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SAVAITINIAI [VYKIAI

IR IZRAELIS PRISIDĖJO 
PRIE SANKCIJŲ PRIEŠ 
PIETŲ AFRIKĄ

Ilgą laiką visų Vakarų 
valstybių tarpe tiktai vie
nas Izraelis ne tiktai jokių 
sankcijų netaikė Pietų 
Afrikos respublikai, bet su 
ja bendravo ir ekonominėje 
ir, ypač, karinėje plotmėje. 
Š.m. rugsėjo 16 d., po ilgo 
ir nuolatinio JAV spaudimo 
pagaliau ir Izraelis pareiš
kė prisidedąs prie kai 
kurių sankcijų, bet atsisa
kė atidengti paslaptį, ko
kiam laikotarpiui yra pasi
rašytos sutartys įvairiems 
kariniams užsakymams. 
Abipusė gyva prekyba 
įvairiais ginklais (įtariama, 
net branduoliniais) tarp 
abiejų kraštų vyksta nuo 
Izraelio įsismeigi m o. Izrae
lis tiktai paaiškino, kad 
nuo 1977 metų, kai Jungti
nės Tautos uždraudė visom 
valstybėm prekiauti gink
lais su Pietų Afrika, jis 
esą naujų užsakymo sutar
čių nesąs pasirašęs.

NAUJI VAISTAI 
CUKRALIGĖS GYDYMUI

Dr. John Dupre, rugsėjo 
viduryje Winnipeg'e įvy
kusiame gydytojų suvažia
vime pranešė apie drama
tišką cukraligės (diabeto) 
gydymo būdą. Tyrimai 
parodė, kad insuliną varto
jančių diabetikų ligą, (kuri 
sukeliama, kai imunitetą 
teikianti sistema ima pati 
save naikinti) daugeliu 
atvejų sustabdė vaistas 
cyclosporine. 
Šis vaistas iki šiol buvo 
naudojamas, norint išveng
ti, kad pats organizmas 
neatmestų naujai persodin
tųjų organų. Šio vaisto 
šalutinės pasėkos yra suma
žinimas inkstų ir kepenų 
veikimo. Naujasai vaistas 
padeda taip vadinamo pir
mojo tipo (Type 1) diabeti
kams. Atsiekta gerų rezul
tatų net 70% atvejų. Nors 
tyrimai dar nebaigti ir 
daviniai yra iš tų ligonių, 
kurių liga buvo anksti su
rasta, jeigu imunitetą 
teikiančią sistemą galima 
sulaikyti, kad nenaikintų 
sergančiojo kasoje (pancre
as) ląstelių, gaminančių 
insuliną, tai gali būti atsta
tytas ligonio organizmo 
gelbėjimas gaminti insuli
ną. Jeigu tyrimai ir toliau 
patvirtins ligišiolinius atra
dimus, tai cukraligė galės 
būti ne tiktai lengviau 
kontroliuojama, bet ir 
visai sulaikyta.

Toks atsiekimas būtų 
tolygus insulino išradimui. 
Pabrėžtina, kad tyrimai 
vyksta 12-koje centrų 
Europoje ir Kanadoje. Dr. 
J. Dupre yra diabeto spe
cialistas Universiteto ligo
ninėje (University Hospital) 
Londone, Ontario provinci
joje. Kaip žinia, ir insuliną 
atrado kanadietis dr. 
F.G. Banting,.

(h.n,J

KIENO KIŠENĖJE SĖDI 
KANADA IR PASAULIS?

Amerikiečių FORTUNE 
žurnalo duomenimis, 132 
asmenys valdo 98-nių bilijo
nų amerikietiškų dolerių 
vertės turtą pasaulyje. Jų 
tarpe yra 47 JAV turtuo
liai, 12 arabų, 10 azijatų, 
7 kanadiečiai ir po 6 bri
tus, Vakarų Vokietijos 
vokiečius bei olandus, iš 
šių turtingiausias kanadie
tis esąs K.C. I r w i n g, 
88 metų amžiaus, gyvenąs 
St. John's mieste, New
foundland' o provincijoje ir 
valdąs virš šešių su puse 
bilijonų dol. vertės lobį. 
Jį seka Toronto turtuoliai: 
K. Thimson, trys broliai 
Reichmann'ai, po jų, bro
liai Bronfman'ai (montrea- 
lietis Cuaries ir New Yor- 
k' o Edgar), valdą virš trijų 
su puse bilijonų vertės 
degtinės varyklas ir 1.1. 
Minima, kad ir dabartinė 
Didž. Britanijos (bei Kana
dos) karalienė, kurios turtų 
vertė siekia beveik 7 su 
puse bilijono dolerių. Se
kančiame sakinyje pažymi
ma, kad ji užgesinanti 
visas rūmų šviesas nakčia, 
kad sutaupytų pinigų. Už
miršo žurnalas pastebėti, 
kad beveik visi turtuoliai 
yra ir buvo didžiausi šykš
tuoliai, pav., garsusis sene
lis Rockfeller' is duodavo 
visiems savo pilotams, 
nesvarbu, kaip toli jį skrai
dindavo, tiktai po 10 centų 
arbatpinigių.

Nebent arabų turtuolius, 
(kurių vienas yra turtin
giausias pasaulio žmogus, 
sultonas Hassanai Bolkiah 
iš Brunei, valdąs 25 bilijo
nų dolerių turtą), sunku 
butų pavadinti "skrudžiais" 
nes jie kasdien išleidžia 
daugiau pinigų, negu kai 
kurios valstybėlės per 
metus. Antras turtingiau
sias žmogus pasaulyje yra 
Saudi Arabijos karalius 
Fahd, turįs 20 bilijonų 
dol. vertės turtą.

Tačiau kalbant apie tai, 
kas valdo pasaulį ir atski
ras valstybes , būtų teisin
giau, jei galėtume paskelb
ti, kieno kišenėse sėdi 
didžiosios televizijos ir 
radijo stotys, laikraščių 
leidyklos, filmų gamyklos, 
kitaip tariant, visa viešo
sios opinijos nuteikimo ir 
formavimo mašinerija. 
Taipogi, kas laiko savo 
rankose politinių partijos 
užkulisių virves ir virveles, 
visokių "loby" smogikų 
legalius ir nelegalius gink
lus, skirtus suvedinėti 
sąskaitoms ir pakreipti 
nuomones, įvairių fiktyvių 
sąjūdžių ir neva tai šalpos 
draugijų iždų raktus, neaiš
kių tarptautinių taikos, 
nusiginklavimo bei kitokių 
laisvių pavadėles ir 1.1, ir 
1.1., tada tikrai 
sužinotume kas
valdo pasaulį ir kieno kiše
nėje sėdime. Tokio sąrašo

niekas niekados nepaskelbs, "ml" SKAITYTOJU DĖMESIUI: DEL TECHNIŠKU PRIEŽASČIŲ ŠIS IR SEKANTIS "NL
o jeigu ir paskelbtų, tai ir 
skelbėjas būtų pavadintas 
melagiu arba kokiu nors 
"anti-ninku", arba jo są
rašas - falsifikatu.

REAGAN'O IR GORBA
ČIOVO SUSITIKIMAS

Sovietų užsienio reikalų 
ministerijos atstovui Bo- 
ris'ui Pjadisev'ui pareiškus, 
kad trečiojo Reagan'o-Gor- 
bačiovo'o susitikimo vieta 
dar nesanti nustatytaj JAV 
Valstybės departamentas 
tuojau paskelbė, jog susiti
kimas įvyksiąs Washington' 
e arba visai jo nebūsią. 
Priduriama, kad taip esą 
susitarę Shultz su Shevard
nadze. Šiedu užsienių reika 
lų ministerial susitiks dar 
kartą., Maksvoje š.m. spa
lio 22-23 dienomis ir galu
tinai susitars kada šį rude
nį JAV prezidentas susi
tiks Washington'e su Sovie
tų vadu Gorbačiov'u.

TNJĖS PASTA NGOS 
IŠGELBĖTI K AN ADOS-JA V 
PREKYBOS PAKTA c

16 mėnesių vedęs pasita
rimus su JAV atstovai: 
Kanados atstovas Simoi 
Reisman'as praeitą savaitę 
derybas nutraukė, pareikš
damas, kad JAV visiškai 
nesistengiančios ieškoti 
kompromisų ir visškai ne- 
bojančios Kanados pasiūly
mų. Jo nuomone, toksai 
laisvesnės prekybos paktas 
tarp JAV ir Kanados šiuo 
metu tegalįs pasirašytas 
laiku (t.y. iki spalio vidu
rio), jeigu įvyktų koksai 
stebuklas. Reisman'as taip 
pat nusiskundė, kad JAV 
visai nedėjusios pastangų 
rimtai derėtis ir tiktai pa
skutiniųjų 36 valandų bėgy
je pradėjusios derėtis rim
čiau, įtraukiant autoritetin
gus aukštuosius pareigūnus.

_ Š.m. rugsėjo 28 d. vyks
ta į Washingtor’ą Kanados 
finansų ministeris Wilson 
ir prekybos ministerė Car
ney ir bandys paskutinį aki
mirksnį išgelbėti pasitari
mus ir įsitikinti, ar yra 
kokia nors galimybė pasira
šyti kad ir siauresnės apim 
ties prekybos paktą.

KHOMEINI SERGA?
Jau daugelį metų kartota 

žinia ir vėl pasirodė užsie
nio spaudoje apie Irano fa
natiško vado ajatolos Ruho- 
llah Khomeini, 87 metų, 
ligas. Šį kartą skelbiama, 
kad jis turįs smegenų auglį, 
ir bus operuojamas Austri
joje. Iki šiol jis jau buvo 
sargdintas nepagydomu vė
žiu, šlubuojančia širdim, 
paralyžium ir kt. ligom, 
bet vis dar tebėra gyvas, 
piktas ir veiklus.
KANADOS PAŠTO STREI
KAS NEBEIŠVENGIAMAS
Karingasis arogantiškas 

pašto įstaigų tarnautojų 
profesinės sąjungos vadas 
Jean-Claude Parrot Toron
te pareiškė, kad paskuti
nieji Kanados pašto pasiūly
mai esą nepriimtini, todėl 
numatytasai streikas esąs 
nebeišvengiamas. Šalia kitų 
reikalavimų profesinė sąjun-

NUMERIS TEBUS 6 PUSLAPIU.

