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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
REAGAN’AS, SHAMIR’AS IR 
GEMAYEL POSĖDŽIAUJA 
DĖL VID. RYTŲ TAIKOS

JAV prez. Reagan'as susi
tiko savaitės pokalbiams su 
Izraelio ir Lebanon© lyde
riais svarstyti naujų galimy
bių Vid. Rytų taikos klausi - 
mais. 28 ir 29 lapkričio 
prez. vedė, pasitarimus su 
Izraelio min.p-ku Shamir ir 
gynybos ministeriu Arens . 
Gruodžio 1 d. jis dirbs su 
Lebanono prezidentu Gema - 
y ei.

Pagrindinis taikos laidas - 
Izraelio kariuomenės ati - 
traukimas, kuris tuo pačiu 
priverstų ir Syriją atitraukti 
savo kariuomenę.

Tikimasi svarbių rezulta - 
tų, nes pagerėjo JAV su Iz- 
raelius santykiai, pasikeitus 
Izraelio vyriausybeūekonomi- 
nės bei politinės problemos 
taip pat verčia Izraelį būti 
sukalbamos niais.

Syrijos prez. Assad'ui su
sirgus širdimi, Maskva,at - 
rodo abejoja,ar remti Syriją, 
gręsiant joje valdžios nepa - 
stovumui.

Prie vilčių prisideda dar 
ir tas faktas, kad Ženevoje 
paskutinėmis dienomis vyks
tančios derybos tarp savęs 
kariaujančių Lebanono reli - 
ginių ir politinių grupių at
stovų vyksta sėkmingiau, ne
gu pradžioje tikėtasi.

ŠVEDIJA STEBI UŽDRAUSTO 
INSTRUMENTO GABENIMĄ^

Iš Stockholmo pranešama, 
kad Švedijos vyriausybė su
stiprino apsaugą sofistikuo - 
to JA V kompiute rio , kuris 
manoma buvo bandomas KGB 
pastangomis slaptai įvežti į 
Sovietų Sąjungą. Švedija aiš
kinasi to kompiuterio savi
ninką ir jeigu pasitvirtins , 
kad jis gabendamas į Sov.Są
jungą, švedai jį gražins į 
JAV-bes.

KGB agentas jį užsakė P . 
Afrikoje ir persiųsdino Į Eu
ropą, kad būtų nugabentas į 
Sov.Sąjungą.

Prieš pat išvežant,Švedi
jos tarnautojai jį sulaikė, 
nes prie jo nebuvo muito do
kumentų.

Kompiuteris gali būti pa - 
naudojamas skraidančių ra
ketų vairavimo sistemai. 
TRUDEAU TAIKOS KELIONĖJE

daromi. Tuo tarpu sovietai , 
nepatenkinti raketų atvežimu 
Britanijoje ir V. Vokietijos 
nubalsavimu priimti raketas, 
išėjo iš Ženevos taikos pasi- 
tarimų./Už kelių dienų,tačiau 
sugrįžo/.

DANIJA IR KANADA 
KOOPERUOJA NARKOTIKŲ 
ŽIEDO ARDYME

Kanados Užsienio Reikalų 
Ministerija praneša, kad Da
nijos policija po tyrinėjimo, 
veikiančio narkotikų lizdo Ko
penhagoje, nustatė,kad Dani
jos pilietė,dirbanti kaip tar
naitė, Kanados Ambasado - 
riaus rezidencijoje Kopenha
goje, yra įsivėlusi į narkoti
kų prekybą. Kratos metu pas 
ją buvo rasta 1OO kg. hašišo.

Atsižvelgiant į nusikalti
mo rimtumą ir prašant Da
nijos atsakingiems asme - 
aims,, Kanados —vyriaus ybė 
sutiko leisti daryti kratą di
plomatinėje rezidencijoje,pa
rody dama tikrai sveiką nuo
voką esamoje situacijoje.

ORGANIZUOJAMOS ANTI- 
BRANDUOLINĖS DEMON
STRACIJOS VAKARUOSE 
SKATINAMOS, BET NEPA
GEIDAUJAMOS RYTUOSE...

Rytų Vok iet i j o j e, Le ipz i - 
ge 70 jaunuolių, išėję iš se
nosios St. Nicholas bažnyčios 
po maldų už taiką, išėjo į 
gatvę giedodami. Jie sudaro 
pacifistų judėjimo Rytų Vo - 
kietijoje dalelę.

Taikos Forumas buvo su
rengtas Saksonijos Liutero
nų bažnyčioje prieš metus , 
kuriame tada dalyvavo apie 
5.000 asmenų.

Antimilitarinių grupių iš
kilimas Rytų Vokietijoje ke
lia didelį nepatogumą komu
nistinei vyriausybei, kuri, i- 
ronija, skelbia turinti taikos 
monopolį, giriant Sovietų Są
jungą ir kritikuojant "agre - 
syviuosius imperialistus".

Rytų Vokietijos Taikos Ju
dėjimas kalba ir apie NATO, 
ir apie VAŠRUVOS PAKTO 
organizacijas.

Kituose Rytų Europos 
kraštuose pasireiškiančios 
mažytės taikos grupelės tuo- 
jaus vyriausybių yra už
gniauš iamos .

Tuo tarpu sovietai kreipia 
didelį dėmesį ir palaiko an - 
tibranduolines ir taikos gru

pes, demonstruojančias Bri- kuojant NATO raketų išdės - 
tanijoje, V. Vokietijoje, Pran- tymo planus, taip pat ragino 
cūzijoje, Italijoje. R. Vokietijos vyriausybę už -

Aštuonių protestantų gru - tikrinti,kad nebus išdėstytos 
pių sinodas R. Vokietijoje, ku- ir Sovietų trumpo skrydžio 
riam priklauso apie 6 mil . branduolinės raketos R.Vo - 
žmonių, rugsėjo mėti, .kriti- kietijoje.

• 

JAV LB KULTŪROS TARYBA IR
KANADOS LB KULTŪROS KOMISIJA 

SKELBIA
KAD GRUODIS YRA SPAUDOS MĖNUO 

JĮ ĮPRASMINA NT, skatiname atsiminti, kad be savosios 
spaudos nebus nei gyvo lietuvio, nei laisvos Lietuvos . 
Kasmet blogėjančios spaudos sąlygos ieško paramos mū
sų dosnume, išmintyje,patrijotizme.
ESAME KVIEČIAMI atsiliepti:
L IŠLAIKYKIME, ką turime. Neatsisakykime nei laikraš
čių, nei žurnalų,kuriuos prenumeruojame.
2. ŠVENČIŲ DOVANOMS SAU, šeimos, nariams, bičių - 
liams teikime spaudos prenumeratas bei knygas.
3. LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS -reikšmingos 
gyvojo žodžio žinių ir tautinės dvasios šaltinis.

Vis gausiau remkime ir jas.
VISŲ PASTANGOMIS ir aukomis dar daug lietuvių išeivi - 
jos kartų gali išlikti tautiškai gyvos dvasia,kalba ir pa - 
pročiais. SAVA SPAUDA .KNYGA , RADIJAS - BŪTINIAU
SI VADOVAI Į SAVĄJĮ RYTOJŲ.

PRANEŠA ELTA:
MASKVOS POŽIŪRIS Į LENKIJžb IR LIETUVOS ISTORIJĄ

I Prieš porą metų į Vakarus pateko pranešimas, ro - 
dantis kaip Maskva mėgina kontroliuoti istorijos dėstymą 
Lenkijos mokyklose. 1980 m. jį išsispausdino pogrindžio 
leidykla G 1 o s, o 1981 m.persispausdino Paryžiuje lei
džiamas istorinis žurnalas Z e s z y t y Historycz- 
n e /Nr. 57/. Pranešimas,kurį paruošė SSSR-os Pedago
ginių mokslų akademija ir Mokslų Akademijos specialus 
institutas, buvo Įteiktas Mokyklinių programų institutui 
Varšuvoje. Jis Įdomus tuo, jog čia kalbama ir apie Lie
tuvos praeitį, o ypač,kad tai ką Kremlius dar tik sten
giasi pasiekti Lenkijoje, jau įgyvendinta Lietuvoje - ne
beegzistuoja savarankiška Lietuvos istorija.

Pranešimo autoriai peržiūrėjo dešimtį lenkų pradžios 
mokyklose bei gimnazijose naudojamų vadovėlių ir juose 
rado eilę "klaidų", Pav. .lenkų istorikams prikišama,kad 
jie neįvertino rusų indėlio į Žalgirio mūšio pergalę 1410 
m. Autoriams nepatinka,kad 1830-1831 m sukilimas vadi
namas "Lenkų-Rusų Karu". Pasak jų, tokių žodžių kaip 
"rusai" ar, ypač, " maskoliai " naudojimas aprašant gink
luotus susirėmimus "nesutampa su Lenkijos jaunosios 
kartos internacionalistiniu auklėjimu; reikia vartoti žo - 
džius "carizmas" ir "carinė armija". Pranešimo auto - 
rius ypač erzina rusinimo politikos aprašymas lenkų va
dovėliuose. Jie cituoja ištraukas, kurios aprašomas"kul- 
tūrinių institucijų" represavimas" ir "privalomas rusų 
kalbos mokymasis". Iš viso, rašo autoriai,apie rusini - 
mą perdaug kalbama, vadovėliai perdaug pabrėžia tai,kas 
praeityje skyrė lenkų ir rusų tautas". Technikumų stu
dentams skiriamas vadovėlis kritikuojams už šį sakinį ; 
"Smolenskas krito jau 1611 metais ir Zigmantas • HI- is 
triumfuodamas grįžo Į Varšuvą su daugeliu belaisvių".

• Prikišama, kad vadovėliuose perdaug dėmesio kreipiama 
į Vakarų Europos kraštus ir "nepakankamai vertinama " 
rusų kultūra. Negerai ir su nuotraukomis- kodėl rodo - 
mas Kazanės kalėjimas, o ne universitetas?

/Autoriams neatėjo į galvą pasiklausti pirmiausia 
savęs, kodėl jiems taip rūpi ir mažiausiose smulkmenose 
ir didžiuosiuose Įvykiuose vis klaidingai įžiūrėti rusų 
ne tik komunistiškojo uzurpavimo metodų "garbinugmą", 
bet vis piršti rusų "kultūrnešius" ir savo draugystes.Ko
dėl jiems taip svarbu paniekinti kitų tautų praeitį, sumai
toti jų istoriją? Red./.

Kanados min.p-kas išvy
kęs taikos misijos kelionėn, 
aplankė pirmiausia Europos 
valstybių vyriausybių atsto
vus su savo atominio karo 
pavojams sumažinti planais. 
Jis tarėsi su Britanijos , 
Prancūzijos, Italijos, Belgi - 
jos, Olandijos, V. Vokietijos 
vadais.Aplankė ir Popiežių .

Nuvykus Kinijon, nors ir 
mandagiai priimtas, tačiau Į 
jo pasiūlymus buvo atsakyta, 
kad jie nelaiku ir nevietoje

GINKIME LIETUVIŲ TEISES

Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti " I.ietuvių Teisėms 
Ginti Fondas" ( arba "American I.il huanian Rights Fund, Inc.") 
ir siųsti adresu* 5620 So. Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka I.ietuvių Teisėms Ginti Fondui .......... US $................ '

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

Adresas ........................................................................... .. .............. ............................. ..
30000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000000:

KANADOS TAUTOS FONDO INDĖLIS VLIKO SEIME

Tautos Fondo Kanadoje-p- diečių lietuvių aukas Tautos 
kas Antanas Firavičius Fondui -$ 60.000.
VLIKO Seime Įteikė kana- VLIKAS veikia 40 metų.

O

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima savo mirusiam 

sūnui ir broliui prisiminti skiria Kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių premija skiria

ma lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raštais 
(lietuvių, angių ar Kita kalba), veikla, organizaciniu veik
lumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai repre - 
zentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje:

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, vyresnių
jų organizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvienerių me
tų gruodžio 31 dienos (pašto antspaudas):

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga,o du atstovus paskiri a Kriau
čeliūnų šeima:

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar vieneto tinkamu - 
mą premijai, ją skiria baisų dauguma iki sekančių metų

, vasario T& tk-ii' susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir pobūdžio,

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nuro
dant tiksliai premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Pawnee Road, Palos ParK, Illinois 60464 USA.

AMERICANS FOR DUc PROCESS
SPALIO 14 d. Washingtone, A MERI CANS FOR DUE 

PROCESS prašymu, įvyko susitikimas su Įvairiais Baltų
jų Rūmų pareigūnais, ryšium su Office of Special Investi
gations vedamom išpilietinimo ir deportavimo bylom.

Linas K o j e 1 i s,Associate Director for Ethnic and 
Catholic Affairs of Office of Public Liaison sustatė šį su
sirinkimą ir sukvietė atatinkamus asmenis iš Baltųjų Rū
mų štabo jame dalyvauti. Dalyvavo: dr. John Lenczowski 
- Director of European and Soviet Affairs iš National Se
curity Council, adv. John G. Roberts, Jr. ,-Associate Coun
sel to the President,Michael Gale,Associate Director of 
the Office of Public Liaison for Jewish Affairs ir Linas
Kojelis.

"Americans for Due Process" kvietimu dalyvavo: Kirk
ia nd£Ellis firmos adv.David E.Spri nge r, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Teisinio Komiteto narys adv. P. 
Z umbakis, "Americans Against the Defamation of 
Ukrainians" p-kė Aleksandra Shwed, Baltų Laisvės Lygos 
direktorė Daiva Kezienėir "Americans for Due Pro
cess" koordinatorė Rasa Razgaitienė.

Susirinkimą atidarė L.Kojelis. Diskusinį memoran
dumą dėl dabartines išpilietinimo procedūros reformos 
pristatė adv. Springer. Paliestos sekančios sritys: 1/ Ap
kaltintojo teisės Į gynybos advokatą, jei jis neturi tam fi
nansinių išteklių, 2/ Teisė į piliečių teismą / jury trial/, 
3/ lygus prieinamumas/equal access/ prie išteisinamos- 
apkaltinamos medžiagos. Taip pat iškelta: nepripažinimo 
politikos paneigimas,liudininkų pribauginimas bei kt.

Pristatymas buvo papildytas ir pabrėžtini punktai 
pristatyti visų dalyvaujančių, remiantis faktais ir tiesio
giniu patyrimu. Baltųjų Rūmų pareigūnams buvo palikta 
gan daug informacinės medžiagos. Planuojami tolimesni 
susitikimai .iškelti ir išsamiau išaiškinti iškilusias pro
cedūrines problemas OSI vedamose bylose.

Tą pačią dieną Įvyko susitikimas su Valstybės Depar
tamento pareigūnais: M. B. West- Office of the Legal Ad
visor, C. Troy-Office of Consular Affairs,Dale Herspring- 
Deputy Director EUR/EEY.R. J. Neitzke-Office of the Con 
sular, J. Zerolis-Baltic Affairs Officer.

Šios sesijos sukvietimą koordinavo Jungtinių Baltų Ko
miteto vedėja Anita Bedelis.

Pristatymą pravedė adv. Ernestas Raskauskas. Ilgiau 
sustota prie JAV sutarties su Sovietų Sąjunga, remiantis 
medžiaga išgauta adv. Raskausko per "Freedom of Infor
mation Act". Iškeltos problemos,liečiančios JAV-ių ne - 
pripažinimo politiką dėl Pabaltijo Tautų.

Palikta tokio paties turinio informacinė medžiaga, 
kaip ir Baltuosiuose Rūmuose.

/Americans for Due Process Inf./.



Baudžiamųjų organų 
bendradarbiams ir pagalbininkams
( IŠ POGRINDŽIO SPAUDOS - A L M A M A T E R, Nr. I )

Redakcijos Prierašas:
Redakcija ALMA MATER nutarė perspausdinti ŠĮ 

kreipimąsi J KGB darbuotojus bei jų talkininkus is leidi
nio PERSPEKTYVOS /1978 m. Nr. 6/ dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia dėl to,kad redakciją pasiekė žinia,kad 
šiemet įstojusių i Vilniaus universitetą yra 340 /'./ KGB 
užverbuotų seklių, kurių dalis jau žinoma pavardėmis. Be 
abejo, jiems buvo nesunku "Įstoti”! Kadangi jie dar jauni, 
kai kurie dar neturi didesnių "nuopelnų", tai šis kreipimą 
sis tegu būna jiems rimtas Įspėjimas!

