivijos dainininką. Jiems 
akomponavo muzikas ■ J-Go- 
vėdas.

Koncerto programą sudarė 
dvi dalyą: pirmoji — lietuvių 

Namuose įsikūrę mūsų pen
sininkai, pirmininkaujant J. 
Karpiui. Tai tas pats asmuo, 
kuris nemažai pasidarbavo 
ir dabartinių L. Namų įsigi
jime, vykdė didžiausius jų 
perstatymo — remonto dar
bus, pritaikant plačiam vi
suomeniniam naudojimui.

Šie busimieji lietuvių Pen
sininkų Namai būsią statomi 
netoliese dabartinių L. Na
mų, tik vienas blokas žemiau 
į vakarus, šiauriniame Bloor 
g-vės šone, nepertoliese nuo 
garsaus Aukštojo Parko, o 
taipogi ir Park Lithuania ki
tame sone. Visiškai pro šalį 
praeina ir požeminio trauki
nio linija.

Šio projekto sumanytojų 
teigimu, statybą turėtų pra
dėti netrukus. Visi didesnie
ji formalumai ir kliūtys jau 
nugalėtos, ir lieka tik kai ku
rie netaip reikšmingi išsi
aiškinimai su šio miesto pa
reigūnais.

Didelis projektas ir apie 
porą metų užtruksią jį įgy
vendinti. Atitinkamas šitokio 
pastato administravimas iš 
šios lietuvių kolonijos taipo
gi pareikalaus nemažai ener
gijos ir sumanumo. Žinia, 
kad visa tai turės atitikti ir 
derintis bendrosioms vai - 
džios taisyklėms, kurios lie
čia visas šitokios paskirties 
jų remiamas ir palaikomas 
institucijas.

Kaip jau minėjome, šio 
krašto valdžia stipriai rem- 
dama šitokių apartmentinių 
butų statybą pensijos sulau
kusiems žmonėms, pasilie
ka ir sau teisę. . . Neatsira
dus' reikiamam skaičiui vie
nos tautybės (tie kurie stato
si) įnamių, jie gali juose pa
talpinti bent kokį teisėtą šio 
krašto pensijos sulaukusį pi
lietį.

Tikimasi kad jau šią vasa
rą statyba prasidės.

Įvairiausių gyvenimo aud
rų be atodairos blaško
miems, daugeliui ir mūsiš
kių jau reikalingas užtarnau
tas ir ramus poilsis, o ypa
tingai saulėleidžiui besiarti
nant. . .

kompozitorių kūriniai ir ant
roji — operų ištraukos.

Koncerto pirmą dalį pradė
jo Praurimė Ragienė ir Rimas 
Strimaitis duetais, padainavę 
St. Gailevičiaus" 'Paviliojo 
mergužėlę"' < ir J. Stankūno 
"Meilės balsai". Po šių duetų, 
solistė padainavo liaudies dai
ną "Užnemuniečių dainą" ir 
J. Gruodžio "Skamba, skamba 
kanklės". Šias dainas dar pa
pildė V. Jurgučio dainų ciklu, 
pavadinta "Mergaitė namų še
šėliuose," kurią sudarė pen
kios dainelės: Seselėms, Na
mai, Užaugsiu graži, Baltos
rogelės ir PasKui saulelę. 
Pirmą koncerto programos 
dalį, kuri užtruko pusvalan
dį, užbaigė sol. R. Strimai - 
tis, padainavęs B. Dvariono 
"Žvaigždutė", A. Bražinsko 
"Ugnelė" ir R. Gorbulskio 
"Mano gimtinė".

Po pusės valandos pertrau
kos, antrą koncerto dalį pra
dėjo R. Jonaitienė jautriu ei
lėraščiu (nežinomo autoriaus 
iš Sibiro). Šioje dalyje solis
tai išpildė operų arijų iš
traukas. P. Ragienė padaina
vo M. Petrausko Birutės ir • 
E. W. Korngold Marijos ari
ją iš operos "Miręs miestas". 
Sol. R. Strimaitis pasirinko 
dvi ištraukas iš Pucoini ope-

DRAUDA (gg
BALIO MASKELIŪNO 1 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251*4864,251*4025,251*4824 • Namų: 277*0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

Dresher-Barsuskis INSURANCE AGENCY LTD.

