
Edm Jasdurtas 
3704 W - 70 Place

. 7" Chicago, ILL<6'0629

Nr. 21 . 1981 GEGUŽĖS - MAY 22 d. LIETUVIU. SAVAITRAŠTIS 7722 GEORGE ST. L A SALLE, P.Q. H8P 1C4 3 0 c.

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

DIDŽIOJI SENSACIJA - 
ATENTATAS PRIEŠ 
POPIEŽIŲ

Visą pasaulį, jau beprade
dantį apsiprasti su vykstan 
čiais pasikėsinimais ir nu 
žudymais valstybių vadovau 
jančiii asmenų, sukrėtė dar 
negirdėtas smurtas.Į popie 
žiu Joną Paulių II-jį buvo pa
leista 4 šūviai. Jis buvo sun
kiai sužeistas Romoje, ope - 
ruotas, pamažu sveiksta.

Buvo sužeistos ir 2 mote
rys minioje:viena lengvai , 
kita sunkiai.

Suimtas i r tardomas turkų 
kilmės užpuolikas, tarptauti
nis teroristas Mahomet Ali 
Agca, tik 23 metų amžiaus 
Romos policija jį apibūdina 
kaip ” šaltą ir apskaičiuo
jantį žudiką". Jis aiškiai ne
pasisako, kodėl savo auka 
pasirinko popiežių. Apklau
sinėjimuose nusikaltėlis 
duoda įvairius prieštarau
jančius pareiškimus.Sakosi, 
simpatizuojąs komunistams, 
ir PLG.Yra tačiau žinoma , 
kad jis pasižymėjęs kraštu
tinių Turkijos dešiniųjų te - 
roristas.

Agca 1979 m. buvo paso
dintas į kalėjimą Turkijoje 
už žurnalisto nužudymą. Iš 
jo pabėgo,- padedamas savo 
talkininkų, kurie jį aprūpino 
kariškio uniforma, puikiai 
padirbtais dokumentais ir kt.

Kai kurie Europos laik
raščiai tvirtina, kad jis yra 
profesionalus žmogžudys,, 
samdomas subversyvinių 
grupių. Antiteroristų eks
pertai tvirtina, kad jis nėra 
paprastas psichopatas, užsi
manęs nužudyti Popiežių.

Teroristas esąs labai 
stiprios, nepalaužiamos var
lį os.

Jo, bėglio iš kalėjimo 
1979 m. lapkričio mėn. pa
baigoje, pragyvenimui rei
kėjo apie $1OO į dieną.Prieš 
atvykdamas į Romą, jis bu
vo dar nukeliavęs į Iraną, at
gal į Turkiją, į V.Europą 
per Bulgariją ir Jugoslaviją. 
Interpol buvo pranešusi, kad 
šis teroristas randasi Ro
moje, bet policijai nepavyko 
jo iki pat pasikėsinimo,su - 
rasti. Be abejonės, jis turė
jo būti 'remiamas stiprios 
tarptautinės organizacijos. 
Jo kambarys Romos viešbu
tyje buvo užsakytas asmens 
puikiai kalbančio itališkai.

Keistas sutapimas, kad 
Popiežių. prireikė pašalinti, 
kai nepasisekė nugalabinti 
Reagan’ą, JAV prezidentą ir 
po to,kai Lenkijos darbinin
kai sėkmingai kovojo prieš 
komunistų partijos išnaudo
jimą ir kai Sov. Rusija susi
laikė nuo invazijos į Lenkiją.

IIJONAS

POPIEŽIUS -
ŠVENGIA GIMIMO DIENĄ 
LIGONINĖJE

Telegramos, laiškai ir gė
lės plaukia į Romos ligoninę 
kur po operacijų sveiksta 
popiežius Jonas Paulius II 
Gegužės 18 d. jam suėjo 61 
amžiaus.

m,

LENKIJOS ŽEMDIRBIU
LAISVOJI UNIJA
PASKELBTA OFICIALIAI

Lenkijos Teismas oficia
liai užregistravo laisvą uni
ją privatiems žemdirbiams- 
ūkininkams gegužės 12 d.Ke
letas tūkstančių ūkininkų 
sutiko šį pranešimą gatvėje 
prie Teismą rūmų ,Warša- 
woje. Už ją reikėjo atkakliai 
derėtis su Lenkijos Komu - 
nistų Partija 7 mėnesius .
Po šio Teismo pareiškimo, 

Jan Kulaj, Žemdirbių Unijos 
vadas pareiškė, kad tai pa
dės atstatyti gerą nuotaiką 
kaimuose ir padės nugalėti 
sunkią maisto krizę Lenki
joje. Šios Ūkininkų Solida - 
rūmo Unijos formalus įteisi
nimas reiškia dar vieną re
formos žingsnį komunizmo 
valdymosi sistemoje, išski
riantis Lenkiją nuo kitų, ko
munistų partijos valdomų 
kraštų. "Ši Unija atstovauja 
ne tik ūkininkų valią, bet ir

• visos tautos", -pasakė Jan 
Kulaj.

CENT RA LIN ĖJĘ 
AMERIKOJE PLEČIASI 
KOVOS IR ŽIAURUMAI

Tebevykstant kovoms ir 
žiaurumams EI Salvadore , 
panąšiems įvykiams besiro- 
dant Nicaraguoje, atrodo,a- 
teina panašus likimas į Gua- 
te malą.

Guatemala išsiskiria iš 
kitų C. Amerikos valstybių 
tuo, kad daugiau negu pusė 
jos gyventojų yra majų kil
mės indėnai, labai aiškia ir 
skirtinga kultūra nuo kitų, 
juos supančių kaimynų. Jie 
yra daugumoje žemdirbiai ir

75% eksporto yra jų darbo SUZUKI IR TRUDEAU
vaisius. v i

Žemdirbiams užėmus Is
panijos Ambasadą 1980 m. , 
sausio mėn.-žuvo 39, kovo 
mėn. nušauta 1O beginklių 
kaimiečių, 1OO indėnų ”pra - 
žuvo iš cukraus plantacijos’ 
birželio mėn. Per suėmimą 
ir viešą sušaudymą apsupus 
liepos mėn.Cotzal miestely
je žuvo visi vyrai pradedant 
nuo 12 m.amžiaus/’./. Viso 
60. Balandžio mėnesį žuvo 
24 kaimiečiai nukankinti ir 
nužudyti mačetėmis.

KANADOS GEN. 
GUBERNATORIUS 

1 LANKOSI ŠVEDIJOJE
Ed Schreyer’is, Kanados 

Gen. Gubernatorius lanko
si Švedijoje. Jo tikslas su - 
sipažinti su miestų planavi
mu, šildymo sistemomis ir 
socialinio aprūpinimo įstai
gomis Stockholme bei ener
gijos atsargų užlaikymu.

Taip pat aplankys Volvo 
automašinų dirbtuves ir 
garsiuosius stiklo apdirbi
mo įrengimus

TRUDEAU ALŽYRE
Kanados min. p-kas P „E. 

Trudeau nuvyko 3 dienom į 
Alžyrą. Susitikęs su Alžyro 
prezidentu Ch. Benjeelid, ra
gino jį, kad padarytų spaudi
mą Syrijai susilaikyti nuo 
priešlėktuvinių raketų įren
gimo Lehanone, kovojant su 
Izraelio valstybe.

Alžyras praeityje pasiro - 
dė turįs įtakos ir susilau
kiąs respekto Afrikos ir Vid. 
Rytų valstybėse.

Pasikalbėjimuose, kurie
užtruko ilgiau negu planuota, 
Trudeau palietė Vid. Rytų 
krizę, skurstančiųjų tautų- 
valstybių proble mas bei tur - 
tingųjų valstybių galimybes 
joms efektingiau pagelbėti.

TILŽĖS MIESTAS

SUSITIKO OTTAWOJE
Japonijos ir Kanados min. 

pirmininkai Zenko Suzuki ir 
P.E.Trudeau susitiko Otta- 
woje tartis dėl abipusės 
prekybos išbalansavimo.

Vienas svarbiųjų punktų 
yra išgauti iš Japonijos su
tikimą mažinti automašinų 
eksportą į Kanadą. Šiuo rei
kalu Suzuki lankėsi ir Wa- 
shington’e, prieš atvykdamas 
į Ottawą.

VASARIO 16-tos GIMNAZIJOS 
30 METU JUBILIEJAUS 
PROGA ŠAUKIAMAS 
SUVAŽIAVIMAS

Vasario 16 Gimnazijos 30 
metų jubiliejaus proga, šau
kiamas visuotinis buvusiųjų 
gimnazijos moki n i ų, mokyto
jų ir tarnautojų suvažiavi - 
fanas š. m. LIEPOS 3-5 dieno- 

. inis Romuvoje, HUTTEN- 
rELDE.

Iki dabar jau yra visa ei
lė akmenų, pranešusių apie 
dalyvavimą, bet kaikurių as
menų \ nebeturima adresų.

Šio Suvažiavimo Rengimo 
Komitetus prašo raginti vie
ni kitus, siųsti savo draugų 
adresus Rengimo Komitetui, 
kad visi galėtų dalyvauti 
šiame nepaprastame susiti
kime— 
"Yra. pramatyta įdomi ir 

spalvinga programa, kurioje 
pasireikš mūsų didelės šei- 
mbs deimančiukai ir perliu
kai’. Galėsite save pamatyti 
kun. J. Dėdino suktuose fil
muose bei rodomose skaid - 
rėse’. Bus foto - nuotraukų 
parodos bei gimnazistų dar
bų eksponatai ir taip toliau.. 

Deja, su nakvynėmis bus 
vargo, reikės skirstyti į a - 
pylinkės viešbučius, bet ir 
čia mes visiems pagelbėsl- 
me.

Laukia me atvykstant’. Ko
kia programą, kad net ir pa
tys rengėjai yra ja susiža - 
vėję’. Tad. registruokitės iki 
š. m.GEGUŽĖS mėn.31 d. :

Suvažiavimo Komitetas 
Schloss Rennhof 

6840 Lampertheim 4 
Bundesrepublik Deutschland"

SOVIETIŠKAS GYDYMAS
Nemokamas gydymasSov. 

Sąjungoje, pagal ten gyvenu
sio ir į JAV-bes atvykusio 
gydytojo parodymus, nėra 
jau toks puikus. Paprasti 
eiliniai piliečiai beveik už 
kiekvieną dalyką turi užsi
mokėti: jis turi nuomoti pa
klodes ir skalbinius, dasi- 
mokėti už maistąj'eigu silp
nas ir jį reikia maitinti,tai 
turi ką nors samdyti, kasjį 
šaukštu pavalgydintų. Šei
ma turi pirkti vaistų, nes li
goninės jų mažai turi.

SPAUSDINAMA MONOGRAFIJA 
APIE DLK ALGIRDU

Monografija apie DLK Al
girdą jau baigiama spausdin
ti, taisomos korektūros. Ją 
leidžia SimoKudirkos Šaulių 
Kuopa.

Knygą parašė dr.Algirdas 
Budreckis.

A. GUSTAIČIO VEIKALAS 
CHICAGOJE

Š. m. balandžio mėn.11,12 
d.d. Jaunimo Centro didžio
joje salėje buvo suvaidinta 
4 veiksmų Antano Gustaičio, 
žinomo jumoristo ir rašy - 
tojo tragikomedija "Mėnulio 
Užtemimas."

Rėžis orius ir muzikos 
pritaikytojas - Darius La
pinskas. Akt oriai-Jonas Ke- 
lečius, Laima Lapinskienė , 
Bernardas Prapuolenis jau
nieji aktoriai- Aras Lapins
kas, Daiva Viktoraitė. Cho- 
reografė-Violeta Karosaitė. 
Spektakliu buvo pagerbta ir 
Margučio Radio Stotis.

LIETUVA TURI BŪTI ATŽYMĖTA
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Šidlauskas spe

cialiu raštu atkreipė American Security Council vadovybės 
dėmesį, kad jų leidžiamame "Washington Report" įdėtas 
žemėlapis, kuriame neberodoma Lietuva, Estija, Latvija. 
Tų leidinių redaktorius Philip S. Cox atsiuntė paaiškinimą, 
kad ateityje jie stengsis reikiamai iškelti Lietuvos reika
lus.
PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS APIE LIETUVA

Amerikos Lietuvių Taryba skelbia konkursą straipsnių 
apie Lietuvą amerikiečių ir kitų kraštų leidžiamuose laik
raščiuose ir žurnaluose. Konkursas tęsis iki 1982 m. sau
sio 1 dienos. Konkurso terminui pasibaigus, straipsnių iš
karpas ar atspaudus siųsti į ALT centrinę įstaigą,Konkur
so komisijai, 2606 W. 63_St. , Chicago, IL 60629. Pirmą 
vietą laimėjusiam bus išmokėtą premija 500 dol. , antrą— 
300 dol. ir trečią — 200 dol. Šį konkursą pasiūlė ir pre
mijas lOOO dol. paskyrė kun. dr. J. Prunskis. Konkurso 
jury komisija bus paskelbta vėliau.
STUDENTAMS APIE LIETUVA

Stiprinama akcija, kad JAV aukštesniųjų mokyklų moki - \ 
■ niai daugiau pažintų Pabaltijo kraštus. Tuo reikalu į Ame
rikos Lietuvių Tarybą kreipėsi Americans for Congressio
nal Action to Free the Baltic States, kad ALT pasiųstų, 
jiems didesnį kiekį kun. dr. J. Prunskio knygelės "Lithuania", 
kuri numatoma panaudoti kaip studijų medžiaga aukštesnė
se mokyklose.

PABALTIEČIAI PRIEŠ OKUPANTO RĖMIMĄ
Jungtinis Pabaltiečių Komitetas Washingtone pasiuntė 

prezidentui Reagan'ui raštą, pažymint, kad grūdų ekspor
to sulaikymas į Sovietų Sąjungą yra tikslus, ypač sulaiky- 
tinas pardavimas tų dalykų, kuriuos Maskva gali panaudoti 
savo militariniams tikslams. Draudimo nuėmimas galėtų 
būti neigiamas signalas Rytų Europos krizės akyvaizdoje. 
Po šiuo raštu, kaip Amerikos Lietuvių Tarybos atstovas , 
pasirašė ir prof. dr. J. Genys.

PLAČIAI APIE KOVOJANT] UŽ LAISVĘ LIETUVĮ
Estų laikraštininkas Andres Kung, besidarbuojąs Švedi

joje, drauge su Frederic Love išleido knygą: "Presecuted 
Christians — Forty Contemporary Cases". Toje knygoje 
plačiai aprašyta veikla ir persekiojimas lietuvio kun. Juo
zo Zdebskio.

UŽUOJAUTA ESTAMS
Amerikos Estų Tarybos pirmininkui J. Simonsonui dr. K. 

Sidlauskas pasiuntė užuojautos raštą dėl okupantų numa - 
riųto chemijos profesoriaus Juri Kukk, 40 m. amžiaus. 
Jis mirė kovo 27 d. lageryje netoli Murmansko, apie 200 
mylių į šiaurę nuo artikos ribos. Okupantai jį sausio mė
nesį buvo nuteisę dvejiems metams kalėjimo už tariamą 
antisovietinę agitaciją, tikrumoje gi už estų tautos laisvės 
gynymą. Neteisingai kalinamas prof. Kukk paskelbė bą- 
do streiką ir jo griežtai laikėsi.
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U z Lietuvos išlaisvinimą! U ž ištikimybę Kanadai! 
l our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
Lor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 

leidėjas nl spaudos bendrovė.
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
T elefpnas: ( 514 ) 366—6220

KANADOS GYVENTOJU SURAŠYMAS 
KAS JIS YRA, KĄ REIŠKIA IR 
KODĖL JIS MUMS REIKALINGAS ? 
SURAŠYMO DIENA-BIRŽELIO 3-ji
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ATSIŠAUKIMAS Į 
LIETUVIU VISUOMENĘ

Kas penkti metai Kanados vyriausybė at
lieka gyventojąsurašymą.pateikiakl 
simus apie jų, šeimas, gyvenimo są
lygas, pajamas, švietimą ir kitus 

dalykus, reikalingus ateities eko
nominio gyvenimo planavimui? Tai 
daroma, kad būtąsu registruota dau
gybė pasikeitimą, įvykusiu mūsų, 
krašte: Vyriausybei svarbu turėti 
naujausią informaciją apie įvairias etni 
nes grupes, dabar esančias Kanadoje 
planuojant programas tiems asmenims 
remiamasi daugiausia gyventojų surašymo 
duomenimis.

