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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

LENKIJOS ŪKININKAI 
IŠSIKOVOJO SAU UNIJĄ

Balandžio mėn.17 d.Len
kijos vyriausybė galų gale, 
po didelės įtampos, sutiko 
leisti 3.5 mil.privačių ūki
ninkų įsteigti savo laisvąją 
uniją/ ne komunistų partijos 
kontroliuojamą/o Bydgošč
mieste po visą mėnesį tru
kusių neramumų, buvo pasi - 
rašytas susitarimas dėl uni
jos, kuri bus registruota kaip 
legali organizacija gegužės 
mėn.lO d. Iki to laiko nau
joji unija Žemdirbių Solida
rumas vardu jau turės teisę 
veikti.
• Jeigu visi kol onialistai pa
simokytų iš anglų, kaip gra
žiuoju, pagerinant santykius 
ir ateičiai, pasi traukti iš ko
lonijų- būtų tikra pažanga 
tarpvalstybiniuose ir tarp - 
tautiniuose santykiuose...

ZIMBABWE VALSTYBĖ 
ŠVENTĖ I-ĄSIAS METINES

Buvusi Rodezija- dabar 
Zimbabwe, Californijos plo - 
to didumo valstybė Afrikoje 
šventė I-ąsias metines ne
priklausomybės po virš 90 
metų trukusio britų kolonia- 
linio valdymo. Pernai Didž. 
Britanijos princas Charles 
pravedė Zimbabwe's nepri
klausomybės ceremonijas. 
Kraštas dabar yra valdomas 
socialistinės koalicijos pa - 
grindais, vadovaujant min „ 
p-kui Robert Mugabe. 1

Šventė praėjo paraduojant 
vakarietišku stiliumi ir gen
tims šokant autentiškus savo 
šokius, būgnų muzika ir dai
nomis.

SOVIETAI ATSARGIAI 
PRANEŠA APIE LENKIJOS 
ŽEMDIRBIŲ UNIJĄ

Be abejo, Lenkijos žem
dirbių unijos pripažinimą 
legalia organizacija buvo 
nemalonu skelbti Sov.Sąjun
goje, .bet ir nutylėti nebu
vo kaip. "Tass" po šios ži
nios paskelbimo pridėjo pas
tabą, kad šios Unijos akty - 
vištai " pripažįsta Lenkijos 
Komunistų Partijos vadovy
bę statant socializmą".Toks 
suformulavimas, anot Vaka
rų žurnalistų, apramino so
vietų publiką.Taip pat duo - 
da galimybę Maskvai kada 
nors vėliau, jeigu jai rei - 
kėtų, skųstis ir kaltinti’kųd : 
lenkų komunistai, vadovau
jami Kania, neapgynė savo 
pozicijos vadovauti tokiai 
socializmo statybai.Arba - 
kad vyriausybė davė pritari
mą legalizuoti Žemdirbių U- 
niją, nes jai buvo grąsinama 
Solidarnošč Unijos visuotinu 
streiku... Žinome, kur galė
tų tokie išvedžiojimai nu
vesti. /Reikia pastebėti, kad 
Vakarų žurnalistai pradeda 
išprusti, stebint maskvinę 
logiką/.

Maskvoje per TV kalbėjo 
Leonid Za miatyn’as, paša - 
kydamas, jog Lenkijoje vys - 
tos'i "kontra-revoliucija" ir 
kad / kaip didžiadvasiška’./ 
Sov. Sąjunga "neapleis savo 
broliškos socialistinės Len
kijos jos bėdoje". Visi žino , 
kolba didžiausia Lenkijos 
bėda... Ir ne joje vienoje 
tokia bėda.

DISIDENTO ŠČARANSKY 
SVEIKATA MENKĖJA

A natolyj Ščaransky buvo 
oficialiai nubaustas 1977 m. 
už slaptų žinių perdavimą 
JAV-bėms ir išsiųstas į Si
biro koncentracijos lagerį, 
Anont jo žmonos, Kremlius 
jį nubaudė už tai, kad protes
tavo prieš sovietų Helsinkio 
nutarimų laužymą, ypač 
Žmogaus Teisių nuostato 
nesilaikymą. Sovietai jam , 
nors pažadėjo, nedavė leidi
mo išvykti į Izraelio valsty
bę.

Dabar Ščaransky yra pa
talpintas į vienutę, jo dienos 
maistas sumažintas per pu
sę. Jo svoris nukritęs iki 90 
svarų, regėjimas labai su
silpnėjo. Jam leidžiama pa
rašyti ir gauti vieną laišką 
motinai kas du mėnesiai ir 
visai uždrausti pasimatymai 
su jo šeima. Sov. Rusijos 
valdžia nepasako už ką jis 
pasodintas į vienutę.

NOBELIO TAIKOS 
PREMIJAI PASIŪLYTI 
DISIDENTAI

JAV Helsinkio Komisija 
Nobelio Taikos premijai bu
vo pasiūlę 4 disidentus: rusą 
fiziką Jurį Orlov’ą, žydą ma- 
tematikąA natolij Ščaransky, 
Ukrainą poetą Mikola Ruden
ko ir lietuvį istoriką Viktorą 
Petkų. Visi pasisakę prieš 
Žmogaus Teisių laužymą So
vietų Sąjungoje.

SOVIETAI PADIDINO 
KARIUOMENĘ KABUL’E

Į Afganistano sostinę Ka
bul* ą sovietai pasiuntė dau
giau savo kariuomenės, nes 
mieste didėja pavienės ko - 
vos, vykstant pasiruošimam 
švęsti III-iąsias komunistų 
/kaip žinome/, dirbtinos rė- 
revoliucijos metines. Vien 
tik Kabul’e dabar yra su
traukta 10.000 sovietų ka
rių. Nežiūrint stiprios so
vietų sargybos, afganai vis 
užpuldinėja vyriausybės tar
nautojus ir prievarta Įvesto 
režimo palaikytojus.

Sovietai, ekspertų nuomo
ne, kovoja strateginį karą , 
ne emocinį. Jie žino, kad ne
turi simpatijų gyventojų tar
pe, nepajėgia kontroliuoti jų 
plačių masių. Tačiau , nors 
leidžia afganams periferi - 
jose laisvai veikti, nori iš
naikinti juos kalnuose, tikė - 
damiesi taip Įsitvirtinti.

NON-SAKO LEVESQUE, 
GUI -SAKO PQ...

Po laimėtų provincinių 
rinkimų, kaip jau buvo minė
ta, pasigirdo kelių Quebec’ - 
o prov. kabineto ministerių 
skuboti išsireiškimai, kurie 
beveik sutapatino šių rinki
mų rezultatus su pritarimu 
atskirti Quebec’o provinciją 
nuo Kanados, Pareiškė, kad 
netrukus tuo klausimu bus 
staigus referendumas./Jei - 
gu taip - tai "teisingos" ir 
"geros"vyriausybės reputa - 
cija gerokai nukenčia ir iš - 
virsta į atvirkščią jos pava
dini mą/.

Porinki minia m mlhisterių 
kabineto susirinkimui p ra ė ■ 
jus Rene Levesęue paskel- 
bė, kad nors PQ 3 kaipo po - 
litinė partija dar gali raginti 
pasisakyti už separatizmą, 
Quebec'o vyriausybė to ne - 
gali daryti ir nedarys. /At
sieit, laikysis referendumo 
nutarimų/. Federalistai, ko
kie "phonai" bebūtų,atrodo 
tuo pareiškimu patenkinti. 
Tačiau, Levesąue jau gerai 
užsiangažavo, kaip gabus la- 
viruotojas.Ką jis tikrai gal
voja- sunku žinoti, nes jis z 
laikosi savo įvaizdžio- kuk
laus, teisingo vado.. .Tačiau 
nepaslaptis, kad aršieji la
biausiai trokšta atsigriebti 
už savo pačių frustracijas ir 
išlieti neapykantą prieš ma- 
žumas.G gal tik taip atrodo?
KANADOJE PERDAUG 
KIAUŠINIŲ

Kanados vištų augintojai 
bus apmokami už dėslių viš

LIETUVIŲ GIMNAZIJA V.VOKIETIJOJE

tų papjovimą, nes susidarė 
kiaušinių perteklius ir nėra 
kitos išeities, norint išlai - 
kyti kiaušinių kainas. Štai 
kaip blogai einasi supuvusio 
kapitalizmo krašte...

KANADOS KONSTITUCIJA 
ARTĖJA PRIE 
SPRENDIMO

Visi Kanados Parla
mento atstovai, atrodo, su
judo su savo pasiūlymais- 
liberalai, progresyvieji kon
servatoriai ir naujieji de
mokratai .artėjant paskutinei 
debatų fazei.

Kanados naujojon Konsti- 
tucijon numatoma detaliau 
išryškinti moterų ir čiabu

vių teises, kartu palengvi
nant, reikalui esant, ir jų pa
pildymą.

Gegužės 23 d. yra pasku
tinė data balsuoti už pakeiti
mus ir po to bus atiduota 
Augščiausiam Kanados Teis
mui nuspręsti pakeitimų le
galumą.

Jeigu Teismas pasisakys 
teigiamai,bus duodamas dar 
2-jų dienų debatų periodas ir 
galutinai atstovų balsuojama.

Rezoliucijoje bus prašoma 
Britų vyriausybės sutikti su 
pakeitimais ir atiduoti Ka - 
nados kontrolei Britų Šiau - 
rėš Amerikos Aktą, kuris 
sudaro bazę Kanados Koas - 
titucijai.

ATNAUJINTAS QUEBEC’O 
PROVINCIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS

Gegužės mėn. 19 d.Que - 

bec’o min. p-kas Levesque 
sušauks ministerių kabineto 
porinkiminį posėdį. Numato 
tomą, kad bus paskirti 3 
nauji ministerial ir galbūt 
kai kuriuos kitus sukeis pa 
pareigomis.

Spekuliuojama, kad kokios 
nors pareigos klius ir tiems

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Vasario 16 gimnazijoje nau
ji 1981—82 mokslo metai pra
sideda rugpjūčio men. 31d. 
Kaip kitais metais, taip ir 
dabar, keli mokytojai išvyks
ta. Todėl nuo mokslo metų 
pradžios gimnazijai reikia 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
fizikos, chemijos ir sporto 
mokytojų, mergaičių bendra
bučio vedėjos ir berniukų 
bendrabučio vedėjo padėjėjo.

Norintieji gimnazijoje dirb
ti, prašomi tuojau atsiųsti 
gimnazijos direktoriui pa
reiškimus, nurodant išeitą 
mokslą, padagoginį patyrimą 
ir pridedant trumpą gyveni
mo aprašymą bei išeito moks
lo dokumentų kopi jas. Bend
rabučio vedėja ar vedėjo pa
dėjėju gali būti asmenys, tu
rį padagoginĮ, psichologinį 
ar socialinio darbo (social

BENDRAVIMAS TARP

Siekiama išplėsti tarp at
skirų kraštų lietuvių išeivi
joje pasikeitimų knygomis, 
plokštelėmis, gaidomis, mu
zikos juostelėmis. Tokio pa
sikeitimo tinklo organizavi - 
mu yra susirūpinusi PLB

KULTŪRINĖS VE ĮKLOS KO O RD INA T OR IAI

Siekiant pagyvinti kultu— 
rinę veiklą lietuvių gausiau 
apgyventuose miestuose, su
sirūpinta, kad kiekvieno kraš
to LB valdyba turėtų vieną 
narį specialiai kultūrinei 
veiklai koordinuoti-. Jo pa
vardę ir adresą iki 1981 m. 
gegužės 1 d. pranešti PLB 
Kultūrinių reikalų komisijai, 
kuriai vadovauja Vaclovas 
Kleiza. Komisija susirūpi
nusi surinkti žinias apie kul
tūrinių bei meninių vienetų 
veiklą paskiruose kraštuose. 
Laukiamos informacijos apie 
žymesnius dailininkus, rašy-

CHICAGOS LIETUVIŲ. 
OPEROS SPEKTAKLIAI

Šiemet mūsų Operai išei - 
vijoje švenčiant 25-ių metų 
veiklos sukaktį, bus statoma 
Ponchielli 3-jų veiksmų o- 
pera "Lietuviai". Ši opera iš
vys mūsų teatro istorijoje 
pirmą kartą sceną išeivijoje, 
Chicagoje.

Diriguos Alv. Vasaitis , 
spektakliai bus birželio 13, 
14 ir 20 d. d. Operos Valdy
bai pirmininkauja Vytautas 
Radžius.

Ši sukaktis stebina ne vie
ną mūsų ir. visus kitataučius. 
Mūsų Operos spektaklius ga
lime pamatyti tiktai Chica
goje. Kodėl nesuorganizuoti 
ekskursijų Į "Lietuviai"?

anglofonams, pakiluvusiems 
po rinkimų Į parlamentą.

Gegužės 19 d. sesija atro
do truks tik 3 savaites'ir di- 
žiausias dėmesys bus nu
kreiptas į Panzeau prieš 
6 savaites pasiūlytą biudže
tą.

worker) pasiruošimą.
Atlyginimai finansuojami 

vokiečių valdžios. Jie šiais 
metais žymiai padidinti. Pra
gyvenimas pas mus pigus. 
Rašyti šiuo adresu: Privates 

Litauisches Gymnasium, 
Schloff Rennhof, 
6840 Lampertheim 4. 
W. Germany, Europe.

• Vasaro 16 gimnazijos mo
kiniai ir tėvai, išviso 35 as
menys, suruošė Velykų atos
togų metu ekskursiją į Romą. 
Kelionėje išbuvo 8 dienas. 
Apžiūrėjo Romos įžymybes, 
muziejus, (įalyvavo šv. Tėvo 
audiencijoje, o Velykų Rytą 
— šv. Mišiose šv. Petro ba
zilikoje ir palaiminime urbi 
et orbi. Taip pat aplankė 
Pompėjų, Neapolį ir Capri 
salą.

IŠEIVIJOS LIETUVIU

Kultūrinių reikalų komisija. 
Ši komisija dabar rūpinasi 
išleidimu istoriko Vincento 
Liulevičiaus knygos; "Išei
vijos vaidmuo nepriklauso - 
mos Lietuvos gyvenime".

tojus, muzikus, solistus, 
teatralus, šokio menininkus, 
audėjus ir kitokius iškiles
nius, kūrybingesnius kultūri
ninkus. Bus sudaromos kar
totekos, kas palengvins kul
tūrinius pasikeitimus tarp 
Įvairių kraštų išeivijds lie
tuvių. Laukiamos žinios apie 
tautodailės rinkėjus, knygų 
kolektuotojus, filatelistus bei 
telkiančius kitą archyvinę 
medžiagą. Siųsti Vaclovui 
Kleizai, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, 5620 S.Clare
mont Ave. , Chicago, Illonois 
60636, USA.