Visą rūfių'drauda • VALTERIS DREtERIS 
233*3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

/ N f UR A Ntt *< IF 4^ ** d * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

! Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

ros"Tosca"ir G. Bizet ope
ros "Carmen". Savo solo 
dainų papildymui, P. Ragienė 
jautriai padainavo G. Donize
tti "Namelis" ir "Ratelis", 
Fr. Schubert "Serenada" ir 
G. Verdi "Čigonė".

Antroji koncerto dalis, ku
ri užtruko tris ketvirčius 
valandos, buvo užbaigta abie
jų solistų išpildytomis iš G. 
Verdi operos "Traviata" 
dviems ištraukomis.

Visi programos išpildyto- 
jai buvo apdovanoti gėlėmis 
ir publikos širdinga padėka, 
išreikšta audringais ploji
mais.
• ANAPILIO Moterų Būre
lis baigė austi didelį kilimą, 

PAĖMĘS LYRĄ /reljefas/ DAGYS
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kurio projektą sukūrė dail . 
A. Tamošaitis.

Pabaigtuvių proga vyks 
dail. Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių meno paroda ir 
Koncertas .kuriame dalyvaus 
smuikininkė Danutė Pome- 
rancaitė- Mazurkevičienė.a- 
komponuojant Jonui Govėdui.

Iškilmės vyks balandžio 
12 d. .Anapilio salėje.

SIUNTINIAI Į SUVALKŲ 
TRIKAMPĮ

Anapilio Moterų Būrelis 
rūpinasi siuntiniais Į Suval
kų Trikampį. Dėvėtus dra
bužius prašo pristatyti po 
pamaldų sekmadieniais į au
dimo kambarį Anapilyje,.
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Hamilton

SKELBIAMAS LITERATŪROS KONKURSAS

Skelbiame ANTRĄJĮ LITERATŪROS KONKURSĄ,pa
rašyti literatūros kūrinėlį iš lietuvių pensininkų gyveni - 
mo. Kūrinėlis turi būti originalus ir prisiųstas iki š.m . 
RUGSĖJO MĖN. 15 dienos. Gali būti novelė, apysakaitė, 
pasakojimas, feljetonas ar panašiai.

Goriausiems trims kūrinėliams bus skiriamos trys 
premijos - po $ 1OO kiekvienai. Įvertinimo Komisija bus 
sudaryta vėliau.

Adresas: HL Pensininkų Klubas, P.O BoxlO46,Ha - 
milton, Ont., L8N 3R4 Canada.

HL PENSININKU KLUBAS

WMMRMWMMMMRMMNMMMMNMMMMMM

»»
J

ESTRADINĖS MUZIKOS VIENETAS "JINAI IR TRYS GIN
TARAI". Iš kairės: Zenonas JURYS, Danutė Striugaitė , 
Vytautas Daugirdas - Vieneto vadovas, Juozas Nakutavi- 
čius. Nuotr:L.Tamošaičio
Šis Vienetas pasirodys Hamiltone, balandžio mėn. 25 d. 
/Žiūr. skelbimą šiame puslapyje/

ATITAISYMAS: Š. m. "NL" 8 nr.Tautos Fondo Atstovy
bės Hamiltone sąraše buvo įrašyta 1OO dol auka J.E.B , 
Bersėnai; turi būti Emily Bergantaitis. Už klaidą atsi
prašome.

Tautos Fondo Atstovybė Hamiltono Apylinkė

365-7146
49MOa AVINUI
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kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
M. PHILIPPI IZZI 

PrtaMent
SKAMBI NKIT“ 

NETTOYKURS CLEANERS 
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VASARIO 16 MINĖJIMAS

D.Jau -

S.

Ottawa

montreal

51
51

v.
A. Pavilanis, M.

Šeštadieni, balandžio 25 d. Jaunimo Centre, Hamilton, 
48 Dundurn St. N.

