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KANADOS AMBASADORIUS 
KALTINA SOVIETUS 
SKERDYNĖMIS 
AFGANISTANE

Stephen Lewis, Kanados 
ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms, savo kalboje, pa
sakytoje šios organizacijos 
visuotinam susirinkimui pa
reiškė, kad Sovietu Sąjunga 
vietoj pasitarimu, pasirinko 
skerdynes Afganistane. Jis 
taip pat nurodė, kokiu žvė
rišku priemonių griebiasi 
sovietai, žudydami paslėp
tais sprogdinimo įtaisais 
vaikus ir kankindami žiau
riausiais būdais moteris. 
Visa tai esą įrodyta. Todėl 
sovietu užsieniu reikalu 
ministeris veltui bandąs 
aiškinti, kad vakariečiai 
norį panaikinti ’’liaudies 
revoliucijos vaisius", nes 
- kaip sakė Lewis- Kanada 
mato, kad tie tariamos re
voliucijos. jįgjsiaį esąs vie
nas milijonas nužudytą af
ganistaniečiu. Balsavimo 
metu net 122 valstybės 
pareikalavo sovietus nešdin
tis iš Afganistano. Taip 
nubalsuojama jau net 8-tą 
kartą, bet sovietai į tai 
nekreipia dėmesio. Ir taria
mas 8000 sovietu karią ati
traukimas iš Afganistano 
telaikomas lengvai permato
mu propagandiniu Krem
liaus manevru, nes Afganis
tane tebėra dar virš 115,000 
sovietą karią. O atitrauktie
ji daliniai, pasirodo, buvo 
neseniai kaip tik tokiam 
akią apdūmimui skubiai at
gabenti į Afganistaną.

Paskutinėmis žiniomis 
vėl keliolika didžiuliu spro
gimą įvyko Afganistano 
sostinėje Kabul'e. Sugriauti 
komunistinės valdžios keli 
pastatai ir užmušti keli
okupacinės sovietu kariuo
menės ir vietinės komunis
tą partijos atstovai.

MIRĖ MOLOTOVAS

V.. Molotov, vienas se
niausiu ir kiečiausiu komu
nistu, mirė sulaukęs 96 me
tų. amžiaus. Jis pasirašė 
su nacią užsieniu reikalą 
ministeriu Joachim von Rib- 
bentrop'u 1939 m. rugpjū
čio mėn. gėdingąjį suokalbio 
dokumentą, kuriuo buvo 
pasidalinta Lenkija ir ati
duoti sovietams Pabaltijo 
kraštai. Jis liko užkietėjęs 
stalinistas net ir po to, 
kai jį Kruščiov'as išmetė 
iš valdžios, o ir vėliau 
(1964), kai jis buvo išmes
tas ir iŠ sovietą komunistu 
partijos. Liūdnai pagarsėjo 
jo vardas, kai užpultieji 
suomiai gynėsi 1939 metais 
svaidydami į sovietą tan
kus gazolino bonkas, pava
dinę jas "Molotovo koktei
liais". Jomis sprogdino so
vietą tankus vėliau ir Buda
pešto sukilėliai 1956 metą 
rudenį.

NAUJAS MONTREALIO 
BURMISTRAS

Š.m. lapkričio mėn. 9d. 
įvykusiuose savivaldybės 
rinkimuose Montrealio mies

Visos nuotr.R. PIEČAIČIO

ŠOKĖJAI - ATEINA, IŠEINA, ATBĖGA, SUKASI ...

VYRŲ CHORAS IR ŠOKĖJAI DIDŽIAJAME KONCERTE

to nauju burmistru išrink
tas Jean Dorė, labai didele 
balsy dauguma nugalėda
mas savo varžovą Claude 
Dupras. Kaip žinia, buvęs 
Montrealio miesto burmist
ras Jean Drapeau, išvaldęs 
miestą net 29 metus, dėl 
pašlijusios sveikatos iš tu 
pareigu pasitraukė. Ir jo 
partija (Montreal Civic Par
ty) susilaukė skaudaus pra
laimėjimo, nes tiktai vie
nui vienas jos atstovas iš
rinktas į naująją miesto 
savivaldybės tarybą. Tuo 
tarpu Dorė partijos (MCM- 
Montreal Citizens' Move
ment) išrinkti net 55 atsto
vai. Opoziciją sudarys tik
tai trys naujosios miesto 
tarybos atstovai: vienas 
MCP, vienas Demokratinio 
susivienijimo ir vienas ne
priklausąs jokioms parti
joms. Komentatoriai nuo- 
gastauja, kad naujoji ad
ministracija, be efektyvios 
opozicijos, gali pradėti pa
našiai savivaliauti, kaip 
tai dažnokai darė spalvingo, 
bet diktatoriški palinkimą 
ir išlaidus, pasitraukusio 
burmistro Drapeau, pasipūtu
si miesto taryba. Tam pa
grindo esama, nes naujasis 
burmistras rinkiminiu mitin
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gą metu nepagailėjo krūvos 
gražią pažadą.

MORDECHAI VANUNU 
JAU IZRAELIO KALĖJIME

Prieš keletą savaičių 
anglą spaudoje (London Sun
day Times) pasirodžiusi ži
nia apie atominės bombos 
gamyklą Izraelyje buvo pa
rašyta Izraelio valstybės 
piliečio Mordechai Vanunu, 
31 m., buvusio tos gamyk
los darbininko. Kokiu būdu 
jis iš Londono pateko Izra
elio kalėjiman, Izraelio val
džia . nesako. Nesužinojo 
nieko apie tai ir Australi
jos protestantą kunigas, 
kuris Australijon pasitrauku
sį Vanunu apkrikštijo, at
vykęs Izraelio. Izraelio gi 
radijas praneša, kad Vanu
nu emigravo Australijon, 
persikrikštijo ir atsisakė 
Izraelio pilietybės.

