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REIKŠMINGA TYLA
VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ

Milijonai lenkų Visų Šven 
tųjų dieną buvo iškėlę Soli- 
darnosč Unijos ženklą ka - 
pmėse ir iš berželių su - 
kaltus kryžius prisiminti 
visus žuvusius ar sužeis - 
tus darbininkus riaušėse 
1956,1970 ir 1976 m. , ir 
tuos, kurie nukentėjo nuo 
karinio režimo įvedimo.

Kryžiai buvo apstatyti 
degančiomis žvakelėmis. 
Minios sustodavo minutei 
tūlos prie jų ir nueidavo. Jų 
-vieton ateidavo kiti.

Policija nesikišo, bet bu
vo visa kam pasiruošusi 
sostinėje ir kituose miestuo
se.
SOVIETŲ, JAVŲ DERLIUS 
KATASTROFIŠKAI MENKAS

Šių metų sovietų derlius 
yra 60 mil. tonų žemiau nu
matytos normos, anot pra - 
nešimų. Jau dabar pradeda 
trūkti pašaro gyvuliams ir 
jie yra skerdžiami skubiau, 
negu paprastai. Reiškia, kad 
ne tik duonos, bet ir mėsos 
pritrūks dar labiau, negu iki 
dabar.

KOKS TIKSLAS ?
Sensaciją sukėlė šiomis 

dienomis paskelbta žinia,jog 
Quebec o vyriausybės Kul - 
tūrinių Grupių ir Imigracijos 
Ministerija yra sudariusi 
etninių grupių veikėjų vardų 
ir organizacijų sąrašus. Gal 
tokiai Ministerijai tolei e są
rašai ir būtų naudingi ir 
reikalingi. Tačiau - pasi
piktinimą ir nerimą kelia 
toki e klausimai, kaip.religi- 
niai įsitikinimai, p r 1 t a - 
rimas federalizmui ar 
Quebec, o separatizmui, šei
mos padėtis, kai kuriais at - 
vėjais kriminalinė praeitis . 
Yra netgi tokių poskyrių kaip 
"fanatikas", "dešinysis eks
tremistas", "nusistatęs prieš 
Quebec'o nacionalizmą" ir 
pan.

Manoma, kad tokie sąrašai 
buvo sudaromi įbauginimui 
kai kurių grupių ar jų asme
nų, kad taip atvirai nepasi - 
sakytų prieš PQ politiką.

Neatrodo, kad toks sąra - 
šas sudarytas objektyviems 
reikalams,bet vienos par - 
tijos d i k t a t ū r a i pa
remti. Žinoma, tai tik spė
liojimai. Kol kas?
JAV REIKALAUJA IŠTIRTI 
KAS STATO DUJOTIEKĮ

JAV Valstybės Departa
mentas, atsižvelgdamas į 
viešosios opinijos pageida - 
vimus, pareikalavo,kad būtų 
įsteigta Tarptautinė Komisi
ja, kuri ištirtų ar Sov..Sąjun
ga naudoja tūkstančius poli
tinių kalinių Sibiro dujotie - 
kio statyboje.

KLB atstovas R. Simanavičius taria žodi koncertui pasibaig-. s

Dainininkai, šokėjai ir dalis publikos koncerte

Kaip galima objektyviai 
patikrinti ,kas dedasi So - 
vietų Sąjungoje, kuomet jos 
režimas nesilaiko nei tei
singumo, nei teisybės, ir 
kurios oficiali ideologija y - 
ra nesiskaityti su priemo
nėmis. ; .
JUNGTINĖSE TAUTOSE 
KELIAMAS FALKLANDO 
SALŲ KLAUSIMAS

Argentina šiomis dieno - 
mis JT Asamblėjoje apkal
tino Britaniją, kad ji, reika
laudama salų gyventojams 
apsisprendimo teisių, palai
kanti kolonializmo politiką .

Tačiau Britanijos vyriau
sybė pareiškė, kad salų ir jų 
gyventojų ateitis negali būti 
nusprendžiama plunksnos pa 
braukimu-

Šiuo klausimu bus vedami 
tolimesni debatai.
NELINKSMA ŽINIA

Quebec o šiaurės srityje, 
Schefferville geležies rūdos 
kasyklos uždaromos. Labra
doro Miesto Kasyklos pa
leido 500 darbininkų, o ar
ti 300 bus paleista iki va - 
saros Schefferville.

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeiiūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti skiria kasmetinę

Eugenijaus kriaučeliūno premiją
Prennijai skirti sąlygos yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dolerių premija skiria
ma lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių. anglų ar kita kalba) , veikla, organizaciniu 
veiklumu., ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje.

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo jau
namo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, vyresnių - 
jų organizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvienerių me
tų gruodžio 31 d. (pašto antspaudas).
3. ' Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisija, kurion po vieną at
stovą skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Vąldyba Ir JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga., o du atstovus 
paskiria Kriaučeiiūnų šeima.
4. Jury komisija , aptarusi asmens ar vieneto tinkamumą 
prem jai, ją skiria balsų dauguma iki sekančių metų va - 

san’o 15 d. ir susitaria su Kriaučeiiūnų šeima dėl premi
jos įteikimo laiko ir pobūdžio.
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nuro

dant tiksliai premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiami : 
Eugenijaus kriaučeliūno premijos komisijai 
12500 Pawnee Rd. Palos Park., Illinois, 60464.

APDOVANOTAS IR 
[VERTINTAS LIETUVIS

Australijos Imigracijos ir 
Etninių Reikalų ministeris 
Peter Spyker apdovano
jo Balį STANKŪNAVIČIU 
ministerio Patariamosios 
Komisijos narį aukso me - 
daliu su įrašu: "In apprecia
tion of services rendered to 
the Ministry of Immigration 
and Ethnic Affairs and in

recognition of your work 
with the ethnic communities".
AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDO PREMIJA

Australijos Lietuvių Fon
do literatūrinė $500 premija 
buvo paskirta Jonui RŪTE - 
NIUI už jo kūrinį scenai pa
vadintą TRYS: Mindaugas, 
Kristijonas, Miškinis.

Premijos mecenatas-Juo
zas Ramanauskas.

AUSTRALŲ SPAUDA SIEJA PALIKIMU MEDŽIOTOJA^SU KGB
Sovietinės advokatės Genovaitės Valinskienės pastangos 

pasipinigauti Australijos lietuvių tarpe susilaukė triukš
mingo atgarsio australų spaudoje. The Melbourne Herald 
(1982. IV. 15) rašo, kad jai pavykę "išspausti" 250,000 
australiškij dolerių iš "įbaugintų"imigrantų", bet ji pra
ėjusiems metams baigiantis, tesugebėjo išsivežįi 60,000 
dol. Dienraštis cituoja Australijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininką Albiną Pocių, pasak kurio, dviejų sovieti - 
nio konsulato atstovų lydima Valinskienė aplankiusi eilę 
šeimų ir reikalavusi, kad giminėms Lietuvoje būtų pasių
sta Australijoje mirusių lietuvių palikimų dalis. Abejo
jantiems buvo pasakyta, kad gali nukentėti jų giminės . 
Pocius paminėjo, kad panaši taktika naudojama ir JAV-se

Kitaip padėtį laikraščiui aiškino kelionių agentūros. "Pa
langa Travel" Sydnejuje savininkas Romualdas Cibas, taip 
pat vadovaujantis "Lito" investavimo bendrovei, kuri tvar
ko palikimų reikalus. Jo žodžiais, dvi Sovieti! advokatės , 
atvykusios į Australiją teisėtai, paaiškinti palikimų pro - 
cedūrą ir apie jas buvusi suteikta "iškreipta" informaci
ja.

Dienraštis The Australian (1982. IV. 13)kalba apie "šnipų 
terorizuojamus"Australijos piliečius. Australijos minis
teris emigracijos ir etniniams reikalams Mr. Macphee , 
pareiškęs "gilų susirūpinimą" ir įsakęs pradėti investi- 
gaciją. Pasak dienraščio, Sovietų Sąjungos žinovai yra 
įsitikinę, kad Maskva jaučia užsienio valiutos trūkumą ir 
naudoja bet kokias priemones tokiai valiutai įsigyti. "Ad
vokatė ar KGB" savo balandžio 15 d. vedamajame klausia 
dienraštis, ir atsako: "Daugelis Pabaltijo kilmės Austra
lijos piliečių turėjo apleisti savo tėvynes dėl totalitari
nių rėžimų sauvaliavimo... Jie pasitikėjo Australija ir 
nusipelno kuo geriausios mūsų apsaugos.. • Visus Aust
ralijos piliečius reikia užtikrinti, kad Sovietų vyriausybei 
nebus leista kištis į jų gyvenimą... Šioje šalyje nėra vie
tos KGB skyriui". (ELTA).
PRANEŠA A L T Ai
ORGANIZUOTA PAGALBA LIETUVIŲ BYLOSE

Vadinamoji Specialių investigacijų įstaiga, naudodama 
net iš Sovietinių įstaigų gautus dokumentus, vargina lietu
vius, JAV piliečius, keldama bylas neva ryšium su karo 
nusikaltimais. Visa eilė nekaltai į teismus traukiamų lie
tuvių pergyvena sunkią įtampą, susiduria su daugeliu 
išlaidų. Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba apsvarsčiu
si susidariusią padėtį, pavedė Visuomeninių ReikalųKomi- 
sijos pirmininkui dr. Leonui Kriaučeliūnui, palaikant ryšį 
su pirm. dr. K. Šidlausku, susisiekti su lėtų veiksni 11 vado
vybėmis ir sudaryti bendrą komisiją, kuri rūpintųsi taip 
varginantiems lietuviams organizuoti teisinę bei finansine 
paramą ir sustiprinti jų gynybą, aiškinant šių bylų iškry
pimus JAV valdžios įstaigose.
KONKURSAS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ AUKLĖTINI AA'j

Siekdama, kad mūsų priaugančioji karta daugiau įsigi - 
lintų į okupanto atneštus sunkumus Lietuvoje, Amerikos 
Lietuvių Taryba lituanistinių mokyklų auklėtiniams skel
bia rašinių apie padėtį okupuotoje Lietuvoje konkursą. 
Aukštesniųjų lietuviškųjų mokyklų auklėtiniams parinkta 
tema: "Žmogaus teisių ir sąžinės laisvės varžymai oku
puotoje Lietuvoje", o pradžios lituanistinių mokyklų mo
kiniams tema: "Dabartinė padėtis okupuotoje Lietuvoje". 
Premijoms paskirta 1OOO dol. Mecenatas kun. J.Pruns- 
kis, Konkursą pravesti paprašyta LB Švietimo taryba . 
Tuo reikalu susitarta su jos vadovu mok. J. Plaču.

ALTO ATSTOVAS VYKSTA Į MADRIDO KONFERENCIJA^
Amerikos Lietuvių Taryba nusprendė į Madrido konfe

renciją, kurOprasidės lapkričio 9 d. ir kur susirinkusios 
35 valstybių atstovybės svarstys, kaip vykdomi Helsin
kio susitarimai, pasiųsti kun. J. Prunskį.kad jisai kontak
tuotų įvairių kraštų delegacijas, primintų joms lageriuo
se ir beprotnamiuose kalinamus lietuvius kalinius ir są
žinės kalinius, primintų apie Maskvos trukdymus atsi
kviesti atskirtus šeimos narius bei atkreiptų dėmesį į 
mokinių sąžinės prievartavimus okupuotos Lietuvos mo
kyklose bei spaudos ir įsitikinimų laisvės varžymus.
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RUOŠKIMĖS Į PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENAS

Alfonsas NAKAS

Kanadoje gyvenantieji tautiečiai, kurie sekate JAV lietuvių 
spaudą, apie Antrąsias Pasaulio Lie tuvių Dienas (toliau trum
pinsiu į II PLD) jau būsite girdėję. Spėju, kad daugelis , 
per tos temos rašinius akimis perbėgę , tik numojateranka. 
Ką čia, dar už marių ir už kalnų, nes tik 1983 metų vidury. 
Bet ar tikrai tos dienos taip toli ? Turint galvoje, kad tai 
jvykis, pasikartojąs tik po penkerių metų, į kurį norima 
sukviesti kiek galima daugiau tautiečių iš visų kontinentų, 
kad jų metu norima suruošti keletą didingų renginių, jau 
pats laikas busimuosius dalyvius informuoti,. Kaip II PLD 

spaudos komisijos narys, į "Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojus jau senokai norėjau prabilti, bet artėjančios 
šiemetinės Kanados Lietuvių Dienos vertė palaukti. Dabar, 
tradicinėms Dienoms praėjus,pats laikas pradėti jus infor
muoti.

Visų pirma, kada ir kur?
II PLD įvyks 1983 metų liepos 1-4 dienomis Čikagoje. 

Datos rūpestingai parinktos, taikantis prie Kanados ir JAV 
lietuvių interesų: tokiu laiku visos abiejų kraštų mokyklos 
bus galutinai užbaigę mokslo metus bei egzaminus; liepa— 
natūralūs Įstaigų bei įmonių tarnautojų atostogų metas; dir
bantiesiems, kurie negalės atostogų išeiti, bus trijų dienų 
savaitgalis (Kanadoj — Dominion Day, JA V—Fourth of July). 
Primintina, kad prieš penkerius metus lygiai tuo pačiu lai
ku Toronte įvyko I PLD. O kodėl Čikagoje? Paprasčiau
siai, todėl, kad tai pats didžiausias lietuvių telkinys lais - 
vajame pasaulyje, dažnai ir pamatuotai vadinamas pasaulio 
lietuvių sostine.

