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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
VIEŠAI APKALTINTI IRANO 
TERORISTAI

JAV Gynybos Sekretorius 
Caspar Weinberger'is pa
skelbė, kad spalio 23 d. Bei
rute JAV Taikos Dalinių būs
tinę buvo užuolę ir subom - 
bardavę Irano teroristai, re
miami Syrijos, su jos -žinia 
ir pritarimu. Žuvo 239 JAV 
kariai, jų tarpe 218 marinų.

Ta pati grupė buvo užpuo
lusi ir Prancūzijos Taikos 
Dalinį. Prancūzija vėliau re
agavo bombarduodama Irano 
ir Syrijos kontroliuojamas 
sritis.

SUSIRGO SYRIJOS 
PREZIDENTAS

Iš Damasko pranešama, 
kad Syrijos prezidentas Ha
fez Assad'as gavęs širdies 
ataką, buvo intensyvio
je priežiūroje, ir dabar jau 
pradėjo sveikti. Jis susirgo 
dieną prieš numatytus svar
bius pasikalbėjimus su Le- 
banono prezidentu Amin Ge- 
mayel dėl trupių išvedimo iš 
Lebanono.

IRAKAS PASKANDINO
GRAIKŲ PREKYBOS LAIVUS

Irako karo lėktuvai pa
skandino Graikijos prekybi
nį laivą Persijos įlankoje, 
naudodami raketą Exocet, pa
gamintą Prancūzijoje. Kiti 
šaltiniai paneigia šios rake
tos naudojimą. Patvirtinama, 
kad be Graikijos laivo A nti- 
goni nukentėjo ir keli kiti į- 
vairūs laivai. įgula išsigel
bėjo.

IZRAELIO ŽMONĖS
PASIILGO TAIKOS

"Taika Dabar" Izraelio 
grupė ragina L.Amerikos 
žydus pasisakyti prieš le
miamas klaidas, padarytas 
Izraelio vyriausybės.

-Jeruzalės advokatas Tzali 
Reshef pareiškė, kad”Izrae
lis turi eiti į kompromisą ir 
suprasti,kad būtina susitar - 
ti su kaimynais, kitaip įsi - 
tvirtinimas Vakarų Krante 
ir Gazoje, neprives
prie taikos".

Adv. Reshef atvyko 12 die
nų vizitui po Š. Ameriką.

JARUZELSKIS KEIČIA 
EKONOMIJOS PLANUOTOJUS

Gen. W. Jaruzelski, augant 
ekonominiams sunkumams ir 
žmonių nepasitenkinimuLat- 
leido iš pareigų ekonominės 
Programos sudarytoją Ja
nusz Obodowskį. Jį paskyrė 
prižiūrėti prekybą s.u So
vietinio bloko valstybėmis .

Dvi dienas trukusiame 
seime gen. Jaruzelski įgavo 
dar didesnę galią, nes dabar 
jis vienas, jeigu kiltų nėra - 
mumai, turi teisę paskelbti 
karo stovį.

Parlamentas nubalsavo 

pratęsti amnestijos laiką iki 
šių metų pabaigos politi
niams disidentams, jeigu jie 
pas iduos.

Atrodo, kad vyriausybė 
bijo galimų neramumų, nes 
pasidarė didelis trūkumas 
sviesto ir kitų produktų kai
nos žymiai pabrangs.

Lech Walesa skelbia, kad 
reikia protestuoti dėl kainų 
pakėlimo.

Parlamentas gen. Jaru- 
zelskį paskyrė valstybės Gy
nybos Komiteto pirmininku , 
o Valstybės Taryba padarė 
jį ginkluotojų pajėgų virši - 
ninku karo atveju.

NUŠOVĖ BĖGANČIUS PER 
SIENA..

Rytų Vokietijos sargybi
niai nušovė du žmones ir ki
tus du sužeidė,kai jie bandė 
pervažiuoti sieną į Vakarus 
su gazoliną vežančiu sunk - 
vežimiu.

VAKARU VOKIETIJA SUTINKA 
SU RAKETŲ IŠDĖSTYMU

Iš Bonn'os,V. Vokietijos 
pranešama, kad nežiūrint 
organizuotų protestų, V. Vo
kietijos vyriausybė sutinka 
su Pershing 2 raketų išdės
tymu. Vienintelis įvykis,ku - 
ris išdėstymą galėtų sustab
dyti, būtų nusiginklavimo 
susitarimai Ženevoje tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos.

Parlamento debatai buvo 
įtempti,trūko dvi dienas.

Kuomet demonstruotojai 
bandė pereiti į Rytų Berly
ną su plakatais, jie buvo 
sargybinių mušami lazdo - 
mis ir neleidžiami įeiti.

EKONOMINĖ TARYBA 
OPTIMISTIŠKA

Iš Ottawos pranešama,kad 
iki 199O-tųjų metų Kanados 
bedarbė galės būti sumažin
ta nuo 6 iki 8 procentų. Net 
nepakeliant virš 5% infliaci
jos.

Tam tikslui pasiekti bus 
padaryti struktūriniai pakei
timai derinant specialybes 
su modernios ekonomijos 
reikalavimais.

Šiais metais Ottawa išmo
kės 12 bilijonų dolerių ne
darbo draudimui, bet išleis 
tik 1 bilijoną dolerių naujų 
darbų sukūrimui. Kanados E- 
konominės Tarybos p-kas 

Auka lietuvių Teisėms Ginti Fondui ....................... US $.. ...................

Pavardė, vardas......................................,..........................................................................

Adresas ..................................................................... ................................ .. ................................OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:

Slater pareiškė,kad Taryba 
mano, kad su tais pinigais ga
lima daug geriau susitvar - 
kyti, negu kad dabar daroma.
PERTVARKYS SENOJO
MONTREALIO PAKRANTĘ

Ottawos vyriausybė paža
dėjo pasistengti duoti 55 mil. 
dolerių išvystyti ir pertvar
kyti senojo Montrealio pa
krantę. Tikimasi, kad tokiu 
būdu bus galima privilioti 

IŠRINKTA XII —ji KLB KRAŠTO TARYBA
KLB VII tos Krašto RTarybos vyriausioji Ri'nkimų 

Komisija savo posėdyje 1983 m. Llapkričio mėn. 15 d. , 
nutarė laikyti Į VH-tą KLB Krašto Tarybą išrinktais 
šiuos asmenis:
Vancouverio Apylinkėje /aklamaci ja/-G u m bei i s Edvar
das :
Calgario Apvlink. /aklam./-Dubauskas Kęstutis; 
Thunder Bay Anvl. / aklam. / Dr. Jaseyičiūtė Emilė; 
Sudburio Apvl. /aklam/.-Bataitis Juoazas, Rugienė 
Sigutė;
Ottawos Apvl, /aklam./-Danys Juozas V.
Montrealio Apvl. /aklam/, :

Kun. St. Šileika, Adomonis Jonas, Kličius 
Algirdas, Lukoševičius Petras, Nagienė Birutė , 
Norkeliūnas Albertas, Paukštaitis Pranas, 
Piečaitis Vincas, Staškevičius Arūnas, S iau- 
či ui is Juozas;
Toronto Apylinkėje :

Pacevičius Algis, Bireta Vytautas, Paulio- 
nienė Giedrė, Jonaitienė Ramunė, Pacevičius 
Antanas, Rinku n as Antanas, Dauginis Valteris , 
Stepaitis Herbertas, Beržinytė Laima, Čepas 
Silvestras, eernas Gytis, M., Lapas Haris, Sap - 
lys Ramūnas, Juozas, Danatis Jonas, Abromaitis 
D. Angelė, Delkus Osvaldas, Ignaitytė Gražina, 
Firavičius Antanas;
Hamiltono Apvl.

Pįeinys Jeronimas, K r i § t oi a i t i s Juozas,Sta - 
nevičienė Vida, J u o z a p a v i č i u s Alfonsas, D e k s - 
nys Kazys, Stankus Jonas, Kvedaras Vaidotas , 
Skripkutė Liucija.
St. Catharines Apyl. /aklam,/

Alonderis Juozas, S e tikas Adolfas.
Delhi Apyl. /aklam. /

Auga it i s Petras, P o v ii a it i s Bronius, Berzi - 
n i s Stas ys.
Rodney Apyl. /aklam. / - Mockus Zigmantas 
Londono Apyl./aklam. /

Cahinauskaš Miras, Keras Stasys,Vilem 
brektas Rudy Jonas, f v i lp a Jonas Algis. 
WindsorQ Apvl./aklam. / - Kuras Česius.

KLB VYR. RINKIMŲ. KOMISIJA

NAUJA KL JAUNIMO SĄJUNGOS TARYBA

Sudbury Apyl./aklam. / -Rūgytė Marytė 
Toronto Apyl.

Sungaila Morkus, UI e c ka i t ė Jūratė, C e p a i t ė 
Dana,Rašymas Antanas, C u pl i nks a s Darius,Rašy
mas Algis, SI i v i ns ka i t ė Natalija, T r u m p i c ka s Ri
mas, Trumpickaitė L orėta, C u pi i n s ka s Vytas; 
Hamiltono Apyl.

Rukšėnaitė E lyte, C i pa r y t ė Ramona, A u š ro
ta i t ė Kristina, C i p a r y t ė Dana, Pleinytė Aušra; 
Londono Apyl. - B e r s ė na it ė Sigita, J ud ic ka i t ė Dalia. 
Delhi Apvl. /aklam/ - B e r z i n i s Pranas.

KLB VYR. RINKIMU KOMISIJA
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOę 

GINKIME LIETUVIU TEISES 3

Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui |
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti " lietuvių Teisėms 3
Ginti Fondas” ( arba "American Lithuanian Rights Fund, I ne.") s
ir siųsti adresu* 5620 So. Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636 3

Privačių investacijų už 250 
mil. dolerių. Pamirštama , 
atrodo, kad tos investacijos 
negausės , jeigu PQ politika 
nesikeis ir kalbos fanatiz - 
mas nešvelnūs.

Ar dideliems liuksusi
niams pastatams montrea- 
liečiai ar ir kiti yra psiruo- 
šę-taip pat dar didelis klau
simas .

LIETUVAITĖ PASIŽYMĖJO METROPOLITAN OPEROS 
VARŽYBOSE

Sol. Marija Bizinkausl
Sol. Marija Bizinkauskaitė 

šiais metais šiaurės rytų 
rajone METROPOLITĄ. IN
OPEROS varžybose laimėjo 
antrąją vietą. Jos 
seneliai Į Ameriką buvo at-

TRADICINES LIETUVIU 
DIENOS CLEVELANDE'

LAPKRIČIO 26- 27 d.d . 
JAV LB Cleveland'© Apylin
kės Valdyba rengia Lietuvių 
Dienas. Koncerte dainuos 
sol. Marija Bizinkauskaitė, 
baigusi Bostono Konservato
riją ir Rochester'io tautinių 
šokių grupe,kuriai vadovau
ja J. Reginie nė. Taip pat 

VLIKO SEIMAS
Š. m. lapkričio 12-13 d. d. VLIKO SEIMAS posėdžiavo 

Detroite- Southfield, Mich. Dievo Apvaizdos Parapijos 
Kultūros Centre. Seime dalyvavo 38 atstovai ir eilė sve
čių, jų tarpe ALTO p-kas dr.K.Š idlauskas ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės p-kad dr-A .Butkus.

Seimą sveikino raštu senatoriai Charles H. Percy ir 
Robert Dole,Kongreso atstovai William S. Broomfield ir 
Dante B. Fascell, Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Šefas 
Stasys Lozoraitis, Lietuvos Atstovas Washingtone dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas D, Britanijoje V. Balickas 
ir generaliniai konsulai, Lietuvos vyskupai, Vincentas 
Brizgys i r Antanas Deksnys, o taip pat visa eilė organi
zacijų ir pavienių asmenų iš JAV,Australijos, Lotynų A- 
merikos,Kanados ir Europos.

Seimas nutarė pasveikinti prezidentą Reagan'ą ir pa
reikšti padėką už jo nuola tinę paramą Lietuvos laisvės 
bylai.

Seimo darbotvarkėje, be kasmetinių VLIKO ir Tautos 
Fondo Tarybų ir Valdybų pirmininkų ir valdybos narių 
Pranešimų,plačiau buvo apžvelgta tarptautinė padėtis ir 
Lietuvos laisvinimo problema. Apie "Vakarų Europos 
tarptautinę politiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu” praneši - 
mą padarė Lietuvos atstovas prie Vatikano Stasys Lo
zoraiti s, Jr. , apie Lietuvos laisvinimo problema - 
simpoziumo dalyviai - inž.L.G r i n i u s,dr.K. Kar
ve 1 is, A.J.Kas ui a itis irdr.D.K r i v ic kas. 
Pranešimus gražiai papildė apie VLIKO susikūrimą agr. 
B. Gaidž iūna s, VLIKO vienas steigėjų ir pirmosios 
valdybos vice-pirmi ni nkas.

Seimas, išklausęs pranešimus, vienbalsiai nutarė pa
skelbti 1983-1984 m. VLIKO sukaktuviniais metais, kvies
damas visus lietuvius šią sukaktį ir jos reikšmę plačiau 
paminėti ir nušviesti.

Seimas taip pat priėmė VLIKO pareiškimą, kuriame 
apžvelgta VLIKO susikūrimo ir jo darbų vykdymo eiga , 
Lietuvos laisvės bylos dabartinė būklė, atžymėti naujos 
krypties ženklai, rodantys didesnį,ypač Vakarų Europos 
domėjimąsi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje esančia padė
timi.

Seimas praėjo darnioje nuotaikoje,plačiai pasisakius 
Seimo dalyviams ir svečiams rūpimais klausimais.

Priimtos rezoliucijos bus netrukus paskelbtos.

aite
vykę dar prieš I—ąJJ Pas. 
Karą. Tėvai gimė Ameriko
je. Jos tėvas profesoriau- 
ja Bostone. Solistė toliau 
gilina operinio dainavimo 
studijas Philadelphijoje.

vyks šešių jaunų daili - 
ninku paroda.

’GRANDINĖLĖ” ROMOJE
fv. Kazimiero 500 m. 

mirties minėjime Romoje 
dalyvaus Cleveland'©lietuvių 
tautinių šokių grupė GRAN
DINĖLĖ, vad. Liudos agio. 
Jos išvyką remia "Ohio A rts 
Council” ir "Ohio Humani - 
ties Council".



Už Lietuvos išlaisvinimai Už ištikimybę Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyąute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVE.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS : (514) 366-6220

Second Class Mail. Rep,. Nr. 1952. Return postape guaranteed.
Postage paid at Montreal. CP. P ubli shed by the 1 ndependant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.
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Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — S 16.00 
Rėmėjo — $ 20.00

P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

PRANEŠA ALT A

DOKUMENTAI PRIEŽ SOVIETU PAŠTO NUOSTATU 
NESILAIKYMĄ

JAV kongresmanas Benjamin A. Gilman, kuris labai su
sirūpinęs paveikti, kad Sovietų Sąjunga nelaužytų pašto su
sisiekimo sutarties, atsiliepdamas į Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko dr. K. Šidlausko raštą, pranešė, kad 
jis jau turi daugiau kaip 1600 dokumentų iš dvylikos kraštų 
rodančių kaip blogėja Sovietų pašto tarnyba — neperduo - 
dant laiškų ir siuntinių. Spalio 4 d. Washingtone tuo rei - 
kalu buvo apklausinėjimai. Liudijo įvairių etninių grupių 
vadai, jų tarpe ir buvęs Sovietų kalinys. Iškelti Sov. Są - 
jungos vykdomi pašto susisiekimo sutarties laužymai.
ALTO RAŠTAS PREZIDENTUI REAGAN'UI

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas pasiuntė prezidentui Reaganui padėkos raštą už at
siųstą sveikinimo telegramą ALTO suvažiavimui. Drauge 
perdavė tekstą suvažiavimo rezoliucijos, kuria sveikina
mas prezidentas už aiškų pasisakymą nepripažinti Lietu
vos okupacijos ir už paramą laisvojo pasaulio akcijos prieš 
sovietinę diktatūrą. Pirm. dr. K. Šidlauskas pareiškė užuo
jautą dėl taip žiauriai išžudytų JAVkarių 
Libane ir pažymėjo, kad ALTAS remia prezidento pastan
gas prieš Sovietų imperializmą Ryšium su pastangomis 
ginti demokratiją Grenados saloje, ALTO pirmininkas pa
siuntė telegramą prezidentui, paremdamas reikalą ginti 
žmonių teises ir laisvę.
APIE GENOCIDĄ LIETUVOJE

Meldutis Laupinaitis parašė knygą ispanų kalba, apie So
vietų vykdytą genocidą Lietuvoje: "Fu Acuso". ALTAS ga
vo iškarpas Brazilijos laikraščių, kuriuose labai palankiai 
atsiliepiama apie ši leidinį. Su autoriaus nuotrauka palan
kų vertinimą įdėjo 30, 000 tiražo turįs graikų laikraštis — 
"Jornal Helenico", taipgi šiltas recenzijas išspausdino Įei
ti laikraščiai "Diario Popular","Diario Jundiai”, "Diario de 
Jacarei", "Diario Sorocaba".
BOIKOTUOJA SOVIETU LAIVUS

Sovietų prekybos laivas Novom! rogorod, kuriam dėl uos
tų darbininkų priešiškumo nepavyko savo prekių iškrauti 
keletoje JAV uosių, buvo pasiruošęs spalio 14 d. atplaukti 
į Baltimore ir čia preKes iškrauti. Apie tai patyręs Jung
tinis Pabaltiečių Amerikiečių komitetas susisiekė su Bai- 
timorės uosto darbininkų unijos vadovybe, painformavo 
apie to sovietinio laivo ryžtą vykti į Baltimorės uostą, pra
dėjo organizuoti demonstracijas. Longshoremen unija pa— 
reiškė,, kad ji atsisaKO iškrauti prekes, kurias gamina dar
bo vergų stovyklose. Maskvos laivas nebegalėjo ir Balti- 
morėje savo preKių iškrauti. Šiuo meru, pavaduodamas dr. 
K. Šidlauską, Pabaltiečių komitetui pirmininkauja dr. J.Ge
ny s. ------------- ------

DARIAUS IR GIRĖNO ALBUMAS
Dariaus ir Girėno albumas, jų istorinio žygio 50 metų su

kakties proga, jau yra spausdinamas M. Morkūno spaustu — 
vėje, Chicagoje. Albumas bus 8,5 X 11 colių (22cm x 28cm) 
formato, spausdintas ant geresnės rūšies popieriaus, Įriš
tas į kietus meniškus viršelius, ir turės apie 270 psl. JĮ 
suredagavo ir paruošė inž. ir komercinis lakūnas E.Jasiū- 
nas.
2 psl

KANADOS LIETUVIU FONDAS SKELBIA

KONKURSĄ
PAMINKLO SUPROJEKTAVIMUI

PAMINKLO DUOMENYS :
V i e t a - TORONTE, PARK LITHUANIA
K a i n a - iki $ 15.000
Medžiaga - akmuo, granitas, gelžbetonis
Aukštis- 8-10 pėdų
Įrašas - PARK LITHUANIA -DEDICATED TO 

LITHUANIAN FREEDOM FIGHTERS

LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY 
TORONTO BRANCH

Projektus siųsti iki š. m. GRUODŽIO mėn. 31-os die
nos, LITHUANIAN CANADIAN FOUNDATION, 28 The 
Palisades, , TORONTO,Ont. .CANADA M6S 2W8.