Simboliniai Kryžiaus keliai Sv. Petro aikštėje birželio 26 d. Lietuviški kryžiai ir vigilinės eisenos , 
prisimenant Lietuvos kryžiaus kelius. Nuotrauka J.V. Danio

ga yra priešinga Kanados 
Pašto įstaigos planui išnuo
moti nemažą skaičių pašto 
agentūrų privatiems asme
nims.
Streikas būsiąs panašus 

į neseniai vykusį rotacinį 
laiškanešių streiką, t.y., 
pasikeisdamos streikuojan - 
čios įvairių vietovių pašto 
įstaigos.
PURVO GRIŪTIS 
KOLUMBIJOJE

Gausaus lietaus atmir
kyta Andų kalnų žemė, 
pavirtusi purvo griūtimi, 
užliejo Medellin'o vargingų
jų priemiesčio lūšneles bei 
namukus. Iki šiol gautomis 
žiniomis apie 200 asmenų 
buvo purvo upių gyvi palai
doti. Yra šimtai sužeistų. 
Šiame, antrajam didumu, 
Kolumbijos mieste gyvena 
nemažas skaičius lietuvių.
GALIMA MINĖTI TROCKĮ

Iki šiol Sovietų Sąjun
goje Trockio vardas nemini
mas nuo to laiko, kai Stali
nas jį išvijo užsienin už 
opoziciją oficialiai Partijos 
linijai. 1940 metais sovietų 
pasiųstas žudikas Meksikoje 
Trockį nudobė kirviu. Pa
skutiniu metu net kelioli
ka sovietų laikraščių pa
skelbė straipsnių apie šį 
senosios gvardijos bolševiką 
ir Raudonosios armijos įstei
gėją. Trockis vaizduojamas 
kaip savanaudis prisiplakė
lis, kuris visokiais būdais 
bandęs pakenkti Leninui 
ir beįsteigiančiai bolševiki
nei valsybei.
SEPTYNIEMS IŠKELTA 
BYLA
Buvusiam Kanados Pro

gresyviųjų Konservatorių 
partijos pirmininkui advoka
tui Peter BĮ a i k i e 
ir kitiems jo biznieriškų 
užsiėmimų partneriams iš
kelta byla už nelegalų Tele- 
globe Canada firmos parda
vimą privačiai bendrovei. 
Blaikie, žinomas Montrealio 

advokatas ir ministerio pir
mininko Mulroney asmeniš
kas draugas, kaltinamas 
nupirkęs 1000 Memotec 
akcijų, sužinojęs slapta ir 
iš anksto, kad Memotec 
yra pasiruošusi nupirkti 
valstybinę Teleglobe Cana
da bendrovę. Blaikie, paty
ręs, kad jam iškelta byla, 
tuojau atsistatydino iš Ca
nada Development Invest
ment Corp. dorektoriaus 
pareigų. Apie tai pranešė 
ministerė Barbara McDou
gal, vadovaujanti valstybi
nių firmų perdavimo į pri
vačias rankas (privatization) 
reikalų ministerijai.

Opozicija susžinojusi apie 
keliamą bylą, tuojau parei
kalavo šio naujo skandalo 
viešo parlamentinio tyrimo. 
Progresyvieji konservato
riai, žinoma, tokio tyrimo 
nenori: ir pats Mulroney, 
tuo metu buvojęs Sherbro - 

PRANEŠA ELTA:

AR KGB SUREDAGAVO JAŠKŪNO STRAIPSNĮ?

Birželio 6 d. TIESOJE buvo išspausdintas buvusio 
politinio kalinio Henriko Jaškūno pareiškimas, kuriame 
apšmeižiami kai kurie į Vakarus emigravę jo buvę nelais
vės draugai, ypač lietuvis Jonas Simokaitis ir rusai: Kuz
necovas bei Ginzburgas. Paryžiuje leidžiamas rusų laikraš
tis RUSKAYA MYSL apie tai išspausdino straipsnį, ku
riame rašoma, kad Jaškūno prasimanymai itin nustebino 
jį gerai pažinojusius buvusius kalinius. Šįmet emigravęs 
ir dabar Paryžiuje gyvenantis Simokaitis telefonu susisie
kė su Jaškūnu Lietuvoje ir pasiteiravo, ar jis tikrai yra 
parašęs, ką vilniškė TIESA atspausdino. Jaškūnas atsakė, 
jog jis nieko panašaus nėra rašęs ir jokių nelaisvės drau
gų pavardžių nėra minėjęs, o tiktai išreiškęs savo nuomo
nę apie naująją Gorbačiovo politiką. Visa kita buvę be jo 
žinios įterpta. Jaškūnas dabar siekiąs, kad straipsnis būtų 
atitaisytas.

RUSKAYA MYSL nuomone, Vakaruose sunku spręsti, 
kaip sovietinis saugumas apgavo ar palaužė Jaškūną. 
Aišku tik viena, kad sovietinei propagandai nepakanka 
savo autoriteto šmeižtams skleisti, prireikia buvusių poli
tinių kalinių vardų. Bet šmeižtai yra siūti baltais siūlais, 
rašo rusų laikraštis. Vargu galima tikėti, kad buvęs poli
tinis kalinys, iškalėjęs beveik 22-jus metus, apšmeižtų 
buvusius nelaisvės draugus.

Paryžiaus rusų laikraščio žiniomis, Henrikas Jaškūnas 
dabar siekiąs emigruoti į Vakarus.

oke mieste ir parlamente 
jį pavaduojąs ministerio 
pirmininko pavaduotojas 
Mazankowski apie naują 
partijos nesėkmę atsisakė 
kalbėti.

Minima, kad Blaikie pir
kęs 1000 akcijų, mokėda
mas $10.50 už- kiekvieną 
jų, o jų vertė už kelių die
nų pakilo iki $13.00 už 
kiekvieną akciją. Jeigu tai 
ir nesanti didelė suma, aiš
kina kaltintojai, tačiau 
svarbus čia yra pats princi
pas: atsakingose pareigose 
esantys asmenys neturį nau
dotis savo turimomis konfi
dencialiomis informacijo
mis, siekdami nelegalaus 
uždarbio. Tyrimus pravedė 
Quebec Securities Com
mission. Jai padėjo Ontario 
Securities Commission ir 
federalinis Depatment of 
Consumer and Corporate 
Affairs.
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankralčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolidra, grajinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Iš Krikščionybės Sukakties 
Minėjimo Romoje Pamaldos Šv. Petro bazilikoje , celebruojamos Popiežiaus. Kairėje - montrealieti s Paulius MaliŠka, naujai įšventintas diakonas, atlieka 

skaitymus. Nuotrauka J.V. Danio.
J. V. Danys

Jau keli mėnesiai vyksta ir dar likusiais šių metų mė
nesiais vyks daugelyje vietų, kur yra bet koks lietuvių 
susibūrimas, 600 metų krikščionybės sukakties minėjimas 
viena ar kita forma. Daugumoje šie vietinio pobūdžio 
minėjimai yra patiems lietuviams prisiminti istorinį svar
bų įvykį, bet yra proga ir savo krašto religinius, visuo
meninius ir politinius vadovus supažindinti su Lietuvos 
istorija ir dabartine okupuota padėtimi.

Svarbiausias minėjimas įvyko Romoje, kur Vatikanas 
yra pasaulio Katalikų Bendrijos centras. Popiežius yra 
virš 500 milijonų katalikų vadovas, ir yra krikščionių, ne
krikščioniu ir netikinčiųjų pripažįstamas bendru žmogiškų 
principų vadovu. Kartu yra ir Vatikano-mažos salelės 
didžiuliame Romos mieste, - valstybes galva. Vatikanas 
kaip valstybė, yra viena iš virš 160 vasltybių Jungtinėse 
Tautose.. Taigi, įvykiai Vatikane turi platų atgarsį ir pa
saulyje. Minint krikščionybės sukaktį, neišvengiamai žinių 
tarnyboje, laikraščiuose, TV ir radijuje buvo minima Lietu
vos vardas ir dabartinė jos būklė Sovietų inkorporacijoje.

Daugelį įvykusių renginių galima maždaug paskirstyti 
į dvi grupes: renginiai suruošti Popiežiaus vadovaujamos 
administracijos (daugumoje religiniai) dalyvaujant ir lietu
vių šventės ruošimo komitetams, ir renginiai suruošti 
lietuvių (dalinai religiniai).

Popiežiaus Sv. Petro Bazilikoje cėlebruojarnos pamal
dos ir kartu Jurgio Matulaičio paskelbimas Palaimintuoju 
buvo jubiliejaus iškilmių centrinis įvykis,

Į Popiežiaus celebruojamas Mišias Bazilikoje visada 
susirenka iki virš dešimties tūkstančių piligrimų ir turistų 
iš įvairiausių kraštų. Dažnai jos būna skiriamos ypatin
giems katalikų Bendrijos įvykiams paminėti ir tada at
kreipia didesnį dėmesį pasaulio spaudoje. Tuo būdu ir šio 
minėjimo proga Lietuvos vardas buvo plačiai paminė * 
tas pasaulio žinių tarnyboje.

Iškilmingos pamaldos Bazilikoje

Birželio 28 dienos pamaldos Bazilikoje buvo skiriamos 
lietuviams, mors susirinkusiųjų tarpe nelietuvių buvo bene 
dvigubai daugiau kaip lietuvių, kurių šiuo kartu buvo virš 
3,000. Iš Lietuvos buvo leista atvykti Telšių vyskupui 
Antanui Vaičiui, kuriam Popiežius religinėse apeigose sky
rė matomai svarbų vaidmenį tarp specialiai sukviestų 
20 kardinolų ir arikivyskupų, atstovaujančių keliolikai kata
likiškų kraštų. Atatinakamai išskirtinai buvo matomas ir 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, vyskupas išeivijai. Labai ak
tyviai buvo įtrauktas į įvairius skaitymus montreališkis 
Paulius Mališka, anksčiau, prieš pora dienų Romoje įšven
tintas į diakonus.

Šioms pamaldoms sekti Vatikanas atspausdino liuksusi
nį vadovų, su religinių giesmių tekstais. Leidinyje sutrauk
tai, bet labai nuosaikiai aprašyta Lietuvos kelias į krikš
čionybę pradedant Mindaugo krikštu 1251 m., bet kuris 
neįgyvendino krikščionybės krašte ir po Mindaugo mirties- 
visiškai išblėso. Nurodoma, kad su Jogailos krikštu 1387 
m. Lietuva buvo formaliai įvesta į Europos (Romos) krikš
čioniškųjų kraštų tarpę pagal tų laikų politinę sampratų. 
Vadove įdėta ir palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo 
trumpas aprašymas. Visi aprašymai yra itališkai ir lietu
viškai.

Pamokslą. Popiežius pasakė itališkai, daug kur įterpda
mas lietuviškus poskyrius, o sveikinimų dalyje dar trum
pai kalbėjo angliškai, lenkiškai ir prancūziškai.