Izraelio atominiu paslap
čių išdavimo reikalas bū
siąs svarstomas parlamente, 
o byla bus pradėta Aukš
čiausiame Teisme. Vanunu'i 
gresianti mirties bausmė 
arba kalėjimas iki gyvos 
galvos. Keli Izraelio laik
raščiai pasirodė su karinės 
cenzūros iškapotom žiniom 
apie Vanunu skandalą. Nors

Izraelio užsieniu reikalą 
?min. Peres Čikagoje pareiš

kė, kad Izraelis tebesilai- 
i kąs pasirašyto susitarimo 

negaminti atominių ginklą. 
Norvegijos vyriausybė pla
nuoja atlikti inspekciją Izra
elyje, nes Izraelis prieš 
27 metus pirkdamas iš Nor
vegijos 20 tonų sunkiojo 
vandens, pasirašė dokumen
tą, pažadėdamas sunkiojo 
vandens nenaudoti atominių, 
ginklą gamybai. Tas pirki
mo dokumentas taip pat 
suteikia Norvegijai inspek
cijos teisę.
DEMOKRATAI 
KONTROLIUOJA JAV 
SENATĄ

Š.m. lapkričio mėn.-4d. 
daliniuose JAV rinkimuose 
demokratu partijos kandida
tai laimėjo daugumą senato 
vietą. Demokratai dabar 
kontroliuoja ir Atstovą rū
mus, ir senatą. Taigi, se
kančius dvejus metus JAV 
prezidentas Reagan'as tu
rės tvarkyti valstybės reika 
lūs, turėdamas sau prie
šingos partijos daugumą 
kongrese. Tai gana neretas 
reiškinys komplikuotoje 
amerikietiškoje demokrati
joje, gerokai apsunkinąs 
sklandą vyriausybės darbą.

PRANEŠA LIETUVIŲ ATSTOVYBE WASHINGTON'S, D.C.
Vienos Konferencijos proga, Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos atstovai Washington'e (teikė Valstybės Departamen
tui bendrą raštą, kuriame jie primena esančią padėtį oku
puotose Baltijos valstybėse, iškelia nuolat tebepasikarto- 
jančius, grubius, Žmogaus Teisių pažeidimus ir prašo, kad 
JAV delegacija konferencijoje darytą viską, kad Helsinkio 
Baigiamasis Aktas, kurį tarp kitą valstybių, pasirašė taip 
pat ir Sovietą Sąjunga, būtą pilnai respektuojamas.

PRANEŠA ALTA

KADA IŠLEIS VYTAUTĄ SKUODĮ?
"Chicago Tribune" spalio 15 d. išspausdino kun.J. 

Prunskio laišką, kuriame primenami okupantą laikomi 
lietuviai politiniai kaliniai, ypač Amerikos pilietis Vy
tautas Skuodis.

KARSTAI IŠ ČERNOBYLIO <
Laisvųjų Latvių Federacija , kaip skelbia "Chicago 

Latvian Newsletter", patyrė, kad rugsėjo mėnesį beveik 
kasdien į Latviją buvo atvežami lavonai laidotuvėms 
Černobylyje nuo atominių spindulių žuvusią žmonią.{Lat
viją nuvykusiems turistams vienas taksio vairuotojas pa
sakojo, kad jam mokama po 25 rublius už kūno nuveži
mą į netoli Rygos esančias Carnikavos kapines.

KITATAUTIS KOMUNISTAS DEDASI LIETUVIU
Pietą Afrikoje Afrikos Nacionalinio Kongreso val

dyboje ir juodukų partizanų vadovybėje yra Joe Slovo, 
kuris skelbiasi esąs lietuvis.. Kongresmanas Frėd J.Eck- < 
ert, padedamas Amerikos įstaigą išaiškino, kad jis, nors 
yra gyvenęs Lietuvoje, bet yra žydą kilmės, yra aktyvus 
komunistą partijos narys.



MŪSŲ DIENOS - MŪSŲ KAKTYS
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Pour la liberation de la Lituanie! Loyauti au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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VIRŠUJE: Koncerto momentas, dainuojant Moterų chorui. 
APAČIOJE: Sol. Gina Capkauskienė ir dalis Moterų choro.

Abi nuotr. R. Otto 
TOLIAU - repeticijų momentas: Montrealio gintariečiai: K. Čičinskaitė, 
D. Piečaitis, R. Staškevičius, V. Jurkus, VyY. Gruodis ir K.Gustainienė 
su B. Nagiene. Nuotr. J. Piecaičio
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H trT E 1 K 0 S KAIMO TRAGEDIJA
Kaip vanagas užpuola lizdelį, taip karo vanagas 

užpuolė Kabelių parapijos nuošalųjį Musteikos kaimų, miškų 
tankmėje prisiglaudusį prie Čepkelių raisto.

1944 m.birželis kvepėjo žiedais ir vystančia pradal
giuos žole. Is Rytų atplaukdavo' paslaptingas kovos pabūk
lų dudenimas, kuris kasdien vis stiprėjo. Žmonės neramiai 
laukė, kada nustos dejavusi žemė. Tikėjosi, kad karo vie
sulas, besiritantis į Vakarus, jų nepalies, nes toli keliai 
ir upės - juos paslėps ir apgins miškas. Bet įvyko kitaip.

Prieš pat Jonines, pasikinkęs arkliukų 15 km.žygiui, 
į Marcinkonis išsirengė Musteikos kaimo seniūnas Jokūbas 
Gaidys. Bet iš kelionės negrįžo. Rado žmonės miške negy
vų, kulkos pervertų.

Aušo gražus Joninių rytas. Musteikiečiai jį pasitiko 
kiekvienas savaip: kas ruošėsi važiuoti į miškų samanų 
pasigrėbti, kas dalgį plakė Gudo šalin pasipjauti šieno. 
Saulutei gerokai pakilus, kaimų apsupo ginkluoti vyrai, 
atvažiavę arklių kinkiniais. Kalbėjo rusiškai, bet buvo gir
dėti ir lietuviška šnekta, tik su žydiška tartimi.

Pirmiausia užėjo į Prano Tamulevičiaus sodybų ir, 
radę jį namuose, nušovė. Paskui surinko trijulę: Mikų 
Gaidį (50 m.), Mikų Ilkevičių (35 m.) ir Petrų Gaidį (26 
m.). Visus nusivarė į kaimo pakraštį, Petro Volungevičiaus 
sodybon, ir ten sušaudė. Užpuolėjai ėjo per pirkias, rinko 
visus, kas gyvas ir varė į kaimo aikštelę, kur dabar sto
vi trys kryžiai. Surinkę juos, gąsdino, visaip tyčiojosi, te
rorizavo. Paskui atskyrė vyrus, nusivarė už poros sodybų 
ir ten sušaudė: Karolį Ilkevičių (26 m.), mokytojų; Petrų 
Svirskų (43 m.), Martynų Averkų (70 m.), Vytautų Gaidį 
(19 m.), Simų Tamulevičių (75 m.), Jonų Grigų (26 m.), 
nebylį; Jonų Tamulevičių (50 m.) ir jo sūnus - Domų (28 
m.) ir Petrų (24 m.).