ĮVERTINTI Vida VILIUNAF 
TĖ ir Petras Rimas KABAI- 
LA AUSTRALIJOJE

Sydnėjaus lietuvaitė V.Vi- 
liūnaitė už lietuvišką veiklą 
laimėjo Australijos Lietuvių 
Fondo metinę premiją^ P.R. 
Kabaila už disertacinį darbą 
apie lietuviškąją architektūrą. 
DĖMESIO STUDENTAMS’

Lietuviui studentui yra 
proga vasaros metu 1O sa
vaičių dirbti Washington’© 
prie Jungtinio Pabaltiečių 
Komiteto,gaunant atlyginimą. 
Kreiptis adresu: Amerikos 
Lietuvių Taryba, 2606 West 
63rd Street, Chicago, Ill.., 
60629, tel. :/312/ 778-6900. 
Pageidautina, kad turėtų au
tomobilį.
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JUGOSLAVIJA PO TITO
P. Indreika

Už Lietuvos išlaisvinimą.! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Li tu anie! Loyoute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Iš Pogrindžio Spaudos
« VYTIS >

MŪSŲ TĖVYNĖ LIETUVA - JOS SPAUDA
Kadangi šis straipsnis rašomas tarybinėje Lietuvoje, 

tai ir kalbama jame apie tarybinę lietuvišką spaudą.
Pirkėjas, apsilankęs knygyne , paprastai iš jo išeina 

nieko nenusipirkęs, nes knygyne jis randa apytuštes len
tynas arba jose esančią menkavertę ar apatišką literatu-
rą. Lentynose puikuojasi išrikiuoti Brežnevo, Mickevi - 
čiaus -Kapsuko, Lenino kūrybos tomai, KLP istorijos, LT 
SR istorijos ir kitokios komunistiniu raugu persunktos 
knygos. Pirkėjai į'tokius šedevrus nekreipia jokio dėme
sio. Tas "auksinis lobis" po tam tikro laiko nukainuoja - 
mas, arba jį išperka valtybinės įstaigos savo bibliotekom. 
Niekada nepamatysite knygų parduotuvėse maldaknygių 
bei kitos religinės literatūros. Nėra informacinių knygų 
apie priimtas tarptautines sutartis. Pabandykite įsigyti S 
NO Visuotinę Žmogaus Teisių deklaraciją. Tokia infor
macinė medžiaga nuo tarybinio žmogaus uoliai slepiama. 
Jokių deklaracijų, jokių kodeksų. Tokiu būdu nei teismi - 
niai. nei darbo , nei kitokie įstatymai eiliniam tarybiniam 
piliečiui neprieinami.

Ne geresni reikalai ir su grožine literatūra. Stebė - 
tis netenka, kai žinome, kad jauno rašytojo ir poeto pir
moji knyga išleidžiama 3OCC egzempliorių tiražu. Tiek 
skaitytojų yra bet kuriame nedideliame Lietuvos mieste - 
lyje, todėl ne į kiekvieną knygų parduotuvę ta pirmoji kny
ga ir pripuola. Bet jaunas rašytojas nenusimena. Jis žino, 
kad kelias į tarybinę garbę, kaip ir visi keliai komunizmo 
Statyboje, nelengvas. Ztnio, kad jo antroji knyga bus iš
spausdinta penktą ar aštuonių tūkstančių tiražu. O kai jis 
save dvasiškai išprievartavęs ar net nužudęs, išgirs ko
munistinį okupacinį režimą, kai apjuodins savo tikrąją tė
vynę ir , gal būt, taps lenininės premijos laureatu, tada 
jo kūryba bus išleidžiama 25 ar net 35 tūkstančių tiražu.

Tai , kas liečia periodinę spaudą, - padėtis kitokia. 
Yra ir apsiribojimų.. Pavyzdžiui , vyriausybės žinios iš
leidžiamos apytikriai 1C tūkstančių tiražu, todėl ne kiek
vienas skaitytojas jas gali užsiprenumeruoti, bet laikraš
čiai ir kai kurie žurnalai tikrai nolimituojami ir todėl 
tarybinis lietuvis ir lietuvis, tuo primestiniu vardu savęs 
niekada nepavadinsiantis, juos gali skaityti kiek tinkamas 
Tiesa, toje spaudoje nėra visuomenei aktualių žinių ir 
kitokio gyvybingai reikalingo tautinio pono. Pavyzdžiui, 
šiais metais spauda plačiai paminėjo "Tarybų valdžios 
Lietuvoje atkūrimo 40 metų sakaktį". Daug buvo parašy - 
ta apie atneštą iš rytų laisvę ir laimę, bet nė žodžio ne
užsiminta apie tai, kad apie pusę milijono lietuvių buvo 
ištremti į Sibirą, kad širrtai stojusių prieš okupacinį ko
munistinį režimą lietuvių buvo pokario metais sušaudyti 
Mes juos matėme suguldytus turgaus aikštėse, juos mums 
nematant , slapiai naktimis išveždavo iš kalėjimų ir ka
pinėse ar nuošaliose vietose užkasdavo. Čia kalbame a-' 
pie nužudytuosius. Gyvuosius kankinius priėmė Rusijos 
kalėjimai ir lageriai. Nepaisant to, kas pasakyta, tai ži
no kiekvienas senosios kartos lietuvis.Komunistinė spau
da okupacinį aktą vadina "nuoširdžiu draugiškumo aktu". 
Atėjo ginkluoti tankais ir patrankomis? parklupdė begink
lę mažą tautą, išžudė jos geriausius sūnus ir, dėdamiesi 
laivės nešėjais, draugais ir bičiuliais, išeiti negalvoja. 
Todėl suprantama, kodėl periodinėje spaudoje skaitytojas 
neranda atviro padėties apibūdinimo. Jeigu yra okupantas, 
tai turi būti ir vergas, o vergas valstybės valdyme daly
vauti negali. O jeigu taip, tai jis daug ko ir neprivalo ži
noti.

Mozaikinė Jugoslavijos 
vyriausybė buvo įkurta po 
pirmojo pasaulinio karo, ku
ri buvo sudaryta iš slavų gy
venamų teritorijų ir Habs- 
burgų dinastijos valdytų že
mių. Į Jugoslavijos valsty
bės sudėtį pateko: Serbija, 
Juodkalnija, Kroatija, Slovė
nija, Bosnija, Herzegovina , 
dalis Makedonijos ir nuo Al
banijos atskirta Kosovo pro
vincija. Šių teritorijų sujun- 

(gimui vadovavo Serbija su 
karaliumi Petru I-ju.

Po II P. Karo, Jugoslavija 
virto komunistinė, diktatūri
nė, federalinė liaudies res
publika, vadovaujama Josep 
Broz Tito, kuris pereitais 
metais mirė. Jam mirus, 
Jugoslavijai gręsia subyrė
jimas. Tai junta ir Belgrado 
vyriausybė, nes į jos vidaus 
problemas jau įsikišo Krem
lius, kuris kursto visokius 
sąjūdžius, plečiant savo įta
ką. Maskvos sukurstyti Al
banai, gyveną Kosovo auto
nominėje srityje (kurių pri
skaitoma virš vieno milijono) 
sukėlė riaušes, norėdami pri
sijungti prie Albanijos. Juos 
teko malšinti su tankais ir 
kariuomene.

Užsigrūdinęs nuo pat jau
nystės kovose Tito ir užkie
tėjęs savo žiaurumais, su
gebėjo Jugoslaviją išlaikyti 
vienybėje. Tito buvo gimęs 
1892 m. Kroatijoje ir 1914 m. 
austrų buvo mobilizuotas . 
Galicijos fronte pateko į ru
sų nelaisvę ir Rusijoje, įvy
kus revoliucijai prisijungė 
prie raudonosios armijos ir 
vėliau grįžęs, vadovavo Ju
goslavijos komunistų po
grindžiui.

1945 m. komunistų parti
jai laimėjus rinkimus, Tito 
tapo Jugoslavijos diktatorių-* 
mi-ir iki 1948 m. aklai vykdė 
Stalino nurodymus: naikino 
komunistų priešus, perse
kiojo tikinčiuosius, naciona
lizavo pramonę, prekybą ir 
žemės ūkį. Nebepakęsdamas 
Maskvos dominavimo, jis 
1948 m. nusigręžė nuo Mask
vos. Bet pajutęs, kad atsidū
rė bėdoje ir tapo politiškai 
izoliuotas kraštas ir prade
da ekonomiškai skursti, akis 
nukreipė į Vakarus. Norėda
mas jiems įsiteikti ir gauti 
materialinės paramos, pra
dėjo švelninti komunistinį 
rėžimą. Suteikė didesnes tei
ses atskiroms respublikoms, 
tautos ūkį išvesdamas iš ag- 
rikultūrinės blogos padėties, 
kuri dėl kolchozų įvedimo , 
buvo susmukusi: leido ūkinin
kams turėti po IO ha žemės, 
pakėlė pramonę, į kurią ir 
JAV bendrovės nevengia in
vestuoti didžiules pinigų su
mas. Manoma, kad 140 už
sieninių firmų savo kapita - 
Jais padėjo Jugoslavijai iš
trūkti nuo sovietinės Rusijos 
globos.

Maskvai įsiveržus į Afga
nistaną ir raudonajai armijai 
apsupus Lenkiją, prięšsovie- 

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

PAGEIDAUJAMA 
ATSIKLAUSTI.. .

įsigalėjo tikrai geras pap
rotys: mirusius mūsų tau - 
tiečius pagerbti aukomis į 
vienokį ar kitokį lietuvišką-

Pasigirsta tačiau balsų , 
nedrąsių ir patylomis,kad 
būtų malonu, jeigu auketojai 
jai atsižvelgtų į mirusio
jo šeimos pageidavimus ir 
atsiklaustų .kokios aukos 
būtų pageidaujamos 
ties aukos būtų pageidauja -

kitų, kad taip pat pageidautų 
tokio žesto.

AR MAŽIAU RAŠTINGOS?
Moterų lygybės amžiuje 

keista gauti vieną kitą laiš
ką, kuriame moteris,tapusi 
našle, pranešdama šią liūd- 

jį Fondą. Prasminga, nau - mos. Vienas asmuo iš On - 
dingą, garbinga. Niekas tuo tario prašo šį reikalą pami- 
neabejoja. nėti,teko nugirsti kitur ir iš
2 psl.

ną žinią,prideda ir kitą: tai
prašome laikraščio nebe- Gaila, nes atrodo, kad tik 
siuntinėti.« dėl vyro skaitė...

tinęs nuotaikos Jugoslavijoje 
dar labiau sustiprėjo. Netik
ra padėtis skaudžiai atsilie
pia į krašto ūkį, kurį vargi
na infliacija, bedarbių skai- , 
čius, o Jugoslavijos dinaras 
tevertas tik trečdalio ameri
koniško cento. Prekybos ba
lansas siekia 6,3 bil. dol. ne
priteklių, nežiūrint, kad So
vietų Sąjunga viską išperka, 
ypač grūdus, galvijus, vai
sius, vyną ir net buko medį 
baldų gamybai. Jugoslavai, 
tačiau vengia viską parduoti 
Sovietų Sąjungai už bever - 
čius rublius, nes nori išlikti 
nepriklausomi ir savarankiš
ki, nežiūrint, kad yra pripa
žintos trys oficialios kalbos: 
vartojami du alfabetai —1 lo
tynų ir kirilica, vyrauja trys 
religijos — graikų ortodoksų, 
katalikų ir mahometonų ir 
penkios skirtingos tautybės, 
sudarydamos 22 milijonų gy
ventojų skaičių, pajungtų po 
tautinio komunizmo jungu.

Tačiau, prekyba su Vaka
rais daro nemažos įtakos į 
krašto politiką, išlaikant kro
atus, serbus ir kitas tauty - 
bes vienybėje, bet kaip ilgai ? 
Maąkvos ištikimiausias sa
telitas Bulgarija jau pradeda 
reikšti kėslus į Makedoniją , 
Albanija į Kosovo provinciją. 
Tautos, gyvenančios Balkanų 
pusiasalyje, laiko slinktyje 
yra daug pergyvenusios karu: 
jas valdė graikai, romėnai, 
turkai, austrai, todėl ir gy
ventojų religinė sudėtis yra 
labai įvairi, o religija tautų 
gyvenime vaidino ir vaidina 
svarbią rolę.

Padalijus Romos imperiją 
395 m. į Rytų ir Vakarų, pie
tinei slavai atiteko Konstan
tinopolio įtakai, kur vyravo 
mahometoniška religija ir ji 
šalinosi nuo Vakarų. 1721 m. 
buvo priimti skirtingi konfesi
niai nuostatai nuo Romos ka- 
talikų'ir evangelikų, laikant 
Rusijos carą vyriausiu popu. 
Konseninė trintis prasidėjo 
11a. ir jungtinės pamaldos 
paskutinį kartą buvo atlaiky
tos 1453 m. Konstantinopoly
je šv. Sofijos šventovėje. To
kiu būdu slavai pakrypo į 
graikų ortodoksų pasekėjus , 
priimdami ir kirilicos alfa
betą, bet šiauriniai daugumo
je pasiliko ištikimi Romos 
popiežiui ir lotyniškam alfa
betui. Kai šiauriečiai slavai 
kreipėsi į Bizantijos impe
ratorių Mykolą III, prašyda
mi atsiųsti krikščionių misi - 
jonierių, jiems buvo pasiųs
tas išsimokslinęs vienuolis 
Kirilą, kuris juos apkrikšti
jo ir pamaldas pradėjo lai
kyti slavų kalba, sudaryda
mas jiems net specialų alfa
betą — Kirilicą.

Spaudos draudimo laiko - 
tarpyje (1864-1904) Lietuvoje 
kirilica buvo rusinimo prie-^ 
monė, kuri dėl vysk. M. Va
lančiaus ir kitų pasipriešini
mo, sužlugo. Kirilicos įve - 
dim as turėjo didelę reikšmę 
lietuvių tautos sąmonėjimo 
ir tautinių santykių raidoje.

JAUNIEJI KALIFORNIJOS 
LIETUVIAI

Teko dalyvauti jaunų Kali
fornijos lietuvių susirinki
me, buvo virš 20 asmenų . 
Jų grupė vadinasi Lithuanian 
American Information Cen - 
ter, adresas P. O. Box 29657, 
Los Angeles., Calif. 90029 . 
Tarp svečių buvo pora lietu
vių iš Australijosar iš Neb
raska valstijos. Jie atvyko 
susipažinti ir gal panaudoti 
gautas žinias.

Nutarta pakviesti kalbėti 
JAV-bių Kongreso narį Dor- 
nan. Jam suteiks .duomenų 
apie lietuvių sukilimą prieš 
bolševikus Vilniuje 1941 me
tais, prašys ta tema pakal
bėti. Kongresmanas Dornan 
yra labai puikus kalbėtojas 
ir atkreipia spaudos dėmesį.

Gauta istorinę svarbą tu
rinti knygutė LIETUVIŲ SU
KILIMAS VILNIUJE 1941 ME
TŲ BIRŽELIO MĖN. 23 DIE
NĄ. kuriai įžangą parašė 
prof. Stasys Žymantas, žino
mas lietuviij pogrindžio vei
kėjas. Jaunimas nutarė kny
gutę išversti į anglų kalbą, 
atspausdinti, platinti įtakin
gų amerikiečių tarpe.

Kilo mintis: kas norėtų ją 
pakartotinai atspausdinti lie
tuviškai ?

REIKIA TALKOS ŠAKALIUI 
IR BRAŽINSKAMS

Iki šiol JAV-ės dar nesu
teikė oficialios teisės šiems 
lietuviams pabėgusiems nuo 
komunistų. ■‘Visuomenė pra
šoma rašyti State Depart
ment, Washington, D. C. ir 
JAV prezidentui prašant jiem 
duoti oficialius popierius.

Juo daugiau vilkinama, tuo 
rusai - komunistai išsigalvo
ja daugiau šmeižiančių kalti- 
nimų. Sovietų valdomam 
laikraštyje ž’Tięįsū'’Ųš)mei«ia • 
ne tik Vi. Šakalį, bet burnoja 
ir ant Kalifornijos lietuvio 
dvasininko, vardindami jo 
pavardę.

IEŠKOME TALKININKŲ 
PLAČIA JA PRASME

Plečiant lietuvišką veiklą 
ieškoma talkininkų visur, kur

Archit.P. R. K a b a i 1 a

Kaip praneša Australijos 
lietuvių savaitraštis "Mūsų 
Pastogė", Sydney mieste , 
New South Wales Universi
tete 6-ių metų architektūros 
studijas! užbaigė Petras 
Rimgaudas Kabai la ir už at
liktą diplominį darbą gavo 
architektūros bakalauro 
laipsnį su pagyrimu.

Mums įdomu, kad jaunasis 
architektas pasirinko dip
lominio darbo temą ’!Tra - 

gyvena lietuviai, ypatingai 
jaunimas. Tėvai galėtų para
gint. Galima susirašinėti 
angliškai- Bus atsiųsta in
formacijų, nurodymų, prašy
ta bendrauti. Lietuviai turi 
jausti savo kilmės garbę ir 
tai viešai reikšti. Gera pro
ga įsijungti atitolusiems nuo 
lietuviškosios veiklos.