Vadove atspausdinta septynios lietuviškos giesmės su 
gaidomis ir viena lenkiška, šalia eilės lotyniškų apeiginių 
tekstų.

Po pamaldų Bazilikoje Popiežius iš balkono Sv. Petro 
aikštėje sukalbėjo tradicinį "Viešpaties Angelas" ir po to, 
ilgokame pareiškime, kalbėjo apie Lietuvos krikšto jubilie
jų ir palaimintąjį J. Matulaitį,_ bei šventusias Lietuvos 
vietas- Aušros Vartus, Šiluvą ir Žemaičių Kalvariją.

Audiencija lietuviams birželio 27 d. buvo specialioje 
7,000 vietų audiencijų salėje, kur lietuvių buvo apie 
3,000. Vyskupas P. Baltakis, OEM, vyskupas lietuviams 
už Lietuvos ribų, pasveikino Popiežiuko vysk. A. Vaičius 
iš Lietuvos įteikė didelį jubiliejinį ženklą iš Lietuvos gin
taro ant ąžuolinio skydo.

Popiežius pasikalbėjo su eile paskirų asmenų, fotogra
favosi su lietuviais dvasiškiais, vienuolėmis, Vasario 16- 
tos Gimnazijos moksleivių ansambliu ir pasakė ilgesnę 
šiltą kalbą lietuviams.

Protarpiais giedojo jungtinis lietuvių choras, o Vasario 
16 Gimnazijos ansamblis pašoko tautinių šokių.

Tarptautinis Bažnytinės istorijos simpoziumas vyko bir
želio 24-26 d.d. Gregorianumo universitete. Jį pasiūlė Po-
2 psl.

piežius ir suorganizavo Popiežiaus istorinių mokslų komi
tetas, kuris padengė visas su tuo susijusias išlaidas, įskai
tant ir paskaitininkus.

Iš 12 paskaitininkų, keturi buvo lietuviai (prof. dr. P. 
Rabikauskas iš Romos, prof. dr. Marija Gimbutienė iš 
Los Angeles, dr. Rasa Mažeikaitė iš Toronto ir kunigų 
seminarijos prof. Algimantas Kajeckas iš Lietuvos (Kauno). 
Kiti paskaitininkai buvo žinomi mokslininkai - keturi len
kai (vienas gyvenantis Londone, Anglijoje), du vokiečiai 
ir po vieną amerikietį ir švedą.

Popiežiaus administracijos renginiai buvo labai sklan
džiai suorganizuoti. Ne tik Popiežiaus pareiškimuose Bazi
likoje ar audiencijos metu, ar Šv. Petro aikštėje ir laiške 
Simpoziumui, bet ir organizuojant šventę Romoje, Popie
žius parodė didelį palankumą bei moralę ir materialią 
pagalbą.

Lietuvių Komitetų renginiai.

Lietuvių komitetai tiesioginiai organizavo simbolinius 
Kryžiaus kelius Šv. Petro aikštėje, akademiją-koncertą, 
susitikimo priėmimą Šv. Kazimiero kolegijoje, baigiamą
sias vaišes-koncertą Angelo pilies sode ir spaudos konfe- 
rnciją. Lietuvių, su aktyvia pagalba iš Vatikano, buvo su
organizuota Padėkos pamaldos už J. Matulaičio paskelbi
mą palaimintuoju ir naujo" diakono Pauliaus MališKos iš 
Montrealio įšventinimą Šv. Jono Laterano bazilikoje.

Simbolinius kryžiaus kelius organizavo jaunimas bei 
jaunoji karta, vadovaujant kun. E. P u t r i m u i iŠ 
Toronto, dabar siekiančiam teologijos laipsnio Romoje. 
Parašytus specialius religinius tautinius aptarimus kiekvie
nai kryžiaus kelių stočiai ir primenančius lietuvių tautos 
kryžiaus kelius, skaitė lietuviškai Nijolė T a u t k u — 
t ė iš Romos, lotyniškai - Jonas Malinaus
kas, atvykęs iš Punsko, angliškai - Milda D a n y-

PERSPEKTYVOS Nr. 21
/ Iš Pogrindžio spaudos /
"TSRS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į SVEIKATOS APSAUGĄ" 
(42 str.)

Piliečių medicininis aptarnavimas kiekvienoje valstybė 
je sudaro vieną iš svarbiausių socialinių sričių, todėl ir 
tarybinis režimas iš pat pirmųjų egzistavimo dienų ir šiuo 
laiku tebeskiria tam klausimui didelę propagandinę reikšmę.

Kalbėdama apie nemokamą piliečių medicininį aptarna
vimą, tarybinė propaganda visai nemeluoja, teikdama, kad 
Tarybų Sąjungoj vienam tūkstančiui gyventojų, lyginant su 
kitais Europos kraštais, tenka daugiausiai medicininio per
sonalo. Kas taip, tai taip, tačiau, nutylima apie gydomųjų 
įstaigų techninį lygį, apie medikų pasiruošimą. Kaip keis
ta, kad nežiūrint žemo medicinos darbuotojų atlyginimo 
(pavyzdžiui, mėnesinis atlyginimas medicinos sesers apie 
80 rublių, o gydytojų- apie 110-120 rublių), stojantiems į 
medicinos institutus didžiausi konkusrsai ir be kombinaci
jų beveik neįmanoma pakliūti. Tuo tarpu yra daug inžine
rinių specialybių, kurias baigus, atlyginimas 30-50% dides
nis negu gydytojų, o į jas būna žymiai mažesnis konkursas. 
Šį visuomeninį reiškinį paaiškina nemokamo gydymo speci
fika. Mat, niekam taip lengvai nepavyksta gauti pašalinių 
pajamų prie savo mėnesinio atlyginimo, kaip kad medi - 
kams. Jeigu pilietis nori, kad jį gydytų geresnis specialis
tas, jam tenka neoficialiai sumokėti gana nemažą sumą . 
Pavyzdžiui, kad pakliūti į populiaresnes ligonines (kur yra 
geresni specialistai), reikia turėti pažinčių "blatą" arba su 
gebėti "įbrukti" dovaną (medicinoje žodis "kyšis" nevarto
jamas). O dovanų vertė-nuo keliasdešimties iki tūkstančio 
rublių. Kaip matome, geresni medikai specialistai ne ofi
cialiai tapo net labai brangiai apmokami, o pats gydymas 
tokiose ligoninėse dažnai būna atviru apiplėšimu. Mat, li
goninėse trūksta vaistų, todėl ligoniai patys priversti juos 
įsigyti pas spekuliantus (paprastai, pas tuo pačius medikus 
mokėdami dešimteriopai brangiau.

Neapmokamas medicininis aptarnavimas piliečių nepai
kina ir neprievartauja. Jeigu ligonis principingas, gali nie
kam nieko neduoti, vistiek jį gydys. Tačiau teks laukti ke
letą valandų poliklinikoj - eilėj, kad rajoninė gydytoja pri 
rašytų kokią nors procedūrą arba skirtų bent porą minu - 
čių apžiūrėjimui. Sunkiai sergantieji paguldomi be dovanų 
į ligoninę. Ten taipgi galima laikytis nemokamo gydymo 
principų - niekam nieko neduoti. Bet ligoninėje yra įvai - 
rių palatų - kur guli vienas ar keletą ir tokių lovų skai - 
čius viršija desėtką. Be to, gali pragulėti keletą dienų 
arba net savaičių koridoriuje. O ką turi dayti ligonis , 
jei jam gydytojas vaistų prirašo, o ligoninė jų neturi? La
bu sunki padėtis su sanitarių aptarnavimu. Ligoninėse jų 
trūksta, nes be galo žemi atlyginimai. Sanitarėmis pa

t ė iš Kanados, laikinai gyvenanti Romoje, ir itališkai 
- Fausto Fascini, italų jaunimo organizacijos Commune 
e Liberazione atstovas.

Šioje vigilijoje, kur dalis susirinkusiųjų turėjo uždegtas 
vigilines žvakes, o kita dalis su degančiais deglais ėjo 
ratu aplink istorinį obeliską, dalyvavo apie 700 žmonių. 
Clevelando Vyrų Oktetas giedojo giesmių posmelius, ku
riems pritarė susirinkusieji. Popiežius, pasirodęs kelioms 
minutėms savo įstaigos balkone, dalyvaujančius palaimino.

Labai įspūdinga vakaro vigilija milžiniškos Bazilikos 
papėdėje, varpams gaudžiant, buvo baigta visiems susigru
pavus apie obeliską ir giedant "Marija, Marija... paleng
vink vergiją..."

Akademiją-koncertą didžiojoje audiencijų salėje pradė
jo prel. A. B a r t k u s, šventės ruošimo Romos komite
to pirmininkas.

Stasys Lozoraitis, jn. Lietuvos Diplomati
nės tarnybos šefo pavaduotojas ir kartu Lietuvos Diploma
tinės tarnybos atstovas prie Vatikano, pareiškė visų lietu
vių padėką Popiežiui už jo "nepaprastą palankumą, parody
tą mūsų bažnyčiai ir tautai, už jo nuolatinę paspirtį , 
už jo padrąsinimus rengiant šias iškilmes". Toliau S. Lo
zoraitis, jn. pabrėžė ryšį su broliais lietuviais: "Nors esa
me toli nuo Lietuvos, tačiau mintimis esame su visais 
mūsų broliais ir ypač tais, kurie dirba, kenčia ir gina 
aukščiausius žmonijos idealus ir pagrindines teises. Džiau
giamės,^ kad štai, mūsų tarpe yra atvykę svečių iš tėvy
nės... Žiūrime į ateitį kurioje ir mums lietuviams turi 
būti vieta, kad galėtume gyventi laisvi ir taikoje su vi
sais, sename krikščioniškame Europos kontinente".

St. Lozoraitis, jn., kaip diplomatinis atstovas prie Va
tikano, atstovavo Nepriklausomos Lietuvos tęstinumą šio
se pasaulinio masto iškilmėse ir taip pat kartu atstovavo 
visus lietuvius laisvame pasaulyje, nes visuomeninių orga
nizacijų atstovų sveikinimų nebuvo.

prastai dirba nusenę moterys arba tokios, kurios iš gamyk
lų už pravaikštas ar girtuokliavimą pašalintos. Tokios sa
nitarės už bet kokią paslaugą stengiasi turėti asmeninės 
naudos. Ligonis, nebegalintis pats nueiti į tualetą, turi 
ieškoti išeities. Reiškia, reikia duoti, žodžiu, su ligonine, 
kaip su ratais, netepsi - nevažiuosi.