PROGRAMOJE:
New Yorko vyrą choro ’’PERKŪNAS” koncertas 
Akomponuoja : Darija DEKSNYTE-PAWELL 

Estradinės muzikos vienetas’’JINAI ir TRYS GINTARAI” 
VAKARIENĖ SU VYNU * ĮVAIRIU GĖRIMU. B ARAS

* TURTINGA LOTERIJA IR KITI ĮVAIRUMAI 
MUZIKA -VAIČIAUS

PRADŽIA : 6 vai. 30 min. vak.
KONCERTAS : 7 vai. 3U min. vak.

BILIETU KAINOS;
koncertui, vakarienei ir šokiams — 12 dol. asmeniui 
tik koncertui ir šokiams — 6 dol. asmeniui
Bilietai gaunami pas valdybos narius ir prie įėjimo.

KUOPOS VALDYBA

Minėjimas įvyko vasario 
mėn. 21 d. Po Apylinkės pir
mininko V. Radžiaus atidarys 
mo žodžio, sekė sveikinimai. 
Senatorius Paul Yuzykatsiun- 
tė laišką, kuriame apgailes
tavo, kad dėl netikėtų aplin
kybių negali dalyvauti asme
niškai, kaip kad buvo paža
dėjęs, ir linki sėkmės ir ne
pailstamų pastangų veikiant 
Lietuvos reikalais. Žodžiu 
sveikino prof. V. Linis, Lat
vių Bendruomenės vardu, A. 
Kimmel — Estų ir N. Swie- 
tucha — Ukrainiečių ir Pa
vargtų Rytų Europos Tautų 
Komiteto Ottawoje vardu.

Dr. HENRIKAS NAGYS iš 
Montrealio įspūdingai ir dė
mesį pagaunančiai paskaitė 
paskaitą. Viena iš pagrindi
nių paskaitos minčių buvo : 
Lietuva daug kartų išgyveno 
sunkius laikus, o dabartinė 
padėtis gal yra viena iš sum- 
kiaušių. Reikia padėti savo 
broliams ir seserims lietu
viams kur jie be būtų: darbų 
daug, todėl reikia vieningu
mo ir plataus Lietuvos su
pratimo, o nereikia siauros 
pažiūros, tik "savo nuosavo 
kiemo” veiklos, kuri iš tik
rųjų dažnai pasireiškia kal
bėjimu bet ne veikimu.

KONCERTAS—KULTŪRINIS 
PASIKEITIMAS SU

)MONTREALIU
Ottawos apylinkė, nors ir 

labai garbigame mieste — 
Kanados sostinėje, maža, 
neauga ir sunkiai gali išau
ginti savo talentus. Visi 
mokslus baigę, be išimties, 
dirba kitur. Tiesa, atvažiuo
ja vienas kitas dirbti Ottawo - 
je, kurie mokslus baigė kur 
nors kitur. . . Deja, tai Šiau
rės Amerikos reiškinys — 
kilnotis. Todėl kas metai 
Ottawa kviečia kultūrinius 
vienetus, solistus iš kitur.

Pradžioje kviesta "Ginta
ro" jaunieji instrumentalis
tai, kad kartu su jaunu Otta-

wos dainų vienetu "Ramunė
lės" atliktų koncertinę pro
gramą. "Gintaras" nutarė 
pridėti ir "jaunuosius" šokė
jus prie instrumentalistų, 
bet entuziasmui augant pri
jungė ir "vi dūrini uosius "tau
tinių šokių šokėjus, pasisam
dė autobusą ir palydint kole
tai mašinų iškeliavo visai 
dienai, į Ottawą. Minėjimo 
salėje buvo neblogas balan
sas: 70 otaviškių,7Omontre- 
ališkių ir 1O svečių. . .

Minėjimas ir koncertas vy
ko modernioje E eole Secon - 
daire de la Salle auditorijoje 
su didele scena, kuri yra pri
taikyta teatro vaidinimams, 
taip kad visos šokėjų grupės 
instrumentalistų orkestrėlis 
ir Ottawos dainininkės galė
ja laisvai tilpti.