Pirmąją vietą laimėjusiam projekto autoriui bus iš
mokėta

PENKIŲ ŠIMTU DOLERIŲ PREMIJA.

Texstai ir nuotraukų paaiš.Kinimai bus angių ir lietuvių 
kalbomis. Albumą leidžia komitetas, susidedąs iš: F. Ja- 
siūno (pirm ), J. Kavaliausko (ižd. ), P. Aleksos ir A. Ba- 
leškos. Į garbės Komitetą įeina: kons. Antanas Kalvaitis , 
Petras Jurgėla ir Antanas Vaivada.

Visuomenė yra kviečiama albumą nedelsiant užsisakyti, 
komitetui pri siunčiant 20 dol. (US) adresu.

DARIAUS — GIRĖNO ALBUMO KOMITETAS 
c/o J. Kavaliauskas, 6437 S. Washtenaw'Avė. . 
Chicago, IL 60629 USA.

Albumą atspausdinus, jis bus platinamas aukštesne Kai-: 
na. Atsluntusieji 25 dol. ar daugiau, bus laikomi garbės 
prenumeratoriais. Paskyrusieji 100 dol. ar daugiau, bus 
laikom: albumo rėmėjais. Visų prenumeratorių ir rėmėjų 
sąrašas bus paskelbtas albumo pabaigoje.

DARIAUS — GIRĖNO
A LBUM O KOMITETAS

PRANEŠA PLJS-
PIRMININKO ŽODIS

Grįžus iš V-jo PLJK , naujoji PLJS valdyba tuojau 
stojo prie darbo. Turėjome giliai atsikvėpti ir atsižvelgti 
Į praėjusios vasaros darbus bei rezultatus, Kongreso nu
tarimus. A.tsižvelgėme Į Kongreso atstovų bei dalyvių 
nuotaiką , pasisakymus ir pageidavimus, kurie nepateko 
Į nutarimus. . Tą padarę, nustatėme savo veiklos gaires.

Mūsų valdybos misiją apibūdiname šitaip: "Per se
kančius keturis su puse metų PLJS valdyba yra pasiruo - 
šusi dirbti ir padaryti PLJS stipresniu lietuviško jaunimo 
ju giriu, kad lietuviškas jaunimas galėtų efektingai ir vie
ningai dirbti tėvynės labui ir tautos išlaikymui".

Peržiūrėję dabartinę PLJS padėtį, ruošiamės sustip
rinti tris labai svarbias sritis mūsų veiklos pasisekimui; 
visuomenės i formacijos Sritį, organizacinę struktūrą ir 
lėšų telkimą. ių trijų pagri- dirių veiklos Sričių atgaivi
nimas ir pil as išvystymas padės mums vykdyti V PLJK 
nutarimus bei ikitus projektus, kurie išreiškia to kongre
so dvasią.

Neleiskime tai dvasiai diegti. Ji yra yra mūsų jau
nimo dvasia, kuri šaukia: "Mažiau kalbų - daugiau darbų' 
Nepasimeskime kasdienybėje , nepamirškime savo įsipa
reigojimų. Užsibaigė kalbos. Atėjo laikas dirbti.

Turime sudarę nemažai planų , bet juos įgyvendinti 
reikės daugiau negu tik valdybos pastangų. Reikės viso 
jaunimo pagalbos, o ypatingai, atstovų darbo. Lauksime 
jūsų talkos besiekiant atlikti mūsų visų nusistatytus dar
bus. Gintaras Grušas

Pirmininkas

SU MEILE TIEMS, KURIE TOLI...
Rašyti laiškus, palaikyti santykius ir kelti politinių 

ir sąžinės kalinių viltis yra svarbi atsakomybė. Nepa
prastai svarbu šiems žmonėms rašyti , kad jie žinotų , 
kad jie nėra pamiršti.

' ių didvyrių pasiaukojimas siekia patraukti pasaulio 
akis Į sovietinės sistemos žmonių teisių ir sąžinės 
laisvės varžymą Lietuvoje.

METINIS VISUOTINIS SALFAS S—gos SUVAŽIAVIMAS
Metinis Visuotinis Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji- 

mo ir Sporto Sąjungos Suvažiavimas {vyks š.m. gruodžio 
10 d. , CLevelando Lietuvių Namuose, 87 I East 185-tn st., 
Cleveland, OH 41117 USA. Tel. (216) 531-2131.

Suvažiavimo pradžia 11:03 vai. ryto. Sekmadienį., gruo
džio 11 d. suvažiavimas būtų tęsiamas tik tuo atveju, jei 
darbotvarkė liktų neišbaigta šeštadienį.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, suvažiavime spendžiamuo
ju baisu dalyvauja sporto klubų rinktieji bei skirtieji ŠAL
FASS-gos pareigūnai. Patariamuoju balsu kviečiami daly
vauti sporto darbuotojai, fizinio auklėjimo mokytojai, s po r 
to veteranai, lietuviškųjų organizacijų bei spaudos atsto
vai ir visi lietuvių sportiniu gyvenimu besiŲomį asmenys.

Smu’kios informacijos ir suvažiavimo darbotvarkė yra 
išsiuntinėjama visiems sporto vienetams bei ŠALFASS- 
gos administraciniams pareigūnams. Organizacijos ar as
menys, norą gauti smulkių informacijų ar patiekti pasiū
lymų, prašomi kreiptis į ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
vykd. vicepirmininką Rimantą Dirvoiii. 89,3 South Leavitt 
St., Chicago, IL. 60620 USA, tel. (312) 233-2179, arba j 
gen. sekretorių Algirdą Bielskų. 3000 Hadden Rd. Euclid, 
OH 44117 USA., tel. (216) 481-7161.

ŠALFASS-gos Centro V aldyba

K air ė j e-^_ 
PASAULIO LIETUVIŲ B'NĖ I 
ir JAV LIETUVIU FONDO 
atstovai š. m.lapkričio 4 d. 
kartu įteikę $200.000 Li
tuanistikos Katedrai Hli lois 
U-te Chicagoje Įsteigti. Įtei
kimo iškilmėse U-to rekto
riaus menėje susitiko /iš 
kairės/; LF Valdybos p-kas 
V. NAUDŽIUS, dr. A . Razma, 
M. rEMIEMĖ, PLB Fundaci
jos narys P.KILIUS ir PLB 
Fundacijos iždininkas M . 
ŠILKĄ ITIS.

Tasmaniįoįe meno mokykloje studijuojąs Linas V Al Č I U L E VIC IUS 
savo kūrybai dažnai renkami lietuviškas temas. Čia jis stovi salia 
savo didžiules metalo skulptūros, Geležinis Vilkas

(I s Atei ti s" Nr. 7 )

Jų tikslas yra pusiau atsiektas , nes mes apie juos 
žinome, bet mums lieka darbas atkreipti viso pasaulio 
dėmesį Į jų ir Lietuvos padėtį.

Pasaulis turi žinoti, kad šių narsių individų šauks - 
mas dėl tiesos emiršta, o atsispindi mūsų darbuose ir 
aidi mūsų širdyse. O mūsų didvyriai turi žinoti, kad jų 
balsas yra girdimas.

Milda Palubinskaitė

Kiekviename žiniaraštyje matysis daugiau politinių 
kali ių vardų ir adresų. Prašau, parašykite tiems kait

imas , kurių adresai yra duodami. Leiskite jiems
ži oti, kad jų balsas mus pasiekė. AČIŪ'.

KALINAMŲJŲ ADRESAI:

Bagdonas Jonas: RSFSR Smolenskaya oblast, g. Such- 
voka, P/ya YaO 1OO/6 , Specialnaya 
Psikhiaticheskaya Bolnitsa. USSR.

Berankis Kazys: Mordovskaya ASSR, 431200
Barashevo, Te gushevsky raio , 
uchr- ZhKh 385/3-5, USSR.

Biržys Povilas : Mordovskaya ,ASSR, 431200 Bara- 
sbevo, Te gushevsky raio , uchr. 
ZhKh 385/3-5, USSR.

Burbulis A..tanas: Mordavskaya A SSR, 4311 O Zubovo- 
Polyansky raio , St. Potma, p/o 
Les _oy, uchr ZhKh 385/19, USSR.

Čekaravičius Arvydas: Kali .ingradskaya oblast, 
238100 g. Cher;yakovsk. Spetsialna- 
ya Psichiaticheskaya Bolnitsa uchr. 
OM- 216 / st. 2, USSR.

Daujotas I. : 518810 Permskaya oblast, Chusovs
koy' raio,., p/o Usesvyatskoye uchr. 
US 389/35, NachaL.iku Kapita u 
Polyakovu, USSR.

Gajauskas Balys: RSFSR, 618263 Permskaya oblast, 
Chusovskoy raio?., pos. Kuchino, 
uchr. US 389/35, USSR.

Gruzdys Kazys: Mordavskaya ASSR, 431200 Barashevo. 
Tegushevsky raio,:, uchr- ZhKh 385/ 
3-5, USSR.

Iešmantas Gintautas: 518810 Permskaya oblast,Chuso
vskoy raio~, p/o Usesvyatskoe,uchr, 

US 389/35, Nachal .iku Kapita lu Po
lyakovu, USSR.

Janulis A astazas: 618263 Permskaya oblast, Chusovs- 
ky raion, pos, Kuchir.o, uchr. US 
389/36, USSR.

Ja šku nas Henrikas: 618263 Permskaya oblast,Chusovs
koy raio ., st. Polovinka, uchr- 389/ 
36-2, USSR.

Jucys Juozas: 518810 Permskaya oblast, Chusovskoy 
raio', p/o Vesvyatkoe, uchr. 389/ 
35 Nachal--iku Kapita.’.u Polyakovu, 
USSR.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ, KALBŲ-LIETUVI&AlZ

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KORUPCIJA MEDICINOS SRITYJE
J

/pabaiga/
Vienas atsitikimėlis. Aš mačiau,kaip pabalo vienas 

vakarietis komunistas žurnalistą,kai jam patapė operuo
tis Maskvoje. Jis pasirinko grįžti į savo kraštą. Sovieti
niam žmogui,kuris neturi tokių galimybių,tenka griebtis 
kyšių. Tai jo garantija.

Kita sovietinės medicinos problema-vaistų trūkumas. 
Kai aš skaitau vakariečių pažangiųjų spaudoje,kad vais - 
tai SSSR esą pigūs,aš klausiu savęs: ar tai naivumas, ar 
žmonių mulkinimas? Įeikite į pirmąją sovietinę vaistinę 
ir jūs suprasite,kodėl taip klausiu. Ten neįmanoma ras
ti pačių pagrindinių vaistų, kai p sakysim, antibiotikų. Tų 
vaistų, kurie aptinkami - ir kurių negalima grąžinti -pa
sirinkimas labai ritbotas. Iš čia kyla nepaprastai išbujo
jusi verteivystė vaistais. Iš čia nuolatiniai skambinimai 
Į Vakarų pasiuntinybes: "Mano tėvą gali išgelbėti vaistai, 
kurie terandami Vakaruose". Sovietų Sąjungoje visi tuos 
vaistus pažįsta. Daug kam Vakaruose jie nežinomi.

Kai mano dukrytė sirgo angina, vienas "Tass " agen
tūros žurnalistas susirūpino:"Cia net ir menkiausias per
šalimas- problema. Bet aš galiu'tau pagelbėti. Mes tu - 
rime nuosavą vaistinę "Tass"e ir galiu tau gauti labai ge
rų vengriškų vaistų". Tie,kurie prieina prie vaistų san - 
dėlių Sovietų Sąjungoje, pralobsta spekuliuodami.

Sveikatos sektorius yra viso krašto padėties atvaiz - 
du. "SSSR yra kolosas,kurio galva dunkso 2000 -tuose 
metuose, o kojos- viduramžyje", -rašė italų žurnalistas 
Pietro Sormani.’ "Jis iš pradžių stulbina, o paskui kelia 
pasibaisėjimą. Elektroniniai skaitikliai stovi šalimais 
medinių skaitliukų. Vienas po kito paleidžiami orbiton sa
telitai, o žmonės trankosi išmaltais keleliais. Pokši per 
galvas gėdos neturinti propagandos kuoka, o žmonės gy - 
vena akivaizdžiausioje mizerijoje. Pažangiausia techno - 
logija, moksliniai laimėjimai dangsto kasdienybės muži- 
kiškumą, nuolatinį lopyjimą lopo ant lopo. O tačiau, ji vis- 
vien sukasi,toji Rusija'...."

Vienas šūkių pavyzdžių: abortai liberalizuoti, ir jie 
nemokami. SSSR yra pirmoji valstybė pasaulyje, kurioje 
tai buvo oficialiai leista 1955 metais. Šiandieną yra dau
giau nėštumo nutraukimų, negu pačių gimimų. Nors ši ne 
sudėtinga operacija yra oficialiai priimta ir Įėjusi Į pap
ročius, sovietinės moterys pergyvena ją kaip košmarą . 
Visų pirma Jodei, kad joms teks jos šauktis kelis kartus 
gyvenime. Čia gimimų kontrolės priemonės labai ribotos 
ir archajiškos. Piliulės ir prezervatyvai /liaudis juos va- 
dina"snowboots"/ yra " deficitinės”. Antra- todėl, kad įs

eeeeooooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooeoeooc
Kelionė Po Tolimąją Aziją

Liudas Stankevičius 
/tęsinys/

Sekančią dieną praleidome Singapūre, o dieną po to nu> 
tarėme greituoju traukiniu važiuoti į Malaziją.Atsisvei
kinom su mūsų draugužiu John,kadangi jis sakė,kad se - 
kančią dieną skrisiąs į Europą.

MALAZIJA
Atsikėlę anksti rytą, išvažiavom į geležinkelio stotį 

iš kur 8 vai. ryto traukinys jau mus vežė Malazijos link . 
Vagonas buvo vėsinamas. Traukinys lėkė visu greičiuper 
džiungles,kuriose augo Įvairių rūšių palmės ir medžiai , 
iš kurių gaminama guma. Pakelyje,kur ne kur matėsi lūš
nos, bet ant jų stogų stovėjo televizijos antenos.

Po šešių valandųkelionės, pagaliau traukinys atvažia
vo Į Malazijos sostinę Kuala Lumpur.

Malazija randasi vidury pietryčių Azijos. Yra viena 
iš turtingiausių gumos,alavo ir palmių alyvos gamintojų 
pasaulyje. Čia gyvena 45% malajų,35% kiniečių, 1O% Bor
neo aborigenų. Oficiali kalba yra anglų,todėl čia nėra jo
kių komunikacijos problemų.

Mieste matosi,pagal pastatų stilių ir žmonių apsi
rengimą, kad čia dominuoja islamų religija. Pats Kuala 
Lumpur miestas yra labai didelis. Į akis krenta naujai 
pastatyti dangoraižiai. Ypač vienas labai didelis ir gra - 
žus pastatas yra statomas japonų firmos ir net japonų 
darbininkų. Gatvės nepasižymi švara, o jose verda iš kai
rės pusės didelis judėjimas. Ypač daug ,kaip visuose A- 
zijos kraštuose, matosi motociklų,kurie ne tik labai daug 
trukšmo sukelia, bet ir teršia orą.