Gyventoją surašinėtojas įteiks klausimą lapą, 
kuris privalo būti užpildytas šeimos nario: Surašy 
mas Kanadai yra tiek svarbus, kad įstatymas 
įpareigoja rūpestingai užpildyti klausimų lapa, 
1981 m. birželio 3 d. Tas pat įstatymas reikalauja, 
kad jūsų duotą atsakymą niekas nematytų, išskyrus ateityje planuojant pagalbą naujiesiems ateiviams. Jus 
surašinėtojus, kurie yra prisiekę laikyti paslaptį. taip Pat galite prie to prisidėti rūpestingai užpildydami 
, , . . - . i klausimu lapą ir gražindami jį birželio 3 dieną.Ir niekas daugiau nematys jūsų atsakymų i JJs, kaip Kanados , privalote būti ir
klausimus, net joks kitas vyriausybės departamentas. gyventoju surašymo dalimi.

J ūsą duota informacija yra įjungiama su kitu šeimą 
duomenimis ir tik bendri skaičiai yra skelbiami.
Jei turite sunkumų, atsakyti į kai kuriuos klau

simus, galite paskambinti telefono numeriu, 
nurodytu klausimu lape. Daugeliu atveju 
pareigūnai, kurie moka jūsąkalbą, galės 
jums padėti.

Jei prie surašymo klausimu lapo yra 
pridėtas iš anksto adresuotas ir apmo

kėtas vokas, įdėkite jin užpildyta klausimu 
lapąir įmeskite pašto dėžutėn Jei toks 

adresuotas vokas nėra pridėtas prie surašy - 
iro klausimu lapo, laikykite šį.už pildytą pas 
save, kol atsiims surašymo pareigūnas.

Jei nebūsite gave klausimą lapo iki birželio 1 d:, 
skambinkite telefonu, išsukdami 0 (Operator) ir 

prašykite numerio Zenith 0 - 1981. Pasakykite savo 
pavardę, adresą, ir klausimą lapas bus jums pristatytas.

Gyventoju surašymo duomenys yra ypatingai svarbūs

GYVENTOJU SURAŠYMO DIENA - BIRŽELIO 3. 
ĮSIRAŠYKITE IR JŪS

Šiais metais lietuvių tauta prisimena įvykius prieš ke
turiasdešimt metų, kuomet 1941 m. okupantas Lietuvoje 
pradėjo žiaurią trėmimų ir nuožmių represijų bangą. Ta
čiau šiandien galime džiaugtis, jog jaunimas Lietuvoje nė
ra svetimas ne taip jau tolimos, bet vis dėlto už jo prisi - 
minimų ribos esančios praeities įvykiams. Tai liudija ir 
laisvosios, pogrindinės spaudos gausa, į kurios redaga
vimą ir leidimą yra įsijungusi jaunoji Lietuvos karta.

Kai Lietuvoje auga karta, nepažinusi ano meto teroro 
bangos, tai išeivijoje bręsta jauni lietuviai, kurių didžiu
ma nėra mačiusi Lietuvos, nepažinusi jos anuometinių ir 
dabartinių vargų, bet nenutraukusi su ja dvasinių saitų.

Kaip jaunimas Lietuvoje, taip ir jo bendraamžiai išei
vijoje turi savo darbus ir savo atsakomybes. Jauniems iš
eiviams šiandien rūpi įvairiausiais būdais būti naudingiems 
lietuvių tautai. Tai stengiamasi daryti politine, kultūrine, 
ir visuomenine veikla, palaikant gyvą lietuvybę už Lietu
vos ribų ir gyvą viltį pavergtam jaunimui Lietuvoje.

Savo svarba nepakeičiamas rūpestis yra brandinimas 
jaunų lietuvių mokslininkų, kurie pajėgtų tinkamu akade - 
miniu lygiu krauti į būsimos laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos kraitį savo mokslinius darbus lietuvių kalbos, li
teratūros, istorijos, politinių ir kitų mokslų srityse. Ga
lima džiaugtis, jog šiandien išeivijos lietuvių jaunimo tar
pe vis dažniau atsiranda asmenų, norinčių ir siekiančių 
tai daryti. Išeivijos lietuvių jaunimas nesitenkina viduri
nės mokyklos lituanistinio žinojimo lygiu: lanko institutus, 
steigia kursus ir kitokiais būdais angažuojasi lituanisti
kos sritims.

Iš kitos pusės nėra lengva įjungti lituanistikos dalykus 
į gyvenamojo krašto aukštojo mokslo programas, kurių 
tikslai ir reikalavimai dažnai skiriasi nuo lituanistikos in
teresų. Todėl jaunimas sveikina Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, kurios Penktasis Seimas 1978 m. Toronte, Ka
nadoje ryžosi sukonkretinti jau kelerius metus vykusius 
privačius pokalbius apie nuolatinę pastogę lituanistikai. 
Tame seime priimtas nutarimas, raginantis "sudaryti są
lygas kuriame nors Šiaurės Amerikos universitete pasto
viai lituanistikos katedrai", buvo seniai lauktas.

Per pastaruosius dvejus metus PLB Valdyba tyrinėjo
lituanistikos katedros steigimo galimybes, o 1981 m. kovo 
1 d. ryžosi ją įsteigti. Jaunimas entuziastiškai pritaria 
šiam sumanymui ir žada visakeriopomis priemonėmis jį

sekė sveikinimai žodžiu ir 
raštu. Sveikino Lietuvos 
Ge. Kons. A. Si muti s, VLIKo

IR GERAI IR BLOGAI

remti. Jaunimas skatina visus lietuvius, nepaisant jų am
žiaus, gyvenamos vietovės ar ideologinės pakraipos, vi
somis jėgomis padėti įgyvendinti lituanistikos katedros 
idėją.

Katedros įsteigimas padės užtikrinti naujas lituanistikos 
specialistų kartas, o tai bus nepamainomai reikšminga, 
siekiant lietuvybės puoselėjimo išeivijoje ir nuolatinės pa
galbos užtikrinimo pavergtajai lietuvių tautos daliai Lietu
voje.

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA

1896 m,

PATIKSLINIMAI Šukys išnešė dviese. Čia y- 
ra B-nės V-boS reikalas, at
sižvelgiant į aplinkybes. Jei 
būtų duotas parėdymas vi -

Rotušės B-nės p-kui keliant 
lietuvišką vėliavą palydovės 
buvo.-Jūratė ZUBRICKAITE- 
MčCANN ir P.SKREBUTĖ -

Į "Susirūpinusio Lietuvio" 
"NL" nr. 14, balandžio 3 d.
rašytą straipsnį "Gerai ir 
Blogai", gautas ilgesnis pa
sisakymas nuolatinio mūsų 
bendradarbio J.Šarapnicko. 
Pirmiausiai, jam pageidau - 
jant, patvirtiname, kad "Su
sirūpinęs Lietuvis" ir J.Ša- 
rapnickas nėra tas pat as
muo, nors tokie gandai sklin
da jo gyvenvietėje.

Patikslindamas ano 
korespondento straipsnį, J . 
Šarapnickas ypač atkreipia 
dėmesį, kad:’’L Prie Miesto 

psl.

NAITĖ. Abi apsirengusios 
tautiniais drabužiais.
2.Kas liečia Vasario 16-ios 
minėjimo laiką: dažnai esti, 
kad mažose lietuvių koloni
jose, kada programos atlikė
jai ir paskaitininkas yra iš 
kitų miestų, minėjimų pra
džia visuomet prasideda pa
vėluotai.
3...Dėl vainiko išnešimo 
prie Paminklo Žuvusiems už 
Lietuvos Laisvę, V-bps p- 
kas ir savanoris-kūrėjas A.

Canad'a

TAUTOS FONDO 
NARIU,
SUVAŽIAVIMAS

J. A u d ė n a s
Šiemet metinis Tautos 

Fondo Suvažiavimas, įvyko 
gegužės 2 d.,Kultūros Židi
nyje, Brooklyn’e.

Suvažiavimą pradėjo TF 
Tarybos p-kas Aleksandras 
Vakselis. Sugiedojus Tau
tos Himną ir T ė v. Leonardui 
Andriekui sukalbėjus maldą,

p-kas dr. K. Bobelis/savo, 
prel. 3. Balkūno, dr.K.Va-

■ liūno ir A LT o vardu/, K.
I Jankūnas PLB V-bos vardu, 
, Kanados T F atstovybės var

du jos p-kas Antanas Firavi- 
čius, Waterburib įgaliotinis 
A. Čempė. Raštu-Lietuvos 
atstovas Washington’e dr. 
St. Bačkis, JAV Lietuvių B- 
ės p-kas Vytautas Kutkus, 
Australijos TF atstovybės p- 
kas kun. Butkus.

Marija Nureikienė TF Ta
rybos sekretorė .perskaitė 
praeitų metų protokolą,pri -

stems pamaldų dalyviams 
eiti prie Paminklo, būtume 
ėję, nors tuo laiku daugelis 
sirguliavo slogomis ir dėl 
tos priežasties suprastino 
ceremonijas.”

Toliau rašo:
.. . Šiuo metu yra laisvos 
durys įteiti į bet kokią val
dybą. Patariu sekančiais 
metais"Susirūpinusiam Lie
tuviui” kandidatuoti į B-nės 
Valdybą ir atlikti tobulai pa

imtą be pataisų. Tarybos p- 
kas A.Vakselis pranešė,kad 
1980 metai TF istorijoje,

SUBAČIAUS VARTAI
Arch. J.Kamarausko piešinys

reigas. Šiais metais* apie 
Vasario 16-sios minėjimą 
parašiau į šį savaitraštį ko
respondenciją, kuri buvo at
spausdinta kovo 6 d. , nr.lO. 
Dar kartą pabrėžiu, kad 
šiais metais St. Catharines 
B-nės ruoštas Vasario 16 d. 
minėjimas, pagal mažos ko
lonijos galimybes, buvo su
rengtas tinkamai".

/Šiuo baigiamos diskusi
jos. Red./.

j;. 1981 Census 
m of Canada

buvo geriausi metai.
TF V-bos p-kas Juozas 

Giedraitis išsamiai išdės
tė lėšų telkimo būdus.Jždi - 
ninkas Vytautas Kulpa patei
kė 1980 m. T F apuskaitą-vi- 
sų atliktų darbų piniginį 
vaizdą. Kontrolės Komisijos 
p-kas A.Sperauskas per - 
skaitė Komisijos patikrini- 
moprotokolą ir pabrėžė, kad 
Komisija radusi labai gerai 
vedamas knygas, kad apys
kaita gerai paruošta ir kad 
labai gerai tvarkomas visas 
finansų ūkis.

Todėl pravartu visuome
nei leisti susipažinti su a- 
pyskaitos duomenimis. A - 
pyskaita rodo, kad 1980 m. 
sausio 1 d. TFbūta 103,053, 
21 dol. Per praėjusius me
tus įplaukė 93.053.55 dol. 
Tad iš viso turėta 196.340. 
76 dol. suma. Iš kur tos pa - 
jamos suėjo: iš Australijos 
T F atstovybės-6.164.6 9 dol, 
iš Didž. Britanijos - 115, 50 
dol., iš Kanados- 37.846.07 
dol., iš Kolumbijos-152.OO, 
iš JAV lietuvių 38.283.57 
dol. Tad iš viso aukų gau
ta 82.561, 83 dol. Kitos pa
jamos: palūkanų- 8.850,72 
dol., VLIKo organizacijų į- 
našų - 1,600.00 dol. ir už 
parduotus leidinius -87.00 
dol. Lietuvos Laisvės Iždas 
taip pat gerai auga.

Per tuos pat 1980 m.iš
leista VLIKo uždaviniams 
vykdyti 82, 561.83 dol. ir TF 
veiklai - 11,361.79 dol.Tad 
iš viso išleista 98,236.52 
doleriai.

Nors metai buvo geri pa
jamoms gauti, bet jie buvoir 
gana išlaidus, kaip niekad . 
Išlaidos labai padidėjo dėl 
Madrido Konferencijos, ku
rioje VLIKas aktyviai daly
vavo ir į ją vyko daug parei
gūnų. Jiems ten teko pra
leisti apie 1O dienų, ruošti 
demonstracijas, skleisti į- 
vairiomis kalbomis-anglų, 
prancūzų, vokiečių ir ypač 
ispanų kalba literatūrą, su-

Recensement 
du Canada de 1981

sitikinėti su žurnalistaįs , 
valstybių atstovais ir kfc.A- 
pie tai plačiau kalbėjo VLIK1 
o p- kas dr. K. Bobelis. 
VLIKas savo finansinę a- 
pyskaitą patieks savo Seimui,, 
įvyksiančiame Šių metų ga
le.

Tautos Fondo reikalams 
vesti ir tvarkyti Suvažiavi
mas išrinko ir Statute nu - 
matytus organus: tarybą , 
kontrolės ir finansų komisi
jas.

Į naują Tarybą išrinkti ir 
savo pareigomis pasiskirstė 
taip: Aleksandras Vakselis- 
p-kas, Irena Banaitienė,An
tanas Firavičius, Juozas 
Giedraitis ir Alfonsas Pa - 
tamsis - vice-p-kai; Marija 
NCreikienė-sekretorė;Juo - 
zas Audėnas, dr.Kazys Bo
belis, Vytautas Banelis,dr. 
Aldona -Janačienė, Albinas 
Markevičius, Jurgis Valaitis 
ir dr. Petras Vileišis- di
rektoriai; Adolfas ČempĄ 
Algis Sperauskas ir Liūdas 
Tamošaitis-kontrolės komi
sija; Jurgis Bobelis, Vytau
tas Kulpa ir Petras Minkū- 
nas - Finansų komisija.

Suvažiavimo Padėka
Suvažiavimas, išklausęs 

TF Tarybos, Valdybos,Ka
nados ir Australijos atsto
vybių, Waterburio įgaliotinio 
kontrolės komisijos praneši
mus, pripažino jų visų dėtas 
dideles paštangas kau
piant lėšas Lietuvos laisvi
nimo darbams, VLIKo vyk
domiems, finansuoti.Jiems 
visiems už jų gerus darbus 
ir visiems aukotojams už jų 
aukas, Suvažiavimas nuo
širdžiai dėkoja. Suvažiavi
mas dėkoja visiems asme
nims ir organizacijoms už 
malonius sveikinimus ir ge
rus linkėjimus.

Suvažiavimas pageidavo , 
kad TF Centro isntitucijos 
dažniau skelbtų ELTOJE ir 
bendrinėje spaudoje apie TF 
būklę ir aukotojus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš J Aušra" Nr 22 • • •
TIKROJO GYVENIMO ^NUOTRUPOS

1979 m. liepos 23 d. Henriko JAŠKŪNO duktė Ina nu - 
vyko Į Vilniaus Saugumo Komitetą pasimatyti su savo tė
vu. Jis buvo atvežtas J Vilnią bylos peržiūrėjimui. Prieš 
pasimatymą jai teko kalbėtis su saugumo darbuotoju Čes- 
navičium.

Pokalbis prasidėjo tradiciniais klausimais: ar ji koįrr 
jaunuolė, ar dalyvaujanti visuomeninėje veikloje ir pan. 
Juos domino, kaip "Aušroje" atsirado jos ir majoro J. 
Trakimio pokalbio aprašymas, kam pasakojusi apie šį po
kalbį, ar skaitanti "Aušrą". Ina atsakė,kad dar neskaičiu
si, bet mielai paskaitytų. Saugumietis prižadėjo jai kitą 
pirmadienį suteikti galimybę paskaityti "Aušrą".

Apie savo tėvelio reikalus nieko paguodžiančio neiš
girdo. Jo pažiūros esą nepasikeitusios, net dar labiau 
"sugedusios".. .Įdomu, kad "taikos ir karo" klausimo 
sprendime, jie jau iš dalies sutinka. O tas pat klausimas 
prieš dvejus metus jiems atrodė "didžiausias kliedesys". 
H. Jaškūnas šiandien dar labiau pabrėžia šį svarbų klau
simą. Ir lygiai kaip per teismą, jis aiškino, kad mums 
reikia atsižvelgti Į Kinijos vadovybės politiką. Saugumie
tis sakė, kad H. Jaškūnas sergąs karo manija. Ina atsa
kiusi, kad jos nuomone, viskas, ką tėvelis numatė -išsi - 
pildė. Tai Įrodo Kinijos ir Vietnamo, Kinijos ir TSRS,Ki
nijos ir JAV santykiai.
... "Žinai, Ina, - pasakė Česnavičius, - mums atrodo, kad 
tu gali mums padėti Įtikinti tėvelį, jog jis klaidingai gal - 
voja, kad jis persiorientuotų.. „"

Saugumas suinteresuotas, kad ir apie šį pokalbį nie - 
kas nesužinotų. Inai paklausus,ko jiems bijoti /Aušros" 
žinučių - juk ten ne šmeižtas, o faktai, - saugumietis at
sakė: "Mes nenorim,kad užsienio radijas ar televizijos 
laidos apie mus visur šauktų". Vėliau saugumietis liepęs 
niekam nieko nepasakoti,tai ir jie jai būsią geri.Pvz. , 
nuvažiuos korespondentas į klinikinę ligoninę ir ką nors 
gero parašys apie jauną medicinos specialistę...