, "Gintaro" jaunių tautinis 
orkestras, vadovaujamas Se
selės Teresės , gražiai pa
grojo liaudies dainas "Dar 
tiktai dar", "Kalvelį", "Nau
jienos” ir "Siuntė mane mo
tinėlė". Taip pat grojo šo
kant jauniausiems šokėjams 
"Dyvai", kuriuos jauniausie
ji nuoširdžiai atliko. Šiai šo
kių grupei vadovauja Kristi
na Kličiūtė ir Ina Lukoševi - 
čiūtė. "Gintaro" jaunių arba 
"viduriniųjų" šokėjų grupei 
vadovauja Silvija Akstinaitė- 
Staškevičienė, ir ši grupė jau 
yra pasiekus gero darnumo; 
jie pašoko "Bezdinginį Jon
kelį ir "Dzūkų polką".

Ottawos nuosavas dainos 
vienetas iš septynių mergai
čių "Ramunėlės" dainavo 
"Šaltą žiemužę","Plaukė an
telė", "Anksti rytą keliavau", 
"Naktigonių daina" ir "Pajū
ry, pajūry". Šis mažas cho
relis veikia jau treti metai; 
auga mergaitės ir kartu stip
rėja jų muzikinis pajėgumas. 
Jau padarė nemažą pažangą 
ir turi nemažą repertuarą. 
Vienetui vadovauja Rūta Šiuly- 
tė ir akomponuoja Loreta 
Lukštaitė.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

772S George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba^ atlieka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namų stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 

364*1470

Palydint mūsąmylimą vyrąir tėvą

AUGUSTINA^ ALIŠAUSKU 

į Amžinojo Poilsio vietų, mums buvo didelis surami
nimas turėti aplink save gausų, būrį,prietelių, kurie 

mums pareiškė užuojautą ir kartu su mumis gedė
jo velionies.

Širdingai dėkojame už gausą lankymą mirusio
jo karsto, uŽprašyma,. sv. Mišią ir aukojimo, Kana
dos Lietuvią Fondui Jo vardu.

Ypatinga musą padėka priklauso Aušros Vartą 
Parapijos kunigams: Tėv. J. ARANAUSKUI ir Tėv. 
St. KULBIUI už atlikimo^ laidotuvių apeigą tartą, 
atsisveikinimo Žodį ir palydėjimą^ velionies į kapi
nes.

Esame be galo dėkingi solistei GINAI 
CAPKAUSKIENEI už giedojimą, gedulingą pamaldą 
metu.

Apart vargoninkavimo ir išpildymo liturginią 
šv. Mišiąmetu, MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SESERIMS dėkojame už visokeriopa^ parama^ 
suorganizuojant pomirtinio paminėjimo vaisęs. 
Toms vaišėms paruošti nenuilstamai dirbo p.p. 
KASPERAVIČIAI; jiems priklauso didelis musu 
AČIŪ I

Nėra imanoma išvardinti Čia daugelio kitą rou 
są bičiulių, kurie vienu ar kitu budu mus parėmė 
liudnąaplinkybiąmetu.

TAD AČIŪ VISIEMS UŽ VISKAJ

Stasė, Arūnas, Rimantas ALIŠAUSKAI

Pabaigoje"Ramunėlės"kar- jo būrys vyresniųjų, visai 
tii su"Gintaro "tautinių instru- kiliai vadovavęs Juozas I 
mentų orkestru atliko "Palan- čaitis, muzikiniai ir sceniniai 
kėj, palankėj" ir "Lietuva daliai padėjęs A. Lapinas, 
brangi", kuri buvo įspūdingas 
minėjimo užbaigimas. Po minėjimo visi minėjimo

Minėjimą pravedė Rūta Da- dalyviai buvo pavaišinti tos 
naitytė, pradžioje kun. dr. V. mokyklos erdvioje kafeteri jo - 
Skilandžiūnas sukalbėjo invo- je. "Gintariečiai" ir jų paly- 
kaciją. Bendrai tai buvo gra-dovai dieną apžiūrėjo Ottawos 
žus, sklandžiai praėjęs jau- mokslo ir technologijos ir et- 
nųjų jėgų pasirodymas, visus nografinius muziejus 
labai maloniai nuteikęs. Jau-lamento Rūmus, 
nuosius iš Montrealio atlydė - J. v. Dany s