'Toks kreipimasis nepraranda reikšmės tol,kol eg - 
zistuoja KGB ir terorizuojami, persekiojami kitamin - 
čiai. Kol nebus gerbiamos elementarios žmogaus teisės, 
visada bus kovotojų už tas teises. KGB ir jų talkininkai 
turi tai suprasti.

Dar kita priežastis, tai ta, kad verta ir mums patieir 
daugiau parodyti aktyvumo, demaskuojant ir išaiškinant 
KGB talkininkus. Tad ta pačia proga redakcija kviečia bū
ti ne tik atsargiems, bet ir protingai drąsiems '.

/ 1976 m. rugpjūčio- rugsėjo mėnesiais atvirus laiš
kus gavo paštu eilė VSK/ KGB/ organų darbuotojai. Laiš
kai buvo siųsti daugiausia tarnybiniais adresais, bet ypa
tingai "užsitarnavusiems", žinomiems savo nežmonišku 
elgesiu su kaliniais ir kitaminčiais, laiškai buvo nusiųs
ti Į namus./.

Savo gyvavimo pradžioje komunistinė valdžia terorą 
naudojo atvirai: skelbė ilgus sušaudytųjų sąrašus, susi
rinkimuose vertė pripažinti terorą. Valdžia tikėjusi, kad 
toks "viešumas" jai bus naudingas. Tačiau pamačiusi, 
kad liaudyje kyla ne baimė, bet ir pyktis, valdžia ėmėsi 
slėpti savo nusikaltimus ir tvirtinti,kad TSRS politinių 
kalinių nėra.

Nuotaikos šalyje taip pasikeitė,kad nuteistųjų sąra - 
šus ėmė skelbti ne tarybiniai laikraščiai, kaip kažkada, o 
" Samizdat'o" ! Pradėtos skelbti pavardės ir biografijos 
ypatingai aršių budelių. Viešumas tapo kovos prieš dik
tatūrą veiksniu. Pamatę kai kuriuos "Samizdato" doku - 
mentus, čekistai griebiasi už širdies ir drebančiomis ran 
komis ieško validolio. /Raminančio vaisto. Red./. Jie ži
no: šie dokumentai per šalį eina kaip raginimas, kvieti- 
timas kovoti ir kaip įspėjimas jiems,čekistams.

Šiuo kreipimusi mes mėginame pažadinti jūsų sąži - 
nę, o tiems, kurie jos neturi - savisaugos instinktą. Iš 
kovos patyrimo mes žinome, kad^ir jūsų tarpe yra reži
mo priešų, kuriems brangus Rusijos likimas. Jūs galite 
atpirkti savo nusikaltimus liaudžiai.

Tas kelias - padėti Laisvės kovotojams ir remti juos.
Jūs galite demaskuoti seksotus tiek "didžiojoje zono

je tiek ir kitur.
Savo kovą su liaudimi valdžia stengiasi slėpti, todėl 

jai tenka naudoti ne tik "senus" metodus - stovyklas, ka
lėjimus, tremtį, - bet ir sugalvoti naujus. Vis dažniau 
jai tenka naudoti ypatingai bjaurias ir nusikaltėliškas prie 
mones. Ko jai nepasisekė padaryti grasinimais,stovyk - 
lomis ir teroi’u, ji mėgina padaryti tramdomųjų marški
nių ir švirkšto pagalba. Kovotojus už laisvę ji uždaro 
beprotnamiuose '.

VSK ir VRM darbuotojai !
Jūs - pagrindinis antiliaudinis valdžios ramstis. Jū

sų vaidmuo sauvalės, nelaisvės ir melo sistemoje yra 
pats niekingiausias, gėdingiausias ir nešvariausias.

Jūsų rankomis valdžia kol kas laiko liaudį baimėje 
ir paklusnume. Jūsų rankomis ji slopina bet kokį laisvės 
siekimą, bet kurį pasipriešinimą prievartai.

Tai jūs žudote tūkstančius nekaltų žmonių stovyklose, 
psichiatrinėse ligoninėse, kalėjimuos ir tremtyje. Mili - 
jonai tokių nekaltų nežmoniško režimo aukų nukankinti ir 
užmušti jūsų pirmtakų - dabar personalinių pensininkų.

Bet žinokite: teroras praranda savo jėgą.
Kiekviena auka kelia naujus kovotojus su sauvale. Jūs 

geriau nei kas kitas žinote,kad auga liaudies laisvės 
troškimas.

LDS liaudies vardu jus įspėja. Didžiulė jūsų kaltė 
Tėvynei. Jūs liaudžiai užtveriate kelią Į laisvę, kelią Į 
teisingą ir garbingą gyvenimą. Bet prisiminkite - ateis 
MŪSŲ išsivadavimo diena. Tą dieną JŪS stosite prieš 
liaudies teismą. Jūsų archyvai taps nepaneigia
muoju aktu jums. Jie demaskuos budelius,žmogžudžius 
2 psi

ir seksotus - tikruosius liaudies priešus.
... .. Jūs galite keisti tardymo eigą ir išgelbėti žmones. 
Jūs galite padėti pabėgti kaliniams. Jūs galite ir privalo
te vengti kankinti, mušti ir kitaip prievartauti valdžios 
aukas.

Jūs galite perspėti Laisvės karius apie jiems gresian 
tį pavojų. Jūs galite skelbti nusikaltimus,kurie daromi jū
sų "objektuose". Pagaliau- jūs galite eiti Į atsargą, ne
bedalyvauti organų veikloje.

Jūsų elgesys nulemia jūsų likimą. Jei liksite vai -

p i n i a i atmesti sovietinę "terminologiją", kuri, kaip;./’ 
matėme, neišlaiko jokios kritikos, o tik primesta okupan
tų jų "ideologijos" ir "planų" pagrindu. Kiekvienas tauti
nę sąmonę ir savigarbą turįs lietuvis, kalbėdamas apie 
Lietuvą 1918-1940 metais, privalo šį laikotarpį vadinti 
teisingai, būtent: NEPRIKLAUSOMOS Lietuvos laikotar - 
piu. Turime taip kalbėti ne tik patys, bet ir priminti ki
tiems. _ _ (b-d.)

"ŽODŽIAI MEISTRO NEPARODYS”
J.V.

džios pusėje, - jus esate liaudies priešais

LIAUDIES DARBO SĄJUNGA 
/Rusijos solidaristai /

KĄ PASAKĖ ČIČERINAS Į LIETUVOS UŽSIENIO 
REIKALU MINISTERIO KALBA^ 1925 METAIS

Verta šią kalbą pateikti ištisai. Čičerinas kalbėjo:
"Aš nuoširdžiai dėkoju Jums, Pone Ministre, ir per 

Jus Jūsų liaudžiai ir Lietuvos Vyriausybei,kurios vardu 
Jūs kalbėjote, už Jūsų draugišką pasveikinimą ir už šil
tą priėmimą, kurį aš pajutau Jūsų šalyje. Nuo neatme
namų laikų Lietuvos liaudis sugebėjo pačiomis sunkiau - 
siomis aplinkybėmis išsaugoti savo kalbą,savo papročius, 
nacionalinę kultūrą, visą savo charakteringą fizionomiją 
ir ilgametė despotiška caro generalgubernatorių valdžia 
nepalaužė jos stiprybės, ginant savo ypatybes. Aš ypa - 
tingai didžiuojuosi tuo, kad aš pirmas iš Tarybų 
Sąjungos, padariusios galą caro valdžiai, vyriausy
bės narių turiu laimės aplankyti tą šalį,kuri per savo ne
priklausomos valstybės gyvavimo laiką neginčijamai Įro
dė sugebėjimą tvarkyti valstybės gyvenimą ir BŪTINUMĄ 
SAVO NEPRIKLAUSOMO VALSTYBINGUMO RYTŲ EURO
POJE, o tuo pat ir aplamai pasaulio lygsvarai išlai - 
kyti. Mano šiltas su Jumis susitikimas lai būna būtino pa
čių glaudžiausių draugiškų santykių išreiškimas. Dabar 
prasidėjęs tarp mūsų ekonominis suartėjimas sukurs tvir
tus pagrindus mūsų artimiems ir neirstantiems draugiš - 
kiems santykiams politiniame gyvenime".

Toks yra mūsų priežodis, — 
"Žodžiai meistro neparodys" 
— kuris tinka pritaikinti ir nū
dieninėms situacijoms. Poli
tinių įvykių labirintuose yra 
labai nesunku paklysti, ypač kai 
dangstomas! sąvokomis, nea
titinkančioms realią jų verty - 
bę. Pavyzdžiui — Grenados in
vazija. Kiek daug kritikos pa
sipylė liberalinėje JAV spau
doje, ir kiek daugužsienio lais- 
yų valstybiųneigiamai atsilie
pė apie ši prezidento Reagano 
žygį. Net artimiausia JAV są
jungininkė, Anglijos min. p-kė 
Thatcher nepatenkinta, kad ne
buvo išanksto pasitarta. Gi ka
ro vedimas Grenadoje buvo vi
sai skirtingas nuo Korėjos ar 
Vietnamo karų. Ten buvo ve
damas karas be noro jį laimė
ti, ir kariškių strategijai nebu
vo leista pasireikšti; visi karo 
vedimo nurodymai ėjo iš Wash- 
ington’o Valstybės D-to civilių 
"strategų". Gi Grenados atve
ju — karo vedyba buvo paves
ta Kariškiams, kurie -abai

Galėtume patiekti daugybę panašių pavyzdžių. Be a- greitai išvalė Granados nedi- 
bejo, galima abejoti jų nuoširdumu, nes tai diplomatų dėlę salą (100, 000 gyv. ) nuo 
kalbos, tačiau tokios kalbos galimos tik tarp nepriklauso- įsibrovusių komunistų, Nepa
inų valstybių, Argi kažką panašaus nekalbėjoTSRS valš- ir liberalines spaudos at -
tybės vadovai, sakysim , nuvykę Į Prancūziją arba ir į tą stovams,, kad jų ne'eido į, sala 
pačią Suomiją? Į tą pačią Suomiją, kuri atgavo nepriklau- i>eni porą dieną invazijai pra- 
somybę tais pačiais metais, kaip ir Lietuva, ir kuriai te- sidėjus. Kas gs gali uztikcin- 
ko kariauti su ta pačia TSRS dėl Nepriklausomybės. ti’ reporterių tarpe nė

ra komunistinių simpatikų ,
Neseniai Suomija /1978m./ Suomija šventė savo 60- 

ties m. Nepriklausomybės sukaktį. Suomiją sveikino dau
gelis valstybių, jų tarpe ir TSRS. Brežnevas siun - 
tė sveikinimo telegramą Nepriklausomybės 6O-ties m. su
kaktuvių proga. O juk Suomija atgavo tuo pačiu pagrindu 
savo nepriklausomybę ir sukūrė tokią pat santvarką,kaip 
ir 1918 metais Lietuva'. Tuo tarpu dabar kalbėti apie Va
sario 16 yra Lietuvoje toks rrtreįkaitimas, už kurį gresia 
kalėjimas ir lageriai. Tai patvirtina praėjusių metų ban
dymai paminėti šią reikšmingą datą: visas KGB buvo su - 
keltas ant kojų. . .

Kur gi glūdi tokios "logikos" paslaptis ?
Su Suomija dalykas aiškus: Suomijai,kaip ir Lietuvai, 

grėsė Nepriklausomybės netekimas iš tos pačios TSRS , 
bet Suomijai pavyko duoti atkirtį sovietinei agresijai , 
pavyko apginti Nepriklausomybę nuo Maskvos užmačių . 
Dėl šios priežasties nėra galimybės Suomijoje sufabri - 
kuoti "tarybų valdžios įkūrimo 60 -mečio", kaip tai da - 
romą Lietuvoje. Jei Lietuvai būtų pavykę apsiginti nuo so
vietų intervencijos 1940 metais, šiuo metu nedrįstu TSRS 
teigti nepageidautinos santvarkos pagrindu, kad Vasario 
16-toji nėra Nepriklausomybės sukaktis. Tai ryškiai de - 
monstruoja ir šiuolaikinės Lenkijos pavyzdys: socialisti
nė Lenkija yra priverstaminėtipilsudskinės Lenkijos pa - 
skelbtą nepriklausomybę,kuri irgi galėjo egzistuoti tik , 
sugebėjus duoti tinkamą atkirtį Tarybų Rusijos jėgai, 
norėjusiai Lenkiją, kaip buvusią Rusijos imperijbs dalį, 
susigrąžinti po "tarybų valdžios Įkūrimo"skraiste.Da
bar Lenkijoje ne be suplaka mos dvi skirtingos sąvokos - 
"valstybinė" ir "santvakra". Šiuo metu Lenkija, nors ir 
TSRS satelite, bet labai svarbi daugeliu atžvilgiu, ir iš 
jos nebegalima taip begėdiškai tyčiotis, kaip tyčiojamasi 
iš Lietuvos.

Štai kas nulemia TSRS "logiką" '.. . .
Paneigti bet kokia kaina Lietuvos Nepriklausomybės 

faktą, pagrįstą Vasario 16 dienos Akto pagrindu, okupa - 
cinei valdžiai reikalinga ne tik dėl to, kad kaip nors būtų 
galima "įteisinti " Lietuvoje 1918 m. pabaigoje Tarybų 
valdžios "Įkūrimą". Sovietų okupacinė valdžia visais ga - 
limais būdais stengiasi ištrinti iš lietuvių tautos sąmo - 
nės ir žodį NEPRIKLAUSOMYBĖ. Suplakdama sąvokas 
- valstybės ir santvarkos - kreipia taip f aktus, kad melas 
virstų tiesa. Taip daroma ten,kur dar negalima visiškai 
nutylėti. Bet visada nutylima, kai tik susiduriama su tais 
kurie silpnai bežino savo tautos istoriją, ypač tai liečia 
jaunimą.

Žodis NEPRIKLAUSOMYBĖ, vartojamas Lietuvos 
atžvilgiu mūsų suprantama prasme /valstybės, tarptau
tinės teisės pagrindu/, okupantus gąsdina dar ir dėl to , 
kad mūsų sąmonėje saugomas gilus ir teisingas šio žo
džio turinys. Okupantai gerai žino, kad kol mums bus 
brangi šio žodžio prasmė, kol šis žodis gyvas mūsų šir
dyse, mes nenustosime pergyventi dėl Nepriklausomybės 
praradimo, nenustosime ieškoti būdų, kaip kovoti , kad 
Lietuva vėl taptų nepriklausoma valstybė. Be to, oku
pantai-žino, kad mūsų ilgesys-gyventi savo nepriklauso - 
moję valstybėje trukdo "ideologinį" darbą, kad Maskvos 
planai Lietuvos "įsiliejimo" Į "didžiąją rusų tautą" ne - 
vyks taip greitai, kaip Maskva to norėtų.

VASARIO 16-toji turi būti jnums ta vėliava, po kuria 
turime susitelkti naujam kovos žygiui už laisvę, už Lie
tuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą!

Pirmiausia, turime griežtai ir pr inci -

kurie pačioje invazijos pra - 
džioje savo viešais invazi — 
jos detalių pranešimais galė
jo pakenkti. Karas nebus sėk
mingas, jei iš anksto karo 
strateginiai planai bus viešai 
diskutuojami, ypač turint gai
voje, kad net: JAV Ko ngrese 
yra tokių komunistinių sim- 
patikų. Kongreso kalbėtojas 
(House Speaker) O Neill iš
syk pasikalbėjime su 'New- 
York Times" korespondentu 
labai vulgariai (netašytai) iš
peikė prezidentą Reagan'ąuž 
tą karinę invaziją į Grenadą; 
o kai Kongreso Komisija at
lankė Grenadą, tai jis pakeitė 
savo pirmykštę neigi amą nuo
monę ir jau pateisino invazi
ją, nors kažin ar atsiprašė 
prez. Reaganą už nepamatuo
tą kaitinimą. . .