Istorinė Erdvėlaivio 
= COLUMBIA Kelionė

P.INDREIKA
/ tęsinys /

Pusantros valandos pasimatymas
Per jį dalyvavo saugumietis Adopiavičius.
H. Jaškūnas pasakė dukrai*,kad bylos neperžiūri.Štai 

jis čia jau antra savaitė, o buvo iškviestas pokalbiui vie
ni ntėlį kartą,

H. Jaškūnas reikalauja jau 3 metus,kad jam leistų 
pasikalbėti su Maskvos Centro Komitetu. Jokių prošvais
čių. Iš Mordavijos laiškų Į CK nepraleidžia. Kai H. Jaš- 
kūną vežė Į Vilnių, tris dienas išlaikė Maskvoje, bet susi
siekti su CK nedavė. Vilniaus saugumas taip pat nepra - 
leidžia jokio jo rašto, sakydami, kad tai šmeižikiški laiš
kai.

Duktė papasakojo tėveliui apie biaurias Česnavičiaus 
gražbylystes, o Adomavičiui pasakė,kad su Česnavičium 

daugiau nesikalbėsianti.
H. Jaškūnas pasakė, kad grįžęs į Mordaviją, atsisa - 

kys dirbti. Dirbti prie stiklo šlifavimo yra neįmanoma - 
akys persilpnos. Viena - 5, kita - 17. Kreipęsis Į Morda
vijos gydytojus. Jie atsakė: "Jei nematai, tai apčiupinėk 
pirštais, kad nebūtų broko". Be to, jis, kaip politinis ka
linys, turįs teisę nedirbti.

Dantis jam deda jau daugiau kaip metus.Galiausiai 
sakę, kad sudės Vilniuje, bet ir čia nededa. O kaip sunku 
be priekinių dantų kalbėti ir valgyti*.

H. Jaškūnas pasakė, jog vienintėlis saugumiečių tiks
las, kad jis atsisakytų savo Įsitikinimų. Jo atsakymas : 
"Aš viską paaukojau: šeimą, namus. Jeigu reiks, paau - 
kosiu ir save, nes aš žinau, kad einu tiesos keliu’." Duk
rai gi sakė:" Po mano arešto- nei tardymas, nei teis - 
mas, nei ypatingo režimo lageris - mano fizinei ir dva
sinei būklei nepakenkė. Atvirkščiai, šiandien jaučiuosi 
visapusiškai daug stipresnis.ir atsparesnis. Šį antrą gy
venimo išbandymą puikiausiai išlaikysiu.

Daugiau kaip dvejus metus jūs manęs laukėte,tai dar 
truputį palaukite. Mano veikla mūsų atominiame amžiuje, 
šių dienų tarptautinėje situacijoje, neprieštarauja tary - 
binės liaudies interesams, jos pagrindiniam tikslui -iš - 
vengti ir galutinai pašalinti termobranduolinę katastrofą, 
kuri šiandien graso sunaikinti visą žmoniją, o visų pirma 
TSRS. Tada sugrįšiu Į namus, kai tarybinė vyriausybė ne
laikys manęs izoliacijoje, kaip "tarybinei visuomenei "y- 
pač pavojingą" elementą. Tada su visa mūsų liaudimi, su 
visais mūsų planetos žmonėmis, su visais tais, kuriems 
brangi taika, gyvenimas, visos žmonijos likimas ir, savai
me aišku, būtinai kartu su tavimi, mano dukra, žengsime 

pirmose gretose kovoje už visuotiną tvirtą taiką,tautų ne
priklausomybę, visapusišką demokratiją, už pagrindinę ir 
svarbiausią žmogaus teisę - gyventi. Gyventi tam, kad bū
ti laisvam, džiaugtis gyvenimu,kad daugiau niekados ne- 
begrėstų žmonijai karo šmėkla. Į pelenus paverstam žmo
gui, tautai, nebebus reikalinga nei laisvė, nei demokrati
ja, nei kapitalizmas, nei komunizmas. Štai kodėl tavo tė
vas pasirinko visų pirma kovą už taiką.

Mūsų tyko sunaikinimo grėsmė. Juk ne iliuzija ar 
pasaka, o šių dienų reali galimybė sunaikinti visa, kas gy
va. Ši grėsmė ne mažėja, o diena iš dienos vis auga ir di
dėja ne tik iš Vakarų, bet ir iš Tolimųjų Rytų.

Jeigu kas netiki tarybine spauda ir radijo žodžiu, te
gul pasiklauso užsienio laidų. Tavo tėvas seka ne pasa
kas, o sako tiesą, kurią šiandien patvirtina tarybinė ir pa
saulio spauda, pačių TSRS CK ir Tarybų Sąjungos vadovų 
žodžiai ir užsienio tautų vyriausybių pareiškimai.

Aišku, jei jie visi kalba ir rašo netiesą apie gręsian
tį pavojų, tada ir aš meluoju - kalbu ir rašau netiesą ir 
be reikalo kovoju. Bet jei jie teisūs, tada ir aš teisus , 
ne veltui aukojau ir aukoju savo laisvę, sveikatą, šeimos 
laimę ir gerovę.

O juk šiandien kapitalistinio ir socialistinio pasaulio 
rankose sutelkta tokia siaubinga jėga,kuri gali sunaikinti 
net kelioliką kartų visa, kas gyva žemėje. Ir todėl tęsti 
tokioje mirtinai pavojingoje situacijoje žūtbūtinę nesu
taikomą dviejų sistemų klasinę kovą "kas-ką" - tolygu 
žmonijos savižudybei. Taigi, TSKP programa taikos,tau
tų nepriklausomybės,demokratijos klausimais sutampa 
su mano veiklos programa. Tik šioks toks skirtumas dėl 
jos įgyvendinimo.
Antrasis Pasimatymas

Liepos 30 d. įvyko antrasis pasimatymas, kuriame 
dalyvavo H. Jaškūnas, jo žmona ir dvi dukros. Pasimaty
mą kontroliavo saugumietis Adomavičius.

Dukrai paklausus, ar tėveliui leido parašyti Maskvai, 
jis atsakė, kad iki šiol laiškų nepraleido CK. "Tai ką, rei
kės važiuoti į Maskvą man", - pasakė duktė. Saugumietis, 
ramiai sėdėjęs, staiga pasikėlė nuo kėdės ir pradėjo pik
tai šaukti: "Tu geriau laiko negaišk nereikalingiems va - 
žinėjimams. Žinok, kad viską tvarkome mes*. Jeigu tu 
važiuosi į Maskvą, atsisveikink su tėvu, - daugiau jo ne - 
matysi’.'.'.. "Juokinga ir kvaila. Juk aš ketinu kreiptis ne 
į JAV ,pas Karterį, o į mūsų Maskvos CK", - atsakė duk- 

/ bus daugiau /

Planuojant erdvėlaivį Columbia, iš anksto buvo numaty
ta be mokslinių uždavinių, vežti į erdvę ir įvairius sateli
tus ir juos paleisti numatytoje orbitoje. 1990 metais ruo
šiamasi iškelti net 8 žmonių įgulą į 2 - 300 mylių aukštį 
įruošiant eksperimentinę stotį, jos statybai panaudojant 
saulės energiją ir 1.1. Iki 1983 m. bus atlikta 32 kelio
nės, kuriomis pirmoje eilėje pasinaudos Krašto Apsaugos 
Departamentas, Tarptautinė Telekomunikacijos Sąjunga Ir 
Europos erdvės tyrinėjimo agentūros bei privačios Ame
rikoj pramonės behdrovės. Ypač svarbu naftos apdirbimo 
kdtHpanljoms, kurios ir dabar dirlaa kartu su NAŠA, finan- 
šuodamos 'technologinius atradimus, kurie padėtų žemėje 
surasti naujus alyvos telkinius. Kariškiai nedviprasmiškai 
pasisako, kad panašūs erdvėlaiviai kaip Columbia netoli
moje ateityje bus reikalingi tautos apsaugai, nes jau dabar 
Sovietų Sąjunga yra išbandžiusi satelitų "medžiotojus". 
Nemažiau erdvėlaiviai bus reikalingi ir komunikacijai, TV, 
nes jie galės keisti susižinojimo satelitų orbitą, suteikda
mi daugiau erdvės, kuri darosi jau perkrauta.

Vertėtų prisiminti Apollo II-osios misijos astronauto 
Michael Collins žodžius: "Aš esu įsitikinęs, kad žvelgiant 
iš 1OO, OOO pėdų aukštumos į žemę nesukėliau jokios vy
riausybės ministeriui pirmininkui rūpesčio, ir nepriver - 
čiau jo skubėti į parlamentą su nusiginklavimo projektu". 
Bet vis dėlto netikhumo sėkla jau pasėta. Oro pajėgu ad
ministracija ruošiasi,erdvėlaivį panašaus tipo, panaudoti 
leser'io spindulių ginklui, kuris apsaugotų nuo iš erdvės 
krintančių raketų. Šiam reikalui jau išleista 1,3 bil. dol., 
bet visas reikalas dar tebėra bandymų padėtyje.

Kalifornijos ^Technologijos Institutas studijuoja galimy
bes pradėti išnaudoti mėnulyje susikaupusius mineralus ir 
metalus, o taip pat iš Žemei artimiausių asteroidų, kurie 
atsirado kadaise subyrėjus planetai. Mokslininkai yra įsi
tikinę, kad išorinėje erdvėjebuš galima padaryti labai gry
nų harmonų, vaistų ir įvairių skiepų, nes ten nėra jokių 
bakterijų. Per penkerius metus Sovietų Sąjunga yra pa
leidusi 45 kosmonautus ir erdvėlaivyje "Saliut" 6 jau dirba 
jos inžinieriai, bandydami įvairius metalo lydinius be že-‘ 
mės traukos įtakos, kurių industrinė vertė skaičiuojama 
80 mil. dol. Tuo tarpu Amerika erdvėje per paskutiniuo
sius penkerius metus neatliko jokių bandymų.

1969 metais atgabentais iŠ mėnulio 840 sv. uolų, kurias 
ištyrus mokslininkų nenustebino ir nesuteikė rakto pasau
lio paslapčių atidengimui. Tolimesnius mėnulio tyrimus ji 
paliko remybėje, pasilaikydama tik garbę, kad pirmoji pa
siekė mėnulį.

1973 m. gegužės 14 d. buvo paleista "Skylab", kurioje 
amerikiečiai išgyveno 171 dieną, nufotografavo kometą 
Kohoutek, saulės demes ir ją paliko savo likimui.

1975 metais Amerika parodė Sovietų Sąjungai kaip reikia 
susijungti su iškeltu "Sajuz". Tai buvo gerų santykių žy
dėjimo periodas, kada prezidentas G. Ford’as pasirašyda— 
mas Helsinkio susitarimų aktą, taip sugraudino L. Brežne
vą, kad pastarasis net gailią ašarą nubraukė, vėliau atsi - 
lygydamas Afganistano okupacija, ir raketų atvežimu į 
Kubą...

Su erdvėlaivio Columbrą sėkmingu žygiu šviesėja viltis, 
kad erdvėje bus galima išskėsti apsaugos skėtis ir išsklai
dyti gręsiamą pavojų. Tačiau, kai į technologinius atradi-’ 
mus įsikiša kariškiai, visi projektai įgyja slaptumą. Pub
likai lieka tik žiūrėti "Star War", nes ši fikcija gali 2000 
metais virsti realybe. NASA stato dar tris erdvėlaivius ir 
1985 m. vieną iŠ jų žada paleisti Į Jupiterio planetą, kuris 
visą laiką buvo laikomas karo dievu ir dangaus reiškinių 
valdytoju. Vilkimės, kad jie jo nesupykins.
198r. V.22 ’ '

PO LAIMINGO SUGRĮŽIMO -

nulio.

"COLUMBIA" KYLA Į ERDVES

JIE ASISTAVO "COLUMBIA" ERDVĖLAIVIO LAIMINGAM NUSILEIDIMUI 
Ekranuose matoma COLUMBIA, palietus žemę.

YOUNG ir CRIPPEN, "Columbia" erdvėlaivio kos 
monautai. Astronautas YOUNG yra skridęs jau E 
kartus į tolimąsias erdves ir buvo išlipęs ant mė

Jau paskelbta, kad amtrasis "Columbia" erdvėlaivio skrydis numatytas 
rugsėjo mėn. 30 dieną. Grįžęs, nusileis ten pat, kaip ir pirmąjį kar
tą - Edwards Air Force Bazėje, Kalifornijoje.

KANADOJE

MAŽAS MIESTELIS IŠAUGINO GARSIUS VYRUS

Almonte miestelis, Onta - 
rioprovincijoje, 48km. įVa - 
karus nuo Ottawos gali pa - 
sigirti net 5 jaunuoliais, ku
rie plačiai pagarsėjo. Ar 
prie jų pasisekimo prisidėjo 
griežtas škotiškai-airiškas 
išauklėjimas,ypatingi, moky
tojai jų mokyklose ar kom
binacija šių abiejų aplinky - 
bių?

James NAISMITH išrado 
krepšinį. Tai vienintė
lis toks atvejis sporto pa
saulyje, kad vienas asmuo 
pasiryžtų sugalvoti taip vi - 
sur paplitusį žaidimą.

Robert Tait McKENZIE- 
garsus chirurgas, mokyto - 
jas ir skulptorius. Jo skulp
tūros, vaizduojančios atletuą 
akcijos viršūnėje, yra labai 
vertinamos ir randasi paro
dose Philadelphijoje ir New 
York’e.

Autorius įsigiję seną ma
lūną Kinta ii} prie Almonte, 
Ont., kuris buvo pastatytas 
1830 m. Po 1OO metų Tait 
McKenzie jį restauravo ir 
buvo jame Įrengęs studiją . 
Ten ir vasarodavo. Po jo 
mirties šis pastatas tapo

vienu gražiausiu ir Įdomiau
siu istorinių vietovių.

Dr. MacINTOCH BELL 
tapo žymiu geologu. Jo Mac- 
Kenzie slėnio tyrinėjimai 
vertingi ir naudojami dar ir 
dabar, o jo raportai apie N. 
Zelandiją ir Kiniją yra auto
ritetingi ir dabar.

Pref. W. Bernett MUNRO- 
Quedn’s U-to ir Harvard* o 
U-to absolventas, buvo iškil
ius švietėjas ir politinių 
mokslų specialistas. Jo 25 
istorijos ir apie vyriausybes 
knygos yra žinomos tarptau
tiniai ir vartojamos kaip 
standartiniai tekstai dauge - 
lyje kolegijų.
/Canadian Scene, Issue 1083, 
mai 1,1981. Vertė B. Nagienė/.

Nemaža lietuvių ateivių 
vaikų baigia čia mokslus ir 
pasiekia žymių akademinių 
laimėjimų. Ne maža jau yra 
pasižymėję įvairiose srity
se, savo darbovietėse.Dau
geliui jų tikrai nebuvo leng
viau prasimušti, negu minė
tiems kanadiečiams. Mes 
jais didžiuojamės.Apie juos 
galėtų daugiau žinoti ir ka
nadiečiai,ir mes patys/Red./.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® . ® ®
Dviejų puslapių užuominos 

apie Lietuvių Žurnalistų Są
jungą ir kai kurių kitų raši
nių mažakraujystė veikiau
siai kyla iš autoriaus džen- 
teimiškumo, vengimo ką nors 
užgauti. Nesutinku su "Par- 
saulio Lietuvio" š.m. kovo 
numery J.Kapačinskui daro
mu priekaištu, kad jis, ap
rašydamas V T. šokių šven
tę sąmoningai nutylėjęs LB 
veikėjų nuopelnus. Jei taip, 
kam gi jis būtų gan objekty
viam LB aprašymui kitoje 
knygos vietoje paskyręs še
štus puslapius? Tiesa, savo 
samprotavimu, kad LB "su
skaldyta j du tarp savęs ne- 
sutinkačius blokus" ir teigi
mu, jog atsiradę dviBendruo- 
menės, kalba tik iš siauro 
čikagiškio akiračio, bet nie
kur nešoka plūstis, niekinti. 
Kalba visur ramiai, kultū
ringai, daug ką nutylėdamas. 
Tokie nutylėjimai kaip tik 
daro kai kurias jo temas as
meniškom.

Sveikintina autoriaus pas
tanga knygos nuotraukas tin
kamai aprašyti. Pvz.,139 p. 
matome 32 jaunuolių grupę .

Po nuotrauka randame visų 
inicialus ir pavardes. Pana
šių, kiek mažesnių grupių 
nuotraukų su aprašais knygo
je apstu. O tokiam superin- 
telektualų išleistam Santaros 
—Šviesos 25-rių metų sukak
ties leidiny, po gražiausiom 
grupinėm nuotraukom — jo
kios pavardės. Dabar jie sa
ve ir vienas kitą lengvai at - 
pažįsta, o po 50metų bus. . . 
grupė pingvinų antArtikos 
ledo ir daugiau nieko.

Ateities atsiminimuose, 
jei autorius ruoštųsi daugiau 
jų leisti, pageidautina dau
giau konkretumo, nesibaimi
nant save atskleisti. Nepa
geidautina kartojimąsi, ir 
ypač kartojimo kitų-surašytų 
istorijų.