Kadangi geležinkelio stotis buvo pačiame miesto cent
re ir mes neturėjome jokio bagažo, išskyrus mažą kelio
nių maišelĮ su reikalingiausiais daiktais,tai žygiavome 
miesto gatve, jieškodami švaresnio viešbučio. Ilgai nerei
kėjo klaidžioti, nes netrukus prieš mus išdygo augštas,ne
seniai statytas viešbutis,kur,kad pritraukus daugiau kli- 
jentų, reklamuojant buvo išnuomojami Kambariai su 25% 
nuolaida. Be to, kai tik užsakėm kambarĮ.tai mums da - 
vė kuponą dviems kokteiliams ir vieną kuponą saunai.Ka
dangi buvo karšta diena,tai pirmiausiai pasinaudojome gė
rimais. Saunos kupono nenaudojome, nes užteko tik iš vieš 
bučio išeiti Įgatvę, ir jauteisi, kaip pirtyje.. .

Pagyvenę keletą dienų Kuala Lumpur ir apžiūrėję 
miesto Įdomybes ir krautuves, prieš grįžtant atgal Į Sin
gapūrą, užėjau Į kirpyklą. Jauna malazijietė išplovė man 
plaukus ir stengėsi gražiai apkirpti. Visas tas darbas kai
navo $1.50. Tai mano žmona juokais ir sako: "Matai, da
bar žinosi,kur atvažiuoti pigiai apsikirpti".

Liepos 6 d. ,3 vai. p. sėdom Į greitąjį traukinĮ ir lė
kėm atgal Į Singapūrą,kuriame atsiradome vakare ir tie
siai nuvažiavome Į viešbutĮ nakvynės. Bematant ir užmi
gome. Tik 12 vąl. nakties mus pažadino stiprus sprogimas, 
lyg būtų sprogusi bomba. Tuoj šokau iš lovos prie lango . 
Tik matau,staiga pradėjo pūsti didelis vėjas, medžiai šok
ti valsą, o langų stiklai virpėti. Pasipylė smarkus lietus. 
Pagalvojom, kad pakliuvom Į uraganą ir kad kartais ne - 
sprogtų langų stiklai ir nesubyrėtų ant mūsų galvų, atsi - 
1983. XI.124

čių valymas vyksta be anestezijos. Reikia papirkti gydy
toją, kad užmigdytų. Moterys tai žino, žino ir tarifą:tarp 
50 ir 1OO rublių /35O-7OO frankų/. Kadangi kai kurie 
gydytojai varo tas operacijas vieną po kitos, it konvejery- Europos tautos, buvusios
je, jų oficialios algos tampa vien pridurku nelegaliems už- ir esančios po rusų jungu ,
darbiams. Korupcija yra jų pragyvenimo šaltiniu.

kalimais pusiau slapto, "bakšišais" paremto gydymo, 
egzistuoja kita, visiškai Įstatymais uždrausta, medicini
nė praktika - šarlatanų medicina. "Literaturnaja Gazeta" 
yra atskleidusi vaizdą,kaip pardavinėjami tuzinais,slap
tai stebuklingi eleksyrai: pav., pseudo-daktaro Karajef'o 
vaistai gydą vėžį. Tai dantų pastos, sutrintų rįešutų ir 
benzino minklė . Daugelis rusų pasikeičia tarpusavyje tų 
vaistytojų adresais. "Izvestija" pareikalavo negailestin - 
gos kovos su tais šundaktariais tuo pačiu metu apgailės - 
taudama,kad ministerių ir vice-ministerių tarpe esama 
žmonių, linkusių į juos kreiptis. Nejaugi jie taip pat ro
dytų nepasitikėjimą oficialiomis medicinos Įstaigomis ? 
Oficiozas,tarp kit ko, atskleidė,kad vienas iš tų gydyto- 
jų-apsišaūkelių Ivan Skvorcov'as uždirbąs 700 rublių į 
mėnesį, atsieit, keturis kartus daugiau už tikrą gydytoją '.

Vienas šeimos gydytojas prabilo mįslingai: "Kai aš 
skaitau apie visa tai, aš nebejaučiu skrupulų priimti dova
nas. Daug ką reiškia šiam krašte permąstyti. Aplinkui 
save aš matau visuotiną nusivylimą. O mes nesame kokie 
šventieji".. . Jis pasakojo man apie atvejus savo mokslo 
draugų,kurie pasidarė šoferiais ar net pardavėjais, užuot 
gydę žmones už 150 rublių Į mėnesį. Ir pilnas kartėlio jis 
užbaigė šiais žodžiais:" Nueikit į sovietinius paplūdymius 
ir pamatysit,kiek moterų yra paženklintos grubiai atliktų 
chirurginių operacijų randais: tai atgalia ranka pavarytų 
cezarinių operacijų padariniai. Jei būtų buvę bent men 
kiausios dozės profesinio sąžiningumo, būtų buvę galima 
išvengti pacientėm tų gramėzdiškų žymių".

Gydymas yra toks,kokia yra visuomenė. Jis dvilypis 
ir jie eina blogyn. Centrinio statistikos biuro duomenys 
rodo, kad tarp 1970 ir 1975 metų vaikų mirtingumas pašo
ko trečdaliu, o žmogaus gyvenimo ilgio vidurkis sumažė
jo. Nuo tos datos skaičiai nebeskelbiami. Šitaip sutvar - 
koma visa eilė problemų. Bet šis nuosmukis sanitarinėje 
sistemoje padeda klestėti korupcijai. Pagal vieną tyrimą, 
atliktą Prancūzijoj, ginklavimasis turi netiesioginę Įtaką 
tai krizei; ruošiantis karui, sveikatos reikalų biudžetas 
nukrito nuo 9.8% 1955 metais iki 7.5% 1977 metais, tuo 
tarpu kai karinis biudžetas paaugo. O kaip tik tame laiko
tarpyje /1955-1977/ SSSR pasivijo ginklavimosi srityje JA 
V-bes - pirmosios sovietinės atominės bombos išsprog
dinimas įvyko 1953 metais- ir nuo 1980 metų ji ėmė lenkti 
Ameriką. /Vertė L. M. / 

gulėm į priešingą pusę nuo lango. Vėtra po truputĮ pradė
jo mažėti,ir mes bematant užmigome.

SekantĮ rytą aš klausiau viešbučio tarnautojo apie 
praeitos nakties sprogimą ir uraganą. Jisai sako, kad tas 
sprogimas tai buvo perkūno vienkartinis trenksmas,o kas 
dėl uragano, tai Singapūre jų nebūna, čia tik paprasta lie
taus audra. Mes sau pagalvojome,kaip tada turėtų atro
dyti tikras uraganas? Sunku ir įsivaizduoti.

Visą dieną praleidomeivaikščiodami po miestą, o va
kare susidėjome visus daiktus ėjome gulti,kadangi ryt - 
dieną reikės anksti keltis ir keliauti toliau.

TA IV A NA S
Atsikėlę 6:30 ryto, pavalgę pusryčius, išvažiavome Į 

aerodromą, kur atsiėmėm savo kelionių maišą, paliktą ba
gažo saugojimo kameroje. Perėję formalumus,sėdom Į 
lėktuvą ir laukėm ,kol jis pakils.

Pagaliau, 1O vai. kopėm augštyn i dangų. Tik lėktuvui 
pakilus, visiems išdalino laikraščius. Gavę anglų kalbo
je Singapūro dienraštį, Įsmeigę Į jį akis,pradėjome skai
tyti. Staiga šalia mūsų kažkas sustojo ir sako:"Good mor
ning". Pakėlę galvas, žiūrim ir negalim tikėti: na gi sto
vi uniformuotas musų draugas Jihn ir sako:"Aš jums no
rėjau padaryti staigmeną, tai vieton skridęs Europon,pa
sikeičiau su savo draugu vietomis,tokiu būdu dabar galiu 
jus lydėti Į Taivaną". Tikrai maloni staigmena. Žinoma, 
per visą kelionę jis mus gerai prižiūrėjo ir nešė visokių 
skanėstų ir davė maišą suvenyrų.

Po keturių valandų ir dešimtį minučių skridimo, at
siradome Taivano sostinėje Taipei. O mūsų draugužis nu
skrido toliau su savo Įgula Į Korėją.

Taivanas- vienintelis Azijos kraštas, Į kurį mums , 
Kanados piliečiams reikėjo turėti įvažiavimo vizą,kuria 
buvome iš anksto apsirūpinę.

Išlipus Taipei aerodrome, išsikeitėme čia pat pinigus 
ir sužinoję, kur yra tinkamas viešbutis, sėdom Į to vieš - 
bučio automobilį.A rtėjom prie sostinės, važiuodami pro 
gražias kalnuotas apylinkes. Čia judėjimas vyko po deši
ne puse.

Viešbutyje, tik įsikūrus mūsų kambaryje,kuris buvo 
15-tame aukšte, vakare paskambino prie durų kelneris. Jis 
atnešė mums lėkštę su vaisiais nuo menažerio.su jo vizi
tine kortele. Kitaip sakant, norėjo parodyti kiniečių nuo - 
širdumą.

Viešbučio kambaryje žiūrėjome spalvotą televizijos 
programą. Čia charakteringa,kad programoje kam nors 
kalbant,tuo pačiu yra ir kinietiški parašai.Kadangi kinie
čių kalboje yra daug dialektų,tai gal nevisi supranta, o 
skaityti visi moka, išskyrus mus.

Taivanas - kraštas, kur pinasi visa kas geriausia iš 
senosios Kinijos ir modernios Kinijos. Sala,kuri seniau 
vadinosi Formoza, yra išlaikiusi seniausią pasaulio kul
tūrą. Joje gyvena 18 milijonų kiniečių,kurių daugiausia y- 
ra budistų tikėjimo. Pats kraštas yra labai gražus ir žmo' 
nės labai draugiški.

Atsikėlę iš rytų ėjome pusryčiauti ir po to važiavo - 
me taksiu apžiūrėti miesto įdomybių. Čia taksiai yra ne
paprastai pigūs. Už 2 dolerius gali beveik didesnę mies
to pusę apvažiuoti.

CARAI, KAZOKAI, KREMLIUS

tijai,kazokai tapo carų karo 
policijos daliniais. Kazokai 
buvo aprūpinti ginklais, ark
liais, Įvestos jiems gražios 
uniformos. Kai pavergtos 
tautos sukildavo, tai carai 
siųsdavo kazokus malšinti.

Lietuvių tauta irgi yra ne
mažai nuo jų nukentėjusi,y - 
pač po 1831,1863 m. sukilimų. 
Rusų carai ir jų kariai pasi
žymėjo laukinišku žiaurumu.

Buvusi carų Rusija išsi
plėtė nuo Mongolijos,Juodo
sios Jūros iki Baltijos, nuo 
Siaurės Ledinuotosios jūros 
iki Vokietijos, Lenkijos va
karinių sienų. Sąjungininkai, 
laimėję karą/1939-1945m./ 
dar Kremliui davė dovanų: 
Bulgariją, Rumuniją, Vengri
ją, R. Vokietiją,Lenkiją, Če
koslovakiją, nekalbant apie 
Baltijos valstybes.

Kokią teisę turėjo Jaltoje 
JA V, Anglija atiduoti Stalinui 
-SSSR-paminėtas valstybes , 
tautas? Atiduoti Kremliui , 
kuris nuo 1917 m. iki 1941 m . 
karo jau buvo išžudęs savo 
/rusų/piliečių, Įvairių tautų 
apie 60 milijonų. Tai tvirti
na ne tik buvęs Raudonosios 
Armijos kapitonas, rašyto - 
jas A . Solže nicy n'as, dalyva
vęs kare prieš Hitlerį, bet ir 
tūkstančiai Įvairių tautų ka
linių, išlikusių iš kacetų. Ir 
Kremliaus vadai žiauru - 
muose nesumenkėjo, tik pa
tobulino priemones.

Tai ar nekrinta moralinė 
atsakomybė ant dabartinių 
Vakarų pasaulio valstybių 
vyriausybių vadų?

Lenkija su virš 30 mil . 
gyventojų išdrįso pasakyti , 
kad nori patys valdytis. Jie

gerai supranta,kas per žmo
nės pavergėjai,kas tas val
dovų centras Kremlius.

Ir baltieji carai, ir raudo
nieji Kremliaus valdovai 
siekia to paties:grobti kai - 
myninius kraštus .paverčiant 
jų tautas vergais.Kas prieš- 
tas sunaikinamas kalėjimuo
se ar Gulago Archipelago 
stovyklose badu, teroru, šal
čiu.

Pią žmonijos rykštę sukū
rė Karolis Marks'as, turėjęs 
ir didelę neapykantą krikš
čionybei. Jo trijų tomų vei
kalas " Kapitalas" tapo ko
munistų evangelija. Pagal ją 
kapitalistinis pasaulis su vi
sais gyventojais turįs žūti.

Šia fantazija -iliuzija su
sižavėjo Europos socialistai, 
Rusijos ir Vokietijos pilie - 
čiai, nebūtinai jų tautos žmo
nės .

Carų Rusija buvo atsili
kęs kraštas, didelė dauguma 
beraščiai.Carai žiauraus bū
do, išnaudojo be gailesčio 
valstiečius ir už pasiprieši
nimą grėsė mirtis.

Carų įsakymu, buvo nau
dojamas kankinimas: kori - 
mai, nuodijimai, sąnarių lau
žymai, kūno dalių nupjausty- 
mai,paskandinimai pakrau
tuose laivuose ir nuo 16 a. - 
trėmimai Į Sibirą sunkie
siems darbams. /Apie tai 
rašo ir anglų istorikas D. M. 
Storley 1967 m. veikale 
"Russia"/.

Egzekucijas vykdė kazokai. 
Tai specialūs paį-uošti dali - 
niai kariauti, ginti carų val
džią, tramdyti sukilimus. Jie
buvo sudaryti iš laisvų ke - 
liautojų rusų, nuotykių ieš - 
kotojų,stepitj gyventojų, to
torių bei turkų. Jie medžio
davo, žūklaudavo, plėšikau - 
davo, augindavo arklius. Že
mę dirbdavo moterys.

Žymesnieji kazokai buvo 
kilę iš Zaporožės ir Dono 
kraštų. Ypač tie nekentė lie
tuvių ir lenkų, kovojo prieš 
Lietuvių-Lenkijos valstybę , 
ypač Stepono Batoro laikais.

Kazokai kariavo ir prieš 
carus. Žinomi sekantieji su
kilėliai prieš carus: Stenka 
Razin-1667-1671 m. , Bula- 
vin-17O7m. , Mazeppa-1708 
m. , Pugatšev-1773-1774 m. .

Tačiau 19 šimtmetyje,val
dant carų Romanovų dinas-

yra aukštos vakarietiškos 
kultūros,tad kodėl turi juos 
tvarkyti prievarta mažesnės 
kultūros sužvėrėjęs rusas- 
komunistas? Tą patį galima 
galima pasakyti ir apie kitas 
užgrobtas valstybes.

Tuo tarpu Vakarų pasaulis 
varo biznį su SSSR, ne tik 
parduodant prekes, bet ir 
skolinant bilijonines sumas 
/kurių neatrodo,kad kada at- 
gaus/A Stiprina Kremlių. A- 
merikos milijonieriai nema
no kitaip elgtis. Vienintelis 
dabartinis JAV prezidentas 
tiesiai ir viešai pasakė,ko 
siekia Kremlius, Mes visi 
turime atidaryti akis aklie - 
siems Vakarų politikams . 
Nė atominių ginklų nereikė
tų. . . Vorkutietis

Gal pats įspūdingiausias pastatas yra Ciangkaišeko 
"Memorial Hali". Grandioziškas, balto marmuro pasta- 
tas/7O metrų aukščio/ su mėlynu stogu. Pirmame aukšte 
randasi muziejus,paštas, suvenyrų krautuvė ir 1.1. Iš 
lauko yra platūs 89 laiptai, kuriais užlipant įeini į didelę 
salę,kurioje jus pasitinka masyvi, bronzinė,besišypsan
čio Ciangkaišeko statula. Prie jo kojų apačioje žydi gėlės 
o iš abiejų pusių stovi po vieną sargybinį baltose unifor
mose ir baltais šalmais, rankoje lai kančius šautuvus su 
durklais. Iš pradžių į juos žiūrint atrodo,kad tai lėlės . 
Jie stovi visą valandą nejudėdami ir net nesumerkdami 
akių. Mes net turėjoma arti prie jų prieiti ir įsitikinti, ar 
tikrai jie gyvi. Tai mums padarė didelį Įspūdį.

Visas pastatas apsuptas gražiausiu parku su iš visų 
šonų pastatytais vartais, Įėjimais į parką. Parkas užima 
250.000 kvadratinių metį-ų.

Artėjant pietų laikui, nuėjome Į artimiausią restora
ną. Žinoma, visur gaminamas kinietiškas maistas, o ka - 
daugi mes es'ame kinietiško maisto mėgėjai,tai buvome 
tikrai išlepinti. Tik įėjus į vidų šaltu oru vėsinamo res
torano, prie mūsų priėjo grakšti kinietė padavėja ir pa - 
davė gražų, meniškai padarytą valgių sąrašą. Atsiver - 
čiau šį meniu, - nagi žiūriu- kinietiškai parašyta. Taip ir 
prisiminiau lietuvišką posakį:"Ziūri I knygą, mato špygą" 
Tuoj užverčiau valgių sąrašą, gražinau jai atgal klausda
mas,ar turi anglų kalboje meniu. Sako,kad ne./Čia turiu 
pabrėžti, kad kai kurie restoranai turi dviem kalbom val
gių sąrašus,pritaikintus turistams/.