Prieš keletą mėnesių (ankstyvą šių mėtų pavasarį) suda
rytas II PLD rengti komitetas, į kuri įeina būrys patyru
sių Čikagos lietuvių visuomenininkų. Komiteto pirmininko 
pareigos patikėtos dr.Antanui Razmai, trečią milijoną krau
nančio Lietuvos Fondo pradininkui. Užplanuoti penki didie
ji renginiai: Pasaulio Lietuvių B-nės seimas, Penktasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas, Antrosios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės, Šeštoji Dainų šventė ir "ILituani" 
operos pastatymas. Be šių pagrindinių renginių veiks ke
lios dailės parodos, bus ruošiami susipažinimo — suartė
jimo baliai, šokiai ir kitokios pramogos jaunimui, dar ei
lė kultūrinių bei pramoginių pobūvių.

Tokia rupi, apsrakti pagrindinė'informacija.
Nors svečių, kaip minėjau, tikimasi iš viso laisvojo pa

saulio, bet, būkime realistai, iš Europos, Australijos ir 
Pietų Amerikos teatvyks tik po saujelę; PLB seimo bei PL 
jaunimo atstovai, gal vienas kitas choras, dar po kelis — 
keliolika turtingesnių tautiečių. II PLD dalyvių masę suda- 
rys Kanados ir JAV lietuviai, kaip JAV ir Kanados lietu
viai sudarėme 99,9% I PLD dalyvių Toronte 1978 metais.

Šiuo rašiniu noriu paraginti visus plačiosios Kanados 
lietuvius, o ypač nuo Čikagos ne taip jau toli gyvenančius 
Ontario ir Ouebeco tautiečius, jau dabar pradėti planuoti 
ir ruoštis II PLD dalyvauti. Pro nepastebimai prabėgan
čio Kalėdų laikotarpio iki II PLD Jiks tik šeši mėnesiai. 
Visi, kas tik gali, pirmai 1983 m. liepos savaitei paimkit 
atostogas. Jei Čikagoje turite giminių ar draugų, susiži
nokite su jais dėl nakvynių. Čikagos lietuviai tuo atžvilgiu 
patys svetingiausi, jeigu pas save apnakvydinti negali, tai 
paslaugiausi parūpinti viešbučius bei motelius. Dar svar
bus ir praktiškas patarimas: savo čikagiškius bičiulius ar 
gimines paprašykite įgyti jums bilietus į norimus lankyti 
svarbiausius renginius, pvz. Dainų šventę, "I Lituani" 
spektaklį, susipažinimo balių, etc. Tiesa, ir bilietus įsi
gyti, vėliau aš informuosiu, Bet iš praktikos žinau, kad 
Čikagoje dažnai jie išgraibstomi pirma, negu informaci
ja į laikraščius patenka. Su čikagiškiais draugais dialogą 
dėl II PLD užmegsti kaip tik labai patogu Kalėdų laikotar
py, rašant kalėdinius sveikinimus.

Svarbiausia, jau imkim į II PLD ruoštis ir gyventi PLD 
dvasia. Penken metai žmogaus gyvenime ilgas laikotar
pis. Ypač ilgas daugeliui mūsų, kurie artėjame į metų 
kapą, arba jau ją peržengėme, tuoj tapsime pensininkais, 
arba jau tokiais esame. Tik pagalvokime: nuo nepamirš
tamų I PLD Toronte kiek daug jau iškeliavo į amžinybę, o 
kiti senatvės bei ligų įkalinti savo gyvenvietėse. Kai vėl 
už penkerių metų įvyks (dar nežinau kur) III Dienos, dau
gelis ten vykti negalėsime. O juk PL Dienos nėra vien 
hedonistinė pramoga. Tai laisvojo pasaulio lietuvių vita
liškumo, jėgos demonstracija pasauliui, savo tautai, jos 
pavergėjams- Be to, PLD uždega mūsų jaunimą, paska
tina eiti senimo pėdomis, ilgainiui perimti jaunimo dir- 
tus kultūrinius bei politinius darbus.

Dar primintina, kad II PLD surengimas kainuos irmil-
2 psl.
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žiniškas pinigų sumas. Ypač brangiai atsieis Jaunimo kon
gresas ir Dainų šventė, nes daugeliui dalyvių reikės apmo
kėti nors dalį kelionės išlaidų. Ar per finansų telkimo ko
mitetą, ar per Jaunimo kongreso veikėjus, aukų bus pra
šomi ir Kanados lietuviai. Būkite duosnūs, ypač tie, ku
rie patys vykti negalėsite, tad kelionės išlaidų neturėsite.

Netrukus suteiksiu daugiau informacijos.
Tuo tarpu įsidėmėkite datas: 1983 metų liepos 1,2, 

3 ir 4. Tai Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų laikas, kada 
visi, kas gali, turi būti Čikagoje.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

GAL TAI BUTU BEPRASMIS 

DARBAS ?

Čikagiškis kun. dr. Jurgis 
ŠARAUSKAS jau du kartus bu
vo atvykęs pas Kanados lie
tuvius ir dėstė savo pažiūras 
mums rūpimais klausimais. 
"Tėviškės Žiburiai" š m. X. 
21 numeryje rašo, kad ir 
antrą kartą gero, paskaiti
ninkas vėl daro savotiškų 
samprotavimų bei diskusinių 
ar kritinių minčių.

Pradžioje tebūnie leista 
kai kurias kunigo ir daktaro 
J. Šarausko mintis pacituoti:

"Ateitis priklauso Lietuviu 
Bendruomenei. B-nė turi aiš
kiai pasisakyti, kad ji yra 
vyriausias ir svarbiausias 
lietuvių veiksnys, kuris pri
siims pilną atsakomybę už 
išeivijos politinę veiklą. . .

Pagrindinis B-nės darbas 
būtų tarptautinis, kurio tiks
las: a) užmegsti ir' palaikyti 
nuolatinius ir gerai organi
zuotus ryšius tarp lietuvių 
ir Lietuvos, įskaitant jos val
džią, agentūras ir instituci
jas kultūros, meno ir kalbos

srityse, b) pradėti dialogą 
su Li etuva toki ai s. kl ausi - 
mals, kurie abiem pusėm 
opūs, pavyzdžiui —tikėjimo;

- laisve, kunigų ir vienuolių 
paruošimais, bažnytinės tur
to nuosavybės teisės, Helsin
kio sutarties pažeidimais ir 
1.1. "

Na, ir užsimojimas . Ne
galima su tuo sutikti. Juk 
toks paskaitininko nurodytos 
— pagrindinis Bendruomenės 
darbas būtų tiesiog kontra - 
veršinis ir net priešingas 
Lietuvių Bendruomenės char- 
tai. Taipogi, toks bendruome
nės darbas liktų iš anksto pa
smerktas nepasisekimu;, net 
mūsų išeivijos sunaikinimui.

Mūsų išeivija juk siekia 
Nepriklausomos Lietuvos at
statymo 1 Užmezgimas nuo
latinių ryšių su dabartine Lie
tuvos "valdžia"niekad su mu
mis nekalbės apie mūsųnorą 
atstatyti Lietuvos Nepriklau
somybę. Tai kam mums rei
kia tokio dialogo?

Tiesa, tiek išeivijai, tiek 
Lietuvos "valdžiai"kaip kun- 
J. Šarauskas nurodo, opūs

ENERGIJOS KRIZE
Izraelio ir arabų ginčai 

dėl sienų, užimtųjų žemių ir 
kt. , sukėlė visame pasauly
je energijos krizę. Baltieji 
Rūmai, užtardami Izraelį,

klausimai yra: tikėjimo lais
ve, kunigų ir vienuolių pa
ruošimas, bažnytinės turto 
nuosavybės teisės, Helsin
kio sutarties pažeidimai. Tik 
deja, čia iškyla dar priešin
gybės. Mes visus šiuos klau
simus kitaip suprantam ir 
interpretuojam. Sovietinė 
"valdžia"visą tai aiškina jai 
palankia prasme ir, kaip Iš 
LRK Kronikų matome, tatai 
laiko nusižengimais jų įsta
tymams i r "nūs ikai stantiems11 
pritaiko griežtas bausmes. 
Nieko nepadėtų mūs tį nuošir
dūs aiškinimai, kad ir kaip 
stengtumensi įrodyti, jog rei
kia gerbti Žmogaus’ Teises. 
Jie visai mūsų pastangas at
mestų ir mūsų bei laisvojo 
pasaulio Žmogaus Teisių 
sampratą paneigs, bet savo 
nusistatymo vis tiek lalKyšis. 
Tatai visam pasauliui yra ži
noma, kas su Sovietų "val
džia" vedė dialogus.

visu stiprumu spaudė arba - 
bus nusileisti ir paklusti Iz
raelio naudai. Arabų kraštai 
pasipriešino ir pavartojo 
baisiausią šių dienų ginklą- 
naftą, be kurios motorizuo - 
tas Vakarų pasaulis nega
li išsiversti.

Todėl įvyko ir ekonominis 
sukrėtimas ir arabai dėl Iz
raelio interesų laiko pasaulį 
kaip ponas šuniuką už vir
vutės: kiek nori, tiek parduo
da ar neparduoda, kainas ke
lia be jokios tvarkos. Eilinis 
žmogus laukia, kas bus to
liau. Taigi, tų abiejų tau - 
tų ginčai ir teroristiniai 
veiksmai veda pasaulį, at
rodo, į katastrofą. Kuo grei
čiau susiderės savo tarpe , 
tuo geriau.

Abi besikivirčijančios pu
sės parodė ir nacišką, ir ru
siškai komunistišką žiauru
mą teroristiniais veiksmais.

Daugelis tvirtina, kad šio
ji planeta be karų negali gy -

Taigi kun. J. Šarausko siū- venti. . . "Nuo vado ir karo, ir 
lomi pokalbi ai, atrodo, išvi- nuo aklų vadų, saugok mus, 
so mums nepriimtini. Tai tik Viešpatie. . . "
gal būtų beprasmis darbas ir < J. Vaidlonis
laiko gaišinimas.

Liudas D a m u! i s
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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JAU 25 METAI NUO„SPUTNIKO“ PALEIDIMO
Spalio mėn. 4 d. suėjo dvidešimt penkeri metai nuo So-i 

vietų Sąjungos dirbtinio satelito "Sputniko" išmetimo į iš
orinę erdvę. 184 svarų "Sputnikas" nugalėjęs žemės trau-. 
kos jėgą, pakilo j 560 mylių aukštį ir per vieną valan
dą 35 minutes apsisuko apie žemę, siųsdamas radio sig
nalus. Sėkmingas "Sputniko" išmetimas Sovietxj sąjungo
je ir visame pasaulyje buvo sutiktas kaip nepaprastas įvy
kis, nes tai buvo pirmas žmogaus laimėjimas prasiveržti 
į išorinę erdvę.

Amerikos spauda, rašydama apie Sputniko išmetimą j 
tolimąją erdvę pastebėjo,kad Sovietų Sąjungos laimėjimas 
JAV prestižui sudavė skaudų smūgį .prilygstantį Peari Har
bor. Tačiau, JAV vyriausybė tyliai pernešė skaudžius už
metimus ir tyliai suorganizavusi mokslines jėgas ir su
kaupusi Kapitalą, po įtempto darbo, 1939 m. iškėlė žmogų 
ant mėnulio, kuris grįždamas atvežė mėnulio uolų ir kartu 
grąžino Amerikai garbę istorinės erdvės laimėjime.

Sovietų Sąjungos varžybos dėl istorinės erdvės užkaria
vimo per tą laiką nukrypo visai kita kryptimi — ją išnau
doti militariniams tikslams. Todėl nestebėtina, kad per 
25-rių metų laikotarpį išorinė erdvė tapo strategų kovos 
lauku tarp So vietij Sąjungos ir JAV. Per tą laiką abu kraš
tai pasiekė didelių laimėjimų, išmetant į išorinę erdvę į- 
vainus satelitus, juos panaudojant komunikacijos reika
lams, bet kartu perduoti ir kariškiems įsakymams ka
riuomenei, esančiai' svetimuose kraštuose: Afganistane ar 
Viduriniuose Rytuose, taip pat juos panaudojant sekimui 
priešo teritorijos ar povandeninių laivų, kada iš jų palei
džiamos raketos ir 1.1. Nepaprastai greitai gaunamos ži
nios apie betkokius vienos ar kitos šalies nepageidaujamus 
žingsnius — sulaiko nuo neapgalvotų žygių ar veiksmų.