Kitas pavyzdys: brutaliai 
numuštas komercinis Pietų 
Korėjos lėktuvas, o preky - 
bai su Sov. S-ga tas nei kieK 
nepakenkė. Didžiulė JAV pa
roda (pirmoji nuo 1977 m.) ati
daryta Maskvoje,kur dalyvau
ja 105 JAV kompanijos ("US 
New and World Report" H. 7. 
83j. Antra vertus, tame nu
muštame lėktuve žuvo JAV 
kongresmanas L. McDonald, 
įsitikinęs ir veiklus antiko - 
nuliūstas. Laoai charakterin
ga, kad to žuvusio kocigres- 
mano minėjime (Memorial 
Service) neatsilankė nė vie
nas aukštesnis Baltųjų Rūmų 
pareigūnas ("The review of 
the News" (9. 21. 83.', Tame 
pačiame žurnale 13 psl. pa
minėta, kad prez. Reagan'as 
pasakęs, esą kerštas tai nėjo 
politika ("the vengeance is not 
his policy"). Bet, paliekant 
barbariškus veiksmus bt jo 
kio atpildo, ar nebus lyg ska
tinimas panašiems teroristi
niams veiksmams? Tame 
Sovietų sunaikintame lėktuve 
be minėto kongresmano dar 
žuvo 60 JAV piliečių.

Arba vėl su ta prekyba. JAV 
senato Energijos ir Gamtos 
išteklių (Energy and National 
Resources) komiteto pirmi - 
kas senatorius McClure ar - 
kreipė Vyriausybės dėmesį Į 
importuojamą iš Sov. S-gos 
geležies silikoną (ferrosili-- 
con), kuris naudojamas plie

no gamyboje ("The Spotligth' 
nr. 44,10. 31. 83). Straipsnyje 
"Soviet Import Danger to 
Security" rašoma, kad vien 
rugsėjo mėnesi importuota 
sovietiško ferrosilicono 11, 
665 tonų, mokant už 1 svarą 
13,6 et. ir 2 et. tarifo, kai tas 
pats ferrosiliconas gamina
mas JAV ir čia parduodamas 
i svaras už 39 ir 41 et. . Tuo 
pigiu importuotuferrosilico- 
nu (tikriausia, kad vergų dar
bo pagamintu) nukonkuruoja
ma vietinė JAV plieno gamy
ba. Yra pavojinga JAV plie
no gamybai priklausyti nuo so 
vietinio pigaus importo, ku
ris, užsidarius JAV ferrosi
licono gamykloms, gali būti 
sovietų kiekvienu laiku nu
trauktas. Tai kur čia logika, 
jei žodinis barbariškos so
vietų sistemos iššifravimas 
bei smerkimas nesiderina su 
prekybiniais veiksmais? Tai 
tik vienas pavyzdys savotiš
kos JAV priklausomybės nuo 
Sovietų Sąjungos.

Kitas, kiek senesnis pa
vyzdys, tai chromo pirkimas 
iš Rodezijos. Baltųjų valdo
mai Rodezijai atsisakant (ves
ti demokratinę santvarką, ki
taip tariant, perduodant visą 
valdžią juodųjų gyventojų dau
gumai, tas chromo pirkimas 
iš Rodezijos buvo JAV boiko
tuojamas. Baltųjų Rodezijos 
Jan Smith vyriausybė parduo
davo tą chromą Sov.'Sąjungai. 
O ši mielai perparduodavo tą 
chromą JAV už žymiai dides
nę kainą. Tai juk savotiškas 
netiesioginis Sov. S-gos šel
pimas . Buvo net atsitikimų, 
kadpirKtus iš JAV grūdus Sov. 
Sąjunga perparduodavo Įeitoms 
valstybėms už didesnę kainą . 
Ar tokio tarpininkavimo biz
nio JAV vyriausybė nežinojo?

Dar Įdomesnis įvykis yra 
aprašytas "Reader Digest " 
lapkričio mėnesio straipsny
je "Drugs for Guns”, kur de
taliai aprašoma narkotikų 
(morfino, heroino) prekyba, 
forsuojama (central operator) 
Bulgarijos i laisvo pasaulio 
kraštus, tad ir į JAV. (Šis 
aprašymas spausdinamas”NL' 
4 psl. atkarpoje. Red.).

Tiesioginis komunistinių 
valstybių šelpimas vyksta per 
"IMF" (International Moneta
ry Fond), kuriam JAV kongre 
sas paskyrė 8,4 bilijonus do 
lerių ("The Spotlight" nr. 45, 
11. 7. 83). Buvo įnešta Į Kong
resą pataisa, kad iš tųpinigų 
nebūtų skiriamos paskolos 
komunistinėms valstybėms , 
bet Kongresas tą pataisą at
metė. Išviso, kai kurie didie
ji bankai nesivaržo teikdami 
•JAV paskolas komunistinėms 
valstybėms ("Tne Review of 
the News" nr. 32, 8. 10. 83). 
Neatrodo, kad told o s komu
nistinėms valstybėms duoda
mos paskolos bus kada nors 
grąžinamos, nes juk iš ubago 
(iš nusigyvenusių kom. vals
tybių) nebent terbą ar lazdą 
gausi. . .

Ką gelbės žodžiais peikti 
Sov. Sąjungą ir komunistines 
valstybes, jei tų žodžių nese
ka .atatinkami darbai. Grena
doje prez. Reagan as žodžius 
pavertė darbu; jis pasirodė 
tikru meistru—vadu. Bet ar 
sulauksime tokio laiko, kuo
met laisvės šulo, — JAV Pre
zidento — žodis pavirs darbu 
visuose santykiuose su komu
nistais, ir kuomet ryžtingu 
veiksmu bus pašalinta taiką 
ir ramybę drumsčianti visa
me pasaulyje Sovietų Sąjun
gos sauvalė.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Gal ir prasmingai moky
tojai savo kas vasarą susi
telkimą vadina studijomis. 
Juk ypač mūsų išeivijos mo
kyklose dirbantiems moky
tojams čia per visą savaitę 
būna turiningų paskaitų, ku
rios praturtina, papildo ir 
praplečia mokytojui reika - 
lingu žinių lobyną ir sutei
kia galimybę visąlaiką būti 
reikiamam mokymo lygyje.

Tiesa, per Studijų Savai
tes pasitaiko įvairaus turi
nio paskaitų, nurodymų bei 
instrukcijų. Tebūna leista 
kai ką pasakyti ir apie tai.

Plačiai žinomas sporti
nės srities žinovas Br. K e- 
turakis, šalia jam uždė
tų administracinių pareigų, 
suinteresuotiems pateikė 
porą gerų paskaitų. Kalbė-

L.EIMA NT A S 
/pabaiga/ 

misi sportine medicina.
Kitoje paskaitoje B. Ke

turakis kalbėjo apie fizinį 
auklėjimą, kurio tikslas yra 
turėti sveiką žmogų. Mūsų 
išeivijos mokyklose beveik 
nėra sportinio lavinimo. Tuo 
tarpu Li etuvoje ir Europoje 
būta daug mėgėjiško sporto. 
Ir dabar Rytų Vokietija spor
te daug kur pirmauja. Vaka
rų pasaulyje (Amerikoje)mė
gėjiškam sportui veik nėra 
sąlygų. Vyrauja profesona- 
lai, kurie veik nereprezen - 
tuoja tikrų sportinių tikslų.

Labai įdomiai savo min
tis dėstė muzikas Stasys 
Sližys, apie interpretaci
jos problemas. Didžiųjų 
kūrėjų— kompozitorių mu - 
ziką svarbu mokėti atkurti 
— t. y. interpretuoti. Tačiau

Vaižganto mirties. Tai bu
vo didi asmenybė, taurus pa
triotas, jau Vilniaus Didžia
jame Seime oasisakęs užpil- 
ną Lietuvos Nepriklausomy
bę Šis didysis Tėvynės my
lėtojas pasididžiuodamas šau
kęs — "Vargšė, maža, skur
di ta Lietuvėlė, bet ji man — 
brangenybė". Nepnk'ausomy 
bę atkovojus, Vaižgantas bu- 
vęs Universiteto lektorius, ve 
liau— docentas, o taip pat žy 
mus rašytojas. Jo "Pragied
ruliai"— bene viena išdidžiai 
šių literatūrinių pažibų.

Per gyvenimą žengdamas, 
V ai žgantas būdavo visur. "Kur 
kas mane siuntė — ėjau Be 
manęs Lietuvoj nėra įvykęs 
joks skandalas". Taigi jis 
dažnai daug ką smerkė, bet 
visada Ieškojo gerųjų pusių— Vytauto TREČIOKO alie jaus paveikslas ’Ruduo'’ Nuotr. J. V. Danio

damas apie sveikatingumą 
jis pabrėžė, kad daug kam 
sveikatingumas tepasidaro 
aktualus tik tada, kai per
žengiama 10-ties metų am
žiaus riba. Bet tada dažniau
siai jau reikalinga medici
ninė pagalba. Tuo tarpu, 
kaip sakė paskaitininkas , 
mums labai svarbu kaip ką 
žinoti apie sveikų žmonių 
stovį. Čia ir iškyla sporti
nė medicina, kuri gali pa
dėti sveikiems išlikti ir po 
40 metų ribos. Reikia pa
stebėti, kad s veiki žmonės 
labai mažai juda, o Ir aKty 
vus judėjimas šiuolaikinia
me — užterštame ore nevi-

dviejų, lygiai tokių pačių, 
interpretatorių juk nėra. Gi
liuose Kūriniuose tiek daug 
dalykų, kad interpretatorius 
kelis sykius tuos kūrinius 
interpretuodamas, vis atran
da ką nors nauja. Interpre
tatorius kartais net yra ver
čiamas daryti kūrinio paKiti 
mus ar pritaikymus. Todėl 
interpretacijoje iškyla prob
lemų Tik geras interpreta
torius laikytinas tikra pras
me taip pat kūrėju

Iškili išeivijos tautinių šo
kių žinovė, mokytoja ir or
ganizatorė Jadvyga Matu
laitienė skaitė paskaitą 
apie mūsų tautinius šokius,

sada atneša naudos. Sveika
tingumui išlaikyti reikia

žaidimus, ratelius, kitaip 
sakant, kalbėjo apie pramo-

deimančiukų ir. . .jų surasda
vo. Gal ir mums čia išeivijo
je reiktų ieškoti deimančiukų 
— teigiami) reiškinių. Tada 
gal išnyktų mums žalingi tar
pusavio nesutarimai.

Prašyčiau nepamanyti, kad 
mūsų studijose buvo tik pa
skaitos. Kiekvieną dieną, be 
įprastinių rytinių mankštų , 
visus sutelkančių šv. mišių, 
rimtų dainavimo pamokų, jau
nimo tautinių šokių pratybų , 
smagių besi maudant prieSpyg- 
lio ežero laisvalaikių, vaka
rais turėdavom irsmagiųpra- 
moginių renginių.

Jau sekmadienį buvo susi
pažinimo vakaras. Pirmadie-

tija studijų uždarymo paren
gimui.

Šeštadienį dar turėjome 
tris paskaitas, bet apie 4 vai. 
po pietų jau buvo uždaroma
sis posėdis. Viskas praėjo 
sklandžiai ir nuotaikingai . 
Užbaigai studijų dalyviai ga
vo, sakyčiau, dovanėlę—tik 
ką "iš spaudos išėjusį" laik
raštėlį —"Aušros Atspindžius' 
—kurį suredagavo šių eilučių

jų ir jaunesniųjų jungtinis dar
belis. . .

Šeštadienio parengime daly
vavo svečių iš Detroito. Po 
įžanginių vadovų kalbų, jauni
mo tautiniai šokiai iššaukė au
dringas katutes. Tai buvo jau - 
nlmo bangavimas, skrydis. 
Daug katučių sulaukė ir choras 
Muzikas St. Sližys ir choristai 
teturėjo tik 5 repeticijų pamo 
kas, o kaip darniai irimponuo-

rtetas: B. Januškienė, C. 
Pliūrienė, N.Sližienė,, 
A. Tarnu1 io.ii enė. Kvarte
tas yra daug kur Koncertavęs, 
susilaukęs palankaus įvertini
mo Kvartetą veda tas pats muz 
S. Sližys ir dabar jam dirigavo.

Taigi 17-oji Mokytojų Studijų 
Savaitė paliko gerą įspūdį vi
siems, nes tie visi čia dalyva
vo, kuriems, pagal Vaižgantą ,

autorius,} redakcinį kolekty- jančiai padainavo keletą dainų —'Vargšė, maža ta Lietuvėlė, 
vą pasikvietęs gražų būrį jau - Choro koncertą papildė labai bet neįkainuojama brangeny- 
nimėlio. Jaunieji laikraštė- efektingai Detroito moterųkva- bė".
lį iliustravo, davė: rašinėlių, . . .......
eilėraščių, savo kūrybos. Tai- ' Gerb’ bendradarbiui L. Eimantui, besigydančiam ligoni- 
gi laikraštėlis liko vyresniu- nėJe ir neseniai operuotam, linkime greito sustiprėjime/.

"NL" Redakcija ir Administracija/.

kasdieninių mankštų, ėjimo 
— vaikščiojimo ir bėgimo. 
Bet prelegentas čia davė 
perliuką — "Bėgimas svei
katingumui yra pirmaeilis, 
bet dažnokai būna ir peilis". 
Taigi, sveikatingumui rei - 
kia tinkamų sąlygų ir su
pratimo Mūsų spauda, gir
di, mažai rašo apie sporti
nę mediciną, o sporto orgar 
nizacijos kultyvuoja tik var 
žybinį sportą ir mažiau de

ginę ir mėgstamiausią mū
sų popiečių dalį. Žaidimus 
ir ratelius dažnai lydi dau
giabalsės mūsų dainos. Dai
nų tempas būna tai lėtas, tai 
greitas, atsižiūrint j žai
džiančių mostus ir posūkius. 
Iš daugelio ratelių išsivystė 
mūsų tautiniai šokiai.

Poetas A. Bagdonas pa
teikė apžvalginę paskaitą 
apie Tumą -Vaižgantą. Šie
met juk sukako 50 metų nuo

nio vakare su mirgančiomis 
žvakutėmis rankose žengėme
i Kryžių kainą. Antradienį bū
reliais susiskirstę keliavo - 
me po Dainavos apylinke s, kū
rėme eilėraščius, sprendėme 
duotus uždavinius. Trečiadie
nio talentų vaKare ir jaunimas 
ir vyresnieji reiškėsi savo kfr 
ryboje. Ketvirtadienį prie 
ežero turėjom puikų laužą. 
Penktadienio vakaras buvo 
skirtas tautiniams šokiams. 
Padainavo dainų ir choras. 
Tai buvo lyg generalinė repe-
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Kelionė Po Tolimąją Aziją

®A nne Elizabeth KAZAK
dr. Juozo ir Dorothy KAZA
KEVIČIŲ duktė baigė klini
kinės psichologijos kursą šį 
pavasarį Virginijos Univer
sitete filosofijos daktaro 
laipsniu - Ph.D. Ji yra pa
skirta dėstyti psichologiją 
TEMPLE Universitete, Phi- 
ladelphijoje,profesoriaus a- 
sistentės titulu.

ISPANO ARCHITEKTO 
LAIŠKAS LIETUVIAMS

OlgaA. Castro/neseniai 
mirusios pedagogės Marijos 
Varnienės sesers duktė/ iš

Lietuvos Kronikos Sąjungos 
p-ko kun. K. Kuzminsko ga
vo LKB Kronikos I t. ispanų 
kalba ir davė ji paskaityti 
jaunam ispanų architektui, 
gyv. Ispanijoje.

Jis parašė nuoširdųlaišką 
LKSąjungai, kuriame pasi
sako, kad jau kuris laikas la
bai žavisi Lietuva dėl jos 
tautinės sąmonės ir dėl he - 
roizmo išlaikant tikėjimą . 
Jis rašo;" Tai yra pavyzdys 
ir paskatinimas katalikams, 
turintiems laimės gyventi 
laisvame pasaulyje".

Perskaitęs I-ąjį Kronikos

tomą,prašo kitų. Taip pat 
nori gauti knygų, susipa - 
žinti su Lietuvos kultūra, is
torija bei papročiais. Net pa
siryžęs išmokti lietuviškai .

Išgirdęs apie dail. Adomą 
Varną,prašo žinių ir apie jį.

Jis sako:"Mano galimybės 
padėti Ljetuvai yra daba r la
bai ribotos. Galiu tik skelbti 
viešai visuomenei apie ne
teisybes, daromas tokiai dau
gybei tikinčių žmonių".