Tada prasidėjo kaimo plėšimas: ėjo per sodybas 
ir rinko drabužius, drobes , lovų paklodes, veltinius, mais
tų - mėsų, duonų, miltus, pienų, pjovė avis ir kiaules... 
Ir viskų krovė į vežimus. Pabaigę plėšti, padegė šias so
dybas: Petro Svirsko, Miko Ilkevičiaus, Edvardo Sakevi- 
čiaus, Juozo Grinkevičiaus ir Jono Gaidžio. Nuo šių užsi
degė ir kitos sodybos.

Žuvusių nebuvo kur pašarvoti - pirkios pelenais pa
virtusios. Buvo šarvojami išlikusiose pirkiose po du, po 
tris.

Po kelių dienų musteikiečiai, kurių dabar liko veik 
vienos moterys ir vaikai, lydėjo savuosius į Kabelius - 
laidoti. Išsidriekė ilga, graudi procesija. Per rugių laukų, 
per vasarojų plaukė keturiolika karstų... Raudos siekė 
gretimus kaimus - Ašašninkų ir Margionių.. Prie bažnyčios 
pasitiko kun.Nikodemas Pakalka, Marcinkonių klebonas. 
Kabeliai jau neturėjo savojo klebono - kun.Pr.Čeglys ne
seniai buvo miręs. Mažoj bažnytėlėj suguldė visus ant že
mės - vieni karstai pripildė pusę Dievo namų.

Netrukus miške buvo rastas dar vienas musteikietis 
išsukiotomis rankomis - sušaudyto Martyno Averkos sūnus 
Kostas (38 m.). Jo sūnelis tųdien ganė miške avis ir pa
sakojo, kad nepažįstamas dėdė klausė :"Kur tavo tėvas?".

Žuvusių kapeliai jau baigia žole apaugti, laikas už
gydo visas žaizdas, bet niekas ir šiandien negali pasakyti 
kuo nusikalto šie taikūs žmonės, mylėję taikų ir darbų, 
gimtų žemę ir savo tikėjimų. Tyli apie juos šiandien is
torija, tik dar likę artimieji prisimena ir kasmet birželio 
X dienų susirenka į Kabelių bažnyčių., (b.d.) P. Alksnis 
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ŠIS .TAS APIE, DIDUl KONCERTĄ .
(tęsinys)

Juozui Piečaičiui apsiėmus būti KLD Koncerto Ren
gimo Komisijos pirmininku, teko nelengvas uždavinys: rei
kėjo sugalvoti pagrindinę koncerto temų, susiorganizuoti 
tinkamus Komisijos narius (kurie ir šiaip jau nesėdi ran
kas susidėję) ir susidoroti su įvairiausiomis techninėmis 
problemomis čia, bei kontaktuojant menines grupes ki
tose kolonijose (tiirint galvoje dar ir ilgų laikų neaiškų 
biudžetų). Kas yra dalyvavęs tokio masto renginių paruo
šime, gerai žino, kad neįmanoma pasverti nei valandų, 
nei rūpesčio, nei kūrybinės fantazijos, nei techniško dar
bo. Tačiau viena galima pasakyti-; visi dirbo su dideliu 
entuziazmu. Komisijon buvo. pakviesti choreografė Birutė 
Nagienė, sol.Gina Čapkauskienė, "Gintaro " Ansamblio 
vadovė Silvija Staškevičienė ir vėliau prisijungė, svarstant 
techniškus scenos darbus- inž.Algis Kličius.

Koncerto temai susikristalizavus, maždaug atrinkus 
dainas ir šokius, J.Piečaitis atskiram posėdžiui sukvietė 
visus Montrealio meninių vienetų vadovus ir chorų seniū
nus, supažindindamas su koncerto projektu. Visi pasisakė 
už naujo pobūdžio spektaklį, susidomėję, kad ir chorai 
turės kitokį sceninį judėjimų, negu tradiciniai priimta.

Spektaklio pliusas- naujas apipavidalinimas, origina
lesnis, negu paprastai atskirų scenų sujungimas (tekstų 
parašė ir su Montralio gintariečiais grupiniam kalbėjimui 
surepetavo Birutė Nagienė), akivaizdžios ir simbolinės de
koracijos- kurios buvo nešamos ( jas pagamino J.Žurkevi- 
čius, J.Adamonytė ir didele dalimi J.Piečaitis, talkinant 
sūnums Linui, Daniui ir Arui), garsų efektai (juos paruošė 
Aleksandras Stankevičius ir Birutė Nagienė studijoje. Gai
la, kad dėl techniškų mikrofono nesklandumų kai kurie 
efektai buvo neįmanomi perduoti spektaklio metu).

Tiek profesionalų, tiek mėgėjų spektakliai, nežiū
rint visų palankių sųlygų repeticijoms ir techniškų gali
mybių - gali pasisekti arba nepasisekti. Kitaip sakant- 
arba pasiekia auditorijos širdį, arba praplaukia tik leng
vai paliečiant. Šis spektaklis, pavadintas "Mano tauta nuo 
senovės iki dabarties" atrodė ne tik pasiekė, bet gana 
dažnai ir sukrėtė auditorijų.

Įžangoje, po trimitų, praėjus mergaitėms pro vai
dilučių aukurų, sekė užuominų pynė apie svarbiausius 
laikotarpius: knygnešių (atliko G.Niedvaras, V.Jurkus,J.Va
liulis),"Aušros" ir "Varpo" laikmetis, Nepriklausomybės at
gavimas, 3 okupacijos, dienos V.Vokietijos stovyklose, at
vykimas Kanadon su jose įsigyvenusiomis lietuvių dainų 
ir tautinių šokių švenčių tradicijomis. Solistai- G.Čap
kauskienė, A.Keblys, chorai ir tautinių šokių grupės atitin
kamomis kiekvienam laikotarpiui dainomis ir šokiais rezgė 
spalvingų pynę. (Renkant dainas, reikėjo atsižvelgti į ga
limybes susirepetuoti per trumpų laikų po vasaros atosto
gų). Pabaigoje visi šokėjai sušoko "Subatęlę",
dainuojant visiems choristams’ ir visiems muzikantams gro- 
jant, kur ir ilgieji trimitai užgrojo pabaigtuvių gaidų.