Padavėja visai nesupranta nieko angliškai, o aš kinie
tiškai dar nepramokęs,bet mokėdamas kaikuriuos maisto 
pavadinimus japoniškai, bandžiau savo laimę. Pasirodo , 
ji ir japoniškai nemokanti. Tarp kitko, noriu priminti,kad 
Taivanas buvo ilgą laiką japonų okupuotas,tai senesnės 
kartos žmonės moka japoniškai, bet jaunimas jau nekalba 
šia kalba. Neliko nieko kito daryti, tik apsidairyti,ką ki
ti valgo ir kas,pagal mūsų skonį,atrodo skanu. Parodėm 
padavėjai ir paprašėm, kad mums to paties atneštų.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
IGARKOS NAUJAMIESTIS

E. Juciutė
/ Iš sovietinių deportacijų 1948 m. liudininkų gyvenimo/

Apie porą metų naujieji Igarkos gyventojai - lietuviai 
gyveno liūdėdami: niekas nesilinksmino, nešoko, negrojo, 
mažai ir dainavo, niekas nekūrė šeimos. Vėliau jau pa
sitaikė sutuoktuvių, nors ir nedaug. Toliau kasmet daugė
jo. Sutuoktuves pagal valdžios įstatymus atlikdavo metri
kacijos įstaigoje. Bet lietuviai tokiomis sutuoktuvėmis ne
sitenkino. Dar nebuvo užmiršę, kad Lietuvoje, susituo - 
kusius be bažnyčios, vadindavo "saldaporiais", "susime- 
tėliais" ar dar kaip kitaip pagal gyvenamos vietos papro - 
čius. Čia, nesant bažnyčios, nei kunigo, ėmėsi apašta
lauti mokytojas Paukštaitis. Jis pravesdavo katalikiškas 
sutuoktuves jauniesiems. Pirmiausia paskaitydavo , tur
būt, jo paties sukurtą sutuoktuvėms pritaikytą maldą, ku
rioje prašoma Dievo palaimos naujai šeimai, ir priimda
vo jaunųjų priesaiką klausdamas: ar mylėsi, ar gerbsi, 
ar neapleisi ir kt. ? Jaunieji viską pažadėdavo ir užbaig
davo žodžiais: Taip man padėk Dieve, ir visi šventieji. . .

Pagal išgales vestuvių proga daugelis padarydavo ir 
vaišes. Pakviesdavo į vaišes ir "kunigą" - Paukštaitį . 
Užmokesčio už patarnavimą jis neimdavo.

Mokytojas Paukštaitis buvo atvežtas kartu su visais 
tremtiniais, Kartu atvažiavo ir jo sūnus, žemesniųjų 
gimnazijos klasių mokinys. Ir Paukštaičio žmona buvo 
vežama kartu su jais, bet ji Bielorusijoje pabėgo, nutai - 
liusi gerą momentą, kai išleido po vagonu "tūpti". Karei
vių vežant nebuvo tiek, kad galėtų kiekvieną po vagonu tu
pintį nudaboti. Vytis bėgančio kareiviai irgi negalėjo 
tik nušauti, nes besivejant , kiti išbėgiotų. Panašiai at- 
atsitiko Lietuvoje ūkininkei turguje. Ji atsivežė krepšyje 
keletą vištų parduoti. Atėjo čigonės ir žiūrinėja, dera 
vištas. Staiga viena, pagriebusi vištą, pabėgo. Ūkininkė 
šoko nuo vežimo ją vytis, o ji greit įsimaišė į žmones ir 
dingo. Sugrįžusi prie vežimo, ūkininkė neberado nei viš
tų, nei pirkėjų.

Taigi, Paukštaitienei tuo tarpu pasisekė pabėgti. Kaip 
jai sekėsi toliau, Igarkoje niekas nežinojo. O Paukštaitis 
su sūnumi čia vieni du vargo savo vargelį be mamutės.

Kai važiuodavo ešalonai dar netoli nuo Lietuvos, pa
sitaikydavo pabėgimų. Vėliau Rusijos gilumoje, nebebuvo 
prasmės bėgti, nes v ištiek Lietuvos nebepasieksi' be 
žmonių pagalbos , o rusai neslėps ir pavalgyti neduos , 
mirsi badu arba būsi pagautas ir pasodintas į kalėjimą už 
pabėgimą.

Mokytojas Paukštaitis dirbo lentpjūvėje, o sūnus, dar 
nepilnametis, dirbo padieniu darbininku visokius pagalbi
nius darbus: rinkdavo lentų atliekas, nuo kelių sniegą kas 
davo ir kL Daug tokių vaikų dirbo padieniais darbiniu -

Nathan M. A d a m s

Narkotikai ir Ginklai
/tęsinys/

JAV žvalgyba tvirtina,kad Wakkas'o klijentų tarpe 
buvo galingieji Mafijos vadai Sicilijoje:Alberti, Badala - 
menti ir Mafara. Visi trys tvarkė nelegalias heroino la
boratorijas ir parūpindavo didžiausius, įvežamo heroino 
į JAV Rytų pakraštį .kiekius. Juos Įveždavo savo būsti
nes įsikūrusios Gambino ir Bonanno šeimos New Yorke 
ir New Jersey. Iš ten heroino siuntos maitino jo skleidė
jus Bostone,Philadelp’ijoje, Detroite, Baltimorėje ir Wa
shingtone,D. C. Tuo pačiu kilo ir nusikaltimų skaičius.

č i u r p i Schema
1980 m. pradžioje Wakkas'o parūpinama morfijaus 

bazė buvo atsakinga už pusę viso heroino, išplaukiančio 
iš Sicilijos į JAV. Apskaičiuojama,kad 1980 m. Wakkas 
išekspedijavo ir ištarpininkavo morfijaus bazių virš 4 
mil. dolerių vertės Sicilijos laboratorijai vien per 4 mė
nesius. Didžiuma to kiekio buvo skirta JAV.

Niekas negali tikrai pasakyti,kada Wakkas tapo ver
tingu KPTTEX darbuotoju, tačiau žinoma, kad 1980 m. bė
gyje jis įsigijo 5 miL dolerių vertės Sovietų Z. S. U- 23 
priešlėktuvinių ginklų iš KINTEX . Jie buvo nugabenti į 
Iraką sunkvežimiu per Turkiją. Wakkas užmokėjo KIN
TEX 'ui vien tik morfijaus bazėmis.

1981 m. pradžioje Sallah Wakkas buvo atydžiai ap - 
klausinėjams JAV Vaistų Administracijos. Kartu su Ita
lijos vyriausybės darbuotojais JAV agentai pradėjo ar
dyti ‘Naurės Italijoje Wakkas'o organizaciją. Pajutęs 
spaudimą, jis išsikėlė Į Sofią 1981 m. spalio 29 d.

Terzev'as jį priėmė išskėstomis rankomis.KINTEX 
įtaisė Wakkas'ą į milžinišką vilą, ant aukštų, vaizdingų 
Vitosha kalno nuobėgų, ir kur matėsi Sofia. Gyrėsi, kad 
tai Bulgarijos ambasadoriaus Maskvai namas ir plotai. 
Per 1982 m. sausio mėnesį KPITEX talkininkavo Wakkas' 
ui ir kitiems jo palydovams,kad galėtų susitikti su Pa - 
lermo Mafios dvejais atstovais. Jie- pagrindiniai mor
fijaus bazės pirkėjai. Kad jų susitikimas būtų visiškai 
saugus ,KI -'TEX užblokavo visą vieną aukštą Park-Hotel 
Maskva /kuris buvo kitoje pusėje gatvės nuo Sovietų Am
basados/ ir įsakė imigracijos inspektoriams neštam - 
puoti narkotikų pardavėjų pasų,kad neliktų jokių jų lan
kymosi pėdsakų. Atvyko ir laivų kapitonai graikai. Tiks
las - suplanuoti kokiais keliais pergabenti didžiulius kie
kius morfijaus bazių pro Mediteraniją į Siciliją; kaip gau
tą pelną vėl investuoti į KINTEX ginklus,kurie būtų pa - 
siųsti iš Varnos ir Burgas, ir vėl parduoti teroristų ir Į- 
silaužėlių gaujoms. Tačiau Wakkas'o galimybės vėl in
vestuoti išsiplėtė daug toliau už paprastą įsigijimą KIN - 
TEX 'o kalašnikovų ir RPG-r. raketsvaidžių.

Wakkas neprasitarė jau apie vieną vykdomą šiurpią 
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kais. Jiems nebuvo išdirbio normų. Mokėdavo už darbo 
dieną po kelis rublius, vos užtekdavo duonai išsipirkti , 
bet vis - šis tas , apsigynimui nuo bado. Vaikai čia, ba
do verčiami, dirbdavo nuo 12-kos metų. Tokių buvo daug. 
Vienas dvylikos metų vaikas Greičius iš Žemaitijos dirbo 
prie mašinos lentpjūvėje "ramščiko" padėjėju. /Ramšči- 
kais rusiškai buvo vadinami darbininkai, kurie versdavo 
rąstus ant pjūklo/. Tas vaikas, be abejo, silpnai dirbo, 
bet kiti stipresnieji lietuviai darbininkai jam padėdavo , 
gailėdami jo, kad neatleistų iš darbo, kad galėtų daugiau 
užsidirbti ir prasimaitinti. Per keltą metų vaikas užau -■ 
go ir liko tikru "ramščiku" toje pačioje vietoje.

Kitas lietuvių vaikas Banelis, 14-kos metų buvo la - 
bai silpnas, išbalęs , labai suvargęs, nes buvo našlaitis, 
turėjo čia tik sesutę, bent kiek vyresnę, bet taip pat dar 
silpną darbininę. Jų tėvas dar Lietuvoje jiems tebesant, 
buvo areštuotas, šeima apie jį nieko nežinojo. Be abejo, 
jis buvo kur nors lageryje, jei iš viso dar buvo gyvas. 
Motina mirė vagone, vežant į Sibirą. Jos kūną išmetė iš 
vagono, liko pagriovyje, kai ešalonas nuvažiavo toliau. 
Tie du vaikai be jokių globėjų atvežti Igarkon, vieni pa
tys turėjo tvarkyti savo gyvenimą. Abu silpni darbininkai 
dirbo ir badavo. Tas berniukas vos paeidavo, buvo iš - 
blyškęs. pamėlynavęs, nes visko trūko - ir maisto ir ap
rangos.

Kartu su tuo Banelių dirbo tokio pat amžiaus vokietu
kas, kurį visi vadino Vieką. Abu su Banelių jie važinė
davo arkliais, kai reikėdavo ką pavėžėti prie lentpjūvės. 
Nelengvas buvo jų darbas, nes reikėdavo sunkius krovinius 
pakrauti į vežimą ir iš vežimo, o vaikai buvo silpni,ypač 
Banelis. Tas vokietukas buvo geriau aprūpintas,užtat ir 
stipresnis, ne toks suvargęs,kaip Banelis. Dirbdamas 
kartu su lietuviais, Vieką išmoko lietuviškai. Jis sakyda
vo darbininkams: "Banelis yra stiprus,kaip utėlė".

Igarkoje buvo ir Vokiečių, atvežtų iš Pavolgio vokie - 
čių kolonijos. Lietuviai atvykę juos jau čia rado. Tas Vie
ką ir buvo vienas iš tų Pavolgio vokiečių, atvežtas su vi - 
sa šeima.

Dar kitas našlaitis sukiojosi čia dirbančių vaikų ap - 
linkoje, visi jį vadino Stasiuku. Pavardės niekas nemi - 
nėdavo, gal daugelis ir nežinojo. Jis atvažiavo vienas , 
buvo tada 13- kos metų. Iš Lietuvos jį paėmė kartu su mo
tina, bet ji kelionėje į Sibirą išprotėjo. Ją paėmė iš va 
gono, turbūt Į beprotnamį nuvežė, vaikas čia apie ją nieko 
nežinojo. Atvežtas Igarkon, našlaitis vaikas tuoj pradėjo 
dirbti, vežiodavo arkliu prekes. Suvargęs buvo, išblyškęs, 
visada alkanas, sušalęs, be jokios globos našlaitis var - 
go vienas ir šiaip taip išvargo pirmąją žiemą. Vėliau 
pradėjo po daugiau uždirbti, pamečiui užaugo, sustiprėjo. 
Kai jam suėjo 18 metų, jį paėmė į kariuomenę, ir daugiau 
igarkiškiai jo nematė.

Suaugę darbininkai prie lentpjūvės darbų daugelis ir

schemą. Jis jau buvo užmezgęs ryšius su koruptinės Če
kijos kasyklų tarnautojais, kurie sakėsi norį parūpinti 
uranijaus,"nukniaukto" iš valstybinių kasyklų, prašydami 
už kilogramą 150.000 dolerių. Uranijus būtų prašmuge- 
liuotas į Sofią kas mėnesį po 1 ir 1 su 1/2 kg. gabalais.

Uranijus tada galėtų būti parduodamas,-kaip pasako
jo Wakkas, - Pakistani;!, Irakui arba Lybijai. Jis pasisa
kė, kad jis jau buvo susisiekęs su Lybijos Kadaffi atsto
vais. "Įsivaizduoji?", - kalbėjo Wakkas savo naujam part
neriui,- "Mes uždirbsime bilijonus'."

Bet - sausio 26 d. ,1982 m. Wakkas priėjo liepto ga - 
ią.

Jis jau buvo sekamas Interpol tarptautinės įstaigos. 
JĮ pastebėjo ir sulaikė Atėnuose, kai jo Balkanų skrydžio 

■ 139 lėktuvas pakeliui iš Sofios į Beirutą buvo ten nusilei
dęs. Nuo to laiko jis jau buvo grąžintas Italijon,kur lau
kia teismo už nelegalius ginklii ir narkotikų gabenimus.

Wakkas'o suorganizuotą tinklą iš Sofios tvarko to
liau jo partneris Kenan Arikan, radikalus turkas, turįs 
ryšių su PLO visuose Vid. Rytuose ir artimas asmenis - 
kas draugą Popiežiaus užpuolėjo Mehmet Ali Agca.

KPTTEX tuojau pat pripažino A rikan'o naują rolę, 
aprūpindami jį patogiu butu Park-Hotel Moskva.

Terziev'as buvo tikras,kad KINTEX klijentūros su
ėmimai Italijoje ir Turkijoje buvo išdavėjo darbas. "Su
rask man tą žmogų, ir aš tave padarysiu keleriopu mili - 
jonieriumi'." - kalbėjo jis įtūžęs savo bendradarbiui. Bet- 
nebuvo jokio išdavėjo. Ne Sofijoje. Po virš dešimtmečio 
klaidžiojimų,Vakarų įstatymų vydkytojai -prižiūrėtojai 
ir žvalgybos agentūros galų gale užtiko KINTEX pėdsakus 
ir tų,kurie jį palaikė. Tik po keliij mėnesių paaiškėjo vi
sa istorija.

Per eilę metų tarptautiniai Įstatymų vykdytojai ban
dė išspręsti mįslę, kaip šimtai milijonų dolerių, uždirb - 
tų Vid. Rytų narkotikų pirklių, būdavo absorbuojami ir 
keno. Dauguma pėdsakų pradingdavo už neva korporaci
jų priedangų ir slaptose bankų sąskaitose.

Pasikartodavo raportai 197O-jų dešimtmetyje,kad tų 
uždarbių investacijos yra susijusios su didele ginklų pre
kyba Vid. Rytuose. Tarpe kitų teorijų buvo svarstoma ga
limybė,kad kai kurios valstybės, neturėdamos gana kapi - 
talo, už ginklus iškeisdavo morfijaus bazes. Buvo mano
ma, kad dažnai ginklai būdavo parūpinami KINTEX 'o- kar
tu su kitais, nepriklausomais ginklų perpirkėjais- atsi - ’ 
lyginant narkotikais,kurie paskui būdavo parduodami I - 
talijos padugnėms arba jų tarpininkams.

Buvo ir kita teorija - kad vyko trigubi ir keturgubi 
mainai tarp ginklus parūpinančių tarpininkų, pinigingų 
gangsterių, norinčių pirkti narkotikų ir Vid. Rytų agentų 
ir perpirkinėtojų, galinčių gauti narkotikų, bet neturinčių 
"kapitalo. Buvo spėjamą, kad KINTEX dažnai paremdavo 
ginklais ir net narkotikais juos visus. Abi teorijos pasi
tvirtino.

1981 m. sausio mėn. pradėjo ateiti Įrodymai. Per 3- 

gi mažai teuždirbdavo, nes išdirbio normos buvo didelės. 
Tik stiprūs žmonės pajėgdavo normas išdirbti. Neišdir
bant normos, mažas atlyginimas dar mažinamas. Užtat 
visus slėgė begalinis vargas, visi kentė neįsivaizduoja - 
mą išnaudojimą, ypač pirmaisiais metais. Atrodė, kad 
tyčia, pagal užsakymą, sudaromos tokios sąlygos,kad vi
si per vieną žiemą išmirtų. Gal taip ir buvo, - reikia juk 
"liaudies priešus" naikinti. ..