Jaunasis architektas šiuo 
metu atlieka karinę prievolę, 
ir tikisi ateityje savo susi
žavėjimą .pagal galimybes , 
paremti darbais.Liudas Stankevičius

Sočiai pavalgę, ėjome į netoliese esančią didelę Tai- 
vano liaudies darbų krautuvę, išlaikomą valdžios. Čia, pra
dedant nuo įvairiausių medžio drožinių, vazų, paveikslų iki 
puikiausių baldų viską galima įsigyti gana prieinama kai
na arba net atsisiųsdinti sau namo. Įdomiausia,kad dra
bužiai Taivane yra brangesni, negu jų gamybos pardavi - 
nėjami pas mus Montrealyje. ..

Po trijų dienų buvimo Taipei, nutarėme sekančią die
ną važiuoti prie jūros ir visą dieną praleisti paplūdymy - 
‘c. Atsikėlę anksti,tuojau po pusryčių išvažiavome į au - 
tobusų stotį. Stotyje prie kiekvieno autobuso buvo daug 
laukiančių žmonių. Įlipus Į mums reikiamą, jau negavo
me vietos atsisėsti ir puse kelio teko pastovėti. Autobu - 
se, nors visi langai buvo atidaryti, buvo labai karšta, vos 
spėjome nuo kaktos prakaitą valyti. Kai išvažiavome už 
miesto Į kalnus, buvo kiek geriau,atsirado daugiau oro.

Po 45 minučių kelionės buvome prie jūros, ant gra -

Stovyla Toivano šventykloje

VIDURINIS MOKSLAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Nepriklausomo gyvenimo pradžioje iš okupacijos laikų 

Lietuvoje buvo 8 gimnazijos ir 11 progimnazijų. Prasidė - 
jus savam valstybiniam gyvenimui, žymiai padidėjo inteli- 
gentinių pajėgų pareikalavimas, dėl to kvietimo Ministeri
jai teko susirūpinti vidurinių mokyklų tinklo plėtimu.

Buvusioji mūsų gimnazija buvo 8 metų. Į ją priimami 
keturis pradžios mokyklų skyrius baigusieji. Naujoji gim
nazija - 7 mokslo metų. Į ją priimami baigusieji šešis 
pradžios mokyklos skyrius.

1938 metais buvo 60 gimnazijų: iš jų - 31 LIETUVIŲ 
VALSTYBPTIŲ, 1O LIETUVIŲ PRIVA TINIŲ, 14 ?YDŲ PRI- 
VA TINIŲ, 3 LENKŲ PRIVATINĖS,! VOKIEČIŲ PRIVATI
NĖ ir 1 RUSŲ PRIVATINĖ. Progimnazijų - 29;21 LIETU
VIŲ VALSTYBINĖ, 2 PRIVATINĖS, J LATVIŲ PRIVATI - 
NĖ 1 VOKIEČIŲ PRIVATINĖ ir 4 ŽYDŲ PRIVATINĖS.
VILNIAUS KONFERENCIJA

191" m. RUGSĖJO mėn. 18-22 d. įvyko VILNIAUS KON-
žaus smėlėto paplūdymio, kurį iš visų pusių supo kalnai . 
Jūros vanduo labai šiltas. Po truputį pradėjo rinktis vis

FERENCIJA. Posėdžiai vyko uždaromis durimis, nedaly
vaujant jokiam okupacijos valdžios atstovui. Nuotaika bu-

daugiau žmonių,daugiausiai su šeimomis, nors tai buvo 
paprasta darbo diena,pirmadienis. Kur tik pasisuksi- vis 
žmonių grupė su savo maistu, gėrimais, radijo aparatais 
ir magnetofonais. Visi kiniečiai labai nuoširdūs ir drau
giški. Pavyzdžiui, šalia mūsų sėdinti moteris su savo 
šeima pasiūlė mums po sumuštinį ir po kinietišką žalią 
arbūzėlį. Įeinant į paplūdymį, pardavinėjami Įvairūs val
giai ir šalti gėrimai. Nuėjau nusipirkti gėrimų ir pasiū - 
liau tai moteliai, bet ji dėkojo ir rodė,kad turi atsinešu
si savo gėrimus.

Gėrimus pardavinėja jauni gimnazistai, tai jie šiek 
tiek susikalba angliškai, kiek yra pramokę gimnazijose. 
Kadangi aš buvau išmokęs kinietiškai pasakyti ačiū-”še 
še ni" - tai jie , nesitikėdami iš balto žmogaus išgirsti 
kinietišką žodį, pradėjo man visi iš džiaugsmo ploti.

Pasikaitinę visą dieną saulėje ir pasimaudę jūroje , 
pavakaryje grįžome autobusu Į viešbutį. Čia kas rytą gau
davome Taivano dienraštį anglų kalboje,kuriame vis bu
vo rašoma apie galimą trūkumą vandens.

Po dviejų dienų jau atėjo liepos 13-toji diena. Mums 
reikėjo ruoštis keliauti atgal Į namus,todėl antrą valan - 
dą po pietų sėdom Į viešbučio automobilį ir judėjoms ae
rodromo link.
1983. XII. 1

Išskridom iš Taipei 15 minučių prieš " vai. vakaro. 
Tik lėktuvui pakilus,davė vakarienės su įvairiais gėri - 
mais ir po to rodė spalvotą filmą. Antrą valandą ryto jau 
davė pusryčius, o 4 vai. ryto - leidomės Į Honolulu. Pagal 
Havajų laiką, čia buvo 9 vai. ryto.

Lėktuvui nutūpus, galėjome išlipti vienai vlandai.Kai 
sugrįžome už valandos atgal,tai mums pranešė,kad visa
me aerodrome nėra elektros, ir turime laukti dvi valan
das lėktuve. Davė pietus. Po to sakė,kad gali elektros 
nebūti dar ilgiau, ir kad sutaupytų laiką, liepė pereiti 
muitą ten pat,tuomet nereikėsią gaišti laiką Los Angeles 
aerodrome.

Iškrovę čemodanus iš lėktuvo, visi ėjome su jais prie 
muitinės stalo. Atlikę formalumą, grįžome prie lėktuvo , 
o elektros kaip nėra, taip nėra. Tai ir reikėjo išsėdėti 
visą 1O valandų aerodrome,kol pagaliau atsirado elektra.

Per visą ilgą kelionę po Aziją neturėjome jokių ne - 
sėkmių, o čia netikėtas laiko gaišinimas. Na, bet nėra ko 
stebėtis, juk tai buvo TRYLIKTOJI liepos...

/ Nuo ateinančio "NL" nr. pradėsime spausdinti seriją 
kelionių Įspūdžių .patiektų Z.Pulianausko "Vėl Europoje"/

vo pakilusi ir stiprios bendros tautinės idėjos kupina. Re
zoliucijos buvo priimtos bemaž vienbalsiai.

Karščiausių, diskusijų sukėlė bendroji politinė rezo - 
liucija.bet ir ji buvo priimta vienbalsiai. Jos turinys bu
vo toks:

"KAD LIETUVA GA LĖTŲ LAISVAI PLĖ TOTIS, TURI 
BŪTI SUKURTA NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS VALSTY
BĖ, DEMOKRATINIAIS PRINCIPAIS SUTVARKYTA , PRI
SILAIKANT ETNOGRAFINIŲ SIENŲ , SU EKONOMIJOS 
REIKALAUJAMAIS KOTEKTYVAIS. MAŽUMOMS GARAN
TUOJAMOS KULTŪROS TEISĖS. VILNIUJE SUŠAUKTA 
KONSTITUANTA TURĖS NUSTATYTI VALSTYBĖS PA - 
MATUS IR SANTYKIUS SU KITOMIS VALSTYBĖMIS".

RUGSĖJO 22 d. Konferencija baigė savo darbą, išsi
rinkdama 20 asmenų vykdomąjį organą - TARYBĄ.
...... • /P.Klimas, 1918-1928/.
MįoLLS
• rdis pakulų, sermėga taukų, o ant viršaus saulė 

šviečia.
• Turi kojas - nebėga, turi plunksnų- nelekia, turi šiaudų 

- neėda.
• Nevalgo, negeria, gyvybės neturi, o teisybę visiems

parodo. /sipojpjOĄ/ ‘/baou/ ‘/subaz/
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IGARKOS NAUJAMIESTIS
E. Juciūtė

/ Iš sovietinių deportacijų 1948 m. liudininkų gyvenimo/
/ tęsinys / Ant

liemens užvilkdavo be rankovių marškinėlius, o ant tų - 
ilgus marškinius, ilgom Rankovėm, paskui - bliuskutę ar 
megstinj, pagaliau vatinį puspaltį, vadinamą "bušlatą". 
Galvą apmauna šilta "kaliause" kepure, ant tos kepurės 
dar šiltą skarą ar šaliką apmūturioja, kad tik akys galėtų 
matyti. Ant rankų užmauna vatines pirštines, o kurie tu
pėdavo, į jų vidų dar įsidėdavo vilnones pirštines. Kojas 
apaudavo šiltomis kojinėmis, kas neturėdavo, apsukdavo 
bet kokiais skudurais ir tada auna Į kietus šiltus vailokus. 
Tai jau pilna žiemiška apranga. Taip apsirengęs žmo
gus gali dirbti lauke žiemos metu, bet dar turi daboti no
sį ir skruostus, kad nenušaltų. Kai pradeda rodytis bal - 
tos dėmės, reikia trinti sniegu, tai oda atsigauna. Nepa - 
kankamai apsirengę žmonės nušaldavo kojas, rankas , 
veidus. Nušalimus gangrenuoja, reikia nupjauti nušalu
sias rankas ar kojas. Jeigu greitai nepašalina, tai žmogus 
miršta. Pirmą žiemą daug buvo tokių aukų lietuvių tarpe, 
vėliau vis mažėjo.

Po Stalino mirties kartą atvežė į krautuvę šiltų tri - 
kotinių baltinių. Žmonės ėjo,pirko. Ant baltinių buvo už
rašas "Kauno Audiniai", atsieit- iš Lietuvos. O Lietuvoje 
žmonės negaudavo tokių dalykų nusipirkti; girdėti, kad ir 
iki šiol negauna. Vatinių drabužių, vadinamųjų "tautinių 
rūbų" čia visada buvo krautuvėje,tik jie buvo, palyginti ,i 
gana brangūs- "bušlatas"- švarkas kaštavo 120 rublių.

Prie sunkių lentpjūvės darbų drabužiai greit nuplyš
ta. Per kelias dienas jau priekyje išsiverčia vatos iš va
tinės, reikia dažnai lopyti, neįmanoma nusipirkti tiek, kiek 
prie darbo nuplėšt. Ir eina darbininkai - "lopas ant lopo" 
vatinėmis. Pradžioje ir tų lopų nebuvo kur gauti. Bet var
gas visko išmoko. Mašojoms sukti buvo naudojami platūs, 
stiprios medžiagos diržai,kurie per ilgesnį laiką sudyla 
ir būna išmetami. Žmonės iš tų nebetinkamų diržų pradė
jo daryti priejuostes. Tos priejuostės iš likusių stipres
nių diržo dalių dengdavo darbininkams aprangą, tos vati - 
nės nebe taip greit suplyšdavo'.

Apie bet kokią švarą, ypač viršutinės darbo aprangos 
negali būti nė kalbos. Tos vatinės paviršiuje būdavo su 
"pluta" - sukietėjusios iki blizgėjimo, nupeckiotos, nusma- 
luotos, sakuotus medžius ir lentas betampant, niekada ne
skalbiamos, nes išskalbtas toks drabužis suyra, suplyšta, 
o sulipęs dar laikosi. Taip ir dėvėdavo viską,kol ant 
kūno suplyšta. Daugelis tas pačias vatines ir naktį užsi - 
klodavo. Kurių šalti būdavo kambariai,tie miegodavo ir
su vailokais, ir su kepure. Užtat neįmanoma tokiose są
lygose apsiginti nuo parazitų. Geriau būdavo vasarą, ta - Kaip jau minėta, po Stalino mirties Igarkos tremti -

Nathan M.A d a m s

Narkotikai ir Ginklai
/pabaiga/

1981 m. .darbuodamasis užnugaryje Stibam kompani
jos Milane,kuri neva tai rūpinosi tarptautiniu transportu, 
Arsan'as jau ginklavo tautas, nebe teroristus. Tais pa- i 
čiais metais spalio mėnesį jis investavo $8 milijonus, įga
liotas vie-o Mafijos narkotikų žiedo , ir užpirko 20 a- 
merikietiškų M-48 kovos tankų iš Ispanijos. Dokumen - 
tuose, kurie reikalingi leidimui parduoti tankus,skelbė , 
kad NATo narys Turkija pirko šiuos tankus. Tikrumoje , 
tikrasis pirkėjas buvo Iranas. Kaina- $20 milijonų- 150% 
pelnas.

Triuškinančios Pasekmės
1982 m.pradžioje Arsan'as - vėl naudodamas netik - 

rus dokumentus - investavo keletą milijonų dolerių pirk
damas iš Prancūzijos 80 pabūklų . Ir vėl pirkėjas bu
vo Iranas,kuriam labai jų prireikė kare su Iraku. 1982 m. 
kovo mėnesį jis nupirko virš 6 tonų amunicijos ir lengves
niųjų ginklų iš Rumunijos, Iranui. 1982 m. liepos mėnesį 
Arsan'as investavvo beveik 3 milijonus iš gauto pelno 
heroino prekyboje į milžinišką ginklų pergabenimą iš Por
tugalijos. f į kartą jie buvo parduoti Irakui ir KINTE X už 
tai gavo dalį procentų. 1982 m.lapkričio mėn. Arsan' as 
buvo suareštuotas Italijoje už narkotikų ir ginklų preky - 
bą. Tuo metu vyriausybės atatinkamos įstaigos surado 
telegraminių pranešimų ir kitų įrodymų apie Stribam 
transakcijas, iš kurių paaiškėjo, kad vėl vyksta ginkų per
vežimo derybos $250 milijonų vertės. Šį kartą į ginklų 
sąrašą pakliuvo kai kurie Vakarų labiausiai išvystyti ir 
įrengti Bell 209 Cobra kariniai laivai ir apie 20 Vaka
rų Vokietijos tankų- pačių efektingiausių pasaulyje.

Tokių šaudmenųpasekmės kai kurioms Vid.Rytų vals
tybėms buvo triuškinančios. Pa v. ..Turkija: gyvybiškos 
svarbos Vakarų sąjungininkas prie Sovietų Sąjungos ru - 
bežiaus, saugojantis NATO Rytų sparną. Jau 1966 m. sa
vo destruktyvinei programai Kremlius pasirinko Turkiją 
ir kėlė joje suirutę. Vien tik tarp 1968-19’'2 m. .Turkijos 
žvalgyba apskaičiavo, kad virš "0.000 ginklų buvo įsigy
ta iš narkotikų prekyboje gauto pelno ir slapta įvežta į 
Turkiją ; didžiausia jų dalis atkeliavo per Bulgariją ir KIN 
TEX .

Tarp 19"8 m. rugsėjo mėn. ir 1980 m. vasario mėn. 
KI'TEX persiuntė kurdams Rytų Turkijoje 30 milijonų 
šovinių ir 25.000 atnaujintų Kalašnikov'o tipo šautuvų , 
kiekvieną su 5 atsarginėmis šovinių pakrovomis. Kaina - 
$446 už vieną tokį šautuvą - beveik dvigubai anuometinės 
kainos. Tačiau mokestis už juos buvo "nereguliarus" 
morfijaus bazės. Visos tos transakcijos.perpardavinėto
jas buvo Celenk organizacija.
i psl 

da ir vandens iš upės daugiau galima atsinešti be jokių 
mokesčių, ir išsiskalbti bent apatinius drabužius. Žodžiu, 
net ir pagerėjus sąlygoms, vistiek čia kova dėl būvio, dėl 
išlikimo, dėl gyvybės išlaikymo buvo sunki, reikalaujanti 
stiprios sveikatos ir didelių pastangų. Tremtinys Igarko- 
je negali pavargti,tada jis žus. Jis turi suspėti į darbą, į 
eilę prie krautuvės,su kibirais prie upės; jis turi visada 
pamatyti,kur ką panešamą galima nustverti ir parsinešti 
Į savo "robinzonišką" gūžtą. . . Neįmanoma nemačiusiam 
ir nepergyvenusiam tokių gyvenimo sąlygų suprasti ir į- ' 
s įvaizduoti, kokių pastangų reikėjo, norint išlikti gyviems. 
Apie sveikatos išlaikymą negali būti nė kalbos.Per kele
tą metų daugelis ir jaunų, ir stiprių paliko invalidai.