16 VASARIO MINĖJIMO PROGA K.L.B.- ės 
MONTREALIO APYLINKĖS REIKALAMS AUKOJO:

Po $25. - D.ir J. Gražiai; 
po $20. — L Maziliauskienė, 
K. Andruškevičius, J.Arami- 
nas, kun. F. Jucevičius, .E. 
V. Kėrbellai, Iz.Mališka, L. 
V. Siečkai, S. M. Sitkauskai , 
po $15. — J. P. D. , R- Jaugė - 
lyte; po $1O — K. Toliušis ,
R. Lukoševičiūtė, B. Niedva
ras, P. J. Adamoniai, V. Ka- 
čergius, P. J. Mickai, V. Dau- 
gelavičienė, G. Montvilienė ,
S. A. Ališauskai, A.Kličius, 
H. Nagys, A. Rudytė, L. R. 
Urbonai, A. E. Lymantai.Dr. 
V. Pavilanis, L. A. Jurgučiai, 
B. Nagienė, V. Jakonis, 
Peteraitis, 
V. Jonynai, E. Šiliauskas, V. 
P. Efertai, P. Verykis, 
Mekšriūnas, P. Lukoševi - 
čius, M. J. Juodviršiai, D. B. 
Staškevičiai, S. Piečaitienė, 
A. P. Klezai, D. Ralys, A. 
Keblys,. P. Brikis,M. D. Bal- 
trukoniai, J. S. Skučai, A. 
Baršauskas, A. Dasys, J.Va
liulis, J. Dapkus, L.Gurec- 
kas, Z.Lapinas, J. Žukaus - 
kas; po $5. — A. Kalvaitis, 
O. L. Čečkauskas, M. Gudie
nė, V. Lietuvninkas, A. Vaps- 
vienė, R. Milaknis, J. R. Piez; 
čaičiai, B. Rupšys, E. Bu- 
kauskinė, A. Bukauskas, D. 
Lukoševičius, P. Budrevičie- 
nė, P. Gudzinskas, J. Kęsgai- 
lienė, V. Skaisgirys.M. Pet
rauskas, S. Z. Szewczuk, J. 
M. Pakuliai, J. A. Išganaičiai, 
D. Jurkus, J. Adomaitytė, A. 
D. Svoteliai, L.'E. Grigeli ai, 
M^Malcienė, R. Jurkus, L. 
Rudzevičius, A. Blauzdžiū- 
nas, P. Juodkojis, B. P. Vy
tai, Z. A. Urbonai, V.Muraus- KLB Montrealio A-kės V-ba

kas, A. A.Morkūnai, 
gelienė, M. Kringelis, J. Šal
tenis, P. Butkevičius, V. Bar
šauskas, A. Piešina, J. Ki
birkščiai, A. Ptašinskas, R. 
J. Lukoševičiai, P. Kerevi- 
čius, J. V. Verbylai, D. Rup
šys, E. J. Gorys, J. J. Valiu
lis, A. Zurkevičiūtė, L- B. 
Stankevičiai, J. Pukteris, J. 
V. Viliūšiai, A. J. Knystautai, 
J. Tanner, J. Baltuonienė, A. 
Gaurys, L. Balaišis, A. Žiū
kas, B. Kasperavičius, J. 
Zabieliauskas, L A.Vazalins- 
kaį, M. J. Adomaičiai, B. J. 
Lukoševičiai, G. Gedvilienė, 
O. Bieliūnaitė, G. Bendžiūtė, 
E. Lukošienė, R. Barisa, A. 
O. Mylės, A. Račinskas, S. 
Daukša, A. Tušas, A. Kudž- 
ma, B. Bendžienė, K. D. Ma
kauskai, N. Bagdžiūnienė, A. 
Krosowski, S. Daunoravičius, 
R.Otto, P. Piečaitis, L. Ru- 
dinskienė, A. E. Dainiai, Z. 
Valinskas, R. Bulota; po $4. 
— ,A. Sakalas, J. Gudas; po 
$3. — K. Sitkauskas, K. Mic
kus, B. Botyrienė, M. P. Bar- 
teškai, R. X; po $2. 50— S. 
Remeikis, A. Rudzevičiūtė,k 
T. Čipkienė, A. Gudas, M. 
Mačionienė, E. Mačionienė, 
G. Petruliėnė, S. Vasiliaus
kas, J. Gaurys, J. Miliaus
kas; po $2. — M. Grinkienė, 
O. E.Augūnai, A. Grybaitie- 
nė, J. Aranauskas, A. Urba
navičienė, V. Lukauskas, S. 
Verbylįenė, V. Lapinienė, J. 
Vasiliauskas, V. Pukteris ; 
po $1. — A. Kuncevičienė, E. 
Gudaitė, M. Morkūnienė, T. 
Freidanklenė. AČIŪ
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montneal
PARENGIMU KALENDORIUS