Dalyvavo 8 chorai ir dainos vienetai, 2 didelės 
tautinių šokių grupės (Toronto "Gintaras" ir Hamiltono 
"Gyvataras". Montrealio gintariečiai įsijungė tik į "Suba
tėlę"), 2 akordeonistai - liaudies instrumentų orkes
tras, vad. Alg.Lapino, ištvermingas akompaniatorius muz. 
Jonas Govedas, taip pat J.Fisher ir A.Stankevičius. Viso 
buvo 225 programos atlikėjai su savo vadovais, jų tarpe 
5 muzikai. (Neskaitant technikinės scenos pagalbos).

Nuaidėjus griausmingiems plojimams, sveikinimo 
žodį pasakė svečias iš Los Angeles- Gintaras Grušas - 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sųjungos p-kas, atstovaujantis 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės p-kų Vyt.Kamantų, VLI- 
K'o vardu sveikino vicepirmininkas V.Jokūbaitis, svečias 
iš Cleveland'© ir Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos vardu- Kultūros Komisijos pirmininkė Rasa Ku- 
rienė.

Ji, kreipdamasi į atvykusius vyriausybės ir kitus 
žymiuosius svečius bei publikų, šiltai ir sklandžiai visus 
pasveikino lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis. Pasidžiau
gė, kad "...Šiandien mums vėl proga išeivijoje didžiuotis 
savo tauta, savo kultūriniais atsiekimais ir priminti pasau
liui, kad Lietuva gyva. Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vardu, sveikinu visus čia susirinkusius, 
atvykusius iš toli ir iš arti bei reiškiu gilių, nuoširdžių 
padėkų Montrealio Apylinkės lietuviams, Bendruomenės 
valdybai,Kanados Lietuvitį Dienų Rengimo Komitetui už 
šiltų priėmimų ir sklandžiai suorganizuotas 31-mųsias Ka
nados Lietuvių Dienas."

Iškvietusi scenon Rengimo Komitetų,vadovus, kon
certo talkininkus ir darbuotojus visų chorų ir šokėjų fone 
ji pabrėžė, kad šion šventėn susirinko ne tik "šių Kana
dos Lietuvių Dienų didieji darbuotojai, bet ir pasišventę 
mūsų kultūros puoselėtojai, kurie eilę metų nepailstamai 
neša vienų iš svarbiausių lietuvių išeivijos atsakomybių- 
užtikrinti gyvų lietuvių išeivijos kultūrinę ateitį." Kreip
damasi į provincinės ir federalinės valdžios atstovus, ji 
pabrėžė, kad mes didžiai įvertiname jų atsilankymų į 
koncertų ir jų finansinę paramų šiam koncertui, nes ji 
nėra tik paprastai techniškiems reikalams: tai esųs konk
retus įrodymas, jog Kanadoje ir Quebec'© provincijoje kul
tūrinės ir etninės mažumos yra respektuojamos ir jų da
lyvavimas Kanados mozaikoje yra įvertinamas, reprezen
tuojant visus Kanados piliečius. ,

(nukelta į 3 psl........... ....... )

jHajosfiož Uietutoosf JfoniiajS
217 Bedbrook Ave.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1$2 (

Per paskutinius du mėnesius MLFondas vėl paūgėjo 
$ 1.250,70.

Aukojo: po $100,- Pr.Kaziukonis, Alf. Garbenis, 
St.Jaugelis, O.Krivickienė, A. Masionis, Montrealio Kredi
to Unija LITAS, Stp.Varanka;

po $50,- Pr.Baltuonis, V.Garnelis, V.Matulaitis, II. 
Maziliauskienė, Ir.Meiklejohn, E.Radavičiūtė; $36,- A.Kensr- 
tavičius; po $30,- A.ir A. Paškevičiai; po $25,- P.Enskai- 
tis, Vyt.A.Jonynas; po $20,- J.Andrulis, A.M.Bumbuliai, 
dr.H.Nagys, B.Spudienė; po $15,- Jonas Dalmotas; po $10 
- Vyt.Aušrotas, J.Blauzdžiūnienė, Aug. Kudžma; $9,70,- 

(5 angl.svarai) - D.Gintas.
Nuoširdi padėka visiems aukotojams. Ačiū tautietei 

A.Radavičiūtei ir dr.Henrikui Nagiui (padidinusiam įnašų 
ligi pusšimčio) už linkėjimus, kad mūsų užsibrėžti sieki
mai taptų tikrenybe.

Džiaugiamės Montealio Kredito Unijos LITAS Val
dybos nutarimu įsijungti į narių eiles, įmokant po $100,- 
kas metai.

‘Dėkojame A.S.Kenstavičiui už aktyvų įsijungimų 
į mūsų finansinį vajų. Fondo Valdyba



K L D KONCERTO REPETICIJOJE - LAUKIA SAVO EILĖS 
DAINININKAI Nuotr. J. PieČaiŽio

ŠIS TAS APIE DIDĮJĮ KONCERTĄ
(.................atkelta iš 2 psl.)

Po gausių aplodismentų, baigė savo žodį , palinkė
dama vadovaujantis Lietuvių Chartos mintimis, pasiryžti 
perduoti ateities kartoms lietuvių tautos gyvybę, kad lie
tuvis liktų lietuviu visur ir visada.

Visa publika ir pilnutėlė scena programos atlikėjų 
su jų vadovais susikabinę rankomis baigė Šį XXXI-jų Ka
nados Dienų didįjį renginį nuoširdžiai sudainuodami "Lie
tuva, brangi...".

Užgeso šviesos, iškeliavo pro įvairias duris publika. 
Liko rengėjams ir talkininkams susirinkti stovyklų plaka
tus, vėliavas, aukurų, juostas, šviesų spalvotus lakštus, 
kartonų gabalus, vainikų, maišus, vielas, jungiklius, žaliuo
jančias šakeles ir 1.1.