Viliuosi, kad ir vieną kitą 
griežtesnę pastabą autorius 
sutiks be kartumo. Jei kny
gos visiškai nevertinčiau — 
nebūtų apie ją jokių pastabų.

***
Juozas Kapačinskas 

"Spaudos Baruose" 1979 m. 
Chicagos lietuvių literatu - 
ros d-jos leidinys. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė.

Susivienijimą LietuviųAme- 
rikoje, tai tik ne "Spaudos 
Baruose" jos ieškos, kai yra 
apsčiai išsamių ir patikimų 
šaltinių. O šios knygos skai
tytojams bendrinių organiza
cijų istorijos santraukos — 
migdanti nuobodybė.

tą. Čia jau nebebuvo kiekvie
no išeivio dalia, bet tik auto
riaus, tik Juozo Kapačinsko.

"Spaudos Baruose"' tomas 
suskirstytas į keturias dalis. 
Pirmoje dalyje aprašomas 
autoriaus darbas "Sandaros" 
laikraščio redakcijoje. Ant
roje dalyje užgriebiama ke
leto išeiviškų organizacijų 
bei meninių sambūrių veik
la. Trečioji dalis,, pradėta 
Marquette Parko lietuviškos 
kolonijos vaizdais, perpina- 
ma skirsneliais ir nieko 
bendro su Marquette Parku 
neturinčiais. Į ketvirtą dalį 
dedama truputis kelionių po 
JAV įspūdžių, pateikiamas V 
Tautinių šokių šventės re
portažas, beveik dviejų tuzi
nų ankstesnių autoriaus kny
gų skaitytojų laiškų ištrau
kos, trijų recenzijų gabalai 
ir keletas autoriaus biogra
finių faktų. Iš čia suminėto 
turinio aišku, kad jau pats 
pavadinimas "Spaudos Ba
ruose" tetinka tik pirmąjai, 
apie trečdalį puslapių skai
čiaus sudarančiai knygos da
liai. Ji — pati įdomiausia ir 
vertingiausia, nes prave- 
riamos "Sandaros" redakci
jos durys ir leidžiama tru
putį pažvelgti į velionį redak- 

(B torių Mykolą Vaidylą, vieną 
(g kitą redakcijos bei spaustu - 
I5 vės bendradarbį irtendevy- 

nius prakaitus liejantį patį 
autorių. Reportažai apie 
negrų demonstracijas Mar
quette Parke ir V Tautinių 
šokių šventę, dar labai da
bartiniam knygos skaityto
jam ryškūs pačių prisimi - 
nimuose ir neseniai skaityki 
spaudoje, turės savo vertę 
tik už keliolikos ir kelių de
šimčių metų. Bet visiškai 
bereikalo autoriaus sudėtos 

(s Tėvynės Mylėtojų Draugijos, 
» Susivienijimo Lietuvių Ame-*' 
u rikoje, Amerikos Lietuvių 
zp Tarybos ir Lietuvių Bend
's ruomenės istorijėlės'. Dau
'S guma šiame aprašyme duo- 

Dabar (f menų paimta ar iš LE,ar iš

tų organizacijų plačių istori-parinkęs nesunkiai gaunamų 
jų. Kam reikėjo kartoti tai, faktų J. Kapačinskas galėjo 
kas kitų parašyta ? Jei, šaky- prirašyti kad ir 50 knygos 
sim, kuris doktorantas rinks puslapių ir atlikti svarbų, 

ziruujao puoLopiauuu ~ medžiagą disertacijai apie pionierišką darbą. Deja. . .
- Žmogau, ar parduodi gaidį? - klausinėja žmonės.
Artojas tyli, niekam nieko nesako. Žmonės gaidį čiu- < 

pinėja, pešioja plunksnas, net kraujas pradėjo paukščiui 
tekėti. Nebeiškentė artojas ir riktelėjo piktai:

- Neparduodu gaidžio, ’. Ko lendate?’. 
Netrukus vėl pasirodė dvasia ir sako: 
- Kodėl neištylėjai? Ir šitą kartą dar dovanoju. Ei

me toliau.

KELIOS PASTABOS APIE NAUJĄ 
KAPAČINSKO KNYGĄ

NAKA SAlfonsas

Vėloką 1980 m- rudenį skai
tytojus pasiekė 1979 m. data 
paženklinta Juozo Kapačins- 
ko knyga "Spaudos Baruose". 
Tai trečiasis šio autoriaus 
atsiminimų tomas, kaip ir 
pirmieji du ("Siaubingos die
nos" ir "Išeivio Dalia') labai 
dailiai paruoštas, aiškiu šrif
tu spausdintas, kietais mels
vos spalvos drobės virše
liais paruoštas. Kaip pir
mieji tomai, šis gausiai ilius
truotas ryškiomis nuotrau - 
komis. Puslapių skaičium 
šis tomas žymiai plonesnis, 
tik216 (It— 273; II t. —293). 
Jei ne nuotraukų gausumas , 
rašytų puslapių vargu ar su
darytų pusantro šimto.

"Siaubingose dienose”au
torius rašė apie paskutines 
dienas tėvynėje ir Pasauli - 
niam karui besibaigiant, šiur 
pi ii nuotykių kelionę į Vokie - 
tiją, išvietintųjų gyvenimą

stovyklose iki emigracijos į 
užjūrius. "Išeivio Dalioje" 
pasakojo apie kūrimąsi Chi
cagoje, darbą, mokslinimą- 
si, lietuvišką veiklą, išėji - 
mą į pensiją, kelionę į JAV 
Vakarus.

"Siaubingos Dienos" buvo 
ištisai įdomi knyga, nes re
miantis dienoraščiais, buvo 
rašoma apie 15-20 metų nu
tolusius įvykius, ir tai to
kius, kurie dešimčių tūks
tančių lietuvių gyvenimą ra
dikaliai pakeitė. J.Kapačins- 
ko odisėja buvo daugelio jo 
knygos skaitytojų odisėja. 
"Išeivio Dalioje" įdomiausi 
buvo autoriaus pasakojimai 
apie savo ir savo šeimos gy
venimą. Beveik ketvirčio 
šimtmečio įvykių mozaikoj 
išvydom labai nekomplikuo
to, bet nepaprastai valingo, 
daug pasiekusio vyroportre-

ARTOJAS IR JO VARGAS

Vieną gražią vasaros dieną artojas išėjo lauko arti . 
Aria žmogelis, prakaituoja, o saulė taip kepina, taip ke
pina. Sustojo jis ir galvoja: "Tai kad išarčiau puodą auk-( 
siutų, nereikėtų taip vargti". Jau buvo bepradedąs vėl 
arti, tik staiga prieš jį išdygo kokia nelaba dvasia ir sako

- Gerai, aš tau duosiu tris puodus auksinių, tik tris 
kartus turėsi patylėti.

Artojas apsidžiaugė — patylėti esąs lengvas darbas , 
juk jis ne boba. Tada nelaba dvasia nusivedė jį prie 
miestovartų.

- Čia, — sako, — stovėk, ligi sugrįšiu, ir tylėk. Jei
gu ištylėsi — gausi auksinių.

Atsistojo artojas, stovi ir tyli. Netrukus prie vartų < 
privažiavo žmogus su dviem ilgais rąstais skersai veži
mo. Važiavo ir užkliuvo rąstai už vartų šulų. Žmogus 
mugą, pliekią arklius — o tįę nė iš vietos. Artojas žiūrė
jo, žiūrėjo ir neiškentė.

- Žioply, - sako- atkliudyk rąstus ir pravažiuosi ’. 
Matai gi, kad užkliuvo ’.

Žmogus atkliudė rąstus ir pravažiavo pro vartus. Tą 
pačią valandą pasirodė ana dvasia ir sako:

- Kodėl neištylėjai? Šitą kartą dovanoju 
eime į miestą.

Nelaboji nuvedė artoją į turgų ir įdavė jam gaidį.
- Pasisprausk , - sako - šitą gaidį po pažastimi , 

vaikščiok po turgų ir nieko niekam nesakyk.
Artojas pasispraudė gaidį po pažastimi ir vaikščioja

Visai kita kalba dėl Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos ap
rašymo, nes šios organiza - 
ei jos istorija (turiu galvoj iš- 
eivinę LŽS) dar nieko nera
šyta. Platus LŽS aprašymas 
daugiau pateisintų ir pavadi
nime išreikštą knygos tikslą 
— spaudos Baruose. Deja, 
rašinys apie Žurnalistų Są
jungą — vienas iš pačių ane- 
miškiausių. Tai keli sakiniai 
apie jos atsteigirną New Yor
ke, ir trumpą aprašą auto
rius nukreipia į LŽS Chica— 
gos skyrių su ten vykstančia 
konstruktyvia bei destrukty
via veikla. Anei žodeliu ne
paminėta detroitiškė LŽS 
centro valdyba, per šešerius 
metus ne tik veiklą atgaivi
nusi, bet ir atstačiusi pres
tižą. Detroitiškės C. V-bos 
pastangomis buvo įsteigti ke
li LŽS skyriai JAV ir kituose 
kontinentuose, pradėtas leisti 
Sąjungos organas "Pranešė
jas" (Chicagoj perkrikštytas 
į "Lietuvį Žurnalistą"), iš
leisti įstatai, pradėtos teikti 
LZS nario spaudos kortelės į 
(man ta kortelė Expo 67 Mont- 
realy, atidarė duris, kurkitiĮ 
stovėjo po kelias ir kelioliką 
valandų), imta organizuoti 
jaunuosius žurnalistus ir duo
ti kuklias premijėles, rengtos 
žurnalistinės popietės. Kai 
C. V-ba išrinkta Chicagoje , 
ten ji irgi dvi trimetes kaden
cijas labai gražiai veikė. Rie
tenos, nesutarimai, skilimai 
kilo LŽS Chicagos skyriuje, 
niažai ką bendro su LŽS C. 
V-ba teturinčiame. Tiek apie 
LŽS C. V-bos, tiek ir apie 
LZS Chicagos skyriaus veik
lą, o gal ir apie Los Angelės 
reziduojančią LŽS C. V-bą,

Mūsų Mažiesiems 
/ LIETUVIŲ PASAKOS / 

Pargrįžęs namo, karalius tarė savo pačiai; 
- Tavo tiesa: duona geriausias daiktas.

Dabar ji nuvedė artoją prie šulinio.
— Stovėk, - sako,-čia, ligi sugrįšiu, ir tylėk.
Artojas stovi prie šulinio ir tyli. Kiek palaukus pri

važiavo žmogus vandens su kiauru kubilu. Pila jis van
denį į kubilą, pila — vandens nė lašelio. Pribėgo didelis 
klanas , o žmogus vis pila pila ir negali pripilti. Artojas 
kentė, kentė ir prašneko:

- Užkišk, — sako, kubilą ir pripilsil Matai, kad kiau
ras’.

Žmogus užkišo kubilą, prisipylė vandens ir nuvažiavo
Vėl pasirodė dvasia ir sako:
- Neturėjai kantrybės patylėti, tai ir auksinių negausi 
Tai pasakiusi, dvasia dingo. Nusispiovė artojas ir

vėl grįžo lauko arti.

DUONA - GERIAUSIAS DAIKTAS

Jaunas valdovas vedė pačią, Po vestuvių jis parodė 
jai savo turtus — brangius daiktus, gyvulius, dvarus,lau
kus, miškus. Jaunoji moteriškė ir sako:

- Visi daiktai, kuriuos man prodei, labai geri. Bet 
man rodos, kad geriausias daiktas yra duona.

Valdovui nepatiko toks pačios pasakymas. Tačiau ji 
nė nemanė nusileisti — jai duona atrodė geriausias daik
tas, ir gana.

Po kiek laiko valdovas medžiojo girioje ir paklydo . 
Eina šen, eina ten — niekur iš girios nebeišeina ir jokio 
žmogaus nebesutinka. Valgyti jau nieko nebeturi, o žar - 
na žarną ryja. Nieko daugiau nebegalvoja, kaip tik apie 
valgį. Laimė, užėjo varguolio lūšną,

- Pasigailėk manęs, — tarė valdovas, — duok man ko 
nors užvalgyti. Badas mane baigia.

- Neturiu nieko, tik juodos duonos, — atsakė žmogus.
- Duok nors kąsnelį, kad tik nutildyčiau alkį’.
Varguolis padavė gabalą juodos duonos. Valdovas gar 

džiai suvalgė ir kiek atsigavo.

SENELIS IR MOKSLAS

VAŠKO KUMELAITĖ IR BUROKO RATELIAI

Aš jau buvau piermuo ir ganiau motulės vištas. No
rėjau ganyti ir galvijus, kaip ganė juos kiti kaimo vaikai, 
bet motutė neleido. Ji sakydavo: "Palauk dar dvejus me
tus, kai paūgėsi , ganysi ir galvijus ir aveles".

Motutė turėjo daug bičių. Jos prinešdavo daug me - 
daus ir vaško.

Kartą motutė nulipdė man iš vaško kumelaitę, pada
rė buroko ratelius su virkščių drangomis, pakinkė tą ku-
melaitę, apvilko mane grietinės drabužiais, apavė stiklo 
bateliais, ant galvos užmovė cukraus skrybėlaitę, įsodino 
į ratelius ir išleido pasivažinėti sakydama: "Tiktai žiūrėk, 
kad sugrįžtum sveikas su viskuo."

Aš išvažiavau. Bevažiuojant kumelaitė kažin ko pasi
baidė, nupyškėjo per laukus, per pievas už devynių kaimų 
ir, gerokai privargusi, sustojo ties smukle pakelėje.

Ligi aš atsipeikėjau, atėjo smuklininko ožkos su kiau
lėmis ir suėdė mano ratelius. Vos vos suskubau užšokti 
ant kumelaitės ir parjojau namo raitas.

Motina pasitiko mane su dideliu ražu ir kad ims rėk
ti , kad ims bartis ant manęs , kam aš pargrįžęs be 
ratelių. AŠ išsigandau ir leidaus bėgti. Peršokau per tvo
rą ir nukūriau į girią. Belekiant bateliai sudužo, drabu
žiai nutekėjo, skrybėlaitė sutirpo.

Įbėgau į girią, įlipau į ąžuolą ir sėdžiu. Žiūriu - uo
dai aplink mane zirzia: vienas treigys, kitas - penkergis. 
Aš užsėdau ant penkergio, ir jis užkėlė mane į gandraliz
dį.

Ten buvo prinešta visokių šakelių, skurlių, pakulų . 
Taip aš įsisukau į kezulį pakulų ir ėmiau snausti. Tą va
landėlę atėjo medžiotojas, pėmė iš gandralizdžio pakulas 
kartu su manim , įkišo į šautuvo vamzdį, gerai sugrūdo 
ir kad šovė, tai aš nuzvimbiau net prie savo namų, kris
damas pramušiau stogą su lubomis ir atsidūriau savo lo
voje.

Vienas senelis, jau eidamas aštuntą dešimtį, kartą 
paaimanavo sau vienas: "Turtingi ir laimingi daugiausia 
yra tik mokyti žmonės. Štai aš negavau mokslo — ir esu 
toks neturtingas ir nelaimingas. Kai buvau mažas, tam
sūs tėvai neleido mokytis, kai paūgėjau — laiko nebeturė
jau. Dabar, kai sūnus pradeda gyventi, atrodo, galėčiau 
pasimokyti, turiu laiko. Sakoma, kad mokytis niekada ne
są vėlu".

Ir senelis nutarė eiti į mokyklą.
Mokytojas pasodino senelį į vieną galinį suolą. Nors 

vaikai kikeno, bet senelis mokykloje išbuvo visą dieną.
Grįždamas iš mokyklos, senelis rado ant kelio odinį 

maišelį pinigų. Apsidžiaugė ir nusistebėjo : "Tai kokia 
mokslo galybė — tik vierią dieną pasimokiau, ir štai kokia 
laimė mane pasitiko". Parsinešė namo pinigus, suskaitė 
ir rado , kad jų buvo daug.

Trečią dieną senelis ., grįždamas iš mokyklos, suti
ko ant širmo žirgo didelį poną. Jis buvo aną dieną pame
tęs pinigus tame kelyje ir dabar jojo paklausinėdamas, gal 
kas juos radęs. Paklausė ir senelio:

- Ar kartais, seneli, neradai pinigų čia bevaikščio - 
damas?

- Radau.pone, — prisipažino senelis. — Visą maišelį 
radau.

- Kada radai ?
1 - Na,kai pirmą dieną ėjau į mokyklą,- atsakė senelis.
I Ponas tik pažiūrėjo į senelį ir nujojo sau.

SENOS KURPĖS

Gyveno kadaise labai šykštus pirklys* Jo drabužiai 
buvo nepanašūs į turtingo žmogaus drabužius, o kurpės 
šiaušėjo lopais, tarytum kokie ežiai.

