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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
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GINKLŲ IRANUI AFERA 
VIS LABIAU PUČIAMA

Kaip jau minėjome pra
eitame numeryje, amerikie
čiai, atrodo, serga isteriško 
savęs plakimo ir niekinimo 
liga. Nenuostabu tad, jog 
amerikietiškoji informacinė 
tarnyba visom dūdom dū
duoja apie Baltųjų Rūmų 
ir prezidento prestižo smu
kimu tarytum nepastebėda
ma, kad tai daro ji pati. 
Kol paaiškės daugiau faktų 
(o tai tikrai įvyks, nes net 
kelios komisijos su įnirtimu 
jų ieško), iš šalies žiūrin
čiam atrodo, kad skandalas 
pučiamas ne tiek norint 
rasti ties?, kiek stengiantis 
sujuodinti priešingos parti
jos arba šiaip jau politinius 
oponentus, kad galima būtų

r atsisėsti į jų pelningas ir
■ įtakingas, ^i-įtąs vieteles.

Atleistasis pik. Įeit.
North ir pasitraukęs prezi
dento' tautinio saugumo pa
tarėjas vice-admirolas J. 
Poindexter atsisakė kol kas 
liudyti kongresiniuose ap
klausinėjimuose, pasiremda
mi penktuoju papildymu 
įstatymo, duodančio teisę 
neliudyti, jei tasai liudiji
mas galėtų, apkaltinti patį 
liudininkę. Tuo tarpu kelių 
kitų liudininkų parodymai 
gerokai priešingi: kai vieni 
tvirtino, kad apie pirmųjų 
ginklų siuntų Iranan prezi
dentas nieko nežinojęs, (Re- 
agan'as ir pats taip sako), 
nes tai buvę padaryta tik
tai Izraelio iniciatyva, štai 
kitas buvęs saugumo pata
rėjas McFarlane š.m. gruo
džio mėn. 8 d. pareiškė, 
kad šių "netiesioginę" gink
lų siuntų iš Izraelio į Iraną 
Reagan'as leidęs.

Spausdiname iš Montrea- 
lio "The Gazette" dienraš
čio diagramų, kaip vienas 
iš tų ginklų pardavimų vy
ko. Apie tai pranešė JAV 
Attorney General (tolygu 
teisingumo ministeriui) Ed
win Meese.

Ar tikrieji to suraizgyto 
biznio užkulisiai bet kada 
paaiškės, dar nežinia. Žino
ma tiktai, kad Amerikos 
prestižas pasaulyje smuko. 
Kam tai patarnauja - ne
reikia aiškinti.

NIKARAGVA PUOLA 
HONDŪRĄ

Nors marksistinė Nika
ragvos valdžia ir neprisipa
žįsta, tačiau apie 700 regu
liarios Nikaragvos kariuome
nės karių yra šiuo metu 
įsiveržę į kaimyninės Hon
dūro valstybės teritorijų. 
Vyksta kautynės tarp įsiver- 
žusiųjų ir Hondūro kariuo
menės falinių. Manoma, 
kad Nikaragvos daliniai ieš
ko Hondūre prieš jų režimą 
kovojančių CONTRAS karią, 
kuriuos iki šiol rėmė ir 
ginklais aprūpindavo Ameri
ka. Po dabartinio Irano 
ginklų prekybos skandalo, 
labai galimas dalykas, vtoji 
pagalba bus nutraukta ir 
tokiu būdu raudonasis reži
mas Nikaragvoje dar stip
riau įsigalės.

dRANWTtJOfcA IRAKO 
MIESTUS

Tarytumei norėdami 
pademonstruoti neseniai 
nupirktųjų lėktuvų bei ra
ketų ir bombų kiekį ir jė
gą, Irano karinė aviacija 
pakartotinai apmėtė bom
bomis ir apšaudė raketo
mis šešis Irako miestus. 
Tai padarė, anot Teherano, 
atsikeršydami už Irako 
lėktuvų puolimus, kurių 
metu esą žuvę daugiau 
kaip šimtas Irano civilių 
asmenų.
DU ESTAI PABĖGO į 
VAKARŲ VOKIETIJĄ

Vokiečių žinių agentūra 
praneša, š.m. gruodžio pra
džioj du buvę raudonarmie
čiai, persirengę civiliais 
rūbais, prasmuko iš Rytų 
(komunistinės) Vokietijos 
į Vakarų Vokietijos Žemo
sios Saksonijos provinciją. 
Paaiškėjo, kad abu pabėgė
liai yra estų tautybės ir 
buvo iš Estijos paimti tar
nauti okupacinėje sovietų 
armijoje. Vienas jų ištarna
vo tik mėnesį, kitas 9 mė
nesius. Abu pasiprašė poli
tinės globos ir pasisakė 
norį vėliau vykti į Ameriką, 
kurioje gyvena jų giminės.

ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ 
NERAMU

Artinantis Kristaus gi
mimo šventei, nuolat aršes
nės ir kruvinesnės riaušės 
vyksta Jo išvaikščiotoje Je

ruzalėje . Riaušės prasidė
jo, kai žydų fanatikai ėmė 
keršyti už vienų arabų nu
žudytų religinės mokyklos 
mokinį, užpuldinėdami ara
bų studentus, pirklius ir 
daužydami bei degindami 
arabų priemiesčių namus. 
Arabų universiteto studen
tai tada išėjo į gatves pro
testuoti, apmėtydami akme
nimis Izraelio okupacinės 
kariuomenės būrius nebe 
tiktai Jeruzalėje, bet ir 
okupuotose Vakarinio Jorda
no kranto ir Gazos okupuo
tose teritorijose. Izraelio 
kariai į tai atsakė, šaudy
dami į minias. Iki šiol Izra
elio kariuomenė jau nušovė 
keturis arabus ir didelį skai
čių sunkiau ir lengviau su
žeidė. Paskutinieji du nu
šautieji buvo vaikai: vienas 
14-kos metų, antras tiktai 
11-kos. Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba tokį Izrae
lio karių žiaurumų pasmer
kė. Rezoliucija buvo priim
ta visų tarybos narių bal
sai;^ bpl.sąvįmp ,?ųsjlai- 

’kiuš tiktai JAV-ėms.

VAIKAI KALĖJIME
Pietų Afrikos vyriausy

bė paskelbė, kad už maiš
tavimą 256 jaunuoliai sėdi 
kalėjimuose. Jų amžius: 
vienas 11 metų; šeši 
dvylikos; 21 - trylikos; 88- 
keturiolikos; 140- penkio
likos. Iš viso buvo suimta 
8,800 paauglių. Visi kalti
nami padeginėjimu,
akmenų mėtymu į policiją, 
mašinas bei baltuosius, 
plėšimu, chuliganizmu ir 
1.1. Į juos policija net 
šaudžiusi. Betgi tame pat 
kontinente esančiame 
Izraelyje, panašiai elgiama
si su arabų paaugliais ir 
vaikais. Ir iš jų tarpo yra 
žuvusių nuo policijos 
bei kariuomenės kulkų. 
Skirtumas toks, kad Ame
rikos (ir Kanados) spauda 
plačiai ir žiauriai (ir su 
pagrindu) smerkia Pietų 
Afrikos valdžią, bet tiktai 
keliom lakoniškom eilutėm 
pamini lygiai nepateisina
mą Izraelio elgseną. 
Tarytumei negrų ir arabų 
vaikai nebūtų tokie patys 
vaikai.

Paraštėje reikia taip 
pat pastebėti, kad kaikurių 
šių vaikų elgesys yra vi
siškai nepateisinamas ir 
vertai užsitarnauja kalėji
mo bausmės. Tačiau 

ne kulkos i širdi ar 
galvą.

EtniSkos spaudos atstovų susitikimas, kuri surengė Ontario prov . p ari amentaras D. Paterson as. Vi
duryje dr. L. MUNRO, Daugi akult ūros minister© ir lenkų, slovakų, lietuvių ir ukrainiečių atstovai.

PREKIAUS SEKMADIE
NIAIS IR ŠVENTADIENIAIS 
/ Atrodo, kad subiznintos 

Amerikos pavyzdžiu • paseks, 
ir Kanados didmiesčių pre
kijai ir pradės prekiauti 
sekmadienais ir šventadie
niais. Tokiu būdu, godumas 
ir pinigo meilė nugalės se
ną krikščionišką tradiciją 
bent vieną dieną savaitėje 
nebeskaičiuoti ir nesivaiky
ti pinigų, bet prisiminti, 
kad yra dalykų brangesnių 
už pinigą. Juk Dievas, 
anot Šventraščio, septintą 
ją kūrimo dieną ilsėjosi. O 
Kristui teko net pančio 
griebtis, kad išvaikytų 
šventnamyje prekiaujančius.
GARANTUOJAMAS 
MONOPOLIS TARPTAU
TINIAMS VAISTU 
GAMINTOJAMS ~

Konservatorių_ Ottawoje 
planuojamas naujas įstaty
mas, suteikiąs visoms 
vaistų gamykloms dešim
čiai metų teisę pardavinė
ti tuos vaistus, ku
riuos jos išrado ir nelei- 
džiąs kitoms gamyklos ga
minti pigiau tų pačių vais
tų, neabejotinai pakels 
vaistų kainas. Sveikatos 
ministerio Andre ir 
gamyklų tvirtinimas, kad 
taip neatsitiksią, yra ne
logiškas, nes kam gi tos 
bendrovės taip energingai 
stengėsi šį įstatymą 
prakišti. Tikrai, ne ligonių 
labui, nes dabartinės 
vaistų kainos yra žymiai 
mažesnės • negu JAV- 
ėse. Kaip tiktai tokio pat 
begėdiško plėšikavimo me

dicinos srityje ieško tarp
tautiniai Amerikos vaistų 
prekijai ir Kanadoje. Tai 
dar vienas liūdnas, taip 
vadinamos "laisvos preky
bos" pavyzdys, kurio taip 
siekia konservatoriai. Tokia 
prekyba visados skriaudžia 
pačius silpniausius ir netur
tingiausius.
LIBERALAI NUSILEIDŽIA 
PEKISTAMS

Prieš metus išrinktoji 
Quebec’o provincijos
liberalų partijos valdžia 
buvo numačiusi dar šiais 
metais pravesti du svar
bius įstatymus, suteikian
čius šiek tiek laisvės anglų 
kalbai .ir apkarpančius se
paratistų prikeptus net 6 
administracinius vienetus 
prancūzų kalbai apsaugoti, 
įstatymas 140 kaip tiktai 
turėjo sumažinti iki 
keturių tuos labai arogan
tiškai ir beveik savaran
kiškai besišvaistančius 
"kalbos policijos" dalinius 
ir sumažinti jų autonomi
ją. Tačiau įvairūs kraštu
tiniai separatistai, padeda
mi keliolikos išrinktą pe- 
kistų, ėmėsi demagogiškos 
propagandos, kaltindami 
liberalus pataikavimu 
angliškai kalbantiems kve- 
bebekiečiams ir noru šią

KO MASKVA SIEKIA"?
Žmogaus teisėms svarstyti Sovietu Sąjunga staiga 

pasiūlė suruošti specialią konferenciją Maskvoje. Dėl šio 
pasiūlymo pasisakė žymusis Londono dienraštis THE 
TIMES (XI.8), kuris pareiškė nuomonę, kad pasiūlymas 
neturėtą būti atmestas. Jis turėtu būti rimtai
traktuojamas, bet prieš priimant, turi būti gautos iš 
Maskvos tam tikros garantijos. "Kiekvienam turi būti 
užtikrinta laisvė ten vykti ir kalbėti; informacijos apie 
konferencijos eigą turi būti laisvai paskleidžiamos, kaip 
Sov. Sąjungoje, taip ir Vakaruose." Iš atsakymo, ar 
Maskva priims tas sąlygas, galima spręst, kokios yra 
tikros intencijos.
PAMINKLAS PABALTIEČIŲ AUKOMS

Hobartas. - Australijoje Hobarto katalikų vysk. Sir 
Guilford Young pasiūlė Hobarto mieste pastatyti pamink
lą, skirta 1941-48 metų masinių pabaltiečių deportacijų 
aukoms atminti. Savo pamoksle vienų ekumeninių pamaldų 
metu, vyskupas Young pastebėjo, kad Australijoje dar 
nėra paminklo, kuriuo būtą pagerbtos sovietų okupacijos 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje aukos. Hobarto katalikų 
vyskupo iniciatyvą karštai parėmė Tasmanijos saloje^ 
Australijoje gyvenantieji pabaltiečiai. Pabaltiečių "Hellp"- 
"Pagalbos" 1 organizacija dabar svarsto tinkamiausią 
paminklo pastatymo vietą ir tariasi su vienu Tasmanijos 
skulptorium.

provinciją "sudvigubinti". 
Pradėjus propagandai vis 
labiau artėti prie isterikes 
liberalai, atrodo.- fišsigando 
ir įstatymą gerokai 
atleido. Tačiau ir tokio 
separatistai nenori priimti. 
Taigi, Bourąssa, kaip ir 
seniau, tupinėja ir negali 
pasakyti aiškiai ko siekia, 
tarytumei iškabose ir 
skelbimuose bei keliaženk- 
liuose, pasirodžius ir anglą 
kalbos užrašams, subyrės 
provincija. O Montrealyje 
gyvena apie 40% ne pran
cūzų ir to miesto neseniai 
išrinktas burmistras
primygtinai pabrėžia
Montrealio tarptautinį po
būdį bei prestižą. Gi 
įstatymas 142 pažada ang
liškai kalbantiems šios - 
provincijos gyventojams (ir 
mokesčių mokėtojams), kad 
Quebec’o sveikatos ir so- 
cialihių reikalų įstaigos 
teiks patarnavimus ir ang
lą kalba. Net Šiam 
elementarios pakaitos įsta
tymui pekistai priešinasi, 
nors liberalai, atrodo, jį 
priims dar šių metą gale. 
Beje, bent 90 nuošimčių 
Quebec'© provincijos
miestų ir miestelių nuo tų 
laikų, kai išvijo indėnus, 
kalba ir viską skelbia tik
tai prancūzų kalba.