Sovietų Sąjunga, norėdama apsisaugoti nuo žvalgybinių 
satelitų budrios akies, yra išradusi ir paleidusi į erdvą 
satelitus "žudikus", kurių uždavinys sunaikinti priešo žval
gybinius satelitus virš sovietinės teritorijos. Nuo 1971 m. 
sovietinė Rusija griežtai vykdo militannę programą irvr: 
paleidusi 125 įvairius "Sputnikus", tuo tarpu JAV tik -18. 
Tokie satelitai 70% turi atlikti vienokią ar kitokią karinę 
misiją. 20 jų skrieja per JAV teritoriją. Birželio 18 d. 
Sovietų Sąjunga atliko bandymus su "žudiku" satelitu, kur- 
ris prisiartinęs prie Amerikos komunikacijos satelito, bet

Jų Keturios, o Aš Vienas...
V. Kačergius

(įspūdžiai iš kelionės po Ispanija, Portugaliją, 

dalelį Maroko bei Prancūzijos}.
( Praeitoje atkarpoje vietų pavadinimai turėjo būti paradyti 

taip; Tower of Belem ir Palacio National Queluz) 
(tęsinys)

Kalbėdama apie augmeniją vadovė pabrėžė, kad Portu
galijoj daugiausia auga 3 medžių rūšys :kamščių medžiai 
eukaliptai ir alyvų medžiai. Miškuose matosi pušų ir Ki
tokių medžių. Eukaliptai (Australijos augalas) čia buvo 
užveistas anais žęmių atradimo laikais ir čia gerai "įsi- 
pilietino". Jo lapus portugalai naudoja vaistų gamybai, p 
mediena tinka popieriaus gamybai. Važiuojam greitkeliu 
ne ilgai, apie 40 km. ir pasitenkinam tik paprastu plentu, 
o vietovė gana įvairi ir kalvota, vietomis kalnuota. Lau
kai daugiausia apsodinti alyvų ir kamščių medžiais.Kamš- 
čio medis, savo išvaizda niekuo nepasižymi. Jo kamie
nas kreivokas, kaip ir žmogus, kuo senesnis, tuo daugiau 
gumbų turi. Beto, jis neištysęs į viršų. Tačiau jo žievė 
tinka kamščių gamybai. Teko matyįi ir šviežiai nulup
tais kamienais medžių. Jie, nelyginant kraujuoti,' yra 
rausvos spalvos. Vėliau jie patamsėja, atgauna naują 
žievę ir po 9 metų vėl tinka lupimui.

Portugalijos slėniai yra gana derlingi, daugiausia mo
lingos žemės, kur gerai auga kviečiai ir kiti javai. Mū
sų pakelėj mažai pasitaikė tokių laukų, vadovė sakė, kad 
žemdirbystė klesti daugiausia Portugalijos šiaurinėj da
ly. Bet raudonu moliu Portugalija tikrai turtinga. Pra
važiuojant neteko matyti kitokių namų, kaip plytinių, bal
tai dažytų ir visi raudonų čerpių stogais. Iš pradžių grar 
žu žiūrėti į slėniuose esančius trobesius — baltus, su 
raudonom "kepurėm", vėliau akis pasigenda ir kitokių 
spalvų, tačiau jų neužtinki. Važiuojant per laukus pasi- 
gedom, mums įprastų naminių gyvulių: karvių, arklių, 
avių ir 1.1. Juos čia pavaduoja asilai ir ožkos. Asilas 
geriau tinka kalnuotose vietose, nešti naštas, prikrau
tas alyvmedžių vaisių iš kurių bus išspaustas aliejus . 
Gi šiose vietose sunkiau su pašaru, dėlto ir ožka turi 
pavaduoti karvę. Pavažiavę apie 120 Km. sustojom ap
žiūrėti Alcobaca gotų stiliaus bažnyčios ir vienuolyno. 
Bažnyčia yra 12-to šimtmečio ir nėra puošni.

Ji laikoma ilgiausia pasaulyje bažnyčia. Bažnyčia tuo 
garsi, kad joje yra antkapiai vieno iš Portugalijos kara
lių — Petro (isp. Pedro) ir jo numylėtinės įneš (rūmų da
mos). Čia buvus labai karšta meilė tarpe tų žmonių; jie 
susigyveno vaikų, kad galėtų atsisėsti į sostą ne "mė - 
lyno" kraujo, Petro ir įneš sūnus. įneš buvo nužudyta 
karaliaus Alsonso IV ir Petras tampa karalium. Jis už
deda karališką karūną ant įneš (lavono) galvos. Sakoma, 
kad tai yra vienintelis atsitikimas istorijoj — apvainika
vimas negyvos asmenybės. Antkapiai gana puošnūs su 
išgraviruotais vaizdais iš biblijos (paskutinis teismas ir 
1.1.).

Prie bažnyčios stovi vienuolynas, kur ankščiau gyve
no 900 vienuolių. Dabar ten yra prieglauda seneliams. 
Šiek tiek pereinant per vienuolyno patalpas krito į akį 
virtuvė, kuri palikta taip kaip buvus. Tai labai didelis 
kambarys su kaminu, panagiu ankščiau matytu Sintroj , o 
vandenį virtuvės reikalams galima semti tiesiai iš pra
bėgančio požeminio upeliūkžSio./ Čia tam tikslui palikta 
neužmūryta duobė. Juoką sukėlė visiems vienas kamba
rys, į kurį įeiti galima buvo tik per labai siauras duris. 
Šios durys (plyšys) buvo vartojamas vienuolių svoriui re
guliuoti. Laikas nuo laiko, vienuoliai buvo verčiami pra
lįsti pro tas duris. Kuris nepralenda dėl viršsvorio, tu
ri badauti iki pralįs. Sako, kad tie vienuoliai ilgai gyven
davo.
1982. XI. 4

vis dėlto nedrįso jo sužaloti, vengiant JAV ataveiksmio. 
Satelitų sužalojimas ar jų numušimas labai sunkiai suse
kamas, nes erdvėje randasi tūkstančiai skeveldrų jūu 
sugriuvusių satelitų, kurių negali susekti radaras.

Spėjama, kad Sovietų Sąjunga jau yra pasigaminusi erd
vės minas, kurias galima radio pagalba susprogdinti iš 
žemės ir numušti satelitus. Nemažiau pavojingi yra las°- 
rio spinduliai, kuriais Sovietų Sąjunga jau 1985 m. gali 
pradėti satelitų medžioklę. Laserio spindulių pagauti ne
gali joks radaras. *. 1981 m. sovietams pavyko erdvėje
sujungti "Saliut 6" su "Kosmos" platformas, kurių sujun
gimas sudarė kosmonautams tikr^ stotį atliekant karinius 
uždavinius ir 1.1.

Dar nėra sudaryto tarptautinio susitarimo dėl universo 
pasidalinimo, kuris būtų paskirstytas atskiroms tautoms 
ar kraštams ir satelitai gali skraidyti įvairiomis kryp
timis. Todėl Sovietų Sąjunga, lygiai kaip Ir Amerika ar 
kiti kraštai, laisvai naudoja išorinę erdvę. Betgręsiant 
erdvės karui ir jo pavojui, prezidentas R. Reagan yra su
daręs "Space" komandą, kuriai paskirta 14Omil.dol. ir 
kuri privalės peržiūrėti pasiruošimą erdvės karui.

Atsarga gėdos nedaro ir niekas nėra tikras, kad bran
duoliniai ginklai nebus panaudoti norint sunaikinti priešą . 
1946 m. Amerika, būdama vienintelis kraštas, kuri s turė
jo savo rankose atominę bombą, Jungtinių Tautų organi
zacijai buvo pasiūliusi suorganizuoti tarptautinį organą ir 
jam pavesti branduolinius ginklus ir medžiagų kontrolę iš 
kurių jie yra gaminami. Tačiau Sovietų Sąjungai pasiprie
šinus dėl nuolatinės priežiūros, klausimas buvo nustum
tas ateičiai. Praėjus trejiems metams nuo šio siūlymo , 
Sovietų Sąjunga 1949 m. išsprogdino pirmąją savo atomi
nę bombą ir tolimesnės betkokios derybos nutrūko, o bran
duolinių ginklų arsenalas pradėjo augti ir didėti.

JAV Prezidentas 1981 m. vėl atnaujino derybas, bet da
bar dėmesys nukrypo nuo jų kontrolės ar visiško užšaldy
mo, bet derybos vedamos dėl jų skaičiaus apribojimo po
vandeniniams laivams atominių raketų, tarpkontinentalinių 
ir kitos rūšies sviedinių ar raKetų skaičiaus nustatymo ir 
pan. Visiškai neminint čia esančių išorinėje erdvėje gami
nių, kurie jau pradedami apginkluoti branduoliniais gink
lais. P. Indreika

Nuo Alcobaca apie 11 km. randasi charakteringas žve
jų kaimas Nazare. Čia, norint privažiuoti Atlanto vandenį, 
tenka nusileisti nuo 700 metrų kalvos. Žvejų kaimas yra 
gana romantikas su savo labai siaurom gatvelėm, apkrau
tam ant namų sienų ir ant žemės visokiomis prekėmis. Ma
tosi daug žvejų žmonų rankdarbių. Čia gali pamatyti ir mo
terų senov’škai apsirengusių, nešančių ant galvos uždėtas 
įvairias naštas Jos dėvi dažnai po 3-4 sijonus iš karto. 
Sijonų skaičius atvaizduoja žvejų moterų nuotaiką- ūpą: 
geresnis ūpas- 3 sijonai, blogas - tik vienas ir t- t. TeKo 
pamatyti moterų juodais drabužiais. Mat, vietiniai papro
čiai reikalauja, kad mirus vyrui, žmona visą savo gyveni
mo laiką dėvėtų juodus rūbus..

Portugalijoj teko matyti daug žaislų, suvenyrų ir nQt 
ant bažnyčių bokštų ga’džįų figūrėlių. Šis reiškinys turi 
savo istoriją. Vado/ė mums papasaicojo padavimą apie 
gaidį. Kadaise, labai seniai, vieno didiko labai turtingo, 
žmonai prapuolė brangus papuošalas-per1 as. Kaitė buvo 
suversta tarnui, nes nekas kitas nega'ėjo prie tos brange
nybės prieiti. Tarnas buvo nuteistas mirti, nors jis prisie
kinėjo esąs neKaltas. Dar prieš bausmės vykdymą didi - 
kas pasišaukia nuteistąjį į valgomąjį, kur ant stalo, tarp ki
tų pat'ekalų buvo ir iškeptas gaidys. Didikas,pakviestų 
svečių akivaizdoje taria: "Prisipažink, kad esi kaltas ir pa
sakyk, kur padėjai tą brangenybę". Tarnas verkdamas pri
siekinėjo esąs nekaltas ir nežinąs nieko apie ją- Tada di - 
dikas lyg pasityčiodamas taria:"Jeigu šitas iškeptas gai - 
dys pragiedoj- būsi išteisintas". Visų nusistebėjimui, gai
dys pragydo ir iš jo snapo iškrito puikusis pertas

Kurį taiką turėjom progos pasidairyti po Nazare kai
mą, " paganyti akįs" visokių rankdarbi ų( megztiniai, stal
tiesės ir t t ) gausybėj. Minkštesnės širdies eksurantai 
turėjo progos "pravėdint savo piniginę", įsigydami viso - 
kių dalykėlių, kurie čia gana pigūs. Aš, kuris priktausau 
prie "kietaširdžių partijos" irgi neiškenčiau neįsigijęs 
pora menkniekių

Įdomus yra Nazare paplūdimys, čia daug vasarotojų 
maudos Atlanto bangose Ant kranto matosi daugybė se
noviškų (dabar nenaudojamų) žvejų valčių. Gi vasarotojai 
savo gležnus kūnus slepia po užtiestomis baltomis paklo
dėmis, pritvirtintomis ant tam tikrų kuolų. Ten susidaro 
savotiškas "paklodžių miestas", po kurių stogu tyso "nuo
gybės"

Pasistiprinę sename žvejų restorane gerais pietumis, 
vėl išsjkėlėm į aukštą Atlanto krantą, kur keletą minučių 
gėrėjomis Nazare iš 700 m°trų aukštumos- ( b. d.)

Mūsų montrealietės Palacio National aikštėje , Queluz’e
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PAVERSMIŲ PARAŠTĖJE

Sukaktuvininkas rašyt. Vytautas Al antas savąjį 
jubiliejų lyg ir apvainikavo visai solidžiu lyrikos rinki - 
niu "PAVERSMIAI". Tai ir vėl jo kūrybiniuos6 plotuos6, 
lyg ir naujas pasireiškimas. Sakome naujas, nes Alantą , 
bent iki šiol, geriausiai pažinome kaip publicistą, drama
turgą r, išvis, prozininką. Šios6 dailiojo žodžio srityse, 
jis visada buvo įdomus, temomis aktualus, skaitytoją pa
traukiąs. Mūsų raštijoje, išties, neturime daug autorių j 
kurie reiškėsi beveik visuose literatūriniuose žanruose . 
Vyt. Alantas, vadinasi,yra vienas tų retesnių kūrėjų, lais
vai besireiškiančių visokeriopame literatūriniame gyve - 
nime, nors kritikai, greičiausia, jo stiprybe laikys be - 
letrist'ką ir dramaturgiją.

Įdomu ir miela skaityti Alanto poeziją. Tai, pagaliau, 
sr t s, kurioje, jo paties žodžiais tariant, jis nereiškia pre
tenzijų brautis į Parnaso eiliuotojų kolegiją. Dar daugiau, 
"pastoviu poetu" jis nepasidarė, nors ir ryšių su eilėdary- 
ba nenutraukė per visą gyvenimą. Gal kai kas tolei reiški
nį pavadintų "laisvalaikio poezija". Bet toks apibendrini
mas varg ai ar būtų tikslus, nes paties rašytojo prisipaži
nimu, poezija jį viliojo ir savosios eilėdaros vis įspraus
davo į rašomą prozą (paiyg. "Šventaragyje").