RENGINIAI AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE ;

BALANDŽIO 25 d, vakarę . 
GINTARO ANSAMBLIO 
PARENGIMAS

GEGUŽĖS 2 d,; vakare - 
SPAUDOS BALIUS,rengia 
’’Nepriklausoma Lietuva

GEGUŽĖS 9 d.. Šeštadieni;
MONTREALIO MERGAIČIŲ 
CHORO KRIKŠTYNOS-KON
CERTĄ S

RENGINIAI Šy, KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE:

BALANDŽIO mėn,19 d,, po 
pamaldų, bus VELYKINIAI 
PUSRYČIAI.

• Medžio skulptorius Pra 
nas BALTUONIS artėjančiam 
’’Nepriklausomos Lietuvos” 
sukaktuviniam Vakarui, i - 
vykstančiam š. m. GEGUŽĖS 
mėn. 2 d., A V Parapijos sa
lėje padovanojo savo medžio 
skulptūrėlę,kurią bus gali
ma laimėti Vakaro loteri
joje.

• Neprikl. Lietuvos Operos 
solistė Elzbieta KARDELIE
NĖ ”NL” sukaktuvinio Vaka
ro loterijai paaukojo vertin
gą laimikį.

• PATIKSLINAME: ”NL” 13 
nr., 3 psl. ties nuotrauka tu
rėjo būti parašyta "Senoviš - 
ka Ramovė", vietoj Romuva
• Sol.ČAPKAUSKIENĖ Gina 
išvyksta įPhiladelphiją kon
certuoti. Vakarą rengia Lie
tuvių Bendruomenė. A kom
ponuos muz. Saulius Cibas 
atvykęs iš Bostono.

• Susižiedavo Gintaras NA - 
GYS ir Aldona - Angelika 
RUDZEVIČIŪTĖ.

«»»•»•••••*« "LITO" METINIS

• Kanados lietuvių teatrinė 
grupė AITVARAS,vadovau
jamas rež.Aldonos DARGY
TĖS- BYSZKIEWICZ,pirmą 
kartą atvyksta į Montrealį 
su komedijos veikalu, kurį 
pamatysime ’’ Nepriklauso
mos Lietuvos" Vakaro me -
tu.

RENKU
Senas lietuviškas knygas, 

laikraščius, plokšteles ii 
kita liet u v i šk a medžiagą.

P. ADAMONIS
7 2 2 —3 5 4 5

SUSIRINKIMAS
Metinis LITO narių visuo

tinas susirinkimas įvyko ko
vo mėn.21 d.,Aušros Vartų 
parapijos salėje. Susirinki
mą pradėjo V-bos p-kas A . 
Kličius, kviesdamas atsisto
jimu pagerbti per praeitus 
metus 22 mirusius LITO 
narius. Susirinkime užsire
gistravo 222 nariai ir 9 sve
čiai, bet dar daug kas atvy
ko registracijai užsibaigus.

Susirinkusius keliais žo
džiais pasveikino CUMIS 
apdraudos bendrovės atsto
vas Yves Robillard, kuris

NEPRIKLAUSOMA LI ETUVA” SAVAITRAŠTI S

TIK. S 10 . METAMS

DANI U GYDYTOJ A

NAUJIEMS SKAITYTOJ AMS

| Dr.J. MALlŠKA J

g ' panti; gydytojas
S 1 4 4 0 St. Cat h ar in e W.
re S uit <• 6 o o , M on l r e ai. P, Q. !
Kiel: 866-8235rįl I
S Namu.: 488-8528

14 10 Guy St . 
Uuite 11—12 Montreal P. Q. 