DAN CLIFFORD/Knight-Ridder Giaphics Network Ginkly prekyba
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/Iš "Aušra", nr. 31 - 35/
VISASĄJUNGINĖ KORUPCIJA IR VISALIAUDINIS 
ABEJINGUMAS

Jei į gyvenimą žiūrėsime blaiviomis akimis, o ne 
pro ružavus propagandos akinius, jei daiktus vadinsime 
tikrais' vardais ir kalbėsime ne išpūstomis ir tuščiomis 
frazėmis ar laikraščiy vedamyjŲ sakiniais, turėsime pripa
žinti, kad visą "didžiosios tėvynės" gyvenimu nuo viršaus 
iki apačios yra apėmusi baisi netvarka ir korupcija. Va
gystės, kyšininkavimai, grobstymai, neoficialūs sandėriai 
net tarp įmonių ir įstaigų yra paprastas ir net būtinas 
dalykas. Be šių sandėrių, be visokių "tu man, aš tau", 
be petepimų ir kyšių ne tik eilinis pilietis, bet ir įmo
nės vadovas jokių reikalų nesutvarkys.

Visa šalis gyvena dvigubų gyvenimų: oficialų, iš
orinį, planuojamų, normuojamų, reglamentuojamų, ir tik- 
rųjį, bet užkulisinį, užmaskuotų, paslėptų, dangstomų... 
Niėkas netiki oficialiom ataskaitom ir oficialiais duome
nimis. Visi tuoj klausia - kaip yra iš tikrųjų, koki tikrie
ji duomenys, ieško tiesos tarp eilučių, stengiasi suži
noti iš pirmųjų šaltinių, iš privačių pokalbių ir
pan. Dirbtinas savęs aukštinimas, tariamų laimėjimų kėli
mas yra virtęs tiesiog valstybės politika. Kad tik gra
žiau atrodytų ataskaitose, pranešimuose, suvestinėse. 
Kad tik nuolat kiltų, gerėtų, didėtų... popieriuose, nors 
gyvenime viskas eina atvirkščiai. Tiesa, yra ir' tokių 
ataskaitų, kur viskas turi nuolat mažėti. Jei, pavyzdžiui, 
ūkių, garęykl^i, statybinių organizacijų darbo Rezultatai 
turi riuolat dugti, tai ligoninių, prokuratūrų, milicijos 
skyrių ir panašių įstaigų rodikliai turi mažėti. Geras pla
nas ir gera ataskaita daug svarbiau už tikruosius rezulta
tus. Nieko tokio, kad rajone ar mieste didėja apiplėši
mai, vagystės, chuliganizmas, svarbu, kad šie reiškiniai 
"mažėja" ataskaitose. Nieko baisaus, jei didėja mirtingu
mas ar sirgimas, kad plinta vienos ar kitos ligos, jei 
tik ataskaita rodo visai kų kitų. Nesvarbu, kad mokykla 
išleidžia pusiau beraščius, svarbu, kad mažėja nepažangu
mo procentas. Ūkiai laviruoja tarp apsėjamų hektarų ir 
prikuliamų centnerių, kad tik gautųsi gaminių kokybė. 
Ir taip nuo viršaus iki apačios, nuo galvos iki kojų ap
gaulė, apgaulė, apgaulė, akių dūmimas patiems sau! Di
džiuojamasi tuščiais laimėjimais ir tylima apie tuščias 
lentynas parduotuvėse. Daug kalbama apie liaudies gero
vę, tačiau pati liaudis žino, kas jai gera ir kas bloga.

Žmonės mato šį dvylipumų, šių apgaulę ir netvar
kų. Mato, supranta (arba instinktyviai nujaučia) ir duoda 
atsakymų. Šis atsakymas yra tikrai visuotinis ir visaliau
dinis. Tai - ABEJINGUMAS. Visaliaudinis abejingumas. 
Jis reiškiamas visų ir visur. Abejigai klausomasi kalbų, 
abejingai numojama ranka į pažadus, abejingai žiūrima 
į planus, abejingai dirbama, abejingai mokomasi, abejin
gai reaguojama į raginimus ir gųsdinimus. Abejingi visi: 
moksleiviai, studentai, tarnautojai, milicijos darbuotojai, 
gydytojai, kolūkiečiai, eiliniai darbininkai ir inžinieriai... 
Abejingi visiems "žydinčio ir klestinčio" tarybinio gyveni
mo reiškiniams, visai "brandaus socializmo" tikrovei ir 
komunizmo statybai. Neabejinga gal tik pati valdančio
sios kastos viršūnė. Bet šiuos Kremliaus senius kamuoja 
kita - senatvės sklerozės ir reformų bei naujovių baimės 
liga.

Visam šiam abejingumui, netvarkai ir korupcijai 
atsirasti ir klestėti padeda bendra melo ir apgaulės, 
žmogaus beteisiškumo ir bejėgiškumo atmosfera. Nors 
viskas daroma liaudies vardu, tačiau nei visa liaudis, 
nei paskiras jos narys jokių teisių neturi. Kų kalbėti a- 
pie paprastų pilietį ir jo teises, jei joks juridinis asmuo, 
kaip kolūkis, pats negali savarankiškai tvarkyti savo ga
mybinių reikalų. Gal tai netiesa? Tegul pamėgina koks 
nors kolūkis visuotiniame savo narių susirinkime nuspręs
ti, kad jam nenaudinga, neapsimoka laikyti, pavyzdžiui, 
didelę raguočių ar kiaulių fermų, kad jam naudingiau 
verstis javininkyste, sėti daugiau kviečių ar miežių. Tai 
būtų toks kriminalas, toks įžūlus duotų planų ir nurody
mų nepaisymas, kad žemė po tuo kolūkiu imtų drebėti... 
Kų kalbėti apie tos ar kitos ūkio šakos vystymų ar ne- 
vystymų, jei šio kolūkio "šeimininkai" - kolūkiečiai netu
ri teisės patys nuspręsti kiek hektarų tų ar kitų javų 
sėti. Viskas turi būti "suderinta", viskas turi vykti pagal 
planų.

Kokias teises turi ta klasė, kuri pas mus "valdo" 
fabrikus, gamyklas, žemės turtuš, net visų valstybę? 
Kokias teises turi darbininkas savo gamyklos reikalų 
tvarkyme? Daugių, daugiausia kų jis gali, tai kokiame 
nors profsųjungos gamybiniame susirinkime "enuziastigai" 
pritarti planui ir pasiūlymui prieš laikų jį įvykdyti ir 
viršyti...

Net deputatai "liaudies pasiųsti" jai "atstovauti" 
ir "valdyti", negali atstovauti net savęs pačių. Ir ne tik 
ten, Maskvoje, Aukščiausioj Taryboj, kur prieš jiems su
sirenkant visi sprendimai jau seniai padaryti, bet ir vie
toje, bereikšmėje apylinkės ir miestelio taryboje, net 
vietinio biudžeto reikalų negali patvarkyti. Čia viskas 

jau gauta iš rajono, kaip rajono gauta iš Vilniaus, o Vil
niaus iš Maskvos.

Prūsų valdžia kadaise įvairiais potvarkiais smulk
meniškai reglamentavo savo pavaldinių, ypač beteisių 
būrų gyvenimų. Nurodinėjo kų statyti, kaip statyti, net 
kokius drabužius dėvėti. Baudžiavos laikais valstiečiai 
tvarkydami savo šeimos ar ūkio reikalus, ne vienu atve
ju turėdavo atsiklausti savo pono ir gauti jo leidimų. 
Dabar privatų žmogaus gyvenimų panašiai reguliuoja ta
rybinė valdžia. Net kaime, kolūkio gyvenvietėje, valstie
tis savo nuožiūra negali pasistatyti namo, be rajono ar
chitekto leidimo neturi teisės net jo perstatyti, pakeisti 
dydžio ar išvaizdos. Daugelyje vietų net tvoros užsitver- 
ti negali... Daržo plotas nustatytas, auginamų gyvulių 
skaičius nustatytas, tveriamos tvoros aukštis nustatytas... 
Tiesa, dar nenustatytas kėdžių skaičius bute ir lovos plo
tis... Bet gal ir tam ateis laikas.

Iš viršaus duoti planai gamyboje, iš viršaus prime
tami nutarimai ir potvarkiai, reglamentuoju privatų gyve
nimų, visiškas politinis beteisiškumas, net konstitucijos 
"garantuotų" teisių nepaisymas - visa tai žmogų psicholo
giškai paruošia būti abejingu visur ir viskam. Jis mato, 
kad iš jo reikalaujama, kad jis už daug kų, net už tų 
pačių iš viršaus primestų netvarkų, tik kaltinamas, o jo
kių teisių padėčiai ištaisyti neturi. Tada į viskų numoja 
ranka, ir visais būdais, legaliais ir nelegaliais, ima rūpin
tis tik savo . asmeniškais reikalais ir interesais. Jei gali 
paimti - imk! Jei gali nepadaryti - nedirbk! Jei pavyks 
kų sukombinuoti - kombinuok! Juk visi taip daro. Kuo 
didesnis viršininkas, kuo daugiau turi galimybių - tuo 
labiau jomis naudojasi. Pagaliau pati valdžia juk viskų 
iš liaudies ima taip ir tokiais kiekiais, kokiais nori ir 
kada nori, ir deda ten, kur jai, valdžiai, o ne liaudžiai 
reikia. Tad visi ir kombinuoja, ima, griebia, o darbų nuo 
savęs stumia kiek kas galėdami. Stumia vienas nuo kito 
ne tik darbe, įstaigose interesantus biurokratiškai siunti
nėdami iš vieno kabineto į kitų, T>et ir poliklinikose, vers
dami laukti ilgose eilėse, priimamuosiuose prie viršininkų 
durų, namų valdybose, kuro kontorose... Visur delsimas, 
vilkinimas, tušti pažadai.

Nesulaukęs jam priklausančios paslaugos iš valdiš
kos įstaigos, pilietis, numoja ranka ir ima ieškoti priva
čių kelių. Tariasi, samdo, moka kartais tų pačių valdiškų 
įstaigų darbuotojams. Taipį atsiremontuoja butų, pasitvar
ko mašinų, pasisiuva drabužį... Uš tai reikia mokėti ga
na nemažai, o atlyginimai nedideli. Bet kai jam jo dar
bovietėje - ligoninėje, įstaigoje, kontoroje ar parduotu
vėje - pasiūlys kyšį, jis neatsisakys. Jis jį paims gal iš 
to paties santechniko, kuris jam vakar taisė kanalizaciją, 
ar siuvėjo, kuriam rytoj |teks sumokėti už kostiumų... 
Taip ir atsiranda privati iniciatyva, privati ekonomika 
ir privati rinka. Susiklosto dvilypis gyvenimas.

Bet apie šį antrų, privatų gyvenimų, kalbama tik 
privačiai. Oficialiai, susirinkimuose, pasitarimuose, posė
džiuose, spaudoje galima kalbėti tik apie išorinę, fasadi
nę tarybinio gyvenimo pusę. Jų reikia liaupsinti, girtis 
jos "laimėjimais" didžiuotis. Tad visi ir kalba, ir liaupsi
na, netikėdami patys tuo,4 kų sako, žinodami, kad netiki 
ir tie, kurie klauso. Vieni abejingai šneka, kiti abejingi 
tam, kų girdi. Tik primieji dar turi pavaizduoti, esu įsi-
tikinę, susirūpinę, . besisteigiu, besisieloję... Antriesiems 
nė .to nereikia, nebent kartais paplotį,r. Taip vieni .kalba, . 
kiti ploja, bet iš tikrųjų . visi abejingi iki širdies gelmių, 
iki kaulo smegenų. Tik savo abejingumų pridengia atitin
kama kauke.

Taip dvilypis gyvenimas gimdo dviveidiškumų. Ma
terialistinę korupcijų seka moralinė korupcija. Blogis ga
li gimdyti tik blogį. Visaliaudinis abejingumas yra atsa- 
kymas į visasųjunginį liaudies beteisiškumų. Tai gaivališ
ka liaudies reakcija į valdžios pastangas tvarkyti žmonių 
gyvenimų nesiderinant prie tų pačių žmonių. Šis abejingu
mas dažnai paraližuoja, ar bent silpnina, valdžios veiks-
mus, bet, iš kitos pusės, nūbdija ir pačių visuomenę, ža
loja žmogų.

Kaip alternatyva tam gėli būti tik laisvė, tvarka ir 
žmogaus teisių gerbimas! ■ * P. Savėnas 

Nesirūpinkit per daug apie gramatines klaidas. Kalinys 
įvertins jūsų pastangas.

Laiškus galima rašyti ranka arba mašinėle, anglų 
kalba arba lietuvių kalba, liečiant religines temas, cituo
jant šventą raštą, poeziją ir panašiai. Laiško tema gali 
būti apie mokslą, darbą, laisvalaikio užsiėmimus, kelionių 
įspūdžius, savo siekius ir 1.1. Kreipkite dėmesį, kad*” 

• MIRĖ SOVIETŲ DISIDENTAS MARCHENKO, 48 metų neminėtumėt organizacijų, politinių įsitikinimų ir nekriti- 
amžiąus, kalėjime, dėl nežinomų priežasčių. Jis kalėji- kuokit Sovietų sistemos. Adresuokite laišką aiškiai, 
muose yra ^išbuvęs 20 metų ir vidaus egzilėje, priklausė ranka, o ne mašinėle. Savo adresą užrašykit kitoj pusėj. 
Helsinkio Žmogaus Teisių Susitarimų priežiūros grupei Šitie kaliniai yra dabartinės Lietuvos herojai. Mes
Sov. Rusijoje/pranešė "The Montreal Gazette", 1986.XI1. ICd./gyvendami laisvuose kraštuose galime palengvinti jų kan-

ORLOVAS EUROPOS PARLAMENTE
Vos prieš mėnesį paleistas iš Sibiro tremties ir at

vykęs i Vakarus, rusų disidentas dr. Jurijus Orlovas 
lapkričio 12 dieną, arsirado , ištaiginguose Europos Parla
mento rūmuose, Strazburge. .

Pakviestas pietums ir valgydamas neįprastus 
delikatesus, jis prisiminė ir papasakojo parlamento" atsto
vams apie maistą, kurį gaudavo būdamas darbo stovyklo
se: džiovintą žuvį, sudžiūvusią duoną ir į
popierių įvyniota gabalėlį cukraus.