Sutartinė ir didelė ameri
kiečių organizacija, daugtal
kinusi prezidentui Reagan'ui 
ir turinti savo artimų žmo
nių dabartinės JA V vyriau
sybės priešakyje — talkins 
Lithuanian American Infor - 
mation Center. Tai kainuos 
didelius pinigus, bet tiktai 
tokiu būdu galima išeiti pla
čiai, pasiekti iki šiol nepa
siektas vietas, asmenis.

RAŠYS LIETUVIŲ 
POLITINIAMS KALINIAMS

Naudojantis Lietuvių Ka
talikų Kronika ir kitomis 
okup. Lietuvos pogrindžio 
rašytinėms žinioms, suda
romi sąrašai su adresais 
kalinamų lietuvių politinių 
kalinių. Bus rašomi jiems 
laiškai, klausiant, kodėl jie 
suimti. Tuos laiškus pir
miausiai skaitys — cenzū
ruos bolševikų agentai.

Atskirai bus rašoma nu-, 
sikaltusiems lietuvių i tautai. 
Sudaromi tokių sąrašai, bus 
sudaryti jų nusikaltimų duo
menys.

APIE LIETUVIŲ KALBĄ
Išdalinti Lietuvių Bendruo

menės parūpinti atspaudai 
apie senąją lietuvių kalbą. 
Autorius Theodore S. Thurs
ton. Prierašas A. Rinkūno. 
Daugelis labai stebėjosi ži
niomis apie senąją lietuvių 
kalbą. Nežinant savo kalbos 
praeities ir jos .įvertinimo, 
kurį padarė svetimieji, ne
galima turėti gerų savo kal
bos istorinių pagrindų. Tai 
ypač svarbu dabar, kai rusai 
stengiasi lietuvių kalbą nie
kinti.

Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centras laukia 
plačios talkos ir pritarimo.

Kęst. G.

ditional Lithuanian Archi
tecture"-"Lietuvių Liaudies 
Medžio Statyba". Medžia
gą rinko iš įvairių šaltinių: 
lietuvių, latvių, lenkų, vokie - 
čių ir kt. kalbomis išleistų 
knygų apie seno vės lietuvių 
architektūrą.

Australijos Lietuvių Fon-r 
das paskyrė jam $500 pre
miją už šį darbą ir įteikė 
Vasario 16 minėjime.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ĮVAIRENYBES

Gavau laišką iš kolegos ag
ronomo. Jis sveikina mane 
su Juozinėmis. Deja, tas var
dinių sveikinimas čia, Ame
rikoje, nėra populiarus juo 
labiau, kad nedaugelis betiki 
tais pomirtiniais šventaisiais 
— užtarytojais, kurie atsto
vauja tavo vardą. Čia visur 
vyrauja gimimo dienos minė
jimas. Be to, kad ir vardai 
jaunesnių kartų žmonių dau
giausia tautiški — lietuviški, 
nebe tie svetimybių atneštie
ji, kaip Juozas (iš žydiško 
Joshus), arba seniau buvę 
labai populiarūs Jonai, Petrai, 
Antanai, Kaziai, Mykolai, ar 
dar svetimesni kokie nors — 
Gervazai ar Protazai.

Didelę naujieną praneša 
man tas draugas: jis atsike
lia iš Omahos (Nebraska) į 
St. Petersburg ą (Florida). Ką 
gi, — dėl skonio nesiginčija
ma. Aš pasiilgčiau eglių, pu
šų ir įvairių lapuočių, o pal
mės, neduodančios pilno pa
vėsio, man svetimos. Smagu 
yra, kai turi čia kas savaitę 
plaunamas žalias pieveles. 
Tvankus ir visus metus šil
tas oras irgi yra .savotiška 
svetimybė juo labiau, kad ten 
yra ir nuodingų gyvių bei 
įvairių vabzdžių gausybė. Ir 
kaipgi žiema be sniego ? Vie
nas malonumas yra kasti snie
gą, nors ir turi krūvą metų 
ant savo pečių, ■ apdairumas 
ir nuosaikumas tą malonumą 
daro nekenksmingu. Kiek čia 
senai toks jaunatviškas ir 
energingas Providence lietu
vių klebonas kun. Martinkus 
peranksti (nes tik 70 m.) mi
rė staiga, pakasęs, gal kiek

skubomis , šlapią sniegą. 
Nors mūsų protėviai ir yra 
atkeliavę iš Indijos, bet mes 
jau pasidarėm šiauriečiais , 
ir nevisus mus vilioja ato
grąžų klimatas.

Mano tas draugas yra de
šimtį metų jaunesnis už ma
ne, bet jau turi senatvės po
žymių. Jis rašo, kad eida
mas apledėjusiu šaligatviu, 
paslydo ir griūdamas perlau
žė dešinės rankos abu kau
lus. Reiškia, kaulas nebe
stiprus; jame sumažėjo kal
kių. Matomai, jis nevartoja 
priemonių kaulams stiprinti. 
Kasdien prie valgio aš pri — 
maišau pusęarbatinio šaukš - 
tuko kaulų miltų (beef bone 
meal powder), kurie yra gau
nami gamtos maisto krautu - 
vėse (nature food store) ir 
dar retkarčiais paimu dolo
mito (magnezija ir kalkės) pi
liulę drauge su kaikuriais 
vitaminais, kuriuos, vieton 
senatvėje dažno vartojamų 
vaistų — chemikalų, išrašau 
(pigiausi šiuo adresu: Nutri - 
tion Headouarters, 104 West 
Jackson St., Carbondale, Ill. 
62901) pagal žurnalo "Preve
ntion" — "apsauga" (antr. : 
Emmaus, Pa-18098) patari
mus. Vitaminas tai papildo
mas maistas, bet ne chemi
kalas, kuris, gydomas kurią 
ligą, palieka neigiamus pėd
sakus kūne. Todėl visokie tie 
asperinai, niscinai, bufferi- 
nai, sumažindami skausmą 
drauge ardo harmoningą kū
no veikimą, nebent jie labai 
retai vartojami. Kalkių pa
pildomas vartojimas, kad ir 
tenka žiemą griūti, apsaugo

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBES
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LIETUVOS PRAMONĖ
Nepriklausomos Lietuvos pramonė po 1918 m. vystėsi 

lėtu žingsniu. Dar 1928 m. Lietuvoje tebuvo 5742 dirbtu
vės, kuriose dirbo vos po 35 darbininkus. Tik 1939 m. jau 
buvo 16,131 dirbtuvių, jų tarpe ir daugiau kaip su 5 darbi
ninkais. Išviso pramonėje dirbo 40,818 darbininkų ir pa
gamino įvairių dirbinių už 521 mil. litų. 1940 m. jau buvo 
22,000 dirbtu virį su apie 86,000 darbininkų. 1940 m. Lie
tuvos pramonė (su Klaipėda irVilniumi) pagamino apie 885 
milijonus litų vertės gaminių.

Palyginus su 1929 m. Lietuvos produkciją su 1939 m. ji 
padidėjo 3,5 kartų, 1,75 karto joje darbininkų skaičius pa
augo.

Po I-jo Pas. Karo (1914-1918 m.) pramonė buvo apgriau
ta. Ūkininkai —96% verpė, audė ir batus siuvosi patys na
muose, kiti pas amatininkus. Buvo steigiamos verpyklos , 
siuvyklos, odos, kailių apdirbimo dirbtuvėlės. Linų apdir
bimas taipgi progresavo. Ūkininkai ir fabrikai paruošdavo 
linus ii* eksportui, netik savam vartojimui.

1939 m. linų apdirbimo fabrikėliuose dirbo virš 1OOO 
darbininkų. 1939 m. eksportuota linų už apie 32 mil. litų. 
Odų, kailių apdirbimo fabrikai, daugiausia Šiauliuose, ap
dirbdavo vietinę odą, o importuota daugiausia batų padams. 
Jau 1938 m. odos ir batų pramonė pagamindavo su apie 500 
darbininkų už apie 25 mil. lt. vertės prekių.

POPIERIAUS PRAMONĖ
Pirmas popieriaus fabrikas Lietuvoje (Vilniuje) jau vei

kė 1524 m. Taip pat buvo audžiami gelumbės, drobės,net 
kilimai. Po 1920 m. Lietuvoje popieriaus ir celiulozės fa
brikai išaugo Kaune, Klaipėdoje, Petrašiūnuose. 1939 m. 
veikė 5 popieriaus fabrikai su 620 darbininkų. Pagaminda
vo apie 600 eonų įvairaus popierio (įskaitant Vilnių). Taip 
Lietuvos rinka buvo aprūpinta, mažai popierio reikėjo im
portuoti .

STATYBOS MEDŽIAGA
Daugiausia miško medžiagą apdirbdavo patys ūkininkai: 

trobesiams, kurui. Tačiau daugelis privatiškų lentpiūvių 
ruošdavo miško medžiagą didelėms statyboms ir ekspor
tui. Klaipėdos medžio apdirbimo įmonės ruošdavo gami - 
nius, daugiausia eksportui — 95%. 1938 m. medžio apdirbo 
už 40 mil. litų. Klaipėdos fanieros fabrikai turėjo 850 dar
bininkų. 1939 m. Lietuvoje veikė daug baldų fabrikų: Kau - 
ne, Jonavoje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kt.; viso buvo 57 
baldų fabrikai su daugiau kaip 5 darbininkais ir virš 700 
mažesnių baldų dirbtuvių. Taigi, beveik kiekviename kai
me, miestelyje baldus gamindavo 1 asmuo —amatininkas.

METALO PRAMONĖ
Nepriklausoma Lietuva kūrė iš naujo pramonę (mašinų, 
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go nuo kaulų lūžimo.

Dar ir kitą problemą turi 
tas mano draugas . Reikia na
mus Omahoje parduoti, o 
Floridoje namą jam duktė 
nupirko. Jis.rašo: "Dabarti
nėse sąlygose (dėl aukštųpa— 
skolos-morgičių procentų ne
lengva parduoti namą, už ku
rį prašome $42,000". Mes 
irgi prieš 11 metų pardavėm 
senus 3-jų butų namus ir pir
kom vienos šeimos namą., 
bet nesusirišom su namų 
pardavinėtojais profesiona
lais. Padėjom prie namo iš
kabą, paskelbėm pakartoti
nai vietos dienrašty ir taipgi 
Bostono lietuvių laikraštyje 
bei keliems "real - estate - 
tininkams. Pirkom namą 
prieš 12 metų už $10,000, o 
užsiprašė $25,000; parda
vėm už $21,000. Laimingai 
pasitaikė tuo pat metu pirkti 
už tą pačią kainą naują vie
nos šeimos namą. Toliau jis 
rašo: Teks daryti nuolaidų 
greitesniam pardavimui".

Vienas mano pažįstamas 
Brocktone dar prieš Kalėdas 
nutarė irgi parduoti savo 5 
kambarių vienos šeimos na
mą ir išsikelti į Floridą. Kai 
jam pasakiau, kad jo pasirink
tas real-estate'ininkas imąs 
didesnį už tarpininkavimą 
procentą (7% vieton papras
tų imamų 6%) jis atsakė, kad 
tai jam nesvarbu. Esą, jis 
pasakęs, kad norįs už namą 
gauti $43,000, o tarpinin
kas galįs parduoti užkiek tik 
norįs. Bet štai, jau penktas 
mėnuo, o namas nėra par
duotas, nes kaina peraukšta , 
o vieta nėra pergeriausia. 
Net mūsų Baltijos gatvėje 
(vien nauji, prieš apie 20 me

tų statyti namai) prieš kelius 
metus vienas parduodamas 
už $40,000 namas, turėjo 
laukti pirkėjo net virš pusės 
metų, ir vis vien tos sumos 
negavo.

Mano draugas džiaugiasi, 
kad lietuvių kolonija St. Pe
tersburg'© esanti didesnė už 
Omahos, bet tai perdėm vy
resnio amžiaus pensininkai.

Keisti gyvenamą vietovę 
Amerikoje yra įprasta, Bet 
tęsiant veiklų gyvenimą, kad 
ir būnant vyresnio amžiaus , 
ar nėra tikslingiau darbingai 
užpildant laisvalaikį,pasilik
ti klimatinėje zonoje, kuri 
yra artimesnė prigimčiai ?

J. Valiūnas

50 METŲ NUO 
KALBININKO JONO 
JABLONSKIO MIRTIES

Kalbininko Jono Jablons
kio asmuo nepamirštamai į- 
sirėžęs lietuviškoj on kultū- 
ron:kalbininkas, rašytojas , 
profesorius, universitetokū- 
rimo dalyvis, vadovėlių ruo
šėjas... Gimė 1860.12.30 , 
Kubilių km., Rublelių vis., 
Marijampolės gimnaziją bai
gęs, studijavo ir baigė uni
versitetą Maskvoje, klasiki
nės filologijos fakultetą.

1900 m.parašė "Lietuvių 
Kalbos Gramatiką", 1911 m. 
išleido "Lietuvių Kalbos Sin 
taksę", 1916 m.-dviejų dalių 
chrestomatiją "Vargo Mo - 
kyklai",1917 m.-rašybos tai
sykles " Mūsų rašyba", 1919 
m.-"Lietuvių kalbos gramar- 
tika",1922 m.-’’Lietuvių kal
bos gramatika", kuri priva - 
loma mokyklose ir vartoja
ma įstaigose, 1925 m. -kir
čiuotas "Lietuvių kalbos va
dovėlis",1928 m. -"Linksniai 
ir prielinksniai".Mirė 1930 m 
vasario mėn.23 d., Kaune.

įrankių ir kt.). 1939 m. ši pramonė jau buvo išaugusi iki
28 mil. litų vertės. Gamino žemės ūkiui įrankius, maši
nas, radiatorius, įvairius geležies dirbinius trobesių sta
tybai, dviračius, vežimus, radio, puodus, katilus ir kt. 
mašinų dalis, auto — dalis, sumontuodavo autobusus. Taip 
pat, gamino kariuomenei šautuvus, patrankas, kulkos vai - 
džius, granatas, lėktuvų dalis ir kt. , laivus ir jų dalis .va
gonus, radio instrumentus, radio sumontuodavo ir kt. Daug 
mašinų montuodavo Lietuvoje iš importuotų dalių, nes mui
tas buvo pigesnis, kaip gatavoms mašinoms.

MALŪNU PRAMONĖ
Panevėžyje, Kaune, 'Kėdainiuose, Šiauliuose ir kitur ga

mino miltus vietinei rinkai ir eksportui.

CHEMIJOS PRAMONĖ
Gumos, žaislų, batų (kaliošų), degtukų, gum. rūbus ga

mino "Guma" ir "Inkaras", turėjo virš 1OOO darbininkų. 
"Germapo", Sanitas" ir mažesnės dirbtuvės gamino vais
tus, kosmetiką ir kitus chemijos dirbinius. Alytuje nuo 
1938 m. veikė terpentino fabrikas, prie Rokiškio — ter
pentino, tepalų.

Pramonei buvo vartojamas kuras: malkos, anglys, naf
tos produktai, durpės, elektros srovė. Elektrą gamindavo 
400 stočių, apie 65,000 KLWt-H. Elektros suvartojimas 
1940 metais siekė apie 120 mil. K. W. -h,

Lietuvos pramonė paaugo 5 kartus 1929—1939 metų lai
kotarpyje, ypač tekstilėje. Žemės ūkio produktų, pieno, 
sviesto, mėsos ir kt.
LIETUVOS PRAMONĖ -DARBININKAI -GAMYBOS VERTĖ 

__ 1930 m._____________ 1939 m._____________
Darbininkų 
skaičius

Gamyba 
mil. litų

Darbininkų 
skaičius

Gamyba 
mil. litų

15.463 
įvairi pramonė

130.5 28.138 180.-

5G92
Maisto pramonė

136.6 6.111 232.-

2C.555
Viso

262.1 34.249 412.0

P.S. statistikos žinios iš Nacionalizacijos Aktų, Liet.Sta
tistikos Biuro, 17 Maironio gt., Kaunas,Statistikos Biuro 
Archyvų Nacionalizacijos žinios paskelbtos "Lietuvos Ar
chyvas" veikale.