Vieną kartą pirklys nuėjo į pirtį. Pirties tarnai su
keitė kurpes, ir jis išeidamas apsiavė miesto teisėjo kur
pėmis. Ilgai vargo pirklys, kbl išsiaiškino netyčia apsi - 
avęs svetimomis kurpėmis.

Pirklys užsirūstino ant kurpių ir įmetė jas į upę ties 
savo namais. Žvejai pagavo kurpes tinklais ir supykę , 
kad jos perplėšė tinklą, įmetė jas pirkliui pro langą į 
kambarį. Kurpės krisdamos pataikė ant brangių indų ir 
visus sudaužė.

- Prakeiktos kurpės’. — sušuko pirklys. - Kiek nuos-
tolių jos man pridarė ’.

Pirklys išnešė kurpes į daržą ir užkasė. Vienas kai
mynas, matydamas pirklį kažką kasant, pagalvojo, kad 
šis būsiąs užkasęs pinigus. Jis naktį atkasė senas kur
pes ir supykęs įmetė pirkliui į kiemą.

Pirklys įsakė tarnui kurpes paslėpti kur giliausiai . 
Tas jas įkišo į miesto vandens vamzdžius. Kurpės tikrai 
giliai įlindo, įstrigo siauroje vietoje ir sulaikė vandenį. 
Vanduo ėmė veržtis, kur nereikia. Mieste kilo triukšmas. 
Valant vamzdžius, buvo rastos pirklio kurpės. Pirklys tu
rėjo atlyginti valymo ir pataisymo išlaidas, o kurpės 
buvo' sugrąžintos, kaip jo daiktas.

- Kas man daryti su tomis kurpėmis?, - dejavo pirk
lys. - Sudeginsiu ’.

Bet kurpės buvo šlapios, pilnos dumblo. Tada jis lie
pė tarnui padėti kurpes prieš saulę, kad išdžiūtų. Tarnas 
padėjo jas ant stogo iš gatvės pusės. Tą valandą katės su- 
sipiovė ant stogo palei kurpes ir vieną nuspyrė žemyn. 
Kurpės nukrito praeinančiai moteriškei ant galvos. Toji 
parvirto ir susižeidė. Pirkliui vėl teko eiti į teismą ir 
teisintis, kad nenorėjęs užmušti moters savo kurpėmis. 
Kai teisėjas perskaitė sprendimą, pirklys graudingai tarė:

- Iškentėsiu ir atlyginsiu visa, ką priteisei. Bet pra
šau ir vienos malonės: paimti mano nelaimių kaltininką - 
tas senas kurpes, kitaip jos mane pribaigs.

Teisėjas paėmė pirklio kurpes ir įmetė į šiukšlyną.
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Iš PADANGĖS MIELOS
/Ii spaudos okop. Lietuvoje ir išeivljoje/Parinko J. P-lis.

LIETUVIU VALSTYBINIS 
SIMFONINIS ORKESTRAS 
GROJO MASKVOJE

Valstybinis Filharmonijos 
Simfoninis Orkestras, vado-r 
vaujamas J.Domarko, kartu 
su Kauno Valstybiniu Choru, 
Operos ir Filharmonijos so
listais dalyvavo 6-se spek
takliuose Maskvoje o

Be Vakarų kompozitorių 
ir misų klasikų autorių, buvo 
grojama komp» J. Juozapai- 
čio simfonija "Zodiacus" ir 
V. Barkausko Treči oji -si m- 
fonija.

Koncertai vyko Didžiojo-
je Maskvos Konservatorijos 
salėje ir P.Čaikovskio sa
lėse.

RIMTAI DIRBA 
KRAŠTOTYRININKAI

Kupiškio rajono kraštoty
rininkai Lietuvos Mokslų A- 
kademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institutui įteikė 
apie 2.000 rajone surinktų 
vietovardžių.Dabar kupiškė
nai renka žodžius savo tar - 
mės žodynui.

VARPU. MUZIKA KAUNE
Iš Istorijos Muziejaus 

bokšto / nepriklausomybės 
laikais buvusio Karo Muzie
jaus/kas sekmadienį ir 
kai kuriomis kitomis dieno
mis skamba varpų muzika . 
Grojama Dvariono, Naujalio, 
Sasnausko, Čiurlionio ir kt . 
kūriniai.

Tą programą sugalvojo, 
atlieka ir prižiūri komp. V. 
Kuprevičius su savo sūnum 
Giedriu.

BIRŠTONO KURORTE 
ĮDOMUS MUZIEJUS. ..... ^ib

Poilsiautojai ir besigy- 
dantieji Birštono kurorte tu
ri progos ir aplankyti Birš
tono Muziejų, kuris išstato 
ne tik buitinius eksponatus, 
bet surengia ir dailės paro
das Kaimo menininkų, Jie
sios keramikų. Rašoma, kad 
pernai parodas aplankė apie 
17.000 žmonių.

NAUJA TELEFONŲ.
STOTIS

Neseniai pradėjo veikti 
Vilniaus devintoji rajoninė 
telefonų stotis Naujoje Vii - 
nioje. Viršuliškių priemies
tyje statoma dešimtoji.

Tvirtinama, kad aparatų 
skaičiumi Vilnius dabar už
ima vieną pirmaujančių vie
tų Sov. Sąjungoje.

Vilniaus telefonų nu
meri ai-šešiaženkliai.

ALPINIZMAS ir LIETUVIŠ
KIEJI VARDAI KALNŲ 
VIRŠŪNĖSE KIRGIZIJOJE

Kirgizijoje, į 4.740 pa. 
Tian-Šan’io kalno viršūnę į- 
kopė Vilniaus lietuviai alpi - 
nistai ir pavadino ją Vilniaus 
Universiteto vardu. Kiek že
mesnę viršūnę pavadino M. 
Mažvydo vardu.

ATEIK I, LIETUVIU. A. A. (ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI MA* . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI^, 7722 GEORGE ST. L A SALLE, QUE.,

8 V AL. VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366-25481 n amu), 489-5391 (darbo);
Henrikui N.: 277-7868; Dainiui L.; 768-9606: 
Donaldui D.: 661-1733.

kokių naivių žmonių ir ko
kiomis paviršutiniško kil - 
numo frazėmis buvo kai 
kurie pritraukti Į komu-

RADIO 1410 MONTREAL

1981. V.22

Šiai grupei vadovavo Vii - 
niaus universiteto darbuo - t 
tojas J. Daug vila, kopė U - 
to absolventai A.Mozuraity- ’ 
tė ir K. Karčiauskas,kartu 
su "Mokslo"klubo atstovais 
P.Konce ir V.Šaduikiu» j 

Lietuvoje alpinizmas buvo 
pradėtas 19 a., kai Sibiro 
kalnus tyrinėjo A.Kašaraus- 
kas, į Palmyrą ir Tian-Šan’į 
kopinėjo K„ Aris, 1932-34 m. 
1 Himalajus, Karakorumą, 
Kunlun’ą - Ą„ Poška.

1953 m. į Elbrusą buvo į- 
kopę 28 lietuviai alpinistai, o 
1959 m., kopdami Kaukazo 
kalnynuose į Dychtau viršū
nę / 5,203 m. /, pateko į 
sniego griūtį ir žuvo organi-
zatoriai Gediminas Akstinas 
/ Montrealyje mirusio akto
riaus Juozo Akstino brolis/, 
Feliksas Mieliauskas ir Vy
tautas Vosylius. 1959 m. 
Kirgizijos ir Lietuvos alpi - 
nistai, įkopę į dvi kalnų vir
šūnes, pavadino jas šių žu - 
vusiųjų vardais.

1964 m. Palmyro kalnyne 
3 viršūnes lietuviai alpinis
tai pavadino Čiurlionį o, Do
nelaičio ir Lietuvos vardais.

Iš viso yra 13 viršūnių , 
pavadintų lietuviškais var - 
dais.

KRITIKUOJA TEATRŲ. 
REPERTUARUS

K. Saja, Literatūra ir Me
nas savaitraštyje, nr. 50, pa
kritikuoja dramos teatrų re
pertuarus, nes ypač lietuvių 
dramaturgų veikalai retai 
testatomi. Siūlo, kad per 
metus bent po vieną lietuvio 
autoriaus veikalą pastatytų 
kiekvienas teatras./Atrodo, 
kuklesnio pasiūlymo negalė
tų ir bebūti!/. Pabrėžia , 
kad lietuvių veikalai turėtų 
būti pastatyti ne podukriškai. 
Rašoma, kad režisoriai daž
nai taip perdirbinėja veikalą, 
kad autoriaus beveik nelieka. 
Režisoriai mielai renkasi 
svetimųjų autorių veikalus, 
nes jie nesukelia problemų. 
Spauda irgi permažai rašo 
apie teatrą.
• Suprantamas skundas. O 
taip pat aišku, kad partija 
dedasi ir teatro žinove...

MASKVA NEGAILI
ORDINŲ LIETUVIAMS

Už žemės ūkio produktų 
gamybą ir pardavimą valsty
bei Sov. Sąjungos Aukščiau - 
šia Taryba apdovanojo apie 
700 Lietuvos piliečių ordi
nais ir medaliais. Gavo ir 
žemės ūkio pirmūnų titulus , 
ir geriausių melžė jų. Į saky
mą pasirašė Brežnev’as.Ma 
tyt, labai prireikė Lietuvos 
duonelės... Ne tik duonelės, 
ir mėselės!

GERAI PAGAMINAMI
VITAMINAI

Gerus vitamininių žolių 
miltus pagamina Šilutės Ra
jone Paleičių skyriuje.

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo 11.30 iki u». nakties 
** 

PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr . Du v ern ay . P. Q. Tel ; 669—0834

LIAUDIES MENO MUZIEJUJE , VILNIUJE

KAS KLAUSIA - NEKLYSTA
- Kuo skiriasi Montrealis nuo kitų Amerikos didmiesčių?
- Montrealis yra vienintėlis miestas kontinente, kur 3 
vai. ryto yra automobilių susikimšimas gatvėse’...

SUPAINIOJO SĄVOKAS
-Kokį sakramentą dabar ruošiesi priimti? ,-klausia 

kunigas jaunąjį prieš sutuokdamas.
- Paskutinį patepimą, kunigėli,- atsakė mikčiodamas 

paklaustasis. Užrašė: Tadas G adė i kis

SUGYVENIMO TEMOMIS
J.Valiūnas

KRENl 
VE/OROOŽ/M

Taikus sugyvenimas yra 
modernios civilizacijos pa
grindas. Jei pavieniai as
menys bus taikingi,tai ir vi- ; 
suomeninis gyvenimas bus 
taikingas. Neminėsime išsi
šokėlių ar kriminalistų, ku
riuos šalies įstatymų vykdy- | 
tojai baudžia.

Jei mūsų šalies gyventojų 
dauguma yra krikščionys, tai 
jie žino "Tėve mūsų"maldą , 
kurioje yra žodžiai:".. .kaip 
ir įlies atleidžiame sąvokai- . 
tininkams " . Nedaugelis 
krikščionių kreipia dėmesio į 
tuos žodžius.Nejučiomis pa
siduodama keršto jausmui ir 
net vykdomas linčo teismas.

Prisimenu 1940-41 m.So- ( 
vietų okupacijos metus.Vie
nas iš "Pienocentro" revi- ; 
zijos Komisijos narių buvo,; 
Dagys /nuo Antaliepės/. Man 
teko kartu su juo tikrinti Pa- j
nevėžio "Pienocentro" kiau-.. 
šinių sandėlį. Tai buvo jau-., 
nas, gražus vyras ir ne fa - 
natikas,nors ir komunistas. 
1941 m. prasideda vokiečių 
-sovietų karas,ir jam besi
lankant tėviškėje, ateina vo
kiečiai. Tuo pat metu pasi
skelbę save partizanais be 
jokio teismo/ ar gal asme
niško keršto sumetimais/ jį 
peršovė ir nurodė vokie
čiams, kaip komunistą, ir šie 
jį baigė užmušti.Tai vienas 
iš daugelio sauvališko teis
mo pavyzdžių, kurį vykdė 
krikščioniško tikėjimo žmo
nės. Panašiai įvyko ir prie 
Klausučių / Biržų apskr./ , 
kur tokie pat laikini partiza
nai, nušovė jauną, energingą 
ir sumanų Žaną Dagį. Jis, 
nors buvo komunistas, bet 
mane užstodamas,tvirtino , 
kad esą"...draugui agrono - 
mui nieko blogo neatsitiks , 
nes jūs neskriaudėte darbi - 
ninku.,O manovaldomądvaro 
centrą komunistai vis vien 
atėmė / nacionalizavo / , 
nors ir siūlė palikti 30 ha. 
žemės be trobėsių mano 
nuosavybėn, nes,kaip Bir
žų valsčiaus vykdomo ko
miteto pirmininkas Ausie- 
jus pasakęs, esą, aš mylįs 
žemę.../ tai tik parodo ,

PAGILINK SAVO LIETUVOS ISTORIJOS ŽINIAS: NUEIK 
Į LIETUVIU BIBLIOTEKĄ, JEI NETURI KNYGŲ !

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

nizmo sistemą’.Red./.

Kur tu nepasisuksi,visur 
yra daug tos nepakantos ir 
net milžiniškame maste 
linčo teismo. Kas gi tai, 
jei ne linčo teismas, tie 
tarpvalstybiniai, jaunus vy
ras žudantieji ir žalojan - 
tieji karai ?

Prisimenu 1914-15 m., 
kai lankiau Vilniaus gim
naziją. Mūsų-lietuvių buvo 
nedaug. Eidavome į krau
tuves ir vis kalbindavome 
lietuviškai. Žydai nerodė 
neapykantos mums, lietu - 
vi a ips, bet lenkai, anaiptol: 
vilniečiai lenkai buvo nesu
kalbami fanatikai, nors dė
josi krikščionys. Jie labai 
nekentė lietuvių ir sakyda
vo, kad jie geriau sutik
tų priimti bet kurios tautos 
valdžią, netgi žydų, bet tik 
ne tų "pagonių" lietuvių.
Prieš keletą metų atsilan
kiusi iš Lietuvos į JAV 
rpoteriškė pasakojo, kad 
1944 metais, Sovietų ka
riuomenei užimant Vilnių, 
lenkai norėję visus, anuo
met neskaitlingus Vilniaus 
lietuvius nulinčiuoti. Ar 
jie tai vykdė, ir ar tikrai 
lietuviai nuo to menamo 
lenkų sumanymo nukentė
jo, neteko patirti.

Jei prieškariniame kai
me eidavo kas nors keliu , 
tai sakydavo,kad eina žmo
gus. Jei eidavo žydas, sa - 
kydavo,kad eina žydas.Tai 
nebuvo kokios nors neapy
kantos pasireiškimas, nes 
lietuviai nuo seno sugyve
no sa žydais, bet tik pami
nėjimas jų skirtingumo , 
nes žydų tauta turėjo savo 
uždarą teokratinį / rabino 
vadovaujamą/ tautinį gyve
nimą. Atsimenant ramius 
žydų tautos praeities san
tykius su mūsų tauta, kas 
iš' mūsų gali kaltinti bet 
kuriais atvejais visą žydų 
tautą? Analizuojant prieš
karinius santykius, ar 1940 
- 41 metų, ar ir vėlesnius , 
tenka vien apgailėti jų ne - 
sklandumus ar tragiką.Ly
giai nenuoseklu kaltinti vi
są lietuvių tautą žydų šau-
dyme, jei pavieniai mūsų 
tautos išsišokėliai ir daly
vavo tose siaubingose 
skerdynėse.

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAM A

A S A B A 

KAIP IŠLIKTI JAUNAM ?
/ tęsinys /

"Šukuok, šukuok, kad tokius gražius plaukus visai nušu
kuosi. Pats dar daug jų turi, bet, esu tikras, netrukus tik 
kelis jų beturėsi. Aš irgi šukavau, šukavau, kol visus nu
šukavau, o dabar nebeturiu ką šukuoti".. . Taip man išpo
rino plikagalviai bendradąrbiai, kurie buvo pastebėję, kad 
aš dažnai ir daug savo plaukus šukuoju. Čia yra viena iš 
dviejų pagrindinių klaidų, daromų vyresnio amžiaus žmo
nių. Jauni žmonės turi gražius plaukus ne tik todėl, kad 
jie jauni, bet ir todėl, kad jie savo plaukus dažnai ir ilgai 
šukuoja: stovi prieš veidrodį, jais grožisi ir šukuoja...šu
kuoja. . . Tuo tarpu senstelėję žmonės vengia šukavimo , 
pasiteisindami: "Kam bereikalingai gaišti laiką, kas čia į 
mane bežiūrės"? .*. Kiti gi bijo, kaip ir anie bendradarbiai, 
plaukus "nušukuoti". Kai tik vienas kitas plaukas nukrenta 
bešukuojant, susijaudina ir padeda šukas į šalį. Kaikurie 
šukų visai nenaudoja. IŠ ryto su pirštais perbraukia per 
plaukus. . . aukštyn ir atgal. .. ir to jiems ir užtenka. Ir 
taip kiekvieną dieną ikisavaitgalio. Tuo tarpu tikroji tiesa 
yra: kad plaukas nukrenta — nėra jokia problema, bet pro
blema susidaro kai jis atsisako ataugti. Kiekvieną rytą aš 
negailestingai šukuoju savo plaukus ir daug jų iškrenta . 
Bet. . . mano kirpėjo nuomone, ir šiandien turiu dar per
daug plaukų. Jie dar mėgsta ant mano galvos augti. Jei 
reikėtų išvardinti svarbiausias taisykles, kurių siūlau pri
silaikyti, tai jos būtų šios: 1) Laikyti plaukus švarius; 2) 
nevartoti jokių chemikalų (tepalų); 3) daug šukuoti ir ke
denti; 4) prie jų šaknų prileisti galimai daugiau gryno oro.