Kalbėdamas parlamento posėdyje, dr. Orlovas 
pasakė, jog prieš savaitę lankydamasis v V ienoje jis 
girdėjo Sovietų užsienių reikalų ministro Ševerdnadzės 
kalbą, kurioje buvo pasiūlyta sukviesti Maskvoje konfe
renciją žmogaus teisėms svarstyti. Toks pasiūlymas netu
rėtu būti priimtas, nebent rusai sutiktų su sąlygomis, 
nusakančiomis kas tokioje konferencijoje galės dalyvauti. 
Jeigu tokiu sąlygų nebus pastatyta, tai iš tos konferenci
jos išeis farsas, koks buvo per Maskvos olimpines žaidy-
nes. Disidentai nebus įleisti ir net bus ištremti iš 
Maskvos. Sovietai tada aiškins, jog Vakaruose, o ne 
Gulage, trūksta socialinių bei ekonominių teisių. Tai yra 
"tipiškas sovietų diplomatijos manevras" - pasakė dr. 
Orlovas.

Dr. J. Orlovą į Europos parlamentą pakvietė 
lordas Bethell, britų konservatorių partijos atstovas. Ji 
lydėjo Vladimiras Bukovskis, kitas rusų disidentas, kuris 
buvo paleistas iš Sovietų Sąjungos prieš 10 metų. Dr. 
Orlovas dėkojo Vakarų mokslininkams ir politiniams 
veikėjams, kurių dėka jis atsirado laisvėje. Jis pasakė, 
kad kova dėl disidentų išlaisvinimo turi būti tęsiama, 
tiek viešai, tiek slaptomis derybomis. Diplomatinėse de
rybose Vakarai turi primygtinai pabrėžti, kad be žmogaus 
teisių negali būti tarptautinio saugumo.

Paklaustas, ar Gorbačiov'o Rusija eina demokratine 
kryptimi, dr. Orlovas pasakė, jog šiuo metu Sov. Sąjungo 
je jaučiama daugiau laisvės, kiek tai liečia sapaudą, bet 
žmogaus teisių srityje padėtis nėra pasikeitusi. Todėl dar 
per anksti vertinti Gorbačiov'ą. Atrodo, kad asmeniškai 
jis nėra susidomėjęs žmogaus teisėmis. Tav sritį tvarko 
KGB^ ‘ / "L.E.", nr. 46, 1986./

Praneša
AMNESTY INTERNATIO
NAL WEEK, Canadian Bul
letin Okctober 1986 :

Dr. Algirdas Statkevičius

A number of countries, 
such as Algeria, have laws 
regulating the formation 
of associations; such laws 
can be applied to imprison 
members of unofficial 
human rights groups. 
Others may prosecute 
members of groups who 
draw attention to human 
rights abuses on charges 
such as "incitement" or 
"slander".

USSR: Dr. Algirdas 
STATKEVIČIUS, a 63- 
year old doctor and 
member of the Lithuanian

psychiatric confinement: 
The first was for two and 
a half years,) after his 
arrest in 1970 on charges į 
of writhing three socio
political studies of which 
the authorities aid not 
aprovė. He was earlier 
imprisoned for political 
reasons from 1951 to 
1956.

(Laisvas vertimas)
" Eilė kraštų, pav., kaip 

Alžyras, yra išleidę įstaty
mus, kurie reguliuoja 
sųjungų sudaryjnų. Tokie 
įstatymai gali būti pritaiko
mi įkalinimui neoficialių 
Žmogaus Teisių grupių na- . 
riams. Kiti įstatymai lei
džia persekioti narius ar 
grupes, kurios atkreipia 
dėmesį į Žmogaus Teisių • 
nepaisymų, apkaltinant 
"kurstymu" ir "šmeižimu".

SSSR: Dr. Algirdas Stat
kevičius, 63 m. gydytojas 
ir Lietuvos Helsinkio Nu
tarimų priežiūros Grupės 
narys buvo prievarta patal
pintas į psichiatrinę ligoni
nę nuo rugpjūčio mėn. 1980 
metų, po jo suėmimo vasa
rio mėnesį. 0

Amnesty International M
organizacija jį adoptavo J
kaip sųžinės kalinį, tikėda
mi, kad jis suimtas už tai- T

Helsinki monitoring group, 
who has been forcibly 
confined to a psychiatric 
institution since August 
1980, following his 
arrest in February that 
year. Al has adopted him
as a prisoner of concience 
believing him to be
imprisoned for non 
violently exercising his
right to freedom of
expression. This is his
second period of forcible

kingai jo pasinaudota teise y 
laisvai pasisakyti.

Tai yra antras privers
tinis jo patalpinimas į psi
chiatrinę ligoninę: I-ų kar
tų ten išbuvo 2 ir į metų 
po 1970 m. suėmimo, kal
tinant, kad parašė 3 socio- 
politines studijas, kurios 
nepatiko vyriausybei. Politi
niais sumetimais jis buvo 
suimtas nuo 1951-1956 m. 
Taip pat buvo įdėta ir ši 
nuotrauka.

KAIP RAŠYTI LAIŠKĄ KALINIUI (Iš: "Ateitis", nr. 3.1986.) 
Aš asmeniškai' išgirdau apie Julių Sasnauską, kai 

Toronto Moksleivių kuopa rašė laiškus kaliniams. Aš pa
rašiau^ Juliui laišką ir dabar mes stengiarnes kiek galim 
susirašinėt. Ne visus laiškus gauna Sibire, ir ne visi 
grįžta. Apie trečdalis "dingsta". Bet tie laiškai, kuriuos 
mes gaunam yra labai Įvertinami.

Siunčiant" kaliniui-^laišką,’ nenusiminkite, jei kalinys . 
. negaunami'laiško., liti-eĄ žtn'O'nėSp! kurie < '’priziftri’WVkalihdtis, ’ 
gavę laiškus žiho7,Įkad ,:yrai žmonių, kurie rūpinasi kalinių 1 
padėtimi. • ix>r

Dėl atsargos, laiškus numeruokit ir užregistruokite 
su raudona ^"A.R." kortele, kurią kalinys turės pasirašyt, - 
gaunant laišką. šitaip jūs žinosit, kuriuos laiškus kalinys 
gavo ir kurių negavo.

•į®■Atsiminkite, kad jūsų tikslas, rašant kaliniui yra 
moraliniai paremti jį/ją ir parodyt, kad yra žmonių, 
kurie jais rūpinasi. Taigi, rašykite laišką draugiškai - 
asmeniškai, nuotaikingai, juokingai - lyg artimam draugui.

i
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1

cią kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse ir tremtyje, pą- 
skirdami dešimt ar penkiolika minučių parašyt trumpus 
sveikinimus švenčių ir gimtadienio progomis. Yra daug 
geriau parašyti nors keletą žodžių, negu visai nieko 
neparašyti.

Daugiau žinių apie kalinius ir jų sąrašus galima 
gauti iš Lithuanian Information Center, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 111207, USA. Linas Daukša.
PRANEŠA ELTA

į laikraštinį LAIŠKAS IŠ LIETUVOS APRAŠO ČERNOBILIO PASEKMES

1

a

Apie Cernobilio katastrofos pasekmes laiške į 
Ameriką pasakoja lietuvis, gyvenantis apie 25 km. į 
vakarus nuo Suvalkų, dabartinėje Lenkijos teritorijoje. 
Laiškas buvo rašytas gegužės 25 d., adresuotas liepos 8 
d. ir tik neseniai tegautas. Jame rašoma:

"...Labai smulkiai apie tai, kaip viskas vyko, negalė
siu aprašyti, nes ir taip nežinau, ar gausite mano laišką. 
Dabar jau yra ir pieno ir pieno išdirbinniai krautuvėse. 
Blogiausia yra su daržovėmis, ir bendrai, kas auga ant 
žemės yra pavojinga, nes daugiausia užnuodyta žemė.

I

Todėl trūkumas vitaminų. Po to Įvykio tik vaikai gavo 
vaistus, nes suaugusiems neteko reiškia pritrūko. Mes 
per pažintį gavome pirmąją pagalbą, bet jau po dviejų 
dienų, taip, kad manau, vaistai nebuvo pilnai . vertingi. 
Moterys, kurios nėščios iki trijų mėnesių turėjo pašalinti 
nėštumą. Mūsų apskrityje teko didžiausias užnuodijimas... 
Nežinom ar nuo to visko dar yra kokie nors vaistai. 
Daugiausia žmonės čia jaučia gerklės £ skaudėjimus, 
sausumą, kosulį ir blogą nuotaiką - depresiją... Dabar jau 
gavom iš Lietuvos laišką, kuriame aprašė smulkiau apie 
tą įvykį. Jiems irgi gavosi to malonumo iki soties. Neži
nia, kaip bus toliau, bet jau daug žmonių tai jaučia. 
Gerai bent, kad tokių nesąihonių nenorėjo pasakoti, kad 
ten jau taip gerai...

Pas mus jau antras mėnesis dideli k&rščiai, o ant 
saulės nesaugu. Nepataria daktarai, nes dar daug visko 
erdvėje yra. Šiemet, kaip niekad, daug vaisių ir visokiau
sių uogų, bet viskas paliks ant medžių; kas daržuose irgi 
pavojinga naudoti, nes viskas labai užnuodyta. Daug kas 
mėgino naudoti, tai gavo greitąsias, o bendrai, tai 
daugiausia bloga nuotaika. Bet kitos išeities nėra, gyvent 
reikia...



" VAIVORYKŠTE” EDMONTONE

Apsipirkimo 
laivai galima 
priėmi mams 
Jis yra 80

Kairėje -
Kolumbo laivo "Santa 
Maria" replika, matom

Didžiajame 
Centre. Šį 
išsinuomoti 
ir vaišėms, 
pėdų ilgio.

Dešinėje -
Bendras vienos krautuvių 
sekcijos vaizdas.
Iš viso tame komplekse 
randasi 828 krautuvės, 
11 restoranų, 13 nakti
nių klubų ir 8 bankai.

Apačioje - Povandeninis laivas gali nusileisti 15 pėdų į tų vandens plote 
Edmontono Apsipirkimo Centre

Pasukus nuo ledo ritulio aikštės, keliaujant toliau 
pro įvairiausių krautuvių vitrinas, praėjome pro strate
giškai išdėstytus akvariumus, kuriuose šmėkščiojo fantas
tiškų spalvų ir formų tropikinės žuvys, o permatomuose 
kubuose raičiojosi meškutės, plunksnas valėsi ir straksėjo 
įvairūs egzotiški paukščiai, šokinėjo ar snaudė maži į- 
vairūs gyvulėliai. Netikėdamos savo akimis atsidūrėme 
ir jūros įlankėlėje, povandeninio laivo lagūnoje, delfinų 
baseine, kur jie atliko akvatiškų meniškų nardymų links
mai savotiškai čiauškėdami- pusiau kūdikiai, pusiau 
paukščiai. Netoliese užinkaruota "Santa Maria" laivo rep
lika... Na, ir visokiausi linksmybių parkų įtaisai - skrie
jančios ratais gondolos, krintančios ir besivartančios e- 
lektrinės rogės. 'Kaikurie takai buvo tikrai gigantiškų 
proporcijų. Stebėjomės, kokie tėvai leidžia savo vaikus 
į tokias linksmybes...ir kad tokių pareikalavimų atsiranda.

Mūsų globėjai ( nors patys jau čia ne kartų buvę), 
ištvermingai mus lydėjo, pasakojo, aiškino. Džiaugėsi, kad 
mes iš šaunaus Montrealio didmiesčio radome kuo stebė
tis ir grožėtis Edmontone. Taip, edmontoniečiai sugalvo
jo kaip sutrumpinti žiemos prajovus ir sukurti tikrai vi- 
sokiariopa prasme įdomų kompleksų, vienintelį tokį pa
saulyje. Pagalvojau, kad čia trūksta skyriaus kad ir Al
bertos provincios istorijos, jų menininkų skyriaus ar ir 
tik vaizdinio priminimo meninėje formoje, kaip pav. yra 
pas mus Montrealyje,- kad ir Metro stotyse parodyti 
vaizdai iš miesto kūrimosi. Gal tai dar bus vėliau pada
ryta?

Su nemažesniu entuziazmu Juozas ir Ona Popikai- 
čiai kalbėjo mums apie jų miesto reginį - peizažų. Nuo 
telefonų bendrovės bokšto žvelgėme į upės vingį, juo
siantį Edmontonų, grakščius tiltus, pakilius krantus, ant 
kurių toliau žibėjo universiteto ir kiti pastatai, botani
kos sodo palapininiai stogai ir už jų - besiplečiančios 
bizonų ganyklų lygumos. ( Į apžiūros bokštų pakliuvome, 
nors jau baigėsi lankymo valandos, nes J.Popikaitis šio
je įstaigoje buvo dirbęs eilę metų ir nors dabar pasitrau
kęs poilsiui, buvo privilegijuotas )£><"Ir,.<- kalbėjo- ,mūsų 
globėjai, - čia visada nepaprastai gražūs saulėleidžiai'.’ 
įsivaizdavome ir tikėjome, nes dar tirpstančio aukso va
gos driekėsi per didžiulį skliautų. Supratome vieni kitus, 
kad labai svarbu pamatyti gražų saulėtekį ir gražų sau
lėleidį. Žinojom, kad mus rjša ir toks paprastas dalykas 
(kitiems gal perdaug paprastas gamtos reiškinys, kad 

rastų laiko atkreipti dėmesį į jį), - saulės pajutimas... 
"saulele, motinėle..."

Laikas greitai ' bėgo. Vaišingieji Edmontono lietu
viai nugabeno vaivorykštininkes ir gintariečius atsisveiki
nimui į Lietuvių Namus.

Prasitarė, kad buvo vykdomi remonto darbai, ku
riuos reikėjo skubiai, net naktimis dirbant, baigti prieš 
pat mums atvykstant. Taip pat kalbėjo, kad esant nedi
delei kolonijai ? stengiamasi dirbti kartu, kai prieš akis 
koks didesnis įvykis. Šį kartų tas įvykis buvome mes 
- vaivorykštininkes ir Toronto gintariečiai. Tautodailės 
darbų - juostų, kilimų ir lėlių parodų matė pirmų kartų 
tokio masto.