Prisimenant silpnuosius darbininkus, reikia paminėti 
vieną moterį iš Liduokių kaimo - Kojienę. Ji čia atvežta 
su dviem mažais vaikeliais. Vienas vaikelis greit numi
rė, o antrasis augo. Jos vyras - partizanas -buvo pagau
tas miške Lietuvoje. Ilgai žmona apie jį nie?ko nežinojo . 
Tik po kelių metų sužinojo, kad jis yra Narilske kalinių 
konclageryje. Buvo nuteistas 25-riems metams.

Toji Kojienė, nors buvo atvežta jauna ir stipri, bet 
greitai nusilpo. Iš pradžių dirbo lentpjūvėje,bet ne ilgai. 
Maisto stoka ir sunkus darbas ją greit nualino. Dar pri
sidėjo širdgėla,kad vaikelis numirė; viskas ją pribaigė , 
nebepajėgė lentpjūvėje dirbti. Tada jai davė kitą darbą: 
pastatė prie šieno kūgių daboti, kad žmonės nevaginėtų 
šieno. Davė jai šautuvą, ir stovėdavo ji paskirtas valan - 
das, šautuvu pasirėmusi, šaltyje ir vėtroje. Vargu ji mo
kėjo šaudyti, vargu būtų pajėgusi pakelti tą šautuvą iki 
reikiamo aukščio, be to, kažin, ar būtų šovusi į žmogų , 
jei kas ir kėsintųsi į tą šieną? . . .

Ir kita tokia pat "dacnadiaga"/išsekėlė/ sargė, taip 
pat lietuvė, stovėdavo su šautuvu prie šieno. Mažai joms 
mokėjo, sunku būdavo iš to uždarbio prasimaitinti, atgau
ti jėgas. Tai antrai sargei sutino kojos,aišku, - iš bado. 
Dar ištinusiom kojom stovėjo, vargšė,prie to šieno,kol 
vieną dieną žmonės ją rado prie šieno kūgės nebegyvą.

Kojienė buvo stipresnė. Ji pragyveno tuos pirmus bai
sius metus, išsaugojo ir tą likusį vaikelį Vėliau, kai vi
siems šiek tiek gyvenimo sąlygos pagerėjo, ir ji atsigavo. 
Po 1956-jų metų ji gavo leidimą išvažiuoti į Narilską,kur 
buvo kalinamas jos vyras, Po bylos peržiūrėjimo, jam 
buvo sumažintas bausmės metų skaičius ir atleistas iš 
lagerio, bet paliktas ten pat tremtinio teisėmis. Seimą ta
da galėjo susijungti. Nors ten klimatas dar žiauresnis, ne
gu Igarkoje, sniegas beveik ne nutirpsta, bet vistiek jiems 
atrodė geriau, kad šeima bus. kartu. Žmona su vaikeliu iš
važiavo į Narilską.

Kai po Stalino mirties pradėjo daugiau atvežti prekių 
į "univermagą" ir žmonėm davė daugiau uždirbti,tai žmo
nės prisitaikė ir aprangą Igarkos klimatui. Moterys eida
vo žiemą į darbą eilių eilėmis apsirengusios. "Kak kapus- 
ta"/kaip kopūstas/ - sakydavo rusai apie moteris. Pamė
ginkim išskaičiuoti: pirmiausia užvelka trumpas kelnąi - 
tęs, ant jų- ilgas kelnes, vadinamas "kalconais",kurios 
siekia pėdas,ant tų - vatines kelnes, o ant tų vatinių dar 
užvelka specialias kelnes, vėjo neperpučiamas, vadinamas 
"kortas". A nt tų visų kelnių dar užmaudavo sijoną./b. d. / .

jus metus Italijoje, Trento mieste vyriausybė galėjo ap - . 
kaltinti virš 200 heroino nelegalius pervežiotojus, tarpi
ninkus ir finansininkus,konspiruojančius aprūpinti gink
lais ir amunicija armijas.

Vien 1981 m. ,anot Italijos prokuroro Carlo Palermo, 
jie "prašmugeliavo" virš 4000 kg. aukštos kokybės he - 
roino ir morfijaus bazių. Didžiausią dalį sudarė morfi - 
jaus bazė, parduota Mafijos tvarkomai Sicilijos ir °iau - 
rėš Italijos laboratorijoms. Jis savo keliu perdirbo jas 
į heroiną ir persiuntė padugnių importuotojams JAV-se . 
Grynas heroinas, gaunamas iš Vid. Rytų laboratorijų , 
buvo skiriamas pirmiausia Europos narkomanams, o ma
žesni kiekiai siunčiami į JAV-bes.

Matematika pritrenkianti: 4000 kilogramai heroino 
ir morfijaus bazė- pagmina virš 4 ir pusės tonų narko
tikų. Perpirkinėtojams tai suteikdavo $250 milijonų. Da
lis,kuri buvo perdirbama Į heroiną ir nelegaliai Įvežta Į 
JAV-bes- sudarė urmo kaina $1 bilijono sumą.

Uždarbiai sugrįždavo į Italiją organizuoto kriminalo 
kurjerių pagalba, arba tiesioginiai padėti į Šveicarijos 
bankų slaptas sąskaitas. Iš ten juos nusunkdavo neva tai 
kompanijos ar įstaigos,kurios pirkdavo ginklus. Jie bū
davo parduodami Afrikos ir Vid. Rytų valstybėms, gaunant 
1OO% ir daugiau pelno.

Ir vėl visi ženklai rodė,kad Sofijoje suokalbininkų 
vardai kaip Sallah Wakkas,turkų narkotikų pervežiotojas 
Bekir Celenk ir Mustafa Kisacik figūruoja ne tik narkoti
kų parūpinime, bet ir pervežime laivais municijos. KIN - 
TEX vėl netik suteikė tiems vyrams apsaugą, bet ir padė
davo konspiraciniuose darbuose. /Agca prisipažino, kad 
Cele ik buvo jam pasiūlęs 1 mil. dolerių už Popiežiaus Jo
no Pauliaus H-jo nužudymą. Po to Bulgarija pareiškė,kad 
jį laiko arešte. Manoma,kad Celenk yra Bulgarijos ap - 
saugoje/.

Visos tos schemos dirigentas buvo Henri Nikolaki 
Arsan, syri j ietis, kuris baigiantis 1960 m. dešimtmečiui 
buvo pagrindinis morfijaus bazė parūpintojas buvusiai 
narkotikų kontrabandininkų grupei, vadinamai "French 
Connection". 1973 m. balandžio mėnesį Arsan bandė par

duoti 200 kilogramų morfijaus bazės JAV slaptam agen
tui Italijoje. Pagautas nusikaltime, jis sutiko būti išda - 
vėju JAV ir Italijos vyriausybėms. Bet jis sugebėjo gerai 
užmaskuoti savo tebesitęsiančią narkotikų prekybą gink - 
lais ir narkotikais, paprastai išduodamas tik savo konku
rentus. Vieną labai svarbią žinią jis nepranešė amerikie
čių ir italų agentams - kad jis buvo ilgametis ir svarbus 
KINTEX įstaigos klijentas. Tiek svarbus,kad 1970 m. 
KINTEX jį aprūpino nieko nekainuojančia vila Sofijoje .

Nuo 1975 iki 1983 m.Arsan'as investavo milijonus do
lerių į organizuoto kriminalo ir KINTEX narkotikų pre
kybos pelną. Ginklai, daugiausia "kalašnikovo tipo auto
matiniai šautuvai būdavo persiunčiami,saugojant Bulga
rijos slaptosios policijos kairiojo sparno ekstremistų ir 
Įsiveržėlių stovyklas Lebanone ir Turkijoje. /b. d./ 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Iš padanges mielos Naujasis Rumšiškių Prekybos Centras 
Pastatai pasižymi maloniu stiliumi. Išvengta dažnai matomo

VS/ORoO^/M

RUMŠIŠKES
Rumšiškės yra Kauno 

apskp. miestelis prie Nemuno 
ir Pravienos bei Nediejos u- 
pelių krantų, tarp Kauno , 
Žiežmarių ir Kruonio. 1944m

per metus Kuršių Marėse iš
traukia tinklais žvejų gran
dys.

Keliolika žvejų vaikų su 
ūkio stipendijomis yra iš
siųsti j specialias mokyklas,

vasarą karo veiksmų pa - 
sekoje buvo visiškai sugriau- se specialybėse, 
tas. Pagal administracinį

tobulintis kaimui reikalingo-

Buvo sukūręs 17 operečių , 
kurių originalai daugumoje 
žuvę. Rašė įvairius duetus, 
instrumentinės muzikos kū
rinių. Pats studijavęs dai - 
nos meną, dainavo ir kai

pirmimdkas"mieliau apva - 
žiuos savo plotus ne su mo
tociklu, o pasikinkęs sartį į 
lengvą vežimėlį, pagamintą 
"Šilo" račių.

Su žavesiu vietinėje spau-

pertvarkymą,1959 m. jo apy
linkės ribos buvo praplėstos 
ir apima 117 kvadratinių ki
lometrų plotą.

1958 m. vasarą, užtvenkus 
Nemuną ir padarius Kauno
Marias, Rumšiškių vieši ir namai.

Pradėta statyti namų kvar
talai 23 žvejų ir žemdirbių 
šeimoms. Restauruojamas se
nas architektūros paminklas, 
kuriame žadama įrengti kon
certų ir parodų salė.

Planuojami daugiabučiai

kurias roles.
Jo brolis K}pras Petraus

kas-vienas žymiausių ope - 
ros solistų.

PASIŽYMI LIETUVES 
KREPŠININKES

SSSR 51- mame moterų 
krepšinio čempionate aukš-

doje .rašoma, kad "fermų 
darbuotojai nebeis įvaizduoja 
savo darbo be ištikimiausio 
pagalbininko - arklio. Juk 
ankstyvą žiemos rytą,kai vi
si keliai dar skęsta giliose 
pusnyse, nėra patikimesnio 
transporto už rogėsna įkin - 
kytą bėrį".

Aš ieškau padėkos kortelės merginai, kuri
pabėgo su mano vyru''

Privatūs pastatai buvo per
kelti į Nemuno slėnio kran
tus.

NAUJOS KNYGOS
VALIO ir AMEN. Pranas 
Raselus. Satyriniai eilėraš
čiai ir poema. 1983 m. ,237 
psl. ,12.000 egz. Išleista 
Vilniuje.
o SU SAULE LIJO-Lietuvių 
Liaudies Dainos, 143 psl. , 
30.000 egz. Išleista Vil
niuje.
o RASTAI,II t. Jonas Avy - 
žius. Romanas "Kaimas 
Kryžkelėje ". 1983 m. ,463 
psl. 30.000 egz. Išleista 
Vilniuje.

KINTU ŽUVININKYSTES ŪKIS
Žuvininkyste ir viščiukų 

peryklų technikos ištobuli
nimu pagarsėjo Kintų ūkis.

Jo žemė tiesiasi palei 
Ku r š ių Marias, nuo Kla ipėdos 
kanalo iki Ventės rago. Iš 
užliejamų pievų polaidžio 
metu gaunami trys,kartais 
4 derliai. Per metus paruo
šiama iki 5 tūkstančių tonų 
vertingo kombinuoto pašaro, 
pagaminama daug pirmosios 
rūšies šieno. Ganyklose iš
laikoma tūkstantinė karvių 
banda.

Kintuose per metus vidu
tiniškai išauginama, kaip ra
šo, po 600 tūkstančių ančių . 
Valstybei parduodama apie 
1300 tonų dietinės mėsos , 
peryklos gauna dielį kiekį 
kiaušinių,kurios išperintus 
ančiukus parduoda i r kitiems 
ūkiams.

Įrengtas Šilutės meliora
torių 400 hektarų tvenkinių 
plotas po 2-3 metų bus pa
jėgus išauginti po 300 tonų 
karpių. Panašų kiekį žuvų

Kas juose
nerašoma. Teisingumas 
reikalautų, kad pirmenybė 
būtų atiduota lietuviams, o 
ne kolonizatoriams "specia
listams" .

VENTĖS RAGO PAUKŠČIU 
ŽIEDAVIMO STOTIS

Kuršių Marėse, Ventės 
Rago iškyšulyje neprikišu - 
somos Lietuvos laikotarpy
je prof. Ivanauskas buvo 
įsteigęs keliaujančių paukš
čių tyrimo ir žiedavimo sto
tį. Šiais metais ta stotis 
mini veiklos 55 metų su - 
kaktį. Paukščiai yra žieduo
jami ir kasmet gauna šimtus 
pranešimų iš įvairių kraštų, 
net P. Afrikos, Rodezijos. 
Gandrai nuskrenda net Į Af - 
riką, o pavasarį vėl sugrįž
ta į savo gimtuosius lizdus.

Vandens paukščių žymiai 
sumažėjo, nes ne visur pla
ningai ir atsižvelgiant į 
gamtą , vykdomi melioracijos 
darbai.

PRISIMINTAS
MIKAS PETRAUSKAS

Spaudoje buvo paminėtas 
įžymus lietuvių kompozito
rius, profesionaliosios mu - 
zikos ir tautinės lietuvių o - 
peros pradininkas Mikas 
Petrauskas jo HO-jų 
gimimo metinių proga.

Jis buvo parašęs ir pa
statęs dvi lietuviškas ope
ras-"Eglė, Žalčių Karalienė' 
ir "Birutė"idaugybę dainų - 
kurios ir dabar dar prisi
menamos- "Kur tas šaltinė
lis", " Saulelė raudona ", 
"Per girelę jojau", "Siun
tė močiutė", karių tarpe iš
populiarėjusi daina"Gaudžia 
trimitai" ir kt. Pažymėtina, 
kad jis pirmasis ėmė taikyti 
fortepijonui liaudies šokius.

gyvens- čiausioje lygoje vėl žai
džia dvi Lietuvos komandos: 
Vilniaus "Kibirkštis” ir 
Kauno "Politechnika ". Pir
moje serijoje vilnietės nu
rungė 3 ekipas, kaunietės-2 .

NENUGALĖJO ARKLIUKO

Ukmergės medžio apdir
bimo įmonė "Šilas" gamina 
aukštaitiškas vežėčias,su
valkietiškus dvikinkius ir ki
tokias vežėčias ;taip pat r o
ges- vienkinkes ir porines. 
Visa tai atitenka, kaip rašo
ma, Į Lietuvos kolūkius , 
J miško pramonė ūkius .'Ti
tas" gamina, be to, ir avilius 
bitė ms.

Dabar, rašoma, eiguliai , 
zootechnikai "net ir kolūkio

Ilgai truko, kol okupanti -
niai biurokratai, primokyti 
kremliškųjų žinovų, niekada 
ūkiuose nedirbusių,ir įbau
ginti valdoviškų pasipūtėlių, 
galų gale sugebėjo praves
ti praktišką, nuo senų laikų 
lietuvio ūkininko išbandytą, 
priemonę taupiai, tinkamai 
ypač žiemos laiku, atlikti ū- 
kio darbus.Slavišku neapgal- 
vojimu pučiama ir skubina - 
ma technikinė pažanga- ne - 
visada atatinka realybei. Te
gul jie geriau klauso lietuvių 
ūkininkų. . .

”"ile”račius Juozas Amą:— 
kavičius dirba jau 40 metų . 
Jis taip pat išmokė didelį bū
rį jaunuolių ratų ir vežėčių 
gamybos amato.

NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKŲ LABDARIŲ ORGANIZACIJOS
1. Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų 
sąjunga, jungianti 15 labdarių draugijų.-jų
2, Kūdikių gelbėjimo draugija administruoja valstybinį 
kūdikių lopšelį- prieglaudą kūdikiams.
3, Pv. Vincento a Paulo draugija su 150 skyrių: išlaiko 
senelių, invalidų ir vaikų prieglaudas.
4. Lietuvos moterų globos komitetas.
5. Vaikelio Jėzaus draugija.
6. Lietuvos vaiko draugija.
7. Pieno lašo draugija.
8. Draugija kovai su tuberkulioze.
9. žiemos pagalbos komitetas su 270 skyrių.
10. Žmogaus globos draugija.

Be šių didesnių buvo dar keliasdešimt mažesnių lab
darių draugijų, kurios padėjo dirbti bendrąjį socialinės
globos darbą. /Lietuva,1918-1938 /

CIVILIZACIJOS SUTEMOS

B. Vaičaitis
Pagal dabar skelbiamas 

žinias Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Sovietų Sąjunga 
jau turi savo slėptuvėse pa
gamintų atominės energijos 
užtaisų, kurių galingumas 
bendrai siekia 12.000 me
gatonų. Vienas megatonas y-

sumą.
Amerikos mokslininkų 

žiūrima kas būtų atominio 
karo atveju, susprogdinus 
5000 megatonų užtaisus, 
kurie nesudaro nė pusės da
bar sandėliuose turimų ato - 
minių bombų. Siaurinį že -

ra lygus savo sprogimo ga mes rutulį - nes čia būtų

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, K AL Blį- LIET U VISK Al l

AA CENTRINES : 
Montreal 273—7544 
Ottawa 523-9977 
Toronto 489 — 3693 
Hamilton 522—8392

London 438—1122
Windsor 252-3842
Calgary 287 — 2712
Winnipeg 233 — 3508
Sudbury 674-6217

lia vienam milijonui tonų di
namito/TNT/. Be minėtų 
dviejų didžiųjų valstybių a - 
teminius ginklus dar turi ar
ba gaminasi sekančios vals
tybės: Lybija, Irakas, Pietų 
Afrika, Taivanas, Pietų Ko
rėja, Pakistanas, Argentina, 
Brazilija ir Izraelis. Atski
ri atominių ginklų arsenalai

sprogimų židinys-pakilusi_ t

dulkės žemę izoliuotų nuo 
saulės spindulių, būtų visiš
ka tamsa. Žemės planeta, 
negaudama saulės spindulių, 
atšaltų iki - 25 C.