Eiliniai skatytojai(gai net poezijos nemėgėjai), pap - 
rasta poeziją skirstome į klasikinę ir moderniąją. Ku - 
rion grupėn rikiuoti ar skirti Vyt. Alantą, gana sunku nu - 
sakyti. Viena gana aišku, jis nėra "modernus" poetas, ki
ta vertus, ne kiekvienas jo posmas laikytinas ir klasiki - 
nįo eiliavimo. Jis tačiau, yra originalus, sau savotiškai ne
sivaikąs tokių ar kitokių poezinių srovių ar kriterijų, bet 
pilnai ištikimas savajai meninei tiesai, nenutoldamas nuo 
poetinės estetikos ir tikrai platokai suprasto patriotizmo. 
Sustojant ties ta patriotine tematika, turi tarti, kad sekliau 
ar giliau patriotinių posmų, tiesiogiai ar ne, gali užtikti 
ar tik ne daugumoje šio naujojo rinkinio puslapių. Tai nė
ra pigi, sacharininė ar bačkinė retorika, bet gerai apgal - 
voti, išsijoti ir rūpestingai atrinkti posmai. Poeto ryškiai 
matoma ir jaučiama gimtosios žemės, sodžiaus ir visos 
Lietuvos meilė, pagarba jos istorijai, gėrėjimasis ja, lyg 
Ir sudaro ’leitmotyvą" visai knygai.

Žodžių ir minčių erudicija visame rinkiny rodo ne tik 
autor aus kruopštumą, bet ir kūrybinio polėkio inteligen - 
ciją, žodžių ir minčių kultūrą. Savaimingas, pagaunantis 
r įtikinantis net ir jumoru persunktas atskiras skyrius 

"Iš juokingos pusės". Pradėtas paprastu, bet daug ką išt
ryškinančiu ketureiliu:

Esame tauta pakankamai turtinga, -
Turim savo velnius, angelus ir dvasias-
Net ir politikų mums nestinga,
Kurie vieningai veda tautos gretas. . .
Itin vaizdingas, skambiu "Lietuvos Karalių Portretai" 

vardu skyrius, kuriame dideliu įžvalgumu, pagarba ir pil
nu supratimu kalbama apie visą eilę istorinės Lietuvos 
valdovų. Čia ryškinami kai kurie istoriniai faktai, gražiai 
suidealinti, lyriškomis emocijomis perpinti. Stiprus ir į- 
spūdingas karališkasis poetinis vainikas Lietuvos didie - 
siems vataovamsi

Ir taip per visus 215 puslapius, tęsiasi visai kitas A- 
lantas, mažiau pažįstamas, gal net ir nevisai,bent iki 
šiol, suprastas ar įvertintas.

Tačiau, už vis svarbiausia, kad jis lieKasi ir toliau 
kūrybingai išradingas, jokiu būdu neišsisėmęs, bet savo 
brandaus žodžio formomis patraukiantis, efextyvus, nere
tai ir visai dramatinis kūrėjas. Gal jis ir nešaukia tau - 
tos, gal jis nesiruošia į tautos pranašus ar vizijas, bet ir 
toks, koks jis šiandien yra, Vytautas Alantas liekasi neiš- 
braukiamų iš viso mūsų literatūrinio pasaulio metraščio 
puslapių.

Šis leidinys iliustruotas rašytojo netolimos kaimy - 
nės dail. Danguolės Šeputaitės-Jurgutienės. Jos tapytas 
Vytauto Alanto portretas, išspausdintas knygoje yra iš - 
raiškus, realiai išieškotas ir pilnai pavykęs. Šalimais 
snrf'kstantis aukuras gali vaizduoti rašytojo kūrybinį po
tencialą o gal net ir savotišką viziją Į pirminę lietuvių 
relig ją. Gaila tik, kad kitų iliustracijų spaudos darbas 
(tikr ausiai dėl spausdinimo technikos trūkumų) pilnai ne- 
atliepė menininkės turėtas intencijas- Šiaip - tai knyga 
švariai ir tvarkingai paruošta. Jos leidėjai- Ignas Andra- 
šiūnas, Simas Kašelionis ir mecenatas Vyto Uznis. Rin - 
kėjas- Al. Pakalniškis, Jn. , spaudė M. Morkūno spaustu
vė Chicagoje.

Aplamai žvelgiant, knyga puiki dovana vis retėjan - 
tiems 'ietuviškojo grožinio žodžio mylėtojams.

Nazare paplūdimys su senomis žveją valtimis. Nuotr. V. Kačergiaus
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KULTŪRINIS
27-TŲJŲ K.L.B. POEZIJOS VAKARE IR

KITUOSE RENGINIUOSE

Birutė N a gi e n ė 
/tęsinys/

I ŠKI LMI NCOS PAMALDOS
Sekmadienf, Šv. Kazim'ero bažnyčioje, pagerbiant jos 

75 m. sukaktf ir žymint Kanados Lietuvių Dienas, mišias 
laikė vysk. A. M. Cinichella ( negalėjus atvykti vysk. Briz
giu!), asistuojant 5-iems lietuviams kunigams, vienam 
prancūzui ir vienam italui.

Pradžioje jungtinis choras sugiedojo lotynišką gies - 
inę, vyskupas pasveikino visus . Puikiai nuskambėjo lie - 
tuviškai tradicinė "Pulkim ant kelių".

Kun. P. G a i d a pasakė pamokslą, ragindamas nepa- 
niršti savo kilmės ir savųjų krikščioniškųjų tradicijų. Jis 
taip pat atliko skaitymus iš Šv. Rašto.

Svečiui vyskupui buvo jteikta dovana-medinė lietuviš
ka meniška koplytėlė. Jungtinis choras gražiai giedojo, di
riguojant muz- A- S t a n k e v i č i u i. Dalyvių buvo pil
nutėlė bažnyčia.

Lietuvių liuteronų-evangelikų pamaldos vyko Šv. Jono 
bažnyčioje. Jas laikė kun. P. D i 1 y s. Savo pamoksle jis 
iškėlė, naudodamasis Šv. Rašto tekstu, kad žmogus yra 
skirtas būti laisvu.

27-tųįų KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ KONCERTAS
Sekmadieni, spalio 10 d. vyko didysis koncertas'And

re Laurendeau Kolegijoje.
Programa, belaukiant garbingųjų svečių prasidėjo su 

pusvalandžio vėlavimufir dar po to vienas kitas mūsiškės 
publikos slinko pro duris, ieškant vietos atsisėsti. ..).

Prasivėrus uždangai, pamatėme jungtini chorą scenoje. 
Sugiedotas Kanados Himnas. Tėv. J. K u b i l i u s paskaitė 
nvokaciją. Tai buvo viena gražiausių invokacijų, kokią te

ko girdėti. Štai jos tekstas:

Ne|e;sk .Viešpatie, nė vienam iš mūsų pamiršti savo 
kalbos, kad neliktume beverčiai savo tautai ir dar mažiau 
reikalingi kitoms tautoms Pasidavę išdavystei motinos 
žodžiui, kuo įtikinsime, kad neišduosi me ir kitų tautų žodį ?

Nelei sk, Viešpatie, atsižadėti savo papročių: dainos, šokio, 
drabužio ir maldos, kad nereikėtų driskiais ieškoti dangs 
tytis svetimu drabužiu. Nebepažins tavęs tavo motina , 
nepriims tavęs ir svetima pamotė. Driskio nė viena tau
ta neieško.

Neati mk, Viešpatie, savo išminties, kad nepradėtume 
griauti savo ir Kitų gyvenimo amoralystės ir bedievystės 
purve. Tokių niekas nepriima, išskyrus bolševizmą.

Ne eįsk, Viešpatie, taip toli pasitraukti nuo tavęs, kad Ta
vęs nebepažintume ir nepepripažintume kaip savo gyvybės 
šaltinio, meilės ir džiaugsmo versmės.

Greičiau ištiesk, Viešpatie, savo ranką pavergtai, išblaš - 
kytai mūsų tautai ir surink visus mūsų tautos vaikus 
savo delno duobutėje, kad išlaikytumei juos tvirtus ir svei
kus skausmo valandose, kol vėl išauš laisvės rytas.

Tėv. J. KUBILIUS, S.J., skaito invokac

Ž. Jurkutė ir K. Oltaitė palydi R. Prud’homme

Programą pravesti scenon pakviesta Ina L u k oše- 
v i č i ū t ėy kuri pristatė garbės svečius ir visą koncerto 
programą žvaliai, puikiai trimis kalbomis , gražia laiky
sena, gražiuose tautiniuose drabužiuose.

Kaip ir po Kanados H,mno,taip ir po šios invokacijos 
publika plojo, kas gana kaista. Bet matyt, nuotaika buvo to
kia pakili(o gal kai kas sumaišė hockey rungtynėmis - 
kada labai juokingai ploja po Himno dar visiems žaidėjams 
nesučiuožus | aikštę. . . O invokacija pagavo jausmus. . . )

Ina LukoŠevičiutė praveda programą

E. Vazalinskaitė su Y. Lamarre Visos nuotr> R< Otto

Įžanginį žodį rengėjų vardu pakilioje nuotaikoje tarė KLB 
Montrealid Apylinkės Valdybos p-kas Vincas P i e č a i- 
t ' š. Lyg tęsdamas KLD atidarymą Poezi jos Vakare, jis 
pradėjo išk liai padeklamuodamas po posmą Maironio, Na
gi o ir Bradūno eilėraščių, kaip motto.

Pasidžiaugdamas jaunimo vis didesniu įsijungimu Ir
darbų perėmimu bendraujant su vyresniaisiais, visai pil
na/ auditorijai pranešė, jog prieš pat KLD šventę iš pro- 
vinc nės vyr ausybės Kultūrinių Grupių ir Imigracijos mi
nister jos beį(kai kurių Montrealio lietuvių talka) buvo 
gauta šioms Dienoms 10 000 dol parama. Pakilo katučių 
audra.

Svečiai tarė’sveikinimo žodžius- Yvon Lamarro-Mont 
reali o Savivaldybės atstovas (suklydęs ir pavądihęs/rpus 
ukrainiečiais. Publika tuojau reagavo būbavimals, ir jis 
atsiprašęs, pasitaisė ir tęsė sveikini mus. Sako, kad labai 
dėl to pergyvenęs; dažnai kviečiamas pas ukrainiečius. . .) 
Nuoširdžiai sveikino Roger Prud'homme-Quebec’o Imi -
gracijos minisieno pavaduotojas, Roma Hains-liberalų 
parlamento atstovas Quebec’ e, inž. Kutkus - JAV Lietuvių 
Bendruomenės p-kas. Buvo pristatyti J. R. Simanavičius- 
KLB LB vicep-kas, kun. Mario Paquette-vicekancleris. JJE. 
vysk. Andr^ Cimicheįla .Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. 
Žmuidzinas (b. d.)

ELEKTRINIO APŠVIETIMO PRADŽIA SUVALKUOSE IR AUGUSTAVE
Inž. A. Žilinskas

Elektros energija Rusijos imperijos lietuviškose guber
nijose pradėta naudoti XIX a. viduryje. 1854 metais per Lie
tuvą nutiesus Peterburgo-Varšuvos elektromagnetinio te
legrafo liniją, tais pačiais metais-Suvalkų gubernijos Ma
rijampolės (dabar Kapsuko) mieste atsirado telegrafo sto — 
tis, kurioje buvo naudojami cheminiai elektros energijos 
šaltiniai. Taigi, šie metai laikytini elektros energijos 
naudojimo Suvalkų gubernijoje pradžia.

Tačiau plačiau elektros energiją pasaulyje imta naudo
ti tik tada, kai buvo išrasti elektros generatoriai. Apšvie
timas tap<e populiariausia elektros energijos naudojimo 
sritimi. Pirmasis elektrinis šviestuvas sužibo Paryžiaus 
municipalitete 1876 metais.

Elektros šviesa lietuviškąsias gubernijas pasiekė tik 
XIX a. paskutiniame dešimtmetyje. Elestrinis apšvieti - 
mas sparčiausiai plito pramoniniuose Lietuvos miestuo
se^ Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Suvalkųgu- 
bernijoje buvo stiprus žemės ūkis, tačiau pramonė buvo 
silpna. Reikia manyti, kad dėl to ir elektrinis Apšvieti
mas čia pasirodė tik XX a. II-jo dešimtmečio pradžioje.

Pirmosios žinios apie elektrinį apšvietimą Suvalkų gu
bernijoje randamos iš 1911 metų. Tais metais gubernijos 
valdyba inspektavo visus kino teatrus. Iš surašytų aktų 
aiškėja, kad elektrinis apšvietimas jau buvo įrengtas kai 
kurių miestų kino teatruose, kaip antai Suvalkų, Augusta
vo, Marijampolės ir Kybartų. (Lietuvos TSR Centrinis 
valstybinis istorinis archyvas — toliau CVIA — f. 1009 , 
ap. 9, b. 11 78). Suvalkų kino teatro apžiūros akte rašoma 
kad elektros dinamo mašina, kuri matyti, veikė teatro rū
syje ar priestate. Nuo skirstymo lentos Į salę ir fojė bu
vo nutiesti dveji laidai. Saugikliai ir jungikliai buvo ne sa
lėje, o atskirame kambaryje. Apšvietimui buvo naudoja
ma 65 voltų įtampos nuolatinės srovės elektra. Kino teat
ras buvo tuometiniame S. Peterburgo prospekte Nr. 82, — 
Rozentalio name (S. Peterburgo ir Gardino gatvių kampas).