Toliau vis daugiau atsirado atvažiuojančių savanorių, 
prisijungiančių prie tremtinių šeimų. Pasiilgimas savųjų 
ir noras jiems palengvinti gyvenimą vertė laisvuosius pa
likti savo kraštą, vykti į tokias žiaurias klimato sąlygas, 
nežinant, ar bent kada galės vėl sugrįžti. Taip ir Railie
nė, kuri atvažiavo su mažu kūdikiu ir čia labai vargo, pa
galiau sulaukė savo vyro, kuris, ją išvežant, nebuvo namie 
ir liko Lietuvoje. Dabar pats savu nopu atvyko pas žmo - 
ną ir sūnų,kuris jau buvo gerokai paūgėjęs. Railienės vy
ras buvo siuvėjas. Čia taip pat dirbo pagal savo specia
lybę ir neblogai uždirbo. Seimai gyvenimas palengvėjo. Jo
kios represijos nebuvo jam taikomos, jis nesiskaitė trem
tinys. Jei nepatiktų čia gyventi, jis galėjo kada panorėjęs, 
vėl išvažiuoti, bet žmona neturėjo paso ir negalėtų kartu 
išvykti . Čia begyvendami dar susilaukė antro sūnaus.

1954 ir 1955 metais atvyko ne mažai buvusių kalinių , 
atbuvę dešimties metų bausmę konclageriuose. Tokius 
"atitarnavusius" konclageriuose siųsdavo į tremtį,neleido 
grįžti į savo kraštą. 1944 metais, rusai, išviję vokiečius, 
vėl okupavo Lietuvą. Jiems sugrįžus, tuojau prasidėjo vie
tinių gyventojų areštai, kalinimai. Teisė Maskvos užaki- 
nis teismas po dešimtį arba po dvidešimtpenkerius metus 
darbo lagerių Ir vežė nuteistuosius į Sibiro konclagerius. 
Po dešimtmečio tokių atitarnavusių buvo daug. Iš tokių 
buvo Eglė Minelgaitė, mokytoja, atvykusi pas savo motiną 
tremtinę Igarkoje. Vėliau prie jų prisijungė ir mokyto
jos tėvas Minelga,taip pat atleistas iš kalinių darbo lage
rių. Toji Minelgaitė čia kurį laiką "vairavo" vežimą, jau
čiu pakinkytą.

Atvyko tokių lagerininkų ir iš kaimyninio Narilsko, 
kur daugybė kalinių dirbo sunkiausius darbus,statė Na - 
rilsko miestą , kasė anglį ir visokias metalų rūdas. Tarp 
atvykusių iš Narilsko buvo dvi jaunos sesutės Bubinskai- 
tės atbuvusios konclageriuose priteistą dešimtemtį.

Smurto veiksmai Turkijoje pasiekė viršūnę 1980 m . 
viduryje. Susidarė tuzinai ekstremistinių organizacijų . 
Kas mėnesį nuo teroristų žūdavo apie r OO žmonių. KIN
TEX apginkluoti kurdų sukilėliai kontroliavo ištisas ry
tines Turkijos dalis. Turkija buvo prie visiško suirimo . 
1980 m. rugsėjo mėn. krašto kontrolę į rankas paėmė ka
riuomenė ir paskelbė karo stovį. Nuo tada laipsniškai bu
vo atstatyta tvarka,

"Ginkali už narokotikus" metodu persiėmė ir eilė ki
tų valstybių. Praeitą spalio mėn.pav. , Syrija bandė gauti 
iš Vakarų Europos ginklų perpardavinėtojo 90 V. Vokie
tijos "Unimog" karinių tankų, pasiūlydama už tai 600 kg. 
morfijaus bazę. Iranas - kitas kraštas,kuriam trūksta 
grynos valiutos ir kuris siūlo ginklų perpardavinėtojams 
už ginklus narkotikus.

Panašiai,pagal Vakarų žvalgybos pranešimus ir įs - 
tatymų vykdvtojus, įsigyja PLO apie 40% savo lengvosios 
artilerijos ginklų mokėdami heroino, hašišo ar mor- 
fijaus bazių produktais . Jie yra gaunami iš PLO arba 
Syrijos kontroliuojamų ar saugomų laboratorijų, kurios 
dabar randasi pagarsėjusiame Bekaa slėnyje. KINTEX pa
rūpina apie 90% tų visų ginklų arba tiesioginiai, arba per 
Bulgarijos uostus ir,galimas dalykas,kad iki 98% gink
lų, kuriais yra apsiginklavusios Lebanono nesuskaičiuo - 
jamos privačios grupės ir teroristų lizdai.

Tokia apyvarta- ir pelno galimybės- paskatino išvys
tyti dar bjauresnes schemas. Praeitą spalio mėn. PLO 
atstovai Khartoum'e /Sudane,Afrikoje/ susisiekė su vie - 
nu Europos ginklų perpardavinėtoju ir pasiūlė jam 8 kg, 
ginklų gamybai tinkamo plutonijaus nelegaliai prekybai. 
Kaina- $12. 5 milijonų už 1 kilogramą. Kas jį pirko - dar 
nežinoma, bet už keletos dienų po šio pasiūlymo, siūlytas 
plutonijus pradingo iš turgaus. Nors nepavyko tiesiogi
niai apkaltinti Bulgarijos šios medžiagos pardavinėjimu, 
bet jau Įsitvirtinusi sistema "ginklai už narkotikus" - pa
gelbėjo tokiai prekybai vis pavojingiau vystytis, ją re
miant ir visaip asistuojant KINTEX 'ui.

Neįtikėtina, bet gal visai neįtariant pavojų, Vakarų 
valstybės prisidėjo prie šios konspiracijos. Pav. , iki ne
senų laikų CIA per V. Vokietijos perpirkinėtoją buvo už - 
pirkusi milijonų dolerių vert ės Rytų bloko ginklų,kad ap
rūpintų anti-sandinistus sukilėlius Nicaraguoje. Ginklai 
buvo KINTEX 'o patiekti. . .

Ne vien JAV buvo apsigavusios. Per eilę metų Va
karų Vokietija leido Bulgarijos priedangoje veikiančiai 
valstybinei transporto įstaigai DESPRED kontroliuoti bent 
vieną Vokietijos sunkvežimių transporto Įstaigą .kurios 
didieji sunkvežimiai kursuodavo tarp Europos ir Vid.Ry
tų. Taip "Komet" važmenys priklausė netoli Čekoslovaki
jos sienos besirandančioje Furth im Wald vietovėje, kuri 
buvo žinoma Vakarų žvalgybai savo ryšiais su ginklų ir 
narkotikų prekyba per Bulgariją. Visai aišku,kad DĖS - 
PRED gauna ir priima direktyvas iš KINTEX 'o. /Reikia

Didžiojo Inkvizitoriaus dvasia. Pr. Baltuonis — Aliejus 
nių gyvenimas mažais žingsneliais ėmė žengti gerėjimo 
linkme. Ir ne vien Igarkos, bet ir visų Sibiro kalinių bei 
tremtinių būklė gerėjo.

Iš lietuvių daugelis turėjo užsienyje giminių ar net 
savo šeimos narių,kurie buvo pasitraukę J Vakarus.ru - 
sams antrą kartą okupuojant Lietuvą.Iki Stalino mirties 
niekas Sibire negaudavo iš užsienio jokios žinios, nors ir 
rašė laiškus,siuntė telegramas. . .

Tamošiūnai turėjo du sūnus Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, atsivežė Igarkon jų adresus,rašė laiškus,bet jo - 
kio atsakymo nebuvo. Kartą prisiuntė jiems telegramą,su
mokėjo už ją 45 rbl. .bet vėliau sužinojo,kad telegrama 
Amerikoje nebuvo gauta; o sovietinis paštas visur viską 
priimdavo - ir laiškus, ir telegramas, bet adresatai jų ne
gaudavo.

Po Stalino mirties žmonės ėmė vėl mėginti paieškoti 
savųjų užsieniuose, vėl siuntė laiškus,telegramas./b.d./ 

pažymėti,kad Bulgarijos valstybinė važmenų Įstaiga SO
MA T turi virš 5000 sunkvežimių, didžiausią skaičių tarp 
Europos valstybių. Ji taip pat turi ryšių su nelegaliomis 
kelionėmis/.

Jau 1980 m. sausio mėn. žymiausieji JAV narkotikų 
priežiūros administracijos ir žvalgybos darbuotojai buvo 
surinkę gana medžiagos, kad galėtų susidaryti "Bulgaria 
Connection" Sofijoje bent dalinį vaizdą.

Vienas jų darbuotojų yra pareiškęs;"Nėra jokio abe
jonės,kad Bulgarija pasinaudoja ir politiniai ir finansi
niai iš narkotikų ir ginklų prekybos ir pervežiojimų.KIN
TEX yra pagrindinis variklis ir. KINTEX yra paprasčiau
siai - Bulgarijos saugumo policijos tvarkomas".

Praėjusį pavasarį, vis gausėjant įrodymams, JAV 
galų gale per savo ambasadorių Robert L. Barry Įteikė 
griežtą protestą Bulgarijos vyriausybei ir pareikalavo , 
kad narkotikų vežiojimas būtų sustabdytas. Nebuvo Į tai 
atsižvelgta. Pakartotinas Italijos protestas /kurios buv . 
gynybos ministeris Lėlio Lagorio pareiškė, kad Bulgari - 
jos vaidmuo Popiežiaus nužudymo suokai by j e, kaip ir jos 
rėmimas ir aprūpinimas teroristinių grupių ginklais ir 
narkotikais- yra tolygu karo veiksmams/ - taip pat nere
aguota.

Visame tame Sovietų Sąjunga negali išvengti konspi
racijos. Bulgarija Maskvai yra patikimiausia iš visų jų 
sąjungininkų. Ji net pravadinta "16-toji Sovietų Sąjungos 
respublika". Bulgarijos DS /slaptoji valstybinė policija/ 
yra kopija KGB ir iš KGB tiesioginiai gauna įsakymus; 
KINTEXyra tik jų vykdomasis organas.

Konspiracinė reikšmė siekia toliau. Reikia tik prisi
minti,kad pagrindiniai veikėjai, minimi šiame aprašyme, 
buvo implikuoti sąmoksle prieš Popiežių- tokiame ciniš
kame veiksme,kokio istorijoje dar nėra buvę. Ar Vid.Ry
tų perpirkinėtojai, kurių fanatizmas, politiniai ir religiniai 
Įsitikinimai apsirubežiuoja Šveicarijos bankų sąskaitomis, 
organizuoja tokį sąmokslą? Atsakymas- ne; nebent 
jiems už tai užmokama, įsakoma arba sutiko, neturint ki
tokios išeities. Atsisakyti- reikštų praradimą saugios už
uovėjos ir nesuskaičiuojamų milijonų dolerių pelno.

Tačiau, nežiūrint visų Įrodymų, daugelis Vakarų vals
tybių nesiskubina pasmerkti nei Sofijos, nei Maskvos už jų 
tokius vaidmenis. Ir galų gale- prireiks daugiau negu pro
testų. Jeigu nukentėjusios valstybės bendromis jėgomis 
nenutrauks "Bulgarian Connection"- bus pareikalaujama ir 
toliau brutalios kainos gyvybėmis, turtu, socialinio gyveni
mo pastovumu /E. K./

• Bulgarija yra Europos pietryčių valstybė su apie 9 mi] 
gyventojų. 85% yra bulgarai,po to didžiausią procentą su
daro turkai, graikai, rumunai. 4/5 gyventojų dirba žemės 
ūkyje. Iki 1878 m./beveik 500 m./buvo valdoma turkui o 
atgavus nepriklausomybę buvo monarchija. Pagal 1943 m. 
Teherano Konferencijos nutarimus, buvo atiduota Sov. Ru
sijos Įtakai, oi94" m, pradėta sovietinti
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LIETUVIŲ GRAFIKŲ DARBAI 
VIENOJE

Austrijos sostinėje Vie
noje vyksta lietuvių ekslib- 
ristų paroda. Joje dalyvauja 
apie 30 autorių, profesiona
lai kartu su mėgėjais.

Austrijos fotoparoda , tema 
" Istorija, kraštas, kultūra 
technika" vyksta Vilniuje 
Dailės Muziejaus Centriniuo
se Rūmuose.

MUZIKAS 
DIGRYS 
buvo pagerbtas

PAGERBTAS
LEOPOLDAS

Vilniuje
Valstybinės Konservatorijos
profesorius, vargonininkas 
Leopoldas Digrys. Vyko 
vargonų muzikos koncertas 
ir muzikos kritiko E. Ged
gaudo vedamas pokalbis.

buvo 
žemės ūkio koope- 

pieninė, Sodybos 
žuvų supirkimo

IGNALINOS ATOMINE 
ELEKTRINĖ

Šio atominio įrengimo 
darbų vykdytoja yra Sovietų 
Armija.Statyboje dirba virš 
40 tautų žmonės. Jie neturi 
nė supratimo ,ką reiškia ap
linka, gamtos priežiūra ir 
jos meilė. Nebuvo kreipta 
jokio dėmesio J natūralius 
vandens takus. Užblokavus 
vandens nutekėjimus,apylin
kėje esantys miškeliai pra - 
dėjo nykti. Ignalinos atomi
niame rajone Lietuvos Gam
tos Apsaugos įstaigos neturi 
jokių teisių. Štai tau ir"pa- 
žangie ji"tautų mylėtojai,glo
bėjai .

Ignalina yra Švenčionių 
apskr. miestelis su geležin
kelio stotimi Vilniaus-Daug
pilio ruože. 1940 m 
įsteigtas 
ratyvas, 
skyrius, 
punktas.

Žemė- smėlynai su dide - 
liaisi pušynų, plotais, gausu 
ežerų- 7 dideli ir eile ma - 
žų. Be javų ir pieno produk
tų, Ignalina buvo ir linų, žu - 
vų, uogų, grybų, vaistažolių 
supirkimo centras.

Pastačius komplikuotą ato
minę elektrinę, dar nevisai 
užbaigus visus įrengimus , 
rašoma jau gauta 2 mil. rub
lių sutaupymas, nes pritaiky
tos techninės naujovės. Svar
biausia, pamiršta paminėti, 
atsikraustė specialistai su 
ypatingomis privilegijomis, 
jau seniai atsiėmę savo at
pildus už nuopelnus. Bet vis 
negana.
JAUNIEJI VAIRUOTOJAI

Molėtuose I-osios Viduri
nės Mokyklos vyresniųjų kla
sių moksleiviai pagal gamy
binį planą, yra apmokomi 
vairuoti. Kartu su vidurinio 
mokslo atestatu jie gauna ir 
vairuotojo teises, vairuotojo 
specialybę.
KŪRYBINIO DARBO 
ŠEŠIASDEŠIMTMETIS

Dail. profesorius Rimtas

Kalpokas neseniai sulaukė 
75 metų amžiaus sukaktį. Ta 
proga buvo atžymėta ir jo 
kūrybinio darbo šešiasde
šimtmetis tapybos paroda . 
Joje autorius patiekė 120 
tapybos darbų, tapytų 1923 - 
1983 m. Salia peizažų yra 
taip pat ir pažymėtini me- 
nininkų portretų.

VIENA RANKA DUODA - 
KITA ATIMA

Druskininkų kurortas au
ga, statomos naujos gydyk
los . Tačiau didelį rūpestį 
kelia pagarsėjusių,taip pat 
gydomųjų Druskininkų pu
šynų naikinimas. Apie tai 
paskelbtos rimtos diskus i-: 
jos "Literatūros ir Meno" 
žurnale.

Pušynuose pradėti staty
ti daugiaaukščiai namai ne
siderina savo stiliumi nei 
prie aplinkos, nei prie se
nojo kurorto stiliaus. Per 
pušynus vedamos gatvės , 
apleistas originalusis, gra
žus Saulės Takas, gražioji 
upelė Ratnyčėlė , užteršta, 
tvenkiniai baigia užsitrauk
ti. Šiaip Lietuvoje yra krei
piamas didelis dėmesys į 
gatvių ir parkų švarą, jau - 
nimas ir vaikai yra auklėja
mi nemesti liekanų ant gat - 
vių ir poilsio vietose. Tačiau, 
atvykę kurortininkai, kurių 
ypač daug jų iš Gudijos, dar 
nėra, atrodo, pakankamai 
civilizuoti. Atsakomybė ten
ka ir planuotojams, ir tvar
kos prižiūrėtojams.