Lietuvių Namai buvo įsigyti 1953 - 54 m., kun. 
Br. J ū r k š o ir senųjų ateivių lietuvio Jono Kairio 
(dabar miręs). Nusipirkus sklypų, prisidėjo ir daugiau tal
kininkų, ypač J. Karosas, Anna Kasperavičienė ir kiti, 
kurių: pavardžių nesuspėjau užsirašyti.

Paskutinius 3-4 metus' Edmontono Apylinkės Val
dybos p-ku ir didžiausiu entuziastu lietuvybės išlaikymui 
yra Algis Dudaravičius.

y

Edmontoniečiai pasitiko mus visus šventiškoje 
nuotaikoje, net ir prie Namų durų buvo prikabintas svei
kinimas mums. Oficialių dalį pradėjo p-kas A. Dudaravi
čius jautriu ir įspūdingu žodžiu. Programų pravesti pa
kvietė dr. P. Klemkų. Šis pjaunas lietuvis gražia kalba 
apibūdinęs 3-jų dienų įvykius šioje lietuvių kolonijoje, 
nuoširdžių padėkų išreiškė tfl p - kui ir ypatingai veik
liems nariams - N. Karosaitei, A.Augytei-Loyer, K. Kas- 
peravičiūtei už gautų provincinės valdžios finansinę pa
ramų ir kitų reikalų gerai suderintų atlikimų, bei svečiu 
globėjams.

Toronto "Gintarui" ir Montrealio "Vaivorykštei" 
padėkos ženklan buvo įteikth po dovanų, o svečių vardu 
4ik-ai“edfnonto>niSkiams padėkojo' Už pa'kviėtitnųf ‘dalyvauti 
ir už dovanas Rita Karasiejiėnė ir Birutė Nagienė. "Gin
taras" savo dovanų įteikė tuojau pat, o "Vaivorykštė"

/Ukrainiečių Memorandumo, įteikto Vienos Konferencijoje tekstas/
SMOLOSKYP AND HELSINKI GUARANTEES FOR 
UKRAINE COMMITEE MEMORANDUM TO VIENA 
CONFERENCE

Six years have passed since we of the Smoloskyp 
Organization for Defense of Human Rights in Ukraine 
and the Helsinki Guarantees for Ukraine Commitee ap
pealed to the participants of the Madrid Review Confe
rence to come to the defense of the Ukrainian Helsinki 
Group and to extend the promises of the Helsinki Final 
Act also to the 50 million people of the'Ukraine.

In that time two events took place which illus
trate why Ukraine, perhaps more then any other Europ
ean nation, needs the protection, the peace, security 
and cooperation the Helsinki Final Act promised to the 
peoples of the continent.

In 1983 Ukrainians marked the 50-th anniversary 
of the artificial famine of the 1932-33, in which at 
least 7 million of their countrymen died as a result of 
the starvation policies of the Soviet government. One 
quarter of Ukraine's population died in a genocide cal
culated to bring the nation to its knees or to destroy 
it.

The second event, and one which has momentous 
implications for all of mankind, was the disaster at the 
nuclear power in Chornobyl near Kiev in April.

Both events demonstrate what can happen when 
a nation loses control over its own destiny, what an 
enslaved nation can expect from its occupiers and what 
happens when a nation is isolated from the internatio
nal community. Because the Ukrainian Helsinki Group, 
founded in Kiev on November 9V 1976, understood this, 
it called for the inclusion of Ukraine in the Helsinki 
process. In doing so, this small, courageous group of 
men an women was expressing the desires of the Ukrai
nian people, who saw in the signing of the Final Act 
of the Helsinki Conference hope for peace and respect 
for their human and national rights in their ravaged lane.

When the Soviet government was orchestrating 
the articicial famine fo the 1932-33 it made Ukraine's 
isolation complete by sealing off its borders, and allo
wing only selected reporters and diplomats to visit spe
cially prepared areas. Everything was controlled from 
Moscow.

Ukraine, having survived that atempt at genocide 
is again threatened, this time by“ the greatest peaceti
me nuclear disaster in the history of mankind. Because 
of Ukraine's isolation the world does not fully under, - 
stand its implications for the future of the Ukrainian 
people. Thousands of Ukrainian women are. being forced 
to have abortions; Ukraine could thus lose an entire ge
neration. Tens of thousands of people are expected to 
die of cancer over the next few decades. The land ar
ound Chornobyl, and perhaps the groundwater, has been 
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poisoned for years. The psychological effect is devesta- 
ting. The population is unęertain about its future. Tens 
of thousands are abandoning Kiev, Ukraine's ancient, 
beautiful capital, its economic, cultural and spiritual 
center. Though the Soviet occupiers boasted that the 
nuclear reactors were safe.enough to be located in Mos
cow's Red Square, they placed them within 100 miles 
of Kiev, the heart of Ukrainian nation. And then, after 
the accident, rather than do everything possible to pro
tect the population and the land, as a truly Ukrainian 
government would have done, they focused all their ef
forts on saving the regime's reputation. Exploiting Ukra
ine's isolation, Soviet authorities withheld information 
about the Chornobyl accident and its implications from 
the affected population and from the outside world.They 
refused aid for the stricken area, organized by Ukraini
ans and other concerned people in the West. As in 1923 
-33, all desissions concerning the disaster were made 
not in Kiev, but in Moscow. When the International At
omic Energy recently convened its special session in 
Vienna on the Chornobyl . disaster, the two members of 
this UN body most directly affected - Ukraine and 
Byelorussia - made no representation whatsoever, as re
presentatives of the Soviet Union presumed to speak 
on their behalf.

In addition to the physical destruction represen
ted by the famine of 1932-33 and the Chornobyl trage
dy, the Ukrainian people are also treatened with the 
obliteration of their nation identity through Russifica
tion.

In November the Ukrainian Helsinki Group would 
have been celebrating the 10-th anniversary of its foun
ding. But the death of four of its members, imprison
ment, exile, and other forms of repression have severe
ly handicapped it in its work of monitoring Soviet comp
liance with the Helsinki Final Act. Because it cannot, 
we appeal to the Vienna Conference to consider and 
act upon the following demands that it so eloquently 
and ernestly put forth in this documents:

1. An end to the isolation of Ukraine and its inclu
sion in the Helsinki process. The signatory states should 
also individually further these aims by establishing diplo
matic missions in Ukraine, promoting cultural and econo
mic relations with Ukraine and facilitatng the statio
ning of journalists there.

2. The release of imprisoned and exiled members 
of the Ukrainian Helsinki Group and an end to the con
tinued persecution' of those still at liberty. ,

3. A General amnesty for all political prisoners in 
the Soviet Union, among whom Ukrainians have always 
constituted the largest group. The release of Yuri Shuk- 
hevych from exil4 and permission for him and his fami
ly to emigrate to the country of their choice.

4. An end to Russification and all other forms of 
cultural and ethnic genocide, which the Soviet govern
ment practices with respect to Ukrainians and all the 
non-Russian peoples of the U.S.S.R.

5. The restoration of the Ukrainian Catholic Church 
and Ukrainian Orthodox Curch and an end of Ukrainian 
persecution of Ukrainian Protestants and Jews.

We call on you to iclude the issue of Ukrainian 
in your deliberations and finaly right the injustice, re
move the anomaly, so evident in the fact, that the Uk
raine - a member of United Nations and one of Eu
rope's largest countries - is excludet from the Helsinki 
process. As the Ukrainian Helsinki Group stressed, the 
aim for which you are working so tirelessly — the brin
ging of peace, security and cooperation to Europe - can 
not become a reality withobt the participation of the 
50 million people of Ukraine.

Washington DC, October, 1986.

IN THE NAME OF SELF - INTEREST
Withiri the span of one week this September, the 

world heard that the Polish government had granted am
nesty to over 300 political prisoners, and Cuba released 
about 100 long-time political prisoners. Both countries 
are run by repressive Communist, Soviet-backed regimes 
where mere verbal or peaceful disagreement with the 
system is a crime. Despite this, miracles du occur, und 
such events happen, whether for genuine humanitarian 
reasons or out of government self-interest. Similarly 
other Communist countries - China and Hungary, for 
example - have relaxed the nature of their socialist eco
nomic systems by incorporating elements of capitalism, 
which has lead directly to higher standart of living.

But not the Soviet Union. The largest and stron
gest Communist country continues to be most repressive 
and regressive. Whether in human rights or economics, 
they do not go forward, they lag behind. Political prison
ers are not being released; they are joined by the str
eams of others. Even those who are sick, and dying are 
not set free, in violation of the USSR's own laws, 
which provide for release on humanitarian grounds.

It iš not too cynical to scorn the idea that the 
Soviets would act out of humanitarian motives. But 
what of self-interest? Mikhail Gorbachev has gained un
deserved admiration in the West (momentarily tanished 
by such actions as the Daniloff affair) and just conclu
ded another summit with President Reagan. Just tink, 
Mr. Gorbachev, what a public relations coup you would 
score if you released al of the imprisoned Helsinki 
Group monitors as a "goodwill" gesture on this, the oc- 
cation of the 10-th anniversary of the signing of the 
Helsinki Final Act, and opening of the Vienna review 
conference.

3 ps|.
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Dešinėje

1886 metai

upeje

Potvyniai ir ledo laužymas

NEPRIKI

ir rūpesčiai;
upėje žiemos laivinin

Lauryno 
laiko

Montreal io rotušę

puseje ir 
visą, žiemą, 

ežero ledą nuo judėjimo

UPEJE ŽIEMOS 
PRAILGINIMUI

Viršelyje - Tėvų Pranciškonų bažnyčia, salė ir 
Vienuolynas Toronte, Kanadoje. Konkursinio projekto au
torius (projektas dalinai įvykdytas) dr. arch. Stasys Kudo 

dokas.

-

STATYBOS SV. LAURYNO 
LAIVININKYSTĖS SEZONO

4500 km. (2800 mylių) ilgio

metu. Bet potvyniai, nors
Technikos Žodis", nr.3

A. Idika - Iš mūsų veiklos;
J. Rimkevičius - Lietuvių fondas 
Kas naujo tėvynėje.

... Ledlaužių naudojimas yra labai brangus, todėl buvo 
galvojama apie priemones, kad sumažinus ledlaužių nau
dojimą. Suprojektuota specialūs įrengimai, kad išlaikius 
pastovią ledo dangą 
vandens horizontų svyravimai, nesulaužytų 
išvengta laivininkystės kanalo užblokavimo. Tokie specialu: 
statybiniai įregimai yra:

a. plūduriuojantieji ledo lytis sulaikantieji buomai ir
b. dirbtinos salos.,

kuriuose 
yra upės

Ketvirtas ruožas yra visi Didieji ežerai, 
bendrai žiemos laivininkystė yra galima. Kliūtys 
tarp ežerų.

kad seklumos, salelės, 
stabdo plaukianti ledą 
Jos veikia ir kaip inkarai 
vietoje.

Pagal šiuos stebėjimus autorius suprojektavo ir 
pasiūlė keletą tokių salų ledo dangai kontroliuoti, ką, 
Kanados Susisiekimo departamentas ir padarė. Pradžioje 
tai daryta, kaip bandymas - tyrinėjimo projektas. Ledą 
kontroliuojančios salos buvo labai sėkmingas projektas. 
Jos išdėstytos šiaurinėje laivininkystės kanalo 
kartu su ledą sulaikančiais buomais praktiškai 
pastoviai sulaiko, šiaurinės dalies 
laivininkystės kanalo kryptimi.

"Technikos Žodžio" nr.3 turinyje: 
K. Burba - Leidėjai, entuziazmas 
J. Danys - Statybos Šv. Lauryno 
kystės sezono prailginimui;
A. Kizlauskas Nuosėdų cheminiai ir biologiniai tyrimai,
A. Rumšą - Universitetų programos architektūros 

studentams ;
M. Šilkaitis - Viešų telefoną sistemos patobulinimai;, 
Edm. Arbas - dr. Architektas Stasys Kudokas - architek

tūros veteranas;
P. Naris - Paskyrimas - Pakistanas;
J. Gimbutas - Ignui Končiui būtų šimtas metų;
J. Bilėnas - Lietuviai technikinėje literatūroje;
R. Vaitys - Terminologijos klausimais;
J. Gimbutas - Ar kryždirbys Vincas Svirskis puošė 

namus ?

Tarp Montrealio ir Quebeco miestų, š’ 
upėje, yra keletas kritiškų vietų, kur laikas nuo 
įvyksta dideli ledo užsikimšimai, kurie smarkiai pakelia 
vandens horizontą, užlieja upės pakraščius ir ten esančias 
gyvenvietes. Nuo tokių staigių potvynių kentėdavo Montre
alio miestas, ypač senamiestis, kuris yra žemoje vietoje 
prie upės. 1866 metais potvynio metu prigėrė 50 žmonių. 
Kad apsaugojus miestus nuo potvynių, šio Šimtmečio 
pradžioje pradėta specialiais laivais - ledlaužiais valyti

4 P«l.

ledo susikimšimus pavasario 
mažesni, vis dar dažnai Įvykdavo, todėl 1953 metais ledo 
laužymas pradėtas vykdyti visą žiemą. Ledlaužiai dežuruo- 
ja upės kritiškose vietose ir valo upės vagą nuo ledo 
susikimšimo. Kada iš viso nebuvo ledo laužymo, Montrea
lio miestas žiemą kartais buvo uždarytas penkis mėnesius. 
Pradėjus ledo laužymą ištisą žiemą, Montrealio uostas 
būdavo uždarytas laivininkystei apie pusantro mėnesio. 
Taigi, nors ledo laužymas buvo pradėtas ir tebetęsiamas, 
kad apsaugojus Quebeco ir Montrealio miestus nuo 
potvynių, jis yra pagrindinis faktorius laivininkystės 
sezono prailginimui.

NEPASKIRTA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PREMIJA

Iš Bostono pranešama, kad Lietuvių Rašytojų Drau
gijos sudaryta Komisija parinkti geriausią 1985 m. dailio
sios literatūros knygą ir jai paskirti Lietuvių Fondo duo
damą kasmetinę 2.000 dol.premiją, lapkričio mėn. 23 
d. posėdyje nutarė niekam tokios premijos neskirti.