Nemalonų vaizdą daro ambulatrijos, kur didelė dalis 
medikų dirba ne iš pašaukimo, "o tik iš reikalo". Todėl 
vieni ligoniai (pensininkai, darbininkai) sutinkami grubiai, 
su jais visiškai nesiskaitoma, gi kitiems rodomas ypatin
gai didelis medicininis rūpestis. Priklauso nuo te, kur pa
cientas dirba, o ne tai, kas jam skauda. Jei pacientas 
yra kolūkio pirmininkas, krautuvės arba bazės vedėjas, 
paprastai "sausas" iš gydytojo rankų nepasprunka - jam 
randamos visokios ligos, "reikalaujančios ilgesnio gydymo'.' 
Žodžiu, stengiamasi kuo ilgiau palaikyti dalykinį "blatą". 
Pravesti sistemingą rimtą ambulatorinį gydymą neturint 
artimų pažinčių arba neduodant dovanų, beveik neįmano
ma.

Tenka pažymėti, kad mūsų "beklasėje" visuomenėje 
yra ir tokių piliečių, kurie pilna žodžio prasme naudojasi 
neapmokamu medicininiu patarnavimu be jokių "blatu" 
bei dovanų. Aukšti partijos ir valdžios pareigūnai aptar
naujami specambulatorijose ir specligoninėse, aprūpintose 
moderniškiausia importine medicinine aparatūra ir geriau
siais specialistais. Tokiose ligoninėse gydymas, maitini
mas ir aptarnavimas yra visiškai nepalyginami su eilinėm 
ligoninėm. Jeigu darbo liaudis talpinama po kelioliką 
nedidelėj palatoj, kurioje trūksta oro, ligoniai maitinami 
prastu maistu, o vaistus tenka patiems įsigyti, tai specli
goninėse ligoniai turi atskiras palatas su visais praban
giais patogumais. Tokie ligoniai maitinami pagal visus 
kaprizinius pageidavimus, o gydomi spccimportiniais vais
tais iš kapitalistinių kraštų. Nors pastoviai spauda 
liaudį informuoja, kad kapitalistinių kraštų vaistai yra 
žemos kokybės ir nepakankamai išbandyti, tačiau spec- 
pareigūnai, kad ir kaip keista, naudojasi tokiais vaistais.

Komiškiausią vaizdą sudaro profilaktinis dirbančiųjų 
apžiūrinėjimas. Priklausomai nuo darbo sąlygų, dirbantieji 
privalo praeiti medicininį patikrinimą - apžiūrėjimą. į 
gamyklos ambulatoriją tą dieną suvažiuoja visų ligų spe
cialistai ir pagal sąrašus dirbančiuosius apžiūri, atlieka 
analizus ir rentgeninį peršvietimą. Viskas atrodo puikiai, 
tik dirbantieji į profilaktinius apžiūrėjimus žiūri, kaip į 
pasityčiojimą. Toks profilaktinis medicininis apžiūrėjimas 
vyksta konvejerio principu ir per valanadą praleidžiama 
iki~ 5U žmonių. įdomu, ką gali gydytojas per dalį minutės 
sužinoti iš paciento, visą laiką ragindamas "greičiau, 
greičiau, netrukdykite mums dirbti". Profilaktiniai labora
toriniai ir rentgeno tyrimai atliekami formaliai ir tik 
esant didesniems nukrypimams nuo normos, jie pastebimi.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Anga kasamo tunelio tarp Prancūzijos ir Didž. Britanijos netoli Coliais miesto S. Prancūzijoje.

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA PASIRAŠĖ SUTARTI 
TUNELIO PRAKASIMUI

Atvykusi į Paryžių Anglijos ministerė pirmininkė Mar
garet Thatcher ir Prancūzijos prezidentas Franęois Mitte- 
rand susitiko Elysee Rūmuose. M. Thatcher tarė žodį, 
pareikšdama, kad greitieji traukiniai tarp Londono ir 
Paryžiaus jau 1993 metais galės pralėkti naujai atidarytu 
tuneliu po Atlanto vandenynu. Abiejų kraštų greitųjų 
trauKinių greitis dar turės būti suderintas ir priderintas 
tunelio konstrukcijai. Atidarius tunelį, pranyks Anglijos 
atskyrimas nuo kontinentinės Europos. Anglijos kara
lienė Viktorija visada skųsdavosi, kai reikėdavo vykti į 
Prancūziją per sąsiaurį, skiriantį Angliją nuo Prancūzijos, 
kurio platumas yra 39 kilometrai. Ant kranto Anglijos 
pusėje yra įsikūręs Dover miestas su apie 35,000 gyvento
jų, o Prancūzijos pusėje - Calais.

Tunelį reikės prakasti 31 mylios ilgio, kurių 24 mylios 
eis po vandeniu. Tunelio prakasimui sudaroma "Consor
tium" bendrovė. Ji nieko nelaukdama, pradeda pinigų 
kaupimą ir akcijų pardavimą. Tunelį iškasus ir 1993 m. 
atidavus vartojimui, skaičiuojama, kad per metus prava
žiuos 30 milijonų keleivių, 16 milijonų tonų bus pervežta 
prekių. Koks bus pelnas dar sunku pasakyti.

Šypsodamasis Prancūzijos premjeras Mitterand pasakė, 
kad nuo tada Anglija daugiau nebus atskirta nuo Europos 
ir jie susilygins su europiečiais. Taip pat europiečiams 
susidarys galimybė geriau pažinti anglus ir juos suprasti..

Nurodoma, kad tunelio prakasimas kainuos apie 8 
bilijonus dolerių. Tunelio prakasimui projektas jau buvo 
paruoštas 1951 m. Gerokai pavėluota, nes Napoleonas 
siūlė tunelį pradėti kasti 1802 m.

Daug buvo įvairių pasiūlymų ir net projektų, bet 
tunelio kasimas nusitęsė net apie 200 metų.

P. I n d r e i k a

STALINO VALYMO 
STATISTIKA

Sovietų žurnalas "Ogo- 
niok" pirmų kartų Sov.Sų- 
jungoje paskelbė statistikų 
apie Stalino atliktus valy
mus kariuomenėje.

Rašoma, kad tarp 1937 
-1939 m., II-ojo Pasaulinio 
Karo išvakarėse, iš 5 mar
šalų buvo likviduoti 3, iš 
5 armijų grupių vadų - 3. 
Likviduoti visi 10 armijų 
vadai, 50 korpusų vadų (iš 
57), 154 divizijų vadai (iš 
180) bei 401 pulkų vadas 
(iš 456). Tad kokio įrodymo 
dar reikėtų, kad jis nebuvo 
joks nei "tėvas", nei "moky 
tojas", o paprasčiausias psi
chopatas, masinis žudikas.

Dabar "Ogoniok" net 
rašo, kad ir Chruščiov'o 
pravesta akcija prieš Stali
no kultų buvo nepakanka
mai gili ir kad dar daug 
kas likę neatskleista.

Ilgai tylėjo ir "Ogoniok". 
Ilgai tylėjo kiti, kurie apie 
visa tai žinojo. Ilgai tylėjo 
milijonai, kurie nieko apie 
tai nežinojo ir buvo idea
lizmo vardu mulkinami...

Stalino Valdžios Paslaptys
Skaitytojams pageidaujant, atspausdiname keletą įdo - 

mių epizodų iš serijos "BAISIOSIOS STALINO VALDŽIOS 
PASLAPTYS". Pirmą kartą buvo atspausdinta serija "Ne
priklausomoje Lietuvoje" 1953 m. Šiuos atsiminimus pa
skelbė Vakarams buvęs NKVD generolas Aleksandr Orlov. 
Jis buvo taip pat Vyriausiojo Teismo prokuroras, Stalino 
įgaliotinis Ispanijos respublikai jos civilinio karo metu. 
Per 21 metus pažinęs slapčiausius sovietų valdžios užkam
pius ir visus vadus, pabėgo į Vakarus 1938 m.

1. "1934 metais gruodžio mėn. 1-ją d. jaunas komunis
tas Leonidas Nikolajevas įėjo į Smolny namus Leningrade 
ir nušovė’ įžymųjį Politbiuro narį S.M. Kirovą, Leningrado 
rajono galvą. Žudikas nusikaltimo vietoj buvo suimtas. 
Tučtuojau speciali komisija su Stalinu priešakyje, strima
galviais išvyko iš Maskvos į Leningradą.

Pirmutinis paskelbtas oficialus pranešimas Kirovo 
nužudymą priskyrė rusams baltgvardiečiams teroristams, 
kurie, esą, iš Suomijos, Latvijos ir Lenkijos įsibrovę į Sovie
tų Sąjungos žemę. Po kelių dienų sovietų laikraščiai 
pranešė, kad NKVD suėmė ir sušaudė 104 baltagvardiečius 
teroristus. Tačiau šešioliktąją dieną po nužudymo visa šita 
iškart paskelbta versija staiga buvo palaidota. Visiškai 
nauja versija priskyrė Kirovo nužudymo kaltę dviem 
įžymiems bolševikams, kuriuodu buvo Stalino valdžios 
opozicionieriai. Sovietų laikraščiai ėmė baisiai pulti šiuos 
lyderius: Zinovjevą ir Kamenevą. Juodu ir daugelis kitų 
buvusių opozicionierių buvo suimti.

Gruodžio mėn. 28 d. buvo paskelbtas Nikolajevo ir 
kitų 13-kos asmenų, šio nužudymo bendrininkų, oficialus 
kaltinimo aktas, ir sekančią dieną, sovietų laikraščiai 
pranešė, kad visi 14 nusikaltėlių prie uždarų durų nuteisti 
mirti ir teismo sprendimas įvykdytas. Bet tie laikraščiai 
nė puse žodžio nepažymėjo, kad Zinovjevas ir Kamene
vas būtų dalyvavę Kirovo nužudyme.

Tuo metu aš nebuvau Sovietų Sąjungoje tad ir mano 
vienintelis žinių šaltinis apie šią bylą tebuvo oficialusis 
komunikatas^ spaudoje. Kai aš tik perskaičiau, kad 104 
baltagvardiečiai buvo sušaudyti, aš tuoj suabejojau šios 
žinios tikrumu. Kaip buvusis Užkaukazės pasienio kariuo
menės viršininkas, aš puikiai žinojau, jog teroristai grupė
mis nepereina stropiai saugomą sieną. Antroji versija - 
apie Zinovjevą ir Kamenevą buvo per daug didelė nesą
monė, kad aš jai tikėčiau. Bet labiausiai mane nustebino 
tas dalykas, kad Stalinas, kai tik jis sužinojo apie Kirovo 
nužudymą, išdrįso vykti į Leningradą. Žinodamas, kokių 
fantastiškų priemonių Stalinas imdavosi savo saugumui 
patikrinti, jo staigus vykimas į Leningradą tokiomis nera
miomis valandomis man atrodė visiškai negalimas daiktas.