1940 - 1941 m. SSSR įsakymu, buvo nacionalizuota 986 
pramonės įmonės, kur dirbo daugiau, kaip 3 darbininkai, 
vertės 414 mil. litų (1940 m. buvo pakeltos kainos). Nacio
nalizuotas turtas siekė 40%(166 mil. lt.) lietuvių, 36% žydų 
(147mil.lt.), 24% kitų tautybių, Nekiln. turto (namai, že
mė) buvo nacionalizuota (Duomenys nepilni, nes iki 22, VI— 
1941 m. nespėjo baigti nacionalizuoti) už 242 mil. litų.

Poliarinių Ledynų Tirpimo Grėsmė 
Klimato Atšilimas

P.INDREIKA

Auganti pramonė mašinų pagalba paverčia daugelį me 
džiagų galutiniu produktu, tinkamu vartojimui. Tačiau , 
mašinų ratai nesisuka be juos varomos energijos, kurios 
gavimui vartojamas kuras: akmens anglys,alyva, dujos ir 
kitos degamos medžiagos. Degantis kuras duoda šilumą , 
kuri paverčiama Į energiją. Dalis šilumos kartu su dū - 
mais ir atsiradusiu anglies dvideginiu išlekia per kami
nus į orą. Anglies dvideginis, patekęs į atmosferos 
sluogsnius, susimaišo su retesniu oru, daug lengviau pra
leisdamas saulės ultravioletinius spindulius, kurie dar la
biau įkaitina žemės paviršių ir kartu orą. Ultra vi olėti - 
niai saulės spinduliai medicinoje vaidina svarbų vaidme - 
nį gydant rachitą ir kitas ligas. Žmonės tai žino nuo se
niausių laikų ir tais spinduliais naudojasi paplū - 
dymiuose besisaulindami; bet tie spinduliai yra kartu ir 
pavojingi.

Mokslininkai nurodo, kad pramonei naudojant vis di
desnius kiekius įvairaus kuro, nuo išsiskyrusio anglies 
dvideginio mūsų klimatas darosi šiltesnis ir veikia į su
sikaupusius žemės ašigaliuose ledynus. Jie pamažu pra
deda tirpti. Vandenynuose atsiranda daugiau vandens ir 
jis plėsdamasis pradeda apsemti žemesnes pakrantes.

Pietų ašigalio ledynų tyrinėjimas teikia nemalonių 
išvadų, pranašaujant, kad laiko bėgyje gali sugniužti vi - 
sas ledynas, sudarydamas pavojų ne tik Australijai, bet 
ir kitiems kontinentams. Kiti mokslininkai sako,kad į kli
mato pasikeitimą veikia atmosferiniai ciklai, kurie karto
jasi periodiškai kas 1O, 50 ir 1OO metų. Jų manymu , 
dabar mes gyvename pradžią šiltesnio ir drėgnesni© pe
riodo ciklą.

Trys anglai: R. Fiennes, Ch. Burton ir C.Shaphard , 
pasigavę, kad pietų ašigalyje klimatas gerokai sušvelnė- 
jęs, leidosi į nuotykingą kelionę, ryždamiesi apkeliauti a- 
bu žemės ašigalius ir 1982 m.laimingai sugrįžti į Londo
ną. Keliautojai nusiskundė, kad kelionę nepaprastai ap 
sunkino atšilęs oras, suminkštėjęs sniegas ir ledynuose 
atsiradę properšos. Pasirodo,kad žiema yra žymiai 
minkštesnė ne tik pietų ašigalyje, bet ir pas mus. Maine 
universiteto ledynologai dirbą McMurdo bazėje spėja , 
kad dar daugiau atšilus orui,temperatūra 50 metų laiko
tarpyje gali pašokti 6-7 F.laipsnių, Antarktikos žemyno 

kalnų keteros dar labiau iškils, kurios dabar riogso snie
gu nuklotos.

Pietų ašigalio sritys sudaro 66 mil.kvadratinių kilo
metrų plotą, paprastai vadinamą pietų ašigalio žemynu .

• Jame randasi aukštų kalnų, į kurių tarpus įsiterpia Paci- 
fiko,Atlanto ir Indijos vandenynų įlankos. Kitus plotus 
dengia amžinas sniegas ir ledynai. Vasaros metu tempe
ratūra esti 30 laipsnių C. šalčio, o jį dar labiau padidi - 
na vėjai, audros ir siautėjančios pūgos. Žiaurų klimatą 
teperneša tik pingvinai^ jūrų liūtai „ruoniais Pakraščiuose 
yra užgęsusių ugnikalnių. Viduriu eina-plokščiakalnė , 
kurioje aptikta mineralinių turtų,todėl visas žemynas su
skirstytas į atskiri} valstybių zonas, bet be ryškesnių sie
nų dėl kurių nebuvimo dažnai iškyla tarptautinių ginčų. 
Daugiausia tyrinėjimų yra atlikę amerikiečiai, bet pir - 
mas Antarktikos ašigalį pasiekė norvegas Amundsen’as 
1911 m.,kiti dėl žiauraus klimato savo tikslo nepasiekė.

Nustatyta,kad maždaug prieš 125.000 metų Antark
tikos pietinis ledynas buvo tiek aptirpęs,kad net buvo pra
dėję augti augalai, bot vėliau jie žuvo. Dabar pastebėta , 
kad ledynai vėl pradeda trauktis dėl klimato atšilimo, nes 
Indijoje padidėjo kritulių gausumas, ypač lietingojo perio
do metu, pasidarė sausesni orai centrinėje Amerikoje 
ir šiltesni orai Kanadoje, Suomijoje, tundrai traukiantis 
į šiaurę. Tundrų augmenija ir gyvūnija yra būdinga ark- 
tikos zonai, bet jos atstovų randama Sierra Nevada kai - 
nuošė, taip pat Alpėse, Karpatuose. Sakoma, kad vėly- 
vesniajame ledynų laikotarpyje panaši flora ir fauna vy
ravo ir Lietuvoje.

LIETUVOS VALSTYBĖS PARAMOS
Lietuvos Valstybės—vyriausybinė parama ūkiui gerin

ti, našumui kelti, kainoms tarptautinėje rinkoje palaikyti, 
vietinę pramonę apsaugoti nuo užsieninių gaminių, buvo 
nuolatinė , efektyvi ir didelė.

Per 1914 - 1920 m. karus Lietuvos ūkis buvo apgriautas, 
žemė nualinta, gyvuliai išnaikinti, trobesių daug sudeginta. 
Reikėjo suorganizuoti valstybės aparatą, kariuomenę ir kt. 
Užsieninės paskolos sudarė tik dalį biudžeto valstybės sta
tyboje. Lietuvos vyriausybė ir tauta nešė visą naštą, dirbo 
daug aukojosi, paskutiniu centu, kąsniu dalinosi nauja Lie
tuvėlė,.

Pirmiausia buvo atstatytas žemės ūkis, produkcija, pa
ruošti produktai eksportui. Valstybė iš iždo skyrė pašalpas 
paskolas, primokėjimus ūkininkams, tobulino esamas ūkio 
šakas, nuo senų laikų apleistas.Buvo gerinama arklių,kiau
lių, galvijų ir kt. veislės, javų sėklos. Štai pav., valsty
bės iždas pieno produktų kainoms palaikyti tarptautinėje 
rinkoje per 1930 -1937 m. išmokėjo 55,6 mil. litų.

Visokį eksportą valstybė skatino, reikalui esant, dare 
lengvatas, primokėjimus, nekėlė mokesčių ir pan. Vieti
nei pramonei apsaugoti (linų, šilko dirbiniams ir kt.), bu
vo keliami muitai importuotoms prekėms. Gi 1934 m. buvo 
įvesta importo ir eksporto leidimai (licencijos). Prekybos 
sutartys jau buvo sudaromos clearing'© pagrindu. Pavyz- 
žiui, 1937 m. Vokietija iš Lietuvos galėjo — turėjo pirkti 
už 1OO mil. litų prekių. Už tiek pat Lietuvos importleriai 
turėjo pirkti prekių iš Vokietijos. Ir su keliomis kitomis 
Europos valstybėmis (Čekoslovakija) Lietuva turėjo pana
šias užsienio prekybos sutartis. Prekybinius reikalus 
tvarkė U. R. M-jos Ekonominis Departamentas, bendarbiau- 
jant su Finansų M-jos Prekybos departamentu (kuriame 
man teko dirbti). Lietuvos muitų tarifas paragrafinis (223- 
&&) buvo lankstus. / b.d. /

3 psl.
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Bronys Raila
APIE ŠIO VEIKALO PASKIRTĮ IR FORMĄ

Pradėjus ruoštis 1980 m. 
olimpiadai Maskvoje, ameri
kiečių radijo ir televizijos 
bendrovės ėmė teirautis dėl 
teisių ir sąlygų žaidynėm 
transliuotu Atsakingi sovie
tų pareigūnai /pvz.sporto 
ministras Sergejus Pavlo
vas/ tuomet atsiliepė gana 
atšakiai: visiem bus leista, 
išskyrus Radio Free Europe 
ir Radio Liberty grupei. Mat, 
šios stotys esančios antiso- 
vietinės, šmeižiančios Ta
rybų Sąjungą, o jų bendra
darbiai daugiausia Amerikos 
šnipai, savo tėvynių išdavi- 
kai, taikos drumstėjai, atgy - 
venos...

Šios knygos skaitytojam 
užsienyje turiu prisipažinti, 
kad jau per penkerius metus 
man teko garbė ir malonu
mas būti tų nevidonų tarpe . 
1974 metų gale buvau pak
viestas per Laisvės Radiją 
/ Radio Liberty/ ruošti į 
Lietuvą trumpi} prakalbų, ku
rių ligi 1979 metų vidurio 
susidarė visas šimtas.

Daugelis liudininkų pa - 
tvirtino, kad transliacijos 
Lietuvoje buvo girdimos ir 
klausomos, nors miestuose, 
ypač Vilniuje, stiprių parp- 
lių trukdomos.Tai nusprend- 
džiau dar kartą klausytojus 
pasiekti šių prakalbų spaus
dintu rinkiniu, o tuo būdu ir

užsienio lietuviam priminti , 
kokį dialogą su tėvyne mes, 
josios "išdavikai", čia vis 
palaikom ir kokiais bendrais 
rūpesčiais sielojamės .Svar
biausia betgi, kaip stengia^ 
mes atremti nesiliaujamus 
sovietinės propagandos 
srautus dusinti lietuvių tau - 
tą dvasiškai - niekinti, slo
pinti, rauti jos tautinio ir 
valstybinio išsilaisvinimo 
troškimą.

Buvau paprašytas ir mie
lai sutikau pateikti maždaug 
penkių šešių minučių truk
mės prakalbas ir gyvu žo
džiu jas įkalbėti Lietuvon 
įvairiais bendrų interesų 
klausimais-pirmiausiai nu
šviečiant sovietinius užmo
jus drastiškai klastoti Lie
tuvos politinę praeitį. Be to, 
kritiškai įvertinti kitus tos 
rūšies nuotykius dabartyje, 
kai ir visuomeniniai ir me
nų kultūros sett oriai kaskart 
daugiau gožte gožiami sovie
tinių pramanų, iškraipymų 
ar tuščiavidurių pagyrų ban
gom.

Visos šių pasisakymų 
mintys yra mano paties, jo
kių pašalinių veiksnių nein
spiruotos, jokių viršininkų 
necenzūruotos. Taigi laisvo 
žmogaus laisvos mintys per 
Laisvės radiją, už kurias tik 
aš vienas nešu atsakomybę .

TRAGIKOMEDIJA SU KLASTOTOJAIS
/Iš VAIVOS RYKŠTĖ/

Perskaičiau 1976 metais Vilniuje "Minties" išleistą 
kelių autorių knygą įdomiu vardu — "Istorijos klastotojai".

Esu tikras, kad vos pirmuosius puslapius peržvelgus, 
dažnam skaitytojui pasidarys neaišku, kaip kalbėti apie 
čia dėstomas mintis: tik su humoru ar kaip nors rimčiau?

Negi kas mėgtume klastas ? Negi kas iš mūsų ne no - 
retume gyvenime ir knygose ieško?į ir rasti tik tiesų, 
priešintis melam, o apgavikus ir klastotojus smerkti ?

Tuo labiau istorijos klastotojus — vadinasi pačios 
aukščiausios rūšies nenaudėlius, didžiųjų tiesų išniekin- 
tojus, apgaudinėtojus ir teisybės duobkasius.

Tik keista, kodėl žinomoji Vilniaus politinių raštų 
leidykla šį kartą taip susikuklino. Lietuvoje daug knygų, 
ypač propagandinio turinio, dabar išleidžiamos dešimt - 
tūkstantiniais tiražais, o apie "istorijos klastotojus" pa
sitenkina tik trim tūkstančiais.

O tikslai, kaip įžangoje sakoma, labai svarbūs: "de
maskuoti lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų varomą me 
lagingą ir klastingą antitarybinę propagandą.". Be to, ap 
saugoti nuo klaidinimo pačioje Lietuvoje "nepakankamai 
politiškai išprususius žmones ir ypač gyvenimo neužgrū
dintus pavienius jaunuolius ir jaunuoles, /p. 6/.

Taigi tas, kaip čia sakoma, "tarybinio mokslo 
ir kultūros darbuotojų kolektyvo" paruoštas buržuazinių 
melų paneig.mo veikalas, gimdytas net aštuonių autorių, 
šį kartą skiriamas ne užsieniui, bet vidaus reikalams.

Žinoma, užsieniui jis tikrai būtų per juokingas, bet 
ir vidaus reikalams , beveik tragikomiškas,

Juk tuo oficialiai pripažįstama, kad nežiūrint į per 
tris dešimtmečius dėtas atkaklias pastangas, sovieli - 
nėję visuomenėje vis dar tebėra "politiškai neišprususių" 
žmonių. Blogiausia, kad vis dar tebesama ir jaunuolių, 
kuriuos, matyt, labiau Įtikina uždraustoji "buržuazinė , 
nacionalistinė propaganda", o ne kompartijos kalamos 
sovietiškai dažytos "istorinės tiesos".

Taigi buvom įtikinti ir mes, kad sveiko savarankiš
ko mąstymo ir tiesos ieškojimo dovana lietuviuose dar 
nespėjo pradingti.

Kodėl man, kurio pavardė šioje knygoje taip pat ke - 
lis kartus minima /žinoma, kaip "istorijos klastotojo "/, 
vos pradėjus skaityti įžangą, iškarto pasidarė bevelk 
šauniai linksma?

Mat jau pačiuose pirmuose puslapiuose pasitvirtino, 
kad visuotinai žinomos tiesos čia vadinamos "istorijos 
klastojimais". O atkirčiui skelbiamos kitos " tiesos ", 
/kairios kaip tik yra grynas melas/, krikštijamos "istori
nių faktų tiesom" suklastojimų moksliškais atitaisymais..

Taigi, iškilmingas pažadas, kad čia būsiąs mokslinis 
veikalas prieš istorijos klastotojus, tuojau pat iliustruo
jamas pavyzdžiais, kurie yra nuogiausias užmojis visą 
Lietuvos istoriją ir dabartį begėdiškai falsifikuoti, nė
ra astant raudonai klastoti.

Pirmiausiai a'tidžiau pažvelkim tik į tris tiesas — ii? 
tris jų klastojimus — jau primuose dvejuose " Istorijos 
klastotojų" puslapiuose.

Pirmoji "tiesa" , kad po karo iš Lietuvos pasitraukę 
užsienin mūsų nacionalistai prieš tai "bendradarbiavo 
su hitleriniais okupantais".

Nors, ir nuolat kalamas, bet tai paikas melas. Lie
tuviai, kaip tauta, tiek "bendradarbiavo" su Hitlerio oku
pantais,- kiek ir šios knygos autoriai, jeigu jų kuris per 
kąrą gyveno ar augo okupuotoje Lietuvoje.
* psl.