Komisiją sudarė: dr. Mirga Girniuvienė, mokytoja 
Zita Krukonienė, Ona Mikailaitė, Danguole Sadūnaitė 
ir dr. Stasys Goštautas.

Specialūs įrengimai ledo dangai išlaikyti
1967 metais, šv. Petro ežere įrengta keturios ledui 

sulaikyti buomu sekcijos. Jų tikslas pradžioje žiemos 
sulaikyti plaukiančias lytis bei ledo gabalus, kad jie 
sustotų ir savo tarpe sušaltų ir tokiu būdu greitai susida
rytų pastovią ledo dangą ežere, kas padeda išvengti ledo 
susigrūdimų. Vėliau, ledlaužiams pravalius kanalą, šie 
buomai yra savotiški inkarai, kurie laiko vietoje ledo 
dangą. Viena sekcija yra 145 m. (500 pėdu) ilgio ir suda
ryta iš medinių 9 m. (3o pėdų) ilgio specialių sijų, kurios 
grandinėmis pritvirtintos prie 150 m. ilgio plieninio kabe
lio. Tos specialios sudėtinio profilio sijos 
kelių medinių sijų, kurių bendras skerspjūvis 
(42 in) is 165 cm. (54 in). Pats kabelis 
inkarais Įtvirtintas į ežero dugną. Ledą 
buomų Įrengimas buvo sėkmingas, todėl jjiu 
įrengiami kiekvieną žiemą šv. Petro ežere 
kitose vietose. Bet

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
TECHNIKOD ŽODIS nr.3,1986. Leidžia Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų S-gos Chicagos Skyriaus 
Technikinės Spaudos Sekcija. Išeina kas trys mėnesiai. 
Prenumerata $8,- U.S. metams, studentams - $2,- US 
metams. Vyr.redaktorius V.Jautokas. ,

sudarytos iš 
yra 106 cm. 
yra stipriais 
sulaikančiųjų 
18 metą jie 

keliose 
jų įrengimas ir priežiūra yra brangi, 

nes grandinės dažnai nutraukiamos ir sijos sulaužomos. 
Taip pat, žiemai pasibaigus, reikia juos išimti, kad 
audros atveju nepasidarytų pavojus laivams.

1968 metais šv. Petro ežere buvo pastatytos keturios 
dirbtinos salos. Stebint ir studijuojant ledo dangos 
judėjimą ežere ir plačioje šv. Lauryno upėje, pastebėta,

Kanada išaugo išilgai 
vandens kelio, kuris prasideda Atlanto vandenyno pakraš
tyje, eina šv. Lauryno upe ir toliau Didžiaisiais ežerais: 
Ontario, Erie, Huron ir Superior. Šį vandens kelią galima 
paskirstyti į keturis ruožus.

Pirmasis ruožas yra nuo Atlanto vadenyno iki 
Quebeco miesto. Čia upė gili, plati ir šiame ruože visą 
laiką jaučiama jūros potvyniai ir atoslūgiai, todėl pastovi 
ledo danga paprastai nesusidaro ir translantiniai laivai 
gali ištisus metus pasiekti Quebeco miestą.

Antras ruožas yra šv. Lauryno upė tarp Quebeco ir 
Montrealio miestų, apie 300 km (185 mylių). Upė dar yra 
plati ir bendrai gili, bet turi daug susiaurėjimų, seklumų 
ir negilią vietų, todėl reikėjo daryti didelius kasimus 
laivininkystės kanalo gilinimui ir platinimui. Iki dabar 
iškasta 200 milijonų kubinių metrų žemės, kad jūros lai
vai galėtų atplaukti nuo Atlanto vandenyno iki Montrealio. 
Šiame ruože yra keletas - vietų, kur upė užšąlą kiekvieną 
žiemą, ir laivininkystė turi sustoti, jei nesiimama specialių 
priemonių laivininkystės kanalui prakasti.

Trečias ruožas yra tarp Montrealio ir Ontario ežero, 
maždaug 250 km.(155 mylių). Čia yra greitaviečių ir 
krioklių, todėl reikėjo kasti apeinamuosius šoninius kana
lus ir statyti laivų šliužus. Šiame ruože upė beveik visur 
būna užšalusi ištisą žiemą, todėl praktiškai žiemos 
laivininkystė neįmanoma.

Šiemet Chicagoje įvyko dvi fotografo Kastyčio 
Izokaičio foto parodos. Pavasarį viena iš jų buvo sureng
ta "Čiurlionio" Galerijoje, skirta šio fotografo mirties 
metinėms paminėti. Rudenį ši paroda buvo perkelta į 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejų.

Kastytis Izokaitis gimė Lietuvoje 1935 metais. 
Karo audrų nublokštas į Braziliją, 1958 m. su tėvais 
persikėlė į JAV. Fotografuoti pradėjo būdamas 13 m. 
amžiaus. Brazilijoje dirbo didiesiems tos valstybės Žur
nalams. Savo foto studiją atidarė Chicagoje 1967 m. 
Mirė Chicagoje 1985 metais.

Kastyčio Izokaičio darbai susilaukia didelio susido
mėjimo foto mėgėjų tarpe. Nors jis mirė jaunas, tačiau 
mums paliko nemažų pasiękimų bagažą. (eš.)

statybos ežere ar pačioje 
padeda ledo dangai susidaryti.
vėliau palaikydami ledo dangą

kurią nestiprūs vėjai ir nedideli 
tuo būdu

Vaizdas, kaip plūduriuojantis 

buomas sulaiko ledą.

LIETUVA



iŠ PADANGĖS MIELOS
(ll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

GRAŽIAUSIU, __

o Nuo XVI amžiaus Vil
niaus Universitete įsigyve
no tradicija ruošti spektak
lius Universiteto kiemeliuo
se, aikštėse, gatvėse. Kai 
kurios tradicijos išliko iki 
šių dienų Vilniaus Universi
teto Studentų Teatre. Jis 
ir pasivadino "Kiemo Teat
ras" vardu ir vaidinama 
po atviru dangum. Jis vie
nintelis Lietuvoje, statantis 
misterijas. Čia buvo suvai
dinti Vydūno "Pasaulio gais
ras", "Prabočių šešėliai", 
antikinė Luciano pjese "Že
mė, dangus ir požemio ka
ralystė". Vinco Krėvės "Ša
rūnas" buvo vaidinamas Tra
kų Pilies menėse. Repertu
are yra ir poezijos, kameri
niai ir pačių studentų sure
žisuoti spektakliai. Be sa
vos dramaturgijos, buvo 
pastatysi ir kitų tautų auto
riai. Šį sezonų vaidinta J. 
Anouille "Euridikė", S. Be-

VE/pRoOZ/M

"Vienintelis kartas, kai jis sako teisybę, prisipažistant, jog meluoja’.’
NATIONAL ENQUIRER "- '

• Automobilio savininkas gauna baudos lapelį.
'- Kę aš dabar turiu su juo daryti ?
- Pasilaikykit, - atsakė policininkas. - Kai surink

site 10 tokių, gausite dviratį'.

cket'o "Laimingos dienos" 
ir Kobo Abė "Vergų me
džioklė".

• ŠVEDIJOJE Stockholmo 
Universitete vyksta knygų 
paroda, pavadinta "Tūkstan
tis knygų iš Lietuvos", su
daryta iš pastarųjų metų 
leidinių. Daugiausiai groži
nės literatūros, jų tarpe 
vaikams ir jaunimui skir
tos knygos, lituanistikos, 
baltistikos leidiniai, albu
mai ir kt. Išleistas katalo
gas ir plakatas, kviečiantis 
į parodų.

Pagal susitarimų, kitais 
metais Vilniuje vyks Švedi
jos knygų paroda. Neseniai 
Lietuvoje pasirodė suomių 
ir švedų novelių vertimų 
knygos.

Dauguma parodos knygų 
liks Stockholmo Universite
te, kur yra nemažo susido
mėjimo lietuvių . kalba ir 
baltistika.

•KAUNE Lietuvos Veterina
rijos Akademija mini savo 
gyvavimo 5o-metį.

Veterinarijos Akademi
joje dabar veikia 4 fakul
tetai: veterinarijos, zooin- 
žinerijos, neakivaizdinis 
ir kvalifikacijos kėlimo. 
Mokosi daugiau kaip 2,5 
tūkstančio studentų. Dirba 
7 profesoriai ir mokslų 
daktarai, 97 docentai ir 
mokslų kandidatai. Iš viso 
parengė apie 7.000 įvairių 
specialistų.
• Iš gastrolių Vengrijoje 
grįžo Švenčionių dainų ir 
šokių ansamblis "Aukštaiti
ja", dalyvavęs meno festi
valyje "Savarija". <

Vilniaus Universiteto studentų

JOJIMO. VARŽYBOS

Suomijoje, Helsinkyje 
vyko Pasaulio Taurės joji
mo varžybos. Lietuvai at
stovavo R. Udrakis, V. Ci- 
vinskas ir Z. Šarka.

Ketvirtas vietas laimėjo 
R. Udrakis ir jo žirgas De - 
koracija ir V. Civinskas 
su žirgu Fasidu. N. Šarka 
su žirgu Portu buvo 7-tasis

• VILNIAUS LĖLIŲ 
TEATRAS naujų sezonų 
pradėjo premjera "Sprigtas." 
kurį parašė poetas R. Bal
trušaitis, muzikų F. Latė
nas.
LIETUVĖ PIRMAUJA 
ETNOGRAFINIŲ LĖLIŲ 

PARODOJE
VI-joje Tarptautinėje Et

nografinėje Lėlių Parodoje 
Krokuvoje aukščiausių pri
zų laimėjo Kaune gyvenan
ti Ona Bakanauskienė už 
lėlių grupę "Lietuvių liau
dies muzikos instrumentų 
ansamblis".

• Apie 250 Lietuvos staty
bininkų dirba Moldavijoje, 
atstatydami mokyklas, li
gonines, gyvenamuosius na
mus, kurie buvo sugriauti 
šių vasarų įvykusio žemės 
drebėjimo. Lapkričio pra - 
džioje baigti pirmieji dar
bai. Daugiausiai buvo nu
kentėję senamiesčiai.

• Jauna kamerinio žanro 
dainininkė Sigutė Trimakai
tė yra Vilniaus Filharmoni
jos solistė. Sov. Sųjungos 
M. Glinkos vokalistų kon
kurse ji buvo pirmaujanti,

Kiemo Teatro pastatymo “Vergų

Šį rudenį Tbilise taip pat 
buvo viena geriausių ir ga
vo teisę vykti į Graikiją, 
kur Atėnuose vyks tarptau
tinis Marijos Callas daini
ninkų konkursas.

e TALLINN'o leidykla "Esti 
raamat" išleido P. Cvir
kos romanų "Meisteris ir 
sūnus". Vertėjas Ilmar Var- 
nanurm anksčiau buvo iš
vertęs į estų kalbų J. Mike
linsko romanų "Genys yra 
margas..." ir K. Borutos 
"Baltaragio malūnas".

• Penkių. Merginų Ansamblis

Medžioklės“ scena.

paruošė programų, kuri pa
vadinta "Vestuvinės dainos". 
Jos atliekamos senoviniu 
autentišku būdu, net be 
instrumentų palydos. Šio 
folklorinio ansamblio pirma
sis pasirodymas vyko Vil
niuje, Meno Darbuotojų Rū
muose.
• MEDŽIO KŪRINIŲ paro
dų Vilniuje atidarė Lietu
vos Liaudies Meno D-jos 
Vilniaus Skyrius Parodų sa
lone. Čia matoma liaudies 
meistro Ipolito Užkurio 
drožiniai. Per 2o metų jis 
yra išdrožęs daugiau kaip 
800 medžio skulptūrų.

JUŠų FINANSŲ PLANAVIMO PATARIMAI

AUKSINIO AMŽIAUS KLUBO"RŪTA" MONTREALYJE 
DEŠIMTMEČIUI PAŽYMĖTI

Dešimts metelių,
Dešimts metelių,
Dešimts metelių,
Dešimts metelių,

kaip mindom mes Seselių slenkstį, 
kaip dyla'nuo kortų stalai.
kaip galim su draugais' susitikti, 
kaip auga ir mainos bankuos pinigai.

Dešimts metelių į- praeitį- nuslinko.
Katu su jais išvyko dųugįf mūsų draugų.
Mintyse” jie mus čia dažnai aplanko,
Nors yra pradingę tarp nežinomų skliautų...

Valdybų turim gerų, negali burnoti.
Jų renkam išsijuosę - tai nėra juokai.
Už akių mokam "gražiai" jų apkalbėti,
Kai reikia kų padėti - spiriamės lyg ožiai.

Juliukas kasų apgniaužęs laiko, 
Genutė ruošia bazarams stalus..
Pirmininkas įsakymus duoda ir nurodo, 
Benedikta verda kavų ir pjausto pyragus. 

Ekskursijas ruošiam, pletkaiš pasigardžiuojant.
Putnam Kennebunkport-lyg mūsų namai.* 
Tūkstančiuos salų visas pilis aplankom, 
Lekiojam lyg vėjas. Argi negerai ?

Skamba Klubo garsas po visų šalį, 
Suskaites kelios bankuos pinigų. 
Kritikuot nereikia, bet .pareikšti galim, 
Kad neleidžia .įsinešti gėralų stiprių.

Čia tai nusivylimas, graudu ir kartoti, 
Julius laužo.galvų statuto pakeitimu;

AR JŪSŲ NAMAI PAKANKAMAI APSAUGOTI?
5- Paskolos namams (mortgage) yra tikra paląima. Be 
jų, retas kas iš mūsų galėtų kada įsigyti nuosavą namą. 
Su tokia paskola turime malonumą gyventi nuosavame 
name ir galimybę išsimokėti per eilę metų.'