Kita iš pagrindinių žmonių daromų klaidų yra plaukų ne- 
plovimas. Tenka girdėti viso to neva pasiteisinimus: "Aš 
labai retai plaunu plaukus" (tikroji tiesa—beveik niekad) . 
"Kai aš išplaunu — man galvos odą labai niežti". Tas at- 
titinka tiesą. Kai dalį nešvarumų nuplauna, tai galvos oda 
stengiasi ir likusiais nešvarumais nusikratyti ir todėl niež
ti. O kai nešvarumų pluta yra visą galvos odą kaip su ko
kiu vašku užlakavusi ir kai oras neprieina, tai oda nebe- 
kovoja. Bet. . . įvyksta kas kita. Kaip po samanomis jokia 
žolė ar kas kitas gležnas augalas nenori augti, taip ir plau
kai po tokia pluta nebeauga ir plaukui nukritus — lieka tuš
tuma, kitaip sakant,plaukai pradeda stipriai retėti. Plau
kus reikia plauti, kai tik jie tampa nešvarūs, riebaluoti. 
Yra lengva pastebėti, nes jie nustoja buvę krūva daug at
skirų plaukų ir pradeda kristi į kelis pluoštus. Vieniems 
tas Įvyksta kartą per savaitę, kitiems per 10 dienų, o dar 
kitiems per 3 dienas. Nešvarų darbą dirbantieji turi daž
niau juos plauti, bet bendras vidurkis yra vieną kartą per 
savaitę, o vyresnio amžiaus žmonėms patartina — du kar
tus per savaitę. Nepatariu naudoti muilą. Geriau naudoti 
plaukams skirtą'fehampoo". Man geriausiai patiko "Egg 
creme champoo", kurį visą laiką ir naudojau ir dabar dar 
tebenaudoju. Televizijoje dėl pleiskanų pašalinimo rekla
muojami šamponai man nepatiko, nes jie perdaug suerzina 
odą. Nors pleiskanų paprastai aš ir neturiu, bet sulaukęs 
vyresnio amžiaus, kartą ar du kartus per mėnesį, vie
toj "Egg creme shampoo" naudoju stipresnį gydytojo- odos 
specialisto prirašytą "Polytor shampoo", kuris man at— 
rodo tikrai geras. Kartais ir savo plaukuose pastebiu ne
didelį kiekį pleiskanų. Esu pastebėjęs, kad tai įvyksta po 
to, kai mano plaukus sulyja, ypač kai lietus yra šaltas. 
Nedrįstu tvirtinti, kad tai yra viena iš pleiskanų atsiradi
mo priežasčių (gal čia jos tik atsitiktinis sutapimas ?), bet 
man jos tik tada atsiranda. Geriausia yra plaukus laikyti 
sausus nuo vieno išplovimo iki kito. Mano nuomone, yra 
geriau naudoti tuos pačius, vieną ar du shampoos, negu 
vis skirtingus.

Niekada nenaudodavau plaukams skirtų tepalų, ypač rie
balinių. Visą! nekreipdavau dėmesio Į tai, kaip reklamose 
jie būdavo giriami — kad jie sustipriną plauku šaknis, ska
tiną sveiką plaukų augimą ir 1.1. Mano nuomonė visada bu
vo ta pati: plaukams jie yra labai kenksmingi. Mano gimi
naitis turėjo labai gražius ir stiprius plaukus, bet ' mėgo 
juos tepti ir purkšti įvairiais chemikalais. Per keletą me
tų jis neteko beveik visų plaukų. Kai seniau plaukai turė
davo būti labai lygiai suglostyti, jei eidamas Į koncertus ar 
kitas iškilmes negalėdavau jų sutvarkyti, naudodavau "spra- 
ynett", o grįžęs tą pat vakarą ar kitą dieną plaukus gerai 
išplaudavau. Dabartinė praktika, leidžianti plaukams drai- 
kytis, kaip jie benori, yra sveikesnė, tačiau tie asmenys, 
kurie prašo savo kirpėją jiems plaukus sudėti • (panašiai 
kaip moterys daro), maho nuomone, kada nors gailėsis. 
Jie plaukus šukuoja tik kartą per per dieną — iŠ ryto—ar
ba visai nešukuoja, o galvos odos kedenlmas (akėjimas 
kaip aš vadinu) yra'vienas iš pagrindinių reikalavimų svei
kiems plaukams išlaikyti. Bendra išvada — chemikalai, 
mano nuomone, yra plaukams kenksmingi, nes jie, kaip ir 
nešvarumų pluta, prie jų šaknų neprileidžia gryno oro.

/ bus daugiau'/
5 psl.
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Taupyk ir s k o L i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame O| Ak AA /I 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERA TYVE ----- ---------

MOKA:
15*/i% už 90 dienų, term. ind.
15% į už 6 men. term, indėlius 
13 % už 1 metų,term, indėlius 
12 % už 3 metų term, indėlius 
14% už pensijų ir namų plana 
14% už specialias taup. sask.
11% už taupymo sąskaitas 
6% už čekių sąskaitas ( dep )

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

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

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75 % įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
{traveler's checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

■ USSU LIETUVIU. NAMAI MESI

PENSININKŲ. KLUBAS
Savo veiklos 7 m. sukaktį 

paminėjo LN Pensininkų 
Klubas. Programą pravedė 
Klubo p-kas J.Karpis.Apie 
pensininkų gyvenimą kalbė
jo P. Ignaitis, jumoru pra

KORESPONDENCIJOS 
PAPILDYMAS

"NL" nr. 18, "Speak Up " 
Spaudos Vakaro aprašyme, 
per klaidą nepaminėti dr.A. 
Pacevičius ir inž.H.Lapas , 
kaip vieni iš Vakaro rengė
jų. Taip pat praleista pavar
dė iždininko Vikt.Petraičiu 
sėkmingai sutvarkiusio pai
nius atsiskaitymo reikalus .

Atsiprašau už neapsižiū
rėjimą. G.A .

INFORMUOJA VAIKUS 
APIE KENKSMINGŲ 
VAISTŲ PAVOJŲ

Toronto ir Ontario Vais - 
tininku Sąjungos, susirūpi
nusios nelegalių vaistų pli

* *

Vancouver
MIRĖ TAUTIETIS
ALFONSAS BANYS
(Port Alberni, B. C.).

Rimčiau sunegalavęs, sku
biai nuvežtas į Vancouver*!, 
ten ligoninėje š. m. balandžio 
mėn. 19 d. Velykų rytą mirė 
tautietis Alfonsas Banys, tik
59 metų amžiaus. okupavus Lietuvą, bolševiki-

Velionis buvo gimęs Pane- nė valdžia uždraudė verstis

0 JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS“, ft 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MOŠŲ“. 5

ATEIK Į LIETUVIU A A (ALKOHOLIE ANONYMOUS 2 i 

GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. - S LSI RENKAM E KI EKVIENA* J 
TREČIADIENI, ll 9 Ml Ml CO AVENUE > Royal York Rd. I

| ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 V, v.
į______________ SKAMBINlgT :J87-55H_______ j

6 psl. ,

f M A :

17% už asm. paskolas

16% už mortgičius

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 14 % 
= term, indėlius 6 mėn. 13Vū%
E term, indėlius 1 metų 121/2%
= term, indėlius 3 metų 12 %
E pensijų s-tą................................13 %
= taupomųjų s-tą 10lZ»%
E spec. taup. s-tą 13 %
H depozitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo 15 %

mortgičius nuo 14 %

linksmino J. Maniuška, dek - 
lamavo" S. Vaitiekūnienė. Ma
lonios vaišės, LN kūrimosi 
filmą, loterija šią Popietę 
padarė įdomią. Ją organiza
vo T. Benotienė,A.Kyman- 
tienė, V. Žakas ir K.Daunys.

timu, remia informacinę 
programą mokyklose.

Pirmiausia kreipsis į 7-12 
m. amžiaus vaikus.Šiuo pro
jektu susidomėjimas yra ne
paprastas.

Gerai,kad atkreipė į šią 
rimtą problemą dėmesį ir 
randa efektingų būdų ją su
mažinti. Keista, kad vyriau
sybės- federalinės ir pro
vincinės-mažai apie tai gal
voja ir nedaro pakankamų 
žygių. Ar tai išdava perdi- 
delio liberalizmo?

Tokia programa būtų pe- 
prošalį ir lietuvių tarpe.kol 
neišsiplėtė. e.
♦
vėžio apskr., Subačiuje. Ten 
jo tėvas turėjo nuosavą namą 
su nemažu daržu. Velionis 
užaugo keturių brolių ir vie
nos sesers būryje. Lankė 
pradžios mokyklą, bet dar la
bai jaunas būdamas pradėjo 
tėvui pagelbėti darbe, kuris 
vertėsi vežiko ir papildomai 
staliaus amatu.

Rusams 1940 m. vasarą

Šių metų Vasario 16-tosios 
Akto paminėjime Toronte ne
mažas skaičius čia gyvenan
čių tautiečių turėjome pro - 
gos išgirsti labai įdomių šių 
moderniškų laikų jaunosios , 
jau svetur užaugusios kartos 
paskaitininką kun. J. Šaraus- 
ką. Jo pateiktomis mintimis 
visi stebėjomės, nes jos 
mums buvo neįprastos. Ka
dangi tai lietė pačius pagrin
dinius mūsų čia gyvenančių 
reikalus, o tuo pačiu bendrai 
visą lietuviškąjį gyvenimą — 
nejuokais visi reagavome ir 
pagrįstai susirūpinome. Bet, 
ar visi teisingai supratome , 
ką šis gabus dvasiškis norė
jo pasakyti, tai jau kitas 
klausimas.

Praėjus kuriam laikui ir 
girdint įvairių atsiliepimų, 
aiškiai matosi, kad daug kas 
nesupratome ir tuo pas i rodė
me, kiek nuo įsibėgėjusio gy
venimo esame atsilikę. Ne
norime net sutikti su tuo,kad 
šis paskaitininkas į viską pa
žvelgė visai pro kitokius, ne
gu mums įprasta akinius- 
iš šių moderniškų laikų per
spektyvos.

Ypač mūsų senosios kar
tos atstovai, niekada ir nie
kam nenorėdami paklusti, ir 
laikydamiesi savo"neklaidin- 
gumo linijos iš to viso bando 
sukelti ištisą dulkių debesį. 
Norėtųsi jų visų paklausti: 
ar jiems jau nieko neprime
na didysis mūsų tautos pra-. 
našas—dainius Maironis sar 
vo žodžiais "Nebeužtvenksi 
upės bėgimo". Netiesa, kad 
paskaitininkas norėtų matytit 
panaikintus visus mūsų ko-' 
mitetus, visus sambūrius , vį 
sas organizacijas ir pan. jis7 
to nė nesakė, tik minėjo, kad 
reikėtų visiems susitikti, vi
są gerai pergalvoti, peržiū
rėti, ir gal, išdiskutavus , • 
būtų galima ką nors naujo ir 
veiksmingo suorganizuoti . 
Jis pabrėžė, kad reikia mums 
ieškoti naujų gali mybių. Ban
dė jas nurodyti, nes iki šio
lei vestoji mūsų veikla, tik
rai, daugumoje eina siauru 
takeliu, ir vien tik čia mums 
patiems pasitarnauja. Esa
me gabūs žmonės, norėdami 
galėtumėm veikti daug sėk
mingiau, tiktai pirmiausiai 
turėtum ėm patys išsilaisvin
ti iš savo dažnai klaidingų 
įsitikinimų, kuriais besi- 
svaidant stabdosi beriedan
tis vežimas, kuriame patys 
sėdime, o pavergtam kraš
tui — Iš viso nieko nepade- - 
da.

Tad, ar ne taikli . mintis 
to paskaitininko, ir ar mes 
manome, kad esame gudres
ni su savais atgyventais įsi
tikinimais ?

"Su tėvynėje likusiais rei
kia bendrauti", dar sakė jis. į 
Turime juos kaip įmanyda - 
ml moraliai ir materialiai 
palaikyti, remti, jų gyveni
mu domėtis. Kitaip nieko ne
bus, nieko nepasieksime, 
niekur nenueisimė ir nelai

vežikams privačiai ir įsakė j§ darbo. Vėl bedarbis. Grį- 
su turimu inventoriumi jung- žo pas tėvus trumpam, nes 
tis į valdišką artelę. Arklį padedant pažįstamiems, ga- 
p.ardavė,bet artelėn nesijun- vo geležinkelyje kelio remon- 
gė. Bedarbis Alfonsas išvy- to darbininko darbą.
ko iš namų ir gavo prie plen
to akmenų skaldytojo darbą. Vokiečių okupacijos metu, 
Spalio revoliucijos šventės tarnavo Utenos apskrityje, 
proga, jo neatsiklausus, bu- Debeikių pašte laiškanešiu, 
vo iš jo uždarbio išskaitytas 1944 m. vasario mėn. Gene- 
vienos savaitės atlyginimas, rolui P. Plechavičiui pradė- 
kaip auka MOPR — komuniz- jus organizuoti Vietinę Rink— 
mo veiklai užsienyje stipriu- tinę, velionis į ją savanoriu 
ti. Užklausus, kodėl jam yra^ įstojo. Po trumpo apmokymo 
išskaitytas vienos savaitės Utenoje, buvo su daliniu iš- 
uždarbis, jis buvo atleistas siųstas į Ašmeną ir įjungtas

mėsime. Tai daugiau nei tie
sa, tai turi būti privaloma 
mums visiems, jei norime 
savo pareigas kaip lietuviai 
tinkamai išpildyti.

Nesutinkantieji su paskai
tininko kun.J.Šarausko min
timis pirmiau viso ko turėtų 
sau atsakyti: kuo gi kalti visi 
tie mūsų broliai-sesės, ku
rie nepaskubėjo pasprukti' 
taip, kaip mes ir turi tenai 
gyventi, ir nešti vergijos re
težius? Daugelis išeina šokti, 
orkestrui užgrojus, bet tai 
nereiškia, kad ta muzika vi
siems patinka. Nesutinkan
tieji — bandykite savęs pa
klausti, kas tie asmenys, ku
rie dabartinėje Lietuvoje 
restoravo mums brangias 
istorines vietas, jų tarpe ir 
garsiuosius mūsų Trakus.

Gal sakysite, kad tai ne
tiesa jog visą tai padarė mū
sų šalies sūnus, tikras bro- 
lis, kurio kišenėje yra ir par
tijos kortelė,ir kurį mes, pa
tys nežinodami dėl ko, dar 
norime kaltinti, smerkti, ne
norime net jo pažinti.

Klausėmės ir klausėme S. 
Kudirkos, A.Štromo,T. Venc
lovos, V. Šakalio ir kitų da
bartinių mūsų didvyrių. Visų 
jų vienas pageidavimas ir net 
maldavimas: bendraukite, 
kiek tik įmanoma daugiau su 
ten likusiais, su sava tauta, 
palaikykite ryšius, turėdami 
galimybių lankykitės tenai, 
kvieskite ir juos pas save.

O kas blogo su mūsų pa
vergtųjų brolių kūryba, ku
rioje negarbinamas komuniz
mas ? Gal sakysite kad tokios 
nėra? Jei taip sakysite, tai 
nežinote,. Kąd ir npperdaug., 
bet yra, ji net ir iki čia 
prasiveržia ir tai pamatome 
savoje spaudoje,ypač poezi
joje. Ar nesigėrime jų mu
zika, iš tenai gautomis plokš
telėmis, rankdarbiais bei ki
tais tautodailės gaminiais ? 
Visa tai mus jaudina ir su
krečia iki pačios sielos gel
mių.

Būkime atviri ir prisipa
žinkime. Nors ir visko ma
tėme, daug išgyvenome ir 
patyrėme, bet — taip ir pa
likome stovėti ant tos pačios 
savo įsitikinimų "neklaidin
gumo" ir žinojimo pakopos. 
Tai sena daina, paveldėji
mas ar apkerėjimas, niekur 
nevedantis, nieko neduodan
tis, apart vietoje trepsėjimo. 
Šiomis visomis nesantaikos 
"gėlėmis”, dilgėlėmis lietu
viškuosius darželius užkrė
tė šimtmečius mus valdžių - 
šieji blogieji kaimynai. "At
sikūrusi Lietuva jau niekada 
nebus tokia, kaip buvo" dar 
sakė paskaitininkas. Aišku, 
kad galima su tuomi nesu
tikti, nes mes visi ją nori
me matyti yis tokią, kaip kad 
palikome, ir savo širdyse 
tebesinešiojame.