PAMINĖTAS KAZYS BINKIS
Nepriklausomoje Lietuvo

je poetų inovatorių grupei 
"Keturi Vėjai" priklausęs po
etas , dramaturgas, rašęs 
jaunimui ir vaikams Kazys 
Binkis gimė prieš 90 m. Gu
delių kaime.

Lapkričio 11 d. jo gimimo 
sukaktis buvo paminėta vil
niečių rašytojų, aktorių bū
rio, dukters ir sūnaus, Bir
žų bei Papilio atstovų,kurie 
nuvyko Į Gudelių kaimą. Prie 
K. Binkio paminklo padėta 
gėlių, pasakytos kalbos ir 
padeklamuota eilėraščių.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIŲ SENIAUSIŲ, K AL BŲ- Ll ET UVISK Al •

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

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

S

|l AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489 — 3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

ATEIK Į LIETUVIUATEIK į LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ,. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

fl vai. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489—5391 (darbo);
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Kazys B i n k

VĖJAVAIKIŠKAS VĖJAS
Vėjas atprunkščia iš Baltijos 
Siusdamas, siausdamas, 
Siauždamas, lauždamas, 
Raudamas, nešdamas, 
Vejamas, gaudomas...

Ei tai valia, tai valia,tai valia.
Milijonas valių.
Nesušvilps - negaliu, 
Nei krypties, nei kelių, 
Kur pasuks - te valia.

O
Malūnas keturiais sparnais.
Tuščia jų.
Pabandė - triokšt.
Pakaks dviejų.
Klojimas klūpčioja girtas, 
Sušiaušė šiaudus.
Po kiemą gaidį gaudo.
Sodas kojose nebetvirtas.
Blaškos ir čiaudo
Pavirto pirtis.
Nusviro svirtis.
Varnai sparno trūksta , - 
O vėjas dūksta.

O
Katiną, katiną, katiną...
Juodąjį, žebrąjį katiną 
Čiupo nuo prieklėčio
Ir į padanges šuoliais nutratino.

VĖJAVAIKIS
Pasikinkęs jauną vėją, 
vėtrą šaunią apkabinęs, 
leidžiuos per padangių plynes 
su pavasariu lenktyniais.

Gulbės - kelią 
Gervės - kelią'.
Debesų keliu plačiuoju 
aš važiuoju.

Mano skraistė lengvo rūko 
plasta padangėje ištjsus.
Mano vėtra kai padūko - 
išsislapstė žvaigždės visos, 
mėnuo nuo dangaus paspruko.

Kas man vėtrą paviliotų?
Kas man vėją pažabotų?
Debesų keliu plačiuoju 
tik aš vienas tevažiuoju.

Lik, pavasari, tarp pievų'.
Gaudyk savo varles, sliekus.. .

• Paukštės ilstančios, - sudievu'. 
Aš pralenkiu ir palieku.

Išvertė katinas ak}.
Šiaušiasi katinas.
Katinas padange šliaužioti pratinas. 
Plečiasi,pučiasi vėjo rieškučiose, 
Padengė katinas padangę.

Papilio Kultūros Namuose 
vyko literatūrinis vakaras , 
aplankyta mokykla, kurioje 
mokėsi ir mokytojavo Kazys 
Binkis ir kur yra Įrengtas 
jo muziejus.

Vakare Biržų visuomenė 
buvo gausiai susirinkusi J II 
vidurinės mokyklos salę,kur 
vyko specialus renginys ir 
dar vienas literatūrinis va - 
karas.

Apie Kazį Binkį žodį tarė 
poetas Eugenijus Matuzevi- 
čius.
• LIETUVOS KAMERINIS 
ORKESTRAS, vadovaujamas 
prof. Sauliaus Sondeckio, 
koncertavo R. Vokietijos į- 
vairiuose miestuose, 15-ko- 
je koncertų. Spauda labai 
teigiamai atsiliepė apie šį 
muzikos vienetą,prilyginda
mi prie geriausiųjų.

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

VS/DROWN

s

KAIP IŠVALYTI KILIMO DĖMES
Keletas patarimų, kaip išvalyti dėmes iš kilimo:

- Jeigu dėmė drėgna- vartoti šviesios spalvos ar baltą 
skudurėlį ar švarią popierinę servetei ę/kleene*/ sugerti 
drėgmei. Jeigu dėmė sausa ir turi nuosėdų - atsargiai 
nukrapštyti kiek galima su bukuoju peilio šonu.
- Jeigu neaišku nuo ko pasidarė dėmė- naudoti greitai 
džiūvantį purškiamą dėmėms valyti produktą k. a. sauso 
valymo skystį/"dry cleaning"/. Naudojant greitai džiū- 
nančius purškiamuosius valymo preparatus reikia atida
ryti vėdinimui duris ar langus.

Jeigu pagal žemiau duodamą lentelę reikia naudoti 
muilo miltelių- sumaišyti jų I šaukštą j 2 puodelius van
dens. Jeigu skystą muilo pręparatą/kaip kad indams plau
ti/, vartoti 1 šaukštą j galioną vandens.
- Jeigu lentelėje pažymėta baltas actas- reiškia per pu
sę sumaišytas su vandeniu.

Amoniako mišinys gali būti nuo 3% iki 25%,priklau - 
san.t nuo dėmės stiprumo.
- Kiekvieną valymui produktą vartoti tokia eilės tvarka, 
kaip pažymėta lentelėje ir laikytis nurodymų,užrašytų 
ant produkto įpakavimo. _
- Valymo produktą uždėti antkdėmės su kempine arba 
medžiagos gabalėliu. Po kiek laiko nuspausti dėmę su bal
ta, skystį sugeriančia medžiaga.
- Dėmės vietą išskalauti švariu, šiltu vandeniu ir drėg
mę nuspausti. Išdžiūvus- sulyginti kilimo paviršių leng
vai braukiant šepetuku. Z .

DĖMĖ
Alus

Kraujas 
/sudžiūvęs/ 
Kraujas 
/skystas/ 
Sviestas 
Garstyčios 
ar ketšupas 
Kramtomoji 
guma 
šokoladas 
Kava

VALYMAS 
-skystas muilas/detergeant/; balto 
acto skiedinys;
skystas muilas;

purškiamas mišinys: 
skystas muilas;

purškiamas mišinys

skystas muilas-.amoniako skiedinys:
- " - , balto acto skiedinys,
purškiamas mišinys
skystas muilas;Kola gėrimai 

Maisto dažai 
Vynuogių sunka 
Padažas mėsai 
Rašalas /ilgai 
neblunkantis, Bali 
point ar Indijos 
rašalas/ 
Rašalas paprast. 
Geležies rūdys 
Lūpų pieštukas 
Maska ra 
Pienas 
Nagų lakas 
Aliejus 
Guminis cementas 
/rubber cement/ 
Batų tepalas 
/skystas/ 
Batų valymo 
vaškas

-purškiamas mišinys,skystas muilas: 
skystas muilas
perduoti valyti specialistui
purškiantis mišinys

.skystas muilas

purškiamas mišinys

skystas muilas;

_!!!! _ _ Tt!T_

uždėti skudurėli ant dėmės ir šiltą pro
są; juos nuėmus-purškiamas mišinys;
skystas muilas;
skystas muilasA rbata

Pamidorų sriuba
Šlapumas
Vėmimas

Žvakės vaškas

Vynas

.balto acto mišinys;
šiltas skystas muilas, balto acto misi - 
nys;
uždėti skudurėlį, ant jo šiltą prosą. Nu
ėmus- skystą muilą;
skystas muilas;amoniako mišir.ys-.bal- 
to acto mišinys.

/parinko Z ./

5 psl.

J



skolinkis Ottawa
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m jr >• JK 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAlVlA 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

MOKA:
Slj % už 90 dienu term, indei.
8) 4 % už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 metu term, indėlius
9) 4% ui 2 metų term, indei.

10 % 
9 % 
9 % 
8 % 
7/2% 
6 %

I M A : l 
už asm. paskolas nuo 12% 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu......... .......... 10%%
2 metu ll’/2%
3 metų 12% %
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1 , 2 ai 3 metų... 10)4 % 
(variable rate)

MESONITAS SUTEIKIA 
TREČIOKO PAVEIKSLAMS 
IŠSIUVINĖTOS TEKSTILĖS 
EFEKTĄ /Masonite gives 

Trečiokas oils embroidery 
effect/, - taip užvardino sa
vo apžvalgą Ottawos dien
raščio " The Citizen" meno 
kritikė Nancy Baele. Štai 
keletas ištraukų ių jos ap
žvalgos.

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

AK J Y VA[ VIRS_ 3 7_ MILJ JONU DO L ERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $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 rreči adien - 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien. - 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni 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

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

AKTYVAI - VIRS 22 MILIJONU 
MOKA UŽ: 

90 dienu term, indelius 
180—185 d. term. ind. .. 
i erm. ind. 
Term. ind.
Term. ind. 3 metu ....... 
Pensijų s—tcų.................
Spec. taup. s—ta,.........
Taupomojo s—ta,............
Depozitų—čekių s-tą ..

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

1 metu
2 metu

8'i%
8’j %
9'/;%

10 %
13 %

"Paveikslai Mepean Visu - 
al Arts Centre fojė atrodo 
daugiau kaip spalvingi išsiu
vinėti audiniai, nei tapyti pa
veikslai. Tokį neįprastą Įs - 
pūdį Vytautas Trečiokas iš
gauna, naudodamas mesonito 
plokštę ir aliejaus dažus. 
Pirmas dažų sluogsnis už
pildo mažus įdubimus plokš
tės paviršiuje, o tolimesni 
sluogsniai duoda subtilius 
spalvų varijantus. Smul - 
kūs kauburiukai plokštės pa
viršiuje sukuria audinio iš
vaizdą, Gaunama malonių 
spalvų ir architektūrinių 
formų junginys."

"Jo kompozicijos visada 
yra kompaktiškos ir turi stip
riai pabrėžtus kontūrus. Bet 
stilizuotų figūrų ir medžių 
įvedimas jo kūrinius susilp
nina, kaip kad būriniai lai
vai, klūpančios figūros/pa- 
veiksle "Atsidavimas"/ ar 
vaikai /"Pasakoje"/."

" Geriausi paveikslai yra 
"Ruduo" ir "Žmogaus egzis
tencija", daugiausia dėl to , 
kad jie pagrįsti Trečioko 
maloniai nuteikiančiomis 
spalvomis ir stipriomis 
gamtos- architektūros for
momis".

Arch. Vytautas TREČIOKAS prie savo dailės kurinių Nepean Visual Arts Centro 

parodoje Ottawoje. Nuotr. J. V. Danio

studijavo architektūrą Pary
žiuje, Prancūzijoje ir Lietu
voje. Žinoma, turėdamas pa
linkimą į meną,atsitiktinai 
piešdavo. Daugiau domėtis 
tapyba pradėjo bene prieš 20 
metų. Kaip Nancy Baele pa
stebėjo, jis išvystė savitą 
techniką, išnaudodamas me
sonito kauburiukus ir Įdubi
mus. Jis jų neužtepa storu , 
aliejinių dažų sluogsniu-kaip 
kad kiti dailininkai daro-bet 
padengia plonais aliejinių 
dažų sluogsniais įvairiomis 
kryptimis. Taip gauna Įvai
rius atspalvius iškilusiose 
ir įdubusiose mesonito da
lyse.

Jo gaunamos spalvos 
yra "permatomos"jpanašu Į 
akvarelės techniką. Šiaip pa
veiksluose jaučiasi kažkas 
panašu į "čiurlionišką"mis - 
tiką ir architektūrinis pre - 
ciziškurnąs kompozicijoje .

J. V.D a n y s

PADE K A
Musu mylimam sūnui, broliui ir anūkui

FRANKIUI P AUKŠTAIČIUI,

beeinančiam septynioliktus metus, š.m. spalio 10 d. 
vakare tragiškai žuvus prie Ottawos, išreiškiame 
nuoširdžia mūsų padėka Ottawos lietuviams, daly
vavusiems šermenyse ir laidotuvėse, papiIdžiusiems 
taip gausų buri dalyviu jose. ■

Nuoširdžiai dėkojame už gėlių vainiko^ KLB 
Ottawos Apylinkės vardu ir jos atstovo inž. J.V. 
DANIO turininga žodi Laidotuvių Namuose; giminėms 
ir visiems kitiems, pareiškusiems užuojauta žodžiu, 
laiškais ir spaudoje, supratusiems mūsų šeimos ne
laimę ir palengvinusiems mums liūdesį —

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines nuo............. 12 %
Mortgičius nuo . 10'/2%— 13%

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

Vytautas Trečiokas

toronfo
» LIETUVIŲ NAMAI baigia 
išmokėti savo skolas ir nuo 
1984 m. L N jau bus pilnai na
rių nuosavybėje.

• LIETUVIŲ NAMŲ DAINOS 
VIENETAS sausio mėn. 
pirmą savaitę gastroliuos 
Floridoje ir dainuos St. Pe
ters burge, Miami ir Juno 
Beach vietovėse.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS KALĖDINĖJE 
PARODOJE

LTI Toronto Skyrius da
lyvauja parodoje,kurią ren
gia Community Folk Art 
Council. LTI pasirodo su 
šiaudinukais papuošta eglu
te, audiniais, juostomis .lė
lėmis ir kalėdiniais kepi - 
niais. Toronto "Gintaro"tau- 
tinių šokių grupė dalyvauja 
meninėje šios parodos prog
ramoje. Paroda 
džio mėn. 3 ir 4
• KANADOS
ŽURNALISTŲ
Centrinio Skyriaus visuo - 
tinis narių susirinkimas į- 
vyks LN P sėdžių Kambary
je, gruodžio mėn. 3 d.

vyks gruo- 
d.d.

LIETUVIŲ
SĄJUNGOS

5?

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% jkainote turto vertės). Draudžiame nari ų gyvybes p aga! 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius

bei opmokomas įvairias sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS — 
NE PELNAS^ BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Įdelhi-Į tillsonbutig

Tėvai : VAIDOTAS ir KARINA 
B r oi i ai: VITAS ir MIKE 
TĖVUKAS ir ALDONA

LF Valdybos p-kas inž . 
Viktoras Naudžius tarė pa
dėkos žodį.

Pokylio metu buvo dar vi
sa eilė dosnių aukotojų.

LONDONlŠKIU TALKA 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIM E

Jaunimo Popietė,
Vakaras ir meno

• VASARIO 25 d. .LIETU - 
VIŲ NAMUOSE vyks UŽGA
VĖNIŲ KARNAVALAS. Prog
ramoje- 
Kaukių
darbų paroda. Pelnas bus 
skirtas dalyvaujančioms or
ganizacijoms. Į parodą kvie
čiami jaunesnieji ir vyrės - 
nteji įvairių sričių meniniu - 
kai. Užsiregistruoti jau ga
lima dabar LN raštinėje,tel : 
532 3311.

• KŪČIŲ,VAKARAS rengia
mas ANAPILIO salėje gruo
džio 24 d. Šaimininkaus J.
Bubulienė. Bus ir Kalėdų
Senelis.

Kviečiami dalyvauti visi.

Delhi-Tilsonburgo apylin
kėje gyveną tautiečiai be ki
tų veiklių organizacijų, turi 
tikrai aktyvią LDK Gedimi - 
no Šaulių Kuopą, kuri š m 
lapkričio 19 dieną, šeštadie
nį suruošė įspūdingą Lietu
vos Kariuomenės atkūrimo 
65 metų sukakties paminėji
mą.

Minėjimas pradėtas Ka
nados Himnu. Įžanginį žodį 
tarė Kuopos valdybos vice - 
pirm. G. Rugienius. Pa
gerbus tylos minute kritu - 
sias aukas, klebonas kua 
Kemėšis sukalbėjo gilių 
minčių maldą.

Kuopos vaidybos pirminin
kas Stepas JaKubickas 
vis dar sirguliuoja, bet mi
nėjimui paruošė labai dienos 
reikšmei tinkančią paskai - 
tą, kurią įspūdingai perskai- 

Paskaita
vaizdžiai atskleidė nuolatinę, 
bet teisėtą lietuvių kovą už 
laisvę. . . Oficialioji minėji
mo dalis baigta Tautos Him 
nu

Minėjimo klausytojai su-.- 
daromai nuotaikai labai pri
tarė ir Karštai plojo. Rengė
jai išreiškė chorui nuošir
džią padėką ir choro diri - 
gentei bei akomponijacorei 
įteikė gražių gyvų gėlių.