Kai tik grįžau į Sovietų Sąjungą, mano įtarimas dėl 
Kirovo bylos labiau padidėjo. Aš patyriau, kad buvusis 
Leningrado NKVD viršininkas ir jo padėjėjas nepasodinti 
į kalėjimą, nors jie ir neužkirto kelio nužudyti Kirovą. 
Užuot to, jiedu Stalino įsakymu, gavo aukštus postus 
turtingiausioje Sibiro aukso kasykloje.

Maskvoje aš dar daugiau patyriau: 1934 metų pavasa
rį ir vasarą įvyko keletas tarp Kirovo ir kitų Politbiuro 
narių konfliktų dėl prieštaraujančių jų nusistatymų, lie
čiančių statybą Leningrado rajone. Vieno tokio konflikto 
priežastis buvo ta, kad Kirovas surekvizavo atžymėtą ir 
skirtą Leningrado kariuomenei maisto dalį ir ją atidavė 
miesto darbininkams. Karo ministeris Vorošilovas įsižeidė 
dėl tokio Kirovo žygio ir kaltino per dideliu valdžios 
pasisavinimu.

Kirovas paaiškino, kad jis buvo priverstas tai padary
ti, nes maisto tiekimas darbininkams buvo sutrikęs. į tai 
Vorošilovas klastingai tepastebėjo, kad Kirovo žygis esąs 
"pigi priemonė pasidaryti populiariu". Kirovas užsidegė ir 
su jam būdingu įskarščiavimu atrėžė: "Jeigu politbiuras 
nori, kad darbininkai tiektų gaminių, reikia juos ir maitin
ti!"

"O kodėl Leningrado darbininkai turi geriau valgyti 
negu kiti darbininkai?"- paklausė Stalinas. Kirovas nebesu- 
sivaldė ir kardai atkirto: "Aš manau, kad jau atėjo pats 
laikas panaikinti maisto kortelių sistemą ir pradėti mai
tinti mūsų darbininkus".

Toks teisybės pykštelėjimas į akis jau buvo tikras 
nelojalumo gestas paties Stalino atžvilgiu. Ilgainiui, santy
kiai tarp Kirovo ir politbiuro narių vis tempėsi ir jo 
važinėjimai į Maskvą vis ėjo retyn. Stalinui itin kėlė 
rūpesčio nuolat kyląs bei populiarėjąs geras Kirovo var
das. Tai ypač buvo pastebima 1934 metų 17-tame komu
nistų partijos suvažiavime. Šituose Partijos suvažiavimuo
se viskas iš anksto yra iki smulkmenų numatyta ir su
tvarkyta, net ir entuziazmas, kurį delegatai turi pareikš
ti savo vadams. Atstovai žinojo, kad kiekvienas Politbiu
ro narys turi teisę į dviejų minučių plojimą atstovų del
nais, o Stalinui jie turėjo ploti pilnas dešimt minučių. 
Tačiau kai Kirovas pasirodė prezidiume, Leningrado atsto- 
1987.IX.30

vų delegacija taip nuoširdžiai ir audringai antnormiškai 
ėmė ploti, kad suvažiavimas savo plojimais įsiliejo į tą 
entuziastingą plojimą.

Nepakęsdamas Kirovo pasireiškimo, Stalinas nutarė jį 
atšaukti iš Leningrado. Tačiau Kirovas neskubėjo vykti. 
Šiai padėčiai pašalinti, Stalinas sugalvojo velnišką planą. 
Jis sumanė suorganizuoti Kirovo nužudymą ir kaltę pri
mesti. buvusiems opozicijos vadovams: Zinovjevui ir Ka- 
menevui; vienu kirčiu pašalinti ir artimiausius Lenino 
draugus.

Tam tikslui Stalinas turėjo panaudoti tuometinį NKVD 
viršininką Jagodą. Šisai tuoj iškvietė iš Leningrado NKVD 
įstaigos jo globojamąjį Vanią Zaporožecą. Ogi tuo metu 
Leningrado NKVD įstaigos bylose gulėjo slaptas praneši
mas apie tokį Leonidą Nikolajevą, jauną komunistą, kuris 
buvo tiek užsirūstinęs dėl jo išmetimo iš komunistų parti
jos, kad jis savo vienam draugui net pasisakė esąs pasi
ryžęs nužudyti Kontrolės komisijos narį, kuris jį išmetė. 
Beveik nereikia nė sakyti, kad tas pats jo "draugas", o 
ne kas kitas, pranešė NKVD įstaigai apie tą jo sumany
mą nužudyti. Zaprožec panoro patsai asmeniškai susi
draugauti su Nikolajevu. Jo nurodymu "draugas" sutvarkė 
nepaprastai atsitiktiną susitikimą su juo ir pristatė Niko
lajevu! Zaporožecą kita sugalvota pavarde ir kaip neva 
buvusį jo darbo draugą. Nikolajevas padarė Zaporožecui 
palankų įspūdį. Po to, Zaporožecas davė "draugui" nuro
dymų stengtis dar arčiau susidraugauti su Nikolajevu, 
paskolinti jam nedidelėmis sumomis pinigų- ir pranešinėti 
NKVD apie kiekvieną savo žingsnį.

Toliau Zaporožec nurodė "draugui" sugestionuoti Niko- 
lajevui, kad mažai žinomo komisijos nario nužudymas 
sukeltų nereikšmingą, beveik nepastebimą įspūdėlį, tuo 
tarpu, kai šūvis į kokį Politbiuro narį, - lyg griausmas 
nudardėtų per visą šalį.

Nikolajevas susižavėjo mintimi. Vienintelė kliūtis- 
jis neturėjo šaunamo ginklo. "Draugas", kuris taip dažnai 
ir noriai ėjo Nikolajevui į pagalbą pinigais ir savo pašiau 
gomis, parūpino jam ir pištalietą.

Pagaliau lemiamoji diena atėjo. Pasiėmęs savo portfe
lį, Nikolajevas nuėjo į Smolny namus. Komendanto įstai 
goj jis gavo leidimą įeiti. Tačiau vienas sargybinis jį 
sulaikė ir paprašė atidaryti portfelį. Jame rado užtaisytą 
pištolietą ir dienyną. Čia jau N ikolajevas buvo sulaikytas 
ir atvestas į komendantūrą. Už ginklo be leidimo laiky
mą buvo baudžiamas trejis metus kalėti. Bet jei Nikola
jevą sulaikiusieji pareigūnai būtų žvilgterėję į jo dienyną,, 
jie būtų patyrę ir jo ten atsilankymo tikrąjį pagrindą. 
Praėjo viena valanda. įvyko netikėtas dalykas: Nikolaje - 
vui buvo grąžintas ginklas, dienynas ir portfelis ir jam 
pasakyta apleisti Smolny namus.

Tai buvo rimtas Zaporožeco nepasisekimas. Kai jam 
pranešė, kad komendantūra sulaikė Nikolajevą, jis įsakė 
jį paleisti, grąžinti jam portfelį su dienynu ir pištalietu, 
tikėdamasis, jog gal jam pavyks įtikinti Nikolajevą dar 
kartą eiti į Smolny.

Po dešimt dienų Nokolajevas vėl ėmė kalbėti apie 
savo ruošimąsi į pasikėsinimą. Jis vėl pasiryžo tai padary
ti. "Draugas", veikdamas pagal Zaporžeco instrukcijas, 
patarė Nikolajevui šį kartą eiti į Smolny namus vakare.

Gruodžio pirmąją vakare jis vėl nuėjo į Smolny, vėl 
nešėsi savo portfelį su dienynu ir pištalietu. Šį kartą 
Zaporožec viską iš anksto numatė. Nikolajevas gavo 
leidimą įeiti ir laimingai praėjo pro pirmuosius sargybi
nius. Kurį laiką jis sukaliojosi koridoriuose, kol pagaliau 
pasiekė Kirovo patalpą. Prie įėjimo į koridorių, kuris ėjo 
į Kirovo sekretoriatą, nebebuvo ten įprastai esančio sar
gybinio. Ten nebuvo nė vieno žmogaus, išskyrus tokį 
vieną vidutinio amžiaus vyrą, vardu Borisivą, kuris ruošė 
ant padėklo arbatą ir sumuštinius. Netrukus jis tą arbatą 
nunešė Kirovui. Nekantraudamas Nikolajevas laukė. Dar 
valandėlė, ir Kirovas išėjo iš posėdžių kambario, uždary
damas paskui save duris.

Tą momentą pasigirdo šūvis. Dalyvavusieji posėdyje 
pribėgo prie durų ir gan sunkokai jas atidarė. Prie durų 
gulėjo Kirovas - kojos ir jis visas kraujo klane. Kirovas 
buvo mirtinai nukautas. Arti jo gulėjo apalpęs Nikolaje
vas, o šalimais Nikolajevo-portfelis ir pištolietas. Jokio 
gyvo sutvėrimo nebuvo koridoriuje. Beveik tą pačią valan
dėlę pasirodė NKVD ir suėmė Nikolajevą.

Stalinas ir Jagoda išvyko į Leningradą. Zaporožecas 
žinojo, kad Stalinas tikrai norės pamatyti Nokolajevą, 
tikslu išaiškinti, ar jis tinka viešajam teismui. Koks būtų 
puikus Zaporožeco laimėjimas, jei jis galėtų skubiai gau
ti iš Nikolajevo taip reikalingą įrodymą ir jį čia pat jau 
pateikti Stlinui, kai tik jis atvyks; tokiame savo parody
me Nokolajevas turėtų "nuoširdžiai" prisipažinti, kad jis 
esąs nužudęs Kirovą pagal tiesioginius Zinovjevo ir Kame 
nevo nurodymus. Zaporožecas, nepaisydamas jam nemalo
naus fakto, kad jis jis jau vieną kartą buvo susitikęs su 
Nikolajevu, įsakė Nikolajevą atvesti pas jį. Tačiau, kai

KAM MEDALIAI, O KAM 
VARGAS

Sovietų Sąjungos karinių 
pajėgų laikraštis yra "Kras- 
naja Zvezda". Jame buvo 
atspausdintas straipsnelis, 
kritikuojantis sovietų ka
reivių išsilavinimą. Jie,kaip 
pasirodė, nemoka daugybos 
lentelės, nežino paprasčiau
sių dalykų kaip pav., kiek 
yra gyventojų Sovietų Są
jungoje, negali atsakyti, 
kas yra elektra, nežino 
kiek kainuoja duona, pienas 
ir t.t.

Gynybos Ministerija gau
na daugybę laiškų iš moti

nų, kurios skundžiasi, kad 
jų sūnums sąlygos kariuo
menėje labai blogos. Teko 
girdėti, kad lietuviai, grįžę 
iš kariuomenės tarnybos, 
dažniausiai turi sugadintą 
skilvį, nes duoda labai mo
notonišką maistą su lajum 
vietoj riebalų.