VAIVOS RYKŠTĖ. Bronys 
Raila. Šimtas Prakalbų į 
Lietuvą. 1975-1979. Spaudė 
Vilties Spaustuvė. 1980 m.

Tiražas l.OOOogz.43Opsl 
Kaina -$1G.

Viršelis ir aplankas-dail 
Algirdo Kurausko.

Deja, šiuose puslapiuose 
skaitytojas užtiks kai kurių 
temų ir motyvų pasikartoji
mą, dar paryškėjantį Įvairių 
laikotarpių prakalbas vėliau 
sugrupavus į atatinkamus 
skyrius.

Pavyzdžiui, kartojasi’ 
Kremliaus ir Lietuvos kom
partijos kelios ypač mėgia
mos propagandinės dogmos 
lietuvių tautos sąmonei glu - 
šinti. Sakysim, nuolatiniai 
teigimai, šimtų šimtais at
vejų kartojami, kad Lietuvos 
nepriklausomybė ir visi mū
sų rezistenciniai sąjūdžiai 
nebuvę ir nesą savarankūs 
autentiški lietuviški sieki - 
mai, o tik Vakarų imperia - 
listų žvalgybų intrigos,sve
timųjų įkurstyti įgeidžiai , 
tarnavimas hitlerininkam ,

Antrojoje "tiesoje" tvirtinama ne mirksint, kad, gir
di, "lietuvių tauta pasirinko socializmo kelią".

Tai visiškai luošas melas, žinomas kiekvienam vy
resnio amžiaus lietuviui. Nei prieš pat karą, nei vėl po 
karo, kai Lietuvą užgrobė kremlinė armija ir jos politinė 
klika, niekas negirdėjo ir niekas nekvietė laisvais demo
kratiniais rinkimais pasirinkti politinės santvarkos.

Negalėjo būti nė kalbos apie kokį nors tautos valios 
patikrinimą. Su karine jėga ir policijos smurtu 1 mūsų tau
tai buvo iš Kremu lauš atvežtas ir primestas, krante 
užkrautas t oksai "socializmas" , ku ds Vakaruose jau 
ir socializmu nebe vadi namas, o paaiškėjęs tikresniu var
du.- tai naujoviška liaudies išnaudojimo ir Rusijai naujų 
teritorijų pasigrobimo sistema.

Ir pagaliau trečias to pat puslapio past džiaugi mag — 
kad lietuviai išeiviai savo nuomonėm apie Kremlinę oku
paciją bei sovietinę santvarką esą ja i suskilę ir dėl daug 
ko suabejoję...

Savaime suprantama, kad demokratinėse visuomenė
se, taigi ir lietuvškuose sluogsniuose, laisvai reiškiasi į- 
vairlos, net ir skirtingos nuomonės. Bet galime garantuo
ti, kad Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės klausimu už
sienio lietuvių dauguma tebėra visiškai vieninga su Lie - 
tuvos lietuvių dauguma. Visi vienodai trokšta išsilaisvin
ti iš Maskvos jungo.

Tą tiesą, galingą ir ne sakia stojamą, žino ir KGB ir 
Lietuvos kompartija.

Tik keli vargšai "istorijos mokslininkai" bejėgiškai 
ir begėdiškai dedasi tiesos kalnus be verčią, o iš tikrųjų 
gamina ir pilsto falsifikatų šiukšles.

RAŠYTOJŲ. LIKIMO PALYGINIMAI
...... Pavyzdžiui, 1977 m. gruodžio mėnesio "Literatūros 
ir Meno" savaitraštyje recenzentas Alfredas Kazlauskas, 
Alseikos autobiografiją pasiskaitęs, nusprendė, ypač kad 
lietuvių rašytojam Vakarų pasaulyje buvę nekaip.

Mat, rašo jis, "K. Bradūnas dirbo Baltimorės kapinių 
darbininku, J. Kralikauskas - kasyklose Kanadoje, A. 
Škėma - liftininku, S. Santvaras - vaistinės darbuotoju " 

■ ir 1.1.
Ir tarybinis recenzentas, maloniai užjausdamas liūd

ną lietuvių rašytojų likimą išeivijoje, jau pačia savo raši
nio antrašte paaiškina, kad jiem, girdi, "trūko gimtinės 
oro"...

Žinoma, čia tiesčf. Lietuvos oro Amerikoje ir Aust
ralijoje nėra ir neįmanoma importuoti iš tėvynės.

Tą "tarybinę d.agnozę" neseniai įdomiai ir pagrįstai 
perkošė Chicago’s lietuvių katalikų dienraštis "Draugas " 
/1978.I.12/ vedamuoju, kurio autorius, nors pasirašęs 
inicialais, yra žinomas išeivijos lietuvių rašytojas 
Aloyzas Baronas.

Jis-nustebo: - kas atsitiko? Jeigu jau Vilniuje ima - 
ma juoktis iš darbininkų ir gailėtis dėl išeivijos kultūri - 
ninku, kaip esamų ar kadaise buvusių darbininkų li
kimo, tai matyt, kad dabar sovietuose "darbininkas yrū 
žemiausios rūšies žmogus".

Baronas praveda įdomią parelelę ir iškalbingą skir - 
tingų likimų palyginimą, pavyzdžiais nurodydamas visiem 
žinomus faktus:

- "Stasiui Santvarai vaistinėje vis dėlto buvo leng
viau, negu Antanui Miškiniui dirbti Sibire dešimtį metų , 
mušamam ir stumdomam ;

- jeigu poetui Kaziui Bradūnui ir nebuvo lengva ka

sim ateity, jei rimtai ruoši- 
mės padėti tautai jos dyg
liuotuose takuose, siekiant 
dvasinės, tautinės ir politi
nės laisvės brendimo.

Čia patiekiami prakalbų 
tekstai rankraštyje būdavo 
truputį ilgesni, negu įkalbė
tieji juostuose, kur juos rei
kėdavo suglausti į maždaug 
penkių minučių rėmą. Da - 
bar sudedu pirmines origi
naliąsias versijas,turinį kai 
kur papildydamas vienu kitu 
nauju duomeniu / pvz. apie 
Antano Venclovos sukaktį, 
soc- realizmo raidą, Kazio 
Inčiūros mirtį ir kt./.Be to, 
įkalbėtus tekstus, kai juos 
ruošiau spaudai, derėjo kiek 
paredaguoti stiliškai - žino
ma, nekeičiant pagrindinių 
kiekvienos prakalbos minčių 

gobšumas pasipelnyti ir pan.
Arba dar, kad nepriklau

somą Lietuvą kūrę ne lietu
viai patriotai, bet ją įkūręs 
.. .V. Kapsukas, o 1940 me
tais ji buvusi vėl "atkurta”, 
Lietuvos liaudžiai sukėlus 
revoliuciją ir pasiprašius 
įsijungti į Tarybų Sąjungą...

G kad kompartija mūsų 
rašytojam ir lutiem meno 
kūrėjam visuomet tėviškai 
nustatydavusi teisingiausią 
kultūros ugdymo politiką ir 
dabar jau galutinai įtvirtinu
si socialistinio realizmo 
metodą/ kurio dėka atsivėrė 
vartai į pažangiausių žmo - 
nijos idėjų eldorado/,tai liu
dijąs ligi šiol negirdėtas 
kultūros suklestėjimas ir 
kone laimių perteklius so
vietinėje sistemoje...

Man rūpėjo į visa tai, y- 
pač dėl "soc-realizmo", a- 
tidžiau pažvelgti iš plates - 
nės perspektyvos, tik visur 
labai glaustai ir kiek galint 
suprantamesne kalba. Ta
čiau susidurdamas su šių 
temų ir motyvų nuolatiniu 
kartojimus!, neišvengiamai 
pajutau reikalą ir aš pats ne 
tik kokį vieną kartą, o daug 
dažniau duoti atkirčius tam 
jau per dešimtmečius trun
kančiam lietuvių sąmonės 
nuodijimui.

Atsiliepdamas į sovieti
nės propagandos klastojimų 
ir melų krioklį, žinoma, rin
kausi tik būdingesnius atve
jus, vis kitų asmenų iškeltus^ 
vis kitokiom progom, bet vis 
ta pačia dingstim. Mano 
nuomone, tokia padėtis ro
do, jog vienkartinio atgarsio 
čia negana.

Į visa tai siūlyčiau žiūrėti, 
kaip į kuklią darbo pradžią , 
rodančią, kokį sudėtingą ir 
platų problemų akiratį turė-

ir motyvų.
Šios knygos skaitytojus už

sienyje prašau būti atlai- 
džius, jeigu kafrtais jiem pa
sirodytų kaip nors "įtartini" 
ar keisti mano galvojimo pa
grindai ir metodai "vesti di
alogą" su Lietuvos sovieti
niais mokslininkais, politi
kais, rašytojais ar žurnalis
tais, kai kada ir su KGB 
metraštininkais.

Aš kalbėjau ne užsienyje 
gyvenantiem tautiečiam, o 
tiesiog pavergtai tautai ir 
jos tijūnam. Jutau, kad taip 
reikia. Kitaip nenorėjau ir 
nebūtų pritikę.

Turiu kiek pasiaiškinti ir 
dėl veikalo pavadinimo.

Man nuo seniai patiko Vin
co Krėvės dzūkiška poringė 
apie Vaivą. Ši geroji laumė, 
kai būna nuskriausta ar pa
niekinta, moka kartais ir už
sirūstinti. Tuomet ji nebe 
dailias juostas audžia, o 
griebiasi rykštės, paVirsdh- 
ma Vaivos RYKŠTE, ur

Pats "prakalbų" terminas 
gal kam skambės kiek pre
tenzingai. Tačiau tie mano 
žodžiai iš tikrųjų buvo kai - 
b ėti l ir jie tikrai skrido 
į Lietuvą.

Ne neigsiu,kad poeto Kazio 
Binkio eilėraščių rinkinys 
"Šimtas pavasarių" man pri
minė brangųjį jaunystės bi - 
čiulį ir šimtosios pra 
kalbos proga tartum paska - 
tino pridėti šiai knygai dar 
ir tą "pretenzingą" paant
raštę. Tebūnie tai jo atmi
nimui.

Pirmoji mano prakalba 
buvo transliuota 1975 metų 
pradžioje. Ją skyriau iš 
naujo "susipažinti” su klau
sytojais Lietuvoje. O turi
nys buvo toks:...

pinėse, tai buvo lengviau, negu Kaziui Inčiūrai kalėjimuo
se;

- jei rašytojui Juozui Tininiui nebuvo lengva sargauti, 
tai vis šiek tiek geriau, negu Kaziui Jakubėnui, kurį en
kavedistai nužudė;

- nebuvo gal lengva ir Kanados lietuvių rašytojui J. 
Kralikauskui, tačiau lengviau, negu kasyklose Sibire kri
tikui Juozui Keliuočiui;

- nebuvo lengva gal ir dramaturgui aktoriui Antanui 
Škėmai, bet vi steik lengviau, negu poetei Onai Lukauskai- 
tei Sibiro taigose per septyniolika metų"...

Ir Aloyzas Baronas toliau dar keliais žodžiais pri - 
mena, kad be abejo, buvę sunku kurtis Amerikoje ir mū
sų žymiausiem kalbininkam, Pranui Skardžiui ir Antanui 
Saliui. Bet ir jiem gal nebuvę sunkiau, negu Neryje labai 
įtartinai prigėrusiam lietuviui kalbininkui ir patrictui 
prof. J. Kazlauskui. >

Pasiremdamas tais savotiškais faktais, Chicago ’ s 
lietuvis rašytojas daro savo išvadą apie oro trūkumus Va
karų pasaulyje ir Sęvietų Sąjungoje. Gimtinės oro stinga 
užsienyje, nes kitur jo ir būti negali. Tik ar daug geriau 
buvo gausybei lietuvių Sibire — ten ilgai kentėjusiem po- _ 
etam, kritikam, žurnalistam, profesoriam, dailininkam 
ar operos solistam?

Jiem taip pat trūko gimtinės oro ir ypač savo žemės 
laukuose auginto rugio duonos - kaip laisvo oro per tris 
dešimtmečius nebuvo ir vis trūksta tėvynėje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/Ii spaudos okup. Lietuvoje Ir tSeivlJoje/Parinko J.P-lis.

R. KALPOKO 
PARODA

Dailei skatinti į Profsą
jungų Kultūros Rūmus buvo 
pakviesti žiūrovai susitikti 
su tapytoju R„ Kalpoką. Daly
vavo gausus būrys j vairių 
profesijų žmonių. Buvo su - 
rengta ir dailininko paroda, 
kur matėsi per kelis dešimt
mečius jo sukurti darbai.

KONCERTAVO VAKARŲ 
VOKIETIJOJE

Š. m.kovo 9 d. V. Vokieti
joje, Frakfurte , koncertavo 
Vilniaus Kamerinis Orkest
ras su Saulium Sondeckiu . 
Grojo Vivaldi "Metus".

RŪPINASI PAUKŠČIU 
APSAUGA
Lietuviai nuo seno gerbė ir 
mylėjo gamtą.' Malonu, kad 
tie jausmai ir toliau yra 
skatinami ir puoselėjami, 
tuo pačiu apsaugojant nuo 
pernaudojimo ir teršimo 
gražiosios mūsų protėvių 
žemės.

38 paukčių rūšys yra re
tos ir reikalingos globos. 
Maždaug trečdalis okup.Lie
tuvoje perinčių paukščių 
reikalingi apsaugos. Vii - 
niaus "Tiesa" rašo, kad:

"Paukščiams -reikalingos 
specifinės apsaugos prie
monės. Miestuose ir gyven
vietėse reikia keiti daugiau 
inkilų, formuojant želdinius 
tartis su ornitologais, kad 
numatytume vietas, kur 
paukščiai galės sukti lizdus. 
Konferencijoje pažymėta, 
kad būtina reguliuoti sulau
kėjusių karvelių, varnų ir jų 
gentainių skaičių.

Paukščiai gerai jausis 
dirbamuose laukuose, jei stt- 
fųrmųosime apsauginius la
puočių-eglių gojelius su ne
dideliais vandens telkiniais. 
Gamybai netinkamose vieto
se ir upių bei ežerų apsau
ginėse zonose reikia saugoti 
šlapias krūmuotas pievas, 
raistus, polkutes. Tai ge
riausios vietos paukščiams 
perėti.Melioracijos projek
tus būtina derinti su biolo
gais ir ornitologais.

Kertant miškas, neturė - 
tume liesti medžių su retųjų 
paukščių lizdais, taip pat 
drevėtų medžių, stuobrių- 
daugelio paukščių prieglau
dos. Prie retųjų paukščių 
lizdų būtini maždaug šimto 
metrų spindulio mikrodraus- 
tiniai.

Nacionalinio parko terito
rijoje reikia apriboti plauky
mą motorinėmis valtimis, 
pirmiausia ten, kur yra re - 
tųjų paukščių. Būtina rega- 
liuoti šernų ir kiaunių skai
čių, nes jie sunaikina daug 
paukščių, ypač jauniklių. 
Paukščių apsaugą labiausiai 
reikia sustiprinti pajūryje ir 
Nemuno deltoje esančiame 
draustinyje.
• A, kad taip rūpėtų ir žmo
nių gerovė... ypač kituose 
"draustiniuose" - Sibire. myooje.

ATEIK į LIETUVIU, A. Ą. ( ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI M Ak .SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE, QUE. ,

8 V AL. V AK ARO.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

ARBA SKAMBINK MUMS: •
Leonui G.: 366-2548 (namu), 489-5391 (darbo);
Henrikui N.: 277-7868; Dainiui L.; 768-9606;
Donaldui D.: 661-1733.
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JŪRŲ MUZIEJUS IR 
AKVARIUMAS

Neseniai Kuršių Marių pa
krantėje įrengtas Jūrų Mu - 
ziejus ir Akvariumas. Juos 
galima pasieki ir pėsčiųjų 
ekskursija, kuri trunka 4 vaL 
15 min.Šiuo keliu eiti malo
nu ne tik vasarą. Žiemą, pa
vasarį irgi įdomu apžvelg
ti pramoninę uostamiesčio 
panoramą, pamatyti iš toli
mų kraštų atvykusius laivus. 
Kelininkų ir apželdintojų su
tvarkyta Kuršių Marių kran
tinė nuo Smiltynės iki Kop - 
galio vasarą teikia gražų 
vaizdą. Žiemą pasivaikščio
jimas šiuo keliu gryname o- 
re yra tikra atgaiva.