Ozonas,kuris dengia žemę 
nuo kenksmingų saulės spin
dulių, išdegtų sprogimo me
tu nuo didelio karščio. Ultra-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

ATEIK į LIETUVIU A. A, ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 

TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.
6 vol. vakaro.

} yra sukaupti Prancūzijoje ir 
į A nglijoje. Tų kraštų atomi - 
| nių ginklų sprogimo jėgos 
{ megatonų tonažas nepriskai- 
J’čiuotas lanksčiau duotąją

fioletiniai saulės spinduliai , 
žemės atmosferoje nesant 
ozono, sunaikintų nuo spro - 
girnų likusią gyvybę. Žemės 
paviršius būtų panašus į mė-

UETUVIŠKA radio 
PROGRAMA

ARBA SKAMBINK MUMS:
S

Leonui G. : 366—2548 ( namų ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

JONUI R.: 337—B637
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PATARIMAS DAILININKUI
Gerai įkaušęs žmogelis pakliuvo į meno galeriją,kur 

vyko abstraktaus stiliaus paveikslų paroda. Prisimerkęs 
ir nusvyravęs nuo vieno paveikslo prie kito, stebėjęs taš
kinius, rutulius, spalvų verpetus atsiduso ir pasiskundė ša
lia stovinčiam autoriui,kad nieko nesupratęs.

- Matote, aš tapau tai,kas yra mano viduje, - bandė 
paaiškinti dailininkas.

- Ei, tai pabandyk alka-selzer'. - nuoširdžiai užjau
tė žmogelis.

PASIDARĖ AIŠKU

Mokytojas aiškina vaikams,kad Europoje seniau buvo 
daug meškų, bet civilizacija jas išnaikino. Pagaliau jis 
klausia Juozuko:

- O ar tu žinai, kas tai yra civilizacija?
- Tai yra liga, nuo kurios pastimpa meškos, - at

sako Juozukas.

nulio- be gyvybės.
Didmiesčių gatvės būtų 

panašios Į žiurkių urvus,kur 
viešpatautų tamsa ir šaltis. 
Išlikę žmonės, klaidžiotų 
tamsoje, nerasdami savo na
mų nė artimųjų. Elektros 
apšvietimas ir įrengimai ne
veiktų gamos spindulių įta - 
koje. Mūsų civilizacija žlug
tų, kaip muilo burbulas, šal
čio, gamos spindulių ir tam
sos glūdumoje.

Netik upėse ir ežeruose , 
bet ir vandenynuose dingtų 
planktonas, kuris sudaro 
vandens augmenijos gyvybės 
pagrindą.

Susprogdinus šiauriniame 
pusrutulyje pakankamai di - 
delį kiekį atominių užtaisų , 
tam tikram laikui praėjus , 
pasekmės būtų panašios ir 
pietiniame pusrutulyje, nes

jis irgi patektų Į tą pačią 
dulkių, šalčio, tamsos ir ult- 
rafioletinių spindulių naiki - 
nančią atmosferą.

Tokių mokslininkų prana
šavimų negalima patikrinti 
ba ndy mų laboratorijos e, nors 
panašių išvadųprieinamaat
skirų mokslinių organizaci
jų debatuose.

Nedaug švelnesnis būtų 
bakteriologinis ir dujų karas, 
kuris iš naujo atgyja naujais 
išradimais mūsų planetos 
sunaikinimui.

Penki Didieji,kurie dali
nosi Pasaulį po Antrojo Pa
saulinio Karo, Trečiam Pa
sauliniam Karui pasibaigus, 
žvelgdami Į mirusį žemės 
paviršių, galės sudainuoti 
"Kur bakūžė samanota, ku
rioj aš gimiau. . ."

KAIP PANAUDOTI LIEKANAS
Amerikietė iš Cincinnati,Ohio, Beverly Nye,įvertin

dama gėrybes,pasipiktinusi jų bereikalingu švaistymu ir 
rūpindamasi savo pinigine, pasisako,kaip ji tvarkosi su 
maisto liekanomis:

- Kukurūzų varpų kotus sudeda garaže ant popierinių 
maišų džiovinimui. Išdžiuvusius naudoja židinio praku - 
roms. Neturint tokio, pataria juos perleisti draugams , 
kurie turi židinius.

- Citrinų, apelsinų ir greipfrutų žieves laiko šaldytu
ve ir jas naudoja kvėpinti vandeniui besimaudant.

- Vandenį,kuriame virė kiaušiniai,atvėsina ir juo lais
to kambarines gėles. Taip pat, susmulkinusi kiaušinių 
lukštus, įmaišo Į žemę aplink augalus. Sako,kad tai at - 
stoja trąšą ir jos gėlės puikiai laikosi.

- Šadytuve laiko du indus visą laiką. Į vieną sudeda 
daržovių liekanas,kad ir porą pupelių ankščių,kukurūzų 
grūdų,bulvių ar ką kitą. Prisipildžius indui- suverda vi
sa tai Į Sriubą ar padaro daržovių mišrainę.

Antras indas skirtas vaisiams- visokioms atliekoms, 
visokių vaisių. Pririnkusi, naudoja pyragams.

Duonos,sausainių trupinius ir gabalėlius renka Į pla
stikinį maišelį, kuriuos irgi vėliau panaudoja įvairiems 
patiekalų priedams.

- Pigiau yra pasigaminti prieskoningą druską pačiam. 
Pav. .Įmetus kelias česnako skilteles Į druskinę,palai - 
kyti dieną ar dvi. Išimti skilteles. Gaunasi puiki druska, 
pigesnė negu perkant krautuvėje česnakinę druską.

- Plastikines kiaušinių dėželes naudoja pasidaryti le
do gabaliukams. r.

5 psl.
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skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb o ■ ai ai 
TORONTO LIETUVIŲ PANAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8% % už 90 dienu term, indei. 
8'4 % už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 metu term, indėlius 
9)4% už 2 metą term, indei.
10 %
9’4%
9 %
8 %
7!4%
6 %

IMA: 
už asm. paskolas nuo 12% 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortqaqes) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu.................10%%
2 meti 11'4%
3 metų ..... ....... 12% % 
( fixed rate)

už 3 metų term, indėlius
už pensijų plana 
už namų plana^ 
už specialia taup. s—fa 
už taupymo s—tas 
už čekių s—tas (dep ) (variable rate)

AK T Y VVIRS_ 3 7_ MILI JON U DOL E RIU 
Asmenines paskolas duodame iki S 50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau S 2,000. Asmenines paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadi en i ai s — nuo 9 v.r iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ai 3 metų... 10% %

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

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniai s

MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖJE 
MOKYKLOJE

Tėvams pageidaujant,Mai
ronio Mokykloje yra atida - 
rytas ir 4 m. amžiaus vai
kams skyrius. Šiemet j šią 
Mokyklą įstojo 25 nauji mo
kiniai. Viso lanko 180.

Žemesniųjų skyrių moki - 
niams bus dėstomi kas antrą 
šeštadienį tautiniai šokiai ix 
žaidimai.

Oficialiai mokslas prasi
dėjo spalio 16 d.

ETNINES MAŽUMOS 
KOMUNISTINĖJE SISTEMOJE

York'o Universitete To - 
route McLaughlin College rė
muose lapkričio 23 d. tęsėsi 
serija diskusijų apie etnines 
mažumas komunistinėje sis
temoje.

Galima būtų papildyti to - 
kių diskusijų pavadinimą, 
pridedant ir "okupuotų tau
tų likimą komunistinėje sis
temoje".

parengimus. Buvo surengti 
Būrelio narių su svečiais 
pietūs su menine programa 
ir loterija, kurių gautas pel
nas paskirtas rūbų siunti
niams i Suvalkų Trikampį . 
Išsiųsta 16 siuntinių. 1932 m. 
vasarą Vasagoje suruoštas 
Maironio minėjimas. Pa
kviesta žurnalistė, rašytoja 
A. Baiašaitienė iš Clevelan- 
do skaitė visuomenei paskai
tą Lietuvių Namuose.

atlikti ne tik Toronto organi
zacijų renginiuose, bet ir Ki
tų lietuvių kolonijų parengi - 
muose. Su koncertais sekste
tas aplankė Delhi (du kartus), 
Sudbury (du kartus), Rodney, 
Hamilton, Detroit, Chicago , 
Montreal. Prieš porą metų 
muz. J. Govėdu: pasitraukus , 
buvo pakviesta nauja mokyto
ja muz. D. Deksnytė-Potvell . 
Vienetas persiorganizavo ir 
pasivadino "Lietuvių Namų 
Dainos Vienetu". Jis dalyva
vo 1983 m. Pasaulio Lietuvių 
Dainų šventėje Čikagoje. Šiuo 
metu rengiasi koncertams Flo
ridoje, kur aplankys keletą 
lietuvių kolonijų.

1980 m. metiniame Būrelio
susirinkime buvo išrinktanau- dramos veikalų vaidinimų - 
ja valdyba su L. Novogrods - 
kiene pirmininke. Po pusant
rų metų L. Novogrodskienei 
pasitraukus iš vaidybos, įvy
ko persitvarkymas ir sudary
ta nauja valdyba: B. Abromai- 
tienė-pirm , S. Ciplijauskienė 
-I vicep. , P. Jąnkaitienė - II 
vicep. , L. Pocienė-sekr. , I.
Žemaitienė -ižd. , parengimų 
komisija - G. Butkienė, B, Ro- 
meikienė, L. Matulevičienė, 
B- Norkienė, T. Zaleckienė ir 
A. Jucienė - korespondentė.

Valdyba talkininkavo LN tra- vaidybos, ypač iš jų pirmi - 
dicinių renginių paruošime ir ninku: J. Strazdo, A. Senkaus 
organizavo savo savistovius ir W. Dauginio

Pirmame veiklos dešimt
metyje LN Moterų Būrelis 
suorganizavo. Kūčių vakarie
nių - 10, Velykų statų - 10 , 
talentų popiečių - -4, meno 
parodų - 11, koncertų - 3,

PIRMASIS MOTERŲ BŪRELIO DEŠIMTMETIS
Šiais metais pirmąjį savo 

veikios dešimtmetį švenčia 
Lietuvių Namų Moterų Būre
li s, kurio paliktos darbo pė
dos randamos Toronto Lietu
vių Namų ekonominio ir vi
suomeninio gyvenimo pra - 
eities istorijoje.

Moterų darbo Įnašas yra 
labai ryškus nuo pat pirmojo 
pastato Įsigijimo Dundas gat
vėje, Toronte Šie namai, juos 
nupirkus, buvo nepatrauklūs, 
apleisti, reikalingi remonto. 
Į jų vidaus tvarkymą įsijun
gė moterys, kurios sudariu
sios grupę ruošė loterijas, ba
lius, kultūrines popietes ir gau
tomis pajamomis rėmė finan
siniai Lietuvių Namų pirmojo 
pastato įrengimo darbus. Jos 
dirbo, plušo, kad šie namai 
būtų gražesni, jaukesni ir pa
trauklūs jaunimui ir senimui. 
Tuo meru moterų organizaci
nio vieneto, kokį turime šian
dien, dar nebuvo. Moterys 
veikė daugiau savo asmenine 
iniciatyva, kurios buvo renka
mos i LN valdybą. Ilgiausiai 
tos veiklos priešakyje buvo E. 
Jurkevičienė ir O. Indrelienė. 
Įvairius pramoginius ir kultū
rinius parengimus ruošdavo 
LN valdybos nares-moterys , 
kurios talkai pasikviesdavo 
savo drauges ir pažįstamas 
veikėjas.

Ši valdyba atliko didelį dar
bą Būrelio veikloje, padeda - 
ma Lietuvių Namams atsisto
ti ant tvirto finansinio pagrin
do. Ji davė pradžią ir pavyz
dį, kad ir sunkose sąlygose 
galima daug padaryti, jei tik 
daroma su meile ir pašiau - 
kojiniu. Šiai darbščiai .pirmai 
valdybai labai daug padėjo bū
relio narės, taikininkauda- 
mos visuose darbuose.

Antrosios valdybos veiklos 
laikotarpiu 19 74 m. darbo są
lygos pradėjo gerėti, nes Lie
tuvių Namai progresavo, fi
nansinė padėtis pamažu gerė
jo Buvo pasamdyta nuolati
nė šeimininkė sekmadienių 
popietėms ir namo adminis
tratorius. Popiečių s večių pa
tarnavimui pakviestos sttiden 
tės už atlyginimą.

Valdyba ypatingą dėmesį 
suteikė į Lietuvių Namų pa
stato pagražinimą. Jos pa
stangomis ir lėšomis išda
žytos administracijos ir bin- 
go raštinės, nuplrKtos užuo - 
laidos bibliotekai ir raštinei, 
įdėti nauji kilimai balkonuo
se, vestibulyje ir ant laiptų 
posūkių.

Lietuvių Namų 25-čio pro
ga Būrelio rūpesčių ir lėšo
mis paruošti salių pavadini
mų užrašai. Moterys prisi - 
dėjo prie rojalio (fortepijo-

Įsigijus dabartinius namus,, no) nupirkimo, kasmet skyrė 
aukas spaudai, Tautos Fon
dui ir jaunimu: paremti.

Moterų Būrelio antrosios 
valdybos didžiausias projek
tas buvo Gedimino Pilies 
Menės dekoravimas. Planus 
paruošė arch. A. Kulpa-Kul- 
pavičius, paaukojęs daug dar
bo valandų jų paruošimui bei 
darbų priežiūrai. Projekto 
darbus atliko P. Imbrasas . 
Elektros įvedimui savo laiką 
ir darbą paaukojo B. Jackus 
ir J. Cicėnas, o visas švie
sas padovanojo P. Šmitas .

J. Rukšienė -Ilvicep., B. Jan- šios Menės atidarymas Įvy
ko 1974 m. lapkričio 9 d.

1979 metais Moterų Būre
lis šventė savo veiklos penk
metį Gedimino Pilies Menė 
je. Programą atliko Būrelio 
dainininkių sekstetas ir' ta 
proga ivyko jo krikštynos. 
Krikšto tėvais buvo rašyto
jas V. Alantas su žmona Ire
na ir LN vaidybos pirminin - 
kas J. Stazdas su O. Indre - 
liene. Sekstetas gavo ir var
dą — "Antroji jaunystė". Jis 
buvo reprezentacinis Moterų 
Būrelio vienetas, kuris pro
gresavo ir keletą metų atliko 
koncertinę programą Būre
lio ruošiamuose Velykų stalo 
parengimuose ir kituose ren
giniuose.,. Jis buvo kviečia
mas koncertinei programai

3, knygos supažindinimas - 
1, paskaitų - 3, metinių ba
lių su koncertais - 3. Be to 
įsisteigus LN visuomeninės 
veiklos komitetui, Būrelis 
nuolat talkino Komiteto ruo- 
šiamuose tradiciniuose pa
rengimuose: N. Metų sutiki
mas, LN 25-čio ir 30-čiopa
minėjimuose, UžgavėniųKar- 
navale ir kituose renginiuo -

Moterų Būrelis išvystė sa
vo veiklą, gavęs paramąišLN

AKTYVAI - VIRS 22 MILIJONU
MOKA UŽ:

90 dienu term, indėlius ... 8)4% 
180—185 d. term, i nd....... 8'4 %
i erm. i nd. 1 metų........... 9)4%
Term. ind. 2 metų........... 9%%

Term. ind. 3 metų ....... 10 % 
Pensijų s—ta...................10 %

Spec. taup. s—ta,..... .
Taupomųjų s—ta,..... ....
Depozitų—čekių s—to...

.......... 12 % 
10'/2%- 13%

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

6 %DUODA PASKOLAS: =
Asmenines nuo . 
Mortgičius nuo .

ANAPILY IE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75%jkainotc turto vertės). Draudžiame narių gyvybes p aga! 
santaupų dydį, iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par— 
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler s cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MUSU TIKSLAS —

NE PELNAS^BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
o LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBO VALDYBA, kuriai 
pirmininkauja Henrikas A - 
d o m o n i s, lapkričio 13 d. 
aprodė baigiamus statyti 
lietuvių pensininkų namus 
"VILNIUS" spaudos atsto
vams ir lietuvių visuomenės 
veikėjams.

"Vilniaus" projektą pa
ruošė architektas V. Pet
rulis, statybos darbus 
vykdė " Rampart" bendrovė , 
rėmė valdžia, davusi 2% pas
kolą 5,5 mil. dolerių, kurie 
turi būti sugrąžinta per 35 
metus. Namai priklauso To
ronto Lietuvių Pensininkų 
Klubui.

• KALINAUSKAS Arūnas, 
studijavęs York'o Universi
tete erdvių tyrimo mokslus, 
tapo profesoriaus asis
tentu. 1982 m. buvo nuvykęs 
į Kinijos šiaurės vidurio 
sritis tyrinėti dykumų. Ta 
proga padarė apie IOOO 
skaidrių.

Apie 80 jų parodė, grįžęs 
į Torontą ir dalyvavęs LN 
Vyrų Būrelio Valdybos or
ganizuotoje Tbpietėje.