PO LIETUVOS KRIKŠTO MINĖJIMO 1987 METAIS- 
TAUT1NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1988 METAIS

Stepas V a r a n k a

Trumpai tariant, po krikšto - šokiai. Iki Lie
tuvos krikšto minėjimo beliko vos 10 mėnesių laiko. To
kiam svarbiam įvykiui paminėti reikia geros organizaci
jos. Dažniausiai ir geriausia organizacija, be tautiečių 
nuoširdaus pritarimo ir skaitlingo dalyvavimo, neatneša 
pageidaujamų rezultatų.

Ginčai dėl Lietuvos krikšto datų, nieko pozityvaus 
šiuo metu neduos. Teisiškų Lietvos krikšto datų turėtų 
išspręsti sudaryta speciali žinovų komisija. Į tokių komi
sijų galima būtų pasikviesti ir kitų valstybių tos srities 
žinovus.

Kol to neleidžia padaryti dabartinė okupuotos Lie
tuvos padėtis, švęskime tų, kuri dabar yra ruošiama pa
vergtoje Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje. Istorinių svar
bių datų ir faktų pakeitimas ir įvedimas jų į pasaulio 
istorijų, tai sudėtingas reikalas. Kad dauguma lietuvių 
pageidauja mindauginio krikšto, yra gyvenimo tikras fak
tas. Švęsdami Mindaugo krikštų, iškeltumėm Lietuvos 
valstybės ir jos vienintelio karaliaus Mindaugo politinį 
sumanumų.

Šiuo metu turėtų būti svarbiausias visų lietuvių 
tikslas, kad kiek galima ir kiek sųlygos leidžia, garsiau 
ir plačiau būtų skelbiama apie komunistų pavergtos Lie
tuvos troškimų atgauti jėga užgrobtų jos laisvę ir nepri
klausomybę. Datos yra svarbus dalykas, bet jos yra tik 
skaičius popieryje, kurį galima bus atitaisyti ateityje. 
Šiandienų mes jau žinome, kad Lietuva anais senais lai
kais neturėjo savo kronikininkų, kurių trūkumas Lietuvos 
istorijoje yra labai žalingas. Lietuvos istorijų rašė svetim
taučiai, dažnu atveju, Lietuvos priešai, kurių sųžiningu- 
mas ir objektyvumas yra abejotinas. Šiandienų jau žino
ma, kad lenkų pirmasis istorikas Jan Dlugosz nemėgo 
lietuvių ir Jogailos, tapusiu Lenkijos karaliumi. Jo para
šytame 25-kių metų laikotarpyje lotynų kalba veikale 
"Historiae Polonicae", kur yra minima Lietuva, rodo 
klaidinančius faktus. Gal būt jis tai darė verčiamas savo 
globėjo vyskupo, vėliau kardinolo Zbigniewo Olesnickio, 
kuris buvo tuo laiku karaliaus "patikimiausias" patarėjas, 
iš tikrųjų nevainikuotas politinis Lenkijos "karalius", Lie
tuvai labai nepalankus.

Nežiūrint visų praeities skriaudų, nemalonumų ir 
klaidų, Lietuvai įėjus į krikščionybės bendruomenę, toji 
krikščionybė, mindauginė, ar Vytautinė, ar jogailinė, šian
dien yra Lietuvos tvirtovė. Lietuvai sunkiausiuose laikuo
se ji yra tvirta atspara nutautėjimui. Tai savotiškas "ce
mentas", kuris jungia lietuvius ir stiprina jų pasiryžimų 
būti laisvais... Mūsų pagrindinis tikslas turi būti tas pats 
siekis. Skelbkime pasauliui visais prieinamais būdais apie 
pavergtos Lietuvos tragedijų ir troškimų išsivaduoti iš 
okupanto "globos".

Tautinių šokių šventė
Didelių renginių planavimas ir paruošimas, laisva

jame pasaulyje išsklaidytiems tautiečiams, pareikalauja 
daug laiko. Atrodo, kad 1988 metai yra dar tolokai. Dar 
neatšventėme Lietuvos krikšto minėjimo, o jau pradeda
me rūpintis šokių švente. Prisiminkime betgi, kad čia 
minima šokių šventė nėra sekmadieninis vieno ansamblio 
pasirodymas. Tai laisvojo pasaulio lietuvių aštuntoji tau
tinių šokių neeilinė masinė šventė.

Toji šventė įvyks 1988.7.3 d. Kanadoje, Hamiltone, 
pramonės mieste. Tame mieste gyvena ir dirba virš 
2000 lietuvių.

Minimų šventę rengia Amerikos ir Kanados lietu
vių bendruomenės su Lietuvių Tautinių Šokių Institutu.

Vyriausu organizacinio komiteto vadovu yra pa
kviestas jaunesniosios lietuvių kartos veikėjas dr. Vaido
tas Kvedaras. Jis jau spėjo sukviesti pradžiai numatytų 
13 asmenų šventės rengėjų štabų.

Aštuntosios (VIII) Tautinių Šokių Šventės renginio 

• Praeitame "NL" nr., 3 psl., Henriko Nagio Buda
pešto Baladėje įsivėlė korektūros klaida. Turėjo būti: 
1956 METŲ RUDUO (NE 1965).
1986.XI.13

| Koncertų filmavo kelios videokameros.

Rengėjai labai gerai žino, kų buvo galima geriau 
I padaryti, kų būtų reiškusi dar viena ištisa pilna repeticija 
[dalyvaujant visiems programos atlikėjams ir kai kurių gar- 
Isiakalbių pakeitimas. Tačiau jų atpildas yra tai, kad visi 
■ dirbo kiek tik įstengė, kad publika reųgavo labai šiltai, 
I lengvai įsijungė ir išsinešė negreitai dylančius įspūdžius 
[ (kų patvirtino pasikalbėjimuose asmeniškai ir telefonu).

Reikia taip pat sau džiaugsmu pasakyti, kad ne- 
|gausi Montrealio lietuvių kolonija nuoširdžiai talkininkavo 
I įvairiems darbams ir darbeliam^, įskaitant ir didelio šve
ičiu būrio valgydinimų ir troškulio nuraminimų. Ypač ma

lonu, kad rimtai įsijungė jaunesnieji, vyresni ir visai ma- 
| ži (vaikai atnešę vainikų- Lijana Lapinaitė, Juozukas Pie- 
Ičaitis ir Danielius Staškevičius), su entuziazmu lankę re- 
I peticijas. Ypatingai drausmingai pasireiškė Montrealio 
I "Gintaro" Ansamblio jaunuolės . ir jaunuoliai, nuoširdžiai 
[rūpinosi jų vadovė Silvija Stankevičienė ir šokių vadovė 
| Kristina Gustainienė.