Bet. . . kokia ji bus, kaip 
vystysis toliau — nuspręs 
pati mūsų tauta.

a

ĮDRAUDA
BALIO IWASKELIONO
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namu: Ž774814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Torontą, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA e 24 METŲ PATIRTIS 

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

Dresher-Barsosku INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų rūiių’drouda * VALTERIS DREiERlS 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
Travel Service 

LIETUVA - 
II dienų

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

13 DIENŲ
Gegužes 14 — 28 
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

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

Smulkesnių informacijų teirautis:
TORONTO .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAL.... tel: (514) 669-8834
CHICAGO ...... tel: (312)673-5391 arba 654-4238
TELEX ..7...... tel: 06—986—766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2
( Kelionių biuro registracijos Nr. 1835961

į Kauno pulką, kuriam vado
vavo pik. T. Vidugiris. Daly
vavo kautynėse prieš lenkų 
ArmiaKraiowa dalinius prie 
Graužiškiųmiestelio. Pulkas 
turėjo aukų žuvusiais ir kitų 
nepasisekimų, Jų pulką, kaip 
nepatikimą, vokiečių kariuo- 
menė 1944 m. gegužės 14 d. 
nuginklavo. Pirmiausiai vi
sus lietuvius karininkus pa
šaukė į štabą, ten juos nu
ginklavo ir su apsauga išve - 
žė į Latviją. Kareiviai liko 
be savo vadų. Iš kiekvienos 
kuopos vokiečiai atrinko po 
kelis kareivius ir juos sušau
dė. Likusius neginkluotus , 
po stipria apsauga, sunkveži
miais atvežė į Kauną ir pa
talpino lagerin.kur ankščiau 
buvo laikomi raudonarmie
čiai karo belaisviai. Lageris 
buvo aptvertas dviejų eilių 
spygliuotos vielos tvora. Mai
tino silpnokai. Vokiečių ka- 
riuomėnės gydytojams patik
rinus visų nuginkluotų karei
vių sveikatą, tuoj buvo ąp- 
mundiruoti priešlėktuvinėš 
apsaugos uniformomis, vo
kiečių kareiviams tvarkant 
ir saugojant kad nepabėgtų , 
prekiniais vagonais į Vokie
tiją išvežti ir ten po kelioli
ka vyrų paskirstyti į įvairiis 
karinius aerodromus dar
bams. Antram Pasauliniam 
karui einant į pabaigą, 1945 
m. balandžio mėnesyje, pa
dedant tautiečiams, a. a. Al
fonsas persirengia civiliais 
rūbais, demobilizuojasi savo 
rizika. Už kelių dienų, su
laukė anglų kariuomenės už
ėmimo ir.karo pabaigos.

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

Velionis Alfonsas Banys 
gyveno anglų zonoje D. P. la
geryje. Vedė 1946 m. Marytę 
Žalimaitę, kilusią iš Klykuo
lių miestelio, Mažeikių apskr. 
Iš Vokietijos į Kanadą su šei
ma atvyko 1948 metais ir ap
sigyveno South Porcupine, 
Ont. kur aukso kasyklose iš
dirbo 26 metus. Nusibodus 
požeminiam kasykidarbui, 
velionis sušeima 1974m. at
sikraustė gyventi į Vancou — 
ver'io salą PortAlberni,B.C. 
prie Ramiojo vandenyno. Čia 
gauna vietos popieriaus fabri
ke mechaniko darbą. Įsigyja 
gražų nuosavą namą.x Pasku
tinius porą metų a. a. Alfon
so sveikata laikotarpiais jau 
šlubavo, pasveikdavo ir vėl 
grįždavo į darbą.

Laidotuvių koplyčioje š.m. 
balandžio mėn. 23 d. anglas 
katalikų kunigas atliko baž
nytinį patarnavinją ir pasakė 
pamokslą.Po to velioni.es pa
laikai buvo krematoriume 
sudeginti. Urna su pelenais 
yra šeimos numatyta, aplin
kybėms pasikeitus, parga
benti į nepriklausomą Lietu
vą ir Subačiaus parapijinė
se kapinėse palaidoti jo tėvų 
kape. Laidotuvės buvo tik 
šeimyninio pobūdžio. Jose 
dalyvavo velionies žmona 
Marija, vyresnis sūnus su 
žmona, abi dukters su savo 
vyrais ir jauniausias sūnus 
Gėry, kuris dar pas motiną 
tebegyvena.

Mielas Alfonsai, Tu savo 
gyvenimo kelionę baigei. Te
gu amžina Visata Tave glo
boja !

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

'Silvija Piečaitienė 
Liet. Akademinio Sambūrio 
Montrealyje pirmininkė

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
depozitus (P.C.A) .. 6% nekiln, turto posk. 15%
santaupos ............... 112%% asmenines paskolas 16%
term, depoz. 1 m. .......13%
regm’pens‘ijų,tfondo,n' 13% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
90 dienų depozitus 14'/z % Nemokamas pilnos iekių patarnavimas.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 1 0 iki 7 vai., šesradieniois nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto.

PRANO BALTUONIO 
PARODA

Gegužės 24 d., sekmadie - 
nį Jaunimo Centro Salėje 
vyks medžio skulptoriaus iš 
Montrealio, Prano Baltuonio 
darbų paroda.

saultste-marie
ŽVILGSNIAI

Nors JAV-se išrinkimas 
Reagan b prezidentu rodo 
daugumos balsuotojų posūkį 
į dešinę, bet neatrodo, kad 
šia kryptimi suka žinių per
davimo tarnyba (news media), 
kuri bent šiek tiek vykdo 
"smegenų plovimą", o per
duodama žinias dažnokai kai 
ką nuslepia, kai ką pagraži
na,ir lyg tai vengiama vadin
ti įvykusių faktų bei asmeny
bių tikraisiais vardais. Štai, 
pavyzdžiui, Jungtinėse Tau
tose svarstant SovietųSąjun - 
gos Afganistano okupaciją ne
minėta rusų ar Sovietų Są
jungos vardų, o lygiai taip 
atsitiko ir islamo valstybių 
suvažiavime. Komunistai ar 
kairieji radikalai žinių per
davimo tarnybos dažnai va - 
dinami ar patys pasivadinę 
"žmogaus teisių gynėjais" ar 
"susirūpinusių piliečių"© rga- 
nizacija, nors niekas nepra
šo jų įsikišimo.

✓ • .

Didžiuosius pamėgždžioja 
ir mažesnieji, o tai atsitiko 
ir Sault Ste.Marie,Ont., kur 
žmogaus Teisių gynėja buvo 
paskirta viena nesena tautie
tė ir vietiniame dienraštyje 
buvo paminėta, kad buvusi 
jaunimo kongrese Berlyne , 
Vokietijoje. Skaitytojai galė
jo nežinoti kokią partiją ši 
tautietė atstovavo (žinome, 
nelietuvių, ne katalikų ir ne 
dešiniųjų !) ir kad viršpa - 
minėtas Kongresas įvyko 
Berlyno komunistinės Rytų 
Vokietijos (atsiprašau "de - 
mokratinės".’) sektoriuje .

Štai paimkime rusų gamy
bos automobilį LADA, kurio

kaina žymiai pigesnė už vi
sokius kitus, bet patriotiš-- 
kai nusiteikusiam tautiečiui 
ar kanadiečiui, stačiai nepa
togu tokią mašiną pirkti. Ne
žiūrint to, šia mašinėle (dar 
net su parašu LADA from 
RUSSIA"/) važinėja katalikų 
gimnazijos mokytojai — ku
nigai, plieno fabriko didesni 
pareigūnai ir net bėgliai nuo 
komunizmo. Gi LADA rekla
mose primenama, kad jeigu 
perkama buvusių priešų — 
japonų ir vokiečių gamybos 
automobiliai, tai kodėl ne
pirkti buvusių Kanados są
jungininkų — rusų gamybos 
automobilį. . .

Dažnai spaudoje atranda
me straipsnius apie taiką ir 
nusiginklavimą, o kartais ten 
paminimas ir tokio "taikos 
mylėtojo", kaip Paul Warnke 
vardas, kuris buvo JAV-bių 
atstovas nusiginklavimo ir 
branduolinių ginklų derybose 
ir ten rekomendavęs JAV - 
bėms nusiginkluoti, o tada 
rasai paseks tuo pavyzdžiu. . . 
Laimė, kad jis buvo iš to dar
bo išspirtas. Jeigu rusai ir 
toliau dabartiniu tempu gink- 
luosis, o laisvojo Vakarų pa
saulio vyriausybės pasiduos 
visokių "taikos apaštalų" pa
tarimams, tai vieną dieną va
kariečiai susiladks rusų ul
timatumo pasiduoti, kas ne
abejotinai ir pasidarytų.

Paskutiniais statistiniais 
daviniais šio turtingo Kana
dos krašto gynybos išlaidos 
yra 177 doleriai kiekyienam 
iš 24 milijonų kanadiečių-yra 
pats mažiausias iš visųNATO 
karinės sąjungos kraštų, iš
skyrus Luxemburg ir Por
tugaliją. Jeigu Kanada tuojau 
gynybos reikalų nepagerins , 
tai bus priversta pasekti Da
nijos Progreso partijos ly
derio Mogens Glistrup su
gestiją, kad Danijos gynybos 
ministerija turi susidėti iš 
telefono pasikalbėjimų tar
nybos prietaisų su žodžiais 
rusų kalboje — MES PASI
DUODAME f

Jurgis Gediminėnas, 
Šiaurinis Ontario užkampis.

Nuotr.: Tony’s Studio
MALONUS SPAUDOS 
VA KARAS_MINĖJi MA s 
Akademinio Sambūrio Mont-

sių vietųJTo parodų buvo su
ruošta ir daugelyje vietovių 
Amerikoje ir Kanadoje-To- 
ronte. Jo darbų randame į- 
vairiose meno galerijose ir 
privačiose kolekcijose. Me
no temomis rašė gerus 
straipsnius lietuvių spaudo
je.

Per kelias išvykas į Lie - 
tuvą, dailininkas Vizgirda 
sekė dailės plėtotę dabartį - 
nėję lietuvių dailininkų kū
ryboje. Jis rinko ir fotogra
favo lietuvių dailininkų dar
bus ir šitą užfiksuotą lobį , 
apie kurį mes mažai težino
me, perteiks mums savo 
paskaitoje su skaidrių pagal
ba. Dailininkas yra taiklus 
ir gęras kalbėtojas.

Šį parengimą sambūrie - 
čiai ruošia tiek sau, tiek vi
suomenei, ne nu matydami 
pelno. Mokestis- padengti 
techniškoms išlaidoms.

Ekonominio Gerbūvio
Ir Nuosmukių Ciklai

/Gražinos DAUKŠIENĖS referatas,perskaitytas po jos 
mirties KLMK D-jos Montrealio skyriaus susirinkime /.

/tęsinys/

"|25^ kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90, rue, Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

1981. V.22

realyje V-bos p-kė Silvija 
Piečaitienė pasveikino šiltu 
žodžiu "NL" darbuotojus, 

" Spaudos draudimo metu, 
knygnešiai slaptai nešdavo 
spausdintą lietuvišką žodį ir 
tas žodis-knyga, laikraštis- 
buvo dalinami ir godžiai 
skaitomi.

Gyvendami laisvėje mes 
primirštame, kokį didelį Į- 
našą lietuvybės išlaikyme 
daro spauda ir spaudos dar
buotojai.

Mes esame laimingi, kad 
mūsų tarpe Montrealyje bu
vo ir yra pasišventusių as
menų grupė, kuri suprato ir 
supranta spaudos darbo 
svarbą, ir mūsų savaitraš
tis "Nepriklausoma Lietuva" 
švenčia 40 metų sukaktį.

Montrealio Lietuvių Aka
deminio Sambūrio vardu 
sveikinu visus "Nepriklau
somos Lietuvos" darbuoto
jus, reiškiu didelę pagarbą 
ir padėką visiems, kurie 
spaudos darbą dirbo ir lin
kiu sėkmės ir ištvermės tą 
darbą dabar bedirbantiems." 
Montrealio Skautų Puotinin
kas G. Nagys, sveikindamas 
padėkojo "NL" ir už šulei - 
klamą privilegiją skautams 
pasinaudoti "NL" rūsio pa
talpomis.

Buvo perskaityti NIDOS 
Klubo sveikinimas, Jūrų 
Šaulių Kuopos "Neringa"lin- 
kėjimai.

Apgailestaudami, kad ne
galėjo atvykti, raštu sveiki
no iš Toronto bendrad.A. 
Lukošius ir "NL" Toronte 
Rėmėjų Būrelio vardu Aug . 
Kuolas. /b.d„/.

ĮDOMI VAKARONĖ
Prasidedant vasarai, pra - 

ėjus visai eilei įdomių ir 
neeilinių parengimų, gegužės 
23 d., šeštadienį, 7:30 v. v. , 
Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje rengia ne
eilinę Vakaronę AV Parapi
jos Salėje.

Paskaitai su skaidrėmis 
pakviestas žinomas dail. V . 
Vizgirda.

Viktoro Vizgirdos tapyba 
lietuviškosios dailės raidoje 
užima vieną reikšmingiau -

PAKRIKŠTYTAS 
"PAVASARIS"

Montrealio Mergaičių 
Choras buvo linksmai ir iš
kilmingai pakrikštytas ge
gužės 9 d., šeštadienį, AV 
Parapijos salėje. Susidomė
jimas buvo didelis, net pri
trūko vietų ir reikėjo pride
damų kėdžių. Atsivėrus už
dangai, tikrai pavasariška 
nuotaika švietė 23-jų jaunų 
merginų veidai. Jos pradė - 
jo smagia, Choro krikšto tė
vo muz. Zigmo Lapino spe
cialiai joms sukomponuota 
įvadine daina "Pavasaris". 
Krikšto invokaciją jautriu 
žodžiu atlikokleb.Tėv. J.Ku
bilius .

Koncerto programa origi
nali, daug negirdėtų M ont - 
realyje dainų: Šlama Šilko 
Vėjas- K. Žižiūno, Išauš Pa
vasaris- Br „ Budriūno, Augi
no Močiutė-VL Jakubėno, Po
eto Svajonė-V. Viltenio,Kaip 
Naktis Rami-K. Bohm,Anksti 
Rytą Atsikėliau-J.Petkaičio, 
Plaukia Antelė-St. Šimkaus , 
Lietuva-S„ Cerienė. Išsky - 
ras trijų dainų žodžius/V. 
Nemunėlio, H.Nagio, B 
Brazdžionio/ -kitos,harmo
nizuotos liaudies dainos.Įdo
mi savo struktūra Br. Bud
riūno daina, taip pat V„Jaku - 
bėno, kur muzikalinis užda
vinys buvo reiklus. Gerai, 
kad buvo nepasibijota išdai
nuoti visus posmus, kas su
teikė beveik baladišką nuo
taiką. Priedo- mergaitės rū
pestingai buvo išmokusios 
žodžius ir juos gerai ištarė. 
Tai galiojo visai programai. 
Vien už tai joms priklauso 
didelis glėbys katučių.

Maloniai kontrastu kitoms 
dainoms nuskambėjo Kaip 
Naktis Rami.Nors gerai fra- 
zuota, Plaukia Antelė išpil
dyta greitu tempu, nutolo nuo 
tikros "gamtiškos"nuotaikos. 

Antroje programos dalyje 
Chorui pritariant, jo krikšto 
motina sol. Gina Čapkauskie- 
nė Įdomiai įscenizavo Verpė
jos Dainą-Br. Budriūno, žodž. 
B. Brazdžionio. Ji verpė ra
teliu, pasisodinusi šalia vai
kutį /Andrių Keršį /, kuris 
sklaidė knygelę ir savo rolę

Kaip investuoti pinigus, kad 
išvengus infliacijos nuosto
lių? Priklausys nuo rizikos, 
kurią norite imti. Pagal eko
nomistą Teid, nevertėtų mes
tis į paniką. Neilgam laiko
tarpiui infliacijos procentas 
gali pakilti gana aukštai, in
fliacija ir toliau gali didėti 
ne daugiau kaip 2-3% per me
tus. Todėl, pagal Reid, nė
ra pagrindo mestis Į ekstra
vagantiškas investacijas.