MINĖS VINCA~ KRĖVĘ
Rašytojo, didžiojo mūsų 

literatūros klasiko Vinco 
Krėvės minėjimas rengia
mas GRUODŽIO 4 d. .Lietu
vių Namų Kultūrinės Komi
sijos.

Paskaitą " Krėvės Asmuo 
ir Jo Kūrybą" skaitys dr. 
G. Bijūnienė. Ištraukas iš 
Krėvės raštų klausytojams 
patieks A. Sungailienė ir R . 
Paulioms,Koncertinei prog
ramai pakviestos kanklinin
kės Mjrga ir Auksė Ban- 
kaitytės iš Cleveland'o.

o Dail. Jokūbas DAGYS pa
aukojo Lietuvių Namams sa
vo medžio skulptūrą "Ken
čianti Lietuva".

o Lietuvių Namų KŪČIŲ ir 
NAUJŲ ME TŲ SUTIKIMUI 
bilietai parduodami L N Po
pietėse ir raštinėje nuo lap
kričio 20 d.

moterį; taikos reikalingumas, 
dar labiau padidėjo. Aktyvi 
LN talkininkė J. Skrebutėnie- 
aė sukvietė 1972 m. gruodžio 
10 d. pasitarimą, kuriame da
lyvavo 23 Lietuvių Namų veik
la besidominčios moterys . 
Čia buvo sutarta Įsteigti LN 
Moterų Bū?eiį ir išrinkta lai
kina vaidyba. 1972 m. sausio 
2 d. buvo sušauktas Būrelio 
visuotinis susi rintei mas, ku
riame išrinkta pirmoji valdy-. 
ba: J. Skrębutėnienė - pirmi - 
ninkė, P. Jąnkaitienė I vicep.,

kauskienė - sekretorė, H.JSi - 
mo.iavičienė - ižd. ir parengi
mų vadovės — L. Česėkienė , 
B. Bedarfienė, L. Mačiouie- 
nė, O. Rinkevičienė,

Pirmoji Būrelio vaidyba 
pradėjo savo veiklą organi
zuodama pobūvius, pramogi
nius parengimus tikslu sukel
ti lėšų Įsigyti virtuvės reik
menų, nes tuo metu Lietuvių 
Namai buvo labai sunkioje fi
nansinėje padėtyje. Buvo ren 
giamos Kūčios, Naujų metų 
sutikimai, Užgavėnės, Vely
kų Stalas ir sekmadieniais 
pietūs, kuriuose būrelio na
rės pačios dengė stalus, kepė 
pyragus, aptarnavo s vėčius , 
virdavo pietus ir net valyda
vo grindis.

Julija Skrebutėnienė,LN Moterų. Būrelio 
pirmosios valdybos pirmininkė 

19"6 m., vadovauja gabi mu
zikė Dalia V i s k o n t i fi
ne. Choras, iš mergaičių 
vieneto išaugo į aukšto lygio 
mišrų chorą su Įdomiu re
pe rtua ru.

e VOLUNGĖS CHORAS dai
nuos Kultūros Židinio New 
Yorke dešimtmečio veiklos 
sukaktuviniame koncerte š. 
m. gruodžio mėn. 3 d.

VOLUNGEI, susikūrusiai

LIETUVOS SKAUTAI
Lietuvoje,kaip ir kitose kultūringose pasaulio šalyse, 

veikė skautų ir skaučių porganizacijos. Skautai buvo su
sibūrę I Lietuvos Skautų Broliją, o skautės į Lietuvos 
Skaučių Seseriją- Brolija ir Seserija drauge su rėmėjais, 
sudarė Lietuvos Skautų Sąjungą, kurios šefas buvo pats 
Respublikos Prezidentas.

1939 m. liepos mėn. Lietuvos skautai, minėdami ne
priklausomybės atgavimo ir skautų Lietuvoje 20 metų įsi
kūrimo jubiliejų, suruošė dvi didžiules stovyklas: skau - 
tams A. Panemunėje ir skautėms Pažaislyje. Abi stovyk
los įvyko prie Kauno, ant Nemuno upės krantų. Buvo ke
turi milžiniški laužai, įvairi programa ir dalyvavo daug 
užsienio skautų.

E C U ET O INSURANCE & UF SB t W £1 ■> i* real ESTATE BROKERS

o "ArAS"- Toronto Lietuvių 
Vyrų Choras, minėdamas 
savo penkmetį, rengia KON
CERTĄ Lietuvių Namuose , 
Karaliaus Mindaugo Menė
je GRUODŽIO 11 d. , sekma - 
dienį, 4 v. p. p.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

ATEIK į LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ.. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENĮ 119 MIMICO Ave., (Royal York Rd. ir’’ 
Mimico Avė. kampos). / TORONTE 7:30 vai. v.

SKAMBINKIT! TeL 487-5591

TORONTO LIETUVI,
Šiais metais Kanados Lietuvių Bendruomenės Toron

to Apylinkės Valdyba,kad palengvintų kiekvienam lietuviui 
atlikti savo metinę pareigą- SUSIMOKĖTI 5.00 do - 
lerių SOLIDARUMO MOKESTĮ, nutarė LAPKRIČIO MĖ - 
NESI PASKELBTI VAJAUS MĖNESIU.

Lapkričio mėnesio SEKMADIENIAIS,prie lietuvių pa
rapijų, po pamaldų ir LIETUVIŲ. NAMUOSE nuo 1 vai. iki 
3 vai. p.p. Jūsų lauks SOLIDARUMO MOKESČIO rinkėjai.

Prašome per tą mėnesį atlikti savo, kaip lietuvio, pa
reigą ir susimokėti arba pasirašyti sutikimą,kad lietuvių 
bankeliai pervestų 5.00 dolerius iš Jūsų sąskaitos Į KLB 
Toronto Apylinkės Valdybos sąskaitą. Juiris bus išrašyti 
pakvitavimai.

Te nelieka nė vieno lietuvio Toronte, neapsimokėjusio 
šiais metais SOLIDARUMO MOKESČIO.

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. -7 v.v. , ■ Šeštadieniai s 9 v.r. - 12 v.p.a.

Narys oi ’’Better Business" Būro

tNSURANCtt " * Namų— Gyvybės 
J * Automc biliu.

* Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ori*. 
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Eisenos pradžioje buvo ne
šama Kanados vėliava, lydi
ma pagrindinio, didžiojo pla
kato su stambiais žodžiais : 
"Stop abortion clinics". Įvai
raus dydžio p'aKatų su Įvai
riais užrašais buvo gana daug- 
Einamos gatvės visu pločiu 
buvo užpildytos žmonėmis. 
Netik suaugusiais, bet dali - 
nai jaunimu ir vaikais, tėvų 
vedamų, ar net kūdikių veža
mų vežimėliuose. Eisenoje 
buvo gerokai didesnis skai
čius vyrų, negu moterų.

Artėjant prie Klinikų, visi 
pokalbiai nutrūko ir užvieš - 
patavo mirtina tyla. Einant 
pro klinikas, visų veidai nu
krypo l jųjų pusę. Prie jų 
stovėjo pora policijos parei
gūnų ir vienas kitas civilis 
asmuo.

Praėjus Klinikas, žygis bu-

Hamilton
"RAMBYNAS" APSIDENGE 
STOGU

Hamiltono Lietuvių Pen
sininkų Namai RAMBYNAS, 
užbaigus stogą ir kitus dar
bus, lapkričio 16-17 d.d.pa- 
pasipuošė eglute

Įrengta viena salė 
ir pavyzdinis butas. Paruoš
ta speciali vieta kertiniam 
akmeniui ir varinei dėžei. Į 
ją bus sudėta istorinė Ha
miltono lietuvių organizacijų 
veiklos medžiaga. Pastatą 
šventinant, ji bus padėta po 
kertiniu akmeniu.

Lietuviai pensininkai ra
ginami kaip galima greičiau 
užpildyti pareiškimus bu
tams gauti. Turintiems ma
žiau pajamų, valdžia atatin - 
karnai sumažina nuomą. Su
tartys bus pradėtos sudari
nėti gruodžio mėn. pradžioje.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti sekmadieniais 
po pamaldų pas H. K a i r i e - 
nę arba pas A.Jankūną 
tel:64 8-3428 betkuriuo metu.

GIEDRAIČIO MEŠKERIOTOJU IR 
MEDŽIOTOJU KLUBAS
KLUBAS rengia prieškalė
dinį subuvimą-"Laimės Ra - 
tą" lietuvių parapijos salėje, 
GRUODŽIO 1O d. , 7 v. v.

Kviečiami visi.

LIETUVIU KNYGYNAS
Jaunimo Centro salėje 

sekmadieniais veikia Lietu
vių Knygynas. Ketverius me
tus jį tvarkė P. Enskaitis , 
dabar ji perėmė A. Petkevi
čius .

DAINININKAI PENSININKAI
Hamiltono Lietuvių Pensi

ninkų Klubas džiaugiasi savo 
choru, kurĮ Įsteigė A If. Juo
zapavičius. Choras jau turė
jo progos gražiai pasireikšti 
Įvairiuose parengimuose.

Norint išplėsti veiklą, yra 
kviečiami ir kiti prie jo pri
sijungti. Pranešti Choro va
dovui Alf. Juozapavičiui tel: 
544-5015.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ ABORTUS

Spalio 1 dienas šeštadienį, 
Toronto mieste, prie Ontario 
Parlamento Rūmų įvyko prie- 
šabortinės demonstracijos. 
Manoma, kad jas iššaukė dr. 
Morgentaler'is, šiais metais 
Toronte atidaręs abortams 
daryti kliniką. Netrukus po 
to, atvykusi policija išsivežė 
ten buvusias mašinas, apibal
tinusi dr. Morge ntaier į ir ki
tus du gydytojus, dirbusius 
toje klinikoje, už laužymą 
Ontario provincijos Įstatymų 
ir jiems iškėlė bylą. Teismo 
sprendimo dar nebuvo.

Į demonstracijas suvažiavo 
iš daugelio Ontario prov. mies 
tų ir mi esteliųgyventojai, pa
sipiktinę šio daktaro įžūlumu 
ir bendrai dėl abortų. De
monstracijų rengėjųteigimu, 
šiam reikalui buvę panaudo - 
ta net 250 autobusų. Kita da
lis žmonių buvo atvykusi iš 
artimesnių vietovių savo au
tomobiliais, mi esto autobu- 
sais ar pėsti keiiavę. Iš Ha
miltono miesto paskirų punk
tų vyko net 7 autobusai. Kiek 
buvo lietuvių sunku spėlioti . 
Su manimi autobuse buvome 
tik trys "dūšelės". Spėjama , 
kad demonstracijose dalyvar 
vo per 20 tūkstančių žmonių. 
Tai buvusi didžiausia demons
tracija Kanados ir Ontario 
provincijos istorijoje.

Apie 2 vai, šio milžiniško 
susirinkimo ceremonijų va
dovas jį atidarė, kviesdamas 
sugiedoti Kanados Himną vie
nam iš anksto užprašytam so
listui. Po Himno sekė trumpa 
malda, vadovaujant vienam 
dvasiškiui. Pirmąją kalbą pa
sakė Toronto kardinolas Cart
er is. Po jo dar kalbėjo šio 
susirinkimo vadovai: vyras 
ir moteris. Pristačius de - 
monstrantų grupes jų miestų 
vardais ir paprašius,kad pra
einant pro dr. Morgentaier io 
Klinikas, nebūtų padaryta jo
kių išsišokimų ir pro ją pra
eiti visiškoje tyloje. Po šių 
pranešimų minia pajudėjo 
pirmyn 2 mylių kelio kelio
nei.

vo tęsiamas toliau Parlamen
to link Pasiekus parką, pir
mieji keliautojai krito ant par 
ko žolės poilsiui. Buvo eita 
apie dvi valandas be jokio su
stojimo. Diena pasitaikė la
bai graži, šilta, tad ir nenuo - 
stabu, kad matėsi daug pa
vargusių žmonių. Atkeliavus

montreal

VALYKIA
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• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
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paskutiniesiems, kitų vadovų 
buvo padaryta šio žygio ap
žvalga ir kiekpasimeista. Iš 
čia jau visi skubėjo J savo au
tobusus kelionei į namus. De
ja, skubėjimas nieko nepadėjo 
tiems, kurių autobusai ouvo 
užblokuoti kitų autobusų. Jie 
buvo sustatyti gatvėse net po 
tris, ir ilgose eilėse.

Belaukiant savų autobusų, 
buvo 1 aiko i r po kai b; ams. Dau- 
giausiai buvo liečiama ši de
monstracija. Beslampinėda - 
mas aplinkui tarp žmonių, vie
noje grupelėje nugirdau piktai 
kalbant} vyriškį, kur aiškino, 
kad girdi, žydai nuolat šaukia 
kad jie buvo naikinami pasku
tiniojo karo meru. Čia dabar 
jų tautybės daktaras, laužy
damas įstatymus, sugalvojo 
naikinti dar negimusius kūdi
kius. Girdi, kurgi teisybė? 
Jeigu jis galvoja, kad eina 
gero darydamas, tai tegu va
žiuoja į savo žemę Kiti į tai 
atsakė: "You right John" . 
Nukrypus jų pokalbiui kita 
tema, aš nuėjau toliau, jieš- 
Kodamas savo autobuso ir 
bendrakeleivių. Z. P.

Laukų Dobilas
B A Z A R A S

/tęsinys /
Na, tiek to, palikim tuos praėjusius laikus ir grįžki

me prie reikalo. Kaip jau žinote, prie pat Klubo ir po - 
žeminio traukinėlio stotis. Paskutiniu metu po pačia kle
bonija ir mūsų bankas "Litas" kaip reikiant įsirausė.Da
bar jau nevažiuoji kaip J paprastą bažnyčią, bet kaip J ge
rus atlaidus ar kermošius. Čia sau pasimeldi,piniginius 
reikalus atlieki, su žmonėmis susitinki ir pasišneki. Grei
tai ir be vargo sužinai visas paskutines naujienas,Klube 
skanios kavos su pyragaičiais užkandi - ko daugiau ir be
reikia. Nežinau,ką reikėtų daryti, jei Klubo ir bažnyčios 
nebūtų. Baisu ir pagalvoti'.

Tik baigiantis pirmosioms pamaldoms, žmonės iš baž
nyčios ir grupuojasi, - kur gi daugiau, į Klubą.

Pravėrę duris,kur parašyta "Rūtos" Klubas,kairėje 
pusėje rasi rūbinę ir vietą kaliošams padėti. Per kitų du
rų slenkstį peržengęs, jau atsidursi Klubo pirmame kam
baryje. Pilnai galima tą kambarį kavine pavadinti, nes 
prie pat sienos, dešinėje pusėje, verda didelis, blizga n - 
tis kavos katilas ir Seselė Benedikta su malonia šypsena 
pilsto kavą l gražius puodukus. Kiek toliau- Seselių ar 
Klubo darbščių ir dosnių moterų prikeptų tortų ir pyragų. 
Gerk ir valgyk, kiek tavo širdis trokšta ir tik už kelis 
centelius. Kartais,kai jau didelė spūstis susidaro,pagel
bėja aptarnauti aukšta, blondinė Alina su savo vyru,arba 
kuri kita iš nuoširdžių klubiečių.

Užkandęs ir išgėręs puoduką kavos, jei tiesiai slink
si tuo koridorium,pamatysi Klubo biblioteką. Durys Į ją 
visada atviros. Visos sienos apkautos pilnomis knygųlen- 
tynomis. Pačiame viduryje rašomas stalas,prie kurio , 
neišskiriant ir sekmadienio,tavęs laukia knygyno vedėjas. 
Kad jis būtų oficialus, negalėčiau pasakuti,bet tas parei
gas paskutiniu metu daugiausiai atlieka vienas iš rūtiečių 
-Vincas arba Klubo sekretorius Jonas. Bendrai paėmus , 
jei pastarieji būna kuo kitu užsiėmę, juos pavaduoja arba 
pats pirmininkas,arba stambusis Julius. Prašau ateityje 
nesumaišyti Juliaus su Juliuku,Klubo turtų ir brangeny - 
bių prižiūrėtoju. Nuolankus, malonus,prieinamas ir visą 
gyvenimėli išbuvęs viengungis- lietuvis.

Taigi,apžiūrėję knygyną ir pasirinkę keletą knygų, už 
kurias jokio mokesčio nereikia mokėti, eini l trečiąjį iš 
eilės darbščiųjų bitelių kambarį. Čia pamatysi nagingu
mą mūsų stropiųjų moterų. Nesibaidyk, sustok ir stebėk. 
Stalai apsėsti. Su įvairiausiais rankdarbiais,Įraudusiais 
skruostais moterėlės pluša, dirba. Kad išvengtum kokių 
nors nesusipratimų, tarp mūsų kalbant,apie senatvę visai 
ir neužsimink. Vodis senatvė jų žodyne visai neegzistuo
ja. Kol ji juda kruta- ji skaitosi jauna. Tikriausiai, taip 
ir yra.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHArcD, kuris jau seniai I ietuvi ams patarnauja. 
Darba atlieka saiiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

Nuo vieno stalo prie kito laksto, duodama visokiau - 
sius nurodymus, mūsų darbščioji Genutė. Kilimo iš pa - 
čių Zarasų ir to krašto tarmės nenori pamiršti.