Krūvis jaunimui buvo nemažas, nes didelė jų dalis 
I turėjo dar keliolika pareigų (šalia mokslo reikalų ar nau- 
I jai pradėto darbo ar gyvenimo).

Atspausdintos gražios programos, bet girdėti, kad 
šį kartų jų nevisiems užteko. Užtai liko gražiai išleistų 
metraščių. Jame apibūdintos atvykusių meninių vienetų
ir jų vadovų veikla, supažindinant su Montrealio Lietuvių 
kolonijos veikla. Įdėta daug rūpestingo darbo rašant laiškus, 
raginimus ir stengiantis gerai atspausdinti. Norintieji , dar 
gali metraštį gauti pas jo redaktorių Juozų Šiaučiulį: 
1500 de Sčve, Montreal, P.Q., H4E 247 arba parašę "NL" 
Redakcijai : 7722 George Str.,LaSalle, P.Q., H8P 1C4.

LaSalle laikraštis "The Messenger"- "Le Messager", 
spalio 27 d. atspausdino labai palankų atsiliepimų apie 
šį koncertų bei lietuvius, LaSalle gyventojus, pridėjo 3 
nuotraukas. Gėrėjosi mūsų moterų chorisčių tautiniais dra
bužiais, stebėjosi, kad nėra dvieju visai tokių pačių. Pa
žymėjo KLD reikšmę ir paskirtį,"" linkėjo lietuviams dau
giau tokių dienų, paminėjo, kad LaSalle randasi ir "NL" 
savaitraščio redakcija. Straipsnis parašytas Luce La- 
marche (neprošalį būtų jai parašyti padėkos laiškutį).

Tie patys Laisvoje Lietuvoje savo luomo rūbuose.

Šiose nuotraukose matome nekaltai nubaustus lie
tuvius kunigus, kurie darbavosi prieš Rusijos revoliucijų 
įvairiose lietuvių kolonijose Rusijoje. 1933 m. nepriklau
somos Lietuvos vyriausybei susitarus su Sovietų Rusijos 
valdžia, šie kunigai buvo paleisti iš kalėjimų ir grįžo na
mo mainais už komunistus Lietuvoje.

Viršuje, iš kairės, kalinių rūbuose: kun.Vytautas 
Paškevičius, J.E.vyskupas Teofilius Matulionis, kun.Vin- 
centas Ilginąs. Stovi: kunigai- Vincentas Deinis, Kazi
mieras Juršanas, Jonas Ladyga, Augustinas Pronckietis, 
Mykolas Bugenis, Jonas Paulavičius, Ladislovas Čegis.

komitetų sudaro: pirm. dr. Vaidotas KVEDARAS, pirm, 
pavaduotoja - Genovaitė BREICHMANIENĖ, JAV LB 
Krašto Valdybos atstovė Ingrida BUBLIENE, Lietuvių 
Tautinių Šokių Instituto atstovė Galina GUOBIENĖ, Kana 
dos LB Valdybos atstovė Rasa KURIENĖ, KLB Hamilto
no Apylinkės Valdybos pirm. Bernardas MAČYS, finansų 
Komisijos pirm. Juozas KRIŠTOLAITIS, protokolų sekre
torius ir svečių priėmimo komisijos pirm. Jeronimas 
PLEINYS, tautodailės parodos komisijos pirm. Vida VIR- 
BICKIENĖ ir Elena KONTENIENĖ, Šventės iškilmingos 
vakarienės vyriausias vadovas Juozas BAJORAITIS, kon
certo technikinės dalies komisijos pirm. Kazys DEKSNYS 
ir spaudos-informacijos komisijos pirmininku - Kazys MI
LERIS. Šventės leidinio redaktorius - Česlovas SENKEVI” 
ČIUS. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad daug komisijų ir 
pirminihkų. Iš tikrųjų užsimotas didžiulis jaunimo tauti
nių šokių renginys, pareikalaus sklandaus planavimo, e- 
nergingo vadovavimo. Šis renginys yra skirtas Lietuvos 
vardo garsinimui ir lietuvių pavergtos tautos kančių ir 
jos gyventojų persekiojimo ir jų naikininimo iškėlimui 
į pasaulio sųžinę.

Nors Išliko dar yra nemažai, Renginio ruoša parei
kalaus iš rengėjų didelio sumanumo sutelkti ir stambesnę 
sumų pinigų šventės išlaidoms apmokėti. Čia neapsieis 
be tautiečių ir organizacijų aukų. Bė pinigo ir kilniausi 
sumanymai virsta tik svajone. Šiandienų jau esame pajė
gūs ne tik svajoti, bet ir didesnius renginius realiai vyk
dyti.

Nesistebekime, kad Tautinių Šokių Šventės rengė
jai jau pradėjo tai lietuviškai šventei kruopščiai ir pla
ningai ruoštis. Šventės pasisekimas priklausys nuo skait
lingo mūsų pačių dalyvavimo joje.

NAUJAS ŠALFASS-gos PLAUKYMO KOMITETO VADOVAS
Antanas Grigaras, Detroito LSK Kovo narys, nuo’ 

š.m. lapkričio 1 d. yra oficialiai tvirtinamas ŠALFASS- 
gos Plaukymo Komiteto vadovu. A. Grigaras šiose pareigo
se yra buvęs 1979 - 84 m. laikotarpyje. _

A. Grigaras koordinuos lietuvių plaukikų dalyvavi
mų ir rūpinsis lietuvių pirmenybių išvedimu, 1986 m. Š. 
Amerikos pabaltiečių ir lietuvių plaukymo pirmenybėse 
1986 m. lapkričio 22 d. Toronte, Ont. Visais plaukymo 
reikalais prašome kreiptis į A. Grigarų, šiuo adresu:

Mr. Antanas Grigaras, 31403 Anita Dr., Warden, 
MI 48093. Telefonas: (313)-268-0585.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba linki sugrįžusiam va
dovui sėkmės.

PABALTIEČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS ATIDĖTOS
Dėl susidariusių finansinių sunkumų ryšium su pa

talpų nuomavimu, anksčiau planuotos Š. Amerikos Pabal
tiečių 1986 m. klubinės krepšinio pirmenybės, š.m. lapkri
čio 8-9 d.d. Toronte, yra atidedamos ankstyvam pavasa
riui. Nauja data bus pranešta po lapkričio 16 d.

LIETUVIŲ ŠACHMATŲ PIRMENYBES NEĮVYKO
1986 m. Š. Amerikos lietuvių Šachmatų pirmenybės 

numatytos pravesti š.m. spalio 11-12 d.d., Toronte, Ont-. 
nebuvo vykdomos dėl nepatogios datos.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

ĮKALINTŲ PABALTIEČIŲ MOTERŲ BROŠIŪRA VIENAI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei remiant, Lietuvių 

Informacijos Centras paruošė medžiagų ir vertimus estų 
ruošiamai brošiūrai apie įkalintas pabaltietes. Brošiūra, 
kuri nušvies įkalintųjų lietuvių, latvių ir esčių moterų by
las bus skleidžiama tūkstantiniu tiražu anglų, vokiečių, 
prancūzų ir ispanų kalbomis Vienos Konferencijoje.

Lietuvių skyrius aptars Editos Abrutienės, Jadvygos 
Bieliauskienės ir Nijolės Sadūnaitės bylas.

Abrutienė ir Bieliauskienė kartu, sėdi Mordavijos 
lageryje, kur jos ne kartų su kitom kalinėm paskelbė ba
do streikus protesto ženklan prieš sunkias lagerio gyveni
mo sųlygas ir pan. Pirmoji atlieka Šešerių metų bausmę 
už prašymų emigruoti, o pastaroji- septynių metų bausmę 
už religijos ir istorijos mokymų Garliavos jaunimui.

1982 m. Nijolė Sadūnaitė pradėjo slapstytis nuo 
saugumo, bandydama išvengti antro arešto. Jos memuarai 
apie pergyvenimus lageryje ir tremtyje atidengė lietuvės 
kalinės sunkių dalį.

Brošiūrų kartu su estais ir latviais leidžia PASAU
LIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ.
(Praneša Lietuvių Informacijos Centras)

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAV$S IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančiu*

DVIKALBIŠKUMO NELAIMĖ LIETUVOJE

Dr. Kazys Ėringi s
133=54*Okupantas užgrobęs .Lietuvų, prirpętė jos gyvęntp- 
jams tautinės mažumos - rusų kalbų. Atėjūnas taip'pašf- 
elgė: tvirtindamas, kad ta kalba neva tarnauja tautų 

.draugystės tikslams. Net sutinkant su tuo, priešo kalbi
nės ekspansijos negalima pateisinti daugybėje gyvenimo 
tikrovės plotmių, nes ta ekspansija engia pagrindinės tau
tybės kalbų.

Palyginimui prisiminkime Amerikų, kurioje gyvena 
daug tautinių grupių, kurios vienaip ar kitaip save išreiš
kia gimtosiomis kalbomis. Bet Amerika nėra pirmapra
džių tautų tėvynė ir valstybė. Čia ateiviams politiškai 
neutrali anglų kalba pasidaro gyvenimo būtinybė. Dėl 
to naujoje tėvynėje ateivių gimtosioms kalboms ir iškyla 
labai daug sunkių problemų išlikimo kryžkelėse. Betgi 
Maskvos socialkoloninė valstybė yra išsiplėtusi daugelio 
tautų pirmapradėse tėvynėse ir parazituoja tų tautų sa
vasties kraitį, įskaitant net kalbų. Ir Lietuvoje rusų kal
ba, vietoje to, kad būtų rusų atėjūnų tautinės mažumos 
ir pavergtos valstybės ryšio reikalų kalba, Ji yra pavers
ta grubiausios priespaudos įrankiu net gyvenimo smulk
menose, jau nekalbant apie valdymo, mokslo ir verslo 
sferas. - /

Paimkime, pavyzdžiui, tokių neutralių, bet svarbią 
tautinės kultūros formai sritį, kaip didesnių miestų vi
suomeninio (public) transporto informacijos ir signalizaci
jos reikalai. Visame kultūringame pasaulyje , taigi ir 
Lietuvoje, miestų gyventojai autobusų ir troleibusų marš
rutinius numerius atpažįsta iš stambiai užrašytų skaičių 
ir iš tolo regimų skirtingos spalvos signalinių šviesų. Gra
žiai ir lakoniškai lietuviškai užrašyti ant transporto prie
monių užrašai tik paryškintų tautinės kultūros' formų ir 
apvalytų Lietuvos miestus nuo dvikalbio šlamšto. Betgi 
vienų kartų apie 1965 metus taip padarius, vienkalbė lie
tuviška informacija buvo uždrausta ir pašalinta, nesiskai
tant su nuostoliais. Maža to, dar prieš 1980-tus metus 
Vilniuje miesto autobusuose ir troleibusuose buvo pradė
ta įgarsinti lietuvių kalba į magnetinius įrašus ir vidinio 
radijo tinklo keliu pranešinėti autobusų keleiviams susto
jimų stotelių pavadinimus lietuviškai. Bet priekabi atėjū
no akis greit šį informacijos pobūdį sustabdė ir pagal 
vilniškio sovietų kompartijos Centro Komiteto Lietuvai 
nurodymų, buvo pagaminti dvikalbiai įrašai. Tai ne tik 
pasityčiojiimas iš lietuvių kalbos. Kartu tai dvigubas 
techninės aplinkos teršimas triukšmu ir laukine keisteny
be: kartais važiuoja autobusu ar troleibusu tik vienas 
vienintelis žmogus,) lietuvis, ,0 mašinos radiofikacijos tink
lu be atvangos sklinda dviem kalbom pranešimai apie 
artėjančius sustojimus, ir įvairūs kiti paraginimai. Tai 
okupacinė lietuvių, kaip tautinės daugumos, apverktina 
ir užkariautojų smerkianti gyvenimo tikrovė, persunkta 
daugybe panašaus pobūdžio apraiškų.