<■1 : 93 2-66 62
Namu.-' 73 7 — 968 1

i i

M.CUSSON R.GENDRON
. VAISTINĖ

Atidaryta k a t d i e a nuo 9 a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniai,: nuo 9 a• m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais: nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P.O.
Tel: 366-974 2 ir 365-0505

C5BSBS25B52SaSBSBSB5E5BSBSH5B5H52S2SB5a5aSBSB52SaSHSE52S25BSB5HSa52SBS?Jj

I Dr.A.S. POPIERAITIS |
K B. A. M. D. C. M, M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 3
K MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sher brook St . W. ft
S Suite 215, Montreal, P ■ Q. Tel. 9 3 1— 4024 m

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS • b.c.l.

4 Moire Dome E. Suite 504

Montreal, Quebec, H2Y IB7, Tel: 878-9 534

ADVOKATAS

J. P. MILLER B. A. B. C. L.

168 Notre Dome St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366-206 3 h 866-2064.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. C. L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2— nd Ay e. ) , Que. K4G 1E6 
Tel. Bureau: 769—8824 ; Residence: 366-6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P.O. 
Tel: (5 14) 87 1-1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domsine, He Perrot, Que, H7V5V6 

Res. Tel: 453-9142

X Montrealio Lietuvių Jaunimo Ansamblis 
GINTARAS ruošia

SAVO MUZIKINĖS PLOKŠTELĖS PARUOŠIMO

PABAIGTUVIŲ BALIU
; su

• Programa • Orkestru • Šokiais • Vaišėmis

VIETA: A V Parapijos salė
LAtKAS: š. ni. Balandžio 25 d. šeštadienį, 7 vai. v. , 
ĮĖJIMAS: suaugusiems - 6 dol. moksl. - 3 dol.

GTNTARIEČIŲ TĖVŲ KOMITETAS
ioonaooooooooooooooooooocooooooocoooooooooooeeooooo 

pasidžiaugė dideliu narių su
sidomėjimu savo kredito U - 
nija.

Metinius pranešimus pa
darė p-kas A„Kličius, vedė
ja R. Piečaitienė, Kredito 
Komisijos p-kas J.Kibirkš
tis, Revizijos Komisijos p- 
kas K. Toliušis ir Namų 
Planavimo Komisijos p-kas 
A. Kličius o

LITAS užbaigė metus su 
$ 9.065.857/ $ 8.907.048-
1979 m./. Nariams už san - 
taupas išmokėta $859.714 
/762.57O/. Narių 1812, ske
li niūkų 427.

Lietuvybės reikalams per
1980 metus paaukota$4.500.

Balsų skaičiuotojai -J.A- 
domaitis, M.Juodviršis,A . 
Mylė, S. Mozūraitis ir A . 
Vazalinskas pranešė,kad R . 
Išganaitis ir R.Pocauskaitė- 
Rudinskienė perrinkti į Val
dybą. Į Kredito Komisiją 
perrinktas J.Kibirkštis, o Į 
Revizijos Komisiją išrinktas 
Robertas Bernotas.

P-kas Algis Kličius prane
šė, kad Reginos Piečaitienės 
vieton pakviestas Bronius 
Niedvaras eiti Vedėjo parei
gas. Buvusiai Vedėjai visų 
vardu buvo įteiktas sidabri
nis padėklas su linkėjimu

dar daug priauginti naujų 
narių LITUI.

Susirinkumas baigėsi M. 
Kasperavičienės skaniai pa
ruošta vakariene. R. P.

ARTĖJA MERGAIČIŲ CHORO 
KRIKŠTYNOS

Jau artėja Montrealio 
Mergaičių Choro Koncertas- 
Krikštynos,kurios įvyks ge
gužės mėn. 9 d.,7 val.v.AV 
Parapijos salėje.

Šiam koncertui ruošiasi 
ne tik mergaitės, bet ir jų 
tėveliai, prisidėdami įvai
riais darbais. Tėvų rūpes
čiu jau padaryti scenai nauji 
pastovai,kurie koncerto me
tu bus panaudoti.

Veiks įdomi loterija, sve
čių akis patrauks keletas 
gražių staliukų/irgi tėvų pa
daryti/ su krikštynų tortais 
ir vynu.