Po koncerto buvo turtin
ga loterija, skanūs užkan
džiai, kavutė ir Kiti pramo
giniai dalykėliai.

L. E —tas

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
DVIDEŠl MTPENKMETIS

LIETUVIU FONDO VAJAUS 
UZBAIGTUVĖS

Lapkričio 5 d. , Jaunimo 
Centre vyko Lietuvių Fondo 
rudens vajaus užbaigtuvių 
banketas.

Pokylį atidarė Marija Re
inienė, pabrėždama, kad LF 
yra tapęs didžiausiu lietuvių 
išeivijos gyvenimo varikliu .

Vakaro programoje vyko 
koncertas, kuriame dainavo 
sol. Daiva Mongirdaitė, a- 
komponavo muz.Alvydas Va
sa itis.

PASIŽYMĖJUSI PROFESORĖ - 
BIRUTĖ CIPLIJ AUSKAIT Ė

Ispanų kalbos ir literatū
ros profesorė Wisconsino 
Universitete, Madison, Bi - 
rutė CIPLUAUSKAITĖ skai
tė paskaitą "Lietuvių tautinių 
papročių vartojimas litera
tūroje" Pedagoginio Institu
to studentams ir Chicagos 
Aukštesniosios Lituanistinės 
Mokyklos mokiniams.

TORONTO LENKAI (MIGRANTAI
BADU KOVOJO UŽ SAVO SEIMAStė Juozas Vitas.

Dešimt lenkų imigrantų 
baigė savo 19-kos dienų bado 
streiką prie Lenkijos A mba- 
sados,gavę žinią,kad jų šei
moms bus leista išvykti iš 
Lenkijos ir apsigyventi Ka
nadoje. cešios šeimos jau 
buvo gavusios leidimą, bet 
visi streikuotojai badavo to- 
liaukartu su likusiais 4-iais, 
kol visiems buvo užtikrintas 
jų šeimų atvykimas. Tai toks 
"pažangus" Kremliaus nu - 
statytas žmoniškumas.

Lapkričio 6 d. 25 m. vei
klos sukaktį,dalyvaujant di
deliam būriui narių ir sve - 
čių iš Įvairių vietovių, pami
nėjo KLK Moterų Delhi sky
rius .

Gauta daug sveikinimų žo
džiu ir raštu. Toronto Pri - 
s įkėlimo Parapijos Skyriaus 
p-kė B. Čepaitienė Įteikė do
vanų albumą.

Po sveikinimų irkalbų vy
ko puošnios vaišės. AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU Ll AUDI ES P AŠAKŲ ?

Meninėje dalyje dainavo J0$E RASI ,R GROŽIO,JUMORO. IR IŠMINTIES!
solistai iš Montrealio-A ._ 
Paškevičienė ir A . Keblys . 
Akomponavo V.Garnelienė .

KiE-ruA

■XO47.U24

' ia «'t
Nepriklausomos Lietuvos b

ATEIK [ LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ,.. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENI 119 ^IMICO Ave., (Royal York Rd. iŠ 

Mimico Ave. kampas). iTORONTE 7:30 vol. v.
SKAMBINKIT I Tel. 487-5591

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU I

6 psl.

Meninei daliai buvo pa
kviestas Londono lietuvių 
choras "Pašvaistė'1. Lon - 
doniškiai mielai talkon at
vyko, nes mažesnės apylin
kės tinkamus ir vertingus 
minėjimus gali paruošti tik 
jungtinėmis jėgomis.

Pradžioje mišrus choras, 
vedamas muz. R. V a i i e n ė s, 
darniai ir Įtikinančiai perda
vė Kritusiems kariams gies
mę "Nuliūdo kapais apsiklo
jus Tėvynė". Daugumoje ir 
kitos dainos, kaip "Ant marių 
kranto gintarai pabiro ", 
"Lietuva mano Šiaurės Pa- 
švaite”, "Užtrauksim naują 
giesmę,broliai" labai tiko 
minėjimo paskirčiai.

•Sukaktuvininkas dali. Mikas 
ŠILEIKIS, švęsdamas savo 90 
-tąjį gimtadienį,atžymėjo jį 
savo tapybos darbų paroda 
spalio 14-29 d. d. .Chicagoje, 
M.K. Čiurlionio Galerijoje 
/II/.

Mikas Šileikis yra pirmo
sios emigracijos lietuvis
dailininkas, atvykęs į JAV 
1913 m. Be privačių pamo
kų, lankė ir baigė Chicagos 
Meno Institutą su pagyrimu 
1923 m. ir 1925 m. to institu
to surengtoje parodoje lai
mėjo I vietą.

Nuo to laiko dalyvavo Įvai
riose lietuvių ir amerikie
čių parodose. Jis taip pat 
mėgo rašyti, versti. Yra pa
rašęs novelių, eilėraščių, k.

Fl O ET C U C E> INSURANCE &
LA* Si Ei O EI Ci ■* REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuviu kalba patarnauja- V. DRESeRIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. -7 v. v. , Šeštadieniais 9 v.r. - 12 v.p.p.

Narys of ''Better Business” Būro

Namu— Gyvybės 
Autame bili u. 
Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel, 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

T*m*

TALKA
830 Main St. E. 
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

jT

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
deposltus (P.C. A.).....................6 %
santaupas...................... l¥z %
kasdienines palūkanas
už santaupas ................... 7 %
♦erm. depoz. 1 m............ 9*4%
term, depoz. 3 m............. 10 %,
reg. pensijų fondo......... 9*4 %
90 dienų depozitus ...... 9%

IMAME UŽ:
neklln. turto pask.   11 % 
asmeninės paskolas  12^ %

Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pjrmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
r.uo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadien •
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

hamilton
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO f

VALDYBA
830 Main Street East, Hamilton, 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS TALKOS NARIUS Į NAUJŲ

RAŠTINĖS PATALPŲ

ATIDARYMĄ IR PAŠVENTINIMĄ
KURIS [VYKS

1983 M. GRUODŽIO MĖN. 16 d.
PENKTADIENĮ, 2 vai. po pietų.

Patalpų apžiūrėjimas (Open House) vyks po atidarymo 
iki 7 vai. vakaro. TALKOS VALDYBA

MES ŽENGIAM SU SAULE, 
SU DAINA ...

Senatvė mane privertė iš 
Okteto pasitraukti j atsargą. 
Buvau paleistas su teise ir 
atsargoje dėvėti Okteto uni
formą. Tų 2-jų metų bėgyje , 
kada jau nebedirbau Oktete , 
vistiek negalėjau nesidomėti 
tų vyrų žygiais su daina. 
Džiaugiausi,kad Okteto vyrai 
dar vis žygiuoja su pasise
kimu. Jie daugelį kartų yra 
talkininkavę Montrealio lietu
viams. Be to, jie buvo atsi - 
liepę Į keletą kvietimų nu
vykti ir j kitas lietuviškas 
kolonijas. Praeitą pavasarį 
Oktetas buvo prašytas lap
kričio 20 d. rezervuoti Bos
tonui. Bostono ats. karių 
"Ramovės"skyrius užprašė 
Oktetą padainuoti, minint 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 65 metų sukaktį. Š. m. 
vieną rugsėjo mėnesio dieną 
sulaukiu staigmenos: vienas 
iš Okteto bosų prašo mane 
vykti Į Bostoną ir padainuoti 
už jį. Mat,kada Oktetas ga - 
vo kvietimą, jis dar nežinojo, 
kad lapkričio 2O-tą negalė - 
siąs išvykti iš namų.

Sužinojęs, kad tai išvykai 
esu tikrai labai reikalingas ,

1983. XII. 1

Montreal:© Vyry Oktetas pasirengęs isvykon Į Bostonų, 

tolimas ir nelabai mielas , tini Bostoną. Iš kitos pusės 
nes lapkričio mėnuo "su - lengvai suradom Broadway
bjaurina" gamtos grožybes.
Vermonto žalieji kalnai šiuo 
metu mažai mums parodo 
žalumo. Kad vairuotojui ne
būtų nuobodu ir nekankintų 
snaudulys, jo bendrakeleiviai 
stengiamės ką nors plepėti. 
Be anekdotų ir rimtesnių te
mų, pakalbam ir visai be tu
rinio. Iškilo net toks klausi
mas ;"Kodėl ant kalno viršū
nės matosi daugiau sniego , 
negu pakalnėj?”. Man labai 
patiko atsakymas .kuris tvir
tino,kad kalnai turi tam tik
rą sniegui pritraukti jėgą, 
tarsi savotišką magnetą. 
Mes asmeniškai vėliau paju
tome stiprią traukimo jėgą , 
tačiau mus traukė ne kalnai. 
Geroje nuotaikoje važiavome 
dar ir dėl to, kad Ameri
ka mus pasitiko su saule ir 
šiltu oru,daug šiltesniu, ne
gu Montrealyje. Taigi, su-

bet ir iš Kačinsko. Bažny
čios akustika puiki,tad gie

B A Z A

dojimui susidaro geros są - 
lygos. . /bus daugiau/

Laukų Dobilas
RAS

/tęsinys /

Tik išėjus iš Klubo, žadant eiti j bazarą, prieš akis 
išdygsta mūsų bažnyčia. Tuojau prisiminiau vieno para
pijiečio skundimąsi, kad girdi, klebonas, visą bažnyčios 
skolą išmokėjęs ir dar geroką pinigų sumą j bankelį su- 
krovęs,kad būtų saugiau,dar ir pat’ banką po savimi 
pasikišęs ir dar vis prašąs pinigų kokiems tai bažnyčios 
langams.

- žmogeli, tu žmogeli,-pakraipiau galvą ir susikū -
riau savyje tokĮ juokingą epizodą,kad taip vieną sekma
dieni musų klebonas iš sakyklos, tuojau po evangelijos,
ir sako:

- Brangūs parapijiečiai,bažnyčios skolos jau išmo
kėtos ir todėl nuo šio sekmadienio jokiu būdu nė vienas 
mano parapijiečių neprivalo daugiau duoti bažnyčiai. Ma
tote, per daug turime,kur gi ir padėsi. Kad būčiau tik - 
ras ,dar kartą kartoju, nebūkite kvaili ir bažnyčiai nebe
duokite.

Matytumėte,kaip vos po pamaldų, stambusis mūsų

sutikau vykti, nors mano se
natvė į aus} kuždėjo kitaip.

Sutikęs, tuojau norėjau su
žinoti, kas yra Okteto val
džioje,prieš ką turėsiu atsi
stoti "ramiai". Labai malo
niai mane sutiko lyrinis te
noras Rytis B u 1 o t a, kuris 
yra Okteto seniūnas. Labai 
rūpestingai jis mane prižiū
rėjo repeticijų ir išvykos 
metu. Rūpinosi manimi, be
maž kaip mažu vaiku. Žinau, 
kad tam tikra dalis žmonių į 
senatvę suvaikėja.Gi Rytis , 
turėdamas 2 mažus sūnus , 
įsigijo praktikos su jais ap
sieiti.

Žygį į Bostoną buvo nu
spręsta pradėti lapkričio 19 
d. , 9 vai., nes rengėjai pra
šė pribūti prie Lietuvių Na - 
mų/South Boston/ tos dienos 
4 vai. p. p. Okteto narių su
rinkimas į žygio išeities 
punktą/Albino Urbono namų, 
esančių Brossard mieste/ , 
atliktas punktualiai. Tenk: 
prisiminti,kad Okteto nariai 
gyvena keliuose miestuose: 
Chateauguay, LaSalle, Mont - 
real, Montreal West, Ver
dun irt. t. Taigi, kiekvienam 
nariui reikėjo nustatyti ne 
tik išvykimo laiką iš namų, 
bet ir laiką,kada atsibučiuo
ti su žmonomis ir vaikučiais.

Kelias į Bostoną-nelabai

VALYKLA
SPECIALYBĖS :

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAI (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

stojus užkandžiui, ne mes 
vieni džiaugėmės gražiu oru. 
Vietovė su vardu White Ri
ver Junction vos pajėgė su
talpinti minias žmonių, su
plaukusių iš apylinkės.Ga —
vau vaizdą, kad amerikonės 
moterys šeštadieniais nega
mina maisto namuose ir vi - 
są šeimą veda į restoraną 
pavalgyti. Mums teko gero
kai pastovėti eilėje iki gavo
me prieiti prie maisto pro
duktų.

Važiuojant per New
Hampshire valstiją,vienoje 
vietoje tikrai pajutome kaž
kokį traukimą, kada pama
tėme prie kelio alkoholinių 
gėrimų krautuvų. Traukimui 
atsispirti negali, jeigu ži
nai, kad šioje valstijoje gė
rimai pigesni už pigius. Tik 
prisipirkę bonkelių , prade - 
jome galvoti, ką turėsime 
kalbėti, grįžus prie Kanados 
s ie nos.

Įvažiavus į Massachusetts 
valstiją, pradėjome akyliau 
sekti kelią, kad "nutaikytu
me" į išėjimą, vedantį į 
South Bostoną. Kvietėjai bu
vo atsiuntę net brėžinėlį,ku
rio pagalba turėjom rasti iš
važiavimą nr. 7,o toliau- tai 
vieni juokai surasti Lietuvių 
Namus. Iš viso 8 akys ne
matė to išvažiavimo nr. 7. 
Taigi, teko pravažiuoti pie-

gatvės nr. 386. Atvažiavom 
nepavėlavę ir prie Lietuvių 
Namų mus pasitiko rengėjų 
komisijos pirmininkas p. 
Starinskas ir J.Vaič - 
jurgis. Pastarasis mane 
ir dar 2 Okteto narius vė
liau priglaudė savo namuose.

Tuojau pasikėlėm į III—ią 
aukštą, į salę,kurioje turėjo 
vykti minėjimas.

Susipažinę su sale,su sce
na ir užkulisiais, stojom į 
darbą, Dabar vadovavimą 
perėmė kiti viršininkai:mu- 
zikinis vadovas Aleksandras 
Stankevičius irsceninės 
rikiuotės viršininkas Harol
das Celtorius . Daugiausia 
kentėjome nuo griežtos Cel- 
toriaus komandos. Mat, jis 
norėjo iš mūsų išgauti ri
kiuotės formas maždaug pa
gal dainų turinį. Gi tokį, kaip 
aš/"seną kelmą"/, jau sun - 
ku išmankštinti, ypač po ke
lionės. Pramankštinęs, Cel
torius mus pasiuntė tiesiai į 
bostoniškių glėbius, kurie 
suteikė mums netik nakvynę, 
bet ir pavaišino karališkai . 
Atrodo, kad taisyklės-turtas 
yra atvirkščiai proporcingas 
vaišingumui, lietuviams ne
galima pritaikinti, nes mus 
priglausdusieji, nors ir pasi
turį, buvo labai vaišingi . 
Tenka pavydėti bostoniš- 
kiams,nes jie sekmadieniais 
po pusryčių turi progos iš
klausyti lietuviško radijo 
pusvalandžio, kurį veda p. 
Viščinas. Pasiklausius 
gražios jo kalbos,tenka ke
liauti į Fv. Petro bažnyčią , 
esančią Pietiniame Bostone. 
Čia Oktetas buvo prašytas 
pagiedoti 4 giesmes.

Fios parapijos bažnyčios 
vargonininko pareigas eina 
garsus muzikas,kompozito
rius ir muzikos mokyklos 
profesorius Jeronimas K a- 
č i n s k a s. Jis yra labai 
paprastas ir mielas žmo
gus. Nusiskundė, kad Bosto
no lietuviai jau nepajėgia 
turėti savo choro, nebeturi 
noro. Tad ir bažnyčioje jis 
turi pasitenkinti 6-7 asme
nų giedojimu,panašiu į gre- 
gorianinį. Apie Okteto gie
dojimą teko .išgirsti gerų at
siliepimų netik iš publikos ,

zakristijonas, su juo dar pora vyrų, gražiai įprašo kle
boną į mašiną ir išveža pas dr. A ndriukaitį, kur-gi kitur. 
Išmokėjimas bažnyčios skolų dar labai mažas dalykas,Oi, 
kiek dar daug kitų išlaidų susidaro1. Kaip gi tokie parapi - 
jiečiai ir galvoja, kad vieną dieną bažnyčios langus vie - 
toje vitražų su skudurais pradėsime dangstyti. Gerai ži
nau, kad pats tas kalbėtojas žymiai vėliau negu bažnyčią , 
savo namus statė, o jau langus iškeitė. Visi džiaugiasi , 
turėdami savus maldos namus ir kiekvieną sekmadienį su 
likusiais,dar neiškeliavusiais draugais,pasimeldus susi
tinka. Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino,ką kalba. 
Va, ir vėl kažkur nuvažiavau; tikriausiai, į senelę nusi - 
davęs. . .