Namų paskolos brangiai kainuoja. Bendra procentų 
suma gali sudaryti 50%, ar 75% net iki 100% namo kai
nos. Visdėlto, kol esate gyvi ir sveiki, pajėgiate mokėti 
su nuošimčiais už namą. Tačiau, jeigu Jūsų nebėra, tai 
išmokėjimai gali nebeatitikti šeimos biudžeto. Priedo, 
jeigu Jūsų žmona turi dirbti, kad gautų daugiau pajamų, 
labai gali būti, kad ji praras tūkstančius dolerių, kurie 
šiaip jai priklausytų (pagal našlės statusą). Jeigu nedirbtų 
-nepajėgtų išlaikyti’namo. Tokioje bėdoje NAMŲ PASKO
LOS APSAUGOS PLANAS išsprendžia tokią problemą ir 
duoda naudingiausią pasiūlymą namų užtikrinimui: ne tik 
sumoka likusią, namų paskolą mirties atveju, bet taip pat 
panaikina visus neužmokėtus ateičiai numatomus procen
tus.

Kai kurie namų paskolos apdraudimo planai 
duodami bankų ir tos rūšies įstaigų, apsaugoja tik pačią 
paskolą. Tokiu atveju, namas galėtų būti parduotas,, kad 
apsaugotų skolintoją, bet ne skolininką.

Pav., $75,000 namo paskola 15-kai metų 13% buvo 
išmokama 2 metus ir apdraustas namo savininkas miršta. 
Mūsų planas užmokėtų likusią 13 metų.paskolą - $71,047 
ir sutaupytų procentų mokėjimą.

Tai tik vienas iš šio apsaugos plano*. privalumų.
Pav., jeigu Jūs išgyvenote tik tiek, kad galėjote 

įmokėti keletą dolerių namo apsaugos planui, 1 ar 2 kar
tu; ir tokiu atveju Šis draudimas išmokės visą paskolą, 
atpalaiduos nuo visų procentų, ir išsaugos Jūsų šeimai tą 
patį namą, kad Jūsų šeima turėtų tą pačią mokyklą ir 
tuos pačius kaimynus, kuriuos Jūs ir Jūsų žmona buvote 
išsirinkę.

JOKIA KITOKIA DOVANĄ. NEBŪTŲ" TAIP ’ 
NAUDINGA. Peter Sodo?

"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:
$ 100,- A. Borkentas; $40.- [. Šulmistras; po $30,- 

E. Smilgis, V. Trečiokas; $ 20,- V. Kulnys; po $ 10,- R.
Vabolis, A. Norus, J. Riauba; $5,- Stasys Jankauskas.

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ ! “NL”

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA - 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GAU

Dr. Gv. Valančiuj

*******
VILKIJOS senovė ir jos pavadinimas apipinti legen

domis. Pasakojama esą, dabartinio miestelio vietoje kaž
kada dunksėję tamsūs miškai. Už Nemuno jau gyvenę 
žmonės. Užnemuniečiai prasikaltusius ištremdavę į kitę 
upės krantą, į tuos baisius miškus. Tremtiniai girdėdavę 
vilkų stūgavimus ir vis baimingai kartodavę: "Kaip mes 
čia gyvensime, čia tikra vilkija".

Vilkijos vardas minimas kryžiuočių kronikose. Pro 
čia pirkliai plaukdavo į Kuršių marias, iš ten į Karaliau
čių. Vilkijoje buvo bene pirmoji Lietuvos muitinė. Pirk
liai išveždavo vaškę, kailius, odę, įveždavo gelumbę, šil
kus.

i

ARBA SKAMBINK MUMS:

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273-7544
Onawa 523 -9977 KClT?
Toronto 489 - 3693
Narni han 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI

London 438-1122 ' 
Windsor 252-3842 
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233-3504 
Swdbury 674-6217 

tavo Reikalas.
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

I: Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770
I Dainiui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637

1986.XII. Iii

Jis moka laiškus žiaurius;iparašyti,
Nepavykus šaukia: aš jau Jcvitinu!

Seselės švaistosi lyg angelai sargai, 
' Čia tarp moterėlių, čia tarp naujų svečių.

Joms vargšėms senatvėje užkrauti darbai, 
Nes klebonijoj nerasi šeimininkės ar virėjų.

Verda jos klebonams, kunigams ir ponams, 
Pagaili viengungių ar našlių senų.
Kartais palieka ir kortų stalams -
Negi dabar leisi jiems mirti badu.

Katiną rainę savo namiiose turi.
Šiaip sau, dėl grožio, ties nėra pelių.
Nuobodžiaudamas skundžias, nevisos jį myli.
Tikiu, tai netiesa, tik apkalbos žmonių.

Jei ne šis Klubas, ką reiktų daryti?
Greičiausiai stiklelį tuštinti bare.
Pas žmonelę grįžus, meluoti, sakyti,
Kad aplankei draugę, ar kaimynę šalia...

Visi Namų kampeliai gėlėmis iškaišyti.
Seselė Palmira - tai josios darbai.
Aušros Vartų Motina rrialoningai žiūri, 
Jos šventovė papuošta skoningai, gražiai.

Ačiū jums, Seselės, jūs tikra paguoda.
Ne taip jau lengva dirbti tarp senų...
I jus pažiūrėjus, mintys palengvėja,
Rodos lyg sugrįžti prie buvusių laikų.

Dešimtmetis atžymėtas su dainų garsais, 
Parapijos salė pilna, prikimšta.
Ateitį išpuošėm su žodžiais gražiais, 
Kaip malonu džiaugtis atliktais darbais!

Dobilas

NAMŲ REMONTO

VAJUS
REIKALINGA $.15,000

t

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,^

Prašome pasinaudoti Žemiau 

esančia atkarpa ir ję 

atgal atsiųsti "NL" adresu: 

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
H8P IC4, CANADA * 9

v •

Birutė Grigaitytė-Spudienė 
namų pirkimo ir pardavimo agontė

1280 Dunda* St. Wa»t.
( pria Dovėrcourt Rd.) Įstaiga* Tai.;. 535—2500 
Toronto. Ont. M6J 1X7 Namų Tai.: 445—9469

Mr.Mrs. ...................................................................... ...

Adresas ................................ ..................... ................................

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m..........  do|.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ................ dol.

5 pa**



toronto

A.a. dr. JUOZAS KAŠKELIS
Š/m. lapkričio mėn.22 

d. mirė Toronte t Senelių 
Globos Namuose, Albion 
Rd. dr. Juozas Kaškelis. 
Sunkiai sirgo, nuo 1980 m., 
buvo paraližuotas ir pasku
tiniu laiku nustojęs kalbos, 
praradęs atmintį.

Iš giminių juo rūpinosi 
sesers sūnus inž. Jonas 
Uogintas.

Dr. J. Kaškelis buvo 
pašarvotas "Turner & Por
ter" Laidotuvių Namuose, 
Roncesvalles Avė. Atsi
sveikinimo pamaldos vyko 
pirmadienį, lapkričio 24 
d., 8 v.v., kurias pravedė 
kun. J. Staškus, dalyvau
jant giminėms, draugams, 
pažįstamiems ( apie 50 as
menų).

Kitę dienę vyko pamal
dos Lietuvos Kankinių Pa
rapijos bažnyčioje ir vėliau 
buvo palaidotas Šv. Jono 
Kapinėse.

Dr. J. Kaškelis buvo 
gimęs 1904.111.15 d. Gai- 

6 psl.

džiūnų km., Šiaulių apskri
tyje. Baigęs Šiaulių Gimna
ziją, juokėsi Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje. Jis 
buvo baigęs Vienos Aukštų
jų Prekybos Mokyklų, Švei
carijoje Freiburgo Univer
sitete 1929 m. gavęs Ph.D 
laipsnį.

Nepriklausomoje Lietu
voje 1929-1932 m. dr. J. 
Kaškelis dirbo Finansų Mi
nisterijoje.

1933-1938 m. jis buvo 
Anglijoje "Pienocentro" į- 
galiotiniu, rūpinosi pardavi
mu, rinkų suradimu pieno 
produktams.

Grįžęs į Kaunu, dr. J. 
Kaškelis turėjo kelias už
sienio firmų atstovybes ir 
rūpinosi rinkų suradimų jų 
gaminiams. Per Pasaulinę 
Parodų New Yorke, JAV, 
jis buvo paskirtas atstovu, 
Lietuvos Paviljono vedėju.

1942-1944 m. jis vado
vavo Kauno Miesto Pram- 
prekybai. Į Rytų Vokietijų 
atvykęs po II Pas. Karo, 
buvo UNRRA direktorium 
ir Kempteno DP stovyklos 
direktorium.

1948 m. dr. J. Kaškelis 
imigravo į Kanadų. Pradžio
je turėjo Toronte valgyklų. 
Tuo pat metu įsijungė į 
lietuviškų veiklų.

. J.954 m.vedė Lietuvių 
Radio valandėlę, buvo kurį 
laikų "Verslo" organizacijos 
valdybos pirmininku, Lietu
vių Namų valdyboje, kur 
pagelbėjo per adv. Jaremko 

.gauti LN čarterį ir leidi
mų pardavinėti alkoholinius 
gėrimus. Aktyviai reiškėsi 
Tarptautinėje Antibolševiki- 
nėje Lygoje.

Jis taip pat aktyviai 
reiškėsi Lietuvių Bendruo
menės veikloje. Pragyveni

mui duonų pelnėsi "Robert 
Simpson's Ltd", kartu ir 
dirbo kaip nekilnojamo tur
to pardavimo agentas.

Dr.J. Kaškelis buvo To
ronto Lietuvių Žurnalistų 
Sųjungos nariu, rašė į spau
dų, jų tarpe ir į "Nepriklau
somų Lietuvų" ir parašė 
keletu knygų:* "Lietuvos 
Gintaras", "Žemės Ūkio 
Produktų Realizavimas" 
/1938 m./, "Komunizmas
Be Kaukės" (1954 m.). Šio
je knygoje surinkti faktai 
apie komunizmų, jų veiklų 
1940-41 m. Lietuvoje, ko
munistų vadų Lietuvoje pa
vardes ir kt. Kol sveikata 
leido, rašė jis į lietuvių 
ir kitokių spaudų.

Velionis Juozas Kaškelis 
buvo geras lietuvis, nuošir
dus draugas, mylėjo savo 
tėvynę Lietuvų, aukojo lie
tuviškiems reikalams.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
lietuvi!

J.Vaidlėnis

LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
TORONTE

Išeivijos lietuviuose jau 
pradeda reikštis nemalonus 
sustingimas. Jeigu Kanado
je, Toronte neturėtumėm 
Saulių organizacijos, vargu 
ar pajėgtumėm kas metai 
surengti ~ Lietuvos Kariuo
menės Šventės minėjimus. 
Šiais laikais įėjo į madų 
"taikos mylėtojų" siūlymas 
niekinti kariuomenę ir jos 
uniformas. Net lietuvių 
tarpe tenka nugirsti Lietu
vos kariuomenės ir jos va
dų niekinimų . Tai skaudus 
reiškinys...
Lietuvos Kariuomenės 
Užuomazga

1918 m. lapkričio 23 
d., suorganizavus Lietuvos 
Kariuomenės Štabų, buvo 
įsteigta Karo Mokykla. Per 
jų norėta perleisti esamų 
karininkų kadrų patikrinant, 
kad būsimų karininkų tarpe 
neatsirastų nepageidaujamo, 
neištikimo Lietuvai ele
mento. Tuo laiku kai kurieį 
kariškiai buvo persiėmė 
"naujomis raudonomis" idėT 
jomis. Jie svajojo apie ko
munistinį "rojų".

Pradžioje buvo numaty-į 
ta kariuomenę organizuoti 
ne visuotine karo tarnybos 
sistema. Buvo planuojamas 
savanoriškas stojimas. Ar 
toks planas būtų Lietuvai 
geras ar ne, nėra pasisaky-1 
ta.

Pavojaus aplinkybėms 
verčiant, bolševikams ver
žiantis į Lietuvų, vokiečių 
kariuomenės daliniams trau
kiantis iš Lietuvos, kraštui 
grėsė pavojus prarasti ne
priklausomybę. ..

Kritišku Lietuvos vals
tybei momentu buvo pa
skelbtas atsišaukimas į Lie 
tuvos piliečius. Jame buvo 
rašoma:"...Nelaukdami nė 
valandos, kas myli Lietuvą^ 
kas trokšta laisvės, kas 
pajėgia valdyti ginklų, sto
kime visi į Lietuvos gyni
mo eiles'." Atsišaukimų pa
sirašė ministeris pirminin
kas Mykolas Sleževičius 
ir Krašto Apsaugos minis
teris Mykolas Velykis. Tau
tinės vienybės M. Sleževi
čiaus vyriausybė tuo kritiš
ku Lietuvai metu atstatė 
lietuviuose pasitikėjimų 
savimi...

Minėjimas Toronte
Sekmadienį, lapkričio 

23 d., Toronto Vlado Pūt- 
vio Šaulių Kuopa dalyvavo 
iškilmingose pamaldose 
Lietuvos Kankinių švento - 
vėje. Popietinis minėjimas 
su menine programa
Toronto Lietuvių Namuose, 
3 vai. p.p. Minėjimų prave
dė Vilniaus Šaulių Rinkti-

vyko x veiklos.

nės Kanadoje vicep-kas 
Stasys Jokūbaitis.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS TORONTE 1986.11.23 d. Gėlėm! s p agerbti 
Lietuvos savanoriai — kūrėjai. Iš kairės: St. PACIŪNAS, VI. KAZLAUSKAS ir L. VAŠTOK AS.
Gėles prisega p. P ■ P eči ui i enė ir Pečiulis. Nuotr. St. Dabkaus.

Kapitonas A.L. EIVA-EITAVI- 
CIUS Kariuomenės Šventės 
Minėjimo paskaitininkas.

Pr'iėŠ pradedant’ progfb- 
m'ų, į scenų buvo įnešta 
8 vėliavos, jų tarpe estų, 
latvių, skautų ir kitų orga
nizacijų. Po Kanados Him
no, St. Jokūbaitis tarė įva
dinį žodį.

Invokacijai buvo pa
kviestas Lietuvos Kankinių 
Parapijos kleb. Jonas Staš- 
kus! Po to susirinkusiems 
buvo pristatyti esantieji 
Toronte reti jau, savano
riai- kūrėjai: Stasys Pociū
nas, Vladas Kazlauskas ir 
L. Vaštokas. Jiems buvo 
prie atlapo prisegtos gėlės. 
Estų ir latvių atsjovai tarė 
svečiams sveikinimo Šodį.