"Edison" kino teatro (ar tik ne minėtojo teatro S. Pe
terburgo prospekte?) savininkas Michailas Monastirskis 
1911 m. gruodžio 17 d. kreipėsi į Suvalkų miesto preziden- 
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tą, siūlydamasis miesto sode įrengti elektrinį apšviesi
mą. Buvo numatyta įrengti 9 elektros lemputės 1OO žva
kių šviesumo ir 26 lemputes — 50 žvakių. Elektrąapšvie- 
timui turėjo tiekti "Edisono" kino teatro elektrinė. Ta
čiau Suvalkų gubernijos valdyba to pasiūlymo nepriėmė: 
jų skaičiavimu žibalinis apšvietimas buvo pigesnis (CVIA, 
f. 1009, ap. l,b. 1340).

Tačiau, be kino teatro elektrinės, 1913 metais Suvalkuo
se veikė dar viena elektrinė — generolo Ganžckio vandens 
-- garo malūne. Malūnas buvo prie Juodosios Ančios. Šia
me malūne buvo įrengta 140 A, 115 V. "Visuotinės elektros 
kompanijos" dinamo mašina. Iš elektrinės buvo nutiestos 
net keturios (25 ir 75 mm2 skerspjūvio vario laido) oro 
linijos. 1913 metais iš šios elektrinės buvo siūlomasi ap
šviesti II-sios kavalerijos divizijos štabą, butus ir par
duotuves tarp malūno ir Minco namo (S. Peterburgo pros
pekto ir Uspenskos gatvės sankryžos).

Turėdama mintyje Elektrinio apšvietimo draugijos pla - 
nuojamą šio miesto apšvietimą, Suvalkų gubernijos valdy
ba iš pradžių šių darbų vykdyti neleido, tačiau vėliau (1914. 
III. 13 d. )savo sprendimą pakeitė. 'Minėtoji miesto dalis 
tikriausiai buvo apšviesta dar iki Pirmojo pasaulinio ka
ro pradžios (CVIA, f. 1009, ap. b. 1362).

1913 metų pabaigoje elektrinis apšvietimas buvo įrengr 
tas ir 5-jo artilerijos divizijos teritorijoje. Divizionas 
buvo įsikūręs Suvalkų mieste, Augustavo plente. Elektros 
energiją gavo iš kitur esančios elektrinės, iš kurios į di
vizioną telefono linijos atramomis buvo nutiestas izoliuo 
tas kabelis (Ten pat, b..1363).

Buyo ir daugiau bandymų įrengti Suvalkuose elektrinį 
apšvietimą. 1914 m. vasario mėnesį kino teatro "Manus" 
savininkas V. Šimaniukas prašė leidimo įrengti elektrinę 
S. Peterburgo prospekte ir Uspenskos gatvės Įtampė, kuri 
būtų tiekusi energiją ne tik kino teatrui, bet ir valdiškiems 
bei privatiems namams apšviesti. Tačiau miesto magis
tratas tikriausiai, dėl numatomos statyti centrinės, šio 
leidimo jam nedavė (Ten pat, b. 1410).

1911 metais Augustave veikė elektrifikuotas kino teatras 
"Lyra". Apžiūros aide rašma, kad eleKtrinė įrengta kino 
teatro rūsyje. Tai buvo nuolatinės srovės, 11Oįtampos 
elektrinė. Iš elektrinės i salę.ir fojė buvo nutiestos dvi 
linijos. Skirstymo lenta aprūpinta jungikliais, saugikliais 
ir dviem reostatais (vienas dinamo mašinai, kitas —pro
jekcinei lempai). Kino teatras priklausė Leibai Kaplanui 
(Ten pat, b. 1178).

Augustavo miesto ilgosios gatvės Nr. 163 gyventojas Te
ofilis Milianovskis 1913 metais kreipėsi į Gubernatorių 
leidimo įsirengti elektrinę, t. y. garo katilą, variklį ir di
namo mašiną. 1914 m. kovo 1 d. projektas patvirtintas ir 
suteiktas leidimas elektrinei statyti. Elektrinės savinin
kas ketino apšviesti ne tik jam priklausiusias dirbtuves , 
bet ir kai kuriuos miesto namus. Neaišku, ar ši elektrinė 
iki Pirmojo pasaulinio karo veikė: neatmestina mintis,kad 
ji galėjo veikti, nes tais laikais kai kurie piliečiai „pirma 
įsirengdavę įmonę, o tik pc to . kreipdavusi į gubernijos 
valdybą leidimo jai įrengti (Ten pat, b. 1370).

Neliečiant šiuo metu Lietuvai priklausančios Suvalkų 
gubernijos dalies elektrifikacijos istorijos, (1980 m. Vil
niuje iš spaudos išeis Lietuvos energetikos istorija, ku
rioje ir bus nušviesti šios teritorijos klausimai), negali
ma nepaminėti vieno ne tiek istoriškai svarbaus, kiek 
sensacingo fakto. Jeigu pirmųjų elektrinių atsiradimas 
Suvalkų gubernijoje datuojamas XX a. II-jo dešimtmečio 
pradžia, tai pirmosios,lemputės uždegimas šiekial899 me
tus- Tais metais Vilkaviškio apskrities viršininkas krei
pėsi į Suvalkų gubernatorių, kad šis leistų nutiesti iš Prū
sijos Eitkūnų miestelio elektros tiekimo liniją į Kybartus. 
Mat Eitkūnuose buvo įrengta elektrinė ir Kybartų gyvento - 
jai panūdo taip pat įsirenti elektrinį apšvietimą. Buvo 
numatyta elektra apšviesti geležinkelio stotį bei prie jos 
esančius pagrindinės gatvės namus. Gubernatorius leido, 
ir Kenigsbergo elektromonteriai šį apšvietimą įrengė. 
Elektros energiją tiekė Eitkūnų elektrinė. Manoma, kad 
tai,buvo nors ir trumpa (1-2 km. ilgio), bet vistik pirmoji 
tarpvalstybinė elektros tiekimo linija tuometinėje Rusijos 
imperijoje.

Tokia trumpa elektros naudojimo pradžia Suvalkuose ir 
Augustave.

(Iš "Aušra", 1981 m. nr. ^Leidžiama Baltstogėje)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

Vilniuje pastatyta didžiausia Lietuvoje universalinė savitarnos 
parduotuvė. Pastato perdengimams vietoj gelžbetoninių ir metalinių 
konstrukcijų panaudotos klijuotos medinės. Jos yra lengvesnės, pi
gesnės, jaukesnės.

Nuotraukoje: Statybininkai montuoja Butrimonių tarpūkini paukstyna pagriebė 
Alytaus rajone, naudojant ta patį principą.

{A. Sabaliausko nuotr.j

čių. Tad pravažiuojantis ar 
praeinantis- nusistebės ar 
pasidžiaugs. Bet jeigu no - 
rėsi pasivaikščioti ar tik pa
prastai pailsėti -nėra suole
lių.

Jų trūksta ir tokiose būti
nai reikalingose vietose kaip 
prekybosicentruose ar auto
busų sustojimo aikštelėse. .

" Iš suknelės, Ne visi keliautojai ar poil
siautojai yra jaunuoliai, ne 
visi stovi tuščiomis ranko
mis,© vargsta ir motinos su 
kūdikiais.
NAUJAS VIEŠBUTIS KAUNE

Ties Mickevičiaus ir Do
nelaičio gatvių sankryža , 
Kaune, pradėta turistinio 
viešbučio statyba. Skelbia - 
ma, kad pastatas būsiąs 9 
aukštų, 330 svečių vietų.

Kas juOse taip labai gau-

TOKIE MOKSLEIVIŲ 
APRANGOS PAGERINIMAI

Bėda motinoms su dukrų 
moksleiviškomis uniformo - 
mis- Štai viena rašo apie 
savo pokalbį su kaimyne, ku
ri turėjo atsiprašyti iš darbo 
ir važiuoti į plisavimo atei - 
je, kad perplisuotų dukters 
mokyklinį drabužį,kuris pa
kliuvo į lietų. ’ ---------- -------
galima sakyti, liko skuduras. 
Apmaudą kelia naujos moks- 
leivių uniformos, persvars
tytos,peržiūrėtos, O iš tik - 
rųjų jos nepatogios, nehigie
niškos ir nepraKtiškos- Tat 
žino visi, kieno vaikai lan
ko mokyklą. . .Suknelės, y - 
pač prijuostės, neįmanoma 
sutvarkyti namų sąlygomis ; 
norint perp’isuoti, reikia 
kreiptis į buities tarnybą.
Argi tai išeitis? Antra, vai- šiai svečiuosis? Atvykę lie
kai-judrūs, kiekviena proga 
stengiasi šėlti, bėgioti ir . 
aišku, prakaituoja. O išplau
ti suknelę - problema. Ne 
geresnės ir berniukų unifor
mos. Išplovus namų sąlygo
mis, nebegalima atstaty
ti buvusios išvaizdos. Tad 
kaip rasti išeitį ? O štai es
tai rado. Jų uniformos šiuo
laikinės, stiprios ir lengvai 
namų sąlygomis tvarKomos 
džinsinės medžiagos, mer - 
gaičių- sarafanai su paste
linių spaivų bliuzėmis, žie
mai- vienspalviai džempe - 
riai. Higieniška, praktiška, 
šiuolaikiška ir gražu.
Gal reikėtų dar sykį,ne dėl 
akių, o iš pagrindų tas uni
formas peržiūrėti ir pakeis
ti".
K Al. VALDŽIA VISKUO 
RŪPINASI

Kaune yra nemažai gra -
• žiai sutvarkytų parkų, aikš-

tuviai į Kauną, galėtų apsis
toti pas savo gimines, nes 
dauguma tokių turi. O vieto
je viešbučio geriau pasirū
pintų gyventojams butais , 
kurių dar vis trūksta ir šei
moms su vaikais.

NUOSAVYBĖS TEISĖ OKUP. 
LIETUVOJE

Pagal dabar veikiančius 
įstatymus, Lietuvoje pilietis 
turi teisę turėti vieną gyve
namąjį namą. Didžiausias 
namo plotas leidžiamas i iki 
30 kv. metrų naudojamo plo
to ir 90 kv. metrų gyvenamo 
ploto.
- jeigu žmogus turi vie
ną namą ir paveldi kitą,jis 
turi vieną jų parduoti arba 
perleisti kitam vienerių me
tų laikotarpyje. To nepada - 
rius, namas pereina valsty - 
bės nuosavybėn arba parduo
damas priverstinai.

YPATINGA KONVENCIJA
Montrealyje, tą patį sa

vaitgalį, kuomet vyko KLD, 
vyko tradicinė, metinė A A 
organizacijos Quebec, e Kon
vencija. Asmenys, kuriems 
rūpėjo išbristi iš alkoholiz- 
nuo ligos, pasisakė kai ku
riais kalusimais ir vietinė
je spaudoje, štai keletas jų :

Therese M. , prieš 5 me
tus išgerdavo kasdien po 2 
butelius vyno ir 1 džino. Ji 
norėjo mirti,lies gėrimas :

" buvo pasidaręs apsėdimu. 
Man reikėjo alkoholio taip , 
kaip kvėpavimui oksigeno . 
Pasiekiau tokį stovį,kai ne

IS PADANGĖS MIELOS net atsakyti į telefoną. Ap
gulė nuolatinė letargija ".Tik 
dabar ši moteris gali žva - 
liai ir atvirai atpasakoti sa
vo praeities nuolatinį rūpes
tį kaip ir Kada gauti išger - 
ti.

Kaip daugelis kitų, palies
tų alkoholizmo asmenų, ji 
išgerdavo, kaip sakoma, tik 
socialiai- pobūviuose, tačiau 
palaipsniui vis didesnį kiekį. 
Ji žinojo, kad pasidarė pri - 
klausoma nuo alkoholio, kai 
pradėjo slėpti nuo šeimos ’, 
savo namuose butelius už 
užuolaidų, į rūbų stalčius , 
baltinių dėžes. Mažai beval- 
gė Ir nebenorėjo tvarkyti 
namų. Therese M. perskai
tė AA šūkį laikraštyje;"Jei
gu nori gerti. . . tavo reika - 
las. Jeigu nori nustoti ir 
negali - mūsų reikalas". Ji 

telefoną, pasuko
duotą numerį ir paprašė pa
galbos. Apsilankiusi keliuo
se AA susirinkimuose, paju
to vilties švieselę. Įstojusi į 
šią organizaciją, nepalietė 
nė vieno lašo alkoholio.

Kitas atvejis: Eddie m. , 
80 m. amžiaus,lanko AA su
sirinkimus 35 metus. "Aš ti
kriausiai būčiau praradęs 
savo žmoną", -pasakoja jis , 
"tikras prakeikimas, jeigu 
susergi alkoholizmu., ir la
bai esi dėkingas, kad gali 
priklausyti AA. Tai vienin
telis iš tos ligos išsigelbė
jimas".