Per šonines duris slenkame žemyn Į parapijos salę, 
kurioje vyksta šaunusis Klubo bazaras. Dar visa valanda 
prieš atidarymą, bet judėjimas jau didelis. Nereikėjo ir 
man prieš laiką atsibastyti, ale matai, mano kaimynė jau 
seniai ten su kitomis tvarkosi; turėjau kaimynės iškeptą 
bazarui pyragą atvežti. Visos bazarui kepė, iškepė ir ji . 
Dar ir nevisai paprastą, bet pavadintą "Napoleonu". Kodėl 
taip jau garbingai jis pavadintas, taip ir nesužinojau. Ka
daise, anksčiau, kai šioje parapijoje klebonavo solidnios 
išvaizdos klebonas,daugeliu atžvilgiu panašus į buvusius 
tėvynėje klebonus, iškilmingais atvejaisPrabaščius vadi - 
namas, dažnai prašydavo tokį pagerintą iš džiūvėsių su - 
lipdytą pyragą klebono stalui padaryti, matyti jo toks sko
nis, o gal tik toks garbingas vardas patiko. Dabar, tiems 
liekniems kunigėliams čia susikrausčius, niekas jo dau - 
giau nebeprašo. Nuliūdo moterėlė,pasikrimto,pasikrim- 
to ir aprimo, - ką gi ir bepadarysi. Patikrink,kad nori - 
prie šių kunigėlių visoje klebonijoje užklydusi pelytė be
simėtančių duonos trupinėlių nerastų alkiui nuraminti.

Įžengus į bazaro salę, pyragas buvo iš manęs grakš
čių rankų paimtas ir padėstas prie kitų, irgi atneštų ska
nėstų, Pirmas paviršutinis žvilgsnis man priminė/ jei 
kas buvote ‘ iluvoje per atlaidus/ panašų vaizdą,tik čia 
trūko rūkstančių aikštėje kaminų,kur kunkuliavo rūgštūs 
kopūstai su kaip reikia išrūkytu kumpiu ar skilandžiu. To 
viralo paragavus, galėjai ir savo liežuvį nuryti, - toks 
nepaprastas skanumėlis.Pamažu, su kantrybe apeikime 
aplink, ir gausime pilną vaizdą mūsų šio bazaro.

Pirmoje vietoje, dešinėje prie pat durų, visas kampas 
užverstas visokiausiomis medžiagosmis, plonomis ir sto
romis. sone lygiuojasi sukabintos jau pasiūtos bliuskutės 
ir kiti moteriški parėdai, jų visų ir vardų nežinau; trumpai 
išsireiškiant, visokiausių prekių, už tai ir turgeliu ta sri
tis pavadinta. Nors jau anksčiau minėjau,kad bazaras bu
vo neatidarytas, bet jau prekyba čia vyko veik pilnu tem
pu. Matai,kas nori ko geresnio nupirkti, turi skubintis, 
gali kiti išpirkti: antra- netokia spūstis, tai galima ir pa
siderėti, negi taip aklai ir duosi prašomą sumą, nors bū
tų ji ir maža. Reikia laikytis senų savų neva tradicijų - 
derėtis. Žinok, ką nusiderėsi- nemokėsi, taip ir mano 
mama sakydavo. Tik turtuolis gali žydui nederėjęs pini
gus duoti, matai juos jam kiti uždirba, bepigu ir švais - 
tyti, bet ne tau, žmogeli. Ir šiame turgelyje derybų buvo 
nemažai, tik čia buvo dar geresnių argumentų, - girdi , 
jos už tuos daiktus nieko nemokėję,o dabar "plėšia". Ką 
gi darysi, buvo ir nuolaidų daryta, kaip gi kitaip.

Kiek iš toliau pastebėjau ir pažinau,turgelį aptarna
vo keturios moterys, viena iš jų tikrai buvo vadinama Va
le; kitas gerai pažinojau,bet vardų taip ir nepasakysiu . 
Neturint reikalo ką nors pirkti, negi taip ir žiopsosi truk
dydamas. Pasitraukiau toliau. / bus daugiau /

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

SUTAUPYKITE NUO J SOO.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMA!

Tel. 845 -2912 embassy fur
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PARENGIMAI
o GRUODŽIO 4 d. - Metinė 
KLKMOTERŲ DRAUGIJOS 
ŠVENTĖ AV parapijos Sa - 
Įėję. Pamaldos. Pietūs. Me
ninė programa, dalyvaujant 
" PAVASARIO " Mergaičių) 
Chorui.

o GRUODŽIO 31 d. , 8 v. v. - 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
AV Parapijos salėje. Ren - 
gia L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa.

“ NL “ RĖMĖJAI.,

& KALĖDŲ VAKARAS
/ GRUODŽIO 17, 1983 7:00 V.V.

Į ) AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE
1465 DE SEVE ST.

7 PROGRAMOJE: MONTREALIO LIETUVIU CHORAS,
V g’iNA CAPKAUSKIENĖ, ANTANAS KEBLYS,

J GINTARAS, Tr'10, OKTETAS.

[ĖJIMAS: $10 - $6
RENGĖJAI

ŠOKIAI BUFETAS MUZIKA BARAS

1475 DE SEVE STREET,"MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefoną.: 766-5827
MOKA už: DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. S 1,000.00
1 metų.......... .... 9 % Nekilnojamo turto.

Terminuoti indėliai Asmenines ir
1 metų.......... .... 8.5% Prekybines.

180 - 364 d. ..... 8. %
30- 179 d. .... 7.5 %

T rumpalaikius indėlius Paskolos mirties
už S 2(J,0UU ir daugiau atveju apdraustos

Taupomos sąskaitos: 
Specialios. ’....7.25% iki $ 10,000

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

"NL" rėmėjai apsimokėję prenumeratą, nemažiau $20.- 
už merus ir aukotojai:

Po $50 - K. Daunys ir M. Lesčinskas; po $40. - M.Meš
kauskas ir V. Mockus; po $35. - A. Meškas; po $30. - Jz. 
Paukštys, Jz. Jocas, VI. Bakūaas ir dr. A. Saunoris; po 
$25. - VI. Mingėla, Pr. Matulionis, Alb. Paškevičius, VI. 
Blažys, A. B. Juozapavičius, V. Trečiokas, A. Kenstavi- 
čius ir P. Bendikas; po $24. - Jonas Tūbls; po $20. - K. A. 
Katilius, M. Šliogerienė, W. Macejūnas, K. Juškaitis, J. 
Karka, Z. Jackus, A. Raslanas, Ip. Tauteras, J. Vitas, 
V. Lukoševičienė, P. V. Antanavičius, Aldona Lukošienė , 
O. Delkus, Lydia Novog, Stp. Varanka, Alb. Statu!evičius, 
J. Kiliokaitis, A. Sakalas, Br. Narbutas, P. GulbinskaS, 
L. Balsys, H. Šiaurys, J. Dambravas, J. Bersėnas, J. V. 
Šimkus, V. Keturakis, St. Kuzmickas, A. Čepulis, St. Ba- 
nelis, J. Budreika, K. Mileris, Z. Pulianauskas, Ed. Ši
lingas, J. Macikas, J. Rimšaitė, O. Bilevičienė, J. Ben - 
dorius, A. A. Tamošaitis, A. Liokaitienė, J. D. Mozūrai- 
tis, A. Busma, B. Vaičaitis, L. Ciplijauskas, E. Senkus, 
A. Biveinis, Z. Banaitis, P. Mališka, dr. J. Kazak, J.Me- 
liauskas, St. Morkūnas, A. Simijonas, J. Jurėnas, A. Da
niliauskas, J. Liorentas, P. Mikšys, A. Tėvelis, V. Nar - 
kevičius, J. Riauba, lg- Ramonas ir už 3 metus — Leonas 
Rudaitis.

Aukojo: Jonas Radvila $75. "X"- Ontario $50. KLB
South Ste Marie Apylinkė $40. Z. Pulianauskas $30. J. 
Šarapnickas, Ant. Vaupshas po $20. South Ste Marie Liet. 
Medžiotojų klubas "Briedis", Montrealio Mergaičių Cho
ras "Pavasaris" po $25. -; E. Urbonaitė $10. -; Elzb. Kai - 
vynas $6. -; J. Ivanauskas, J. Čypas, Košt. Jonušą, V. Za
vadskienė, dr. K. Liutkus po $5. - ir Aleksas Kuzmarskis - 
$15. - bei kiti po mažiau. Nuoširdus ačiū visiems. "NL".

e PRIMENAME, kad laikas 
užsisakyti šventinius sveiki- 
nimuš per "NL" laikraštį iki

GRUODŽIO 12 d. Nelaukime 
paskutinės minutės .Atnaujin
kime ir prenumeratą 1984m!

• GURECKAS Stasys, išgy
venęs Drumheller, Alberta, 
apie 35 metus .dirbo kontrak- 
toriaus darbą, mirė po sun
kios ligos ligoninėje.

Liko brolis Leonas su šei
ma Montrealyje ir sesuo Ona 
Bakaitienė Chicagoje.

Už 3 brolius Gureckus, a. 
a. Feliksą, Bronių ir Stasį 
bus specialios mišios š.m. 
GRUODŽIO mėn. 22 d. , 7 vai. 
vakare, Auš ros Vartų bažny
čioje.

Užuojauta artimiesiems 
MIELI GINTARIEČIU TĖVAI, 
MIELI ANSAMBLIEČIAI

VISUOTINAS tėvų ir visų 
ANSAMBLIEČIU SUSIRINKI
MAS įvyks š.m. GRUODŽIO 
11 d. , Aušros Vartų Parapi
jos salėje, tuojau po 11 vai 
pamaldų.

BUS SVARSTOMI SVAR
BŪS GINTARO ANSAMBLIO 
REIKALAI.

Prašome VISŲ DA - 
LYVAUTI'.

"Gintaro" Tėvų Komitetas 
ir Vadovai

• Sekantis "NL" Bendrovės 
Valdybos posėdis šaukiamas 
š, m. gruoždio mėn. 9 d. , 
penktadienį, 6 v.p. p. " NI

DR. J. MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. Bus.’. 866—8235
Namu: 488— 8528

o.o.s

Dental Surgeon CHrurgien-Dentiste 
3406 rue centrai e. suite 209 
VIUE IASAUE. QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

o f y t o kasdien nuo 9 a. m iki 10 
iki 9:30 

n. iki 9 :
PRI STATYM AS

Šeštadieniais: nuo 9 o. m. 
sekmadienio .'-s : nuo 10 a. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS

30

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

B.A.
Dr. A. S POPIERAITIS

M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. P.R.C.S. (a)

MEDICAL
Montreal ,

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

KALĖDINĖ 
lietuviškas 

dirbinys, knyga, plokštelė, 
kuri pradžiugins kiekvieną , 
kas ją gaus.

Visa tai galima įsigyti 
Aušros Vartų Spaudos Klos - 
ke, kuris esti atidaryti s 
kiekvieną sekmadienį 
nuo 10-12:30 v. ir kiekvieno 
salėje parengimo metu.

Kitomis dienomis- skam
binti tel:768-3674. Kviečiu 
užeiti, pamatyti, įsigyti.

J. Siaučiulis, 
A V Spaudos Kiosko Vedėjas 
AUŠROS V ARTU PARAPIJOS 
METINIS RENGINYS

Lapkričio mėn. 27 d. , po 
iškilmingų mišių, kurias at
našavo klebonas Tėv.J.Ku
bilius, visa minia suėjo į sa
lę metiniam AV 
parengimui.

A V Parapijos 
vardu Vincas P i e
nušvietė finansinę parapijos 
padėtį. Vien tik naujų langų 
sudėjimas kainavo $26.000, 
o dar anksčiau daryti re- 
montai-stogo dengimas ,sie-

GERIAUSIA
DOVANA yra

parapijos

Komiteto 
č a i t i s

8 psl.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dome 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

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

nų plovimas,užuolaidos ir 
1.1, irgi kainavo apie tiek, 
iš viso $50.000. Kvietė vi
sus kiek galima dosniau pri
sidėti prie parapijos išlai
kymo.

Toliau sekė Mergaičių 
TRIO- Jurkutė, A. Ruffo ir 
D. Jaugelytė-, padainavusios 
3 dainas. Muz. STANKEVI
ČIUS joms akomponavo ir 
taip pat paskambino savo 
kompozicijų. Po to vėl TRIO 
gražiai atliko dar keletą dai- 
nų. Mergaitės ir muz. A. Stan
kevičius buvo apdovanoti gė
lėmis. .

Tėv.dr. J.Kubilius palai - | 
mino stalą. Pirmiausia-šių ( 
pietų šeimininkas A. J o ne - , 
lis ir K. Toliušis įvežė į 
salę didžiulę žuvį, kurią bu
vo sėkmingoje žvejyboje pa
gavęs K. Toliušis. Ją puikiai 
paruošė pietums šeimininkės 
Kiekvienam teko po gabalėlį 
žuvies paragauti, nors salėje 
buvo apie 250 žmonių. Atro
do, kad Įvyko lyg žuvies pa - 
dauginimas. ..

Parapijos pietūs buvo pui
kiai paruošti.A. Jonelio ska - 
niai pagamintos dešros ir 
ponių pagaminti virtinukai , 
salotos, kumpis, pyragai , 
kava irt.t. , ir 1.1. Šeimi
ninkavo E.Krasowskiene, N. 
Bagdžiūnienė, M. Girdžiuvie- 
nė, St. Baršauskienė. Malo- - 
nu pažymėti, kad prie stalų 
patarnavo mūsų "Gintaro" 
Ansamblio merginos ir jau - 
nuoliai. Loteriją tvarkė Pet
rė Ivanauskienė ir Ona Augū- 
nie nė.

Pietų metu vyko bažnyčios 
langų vajus. Surinkta apie 
$5.000. Po vaišių dauguma 
skubėjo Į namus pamatyti 
"Grey Cup" rungtynių televi
zijoje.

Pakeitimas parapijos me
tinio parengimo iš vakarie - 
nių Į pietus-visų buvo sutik
tas su dideliu pritarimu,y - 
pa tingai dėl to, kad lapkričio 
mėnesį jau vakarai tamses
ni ir gerokai šaltesni. G. M.
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KASOS VALANDOS 

1475 De Seve 3907_A _Rosemont

P irm., Antr. T re 
K etvi rt adi en i ai s 
P enk tad i en i ai s

9:00-3:00 
12:00-8:00 
10:00 - 6:00

4:00-8:00
Muicio's, _ 22.”” "L." —ID_____ 2^00 — 6:00_____

Sekmadieniais nuo SPALIO'15 d. iki GEGUTĖS 15 d. 
1475 De S ė ve ir $v. Ko z i miero par, salėje : 10:30 - 12:30

'^Zap-la*-
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

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

144,9 rue St. Alexandre Montreal , Quebec
Suite 5 00 A. H3Ą 2G6 TEL. : 288-9646

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusi skas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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
5159 De Moisoneuve West, 
Montreal , P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ?

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBt 

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

BENDROS KŪČIOS
Auksinio Amžiaus Klubas 

RŪTA savo nariams ruošia 
BENDRAS KŪČIAS. Norin
tieji dalyvauti turi užsire
gistruoti iki š. m. GRUODŽIO 
mėn.15 dienos. Kaina- $1O . 
Klubo tel: 766-9397.

TONY I PORTRAITS
— . . — _ I PASSEPORT. COMMERCIAL 
H M I U | Mariage*weodings 
STU Dior 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

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

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5

Telefonas : 721-9496

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal HI T - 3 A 6

TEL. 72 7 -3 120 Kimų 376 - 378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n ,t_ū_r_ą__v e_i_ k J_a__r-_'L2._L9_4J_Cl-_ ,

montaa/ automobile
11 WESTMINSTER SOUTH-, MONTREAL WEST

LI'ON AS GU REC KAS Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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