Vienas jaunas rusas ka
reivis rašė savo motinai: 

'’Mums reikia dirbti purvi
nus darbus. Vyresni karei- 
viaimusnaujokus skriaudžia. 
Maistas labai blogas. Rašyk 
man dažnai, nes be tavo 
laiškų aš pasikarčiau", cituo
ja "Krasnaja Zvezda".

tik Nikolajevas įėjo kambarin, jis tuoj Zaporožecą pažino 
Aš nežinau visų juodviejų audringo pasikalbėjimo smulk
menų, bet žinau, kad Zaporožecui nepavyko nei paža
dais, nei grasinimais priversti Nikolajevą duoti melagingą 
parodymą prieš Zinovjevą ir Kamenevą.

Stalino atvykimas į Leningradą buvo nepaprastas įvy
kis. ištisas Smolny namo aukštas buvo jam rezervuotas. 
Stalinas visų pirma su Zaporožecu du vienu užsidarė kam
baryje visai valandai. Po to, jis įsake atvesti Nikolajevą. 
Nikolajevas įėjo. Stalinas mostelėjo jam prieiti arčiau 
prie stalo ir maloniu balsu paklausė: "Kodėl tu nušovei 
tokį simpatingą žmogų?" Jeigu šitie žodžiai nebūtų buvę 
man pakartoti ten dalyvavusio žmogaus, aš niekad netikė
čiau, kad juos galėjo tarti Stalinas, nes jie niekaip nepri 
mena Stalino žodiškojo stiliaus.

- Aš ne į jį šoviau, bet į Partiją! - atsakė Nikolaje
vas.

- O kur gavai revolverį? - paklausė Stalinas.
- Kodėl jūs tai manęs klausiate? Klauskite Zaporože

co!
Stalino veidas staiga pažaliavo pykčiu.
- išveskit jį! - šūktelėjo jis. Kai tik durys užsidarė, 

Stalinas atsistojo, sviedė palaidų lapų Nikolajevo bylą 
Jagodai į veidą ir šūktelėjo:

- Apsileidėli!
Šitokiai padėčiai esant, buvo neįmanoma Nikolajevo 

viešai teisti. Net ir tuo atveju, jei ir pavyktų kartais 
gauti iš Nikolajevo pasižadėjimą paliudyti, kaip reikalauja
ma, vis dėlto juo nebūtų buvę galima pasitikėti. Todėl 
Stalinas buvo priverstas paslėpti visą šitą aferą už uždą 
ro slaptojo teismo sienų.

Kirovo kūnas buvo atvežtas asmenišku Stalino trauki
niu į Maskvą. Pagal sovietų laikraščius, Stalinas aplankė 
jo karstą ir tiek buvo savo gilios meilės savo mirusiam 
draugui sujaudintas, kad puolęs prie jo ir jį pabučiavęs. 
Kaip buvusis Dvasiškosios seminarijos auklėtinis, jis turė
jo tuo momentu prisiminti Judo Iskarijoto pabučiavimą.

( b.d.)

jUlajogtož Kietutoos jfonfcas
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

Mažosios Lietuvos Fondas yra įsteigtas: 1. Rinkti, 
leisti ir skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos 
istoriją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. Parodyti 
pasauliui, kad Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas 
-lietuviškas kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkime į Mažosios Lietuvos Fondą 
RĖMĖJAIS - iki $99.- auka; NARIAIS - $100.- ir didesnė 
auka; MECENATAIS - $1,000.- ir didesnė auka, ar GLO- 
BĖJAIS-PATRONAIS - $3,000.- ir didesnė auka.

Aukas siųsti: Foundation of Lithuania Minor, 
e/o I. Adamavičienė, 18 Graeemount Cr. 
Scarborough, Ont. M1G 1K3

Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba.

Taip, noriu įsijungti į M.L. Fondą ir pridedu čekį sumoje*

Vardas Pavardė

Nr. Gatvė Miestas

Provincija Pašto Kodas

3 psl.



INSTITUTO PRADININKEI - 
ŠVIETIMO VADOVEI 
ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI

Dail. Anastazija TAMOŠAITIENE

LTI SUVAŽIAVIME, myku
siame rugsėjo mėn. 12 d., 
Galerijoje "Nemunas", buvo 
paminėtas Instituto dešimt
metis ir uždaryta per vasa
rą trukusi paroda. Institutą, 
sveikino raštu KLB-nės Val
dyba ir Andrew Witter, 
lietuvių bičiulis, Ontario 
vyriausybės atstovas.

Tarybos p-kas Albinas 
Paškevičius trumpai apžvel
gė Instituto darbus, Valdy
bos p-kas L.Balsys aptarė 
kai kuriuos reikalus, V.Ma- 
tulaitis patiekė iždo ir 
knygų leidimo veiklos ap
žvalgų .

Specialiu adresu (žiūr. 
dešinėje) buvo pagerbta Ins
tituto iniciatorė dail.Anas
tazija Tamošaitienė, kuri 
yra ir LTI švietimo vadovė-

Savo žodyje trumpai 
peržvelgė: LTI skyrių veik
lą, ypač pabrėždama veiklu
mą Aldonos Vaitonienės 
Toronte ir Aldonos Vesel- 
kienės Chicagoje. Jos su
ruošė daugiausiai parodų 
ir paruošė daugiausiai audė
jų. Švietimo vadovė perlei
do jai įteiktą piniginę dova
ną Institutui.
Vyko diskusijos, Instituto 
kuratoriaus dail. Antano 
Tamošaičio žodis, vėl dis
kusijos, rinkimai.

Į Tarybą perrinkti: A. 
Paškevičius- p-kas, A.Tre- 
čiokas-sekretorius. Valdy
bos pirmininku- L.Balsys, 
O.Taseckienė- sekr., V.Ma- 
tulaitis- iždininkas, P.Regi- 
na- specialiems projektams

narys, L.Nakrošienė- infor
macijai. Kuratorium ir Švie
timo vadove-dail. A.ir A. 
Tamošaičiai.

Žemiau dedame LTI pa
ruoštą puikų lankstinuką, 
kuriuo galima pasinaudoti 
ir ne tiktai Instituto reika
lams, bet ir mūsų kultūri
nių reprezentacijų progo
mis. Užsisakyti galima pas.’ 
Mr.L.Balsys, 1573 Bloor 
Str.West, TORONTO, Ont., 
M6P 1A6, Canada.

Dar kito našaus dešimt
mečio Institutui linki visi) 

b.

Prieš dešimts metų TAMSTOS pasėtoji sėkla mūsiį 
išeivijos TAUTODAILĖS dirvonuose rado našią dirvą, ap
imdama veik visą laisvąjį pasaulį.

Šiandieną daugelis gėrisi mūsų TAUTINIAIS drabu
žiais, VIENAIS IŠ GRAŽIAUSIŲ. Lietuviškos kilmės asme
nys, pamatę tautodailės meniškus darbus, ima didžiuotis 
SAVĄJA KILME. Jaunimas noriau jungiasi į įvairius me
ninius vienetus..
Pavergtoji TĖVYNĖ labiau domisi, seka ir stebisi mūsų 
atliekamais reikšmingais darbais ypatingose išeivijos są
lygose.

INSTITUTO vardu reiškiame TAMSTAI, darbščioji 
ir kūrybingoji SESE, PADĖKĄ.

Linkime Sveikatos, Dievo palaimos ir dar daug 
kūrybingų metų!

LTI Tarybos vardu:

TEXTILES
Until the twentieth century there were no textile mills in Lithuania. Peasants would spin linen and wool, 
and weave all their own cloth to make their own garments, bedpsreads, bed sheets, towels, table
cloths, as well as knit socks, mittens, and scarves. Sashes were woven not only to gird oneself but 
also to be given away as presents. Each family had its own loom. The custom was that a bride would 
take to her new home at least two dowry chests of woven cloth for the future needs of her family. 
These were her riches and a matter of great pride.

EASTER EGGS
The coloring of Easter eggs with natural dyes was a very popular tradition among the peasants. Either 
a pattern of wax was applied to the egg before dyeing, or else the whole egg was dyed first and the 
pattern was formed by scratching away the dye in certain areas with a sharply pointed tool. The 
ornamented eggs were used as decorations for the festive Easter table and other purposes. Eggs 
decorated by the wax technique have patterns with motifs and composition distinct from those pro
duced by the scratch technique.

THE LITHUANIAN FOLK ART INSTITUTE is continuing the tradition of Lithuanian folk art by organizing exhibitions, lectures, and 
courses; producing slides and films; and publishing articles and books.

LITHUANIAN NATIONAL COSTUME by Antanas and Anastasia Tamošaitis (Toronto, 1979)
LITHUANIAN EASTER EGGS by Antanas Tamošaitis (Toronto, 1982)

Edited by Antanas Tamošaitis
LITHUANIAN FOLK ART INSTITUTE 
1573 Bloor St. West
Toronto, Ont. M6P 1A6
CANADA

ANCIENT LITHUANIAN FOLK ART

Until the twentieth century, Lithuania was essentially an agricultural country. About eighty-five per
cent of the approximately 3 million inhabitants lived in villages and hamlets. Continuing in the tradition 
of their forefathers, these peasants built their own dwellings, barns, etc. They made their own house
hold goods and clothing.

CHURCHES, CROSSES, AND SCULPTURE
Wooden churches and belfries were built by the villagers themselves, in an architectural style remi
niscent of their own farm dwellings. The countryside was dotted with many ornamental wooden crosses 
and miniature chapels erected at crossroads, in front of homesteads, and in cemetaries. They varied 
in style and perforated ornamentation. Wooden religious statues carved by folk artists were an essential 
part of every miniature chapel. The seated figure of a pensive Christ became the symbol of Lithuanian 
folk art sculpture.

FARM BUILDINGS
Dwellings were built in several ornate styles, the oldest being constructed of round or hewed logs. 
The entrance to the house had beautifully constructed porches. Roof gable peaks were usually dec
orated with twin horse heads. A particularly original and highly decorated building in each farmstead 
was the granary, with carved porch posts and balustrades.

FURNITURE
The necessary furniture was homemade. The table top, being of thick planks, required two massive 
carved leg pieces to support it. Chairs and benches were similarly constructed. The simple style of 
furniture was in keeping with the humble surroundings of the interior walls, ceilings, and wooden 
floors of the dwelling.

WOOD CARVING, PAINTING, AND WOODCUTS
Simply but profusely carved towel racks, distaffs, spoon holders, and spoons, along with the spinning 
wheel, loom, and decoratively painted dowry chests, contributed to the cozy home atmosphere. Paint
ings were mostly of saints, painted in oils on woodboard by amateur craftsmen. Woodcutters engraved 
pictures on wooden blocks (woodcuts), colored them, and sold the prints produced in this manner to 
the peasants during religious holidays or in the market place.