Panašiai jaučia apie 1.5 
milijono AA narių. Montea - 
lyje kas savaitę 42. 000 na - 
rių dalyvauja 356-se AA su
sirinkimuose, kad pasieKtų 
arba išlaikytų blaivumą . 
Vienintelė sąlyga būci pri
imtam į šią organizaciją y- 
ra rimtas noras nustoti 
gert. Nėra jokio nario mo - 
keščio.

Šia liga, kaip ir bet kokia q 
kita, gali , susirgti įvairių 
profesijų, įvairų darbą dir 
bantys, daugiau ar mažiau b 
pasiturintys, įvairaus am
žiaus asmenys.

AA organizacija buvo į- 
steigta 1935 m. vieno chi - 
rurgo ir jo draugo biržos a- 
gento. Jiedu buvo pasidarę 
"beviltiškais alkoholikais" . 
Organizacija išsilaiko save 
aukomis.

Nariai padeda vienas ki - 
tam išlikti blaiviais, pasi
dalinant pergyvenimais ir 
viltimis per susirinkimus 
bei laikantis 12 žingsnių į 
pagijimą.

12 Žingsnių ir 12 Tradici
jų yra gairės, vedančios al
koholizmu sergantį į blai - 
vumą.

Montrealio Konvencijoje 
dalyvavusieji pasisakė, kad 
esą tikrai puiku, kuomet dau
gelis žmonių, varginamų tos 
pačios problemos, gali susi
tikti. Tarp jų išsivystė la
bai šiltas ryšys. Tas drau
giškumas stipriai išryškėja 
ir paskiruose AAsusirinki
muose, kuomet visai nepa - 
žį stamas žmogus prieina 
prie tavęs ištiesęs ranką,pa
sisveikina, pasakydamas s a - 
vo vardą (ne pavardę) ir pa -

turi 
ska
ra - KReM 

VEIORoOž/M

drau -

klausia, kaip jautiesi.
Jeigu vienas narių 

kokią nors problemą,jis 
tinamas paimti telefono
gelį į ranką vietoje butelio.

Nariai stengiasi atsilaikyti 
negėrę vieną dieną"ant kar - 
to", o ne prisiekinėti ( kaip 
kai kas mano, kad reikia da
ryti), jog niekad nebegers(ir 
po to graušis besirūpindami, 
ar ištesės...).

Alkoholizmo ligą galima 
sustabdyti ir reikia, nes ji 
dažniausiai atbaido
gus, priveda prie darbo pra
radimo. AAor gani z aci j a iš - 
laiko narių anonimiškumą: 
reikia duoti tik savo vardą, 
telefono numerį ir datą pas
kutinio išgerto stikliuko ar 
taurės.

Yra ir Alanon vadinamos 
šeimų grupės, kurios pade - 
da alkoholikų žmonoms ar 
vyrams ir Alateen grupės 
jaunuoliams ar alkoholiko 
šeimos vaikams.

AFTER •
APTEg.yZU...

-Jus pirma'. -Ne, ne jums pirmenybė
(iš Pietų Afrikos spaudos)

AR ESI SUSIRGĘS ALKOHOLIZMU?

Štai 20 klausimų, kuriuos 
reikia savęs paklausti ir 
nuoširdžiai pačiam sau at - 
sasyti:
1. Ar dėl gėrimo prarandi 
darbovietėje darbo laiką?
2. Ar tavo gėrimas padaro 
šeimos gyvenimą nelaimingu?
3. Ar geri, nes esi nedrąsus - 
nedrąsi žmonių būryje ?
4. Ar gėrimas pakenkia tavo 
reputacijai ?
5. Ar kada jautei apgailesta
vimą po išgėrimų?
6. Ar pakliuvai dėl gėrimo į 
finansinius sunkumus ?
7. Ar pasirenki prastesnę 
aplinką ir menkesnius bičiu
lius gerdamas ?
8. Ar gėrimas nuteikia tave 
nesirūpinti šeimos gerove ?
9. Ar sumenkėjo tavo ambici
ja ar siekiai, pradėjus gerti ?
10 Ar tau eikia išgerti kas - 
dien, tam tikru laiku?

_ 11. Ar norisi gerti kitą rytą?
12. Ar gėrimas sudaro son - 
kūmų mi egoti ?
13. Ar tavo sugebėjimai su
menkėjo po to kai pradėjai 
gerti ?
14. Ar gėrimas sukelia pavo
jų nustoti darbo ar verslo ?
15. Ar geri, norėdamas pa- 482258 - konjako Kerny Mar- 
bėgti nuo rūpesčių ar bėdų?
16. Ar geri vienas?
17. Ar kada nustojai atmin
ties po gėrimo?
18. Ar tavo gydytojas yra ta
ve gydęs nuo gėrimo?
19. Ar geri, kad gautum dau
giau pasitikėjimo savimi?
20. Ar buvai kada ligoninėje 
ar institucijoje dėl gėrimo?

Jeigu atsaicei TAIP į 
ną iš šių klausimų, tai 
įspėjimo ženklas, 
gal esi alkoholikas-kė.

Jeigu atsakei TAIP į 2 
klausimus, gal būt esi alko
holikas.

AtsaKęs TAIP į 3 ar dau - 
giau klausimų- esi tapęs 
alkoholiku.

( Šie klausimai naudojami 
John Hopkins Universiteto 
ligoninėje, Baltimore, Md. , 
USA, nutariant ar pacientas 
yra alkoholikas).

(iš anglų k. vertė b. n.)

ŠEŠIŲ mEtų - mūsų tėvas viską žino.
DEŠIMTIES - mūsų tėvas daug ką žino.
PENKIOLIKOS- m^s tiek pat žinom, kiek ir mūsų tėvas.
DVIDEŠIMTIES - visgi mūsų tėvas ne daug Ėą žino.
TRISDEŠIMTIES - mes visgi galėtume paklausti tėvo pa - 
tarimo. . . '
KEtuRAISDEšIMTIEs - tėvas visgi žino kai ką.
PENKIA.SDEŠIMTIEs - tėvas viską žino.
ŠEšlASEšlMTlEs - ach, jeigu mes dar galėtum6 paKlausti 
mūsų tėvo. . .

(iš prancūzų kalbos vertė L. Stankevičius)

NEATSIIMTI LAIMIKIAI
DĖMESIO-DEMESIO DĖMESIO

Šiais laikais niekas nieko 
negauna veltui - dar yra likę 
neatsiimti} laimikių 
iš KLD Baliaus’.

Jeigu turite laimingą bi
lietą- prašome paskambinti 
Gintarui Nagini 366-1611 
/vakarais/,, arba parašyti :
G. Nagys, 192- 7th A ve 
LaSalle, Que
H8P 2 Ml

LAIMINGIEJI NEATSIIMTI 
BILIETAI:
482096 — R. C. A. 5" televi- 
zijos/am-fm radijo aparatas 
4»2445 -Montreal o Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS ;

ti n bonka;

yra 
kad

525-8971MONTREAL, P.Q. H2K 1E9

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

ATEIK I LIETUVIU A.A, ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. . SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.' 

8 vai. vakaro.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D.: 661-1733.

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

č_____________________________________________

1982. XI.4

PORTRAITS
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AGE • WEDDINGS
2540 rue SHERBROOKE, E.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669-8834

482769- Montrealio Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS;
4«2449-Montrealio Lietuvių 
Choro plokštelė KALĖDOS , 
482783- konjako bonka;
482092 - Bilietai į Aušros 
Vartų Parapijos Choro Ka
lėdų Vakarų, MontrealyjCc

Ta oačia proga dėkojame 
visiems pri’sidėjusiems prie 
loterijos ir ją parėmusiems .

R e. ų g, ė i a i
r

FLORIDOJE-MIAMI BEACH 
Išnuomuojamas kambarys su 
visais patogumais ir atskiru 
įėjimu, netoli vandens. Lap_— 
kriGioJi-flrypdlia mėnesiais - 
pigiau. Skambinti rytais.

Tel: 1 -305-361-2161

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI'.

ra

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE 
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1

1 pora geriausiu ’’Levi” denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” 
velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su jrasu: All wool
made in England”; 1 komplektas vyrišku arba moterišku 
apatiniu rūbų; 1 svaras geriausiu mohair vilnoniu siūlų; 
vilnonė arba Šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ..........$460.00
į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairiu prekių,: 

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu):

Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 svarus.. 
Dirbtinio minko kailis paltui, De Lux, sveria 5 svarus. 
Pigesnio minko kailis paltui, sveria 5 svarus....ji...... .
Jeans rumbuoto velveto...................  ............. 1............... .........
Vyriškas arba moteriškas megztinis..................................
Vilnonė arba šilkinė skarelė ........................... ...................
Teleskopinis lietsargi s ................................ .........................
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........ ......................... .
Puiki suknelei medžiaga ........ . ....................... . ............... .
Silkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai ................ .
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m........
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ............. .

I* 9t M »» »»

$ 250.00
.$ 115.00
.$ 100.00

48.00 
50.00 
13.00 
13.00 1 
50.00 
46.00 
75.00 
92.00 
75.00

. $ 92.00

. $115.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: ¥i sv. arbatos—$4.5(1, 
y2 sv. nescafee’s-$7.0U, 1 sv. pupelių kavos —$7.50, 1 sv.
šokolado-$ 7.50, 40 cigarečių -$ 5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reiki a pridėti persiuntimui $58.00. 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkau
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į Lietuvaj>rekėmi s arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

....$ 
....S 
....$ 
....$ 

.....$ 

....$ 

....$ 
....$ 
.....$

5 psl.

5

5



Taupyk ir s ko I i n k i t
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
LIETUVIŲ NAMAI ŠVENČIA 
SAVO TRISDEŠIMTMETI

Š. m.LAPKRIČIO 6-7 d.

MOKA:
10^ % už 90 dieniu term. ind.
11 % už 6 mėn. term. ind.
t? % už 1 metu term. ind.
11 f; už pensijų plane
12 už namų plana *
10 '.ė už specialias taup. sask.
10 % už taupymo sask.
6 už čekiu sask.

I M A •

už asm. paskolas nuo 16%% 

už mortgičius nuo 14% %

AKTYVAI virš 31 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

d. LIETUVIŲ NAMAI iškil
mingai paminės savo veiklos 
30 metų sukaktį.

Šeštadienį, lapkričio 0- 
Karaiiaus Mindaugo ir Kara
lienės Mortos Menėse vyks 
KONCERTAS ir BALIUS.

Koncerte meninę programą 
atliks sol. DanaSTANKAITY- 
TĖ iš Chicagos, akomp muz. 
J-G o v ė d u i ir VOLUNGĖ, 
va'J. D. V i s konti ene į .

Lapltričio 6-7 d. d. , Gedi - 
mino Pilies Menėje vyks dai
lės paroda: Sofijos Pace- 
v i č i e n ė s KERAMIKA 
ir Antano S u p r o n o-ME- 
DŽIO DROŽINIAI(rengia LN 
Moterų Būrelis).

Sekmadienį, lapkričio 7 d. 
Lietuvių evangelikų liutero-

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME 
1982. IX.25 26 Toronte, LIETUVIŲ. NAMUOSE, kalbėtojai, padoru 
svarbiausius pranešimus-

Joana K u r a i t ė KLB pirmininkė ; Juozas Krištolaiti s-KLB Kramto Valdybos iždininkas; 
V. S a k a s- KLB Šalpos Fondo pirmininkas —

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 

= 90 dienų termin. indėlius .... 11 %
Pirmadieniais 10-3 = 180-185 d. termin. ind...........  11 %

= term, indelius 1 metų........... 12 %
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tą...........................  12 %
Trečiadieniais uždaryta H spec. taup. s-tą..................... 11 %

= taupomąją s-tą . ................... 11 %
Ketvirtadieniais 10-8 E depozitų-čekių s-tą .............. 6 %
Penktadieniais 10-8 g DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-1 5 asmenines nuo .................... 171/z%
Sekmadieniais 9.30-1 =. mortgičius nuo..................... 153/o%

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

nų PAMALDOS( 9:30 v. r. jų 
šventovėje) ir 11:30 v. r. ka
talikų Prisikėlimo Parapijos 
bažnyčioje.
• Lietuvių Namų Biu'etenį 
laikinai redaguoti apsiėmė J. 
Varanavičius.
CLEVELAND'O "GRANDINĖLĖ^' 

KONCERTUOS TORONTE
Lapkričio 21 d. į Torontą 

atvyksta koncertuoti pagar
sėjusi "Grandinėlės" grupė 
iš Cleveland, o, dalyvaujant 
ir garsiai mūsų solistei Al
donai Stempužieneį- Šve
dienei. Programa pa - 
vadinta "Nuo Sudaužtinio iki 
Kupolinio". Šokius lydės mu
zikinių instrumentų orkestrė
lis.

Tautinius ruous šiam an
sambliui išaudė torontietė

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Aldona Vaitonienė.
Programa pasižymi dide

liu originalumu ir autentiš-
kurnu.

Koncertą rengia Prisikė - 
limo Parapijos Kultūrinė Ko
misija. Koncertas vyks To 
roatoCENTRAL TECHNICAL 
M o tykioje.

toronto
FILATELIJOS PARODA

Baltijos valstybių-Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos filate - 
lisai kas 3 metai suruošia 
jungtinę filatelijos parodą , 
kuri yra vadinama BALT - 
PEX. Šis pavadinimas yra 
padarytas, iš BALTIC PHI - 
late'lic exhibition- p- 
Ex. ’

Šių metų spalių mėn. 31 d. 
tokia paroda buvo jau sep
tintoji ir vadinosi BALTpEx 
VII. Paroda įvyko St. Lau
rence Hall, 157 King St. E.