-Antanina, - rūpestingai ir švelniai Genutė kreipiasi. 
- Daug žmonių užsiprašė jūsų gyvų gėlių paveikslų, gal 
galėtumei ant kito trečiadienio nors tuzinėlĮ jų sulipdyti? 
O tu, Vale, kaip nors pasiūk, va ten kampe paguldytoms 
lėlėms naujus rūbelius. Matai, jau nebegalima jų išplau
ti. Perdaug susinešioję ir kaip nors,vienai jų nulaužtą gal
vytę priklijuok. Nesinori taip ir mest ją lauk , kaip tik 
tokių yra pareikalavimas.

Buvusi pedagogė Stasytė,apsikrovusi mezginiais, 
kraipo galvą, apžiūrėdama nuo kurio pradėti. Ji, matyt, ir 
gimė jau mokėdama megzti. Kur čia visas ir suminėsi '. 
Laiko klubiečiai turi, gali patys ateiti ir pas įžiūrėti, kaip 
jos dirba. Kaip jau ir žinot, šio skyriaus viršininkė ir 
darbų vedėja,tos srities specialistė jau iš tėvynės,anks- 
čiau paminėta zarasiškė Genutė. Tik Įsikūrus šiam 
Klubui, prade jus i mokyti rankdarbių, ištikimai su jais ir 
sus įjungė. Kaikuriuose darbymečiuose, daugiausiai prieš 
bazarus ar panašiai, ji ir laiko Į namus pareiti nebeturi . 
Čia valgo,čia ir poilsiui savo galvelę paguldo, -kaip gi 
kitaip. Labai paslaugi ir gera ta mūsų Genutė. Ją irgi 
reikia suprasti: daug dirba, rūpinasi,tai kartais gali tau 
ir ne nusišypsoti, ar greitai neatsakyti į klausimą. Bet kiek 
aš iš savęs patyriau, labai lengva jos nuotaiką ar savijau
tą nustatyti. Stebėk, ir pats pamatysi. Kaip jau visi žinot, 
ji visada specialius akinius ant tam tikro prietaiso laiko 
daugiausia ant krūtinės. Jei tie "akulioriai" bus jos kai
rėje pusėje-ji yra susikrimtusi, kas nors negerai su dar
bais, geriau ir netrukdyk. Jei tie patys "akulioriai" vidu
ryje krūtinės- viskas tvarkoje, gali visko klausti, na, o jei 
tie akiniai dešinėje,gali ir šokti ją vesti- viskas kaip Klu
be, taip ir pas ją tvarkoje.

Toliau pasidairęs,pamatysi,kad sienos apkrautos už
daromis lentynomis ir per jų stiklines dureles matysi 
sudėtus darbelius, brangenybes ir panašiai, vienokiu .ar 
kitokiu būdu tų vikria rankių moterų padarytas. Trečia - 
dieniais ten vyksta darbymečiai. Neveltui vienas klu - 
Hetis yra išsireiškęs,kad "Senelių Klubas, moterų rank
darbiais paremtas". Tikiu,ten tik dalis tiesos, bet dalinai 
taip jau yra- be Genutės ir moterų- bazarų nebūtų.

Dar kiek pasigrožėję ant sienų medžio drožiniais, ne
norėdami užsiėmusių bitelių trukdyti, einame į paskuti - 
nį.irgi dideli kambarį- Tikriausiai neklystu jį pavadinęs 
kortų ir politinių diskusijų kambariu. Trečiadieniais,dau
giau negu pusė staliukų apsėsta "kortožnikų" 
Neperdedant išsireiškus,tai tikras kortų mėgėjų rojus . 
Kambarys erdvus, šiltas ir šviesus. Rūkyti irgi galima 
kiek nori. Kartais ir moterys čia atbėga greitomis nu - 
plėšti kokĮ dūmelį. Matai, bitelių kambaryje rūkyti drau
džiama. Taigi, čia ir dabar,kairiame tolimame kampe , 
trys staliukai su išskleistais lakštais, subraižytais višto
mis ir eglutėmis; apie juos suprakaitavę kerta pulkutę . 
Kartoju, tikras jiems žemiškas rojus. Protarpiais teko 
iš šalies matyti, Seselė Palmyra, matydama tokĮ jų Įkarš
tį ir užgirdusi jų pilvelius garsiai gurguliuojant, nors ji 
pati visada užimta, pasigaili vargšelių ir atneša ar tai 
padėklą, su pietumis ar kokį kitą patiekalą. Žino, supran
ta kortuojančių Įkarštį- negi dėl to valgymo ir mesi kor
tas'. To jau geras lošikas niekada nepadarys. Didžiausias 
kortų Įkarštis būna trečiadieniais. Ten, va,žiūrėk, balta
plaukis Albinėlis,sugniaužta kumštimi trenkia kortą, ant 
stalo. Čarlis piktai pažiūrėjęs, sudraudžia:"Nesidaužyk, 
mesk kaip reikia". Dievobaimingas Petras,atsilošęs šyp
sosi. Kartais prisėda ir sekretorius Jonas su žmona Ma
ryte, bet jau retai. Dar daugelio kitų ir vardų nežinau , 
matai, aš pats nekaziruoju- nevykėlis.

Sekmadieniais susiverčiama ir ant trijų staliukų. Bū
na didelė spūstis mišioms pasibaigus. Nepasiskubinus , 
labai sunku rasti, kur prisėsti. Normaliai dešinėje,gale 
randasi "politinis" staliukas,prie kurio veda karus ir tal
kas žymesni politikai, va, kad ir Stasys. Seniausias iš 
trijų brolių Juozas, Jonas šiaip sau, Jonas,kuris statoant 
vandens namus, ir kiti. Į pabaigą visada užbėga ir naujų 
projektų atradę jas. Rasti jis juos randa, bet daugumoje 
neįvykdęs, kitiems perleidžia. Religijas,atrodo,jau me
tė- dabar sidabrą ar auksą supirkinėja. Pastarasis dau
giausiai remiasi karalienės Matildos,ar kokios kitos aiš
kia regia nčia iš sprendimais ir pagal jo išvadas, sekantis 
karas prasidės kitais metais, sausio keturioliką, jei ge - 
rai prisimenu. Didelis, matyt parinktas, stalas kairiame 
kampe, sekmadieniais rezervuojamas tėvynės saugotojų 
štabui. Dabar jau laikau,kad paviršutiniškai Klubo patal
pas ir aprodžiau. Gaila, bet nieko neveikiantiems asme
nims čia jau patalpų kaip ir nėra, nieko nepadarysi. Prieš 
kiek laiko Juliukas buvo iškėlęs mintį išgriauti už kavos 
katilų sieną ir padidinti ŠĮ kambarį, bet taip neprigijusi jo 
mintis ir liko. / bus daugiau /

SmE’OA.AĮj -o'K/j- afaįį'd. 

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAl 

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psi.



morrtreal

PARENGIMAI
• LAPKRF" IO 27d, -av pa
rapijos PIETŪS, po 11 vai. , 
vietoje tradicinės, vakarie - 
nės.
* GRUODŽIO 4 d. - Metinė 
KLKMOTERŲ DRAUGIJOS 
ŠVENTĖ A V parapijos Sa - 
Įėję. Pamaldos. Pietūs. Me
ninė programa, dalyvaujant 
" PAVASARIO " Mergaičių 
Chorui.

® METINIUOSE A V PA
RAPIJOS PIETUOSE prog
ramą atliks A . Stankevi-
č i a u s vadovaujamas Me r - 
gaičių TRIO. Pietus paruoš
Albertas Jonelis su tal
kininkėmis.
• LUKOŠEVIČIAI, Irena ir 
Petras buvo išvykę automo
biliu 2-jų savaičių atostogų 
Buvojo New York’e, Washing- 
ton’e, Tillsonburge ir Wind - 
s ore.

• ALIŠAUSKAS Rimantas , 
Augustino ir Stasės Ališauskų 
sūnus gavo masterio laipsnj 
iš biologijos. Jis specializuo
jasi " Wild Life" srityje 
Doktoratą ruoš Edmontono 
Universitete.

• ČEPONIENĖ Stefanija at
vyko iš Toronto ir pradėjo ei
ti Šv. Kazimiero klebonijoje 
šeimininkės pareigas .Ji taip 
pat įsijungė i parapijos cho
rą.

• Dantų gydytoja dr-V. LIT- 
VINIENĖ ir G.KUDŽMIENĖ 
išvyko į tarptautinj dantistų 
suvažiavimą Japonijoje.

9 Pas Jadvygą ir Praną 
BALTUONIUS lankėsi KA - 
rAŠKŲ, šeima iš Mew Jer - 
sey. Praleido keletą dienų; 
ta proga Įsigijo skulpt. Bal- 
tuonio porą darbų.

OR. J. MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 85 2 8

ŠOKIAI

KALEDŲ VAKARAS
GRUODŽIO 17, 1983 7:00 V.Vu
AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 
1465 DE SEVE ST.

PROGRAMOJE: MONTREAL!© LIETUVIU CHORAS, 
G'lNA CAPKAUSKIenĖ, ANTANAS KEBLYS, 
GINTARAS, TK'iO, OKTETAS.

ĮĖJIMAS: $10 - $6

BUFETAS
RENGĖJAI

MUZIKA BARAS

PAMINĖTA KARIUOMENES ŠVENTE

1953 m. Įsteigtasis Mont- 
realyje Lietuvių Karių Ve- 
te ra nų Są j u ngos " rA MOVĖS" 
Skyrius surengė lapkričio 
20 d. nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimą.

A V Parapijos salėje, po 
iškilmingų pamaldų B. K a s - 
pe ra v ič ius atidarė mi - 
nėjimą pakviesdamas Įnešti 
vėliavas .vadovaujant Ig.Pet- 
rauskui. Saulė Rūta Žiu - 
kienė prisegė po gėlę mont- 
realiečiams savanoriams- 
kūrėjams J . Viliušiui ir 
K. Šit kausku i/pastaras is 
patvariai lanko svarbiųjų 
mūsų švenčių minėjimus ir 
vėliavų garbės sargybos iki 
dabar yra jo ištikimai atlie
kamos/.

Tylos minute pagerbti vi
si mūsų kariai,partizanai ir 
kiti, atidavę gyvybę už lietu
vių tautos ir valstybės lais
vę.

Paskaitai pakviestas Ka
nados Kariuomenės majoras 
Vaidotas Ričardas Paukš - 
ta it i s savo trumpame, bet 
įdomiame ir aktualiame žo
dyje,pasakė reikšmingų pa-

D.D.S

Dental Surgeon Cfururgien Dentiste 
3606 RUE CENTRAIE. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5 

Tel: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien n v o 9 a. m iki 10 p.m. 
$estodi«niaii: «iua 9 o. m. iki 9:30 p.m. 
Sekmodieniol-s nuo 10 a. m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.Q. • 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL, Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

stabų,kurių kelias ištraukas 
čia patiekiame:
"... Mes pasižavim pareikš
tu karių heroizmu, mes pasi
piktiname buvusiais ar esa
mais priešais, ar galpamąs- 
tome apie reikšmę karo, ar 
bendrai viso gyvenimo ir 
mirties.

Mano nuomone, ypatingai 
svarbi nauda tais momentais 
pasisemti sumanumo ir ieš
koti ateities kelrodžių iš 
praeities atsimintųpei-gyve- 
nimų ir išlaikytų faktų ir 
sentimentų. Kai klausimas 
yra gyvybės ir mirties, nuo 
jo nė vienas negalim apsiri
boti, paskirdami jo nagrinė
jimą valstybės valdininkams 
ar istorikams, ar religiniams 
organams, ar bendrai mūsų 
nuomone sumanesniems už 
mus žmonėms. Ypatingai,kai 
pasaulis priėjęs taip arti 
prie absoliučios savižudy - 
binės galios :kai mūsų suge
bėjimas išspręsti tarpvalsty
binius ar tarpfrakcinius 
konfliktus vis toliau ir toliau 
atsilieka nuo techniškų at- 
siekimų:kai tarpgeneracinių 
minčių nesiderinimas tęsia
si tolyn;tokiais atvejais i n- 
dividualinė atsako - 
mybė už ateitį didėja.

Modernių laikų Lietuvos 
kariuomenė išsivystė nepri
klausomybės kovų laukuose, 
kur Lietuvos valstybės at
statymo tikslas buvo aiškus 
ir kovos būdas priprastas . 
Kovos rezultatas buvo nu - 
lemiamas apsukrumu, fizi - 
ne jėga ir pasišventimu.Sve- 
timšalinio jungo atsipalai - 
davimas turėjo būti univer
salus lietuvių troškulys, ku
ri. savanoriai tautos kariai 
užsimojo išpildyti.

Nuo tų laikų, neišpasa - 
kytas techniškas progresas 
pasaulyje reiškėsi. Tik gaila, 
kad kaip ir tuomet, taip 
ir šiandien, žmogus dar ne
atrado civilizuoto būdo tar - 
pusąvio nesutarimų išrišt. 
Kaip tada, taip ir dabar ka
ras lieka paskutiniu teismo 
būdu ant žemės. Bet tiktai 
dabar, branduolinių ginklų-* 
dėka, būti laimėtoju nė viena 
pusė negali realistiškai ti
kėtis.

. . .Aišku visiems,kad suma
žinimas ar panaikinimas to
kių galingų karo Įrankių bū
tų pasaulio išsilaikymo nau
dai. Deja,trūkumas abipu - 
siško pasitikėjimo kol kas 
neleidžia tokio tikslo atsiek
ti.

. . .Dalinai, išvada aiški-mu- 
siginklavimas turi būti ly
giagretis, bet einant ginklų 
mažinimo keliu ir baimės 
principas turi būti pakeistas 
kuo kitu. Kuo jis turėtų būti 
pakeistas- klausimas visai 
žmonijai, nes jo neišspren
dimas gali būti visos žmoni
jos žuvimas."

Paminėjo jis ir tos gar - 
siosios"cruise" raketos cha
rakterį, kuri yra pagal reak
cijos laiką APSIGYNIMO tar
nyboje, apie ką dauguma, o 
ypatingai demonstruotojų 
grupės pamiršta. /Kodėl ne
galima to dažniau ir oficia
liai priminti plačioje spau - 
doje ir kitur? Red./.

Meninėje dalyje pasirodė 
mūsų veteranai ir šauliai su 
ypatingu uolumu pasiruošę . 
Pr. Tekutienė,A. Mylė, Pr. 
Dikaitis pasirodė su savo po
etine kūryba, o A. Mylė, A . 
Kačinskas ir A. Žiūkas trise 
skaitė Pr.Dikaičio sukurtą 
eiliuotą poemą . R. Žiukienė 
visus programos dalyvius ir 
Programos pravedėją B. 
Kasperavičių apdovanojo 
gėlėmis.

Padėkojus paskaitininkui 
ir programos dalyviams bei 
atsilankiusiam nemažam bū
riui svečių, sugiedotas Tau - 
tos Himnas. Pasivaišinta 
malonių talkininkių paruoš - 
tais užkandžiais, pyragais ir 
kava. Pasišnekučiuota. d.

s PAVASARIO Mergaičių 
CHORAS dainuos Ottawoje 
LAPKRIČIO 27 d. ,kviečia - 
mas KLB Ottawos Apylinkės 
Valdybos.

PAVASARIS planuoja Į a- 
teitj savo programą ir jau 
numato Užgavėnių Balių VA
SARIO 25 d. , Aušros Vartų 
Parapijos Salėje.

PAVASARIS rengia KAU
KIU BALIŲ Vasario 
25 d.Kaukės bus premijuotos

U e-k T /-» I PASSEPORT* COMMERCIAL P H U I Į MARIAGE* WEDDINGS 
STU DiolI 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E3 525-8971

8 psi.

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET. •MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827
DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. $ 1,000.00

MOKA UŽ:

1 metiį.............. 9% % Nekilnojamo turto.
Terminuoti indėliai Asmenines ir

1 metų.............. 9% Prekybines.

180- 364 d. . ... 8.25%
30- 179 d. ....7.75%

Trumpalaikius indėlius Paskolos mirties
už 5 20,000 ir daugiau atveju Apdraustos

Taupomos sąskaitos: 
Special ios - ’....7.25% iki S 10,000

Su draudimu . ...... 7%
Čekiu sąskaitos...... ....5%

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 3907 Ą-Rosemont
Pirm., Antr. Tree. 9:00 — 3:00 '
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 4:00-8:00
Penktadieniais 10:00 —6:00j 2:00 — 6:00

Sekmadieniais nuo SPALI0T5 d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 De Sėve ir Sv. Kazimiero par, salėje : 10:30 — 12:30

‘Jfaac&tL&e 'Kastan
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

Didelis pasirinkimas gatavu paltų. 
Vasaros laiku saugojimas (storage) 
Taisau ir remodeliuoju 
Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal , Quebec
suite 500 a. H3Ą 2G6 TEL. : 288-9646

membsu D.N. BALTRUKONIS
ĮMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto vxsapusiskas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMASnovo M. L.s

system 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1 

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767—4690

JONAS IR COTE
realties

5159 De Maisoneuve West,
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545
ŲFv} R«.: 256-5355

PETRAS ADAMO N IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A6 

TEL. 72 7 -3 120 Kimų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_ū_r_o__v e _į kj_a__n_u_<į_Į_9_45 —C.-_ ,

mo n treat west automobile

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 
Res. TEL.: 697- 2261

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOHN OSKOV/ICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas : 721—9496

11 WESTMINSTER SOUTH. MONTREAL WEST

L! (AAS GI RĖČKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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