The procedure followed by the artist was very simple. On a wooden panel, usually of lime (linden) 
prepared a long time in advance, a coat of wax and chalk was spread, on which the delineation was 
drawn by means of a pencil or a pen. The design was then carved with a knife. The typographic ink 
stamped in large slabs often exceeded the contours. The copies were printed on a rudimentary press 
or by application of the paper. The engravings were sometimes colored by hand. There are large 
compositions requiring a juxtaposition of several panels, the height of which sometimes attains one 
meter.

4 psi.

CERAMICS
Village potters in their small workshops provided the peasants with the necessary jugs, pots, plates, 
candleholders, vases, and toys. There were no large potteries. Each potter developed his own char
acteristic form and even made his own glazes. Ceramics were produced in two ways: 1) the pattern 
was put on the greenware just after it came off the wheel, or 2) after firing, the pattern was painted on 
and the pottery was re-fired. The potters either sold the wares or exchanged them with the peasants 
for foodstuffs.

NATIONAL COSTUMES
The national costumes were known for their beauty of color, variety of patterns, and distinctive style. 
Until the twentieth century, each girl was also a weaver who produced her own wedding dress and 
costumes for festive occasions, as well as work clothes. With respect to weaving technique, patterns, 
colors, and cut, seven different regions are distinguishable in Lithuania: Aukštaitija, the Vilnius region, 
Dzūkija, Kapsai, Zanavykija, Lithuania Minor, and Žemaitija (Samogitia).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
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PETRUI KIŠKIUI 
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai SALOMĖJAI 
ir šeimai reiškiame gilia užuojauta ir kartu 
liūdime -

Lionė,Adolfas JURJONAl 
ir duktė REGINA

— .zf , , LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6% % už 90 dienų, term, ind, 
7: % už 6 mėn. term, indei. 
754% už 1 m. term indei.
7‘/z % už 2 m. term indėlius 
734% už 3 m. term, indėlius 
8&%r;iC 1 m. gar. inv. paž. 
8%%GIC2 m. gar. inv. paž.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.)....................3%
santaupas.......................5.25%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................4.75%
term, indėlius 1 m.......... 8.75%
term, indėlius 3 m.......... 9.25%
reg. pensijų fondo........ 6.5 0%
90 dienų indėlius.......... 7.5 0%
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m............ 8.5 0%

IMAME UŽ:

ne kiln, turto pask. 10.25% 
asmenines paskalas 11.75% 
Nemokamas pilnas Čekiu 
patarnavimas
Nemokama norių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $ 2.000
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $25.000

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos — rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

Hamilton • JOHN BARON iš Hamil
tono "NL" laikraščiui pa
remti atsiuntė $50.- auką.
Nuoširdžiai dėkojame "NL"

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIU 
ŠVENTĖ

Gerbiamieji Vadovai, kaip anksčiau jau buvome minė
ję, susitikime su vadovais ir jiems kursus ruošiame Ha
miltone š.m. LAPKRIČIO mėn. 26-29 dienomis. Kaip ga
lima greičiau praneškite apie savo dalyvavimą, nes svar
bu žinoti žmonių skaičių dėl nakvynių ir maisto. Kursai 
vyks JAUNIMO CENTRE, Hamiltone. Numatytas apsisto
jimui viešbutis randasi tik vienas blokas nuo Jaunimo 
Centro. Vienam asmeniui iš grupės maistas ir viešbutis 
bus apmokėtas. Kiti asmenys turės patys savo išlaidas 
padengti. Nuo to, kiek kursuose dalyvaus žmonių, prklau- 
sys viešbučio ir maisto kainos. Labai svarbu kuo grei
čiau žinoti dalyvaujančių skaičių, nes iš anksto reikia 
užsakyti vietas viešbutyje.

Būtų gerai, jei atvažiuodami i kursus, būtumėte jau 
susipažinę su aprašytais šokiais ir turėtumėte pasižymėję 
savo neaiškumus. Jei turite video aparatus, atsivežkite, 
bus proga pasidaryti video juostas.

Registracija prasidės lapkričio 26 d. 6 vai. v. Jauni
mo Centre, 58 Dundurn St. N. Intensyvus darbas vyks 
27 ir 28 d.d. Užbaigimas - lapkričio 29 d. Apie dalyva
vimą pranešti: R.J. Karasiejams iki š.m. spalio 15 d. 
Adresas: 2364 Adena Cr. Mississauga, Ont. L5A IRI, 
tel.: (416)-279-9079. Atskrendantieji į Toronto L. Pear
son aerodromą, preneškite mums laiką ir skrydžio nu
merį. Jums bus parūpinta transportacija į viešbutį.

Lauksime greito jūsų atsakymo -
VIII Tautinių Šokių Šventės meninės dalies vadovai.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽINIOS

Š.m. rugsėjo mėn. 15 d. įvykusiame Kanados Bal- 
tiečių Federacijos posėdyje dalyvavo KLB sekretorė dr. 
Marija Arštikaitytė-Uleckienė ir reikalų vedėja Darija 
Deksnytė. Buvo padaryti pranešimai apie ateinančių me
tų Baltiečių vakaro su parlamentarais Ottawoje ir Sibi- 
rinių ištrėmimų minėjimo planus. KBF susirinkimas bus 
laikomas kartu su Pabaltijo Moterų Taryba ir pramaty
tas š.m. lapkričio gale. Po rytiniu darbo sesijų bus rodo
ma madų paroda, kurios metu bus pristatomos abiejų 
organizacijų išrinktos valdybos ir supažindinimas su jų 
siekimais ir veikla.

Kadangi baltiečių konsulų klausimas per 15 metų dar 
nėra išspręstas, buvo nutarta, kad kiekviena tautybė pra
ves telegramų ir laiškų išsiuntinėjimą. Bus siunčiami ra
ginimai Kanados min. pirmininkui B. Mulroney ir parla
mento nariams, kad greičiausiu laiku latvių ir estų kon
sulai būtų įtraukiami į diplomatų Kanadoje sąrašą, tuo 
pripažįstant juos teisėtais tų kraštų atstovais. (Lietuvių 
generalinio konsulo pavardė jau yra tame leidinyje).

Dm i F4£YJtt4
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-908 AVENUE, USelie

365-1 "143
7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2607

1987. IX. 30

LIETUVIS LAIMĖJO 
STIPENDIJĄ

BUS PAMINĖTA LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS
SUKAKTIS TORONTE

714% už pensijų.planų (v.r.)
8^4% už 1 m. term pensijų planą.
716% už pensijų fondą RRIF (v.r.)
614% už specialių taup. s—tų 
6 % už taupymo s—tas 
5=4% — 6lA% kasd. pal. s—tų

5%%• už kasd. pal. čekių sąsk

AKTYVAI VIRŠ 63 MILIJONŲ DOLERIU.

IMA: 
ė už asmenines 
E paskolas nuo........1014%
E už nekilnojamo turto 
=• paskolas (mortgages): 
S su nekeičiamu nuošimčiu 
S 1 metų.....................10 %
| 2 metų .................. 1014%

s 3 metų ....................  10% %
E (fixed rate)

E su keičiamu nuošimčiu
J, 2 ar 3 metų ........ 0%

E (variable rate)

Viktoras DEVEIKIS, bai
gęs labai gerais pažymiais 
Chelmsford Valley Gimna
ziją, gavo INCO stipendiją. 
Stipendijos dydis - per 4 
metus po $1.500,- ir po 
$750,- asmeninėms išlai
doms.

INCO stipendijos duoda
mos darbininkų, personalo 
ar pensininkų vaikams. Vik
toro tėvas Vincas Deveikis 
yra pensininkas, ilgus me
tus išdirbęs INCO bendro
vėje, kaip prižiūrėtojas 
(shiftboss).

• Aldona KRUČIENE, išvy
ko dviem savaitėm į Lie
tuvą. Aplankys artimuosius 
ir gimines Vilniuje, Pane
vėžyje ir kt.

• Kazimieras ŠVIEŽIKAS,
dviem savaitėm išvyko į 
Lietuvą. Aplankys Klaipėdą, 
Vilnių, Kauną ir kt. vieto
ves. J. Kr.

Š.m. lapkričio mėn. 14 
d. šeštadienį, minint krikš
čionybės sukaktį, bus atlik
ta Reyersono instituto salė
je meninė programa, kurios 
metu 150 asmenų jungtinis 
choras atliks kantatos 
KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖ
LIŲ LIETUVA. Kantata bus 
atlikta su vargonų ir or
kestro palyda.

Kiek žinoma, nemažas 
skaičius montrealiečių ža
da vykti į Torontą šioms 
iškilmėms. Chorų koordina
torius yra sol. Vaclovas 
Verikaitis. Meninė progra
ma bus platesnė. Apie tai 
bus pranešta vėliau.
• ANAPILIO Parapijos 
Choras jau pradėjo naują 
sezoną. Repeticijos vyksta 
kiekvieną sekmadienį 10 
val.r.Parodų salėje. Vado
vauja muz. Jonas GOVĖ- 
DAS. Kviečiami ir nauji 
nariai prisijungti prie šio 
choro.

LIETUVIŠKA RADIJO

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albonel Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tek: 669-8834

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

ATEIK l LIETUVIU a.a. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE.
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 '
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

A A CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Onowo 523^9977

London 438-1122
Windsor 252-3842 m
Calgary 287 - 2712 f

Winnipeg 233-3501 j
Hamilton 522-8392 Sedbary 674-6217 .,

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK į LIETUVIŲ A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
eeuMs susirinkimą. susirenkame kiekvieną 
tkcČiaueni. mi geoege st. la salle. rus. !

8 vai. eaftere

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS ! 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
Toronto, Ont.
M6P I AS

ALL SEASONS TRAVEL; B.D.
Visais kelioniy reikaiais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 75%įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santautpų dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas tekių ir sąskaitų patam avim as. G aunam a pini
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Expres^). Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais- 
Duo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 53 2- 1149
TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

'ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
— 999 College St, Toronto. Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE:
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  6%%

180-364 d. term, ind...........  7 %
1 metų term, indėlius....... 7’/4%
2 metų term, indėlius....... 71/2%
3 metų term, indėlius....... 73A%
1 metų GlC-met. palūk....... 8 7j%
2 metų GlC-met. palūk......  83A%
3 metų GlC-met. palūk. 9'/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 7'/2% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 71/a% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8'/2% 
Specialią taup. s-tą..........  61/«%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 63A% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/<%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 1O’/2%
Sutarties paskolas 

nuo................. 101/2%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9U2%
2 metų................... 10'/4%
3 metų.................. 10’/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 9’/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15 000^ 
ir nariu gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas Šerų, če
kiu i r taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler^ cheques). Neimame mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

GUY fe1
RICHARD
ROOFER-----COW VREIIR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, I<uris jau seniai Iietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui "ar tai symui skambinkite: 364-1470

5 psl.



montreal
MIRUSIEJI:
• AMBRAZAS Charlis, bu
vęs. ilgametis Šv. Kazimie* 
ro Parapijos Choro pirmi - 
ninkas po ilgos ligos mirė 
ligoninėje. Liko žmona ir 
kiti artimieji.