Kiekviena paroda turi sa~. 
vo pirmininką. " Baltpex VII— 
- jai- pirmininkavo Lietuvių 
Filatelistų Draugija, o šių 
metų parodai vadovavo estai, 
talkininkavo latviai ir lietu - 
vi ai.

(Sommemorating the 50 th 
C/hinitkrsary of the death 
ąfdiĮaironis -Lithuania’s 
uiationat Resurrection Poet

1862-1932-1982
jfwt beqo. -Šešupe. Ruz fJemuuQA 

'"jai. mutų lewM.Qfi&u. brtuvtb"

TORONTO LITHUANIAN PHILATELIC SOCIETY

suanspauduota daugiau, kąd 
jų galėtų įsigyti ir toliau gy
venantieji. Jų kaina:vokas be 
pašto ženklo-25 c. , su paš
to ženklu -30 c., ir BALT- 
pEx VII Toronto pašto ant -

BALTPEX VII parodos spaudu - 75 c.
proga yra paruoštas suve
nyrinis vokas, papuoštas vi - 
sų trijų valstybių herbais ir 
centre- St. Lawrence pas
tatas. Vokai antspauduojami 
su specialiu Toronto pašto 
antspaudu, kuris be apvalaus 
pašto antspaudo, turi dar šū
kį (slogan) :BALTIC STATES 

stamp exhibition 
exposition-pidlatEliE 

e tats BALTES 
BALTPEX VII 
OCT. 31 OCT.

Be to, suvenyriniai vokai 
antspauduojami su guminiu 
parodos antspaudu.

Tokių vokų Toronto pašte

• Lietuvos tautos dainiaus 
MAIRONIO 50 m. mirties 
sukakčiai paminėti Toronto 
Lituvių Filatelistų Draugi
ja paruošė suvenyrinį voką, 
kuris Toronto pašte buvo 
antspauduotas Maironio mir
ties dieną-biržejio 28 .

Vokai yra dviejų spalvų: 
juodi ir fijol etini ai. Jų kai - 
na: voltas be pašto ženklo 
-25 c , su pašto ženklu-30c. 
ir su Toronto filateline ant- 
spauda (VI"28) - 75 c.

Be to,Maironio suvenyri
niai vokai bus Toronto paš
te antspauduojami ir su

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK Į LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 MIMICO AYE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psl.

Irena Grabošiūtė-R o s s-KLB Švietimo Komisijos pirmininkė; Miras Chainauska s-KLB 
Revizijos Komisijos pirmininkas, R.S o n d a —Kanados Lietuviu Sporto Apygardos vadovas

steatharines
PASIKEIS KLEBONAI

Spalio mėn. 24 d. , sekma - 
dienį, pamaldų metu sužino - 
jom®, kad Tėv. Juvenalis 
L i a u b a išsikelia klebo - 

------ ;— --------------------------- f

nauti į Hamiltoną. Į St. 
Catharines žada atvykti kun. 
Kęstutis Butkus iš Arne-/ 
rikos.

Tėv. Juvenalis yra čia 
klebonavęs kelis kartus. Vi
są sudėjus-17 metų. Dėkingi 
lietuviai jam suruošė gra - 
žias išleistuves spalio 29 d .

© Ir nedidelė kolonija gali 
prasmingai reikštis. St. 
Catharines vietos dienraš - 
tyje iki dabar buvo atspaus
dinta apie 40 rašinių Lietu
vos temomis.

Nuotraukos'. J.V^D a n i o

NAUJAS PAVERGTU TAUTŲ 
ORGANIZACIJOS NUOPELNAS!

Sužinojus, kad sovietų a- 
gentai Niagaros Miesto Ta
ryboje pravedė sumanymą 
nuteikti gyventojus tik prieš 
Amerikos apsiginklavimą , 
bet ne Sovietų- įteikė me
morandumą ir bylą laimėjo . 
Tarybos posėdyje dalyvavo 
Organizacijos p-kas N. Me - 
zes, buvęs Vengrijos parla - 
mento narys ir gerai žinąs 
tikrojo karinio agresoriaus- 
Sovietų Rusijos tikslus.

Kor.

INSURANCE * K©m©rclM©l 
533-1121 Walter Dauginis 822-848®

Insurance Agency L44. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

BALTPEX VII šūkiu.
Kas norėtų įsigyti aukš

čiau išvardintų suvenyrinių 
vokų, gali kreiptis šiuo ad

resu:
K. KAMINSKAS, 25 Norma 

Cres. , TORONTO, Ont. , 
M6P 3G9.

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI
KARTU 1982

KALĖDOS IR NAUJI METAI 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE 

GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3

Visas grupes lydi s avi n in k ai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Nuperkama Lietuvoj e giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus oaąeidauiamus daiktus.
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:
TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (514)669-8834 - L. Stankevičius
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ramonis
LOS ANGELES - (213) 660-6600- J. Petronis

— (213)664—0791 — namu;
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI.
Kelionių biuro savininkai - AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVICiAl 

(K ei ioniu biuro registracijos numeris — 1835961)

Brether-BarmkM INSURANCE AGENCY LT©.

Vitv Mhfdrevde • VALTERIS MEiERiS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI
GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11 .
BIRŽELIO 16 \ RUGSĖJO 1
LIEPOS 8 RUGSĖJO 29
U EPOS 22
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje , 

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių, teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

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

Tel. 533-3531

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



lhamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosovuose namuose — L •

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Te!: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais paiamavimais

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask................ 16%
asmeninės paskolas...... 17’12%

MQKAME UŽ:
depositus (P.C.A.)..............  6%
santaupas.......................1O’/j%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................. 101/«%
term, depoz. 1 m............. Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
reg. pensijų fondo......... 11 Va% Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.
90 dienų depozitus ..........  13%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P P- penktadieniais
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

I .. ......................................... .... i .. ...................... ... i I I I I l«M

1 -3E-—

D.L.K. ALGIRDO ŠAULIU KUOPA' HAMILTONE 

š.m. LAPKRIČIO mėn. 2D d. rengia

LIETUVOS KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS

MINĖJIMĄ
JAUNIMO CENTRO SALĖJE

PROGRAMA:
o Trumpas įvadas
• Trumpas MAIRONIO paminėjimas,atlieka AUKURO aktoriai
• Meninę programos dalį atliks Clevelando Vyrų. Oktetas, 

vadovaujams Ryto BABICKO
• Šokiai , grojant J. VAIČIAUS orkestrui

Bus turtinga loterija, įvairių, gėrimu baras, 
skanus maistas, kava ir pyragai.

PRADŽIA 7 vai. vak. punktualiai .
ĮĖJIMAS: 5 dol. asmeniui.

Sekmadienį 10:30 vai. Aušros Vartų Šventovėje iškilmingos 
pamaldos už žuvusius karius, šaulius ir partizaius. Pamaldose 
organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis !

1/1 VISUS HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIUS 
KVIEČIAME ŠIOJE ŠVENTĖJE SKAITLINGAI DALYVAUTI

KUOPOS VALDYBA

Į Chicago Į
Vl-tasis TEATRO FESTIVALIS 
CHICAGOJE

Rašyt.Anatolijus Kairys, 
pakviestas JAV LB Kultūros 
Tarybos, sutiko suorganizuo
ti ir pravesti Vl-tąjį Teat
ro Festivalį Chicagoje 1983 
m. , rudenį, Padėkos Dienos 
savaitgalyje.

TALENTINGO PIANISTO 
MANIGIRDO MOTEKAIČIO 
REČITALIS

Jaunimo Centro Didžiojoje 
salėje spalio mėn. 24 d. įvy-
ko pianisto Mani girdo Mo
te k a i č i o pianino reči
talis. Pianistas patiekė įvai
rią tarptautinių ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių prog - 
ramą. Jo skambinimas pa
sižymėjo lengvumu ir geru 
į kūrinius įsijautimu, buvo 
aukšto meninio lygio.

CHICAGA UŽDERĖJO 
LIETUVIŠKAIS RENGINIAIS

E. š u' a 11 i s
Šis sezonas ypatingai pasi

žymi l ietuviškų renginių gau
sumu. Jų čia yra daug ir 
įvairaus pobūdžio.

Labai populiarios yra taip 
vaidinamos Vakaronės, ku
rios dažniausiai vyksta penk
tadienių vakarais Jaunimo 
Centro kavinėje. Vakaronių 
ciklą pradėjo Irena Kriauče- 
liūnienė, . kuri papasakojo 
įspūdžius iš savo kelionės 
po Europą, visa tai pailius
truodama skaidrėmis. Viena 
vakaronė lietė VLIKą.Pagrm- 
dmį pranešimą apie šią or
ganizaciją padarė iš Cįeve - 
lando atvykęs Algirdas Ka- 
siulaitis. Panašių vakaronių 
apie VLIKą yra numatoma ir 
daugiau.

Vienas penktadienio vaka
ras buvo skirtas mūsų rašy
tojams, kurie yra rašę apie

Dosinėje -

SKAUTAI 
ROMUVOS STOVYK
LOJE, minint XX - 
i©s metų iškilmes 

Daromas raportas. 
Komendantas ps.A. 
Orentas praneša virš, 
ps- L. Sapliui.

Vyriausi vadovai : 
iš .kairės, vyr. skn . 
pavaduotoja S. Gocei- 
tienė, Vyr. skn. D. Eį- 
dukienė, L, S. S. Tary
bos p-kas S. Miknaitis, 
ir kiti.

Lietuvą okupacijos metais. 
Tokią Kūrybą jie skaitė pa
tys ar kiti jų mintis perdavė

Įdomios buvo svarstybos 
politikos ir švietimo klausi
mais, kurias surengė ALTo 
Visuomeninių Reikalų Ko mi
sija,(vad.drKriauč ei iūnas). 
Šiose svarstybose pasirodė 
Stasys Lozoraitis, jaun. ,į§ 
Vatikano, dr. D. Krivickas 
iš Washington, o ir D. Bin- 
dokienė iš Chicago, s. Mo
der avo J. Jurkūnas.

Ypatingai gausu meno pa
rodų, kurios vyksta dvejose 
galerijose. Viena iš jų - 
"Čiurlionio" galerija, o kita 
stačiai , tik "Galerija". Per 
nepilnus du mėnesius jau 
spėjo įvykti visa eilė parodų
Z. Mikšio, B- Zotovienės , 
M. B. Stankūnienės, G. Žum 
bakienės ir kt.

I

Antanai- 
19-sius 
Šių metų 
yra ge- 
iš visų

Lapkričio pradžioje atida
roma vieno iš žymiausiųjų 
išeivijos dailininkų - Viktoro 
Petravičiaus darbų paroda. 
"Galerioje" (ji yra ameri - 
kiečių dailininkų rajone) sa
vo kilimus ir grafiką buvo 
išstačius! dali'. Anastazija 
Tamošaitienė iš Kanados.

Išskirtinai reikia pami
nėti humoristinio vieneto 
"Antrasis Kaimas" pasiro- 
dyihus- Jų buvo numatyta 6, 
tačiau publikai gausiai lan
kant, pridėtas ir septintasis. 
Šis kolektyvas, kuriam va
dovauja Algirdas T. 
tis, šiemet įžengė į 
savo veiklos metus, 
programa, atrodo , 
ri aus i ai nusisekusi 
anksčiau buvusiųjų.

Šį sezoną buvo nemaža įvai
rių žymių veikėjų sukakčių 
minėjimų, kurie sutraukdavo 
300 ar daugiau žmonių. Šie 
minėjimai, baliai su akade
mijomis buvo surengti Jurgiui 
Janušaičiui, Antanui Juodval 
kiui, Vytautui Alantu!, kun. dr 
J. Prunskiui ir dr Jonui Valai 
čiui. Visi jie yra plačiai pa
sižymėję literatūriniame , 
žuraniistinlame ar politinia
me gyvenime.

mišraus kvarteto koncertą.
"Margutis" vis Chicagon 

yra pasišovęs atvežti mažiau 
matytus arba visai dar čia 
negirdėtus vienetus .Ir šį kar
tą jis pristatė naują vienetą, 
pasivadinusį. '-"Harmonijoj1 
vardu. Du jauni vyrai: V. Ra
lys (jis yra ir vieneto vado
vas), P. J. Tut.įnas ir dvi jau
nos, gražios moterys: R. Bo- 
belytė - Brittan, R. Raiytė- 
ylalinauskienė chicagiečių

P gausią publiką visai smagiai
nuteikė. Prie jų dar reikia 
pridėti ir trečiąjį vyrą - M. 
Yatkauską, kuris sumaniai 
ąKomponavo.

Svečių iš NewyorKO reper
tuaras buvo gana gausus, 
nors naujų dalykų ir nedaug 
buvo. Šiaip jau dainos daug 
kur girdėtos, populiarios ir 
nenuobodžios. Kai kurios ir 
visai linksmos. Tokio pobū
džio programa publikai, at
rodo, patiko, nes dainuotojai 
sugebėjo klausytojus patraukt 
į save.