Su dideliu pasisekimu par
davinėjami bilietai. Džiau
giamės,kad šį jaunų mergai
čių chorą paremia montrea- 
liečiai, pirkdami iš anksto 
bilietus. Ypatinga padėka 
tiems,kurie nupirko bilietus, 
žinodami, kad tuo metu juos 
šildys Floridos saulutė.

Lauksime visų montrea- 
liečių atsilankant ir pare
miant mūsų jaunąsias dainos 
mylėtojas. J. H,

PAMINĖDAMI MIRUSIUS , KANADOS LIETUVIU 
FONDUI AUKOJO-

Plačiai žinomam Montrealio lietuvių veikėjui A.a, 
GRAŽIUI Antanui mirus, artimieji bei visuomenė savo au
kas skyrė KANADOS LIETUVIŲ FONDUI. Prisidėjo : 
dr.ŪGražytė Maziliauskienė; $GO, - Dept. Dės Humani- 
tės CEGEP, Ahuntsic; po $50,- N.Akstinienė, KLB Mont
realio Apylinkės Valdyba; po $25, - P. Bernotas, C.Doyon, 
KLB Krašto Valdyba, L.Puskepalaitienė, A.Rudytė, S.A. 
Staškevičiai; po $20, - J. Adomaitis, V.Daugelavičienė, 
V.Kačergius, C.J.Tanner, E.Urbonaitė, L. Urbonas;po 
$ 15, - V. Balčiūnaitė, O. Čečkauskienė, A. Čerkesaitė, G. 
Kudžmienė, R.Lapinas; po $1O, - T.Čipkienė, V. M. Jony
nai, J.Jurėnas, A.I.Klišiai,A.E.Kudžmai,J.R.Piečai - 
čiai, S. V.Piečaičiai, R.A.Otto, D* B.Staškevičiai; $ 5,- 
V. Lapinienė.

A.a. VADIŠIUI Kazimierui išėjus nebegrįžtamai, gi
minės,' draugai bei pažįstami, vietoje greitai nuvystančių 
gėlių, savo aukas skyrė KLFondui: $40,-J.Andrikonis ;
$25,-"LITAS"; po $20,-V.Kačergius, I.A.Klišiai, A.

!Šalčiuvienė; po $1O,- O.V.Barauskai, A.P.Drešeriai.M. 
A.Joneliai, P.Klezas, V.KliČienė,"Lito" tarnautojai ,S. 
Morkūnas, O.A.Mylės, B.Nagienė,R.J.Piečaičiai, y . 
Skaisgirys,D.B.Staškevičiai, E.Urbonas, R.L.Urbonai .

_____________________KL FONDAS VISIEMS DĖKOJA.
KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI

EKSKURSUOS į LIETUVĄ 1981
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 21, RIRZELI0I8, LIEPOS 9,

RUGPlŪČIO 6 ir RUGSĖJO 10 d.

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Ši 
KRAŠTA^ - KANADĄ.

KELIONE į MIAMI TIK $ 169.. LĖKTUVU
Re/ytl anįllikeh 

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)
4159 St. Lawrence Blvd., 

MONTREAL, P.O. H2W IY7

Tel: (514) 844-5292 
ir 844 -5662

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D
ALIUMINIOAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMĄ! AL1UMINIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

< DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. H1P 2M5
Tel: 321-1975

'Wiaccvicc 'Kopta*
Kailių siuvėjas -

• Didelis pasirinkimas gotovą p
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir r e mod c Ii u o j u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 5OOA H3A 2GČ TĖL. 288-9646

D. N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W,. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 ...............Namų; 7374)844

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409 

MONTREAL. P. Q. H3Z 2M»

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JM ir Kanados provincijose

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366-7041

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545 
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt e GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

Į.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo AGENTŪRA

G695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL 727 - 3 120 Kami/ 376 - 378 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.£., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1945 p.

treat west
automobile

PONTIAC • BUICK e ASTRE
- NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ U. AUTOMOBILIU
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI (SI GYTI
» MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 

IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! ,
LEONAS glrecKAS * UŽEIKITE! .[S ĮTIKINKITE! 
SALES MENAOER PASINAUDOKITE!

PASIKALBČKfTE SU
Menaget'iu L eo GURECKASMIC GM

mur"tinti wbb! eeteetMe 

11 WESTMINSTER SOUTH
tAt the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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