Per 1 m. vien į Jūrų Mu - 
ziejų ir Akvariumą buvo su
rengta 1330 ekskursijų, ku
riose dalyvavo apie 40 tūks
tančių ekskursantų. Vasarą 
nelengva patenkinti visų po - 
reikius. Pagaliau ir neverta 
laukti vasaros, nes ir dabar , 
kaip skelbiama, ekskursą n - 
tai gali gerai susipažinti su 
pajūrio krašto žvejų gyveni
mu, susipažinti su povande
niniu pasauliu, pamatyti pa
saulinio vandenyno fauną, su
žinoti apie laivininkystės 
vystymąsi.

Dabar po Jūrų Muziejų ir 
Akvariumą vedžioja eksur- 
santus 54 vadovai, Visi jie y- 
ra pasiruošę patraukliai, į - 
domiai supažindinti su-Mu
ziejaus eksponatais.
• Tik viena bėda: ne visi 
ekskursantai yra "košer"... 
Geriausia priimami kolonis
tai . Nė vienai užsienio eks - 
kursi jai nebuvo leista aplan
kyti ne tik Kuršių, bet ir pa - 
plūdymio Palangoje.
KAUNO MARIOSE GAUSĖJA 
ŽUVŲ

Kaino Mariose dabar pri
sitaikė ir gerėja savo koky
be 3d žuvų rūšys. Gaisin - 
gausios yra kuojos, karšiai , 
plaktai, ešeriai, stačiai ir

GABUS SKLANDYTUVŲ 
KONSTRUKTORIUS

Balys Karvelis pasižymė
jo kaip gabus sklandytuvų 
konstruktorius, per ketu- 
rius dešimtmečius sukūręs 
visą eilę sklandytuvų tipų. 
Jais skraidė ir žinomais 
oro sportininkais tapo ke
lios sklandytojų kartos.

Visus B. Karvelio darbus 
vainikuoja jo sukartas 1970 
m. modelis "Lietuva", kuriuo 
rungtyniauja varžybose 
sklandytojų rinktinė. Dabar 
šis modelis yra gaminamas 
serijiniu būdu Prienų ga
mykloje.

B. Karvelio 70 m. jubilie
jaus proga Prienuose susi
rinko gausūs jo bičiuliai, 
sporto veteranai, sportinin
kai jį pasveikinti. Ta proga 
jis gavo Tarptautinės Avi
acijos Federacijos J.Gaga - 
rino garbės diplomą.

B. Karvelis dar vis dirba 
konsultantu sklandytuvų ga-

TORTAS IŠ ŽAGARĖLIŲ 
TEŠLOS
3. kiaušiniai,
2 kiaušinių tryniai,
1 taurelė romo,
2 šaukštai grietinės, 
1/2 kg. miltų, « 
druskos.
Sirupas: 
1/4 kg medaus, 
1/4 kg .cukraus, 
1 šaukštelis malto imbiro.

Kiaušinius gerai ištrinti 
su cukrumi,įdedant druskos, 
romą, grietinę ir po truputį 
miltų. Užminkyti tešlą. Ją 
labai plonai išvolioti ir 
piaustyti įvairiais nedide
liais gabalėliais. Virti juos 
kaip ir žagarėlius- įkaiti n - 
tuose reibaluose. Kai jie 
gražiai pagelsta, juos iš
griebti į lėkštę.

Paruošti sirupą: cukrų, 
medų pavirinti apie 1O min. 
Kai sirupo lašas užpiltas 
stingsta - sudėti į jį imbirą 
ir atsargiai pilti ant lėkštėje 
sudėtų žagarėlių.Viską grei
tai sumaišyti ir tuojau per - 
dėti į šaltu vandeniu sudrė
kintą torto formą, šlapiomis 
rankomis suspaudžiant pa
viršių. Po pusvalandžio jau 
galima išimti iš formos.

Puošti nereikia,nes ir taip 
gražiai atrodo.'

KIMŠTI AVOKADAI 
1/4 puodelio majonezo,
1 šaukštelis čili padažo, 
7 uncijos krabų ,
2 nedideli avokadai<>

Sumaišyti krabus su pada
žu ir majonezu. Avokadus 
perplauti, išimti sėklas ir į 
jų vietą sudėti krabų masę.

KEPENŲ, VYNIGTINIAI 
700 gramų veršienos kepe
nų , 
1OO gr. lašinių , 
1 šaukštą sviesto, 
1 šaukštą miltų, 
1 stiklinę sultinio ,
3 nedideli svogūnai ,
1/2 stiklinės grietinės , 
pipirų, druskos .

Kepenis supiaustyti grie
žinėliais, išmušti arba leng
vai pakapoti peiliu jų neper
kertant, pabarstyti druska ir 
pipirais.Ant kiekvienos rie
kelės uždėti po gabaliuką lar- 
šinių, pakepintų svogūnų . 
Suvynioti į ritulėlį ir per
smeigti, kad laikytųsi. Tada 
juos apvolioti miltuose, ap
kepti svieste, sudėti į puodą, 
uždėti likusius svogūnus, su

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVIŠKAI

Portretai, Vedybos, Krikštynos 
Sukaktuvės m az-ameč i am s. 
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KReA/i 
VE/DROD2./ĄI

pilti sultinį, grietinę ir 15- 
20 min.patroškinti.

ĮDARYTI KIAUŠINIAI
3 kietai virti kiaušiniai,
1 stiklinė virtų grybų ,
1 nedidelis svogūnas »
1 šaukštas aliejaus ,
2 šaukštai grietinės , 
pipirų, druskos s

Kietai išvirtus kiaušinius 
nulupti, perplauti ir išimti 
kiaušinių trynius.

Smulkiai supiaustytą svo
gūną ir virtus, kapotus gry
bus pakepinti alyvoje.Atvė-1 
sinti. Pridėti grietinę,pipi
rus ir druską. Viską išmai
šyti ir šią masę sudėti į 
kiaušinių baltymų puseles, 
ant kiekvienos uždedant po 
grybo galvutę.

ŽUVIES PATIEKALAS 
SU ŠRIMPAIS
1 sv. žuvies plokštės/filė"
2 šaukštai sviesto ,
1 pakelis varškės padažo, 
1-5 u ne. skardinėlė susausin- 
tų šrimpų,
1/4 puoduko malto Par me - 
sano sūrio, 
paprikos.

Svieste, pabarsčius drus
ka ir pipirais, apkepama žu
vis. Pakelį varškės padažo 
paruošti pagal duotas ins
trukcijas ir sumaišyti su 
šrimpais , Viską užpilti ant 
pakeptos žuvies, pabąrstant 
paprika ir Parmesano 
sūriu .

Kepti 25 min„,4OO laipsn. 
karštumo krosnyje. Paduoti 
papuoštus citrinos skiltelė
mis .

SULTINGI KARBONADAI 
/"pork chops"/
6 karbonadai,
1 vidut. dydžio svogūnas, su- 
piaustytas,
1O ir 1/2 unc. skardinėlė 
kondens./ viščiuko kreme / 
/"cream of chicken'/sriubos, 
1/4 puoduko pamidorų košės 
/"ketchup"/
2 šaukšteliai Worcester - 
shire padažo.

Apkepinti iš abiejų pusių 
karbonadus, pabarsčius juos 
druska ir pipirais. Baigiant 
juos kepinti, sudėti svogūnus 
ir dar pakepti.

Sumaišyti visus likusius 
davinius ir užpilti ant kar
bonadų. Pakaitinti ant mažos 
ugnies apie pusvalandį.. Su
dėti karbonadus į lėkštę ir 
užpilti padažu.

"Aš visiems pasakiau,kad tu esi Pietų 
Amerikoj... Kol čia esi-pramok ispaniškai ’’ 
SATIOVM. F.SQl 1REH 

• © a
Jonas: - Daktaras man liepė išgerti citrinų sunkos, po vo 
nios.
Simas; - Ar geri ?

Jonas: -Ne. Dar neišgėriau vonios.'
o e •

Vyras:. - Kur yra vakarykštis laikraštis ? Aš norėjau pa
žiūrėti.
Žmona:- Išmečiau Į šiukšlių dėžę. Ten nieko įdomaus,tik 

bulvių lupenos ir viščiuko grobai.
® o ©

Juzė: - Mano vyras sunkiai serga sloga. Jau nieko nepra
šneka.
Julė: -Ar davei jam džino su arbata ?
Juzė; - Daviau. Dėl to jis ir neprašneka.

TURTUOLIO PORTRETAS

PASIPŪTĘS KAIP PELĖDA
Lietuvių liaudis visada turtinga taikliausiais palygi - 

nimais, imtais iš kasdienio patyrimo, žmonėms oer daug 
apie save manančius ir išdidžius vadina pelėdomis. Prie
žodį "pasipūtęs kaip pelėda" dažniausiai taiko savo po - 
nams, kurie labai teisingai gali būti sulyginti su tais nak
ties paukščiais, nes nemėgsta šviesos /nekalbame apie 
atskiras individus, bet apskritai; išimtys juk taisyklės ne
sudaro/, yra įšdidę, nemėgsta tvarkos, savo kaimynams 
žiaurūs ir vos nepasakiau - plėšrūs.

/Iš NIDOS kalendorisa/
Žali anykštis

APIE MEDELIU S

Pavasarį medeliai sodinami, kol dar neišsprogę pum
purai. Neatsparius šalčiams medelius bei krūmus ge - 
riausia sodinti tik pavasarį.

Sodinimui numatytus medelius geriausia iškasti ūka
notą, ankstyvą rytą, arba jeigu lynoja. Prieš iškasant 
spygliuočius .reikia juos gerai palaistyti - tada tarp šaknų 
geriau laikysis žemė.

Iš medelyno atvežtus medelius apkasti paunksmėje. 
Jeigu spėjo apdžiūti šaknys, medelį pamerkite porai dienų 
Į vandenį arba šaknis ir liemenėlį iki pat šakų užberktte 
žemėmis ir palaistykite.

Duobutėje medelio šaknys turi tilpti nesulenktos. Jos 
apačią reikia supurenti per kastuvo gylį. Sodinant, ant 
šaknų pilti viršutinį, o tik paskui nederlingos žemės 
slūogsnį.

Iškasus duobutę, netoli jos centro vyraujančių vėju 
kryptimi įkalkite kuolą medeliui pririšti.

Kuo daugiau nukentėjusios medžio šaknys, tuo labiau 
reikia išgenėti medelio lają /šakas su augliais/. Spyg - 
liuočių kpipiaustyti nereikta.

Didesnes medžiio žaizdas patartina užtepti sodo te - 
palu arba tirštais aliejiniais dažais.

Sodinant šaknies kaklelis turi būti lygiai su žeme. 
Užkasant medelis lengvai papurtomas, supilta žemė ap- 
spaudžiama kojomis. Pasodintą medelį palaistykite.'. '

5 psl.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai:. 53*2-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1 E 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 
(75G jkoinoto 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 išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

USSl LIETUVIU, NAMAI

POSĖDŽIAVO NAUJOJI
LN VALDYBA

Balandžio mėn. 2 d« nau
joji Valdyba susirinko po
sėdžiui., Pareigomis pa - 
siskirstė taip: A. SENKUS- 
pirmininkas, W.DAUGINIS- 
vicep-kas, dr. J. SLIVINS- 
KAS - iždininkas, T. STA- 
NULIS - sekretorius.

Valdybos nariai: B. BE- 
DARFIENĖ, dr.E.BIRGIO- 
LAS, O DELKUS, S.KUZ
MAS, M. YČAS ir J. VARA - 
NAVIČIUS.

Šiame posėdyje buvo ap
svarstyta nemaloni proble- 
ma:paskutiniu metu į pasta - 
ta buvo pakartotinai įsilauž

POMIRTINĖ DAILININKĖS 
ADOS PELDAVIČIŪTĖS 
PARODA

Dail.Ados PELDAVIČIŪ
TĖS pomirtinė darbų paro
da vyko balandžio 18-19 d.d. 
Prisikėlimo Parapijos Pa
rodų salėje. Parodos numa
tomos ir kituose Amerikos 
miestuose.

LIETUVIŠKŲ VALGIŲ 
KURSŲ UŽBAIGTUVĖS

J. BUBULIENĖ buvo pa
kviesta vadovauti lietuvis - 
kųjų valgių kursams LN-se, 
kurie vyko nuo sausio 13 d. 
iki kovo 31. Kursus lankė 
26 studentės iš viso buvo 12 
pamokų buvo skirta lietu - 
viškiesiems saldiems pyra
gams kepti, kurias pravedė

JEIGU GERI IR GALI GERTI ■ 
JEIGU NORI NUSTOTI

TAVO REIKALAS”, 
••MŪSŲ”.

ATEIK. Į LIETUVIU KK (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. -SUSIRENKAME KIEKVIENA 

TREČIADIENI. 1 19 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V.,V.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 pel.

š MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius 14
E term, indėlius 6 mėn. 13’/4
E term, indėlius 1 metų 121-2

E term, indėlius 3 metų 12
x pensijų s-tq 13
E taupomąjq s-tq 10 Ua
E spec. toup. s-tq 13
E depozitų-čekių s-tq 6
E DUODA PASKOLAS:

ta. Nutarta įrengti apsaugos 
aliarmo sistemą.

VELYKINAI PIETŪS
Balandžio 26 d., Atvely

kio sekmadienį, Iv.p.p., 
L N KARALIAUS MINDAUGO 
MENĖJE rengiami VELYKI
NIAI PIETŪS. Pietų bilietus 
galima gauti LN raštinėje ir 
Sekmadienių Popiečių metu.

LN MOTERŲ BŪRELIS 
GLOBOJA PARODĄ

Irenos Mickūnienės meno 
darbų parodą globoja LN Mo
terų Būrelis , Paroda įvyks 
LN Gedimino Pilies Menėje, 
BALANDŽIO mėn. 25-26 d.d.

A. ARŠTIKAITIENĖ ir S. 
AUŠRGTIENĖ.

Į Kursų užbaigtu ves buvo 
pakviesti kursančių arti - 
mieji bei svečiai, kurie ko
kiu nors būdu buvo prisidė
ję prie šių kursų suorgani
zavimo ir pravedimo. Da - 
lyvavo apie 18C asmenų.

Užbaigtuvės praėjo labai 
maloniai.Vedėja ir mokyto
jos buvo apdovanotos dova - 
nėlėmis, o kursantės gavo J. 
Bubulienės specialiai išleis
tu leidiniu"Lietuviškų vai - 
gių patiekalai". Jį linksmai 
iliustravo Aida VEKTERY -
- TĖ. /
LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "PARAMA"

Š. m. balandžio mėn. 5 d. 
LN Karaliaus Mindaugo Me-

LN NAUJA VALDYBA, SUMANYMAI

Sekmadienio Popietės lai
ke, kovo mėn. 22d.,įvy
ko šių Namų ir "Labdara 
Foundation" metinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
užsiregistravę 328 nariai. 
Susirinkimui pravesti buvo 
pakviestas V. Birietą, sekre
toriauti V. Senkuvienė ir J. 
Varanavičius.

Sudarius atatinkamas Ko
misijas, Valdybos nariai iš 
eilės padarė pranešimus iš 
1980 m. veiklos.