Meninė Dalis
Meninę programos dalį 

atliko lietuvių jaunimas, 
sol. Vaclovas Povilonis ir 
Aldona Jotoraitienė. Lina 
Mockutė padeklamavo eilė
raštį, Gintaras Batūra pa
grojo pianinu Mozarto kū
rybos.

Paskaita
Paskaitų ir skaidres ro- 

dė JAV kariuomenės buvęs 
kpt. A.L. Eiva - Eitavičius.
Iš tikrųjų, jo paskaitos te
ma nebuvo specialiai tai
kyta šios šventės minėji
mui.

Kpt. Andrius Eiva šiuo 
metu gyvena ir dirba Va
šingtone. Jis yra Žmogaus 
Teisių Komiteto p-kas ir 
aktyviai prisideda prie Af
ganistano laisvės kovotojų 

Būdamas kariuo
menėje, buvo priskirtas 
prie garsaus dalinio "Green 
Berets". Baigė JAV West
Point Karo Akademijų in
žinieriaus diplomu. Bokso

meisteris savo pulke. Jis 
yra buvusio Lietuvos ka
riuomenės generolo Kazi-
miero Ladygos vaikaitis. 
Moka kalbėti lietuviškai, 
vokiškai, rusiškai ir afga- 
niškai. Kpt. A. Eiva yra 
taip pat steigėjas grupės 
"Operation Bastille", kuri 
padeda šelpti Sovietų kali
nius ir rusų kariuomenės 
belaisvius Afganistane. Dė
ka jo, JAV senatas pri
ėmė rezoliucijų, kuri nu
mato Afgano laisvės kovo
tojams militarinę paramų.

Kpt. Eivos paskaita lie
tė Afganistano kovotojus 
ir JAV teikiamų jiems ne
pakankamų pagalbų kovoje 
su komunistais. Savo pa
skaitų prelegentas paįvairi
no skaidrėmis iš Afganista
no kovotojų veiksmų.

• KANADOS lietuviai VII -
tajarrie Teatro Festivalyje 
CHicagoje laimėjo dvi 
premijas: Toronto "Aitvaro” 
Teatro aktorius Vytautas 
Štuikys - pagalbinio akto
riaus žvmejįj. o Ramil tuno 
‘’AukdYo"’ aktorė
Irena Žukauskaitė - jaunos 
aktorės žymenį.

o LIETUVIŲ MENO AN
SAMBLIS "DAINAVA" iš 
Chicagos gražiai atliko 
"Lietuviškas vestuves" 
Central Tech Mokyklos sa
lėje ir susilaukė apie 700 
žiūrovų, atvykusių iš To
ronto, Mississaugos,Hamil
tono ir kt.
• Registracija kelionei 1 į 
ROMĄ, Lietuvos krikštų 
600 metų sukakties proga 
vyksta Prisikėlimo Parapi
jos klebonijoje. Ekskursija 
išvyks birželio 16 d. į Pa
ryžių, po to Liurdas, A- 
vignon, Nice, Monte Carlo, 
Venecija, Padua, Florencija 
Pisa, Asyžius ir Roma. Iš—

"NEPRIKLAUSOMOS LIETI 
METU 1986 m. lapkričio mė
AUKOJO:

V. ir J. Dagiliai - $40; Br. Kalesnykas - $ 20; 
Br. Laučys - $ 25; A.Petryla - $25; V.ir L. Balsiai -
$45; K. Budrevičius - $20; J. Vitkūnas - $25; B. Narbu- I 
tas - $300; M. Račys - $30; A. Vaičiūnas - $20; S. M. 
Jokūbaitis - $20; K. Daunys - $20; J. Paškevičius -$100;
G. Adomaitienė - $20; J. Maziliauskas - $5; J.Dambaras
- $20; p. Ulbinas - $5; XY - $1; Alb. Statulevičius - 
$5; Br. Mackevičius - $10.

Viso: $756.00.
V. Petraitis,

********* Rėmėjų Būrelio Iždininkas
"Savaitraštis "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" nuoširdžiai 
dėkoja RĖMĖJŲ BŪRELIUI!

TORONTO LIETUVIU PENSININKŲ 
“VILNIAUS MANOR” pastatui 

reikalinga šeima superintendento pareigoms. 
Geras atlyginimas ir didelis butas nemokamai. 
Kreiptis į V. Adomonytę, Tel.: 762- 1777 arba

H. Stepaitį, Tel.:; 233—8396

Baigiantis minėjimo va
karui, padėkos žodį tarė 
KLB Toronto A-kės V-bos
p-kas Algirdas Vaičiūnas. 
Iškilmė baigta Lietuvos 
Himnu ir vėliavų išnešimu 
iš scenos. Po iškilmių, kas | 
norėjo , galėjo pasikalbėti 
su svečiu paskaitininiku 
kpt. Eiva.

'V;'" W
Rengėjai po minėjimo 

vaišino dalyvius kava ir 
sausainiais. Minėjime daly
vavo apie 300 tautiečių, 
įėjimas buvo laisva auka.

Toronto visuomenė yra 
dėkiriga šauliams už jų 
darbų ir veiklų. Reikia pa- ■ 
žymėti, kad be šaulių To
ronto LB gyvenimas ir , 
veikla būtų mažiau spal
vinga

Stepas V a r a n k a

Romos išskrenda į Paryžių 
birželio 30 d. ir iš Pary
žiaus liepos 1 d. grįžta į 
Torontu. Kelionės kaina 
su 3 valgiais, viešbučiais . 
ir kelione $2.899. .i
• "AUŠROS" Krepšinio ko- j 
manda York, Lygos pirme
nybėse lapkričio 17 d. nu
galėjo Raiders' krepšinio 
komandų 82 - 59 rezultatu.
NAUJO SPORTO KLUBAS

Torontiečių grupelė šių 
vasarų pradėjo planuoti į- 
sieigti kėglininkų klubų. 
Buvo išnuomoti 6 kegliavi- 
mo takui "Plantation Bow- 
lerama" ir šį rudenį pradė
tas oficialiai pirmasis To
ronto lietuvių kėgliavimo 
klubo Žaidynių sezonas. Klu
bui dabar priklauso 20 nuo
latinių narių ir 5 atsargi
niai. Pirmųjų Klubo valdy
bų sudaro pirm. Mykolas 
Jaglowitz, vicep. Audra 
Danaitytė, sekr. Aldona 
Barysaitė ir ižd. Vida Juzu- 
konytė.

VOS" SPAUDOS VAKARO 
t. 8 d. SPAUDAI PAREMTI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) į 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ, SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE.
(Skersai gatvės "nuo pensininku rūmų, 1G10
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.'



bankelis saultsternarie

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
‘•TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 24
MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.) 
santaupas .....
kasd. palūkan 
term, indėlius 1 m. . 
term, irdėlius 3 m. . 
reg. pensijų fondo . 
90 dien^ indėlius ... 
( minimum S 5.000) 
R eg. pen si įų 1 m.

5 % 
5.75% 

.ui sent 5.25 %
8.5 % 

9.25% 
,7.25%
7.5 %

..8.25%

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ:
ne kiln, turto pask. 9.75% . 
asmenines paskolas 12% 
Nemokamas pilnas čekiiį 
patarnavimas
Nemokoma narijį gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 25.000

• Žūklautojų ir Medžiotojų 
Klubo BRIEDIS 1986 m. 
gegužės mėn. 4 d. visuoti
no susirinkimo išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirmininkas 
-Vladas Mockus, sekr. Re
gina Galinienė, ižd. Stasys 
Gronskis, sporto vadovas 
Stasys Druskis ir parengi
mų vadovas Anicetas Pet
ronis.

Ilgametei Klubo paren
gimų vadovei ( dabartinei 
sekretorei ) R. Galinienei 
pasiūlius, susirinkimas nu
tarė pasiųsti Vasario 16 
Gimnazijai $100; Kanados 
Lietuvių Fondui - $100; 
"Tėviškės Žiburiams"- $50,- 
ir "Nepriklausomai Lietu
vai" - $50.

Po
lyviai buvo pakviesti 
vaišių stalo, kurį parengė 
Regina “ 
dus ačiū jai;

susirinkimo visi da- ' 
prie

Galinienė. Nuošir-
V.M.

st. Catharines

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA RENGIA IŠKILMINGĄ

Naujų Metų Sutikimų |
Jaunimo Centro salėje

1986 m. GRUODŽIO 31 d.
* Šiltos vakarienės bufetas
* Šalti užkandžiai
* Nemokamas baras
* Šampanas
* Zdana
* Puikiai

orkestras
išpuošta salė

Stalai numeruoti. Prašoma įsigyti bilietus 
Centre. Informacijy teirautis pas B. Macį, 
Tel.: 389 -7789.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI I VALDYBA

i š an k sto —
T ei.:

Sekmadieniais Jaunimo 
632-4558, arba A. Liauką,

prezidiumui, kurio pir-

pirmadieniais, antradieniais' ir ketvirta— 
r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 

12 v.r.

DARBO VALANDOS.: 
dieniais — nuo 10 vai.
10 vai. r. — 7 vai. v. ; šeštadieniais — nuo 9 vai. r.

Liepos ir rugpj&Čio mėnesiais Šeštadieniais — uždaryta.

e Visuotiname Apylinkės 
Susirinkime dalyvavo, paly
ginti, daug žmonių, plačiai 
aptarė visą, kol 
gerą veiklą, bet 
ūespėjo išrinkti.

mo | 
mininku buvo Adolfas Šeti- 
kas, sekretoriumi Algiman
tas Zubrickas.

Susirinkimas širdingai 
padėkojo praeity metų val
dybai, kurią sudarė J. La- 
buckienė, 
Gabrėnas, 
S. Šetkus.

P. Balsas, P.
P. Baronas ir

toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LIETUVIŲ NAMUOSE 
vykstančiame Australijos 
Mergaičių Dainos Viene
to "Svajonė" koncerte gruo
džio 6 d. dalyvavo virš 400 
klausytojų. "Svajonės" buvo 
publikos šiltai sutiktos, su 
entuziazmu 
ovacijomis.

Koncerto
sveikino PLB Valdybos p- 
kas Vyt. Kamantas ir H. 
Antanaitis, VI-tojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
ruošos pi-rmininkas.

"Svajonių" 
ronte 
tuvių 
stovai 
Namų

ir gausiomis

metu jas

koncertų To- 
rengė Kanados Lie- 

Jaunimo Sąjungos at- 
ir Toronto Lietuvių 

Kultūrinė Komisija.

• Artėjant Kalėdų šven
tėms,. Lietuvių Namai da
binasi kalėdiniais papuoša
lais. LN Vyrai praeitą sa
vaitgalį puošė LN fasadą 
kalėdinėmis 
Beveik visą 
kavo Aug.
Chvedukas, 
J. Cicėnas, 
Z. Rėvas.

Platinami
Kūčių bilietai 

darbo

lemputėmis, 
dieną tąlkinin- 
Sukauskas, H. 
J. Dambaras, 
B. Laučys ir

Naujų Metų 
ir Kūčių bilietai savaitės 
bėgyje darbo valandomis 
ir sekmadienio popietėmis 
Lietuvių Namuose. V.K.
• LN Namų posėdyje buvo 
patvirtintas naujas narys F. 
Timukas.( Praeitame "NL" 
įvyko korektūros klaida).

n

kas labai 
Valdybos 
Valdybę

• Bendros
met, taip
Tėvų Pranciškonų Vienuoly-

kle-

Kūčios, kaip kas- 
ir šiemet bus

viršininku ir

bonu vra kun. Kęstutis But
kus.
apie 
Niagaros
Kūčios čia būna labai 
žiai paruoštos, labai 
kios ir visad su šventei 
atitinkama programa. Kiek 
girdėti, kulinarijos reikalus 
žada tvarkyti J. Labuckie- 
nė.

Kūčioms užsirašyti gali
ma pas Parapijos Komiteto 
narius. Širdingai kviečiami 
dalyvauti visi Niagaros 
krašto lietuviai.
• Mūsų Bibliotekai tuo tar
pu nupirkta naujų knygų 
už virš 90 dolerių. Tuo pa
laikome lietuvišką kultūrą 
ir lietuvius

Paprastai dalyvauja 
100 lietuvių iš 

pusiasalio,

rašytojus.

viso 
nes 

gra- 
jau-

• Aplankė 
menę čia
Norušis. Savo laiku jis bu
vo įsijungęs į mūsų veiklą 
gana plačiu mastu. Pasižy-

mūsų bendruo- 
gyvenęs Pranas

montrea

mėjo kaip didelis gamtos 
mylėtojas, platesnio masto 
medžiotojas, patraukiąs il
gesniam laikui toliau į 
Šiaurę, išlaikė gražų vy
nuogių ūkį, daug laiko pra
leisdavo savo gerai įtaisy
toje mechaninėje dirbtuvėje, 
kur pats pasigamino vasar- 
vežimį "camperį", neblo
giau atrodantį, kaip ge
riausio fabriko gamybos. 
Buvo ir didelis bičių mėgė
jas. Turėjo tos srities ge
ros literatūros, išlaikė pus
tuzinį avilių.

Sveikatai kiek silpnė
jant, išsikėlė į ramesnę 
vietovę prie Steyner'io. 
Naujoje padangėje jam lin
kima geriausios sėkmės.

'*NL’J SPAUDOS VAKARE. kairės: sol. Vaclovas POVILONIS, Audra P AUL IONYTĖ iri' * 
Gintaras BATŪRA. ------------------------------------------------------------------- ■---- Nuotr. Stepo Varankos.

kur dvelkė tuo lietuvišku 
liaudies dainų liūdnumu, 
ilgesiu ir gal vienatve.

Todėl V. Povilonio dai
nos smigo daug kam į šir
dį. Jis gražiai padainavo' 
vieną kitą dainą ir klausy
tojams pritariant.

Patiko jo dainavimo bū
das daug kam, nes tai būta 
panašumo į šio krašto es
tradinės muzikos eigą ir 
judrumą, nors pas kanadie
čius nesigirdi to lietuviško 

liaudiško melancholinio 
dainų atbalsio.