Pagal ekonomistą Hudson, 
mes gyvename anglo - saksų 
ekonominėje hegemonijoje . 
Tačiau Amerikos ekonomi
nis imperalizmas yra pasi
baigęs. Prasidėjo nauja Va
karų Europos ir Artimųjų 
Rytų ekonominė era. Pigios 
energijos ir pigių žaliavų lai
kotarpis pasibaigė. Amerika 
negali toleruoti, kad kiti kraš
tai atsisako palaikyti ameri
kiečių gyvenimo standartą tų 
kraštų s ąs kai ton. Nekurį lai
ką Amerika siekė sau naudos 
iš infliacijos. Šis amerikie
čių savanaudis žaidimas in
fliaciją atgręžė prieš juos pa
čius. Ekonomistas Hudson 
mano, kad amerikiečiai ir 
toliau reikalaus iš savo lyde
rių tęsti infliacinę politiką, 
nesusipras prisitaikyti prie 
naujos realybės.

Ekonomistas David Griff(- 
as mano, kol amerikiečiai 
laikysis dabartinės linijos, 
absoliučiai neįmanoma, kad 
infliacija nedidėtų. Recesija 
gali atnešti laikiną pagerėji
mą. Jis tačiau mano, kad 
ekonominis ligonis labai sun
kiai serga.

Morton Shulman'as pareiš
kia, kad nėra ženklų inflia
cijos stabil izaci jai. Ji tęsia
si ir didėja. Ji gali pasiekti 
ligi 18,30%. Kai žmonės at
sisakys priimti popierinį pi
nigą, vyriausybė bus privers
ta įvesti naują valiutą. Shul- 
man'as mano, kad infliacija 
gali tęstis 1O metų.

Kanada išgyvena šią krizę

kaip ir kiti kraštai išgyveno 
praeityje. Kanada turi dide
lius, neišsemiamus resursus 
Kanados saulė švies ir toliau. 
Mes nepritrūksime duonos . 
Tačiau gyvenimo standartas 
nusmuks žemyn. Tie, kurie 
bus įsigiję nekilnojamo tur
to, bus daugiau pajėgūs iš
laikyti aukštesnį gyvenimo 
lygi-

Ką reikia daryti, kaip ap
sisaugoti nuo infliacinės ne
gerovės ? Tikras dalykas,kad 
tradiciniai "saugūs"investa- 
vimai—valdžios bondai, gy
vybės apdrauda, kompanijų 
akcijos parduodamos per bir
žų brokerius yra nesaugus 
investavimas, išskyrus aly
vos bei natūralinio gazo ir 
miško gaminių akcijas.

Mažiau rizikingi investa
vimai, nors ne visi pelningi, 
yra: auksas. Ankščiau ame
rikiečiai nekreipė dėmesio į 
aukso supirkinėjimą. Jie net 
laikymą aukso bankų seifuo - 
se laikė "Europos liga". Bet 
šiuo metu daug amerikiečių 
perka auksą, laiko bankuose, 
arba spekuliuoja. Aukso spe
kuliacija daugiausia verčiasi 
profesionalai. Šiaip piliečiai 
perką auksą, laiko bankuose , 
kad apsaugotų savo sutaupąs 
nuo infliacijos.

Aukso uncija, kuri 1972 m. 
kainavo 1OO dol. , dabar — 
virš 700 dol. Ekonomistas 
Griff as sako, kad ne aukso 
kaina pakilo, bet doleris nu
smuko.

Aukso kaina pakilo ypač 
tuose kraštuose, kur inflia
cija nevaržomai didėja ir 
plečiasi. Šiandieną dar su 
viena aukso uncija galima 
nupirkti tiek p.at Vakarų Vo- y 
kieti jos-markių, kiek prieš 
septynis metus, nes ten be
veik nėra infliacijos, bent 
šiuo metu. Auksas šiandieną 
yra infliacijos rodiklis. Eko
nominės krizės metu, aukso 
kaina kyla daug greičiau, ne
gu infliacijos didėjimo ro
diklis. / b. d. /

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER----COUVREIIR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atlieka sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namu stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

7725, George* ___________________ LąSąlĮę

labai rimtai atliko.Sekė St . 
Gailevičiaus Nauja Daina, 
žodžo P. Babicko,kuri buvo 
Įspūdingai stipriai atlikta.

Po ovacijų, bisui padaina
vo kartu su Choru visų gerai 
žinomą ir jau retai begirdi- 
mą Č,Sasnausko Karvelėli , 
Mėly našai. Šioje dainoje no
rėjosi daugiau išlyginto tem
po ir lyriškesnės Choro in
terpretacijos. Solistės at
likta įsijausti posmai skam
bėjo nuostabiai.

Reikia stebėtis, kad I-me 
koricerte "Pavasaris" paro
dė tokių gražių beveik metų 
laiko darbo vaisių nelengvo
je programoje:tiek dainavi
me, tiek žodžių tarime.Su
prantama, I-ojo pasirodymo 
įtampa/ji jautėsi ir perdaž
au pedalio naudojimu/ vėliau 
atsileis. Vadovaujant rū
pestingai, melodijos struk - 
turą gerai iškeliančiai muz. 
ir akomponiatorei Sės.Te
resei - turėsime labai gražų 
ir įdomų dainininkių būrį.

Sės. Teresė gavo gražų 
krepšį gėlių ir adresą, mer
ginos sveikinimus iš krikšto 
tėvų, po gėlę, po puošnią

medžio skulptoriaus Pr. 
Baltuonio padarytą sagę,s oi. 
G. Čapkauskienė- dailią lie
tuvišką lėlę, padarytą D 
Staškevičienės, muz. Lapi
nas- tautinę juostą. Neuž
mirštas buvo ir Andriu
kas Keršys. Energingoji 
Choro steigėja ir adminis
tratorė, dainų tekstų moky - 
toja Jadvyga Baltuonienė bu
vo apdovanota gražiu adre
su. Ji pasakė prasmingą ir 
gražų linkėjimą Chorui,pa
dėkojo ir visiems prisidė - 
juslėms- L. Palubįnskienei 
už verpimo ratelio paskoli
nimą, verpimo pa mokas,ki
tiems visiems prisidėju - 
siems prie vakaro surengi
mo, bei taip gausiai atsilan
kiusiems.

Programą pranešinėjo 
Daiva Jaugelytė. "Pavasa
ri o"vardu gražų žodį, puikia 
tarsena pasakė Teresė Ker- 
šytė.

Puošnus vaišių stalas, 
gausūs ir skanūs tortai, tę- 

-sėšios iškilios nuotaikos va
karą. Visi džiaugiamės ir 
linkime "Pavasariui" daug 
dainų’. b. n.
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GIMĖ
• PIECAIČIAI - Regina ir 
Juozas- susilaukė sūnelio 
Sveikiname’.

ANGNTMINIA1
PAMOKYMAI

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
UŽBAIGĖ MOKSLO METUS 

Šiais metais Montrea- 
lio Lituanistinę Mokyk
lą baigė 7 jaunuolės-liai: 
Rita JAUGĖ LYT Ė, Vilija
LUKOŠE VIČIUTĖ, Andrius 
KNYSTAUTAS, Vytautas 
MICKUS, Kazys SKUČAS, 
Andrius VALINSKAS,Audra

TAUPYK LITE !
CERTIFIKATAI...............................  15 J* %
TERM. INDĖLIAI 1 METŲ,......................... 14}4%
TRUMPALAIKIAI INDĖLIAI....................... 16%
(Minimumas $ 20.000,)

L SPEC. TAUPOMOS SĄSKAITOS.....................13 '/2 %

LITAS

Paskutiniu metu lietuviai 
pradėjo gau^i anoniminių 
laiškų, šmeižiančių "NL" . 
Jeigu jie dar vis bus siunti - 
nėjami,teks prieš tokią sla
pukišką veiklą imtis legalių 
priemonių.

Neįtikėtina, kad suaugę 
vyrai ar vyras užsiiminėtų 
tokiais ’’žygdarbiais"...

VERBYLAITE.
Diplomų Įteikimas vyko 

SeseliųNamų salėje,gegužės 
mėn . 1O d.,5 vai.p.p.

Svečių tarpe buvo LITO 
vedėjas Br„Niedvaras, KLB 
Montreal! o A-kės Valdybos 
atstovas J. Šiaučiulis,T ėv. J. 
Kubilius, Tėv. J. Aranauskas, 
svečias kun. L. Zaremba,mo-

• LITAS nedirbs sekmadie
niais iki spalio mėn. 18 d.

"PAVASARIS" DĖKOJA 
MONT RE A LIE ČIA MS

Sėkmingai praėjęs Mont
real! o Mergaičių Choro Kon
certas-Krikštynos gegužės 
mėn. y d. nustebino visus ne
paprastu publikos gausumu ,

/LITAS is closed Sundays, 
till Ibth of October, 1981./.

"LITAS" INFORMUOJA
LITAS, norėdamas paska

tinti daugiau narių Įsijungti 
Į jo finansines operacijas, 
priėmė sekančius nutarimus, 
Įgalinančius sėkmingą taupy
mą:

RŪTOS KLUBAS RENGIA 
EKSKURSIJĄ į UPPER 
CANADA VILLAGE

Norintiems vykti į Upper 
Canada Village "Rūtos" eks
kursiją birželio 1O d.,rei - 
kia užsiregistruoti iki BIR - 
ŽELIO 3 do Ši istorinė vieta 
yra labai įdomi ir graži. Ke
lionė ir įėjimo kaina-$lO as
meniui /be maisto/.

Autobusas išvyksta 9 vai. 
ryto ir grįš apie 6 vai. vą

škare, prie A V bažnyčios.
" Upper Canada Village" 

yra atkurtas senovės kaimas 
Ontario provincijoje.

PARENGIMU KALENDORIUS

RENGINIAI AUŠROS VARTŲ, 
PA RA P ĮJOS SALĖJE :

GEGUŽĖS 20 d,, 2 vtp,p, 
SKAIDRIU POPIETE iš A - 
merikiečių astronautų skry
džiai. Seselių Namuose.

GEGUŽĖS 23 d,, šeštadienĮ: 
dail. V. VIZGIRDA - paskaita 
ir skaidrės apie DAILE LIE
TUVOJE .

kyto jai, t ėvai, draugai.
Mokyklos užbaigimo Aktą 

pravedė Mokyklos vedėja 
Monika Jonynienė. Mokinių 
vardu kalbėjo Audronė Ver- 
bylaitė. Mokytojai buvo ap - 
dovanoti gėlėmis, mokiniai 
gavo gėlių ir lietuvių autorių 
įkalbėtą plokštelę.

Pobūvis praėjo pakilioje ir 
malonioje nuotaikoje, besi
šnekučiuojant, besidalinant 
įspūdžiais. Tiek tėvai, tiek 
vaikai įvertino įdėtas pas - 
tangas Mokyklos darbe.

Gražias vaišes suruošė 
Tėvų Komitetas,kurio p-kas 
yra Romas Ve r b yla, Mokyk
los reikalams atstovė-Ma- 
rytė Jurkienė.

Trys baigė Mokyklą vie - 
nais penketukais: Audra 
VERBYLAITE, Vilija LU
KOŠE VIČIŪT Ė ir Andrius 
KNYSTAUTAS.

Sveikiname visus baigų - 
sius Mokyklą studentus , 
sveikiname ir jų tėvus, kurie 
pasiryžo rūpintis,kad jų vai
kai lavintųsi lituanistikoje .

Aušros Vartų Parapijos Sa
lė buvo perpildyta.

pirku - 
atšilan -

Dr. J MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS

14140 St. Catherine West, 
Suite 600, Montreal, P. Q. 

Tel. Bus. , 866-8235 
Nami^: 488—8528

Dar jokie tėvai ne 
nesigailėjo lankę ir 
Lituanistinę Mokyklą 

Geros vasaros ’.

vaikai 
baigę

k

HDr A O. JAUGELIENĖnJ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., Suite 11-12 

Montreal, P . Q .
Tel. Bus.: 932-6662
Namų.: 737-9681

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryti kasdien nuo 9 a. m ii 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki
Sekmadieniais : nuo 10 a. m« iki
GREITAS , 

7 6 2 6 Ce n t r a I 
Tel : 366 -9 74 2

Nuoširdžiausiai dėkojame 
visiems iš anksto 
siems bilietus ir 
kiusiems į šį neeilinį pare il
gimą ir kartu atsiprašome 
visų už bet kokius turė
tus nepatogumus ir trūku
mus.

Džiugą paminėti ir įver - 
tinti publiką, kuri, nors ir 
sausakimšiai "pripakuota" 
salėje, koncertą išklausė 
nuostabioje tyloje.

Gausus atsilankymas su
teiks mūsų jaunosioms mer
gaitėms pasitikėjimą, ryžte 
ir norą toliau puoselėti lie
tuvišką dainą.

Padėka visiems, aukoju
siems mergaičių "Kraičiui". 
Pavardės bus paskelbtos vė
liau,

Ypatinga padėka, tačiau, 
tenka mergaičių tėveliams , 
kurie savo darbais prisidėjo, 
prie šio parengimo, mamy
tėms už paruošimą puošnių 
vaišių, gardžių tortų ir už 
paaukotus loterijai šamoaną, 
vyną ir tortus.

Su nuoširdžiausia padėka ,

1. Mokėti 15.5% užgaran
tuotus investavimo certifi- 
katus su sąlyga, kad mažiau
sia padėta suma bus $1GGO 
ir nebus išimta per metus 
laiko.
2. Įvesta speciali taupomo
ji sąskaita, už kurią moka - 
ma 13.5%. Ši sąskaita neturi 
gyvybės draudimo.
3. Terminuotų indėlių pro
centai yra pakelti į 14.3/4% 
vieneriems metams, į nešant 
ne mažiau $1GOG„

LITO Valdyba tikisi, kad 
šie procentų pakėlimai pa
tenkins narių pageidavimus .

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE bOOA

Tony's Photo Studio
Portraits
Mariage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits 
Weddings

Jadvyga Baltuonienė ■ 
PA VASARIO Choro

Administratorė

Montreal 525-8971
Brossard 678 2951

TONY LAURINA/TIS

YRA MADINGA
PASKELBTI ŽEMAS DRAUDIMO KAINAS

DUODA PASKOLAS

Paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $ 10,000.

6-8
12-6

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:

Term. ind. 1 m.........14%%
Certifikatai ........ 15 Ju % 
Spec. Taup. s-tas .. 13 '/i % 
Taupymo s —tas.....  11%
su opdraudo iki S 2000.- 
Cekių s - tas...........  6%

Nekiln. turto , Asmenines 

ir Prekybines

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6 

10:30-12:45

SAVAITRAŠTIS "Se PRIKLAUSOMA LIETUVA " 
NAUJffiMS_Sj^JTYT_OJ_AMS_-_tik %.1O, - METAMS £ _

' PAGERBIMAI
JONINES, kleb. Jono KU - 

BTLTAUS S. J. 75 metų am
žiaus ir visų JCNŲ-PETRŲ- 
P C VILU pagerbimą rengia 
L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ

KUGPA, 'talki ni nkauja nt A V 
PARAPIJOS KOMITETUI, š. 
m. BIRŽELIO mėn. 21 d., 12 
vai., sekmadienį, A V Para
pijos salėje. a. m.

Kailių siuvėjas-

Montreal, quEbec 
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

Didelis pasirinkimo! gatavų. p <jltų 
Vasaros laiku saugoj imas ( Star age) 
Taisau ir re ino d e Ii u o j u 
Siuvu ir parduodu

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

REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SUITE 409 
MONTREAL, P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

D.N. BALTRUKOMIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PATARNAVIMAS, PIRKIMAS - PARDAVIMAS 

445 Jean Talon W. Suite 305 , Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 ............Namu : 737-0844.

DEJA
i 10
9: 30 p

9 :

p • m.
m.
p - m»30

NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 
St. Ville L o S o I I e, P. Q.

36 5-0 505

KAINOS BUVO TIK LAIKINAS REIŠKINYS

DABAR
PRAŠOME PALYGINTI KAINAS IR DRAUDIMUS

Dr. A. S. POPIERAITIS Adamonis Insurance Agency Inc
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sh e r b r o o k St.W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1-40 24 E ' 

__ C —p. 
ADVOKATAS___________________________________ b

ROMAN J. IŠGANAITIS b a.,b.c.l.

PIRMOJE VIETOJE MES SIŪLOME :

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 37 8 1

Albertas NORKELiŪNAS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1945 pi.

ADVOKATAS

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

168 Notre Dome St. E. , Suite 205 
Tel: 366 —206 3 h 866 -206 4.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS 
j 

50 Du Domaine, Ii e Perrot , Que, H7V 5V6
Res. Tel: 45 3-9 14 2

ADVOK ATAS

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

4 701 Bonn antyne, Verdun (kampas 2—n d Ave. ) , Que. H4 G 1E6 
Tel. Bureau: 769—8824; Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. 
J: ( 5 14) 87 1-1430.

4 Notre Dome E. Suite 504
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878 -9 534

8 psl.

PATARNAVIMĄ DRAUDIMĄ PARŪPINANT

IR NELAIMĖS ATVEJU

UZ STANDARTINĘ KAINĄ

Tel. 722-3545

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 117, R.R.2 T 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.

TRANS-QUEBEC SIDINGS LT. D.
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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