LN V-bos p-kas A.Senkus 
padarė bendrą praėjusių metų 
Namų veiklos ir juose vyku
sio judėjimo apžvalgą. Dėl 
krašte vis didėjančios infli
acijos, praėjusiais metais ir 
šie Namai turėjo 22% mažiau 
pajamų. Todėl susilaikyta ir 
nuo kai kurių, jau ankščiau 
užplanuotų šių Namų pageri
nimo darbų,

Iš Valdybos -narių prane
šimų paaiškėjo,kad nors šie 
Namai drauge su bingo žai - 
dimus pravedančia "Labdara 
Foundation" turėjo ir ma
žiau pajamų nei ankstesniais 
metais, tačiau bendro įsibė
gėjusio progreso bei čia iš
vystomos lietuviškos veiklos 
atatinkamai laviruojant, be
veik nepalietė. Susilaikyta 
tildai nuo daugiau kainuojan
čių pataisymų bei pagražini
mų, kurie galės būti atlikti 
ir vėliau.

Nežiūrint to, nors iš pa
viršiaus ir nesimato, atlikta 
visa eilė kad ir mažesnių, 
tačiau gana svarbių pataisy
mų, patobulinimų, įrengiant 
indams plauti mašinas, vais
vandenių fontanus, atnaujin
tos krosnys, elektriniai į-
rengimai, šildymo bei šal
dymo sistema ,ir 1.1.

Be abejo, įdomiausias 
susirinkimo punktas buvo 
Valdybos rinkimai.

Kadencijai pasibaigus , 
Valdybon reikėjo perrinkti 5 
asmenis. Laikas buvo pasi
baigęs S. Kuzmai, H. Lapui, 
W. Dauginiui, A.Slivins - 
kui ir A „Pacevičiui. H.La
pui ir A.Pacevičiui nesuti
kus toliau pasilikti, kiti 3 ir 
vėl buvo perrinkti. Išeinan
čiųjų vieton buvo išrinkti dr.
E. Birgiolas ir J.Varanavi
čius. Į Revizijos Komisiją 
pasisiūlius tik vienam kan
didatui, automatiškai buvo 6:30 
išrinktas p. Vaitkus, kuris su 
pirm. A .Juciu ir sudaro nau-
ją priežiūros komisiją.

A. Juciui padarius kruopš
čiai paruoštą pra ne Šimą, ku
riame atatiko visų pajamų 

nėje įvyko "Paramos" 28- 
asis metinis susirinkimas.

Dalyvavo 367 nariai.Su - 
strinkimą atidarė V-bos p- 
kas H. STEPĄ IT IS. Tylos 
minute buvo pagerbti 31 mi
rę praeitais metais nariai. 
Pradedant finansinės veik
los apžvalgą, H.Stepaitis į- 
teikė "Paramos" skirtas 2 
stipendijas po $ 500 stu
dentams A. DA LINDAI ir G . 
SENDŽIKUI. Jis taip pat pa
sidžiaugė, kad nežiūrint vi
suotino finansinio nepasto
vumo, dėka narių pasitikė
jimo ir lojalumo. "Para - 
ma" užbaigė 198C-ius me
tus labai sėkmingai balan
sas paaugo 11.5% ir pasiekė 
arti 28 milijonų dolerių.

"Parama" padarė pelno 
per praėjusius metus $15C, 
COG.Iš viso narių dabar y- 
ra 4752.

1980 m. bėgyje "Parama” 

bei išlaidų pakvitavimai, 
susirinkimas pranešimą 
vienbalsiai priėmė.

Naujajai Valdybai sudary
ti sutikimus davė ir buvo iš
statyti devyni kandidatai, iš 
kurių išrinkti penki nariai: 
dr.E. Birgiolas, W„ Dauginis, 
S. Kuzmas, dr.J.Slivinskas 
ir J.Varanavičius.Kandida - 
tais paliko J. Šimkus ir V, 
Verikaitis.

Klausimuose ir sumany
muose buvo pasisakyta įvai
riais šiuos Namus ir juose 
išvystomą veiklą liečian
čiais klausimais. Pasisaky
ta, kad pateikus Valdybai 
svarbesnius pasiūlymus, jie 
būtų atiduoti susirinkimuose 
narių balsavimui, įpareigo
jant Valdybą juos vykdyti . 
Daugiau dėmesio kreipti į 
protokoluose atžymėtus 
svarbesnius pasiūlymus,ku
riuos reikia Valdybai nuo
dugniai persvarstyti ir pada
ryti atatinkamas išvadas.

Iškeltas ir šiuose Namuo
se įsikūrusių mūsų pensinin
kų klausimas, ryšium su jų 
planuojamu didžiuliu pastatu 
savo poreikiams. Šiuo rei - 
kalu, apart diskusijų, jokio 
nutarimo nepadaryta.

Susirinkimui buvo prista
tytas ir vienas kontroversi
nio pobūdžio klausimas, ku- ' 
ris iškilo visai netikėtai,be
sikeičiant šių Namų tarnau
tojams. Visi vienbalsiai pa - 
geidavo šį tarpe savų lietu - 
vių kilusį nemalonų klausi - 
mą išspręsti taikiu būdu,nu
traukiant jo tolimesnę, jau iš 
šių Namų veiklos išėjusią 
eigą. 

■4 / • r», • • • -y r f’yrf J T9’fy ■ ' 7"* *
Dėmesio vertas buvo inž. 

H.Lapo pasiūlymas:"Šie To
ronto LN galėtų pradėti pa - 
lengva įsigyti gana vertingų, 
įvairių mūsų menininkų iš - 
dirbinių, - paveikslų, skulp
tūrų, tautinių išdirbinių, 
rankdarbių,kurie atatinka - 
mai sutvarkyti, paruošti ir 
prižiūrimi būtų ne tik kad 
šių Namų turtas-nuosavybė, 
bet ir liktų ateinančioms 
kartoms kaipo reikšmingas, 
sukauptas lietuviškasis lo
bis".

Susirinkusieiji už šį puikų 
pasiūlymą, rodydami savo 
pritarimą, vieningai ir stip
riai paplojo.

Susirinkimas pasibaigė 
v., praėjo darbingoje 

nuotaikoje.
Pertraukos metu Rinkimo 

Komitetui skaičiuojant bal
savimo korteles, visi buvo 
pavaišinti kava ir pyragai
čiais.

rėmė lietuviškas organiza
cijas, kurioms išmokėjo pa- 
šalpų-aukų. Buvo nupirktas 
geresniam narių aptarnavi
mui skaitytuvas/ kompiute
ris/ už $8C.OOC.

Finansinių apyskaitų ap - 
žvalgą padarė iždininkas S . 
MASIONIS.

Kredito Komiteto pirm. 
T.STANULIS pranešė, kad 
buvo posėdžiauta kas savai
tę,!, y. 52 kartu. Iš viso bu
vo patvirtinta313 asmeninių 
paskolų ir 85 nekiln.turto- 
paskolų.

Po Priežiūros Komiteto ir, 
revizoriaus pranešimų, iš 
kukių buvo akivaizdu, kad 
1980 m. apyskaitos buvo 
teisingos, vyko diskusijos.

Buvo aptartas klausimas 
dėl mokamų žemesnių pa
lūkanų taupytoja ms, duodant 
nuolaidą skolininkams, dėl 
ko indėlininkai, dauguma

DRAUDA 
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD

Tai. 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-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.
Vitų rūiių’drouda • VALTERIS DRESERIS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

f %P C * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
Travel Service 

LIETUVA - 
JI dienų

Birželio 8 - 22,
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENU
Gegužės 14 — 28
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

Sutvarkome iškvietimus vizitui j Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkesniu informacijų teirautis:
TORONTO .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAI___ tel: (514) 669-8834
CHICAGO ...... tel: (312)673-5391 arba 654-4238
TELEX ............tel: 06-986-766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
( Kelionių biuro registracijos Nr. 183596 1

V. Bačėnas All Seasons Travel.bo.
1551 Bloor St.W. 

TORONTO, ONTARIO,
M 6 P 1 A5

Visais kelionių reikalais 
bethur pasaulyje skambinti^ 

tel. 533-3531,
pensininkai, nebuvo paten - 
kinti. Taip pat buvo pagei
dauta didesnių palūkanų už 
taupymo sąskaitas. P-kas 
atsakydamas į klausimus, 
aiškino, kad reikalinga buvo 
sustiprinti "Paramos"'fi - 
nansinį pajėgumą ir rezer - 
vus ir pažadėjo peržiūrėti 
1981 m. mokamas palūkanas.

PAGERBTI ETNINĖS 
SPAUDOS DARBUOTOJAI, 
JŲ TARPE A.RlNKUNAS

Canadian Ethnic Journa
lists Club Toronte / kurio 
nariais yra ir keletas lietu
vių žurnalistų/, veikia 5 - 
ti metai. Klubas 7 savo na
rius atžymėjo Garbės diplo
mais /’awards’/ už veiklą 
spaudoje, radio, TV, rašant 
knygas, vadovėlius, redaguo
jant sėkmingai laikraščius , 
ir 1.1.

Įš Toronto lietuvių atžy
mėtas - pagerbtas Garbės 
diplomu buvo ir torontiškis 
pedagogas, žinomas vadovė
lių autorius, buv.laikraščių 
redaktoriumi, nuolatinis 
laikraščių bendradarbis per 
50 metų, Antanas RINKU - 
NAS.

Iškilmės vyko balandžio 9 
d., Toronto Press Club pa
talpose. Iškilmes prave - 
dė C.E. J.C.pirmininkas dr. 
O. Sokolsky, ukrainiečių kil
mės. Sveikino Kanados Fe
deralinės vyriausybės Min. 
P-kas P.E. Trudeau,Kana
dos politinių partijų atstovai, 
C,P.Club p-kas, viceminis - 
teriai ir kiti.

SU GIMINĖM
Gegužės 28 — birželio 11 
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17

Žymenį - Garbės diplomą 
gavo ir Ms. R.Gordon, re
daktorė "Canadian Scene”; 
Kriss Sidars, redaktorius 
"Latvia - America"; George 
Egri, redaktorius "Menorah”; 
kap.A na at Singh, redaktorius 
"India Calling”; William Du- 
rovic - vedėjas Serbų Radio 
programos CHIN; Miloslav 
Zlamal, vedėjas MTV prog
ramos " Slovak and Czech 
Magazines", kas savaitę 30 
minučių. Jis yra žinomas 
čekų-slovakų rašytojas,poe
tas.

C.E.J.GrŽurnalistų Klu
bas turi virš 90 narių, re
daktorių, žurnalistų, radio, 
TV darbuotojų. Klubas kas 
mėnesį daro susirinkimus, 
kviečia žymius politikus, 
kalbėtojus ir kitus svečius .

Patalpomis T.J.C. lei
džia šiam Klubui naudotis 
veltui, nes yra jo narys.

■ Paminėtiems 7-iems vei
kėjams buvo iškilmingai į- 
teikti diplomai, kiekvieną jų 
pristatant ir supažindinant 
su jų veikla.

Po visų ceremonijų sekė 
iškilminga šilta vakarienė 
su vynu. Dalyvių buvo virš 
1OO.

Iš lietuvių dalyvavo 3:so- 
lenizantas A.RINKŪNAS,G . 
PAULIONIENĖ ir J. KARKA, 
L. Ž.S-gos Toronte atstovas.

Po vakarienės vyko meni
nė dalis, dainos,kupletai.

Sveikinu kolegą Antaną 
Rinkūną su Garbės žymeniu, 
įvertinant jo virš 50 m.dar
bą spaudoje. J.Ka.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

TALKA

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO

Maloniai kviečiame visus tautiečius 
DALYVAUTI HAMILTONO MERGAIČIŲ "AIDAS"

METINIAME
KONCERTE

i R* g

IMAME UŽ: 
nektln, turto pask. 15% 
asmenines paskolos 16%

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) . 6%

12%% 
13%
- ? Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.

santaupas
term, depoz. 1 m. .
term, depozitus 3 m.- Nemokama gyvyoes ir asm. pa»o*ų aru
reg. pensijų Fondo l J "o „
90 dienų depozitus 14’/a % Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
, penktadieniais nuo 10 iki 7 vok, šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus sovoitSolius šeštadieniais uždaryto.

CHORAS "AIDAS" dainuos GEGUŽES 9 d. JAUNIMO 
CENTRE savo III-SIOS PLOKŠTELĖS SUTIKTUVĖSE.

Nuotr. :Bochsler- Lopez

"AIDAS" AIDĖS TREČIOJE 
SAVO PLOKŠTELĖJE

Choro AIDAS metinis kon
certas ir IlI-ios PLOKŠTE - 
LĖS SUTIKTUVĖS įvyks GE
GUŽĖS 9 d., 7 vai. y., šešta 
tadienį, JAUNIMO CENTRE . 
Programoje dalyvaus Londo
no BALTIJOS Ansamblio Tak
tinių Šokių grupė ir Choras 
AIDAS, vado muz. J.GOVĖDO.

Po programos seks sma
gūs šokiai, veiks baras,lai
mei išmėginti bus turtinga 
loterija, o išnikusieji galės 
pasivaišinti gardžiais val
giais. Rengėjai kviečia visus 
iš tolį ir arti dalyvauti kon
certe - šokiuose ir IlI-ios 
AIDO plokštelės sutiktuvėse.

Savo skaitlingu ialy va vi
nių paremsite šokantį-dai- 
nuojantį mūsų jaunimą’. J.P.

VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS mold -
niai M.Pusdešrienės, pasižymėjusios Velykų margučių 
dekoravimo menininkės, supažindinami su kiaušinių mar
ginimo technika. Jų darbus stebi Mokyklos Vedėjas K. 
Mileris.

Mokykla meškio metus baigia gegužės 
mėmis A V šventovėje ir Jaunimo Centre .

1981. IV. 24

IR TREČIOSIOS "AIDO" PLOKŠTELĖS

SUTIKTUVĖSE
š.m. GEGUŽĖS 9 d. , šeštadienį, 7 val. v.

JAUNIMO- CENTRE , HAMILTONE

PROGRAMOJE:
"AIDAS" , vad. muziko J. GOVĖDO, 
Londono Ansamblis "BALTIJA", 
vad. D. M. CHAINAUSKŲ
Trečiosios Plokštelės Sutiktuvės,
Aktorė - Režisorė E. KUDABIENĖ

Po programos šokiai; gros —
"NEW DIMENSIONS" ORKESTRAS

• Baras • Šilti užkandžiai • Loterija
• Laimės Staliukai

ĮĖJIMAS : $ 5.00, STUDENTAMS : $ 3.00
"AIDAS" laukia visų — RENGĖJAI

Winnipeg
A.a. Juozas BUTKEVIČIUS 
/ 1913.V.24 d. - 1981.1.23 d., 

/ pabaiga /
Kritišku momentu pusk. J. 
Butkevičius, Ignas Petraus
kas/dabar Montrealyje/, Fe
liksas Butkevičius ir kele
tas kitų stipriai priešinosi 
besiveržiantiems rusų de
santininkams. Kovotojai mė
gino trauktis link Barstyčių 
bet prie tilto atsiradęs vie
nas vokiečių majoras suke
ltais kareiviais visus grąži
no atgal. Iš civilių pasigirdo 
šūvis ir kapitonas nušautas , 
nuo tilto nukrito į vandenį „ 
Vokiečiai kariai pasitraukė . 
J. Butkevičius su Ignu Pet
rausku vyko žvalgybon, bro - 
lis Feliksas pasuko į Ma
žeikių gatvę ir čia jį užmušė 
rusų sviedinio skeveldra. J. 
Butkevičius, pribėgęs prie 
kritusio brolio mėgino jį dar 
gelbėti. Tuo momentu rusų 
kariams darant antpuolį, 
draugai Juozą nutempė nuo 
brolio. Visi pasitraukė Ž. 
Kalvarijos vieškelio link.jis 
dar nebuvo rusų atkirstas.

J. Butkevičius labai apgai
lestavo ir savo draugo ir 
kaimyno, poeto Vytauto Ma
černio mirtį, kuris irgi neti
kėtai žuvo nuo rusų bombos 
skeveldros.Dažnai išsakyda
vo poeto Mačernio posmą: 
"Liepsnojo mano žemdir
bių tėvynės kalvos ir laukai , 
Ir vienąsyk aš grįšiu vėl į
protėvių namus"..."

J. Butkevičius, pasiekęs 
Rytprūsius, prisijungia prie 
lietuvių dalinio, kur visi lie
tuviai kariai buvo nuginkluo
ti ir pristatyti kasti apkasų. 
Jis buvo paskutinis, pasi
traukęs iš Sedos kautynių su 
rusais...