Užbaigai visiems susto
jus, V. Poviloniui vedant, 
jausmingai ir pakiliai su
dainuota pagal mūsų poeto 
J. Maironio žodžius "Lietu
va, brangi". L. Eimantas

bndon, ont.

d., 
linksmavaka- 

Para- 
praėjo 

Mat, 
PAŠ-

DAINŲ - DAINUŽIŲ 
AIDĖJIMAS

Š.m. lapkričio 29 
šeštadieninio 
ris Londono lietuvių
pijos salėje tikrai 
pakilioje nuotaikoje, 
londoniškių choras 
VAISTĖ buvo pasikvietęs 
neseniai iš Lietuvos atvy
kusį lietuviškų dainų bernu- 
žėlį - Vaclovą Povilonį.

V. Povilonis, kaip vaka
ro pranešėja Gr. Petrauskie
nė pažymėjo, yra baigęs 
Kaune kompozitoriaus Juo
zo Gruodžio vardo Dainų- 
Muzikos Mokyklą ( kaikada 
vadinamą dabar "techniku
mu"). Žymusis mūsų kom
pozitorius Juozas GRUODIS 
(1884 - 1948), kaip sako
ma, pasižymėjo gyvai pul-

žinoma 
liaudiš-

ramausyra
ir kaip dai- 

dramatinio 
pasižymi 

dainų buvo
klausytis. Jis 

akomponavo, 
groja gitara, 
pianinu. Čia

suojančia ekspresinga, gal 
net dinamiška melodija, 
kuri kartu buvusi ir stip
riai lietuviška. Jam pasise
kė liaudies melodiją apjung
ti nauja harmonija, 
nenustelbiant mūsų 
kūmo savybių.

V. Povilonis 
malonaus būdo 
nininkas (turįs 
tenoro balsą), 
kuklumu. Jo 
taip malonu 
pats sau ir 
nes vykusiai 
akordeonu ir
minėtų muzikos instrumen
tų palydimas, jis padainavo 
virš 20 dainų 
Pagal jo pasakymą, kai ku-' 
rios yra jo paties kompozi
cijos.

Daugelis maloniai pa
dainuotų dainų turėjo liau
dies melodijų motyvų, ta
čiau daugumoje dainų žod
žiai buvo jau naujesnio, 
gal net dabarties atspalvio 
ir turinio; bet visgi daug

dainelių.

•NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS įvyks gruodžio 31 d. 
Parapijos salėje. Jį rengia 
KLB Apylinkės Valdyba. 
Registruojamasi pas Valdy
bos p-ką A.Petrašiūną.

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - EL EKTROS ŠILDYMO SP ECI AL ISTAS
102A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

KUVJKI4
.----- j SPBCIALVBisi
9 BATU TAISYMAS
B DRABUŽIU PERSIUVIMAS
D ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIU SKALBIMAS
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS
B SAUGOJIMAS (STORAGE, 
B zomSas
495-90* AVENUE, LaSaHe

2955 ALLARD, VMte EflMrt
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n R r C U F D INSURANCE &■J lt t o n E II REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3330 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

/Darbo valandos: 9 v.r. r 7 v. v. , leltadieniais 9 v.r, f 12 v.p.R.
Nerys of "Better Business" Bure

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-6480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR AU DA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. 
M6P IA5

Visais kelionių reikalais 
b»t kur pasaulyje skambinti:

Tel. S3S-3S31

"BALTIJOS" STOVYKLOS 
VAJAUS VAKARAS

Šie metai Montrealyję 
vyksta ^Ukūkčftį'' ' IT ‘ f&jįjF 
ženkluose. "Baltijos" Stovyk
los Vajus, skautų sukeltas, 
pavyko labai gerai. Be var
go surinkta reikiama suma. 
Daugelis prisimena, kaip 
jie patys '- dar paaugliai 
- statė 
Sylvėre 
tė, kaip 
mus ir 
aikštei, 
tams 
moms. Prisimena neužmirš
tamas valandas prie,didžiu- tiškos ir 
lio ežero kranto, eglių, 
šiaurės beržų prieglobstyje, 
po žvaigždėtu skliautu kal
nuose. Kaip reikėjo verstis 
paprastose gamtos sąlygose 
ir linksmintis ar susikaupti 
ties laužų liepsnomis; Tie

palapines prie Lac 
ir savo akimis ma- 
reikėjo iškirsti krū- 
medžius stovyklos 
būsimiems " pasta- 

ir palapinių platfor-

• Kostas STANKUS susituo
kė su Klara Šiupšinskiene, 
atvykusia iš Lietuvos. Ge
riausi jiems visų bendruo
menės lietuvių linkėjimai.

K'or« 
patirti įspūdžiai buvo bran- 

1 gus, tokie ir liko atsimini
muose.

Todėl dabar "paaugliai", 
tapę mūsų bendruomenės 
dalimi, norėjo visa tai ir 
toliau išlaikyti. Dabar jų 
"paaugliai", kai kurič jžfu 
sukūrę savo šeimas, kartu 
su tėvais rūpinosi šiuo Vaju
mi. Sėkmingą jo užbaigimą 
pažymėjo ypatingu, puošniu 
ir linksmu vakaru.

Lapkričio 22 d., AV 
lėn įžengus, pasitiko 
tie pasieniais jaukiai
bančiomis lempelėmis pasi
puošę medeliai, kaip KLD 
atidaryme, y G.Vazalinsko 
projektu kitaip sudėstyti 
stalai, prisidėjo prie šven- 
___ _• linksmos nuotai- 

- kos. Vakaro programą 
organizavo Algis Kličius, 
R.Otto informavo apie re
monto darbus. Skautišku 
išradingumu įdomiai sutvar
kyta scena ir parodytos

(nukelta į 8 psl.......... )

sa- 
vėl 
ži-

GUY •<* 
RICHARD 
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbo atlieka sqliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui or taisymui skambinkite : 384-1470

iH(

r FUHERALHOME
J. F. Wilton &Sont Jnc, 

5784 Verdun Av 
Verdun, Que.,

,123 M opi e,Blvd. 
Chateauguy,, 
Tai: 691-4763 Tel: 767-9956



MIRUSIEJI :
*******-»*«-«-***«*-»
PARENGIMŲ KALENDORIUS:
• GRUČDŽIO 14 d.r AV 
parapijos salėje, po 11 vai.

Moterų D-
dalyvaujant 

POVILONIUI

LITAS M0NTREALI0 LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

pamaldų KLK 
jos renginys, 
muz. Vaclovui

e GRUODŽIO 12-13-14 d.d
Šv.Kazimiero Parapijom 

BAZARAS, su PIETUMIS 
paskutiniųjų Bazaro dienų.

e GRUODŽIO 21 d., sekma
dienį, 3 vai.p.p. AV Parapi
jos salėje KALĖDŲ EGLU
TĖ. Programų atlieka Šeš
tadieninės Mokyklos moki
niai.

• ATŠAUKTAS anksčiau 
skelbtas Naujų Metų sutiki
mas AV Parapijos salėje.

KALĖDINĘ PROGRAMĄ 
LIETUVIU RADIJO VA
LANDĖLĖJE

girdėsite gruodžio 25 
d., 11:30 - 12:30 v., dienos 
metu. Programai vadovauja 
Liudas Stankevičius.
************************ih
(........atkelta iš 7 psl.)
"BALTUOS".........
skaidrės, surištos su stovyk
los laužų pasirodymų ištrau
komis buvo tikrai įspūdin
gos, linksmos, išradingos. 
Rimas Piečaitis tvarkė 
technikinę pusę, o Kristina 
Gustainienė- Kličiūtė su 
skautėmis įdomiai perdavė 
"Pelenės" pasakų, perpinant 
jų gerai surepetuotais dai
nų posmeliais,ir kitas dainas.

Jautėsi gyva, smagi nuo
taika visame puošniame 
parengime. Ir kaldūnų kal
nai, pagaminti pačių skau
čių ir jų motinų su spirgu
čiais ir kitomis gėrybėmis.1 
Jumoro netrūko ir bare, 
nes visi gėrimai buvo pa
vadinti sulietuvintais vilio
jančiais vardais. Jie mane 
taip pralinksmino, kad užsi
rašiau: Baltijos Liepsna
(Singapoore Sling), Baltijos 
Dūmeliai (Pina Colada), 
Baltijos Juodmusė (Straw
berry Daquiri), Kaduginė- 
(Gin and Tonic), Krūminė- 
(Vodka ir Coke), Kiškio 
Ūsai (Rum ir Coke), Pasta- 
line (Scotch on Rocks), Sta
linė (Scotch ), ir kt.

Vajaus aukų sųrašų per
skaitė ir čekį, tikrai didelį 
ir savo išvaizda, įteikė Ina 
Kličienė. (Prie surašo Va
karo metu prisidėjo dar 
eilė svečių).

Tik...Tik? Kodėl neatėjo 
daugiau žmonių į šį mūsų 
jaunimo daug širdies įdėtų 
vakarų? Ar 
tik atskirai 
taikoma? O 
pie jaunimų

skautybė yra 
grupei žmonių 
prikalbame a- 
nemažai. Šie

Dr. J.MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W. Suite 600,

Montreal, Cfcje., H3G 1S5

TEL:: Bus.:: 866-8235
Namų: 761-4675

‘Baltijos” Stovyklos remonto Vajumi ypatingai
KEVICIUS ir skautininkai

General Charter 
and Freedoms" 

Defence Head-

gi, paruošę tikrai originalų 
vakarų(ne vien dėl suauko
tų pinigų) norėjo tuo pasa
kyti visiems AČIŪ. b.n.
• Majoras Laisvydas K. 
BARŠAUSKAS, CD, tarna
vęs NATO daliniuose V. 
Vokietijoje, grįžo su šeima ' 
į Kanadų. Paskirtas parei
goms - 1 Staff officer for 
"Director 
of Rights 
National 
quarter.1
• ANDRIUŠKEVIČIAI, Kos
tas ir Ieva įstojo į Kana
dos Lietuvių Fondų, įmokė
dami $1.000.

BERNOTAI Helena ir 
Pranas pakėlė Kanados Lie
tuvių Fonde savo įnašų, 
pridėdami $ 500.

Kanados Lietuvių Fon
das visiems nuoširdžiai dė
koja. KLF
• Diana ir Arvydas BLAUZ- 
DŽIŪNAI susilaukė naujagi
mio sūnelio St. Joseph li
goninėje, Toronte. Seneliai 
Janina ir Albinas Blauzdžiū-

sulaukę vai-

13 d., St. 
bažnyčioje

nai džiaugiasi 
kaičio.
• GRUODŽIO 
J ean-Baptiste
vyks vargonų muzikos reči
talis su Xaver Varnus ir 
sol.G.Čapkauskiene.
• Praeitame "NL" nr. buvo 
klaidingai įrašytas mero 
Savard vardas. Turėjo būti 
Raymond. Apgailestaujame.

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662—1177

Dr. Philip Stulginskį
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Central e, kampas 45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r. iki 9:30 vai. vok. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r, iki 9:30 vai. vok.
GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 
Tek: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:| 931-4024

NOTABAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6
TeL (514) - 871-1430

8 psl.

1475 DE SEVE.ST, MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virš $ 19,000,000; REZERVAS virs $ 6Q0,000.

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 8F2%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų................... 7%%
180 d.- 364 d......... 7)6 %
120 d. -179 d. ... 7’4%

30 d.-119 d. ... 7 %

TAUPYMO -special .. 6 %
TAUPYMO - su Gyv, dr. 5% % 
TAUPYMO— kasdieninės 5 %
EINAMOS..................... . 5 %
PENSIJŲ - RRSP term. 8% % 
PENSIJŲ- RRSP taup. 6?4%

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9%%, ASMENINĖS nuo 10%% t

rūpi no si skautas Vytis LINAS ST AS
INA KLIČIENĖ ir VINCAS PIEČAITIS. Nuotr. J.V. Danio 

**********4t-x-********-x-*-x~x-**.x--**-x.*****************-x-**  
PASKUBĖKIME UŽSISAKYTI "NEPRIKLAUSOMOJE LIE
TUVOJE" KALĖDINIUS IR NAUJŲJŲ METŲ SVEIKINI
MUS! Paskutinis šiais metais "NL" numeris išeis gruo
džio 17 d. Spaustuvė šventėms užsidaro. "NL"

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve 1 Rosemont Šv. Kazimiero

Pirm. Antr. Treč. 9:00-3.00 — — —---- — —— M. ** —n
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00-8:00
Penktadieniais 10:00 — 6:00 
Sekmadieniais 10:30 - 12:30

2:00-6:00
10:30-12:30

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbus, kreipiantis įCOSTĄ, Tel.: 733—9878

HONEY FOR SALE I

Direct from the Beekeeper. $ LOO a pound.
Delivery could be arranged too Į Please call : 

Tel.: 627-1328.

STANDARD PETER S 0 D 0
profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.: 255—5579

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS“ bus uždarytas.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS AP AMON IS 2’£X5
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI » ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. Ii IX IL 7

MONTREAL ENTERPRISES Refi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6495 — 15th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Komy 376 -378 1

Albertas N O R K f L I 0 N AS , LA, C.S£., IX

Komercinio, priratoui turto, automobiliu 
atsakomybės, ffyvrH* draudimai

A JI e n 114 j

Gateaux • Biscuits 
Gateaux au frontage 
Pain • Catė 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
Spurgos
Sausainiai
Aguoniniai ir kitokį 
pyrag ai

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

-ADAMS- RESTORANAS
7633 La Salle Blvd La SALLE, P.Q &H8P 1Y1 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

e Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų 

pasirinkimas
e Pardavimas ir
e Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P.Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

MEMBER D.N. BALTRUKONIS j 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavime* 

PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

Tel. Business: 273-9181 • Residence: 737-0844.

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS,
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS 8. C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY 
P H OTO 
STUDIO 5220 Queen Mary Rd. Suite 8

PORTRAITS 
PASŠEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.O. H3W 1X5 Tek: 481-66U8

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

APDRAUSTAS
SėvininKa* : JOHN OSKOWICZ

3351 Bei ei r St., Montreal, Qu*., H2A 2A5 
Ttlefeeas ;t 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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