Užuojauta artimiesiems.
• Albinas ARTIČKONIS 
IR Tania RIND1NIENĖ susi
tuokė Toronte, Ont.
LKMD MONTREALIO 
SKYRIUS PAMINĖJO SAVO 
VEIKLOS 35 METU 
SUKAKTI

Š.m. rugsėjo 20 d. LKM 
D-jos Montrealio skyrius 
minėjo savo 35 metų jubi- 
liejų. 11 vai. buvo atna-

Š.rn. SPALIO mėn. 9—11 d.d pirma karta* Montrealyje Kanadoje, įvyksta

METINIS VLIKO SEIMAS
Aušros Vartų parapijos salėje

1465 rue De Seve, Montreal, P.O

Spalio 9 d. penktadieni, 7 vai.v. - visuomenės ir Seimo atstovu pašnekesys,
Spalio 10 d. šeštadieni, <nuo 9 vai. r. iki 5:30 v.v. — Seimo posėdžiai, pranešimai, 

paskaitos ir diskusijos.
Pranešimus padarys VLIKO pirm. dr. K. Bobelis, vicepirm. V. Jokūbaiti s bei kitu

7 vai.Y. - BANKETAS valdybu- ir taryby Pirmininkai- 

MENINĘ P ROGRAMĄ ATLIEK A sol. Gina Čapkauskienė ir . Montrealio Mergai Ži y. Choras 
“Pavasaris ”, diriguoja Mme Ingrid Tark, akompanuoja Mme Madeleine Roch ir Jeff Fisher. 

Spalio 11 d. sekmadienį, 9 vai. r. posėdžiai, iškilmingos pamaldos ir Seimo uždarymas.

VISUOMENĖ PRAŠOMA SKAITLINGAI DALYVAUTI.

VLIKO SEIMO RENGIMO KOMITETAS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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 $ 21,000,000; REZERVAS virs $ 750,000,

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 9 %
TERM. INDĖLIUS:

1 metų........ . .........
180 d.- 364 d.........

8’4%
7/2%

120 d. -179 d. ... 7!4% 
60d. - 119 d. ...,. 7 % 

30 d. - 59 d....... 6^2%
IMA

TAUPYMO -special .. 51/? %
TAUPYMO - su Gyv, dr. 514 % 
TAUPYMO- kasdieninės 4% % 
EINAMOS ....................... 4/2 %
PENSIJŲ - RRSP term. 9 % 
PENSIJŲ- RRSP taup. 6/4%

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 10)6% ASMENINĖS nuo 10%%

šaujamos šv. Mišios už gy
vas ir mirusias draugijos 
nares. Atnašavo jų dvasios 
vadovas kun. J. Kubilius, 
SJ. Po mišių parapijos salė
je vyko oficialioji dalis, 
kurių pravedė Draugijos 
primininkė D. Staškevičienė. 
Sekė sveikinimai ir linkėji
mai žodžiu bei raštu iš 
Toronto, Delhi, Kankinių 
parapijos Toronte, MNP 
Seselių ir pagaliau KLB 
Montrealio' skyriaus pirmi
ninko Arūno Staškevičiaus. 
Pirmosioms LKM draugijos 
narėms (V. Piešinienei ir 
E. Lukošienei) buvo priseg
tos gėlės.

Koncertinės dalies progra
mų atliko solistai G. Čap
kauskienė ir R. Strimaitis. 
Jie padainavo duetus ir 
solo iš G. Donizetti, G. 
Verdi. S. Gailevičiaus, A. 
Stankevičiaus, J. Govedo 
ir C. Gounod kompozicijų 
ir arijų. Publikai entuzias
tingai plojant dar pridėjo 
arijai iš "Traviatos" 
"Pakelkim mes taurę links
mybių".
Pietus buvo skaniai ir 

gausiai sumanių šeimininkių 
pagaminti su vynu ir deser
tais.
Čia dar pridedame Toronto 
skyriaus Moterų draugijos 
pirmininkės sveikinimų 
montrealietėms.

„Kanados Lietyvių Kat. 
Moterų Draugijos Centro 
Valdybos ir "Moters" 
žurnalo redaktorės bei ad

ministratorės vardu sveiki
nu Montrealio skyrių šios 
iškilios sukakties proga. 
Jūsų skyriaus veikla yra 
itin šakota. Jūs dirbate, 
nes žinote, kad be gyvos 
veiklos tiek lietuviška pa
rapija, tiek ir visa lietuviš
ka bendruomenė svetimoje 
aplinkoje negali išlikti. Ir 
todėl jūs esate saugotojos 
ir puoselėtojos lietuviškos 
kultūros, tradicijų bei 
ugdytojos religinio sąmo
ningumo.

Ilgų metų sūkuriuose 
esate išbandytos, kaip 
auksas ugnyje. Auksas, 
kurio spindėjimo svetimos 
aplinkos dulkės nenustelbė. 
Tai spindėjimas, kurį nusi- 
nešite į Anapus.

Linkiu jums sėkmės ir 
ištvermės. O jei kartais 
būna sunku ir ateities 
spalvos gal atrodo gana 
blankios, vis pagalvokite 
apie Lietuvą, prisiminkite 
Sadūnaitę ir kitus sąžinės 
kovotojus ir kalinius. Jų 
drąsa ir auka teuždega jus 
nesibaigiančiai kovai, vie
ningam darbui ir pasiauko
jimui. Kiekvienas kultūri
nis renginys, kiekvienas ge
ras darbas artimui, net ir 
pramoginis suėjimas palie
ka nejučiomis širdyje ir 
pasąmonėje savo pėdsakus. 
Ir maldos žodžiai nedings
ta erdvėje, bet sustiprina 
pasiryžimą kovoti už savo 
tautos išlikimą ir laisvę'.'

Ona Gustainienė

AUKOS TAUTOS FONDUI
Š.m. rugsėjo mėn. 6 d. Montrealyje, Aušros Vartų 

parapijos salėje įvykusiame TAUTOS ŠVENTĖS paminė
jime, Tautos Fondui aukojo:
M. Guobis - $50.-, kun. S. Šileika $30.-, A. Ruzgas $25.- 
A.V. Šv. Onos draugija $25.-, A. Mylė $20.-; po $10.- 
aukojo: K. Toliušis, H.B.N., V. Jakonis, p. Dargis, P. 
Kerevičius, J. Asipavičius. kun. J. Aranauskas,S.J., G. 
Montvilienė; po $5.- aukojo: A. Kalvaitis, X.Y., A. Ku- 
džma, A. Račinskas, P. Ražanas, Ig. Petrauskas; $4.- 
P. Tekutienė ir $3.- Sės. Palmyra.

Minėjimų suruošė L.K. Mindaugo šaulių kuopa, kuriai 
nuoširdžiai dėkojama -

Tautos Fondo atstovybė Montrealyje

• LAIKU ATSIUNTĘ PEENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBA. AČIŪ. ”NL’

MCemsiP

| DĖMESIO DEŠRŲ MĖGĖJAMS! |

| Šviežios ir rūkytos dešros. Norintieji prašomi j 
skambinti iš anksto. B. Jazokas ir A. Gudas.

I Tel.: 365-9366. |
<xsw<tx. “Xswer* «x£>wex» «xsx<er» <xe«»e>1'

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN ■, CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE, QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

MONTREALIO SKAUTLĮ-ČIU PRANEŠIMAS
VISI TĖVAI YRA KVIEČIAMI UŽREGISTRUOTI SAVO VAIKUS į 
SKAUTU "GELEŽINIO VILKO" IR SKAUČIŲ NERINGOS TUN
TUS 1987-88 METU VEIKLAI. v

PRAŠOME SKAMBINTI PETRUI DRESERIUI ~ 363-9983 

arba Silvijai Leckman - 684-1052.

********<*******************************************

• Joana Kęsgailienė, pri
simindama savo vyro STE
PONO mirties dešimtmetį 
paaukojo Kanados Lietuvių 
Fondui $100.

KLF nuoširdžiai dėkoja.

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.&

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kappas 45-th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG)

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA 

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tel.: 733—9878

• G4t»ux • Bitcults 
e Gltaaui au fromags
• Pain o Catė
• Matlleun beignes

(Ponchki)

WAWEL
LENKŲ CUKRAINĖ

• įyoirūa pyrogaiciol
• Spurgo*
• Sausainiai
• Aguonlnlai Ir kitokie 

pyragai

2524, Gaterio E.. Mtl 524*3348

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemonr Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Tree. 9:00-3.00
4:00-8:00Ketvirtadieni ai s 12:00-8:00

Penktadieniai s 10:00-6:00 2:00-6:00
Sekmadieni ai s 10:30 - 12:30 • - — — — — —• 10:30-12:30

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

RESTORANAS KOSCHS
Specialybė - "BROCHETTERIE” -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI
6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.S H4H 1J4, 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Member d. N BALTRUKONIS

Foto M.L.S.
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 
PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ............. Namu: 737-0844

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS Tel
C. I. B.

GAISRAS ‘ AUTOMOBILIAI ’ ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11.7

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI

1440 St. Catherine St. W. Suite 600.
Montreal. P.O. H3G 1S5

Tel. Bus: 866-8235
Namy 761—4675

Dr. Gaetan B&RARD, D.M.D.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. des Laurentldes 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde ) 

Skambinti Tel : 662-1177

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

4999 St. Catherine St. West, Suite 450
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311

M. CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q H8P 1L2

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:i 93144024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6 
Tel. (514> - 871-1430

6 psl.

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.O. 

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

MONTREAL ENTERPRISES RBgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 —35—th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.
tel, bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistos į: 288-9646

W Didelis vasįrtokiMM• Vasaros laike aaeeojfinaa (Storao)
• T alsas ir remodelieoje
o Sieve ir pat4eede

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 T1.

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PffiCAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN. P.O. H4H ?M4

JONAS &C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
P H OTOĮMARIACE - WEDDINGS

STUDIOS5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD <
AU ŪMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, <
APKALIMAI ALIUMINIJUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS. <
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 t
Telefonas: 721-9496
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