Odisėjiška jo kelionė pra
sidėjo per visą Vokietiją, bu
vo pabėgėlių lageryje Spa- 
kenberg’e. Čia, nemažai 
vargelio išvargęs, atvyksta į
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Kviečiame į Mergaičių Choro gj
EI ‘ E

| KONCERTĄ- |
KRIKŠTYNAS

1981 m. gegužės men. 9 d. 7 vai. v. , Šeštadieni, 

Aušros Vartų parapijos salėj, 
1465 rue de Sere, Montreal.

o Meninė programa o Įdomi loterija
• Puošnios vaišės • Baras
o Gera PEGASUS muzika, kuriai grojant, 

bus pravesti gražūs gėlių, valsai, 

smagi ragučiu polka ir kitos Įdomybės.

[ĖJIMAS ; $7.00
MOKSLEIVIAMS: $4.00

MONTREALIO MERGAIČIŲ CHORAS
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Kanadą miškų darbams .Bai
gęs sutartį, persikelia į 
Winnipeg'ą. Man. Čia susi
pažįsta našlę Veroniką An
tanavičienę ir sumaino žie
dus. Nuo tada J. Butkevičius 
pasidaro ūkininku netoli 
Carberry miestelio, Mc. 
Gregg kaimelyje .Čia ūkinin
kauja su savo vienintėliu po
sūnių Vytu. Ir taip begyven
damas, praplečia ūkį iki 
800 akrų, kuriame užveisia 
nemažai galvijų, iš kurių 
gaudavo dideles pajamas. 
Staiga jo sveikata sušlubuo
ja ir tenka lankyti daktarus .

Š.m. sausio 23 d„, atlikęs 
ūkio darbus, sugrįžta vaka
rienei, bet ji dar nebuvo ga
tava. Prieš vakarienę prigu
la ant lovos poilsiui.Ir štai, 
7 vai. jo žmona Veronika pa
šaukia prie stalo, bet niekas 
neatsiliepia. Tada ji pasiun
čia savo sūnų Vytą, kad pa
žadintų. Bet Vytas atranda 
savo patėvį amžinai užmigu
sį.

Laidotuvės įvyko sausio 
28 d., po atlikto ligoninėje 
skrodimo. Prie Carberry 
Šv. Marijos bažnyčios suva
žiavo daug automobilių iš 
Winnipeg’©, o ypatingai iš 
Carberry apylinkės palydėti 
Juozą į amžinojo poilsio vie
tą. Karstą nešė artimieji 
draugai: Alf. Balčiūnas, Cė
sis Jankauskas, L. Balčiūnas, 
p. Razma ir du svetimtaučiai 
jo kaimynai. Ant karsto buvo

montrėal

uždėta Lietuvos trispalvė 
vėliava, kaipo nepalaužia - 
mam kariui kovoje prieš 
raudonąjį okupantą ir pasku
tiniam pasitraukusiam iš 
nelygių kautynių Sedoje.

Pamaldas atlaikė Winni- 
pego lietuvių parapijos kleb. 
kun. J. Bertašius pasakyda
mas gražų pamokslą. Jis 
priminė, kad Juozas buvo gi
liai religingas. Carberry, 
kuomet apylinkės lietuviai 
susirinkdavo į Šv. Marijos 
bažnyčią pamaldoms, visada 
atlikdavo zakristijono parei
gas, patarnaudavo kunigui ir 
jį lydėdavo pas vietinius lie 
tuvius ūkininkus juos lankant. 
Dabar jo netekus, nebežinia, 
kas jo vietą užims.

Baigus pamaldas Juozo 
palaikai buvo nulydėti į Car
berry kapines, kur kunigas 
atliko paskutines apeigas ir 
užpylė saują žemių atvežtų 
iš okupuotos Lietuvos, o šių 
eilučių rašytojas pasakė pa
skutinį atsisveikinimo žodį. 
Po to, visi laidotuvių daly
viai buvo .pakviesti į Carbe
rry gražią’ 'veteranųs^lę ‘ 
(Liegen). Kun. J. Bertašius , 
prieš valgį, sukalbėjo maldą 
ir tarė dar trumpą žodį. J. 
Butkevičius Lietuvoje buvęs 
jo kaimynas, o Viekšniuose 
jam būnant vikaru, Juozas 
ten pat tarnavęs policijoje, 
dažnai eidamas nuovados 
viršininko pareigas,kol bu
vęs iškeltas į Vilniaus kraš
tą.

Kavutės metu Povilas 
Liaakevičius, kaipo tos apy
linkės ūkininkų atstovas,ta
rė jautrų žodį, o Kanados 
Lietuvių Klubo p-kas VI . 
Steponavičius atsisveikino 
Klubo vardu, pagerbdamas

kaipo buvusį ilgametį Klubo 
narį. Kavutės metu buvo 
renkamos aukos J. Butkevi
čiaus įamžinimui į Lietuvių 
Fondą, kur ypatingai aukojo 
apylinkės ūkininkai.Surinkta 
$274, - kuriuos šių eilučių 
autorius pasiuntė į Lietuvių 
F ondą T or onte. / J „ Butke vi- 
čius jau buvo į L. Fondą įne
šęs $200, -per jo atstovą P . 
Liaukevičių ir jau skaitėsi to 
Fondo narių/.

J. Butkevičius, atvykęs į 
Winnipeg’ą,priklausė Kana
dos Lietuvių Sąjungai iki jos 
persiformavimo i KLBend - 
rusmenę. Stipriai rėmė ir 
platino jos leidžiamą Biule - 
tenį. Jis taip pat priklausė 
Winnipeg’o Šv. Kazimiero 
bažnyčios parapijai, Vasario 
16 Gimnazijai remti Būreliui, 
Kanados Lietuvių Klubui Ma- 
nitoboje ir Lietuvių Fondui . 
Be to, paremdavo ir Tautos 
F o ndą savo aukomis. Sek ė 
lietuvišką spaudą, prenume
ruodamas daug lietuviškų 
laikraščių, o ypatingai kana- 
dįetiškus -"Tėviškės Žibu - 
rlus"ir "Nepriklausomą Lie 
tuvą". Tai ir laikraščių lei - 
dėjai, jam išėjus amžinybėn , 
jo pasiges. Ir kažin ar 
Gregg kaimelis, kariame jis 
išvargo virš 30 metų.besu- 
silauks lietuviškos spaudos... 
/Taip neturėtų būti, jeigu ten 
dar yra lietuvių.Red./.

Ilsėkis ramiai, mielas Juo
zai, šioje svetingoje Kanados 
žemėje, o Tavo išvargtus 
vargas ir pasiaukojimą savo 
tėvų žemelei, tegu ateities 
istorijos lapai paminės. Tad 
tenka prisiminti Lietuvos 
Himno žodžius: "Iš praeities 
Tavo sūnūs te stiprybę se
mia"... K.S-tis

MONTREALIO MER
GA IČIlį CHORAS rū - 
pestingai repetuoja 
savo pirmajam kon - 
ce rtui -KRIKŠT YNOMS, 
kuris įvyks gegužės 9 
d.,AV parapijos salėje 
/žiūr. skelbimą/

Mergaitės naudojasi 
naujais pastovais, ku
riuos gražiai padarė 
V.Piečaitis ir D.Lu - 
koševičius.

Montrealio Mergaičių Choras susirinko repetuoti.GUY | 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atl teka spiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namtį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges Mj?*!.1?

ĮDOMIOS SKAIDRĖS IR 
PASKAITA

Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje pakvietė 
žinomą dail, Viktorą Vizgir
dą paskaitai, kurią jis ilius
truos skaidrėmis. Tema -

Nuotr.: A. Ml c k a u s 
Dailė Lietuvoje. Šis retas 
parengimas įvyks gegužės 23 
d. .šeštadienį, A V par. salėje.

• E.BRADŪNAITĖ.AV par , 
salėje skaitys paskaitą Mo - 
tinos Dienos minėjime.

7

7



SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS
LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 

KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS

SPAUDOS BALIUS
ir 40 

SUKAKTIES MINĖJIMAS
METU

š. m. gegužės 2 d . šeštadienį,
7 v.v., Aušros Vartų parapijos salėj,

1465 rue de Seve, Montreal.
PROGRAMOJE: Minėjimo Aktas

• Lietuvių TEATRAS » AITVARAS “ iš Toronto

o Šilta Vakarienė • Baras • Loterija • Premijuojamas Valsas

V

Šokiams groja:
BAVARŲ ORKESTRAS

Prašome nevėluoti "NL ” SPAUDOS BENDROVĖĮĖJIMAS: $10,—

PARENGIMU KALENDORIUS
• ••••••••••
RENGINIAI AUŠROS VARTŲ, 
PARAPIJOS SALĖJE ;

BALANDŽIO 25 d. vakare .
GINTARO ANSAMBLIO 
PARENGIMAS

PASUKAME LAIKRODŽIUS 
PIRMYN 1 VALANDĄ

Vidurnaktį, balandžio 25 d. 
visus laikrodžius pasukame 
1 valandą p i r m y n - pra
sideda vasaros laikas.

PUIKIAI PASISEKUSI 
MONTREALIO SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖ

"Pirk ir girk", Blynų Fab
rikas "Chez Bob’s", "Skanu, 
gardu, mes čia—Ar tu?",ir 
t.t.

Labai gražiais rankdar
biais pasirodė paukštytės ir 
skautės- jie buvo originalūs 
ir skoningi. Skautai supa - 
žindi no su spaudinių ant me
džiagos technika, bandė vik-

siais kas sekmadienį???
Reikiai pasakyti, kad be - 

veik visas skautiškasis jau
nimas priklauso dar kelioms 
organizacijoms ir nė vieno
je nepasirodo menkiau. Tik
rai džiugu. Geros sėkmės 
ir toliau. Tėvai, kurie dar 
savo vaikų neįjuigė jokion 
veiklon- pasiskubinkite tai

Term. ind. 1 m. ........13%%
Pensijų_planq,........ 13%% 
Taupymo s —tas  11% 
su apdrauda iki $2000.— 
Čekių s — tas............ 6%

NekiIn. turto nuo......15%%
Asmenines nuo......... 16%%

Paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $ 10,000.—

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve
Pirm. Antr. Tree. 9-3
Ketvirtadieniais 12 — 8
Penktadieniais 12 — 6
Sekmadieniais 10:33—12:45

3907 A Rosemont

6-8
12-6

SAVAITRAŠTIS "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA "
NAUJIEMS_ SKAlTJTrpj_AMS__-_tik $_1O, META.MS į. _

D. N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W. Suite 305 Montrea 
Tel. 273-9181 ...............Namų; 737-0844

GEGUŽĖS 2d.: vakare - 
SPAUDOS BALIUS, rengia 
"Nepriklausoma Lietuva ". 
PROGRAMOJE- ‘'AITVARO" 
TEATRAS iš TORONTO 
GEGUŽĖS 9 d., šeštadienį: 
MONTREALIO MERGAIČIŲ 
CHORO KRIKŠTYNCS-KON-
CERTAS

Linksmai ūžė A V parapi - 
jos salė Kaziuko Mugės po - 
pietyje. Žmonių prisirinko 
daug, eksponatų įvairių ir į - 
domių, nuotaika smagi tiek 
jauniausiųjų, kurių nemažai 
atėjo, tiek vyresniųjų. Kiek
vienas' stalas - su jumoru , 
išrašytu plakate,kvietė pas

rūmą, skutant su žilete ba
lioną, mėtant strėliukes, žai
džiant casino... Na,o blynai 
su. grietine parodė didelį "le 
chef" talentą’. Gal kada su - 
Šliauksime lietuviško pavi - 
Ii jono su karštais užkan - 
džiąis ir įdomiais rankdar - 
biais bei smagiais žaidimė-

save sustoti. Štai keletas liais / vietoje elektroninių

padaryti. d.

o SAVISKAS Ken persikėlė į 
Calgary dirbti Albertos Kor
poracijoje NOVA kaip Pro - 
jektų analistas. Sėkmės.

GRĮŽO MŪSŲ "PAUKŠČIAI"
Iš šiltųjų kraštų, pavasa

riui čia atkeliavus, sugrįžo
ir mūsų žiemoję tautiečiai:

GEGUŽĖS 1O d., sekmadienį, pavyzdžių: ’
MOTINOS DIENOS MINĖ JI— "Trauk, lauk,-plaukų ne 
MAS. Dalyvauja tautosaki- rauk"/prie loterijos stalo/, 
ninkė Elena BRADŪNAITĖ "Nesinervuok,pinigus duok, 
• •••••«•••• ir laimingą bilietą trauk ", 
C5aS-e5H^SZ5£5^e5eSESa5-|i525ES25ESC5?£’52Sa5BS2Sa5a52S2SeSEŠESa5?5i’5E5E5g.

I
 Dr.J. MALIŠKA |

DANIU GYDYTOJAS
1 4 4 <’ St. (at h arine W. I 

Suite 6 0 0 , M o n t r e a 1, P, Q. j 

Tel: 866-8235
[U Namu.: 4 8 8-85 2 8

mašinų/, kuris veiktų regu
liariai nors žiemos mėtie-

V.Keturkienė, p.Grybaitieną 
K. A ndraškevičius.

Dr.A O. JAUGELIENE
DANIU GYDYTOJ A 

1410 Guy St. 
Suite 11—12 .Montreal P. Q. 
I <■ l: 932-6662

N a m it,: 7 3 7 — 96 8 1

KAIRĖJE -
Elena BRADŪNAITĖ, tauto- 
sakininkė iš Washington*©. •

Š. m.GEGUŽĖS mėn.lO d. 
Motinos Dienos proga ji 
skaitys paskaitą "Moteris ir 
lietuviui tautosaka". Montre- 
alyje, A V parapijos salėje , 
po 11 vai.pamaldų. Nepra - 
leiskime progos pagerbti 
savo motinas, pasiklausyti 
įdomios prelegentės.

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409 

MONTREAL. P. Q. 113 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366—704 1

\ ' - .

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a. iii iki 10 p • m» 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p* m. 
Sekmadieniais: nuo 10 o. nu iki 9:30 p. nu
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P.O.
Tel: 366-9 742 ir 365-0 505

VIETOJE GĖLIŲ AUKOJO TAUTOS FONDUI:
A.a.AUGUSTINUI ALIŠAUSKUI miras, aukojo:

$ 30 , - R.Zitkauskas; po $ 20, - P. Beleckas, M. Ma - 
kauskas; po 1O, - A. Z.Urbonai, A. M. Joneliai, G. Alinaus- 
kas, J.Jurėnas, V.Skaisgirys, R.E.Verbylai, P.Klezas, 
S. Morkūnas, K.Toliušis; $5,- N. J. Vasiliauskai

Užuojauta artimiesiems.
Montrealio Tautos Fondo Atstovybė

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Td. B“®-: 722-3545 
R®’.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL. P. Q.

8 psi.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D.
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMA] ALIUMINIJUM. PUENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

4695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 Komų 376 - 378 1

Albertas N O R K E L I 0 NA S , B.A C.S.ę., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1945 jn.

EKSKURSUOS | LIETUVĄ 1981
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 21, BIRŽELIO 18, LIEPOS 9,

RUGPJŪČIO 6 i' RUGSĖJO 10 d.

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSU GIMINES iŠ LIETUVOS Į Š[ 
KRAiTĄ - KANADĄ.

KELIONE į MIAMI TIK $ 16 9..LĖKTUVU
Rašyti onyliifcoi.-

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)

I 4159 St. Lawrence Blvd.,
i MONTREAL, P.O. H2W IY7

Tel: (5*4) 844-5292
ir 844 -5662

>ntreal west 
automobile 
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS- PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MŪSIĮ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
l§ IMT IMI J UMS, PAS IT ARNAUS-1 
UŽEIKITE! .ĮS ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBČKTTE SU
Menager’iu Leo GURECKAS

gureckas
MENAGER

LEONAS
SALES

MIC GM

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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