Pradžioje dainavo keturie
se, tada sekė mišrus duetas , 
po to scenoje pasirodė vėl vi
si. Po pertraukos buvo mo
terų duetai, kurias sekė vyrų 
pasirodymas. Pabaigai-dai - 
navo visi keturi.

Ilgą laiką publika svečių iš

"MARGUTIS", FELJETONAI 
ir "HARMONIJA"

Spalio 17 d. Chicagos Jau
nimo centre "‘Margučio” va
dovas Petras Petrutis suren
gė dvigubą pramogą - feįjeto- 
nų konkurso paskelbimą ir 
New YorKo "Harmonijos"

Nuotr. V!. Bacevičiaus

Edmund Narouche ( Edmundas Naruševičius) Chicagos Jaunimo 
Centre su Ed. Sulaičiu. bulaitis laiko Naruševičiaus knyga 

anglų kalba — "The Secret Life of Political Refugee", kurioje 
autorius aprašo savo įspūdžius po pasitraukimo iš okupuotos
Lietuvos i Švedija. Nuotr. Zigmo Degučio

kas jau yra nemažas daly - 
kas- Parengus naują progra
mą. "Harmonija" vėl turėtą 
užsukti į Clucagą, o su da
bartiniu repertuaru gaiėtų 
apvažiuoti visas Amerikos 
lietuvių kolonijas, nors kai 
kur šis vienetas jau yra dai
navęs.

Programa buvo pradėta 
"Margučio" vedėjo Petro 
P e t r u č 1 o,kuris paskel
bė surengto feljetono kon
kurso laimėtojus. Buvo pra - 
nešta, kad I-ą premiją gavo 
dr. H. Lukas ©vič i us 
iš St. Petersburg, Floridoje . 
Jofeljetoną, kuris laimėtojui 
atnešė 250 dol. premiją, su 
įsijautimu perskaitė akt. Ju 
lius Balutis. Antroji 
150 dol. premija atiteko R. 
K. Vildžiūnienei,© 

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai,ryto iki II vai,vakaro.

New Yorkd nenorėjo paleisti 
mo scenos. Pradžioje daini
ninkai davė naujų dainų bisui, 
o jų pritrūkus, kartojo jau 
dainuotas.

Smagu buvo matyti daini
ninkų gerą pasiruošimą ir 
puikią baisinę medžiagą. Jų 
kiekvienas gali dainuoti solo,

8 VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
8 SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
8 PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
8 PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

/ Lteteriams speciali nuolaida J 
'Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

trečloji-100 dol. , - B-Au- 
ginui- Iš viso konkurse 
dalyvavo 29 autoriai su 30 
feljetonų

Mecenatų vardu žodį, tarė 
Irena Kriaučeliūnie- 
n ė.

o LIETUVIŲ FONDAS mini 
savo darbo 20-mėtį

L F idėją lietuvybei išlai
kyti pirmasis pasiūlė dr 
Antanas Razma. Dabar 
šis Fondas išaugo į 2 mili - 
jonų dol. sumą.

• AL TA pagerbė savo ban - 
kete ilgametį jos informa
cijos direktorių kun dr. Juo
zą P r u n s k į 75 m.su - 
kaktuvių proga-

e REMONTO LB Apylinkė 
ruošiasi švęsti savo veiklos 
20-metį.
PASKAITA APIE AUDINIUS

Dail. Anastazija TAMO
ŠAITIENĖ Jaunimo centro 
Kavinėje skaitė paskaitą, pa
iliustruotą skaidrėmis "Ki
limą) istorija ir jų dailė". Bu
vo rodoma irfilma"Lietuvių 
audinių dailė".

VaKaronė buvo labai įdomi 
ir pavyko gerai.
Lietuvių Tautodailės Institu
to Chicagos Skyrius spalio 
24 dieną/* J

FLORIDOJE-MIAMI BEACH
Išnuomuoįamas kunbarys su 
visais patogumais ir atskiru 
įėįimu, netoli vandens. Lap— 
_kričiair_oru.pdiifl mėnesi ais - 
pigiau. Skambinti rytais.

Tel.: 1 -305-861-2161

$ 1.50 kelnes
Hour pristatant

S«r atsiimant ervice
SKAMBINKIT: 36S>7146

NETTOYEURS CLEANERS ■ 1

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing 
772S, Georges LaSalle

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER wi- COU VREttR

7725 George LaSalle 
Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas stogodengyj Guy RICHARD , 
kuris jau seni ai I ietuv t am s p ot arnajj a. Dorbo^atheko sąžiningai Ir 

prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite’

364-1470

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

SUTAUPYKITE NUO $500.- IKI $7000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI,

Tel. 845 -2912 embassy fur.

7 psi.

7

7

m.su


KLD SPORTO ŽAIDYNĖS
XXVII Kanados Lietuvių 

Dienos Montrealyje pagrei
tino TAURO Sporto Klubo 
atgijimą.

Po nenutrauktos 30 metų 
sporto veiklos,1981-82 metų 
krepšinio sezonas Montrea
lyje nebeturėjo TAURO re
prezentacijos. Šios seniau
sios Montrealyje ir visame 
Quebec', e krepšinio koman
dos dingimas iš lietuviško
sios ir vietinės veiklos buvo 
netikėta ir nemaloni staig
mena.

Tad buvo džiugu matyti 
spalio 9 dieną grupę entu
ziastiškai nusiteikusių jau
nuolių vėl ginant šio seno 
sporto Klubo garbę krepši
nio aikštėje.

Lietuvių Dienų proga buvo 
suruoštos dvi draugiškos 
žaidynės prieš Hamiltono 
KOVĄ. Abiejose rungtynėse 
hamiltoniečiai parodė geres
nį komandinį žaidimą, lai - 
modami pirmas rungtynes 
69-61 ir antras 85-64 rezul - 
tatais.

Už TAURĄ žaidė:Z,SKU - 
ČAS, A. GUSTAINIS, L. PlE- 
ČAITIS.J. JONELIS.L. STAŠ
KEVIČIUS, A. PIEČAITIS ir 
J. ŽUKAUSKAS.

Šį sezoną TAURO krepši
ninkai dalyvaus Montrealio 
Krepšinio Vyrų Lygoje net 
su dviPm komandom.

Norintieji žaisti krepšinį, 
kviečiami į treniruo
tes, kurios vyksta kas 
KETVIRTADIENĮ William 
Kingston Gimnazijoje, nuo 
8 - 9:30 v. v.

Sėkmės atgijusiam TAU
RUI- R. Otto

• SoiGlna ČAPKAUSKlENĖ 
dainuos Toronte lapkričio 
28 d. , sekmadienį, 4 v. p p. , 
minint LKB Kronikos de
šimtmetį Prisikėlimo Para
pijos salėje.

PASIDŽIAUGTA PLOKŠTELE
Pasirodžius plokštelei <g> 

"KALĖDOS", kurią įdainavo j 
Montrealio Lietuvių Choras, J 
jo vadovas, dir. Aleksandras j1 
Stankevičius suorganizavo 1 
priėmimą spalio 25 d., va-^g‘ 
kare Choro dalyviams ir I 
kviestiniams svečiams. M 
Dainininkės atvyko pasipuo - 
šusios tautiniais drabužiais .
Jos taip pat pasirūpino pui - 
kiais pyragais.

Šampanu "pašventinta" j 
plokštelė, praleistas maloniai, 
vasaras. Linkėtina, kad tai 
nebūtų vienintelė plokštelė .
MIRUSIEJI:
• JACINEVIČIUS Benedikta 
86 m. , mirė ligoninėje. Liko 
pusbrolis Julius Milaknis.

mą spalio a. , va- g 
Choro dalyviams ir I
ninrvto orrPnioma ,2

• PA TAPAS Juozas, 80 m- 
mirė, palikdamas žmoną 
Mariją, sūnų Viktorą su 
šeima ir kitus artimuosius.

Palaidotas per Šv. Kazi
miero bažnyčią.
• ŠLEKYS Viktoras mirė li
goninėje. Liko žmona Ange - 
lė.dvi seserys ir brolis bei 
kiti artimieji.

Palaidotas per Šv. Kazi
miero bažnyčią.

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.

VINCO KRĖVĖS XIV- OSIOS PREMIJOS

ĮTEIKIMO

BALIUS -
VAKARIENE

ruoši a m a

1982 m. LAPKRIČIO mėn. 20 d.
ŠEŠTADIENĮ, 7 vai.v.

Me GILL FACULTY CLUB
3450 Me Tavish St.

KAINA $25.- asmeniui
Groja puikus ’’ZUBRYN ” orkestras (
Bilietai gaunami pas A. Ottienę, Tel.: 365—1778 

ir J. Kibirkštį , Tel.: 683—7941

LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS

• JURĖNAS Jonas, iš La- 
chute, Que. , paaukojo Kana
dos Lietuvių Fondui $20, a. a. 
J. Milerio atminimui.

• Trys broliai JUODVIRŠIAI 
a. a- Juozo Juodviršio atmi
nimui paaukojo Kanados Lie
tuvių Fondui $500, -tuo pa - 
keldami buvusį įnašą iki 
$1.500.

Dėkojame. KLF

• K.BACANSKAS iš Dor
chester, Mass. .lankydama - 
sis KLDienų proga Montre - 
alyje užsisakė "NL" laik
raštį dvejiems metams.su - 
mokėdamas Rėmėjo prenu - 
meratą.Nuoširdi padėka !
• VAIVORYKŠTĖS audėjos 
vėl pradeda reguliariai pir
madieniais, AV bažnyčios 
rūsyje rinktis naujo kilimo 
audimui. Renkasi nuo 3 v. v.

Laukiama naujų narių.

BETH AARON SISTERHOOD will hold its 
Annual Bazaar, Nov. 9, from 7 p.m. to 9 p.m., and 
Nov. 10, from 10 a.m. to 8 p.m., in the Community 
Hall, 8125 Stuart Ave., Park Extention. Bargains 
in clothing and household articles. Refreshment 
boofh* BETH AARON SISTERHOOD

MHS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m. . ....12.25% 
Certifikatus ............. . 12-5 %
Spec. Taupom, s—tas.. H«5 % 
Taupymo s—tas .............1^’5 %
su apdrauda iki $2.090 
Trumpalaikius indėliusl 1.5-12% 
už $20,000 ir daugiau
Čekiu s—tas .............. :'.... 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KA$O$ VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree.
Ket virtedien i ai s 
Penktodi r: n i ai s 
Sekmadieniai s

9 - 3
12-8
12-6 

10:15-12:30

6-8
12-6

moN

Kailių siuvėjas
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Member D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.

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

• Jaunas gydytojas dr. Do
naldas PALIŠAITIS gavo di
plomą Sherbrooke, Que. Uni
versitete ir atlieka praKti - 
ką Montreal General ligoni
nėje.

Jis yra sūnus Mildred ir 
Rapolo Pališaičių.

RŪTOS KLUBO BAZAR AS 
Spalio mėn. 30-31 d. d. , 

Aušros Vartų parapijos 
salėje vykęs Auksinio Am
žiaus Klubo "Rūta" baza - 
ras buvo spalvingas ir la
bai sėkmingas. Tapo jis 
žinomas ir labai populia
rus kitataučių, ypač pran - 
cūzų tarpe. Jau atidarymo 
vakarą .didelė dalis rodi - 
nių bei loterijų laimikių 
buvo "išparceliuota" ir te
ko skubiai papildyti iš at - 
sargų. Bravo,senjorai-ės. 
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCINTNKlĮ 

SUSIRINKIMAS 
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akciniokų-šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
1982 m.tapkričio 7 d. ,12:30 v. pp-Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 1465 De Seve Street, Montreal 205, 
Quebec.
Vis! akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime 
dalyvauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti . 
įgaliojimą kitam akcininkui, kuris susirinkime 
dalyvaus.

Foto M. L. S.
SIST EM A

BANPAR

Tel . Bus: 4 82 -34 60
- Bes. 767-4690

REALTIES CORP.

OR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS

5 t. Cath arine W.
6 0Q, Montreal, P, Q. 
866-8235

Namu: 488—8528

14 4 0 
S uit e

DR. A.O. JAUGELIENĖ 
dantu gydytoj a

1410 G u > Si.
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 932-6662

Namą,: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a, m. iki 9:30 p. m.
S ek m a d i e n i a i s : nuo 10 a. m. i kj 9: 30 p. nt.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7626 Central St.. Ville LaSalle, P. Q.
Tel : 366-974 2 ir 36 5-0 50 5

PETRAS AD AMON IS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Kamy 3 76 - 378 1

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas
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reikalinga TARNAUTOJA
MS patalpų valymui. Dėl 
smulkesniu informacijų 
kreiptis į "LITĄ”.

Tek: 766-5827 
VEDĖJAS

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokštelės ir 
kito lietuviška medžiaga^

P. ADAMONIŠ 

Tel: 722-3545

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

310 VICTORIA AVE ŠITIE 409

MONTREAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nei dno jam j Turto Patarnavimas Montrealyje 
Inveslacijos JAV ir Kanados provincijose

heal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

LEONAS GURECKAS
SALES MENAGER

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIŲ!

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS! PASITARNAUSI

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

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

PASIKALBĖKITE SU 
Menacer'iu Leo GURFCKAS

GM

mut Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489 -5391

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8

metams.su
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