Išeivija , ypač svečiuose kraštuose užaugęs jauni
mas yra nejautrus šiai dvikalbei grųsai. O reikėtų ir sve
čiuojantis Lietuvoje ir sugrįžus, spaudoje, pliekti okupan
tų ir jo pakalikus už lietuvių kalbos, Šiuo komunikacijų 
tinklo būdu, nūgramzdinimų. Koks atėjūno reikalas bruk
ti rusų kalbų ten, kuri ji jokios komunikacinės funkcijos 
neatlieka, o tik engia ir šlamština tautinę kultūrų atsto
vaujančių kalbų.

/ Sis straipsnis buvo atspausdintas š.m. JAV ir Kanados 
Mokytojų, Tėvų ir Jaunimo Studijų Savaitėje leidžiama
me laikraštėlyje "Dvidešimtmečio Keliai". Jį redagavo 
L.Eimantas/.

3 psl.



KULTŪRINIS PUSLAPIS

ANTRAS KAIMAS

"ANTROJO KAIMO" TEATRINĖS GRUPĖS toną nusako 
jos patiekiama programa:
R ę p e t i c i j a
1. Sugrįžimas į (pirmąjį) kaimą
TAMOŠIUS BEKEPURIS. Reikia gaspadinės. Piršlybos.
Sutartuvės. Po vedybų. Naujos mados.
2. TĖVAI IR VAIKAI. Tėvą ir mokytojų susirinkimas.
Pirmagimis. Vienišas tėvas. Perspektyvos. Mokykloje. 
Atostogos. Brangi dovana (neapmokamas pranešimas).
3. Atsisveikinimas
(STATYMO SARGYBOJE. (Pjesa šešiuose aktuose su per
traukimais ir epilogu pačiame gale):
1. Avarija. Adresų knygutė. Psichologinis profilis.
2. Operacija. Tuščios svajonės. 3. Pilietinės teisės. 4.
Lauko kine. 5. Teisme. 6. Priepuolis.
RADIJO-VIDEO PROGRAMA:
Plokštelių muzika. Gyvas pasikalbėjimas. Sveikatos pata
rėjas. Žinios ir pranešimai.

KAI KURIŲ VEIKALU AUTORIAI: Algirdas T.Antanaitis, 
Kazys BINKIS, Antanas Gustaitis, Vincas KRĖVĖ, Romas 
Stakauskas ir dar daug vietinės ir užsieninės inteligenci
jos.

Protarpiais GROJA IR DAINUOJA (maždaug, bet 
ne būtinai, eilės tvarka) Liaudies muzikos teatro grupė 
vad.P.Mataičio, Vilniaus universiteto folklorinis ansamb
lis, Akademinis ansamblis Lietuva, Vytautas Kernagis, 
Rimas Kasputis ir jo Romantika, Ives Montand, Julio 
Iglesias, Los Angeles Vyrų Kvartetas, Ansamblis Armo
nika ir daug neatpažintų ar nepripažintų garsenybių.

Antrojo Kaimo šūkiai:
JUOKINGI ESAME NE MES, JUOKINGAS YRA GYVE
NIMAS ir
MES NEGLOSTOME...O JEIGU GLOSTOME, TAI TIK 
PRIEŠ PLAUKĄ.

"ANTROJO KAIMO" spektakliai vyko š.m. spalio
11, 12, 18, 19 ir 25 d.d.Chicagoje. Tai buvo jau 22-ojo 
sezono pastatymai. Plakatas - Vinco Luko.

ANTRAS KAIMAS GRįŽTA ( 
PIRMĄ JI

Grįžimas į pirmąjį kaimą, parode 
mums koks kūrybingas ir ieškąs san
tykio su kiekvienu žiūrovu, yra Ant
rojo Kaimo teatro kolektyvas. Vinco 

v Krėvės "Išsibarė" ir Kazio Binkio "Ta
mošius Bekepuris" pirmoje programos 
dalyje išskirtinai stebino ir linksmino 
žiūrovus tiek turiniu, tiek puikia ak
torių vaidyba. Ir pagalvoji, kaip būtų 
gera, jeigu šiuos dalykus galėtų pa
matyti mūsų šeštadieninių mokyklų 
mokiniai.

Sekančios dvi programos dalys 
sukosi lyg kaleidoskopas, parodydamos 
satyra ir sąmojum nuspalvintus dabar
ties aktualijų vaizdelius. Ir žiūrovai 
šypsojosi, juokėsi ir kvatojosi matyda
mi juose didesnę ar mažesnę ir savo 
gyvenimo dalį.

Argi nenuostabu, kad Čikagos lietu
viai turi pastovų savo satyrinį teatrą? 
Kaip jis išsilaikė per tiek metų nesu
byrėdamas, o priešingai, kasmet grįž
damas vis stipresnis, įdomesnis ir nau
jesnis?

Atsakymą, neabejotinai randame 
Antrojo Kaimo’ taip vadinamo prievaiz
dos Algirdo Titaus Antanaičio asme
nyje ir apie jį į darnų vienetą susibū
rusiuose žmonėse: Vidos Gilvydienės, 
Jūratės Jakštytės-Landfield, Indrės 
Toliušytės, Eugenijaus Butėno, Edvar
do Tuskenio, Arvydo Vaitkaus ir Ro
mo Stakausko- svečio žvaigždės.

Jeigu nenuostabu, kad turime sa
tyrinį teatrą, tai lygiai taip pat smal
su, kodėl mes jo niekados nematome 
teatro festivaliuose? Tačiau aišku, 
jog į šį klausimą tegalėtų atsakyti 
tik Antrojo Kaimo teatro kolektyvas 
arba teatro festivalių rengėjai. Z. K.

Bronys Raila

PAŠNEKESYS PRIE ŠV.JUOZAPO 
UPĖS (tęsinys)

/ Iš IŠĖJĘS NEGRįŽTI. Marius Katiliškis gyvenime ir 
kūryboje. Redagavo Violeta Kelertienė. /

Staiga Katiliškis pakeičia temą: - Ką čia, geriau 
apie kitus pakalbėkim. Tai daug maloniau.

- Apie kokius kitus? - klausiu.
- O gi, pavyzdžiui, apie leidėjus, nes jie mums da

bar daug svarbesni. Tu gali rašyti plonas ar storas kny
gas'.- drėgmėje supūtįį, Žiurkėm, sugraužti. Ir taip atsitiks, 
jei nėbus kam išleisti, žinoma, Saugiausias dalykas pa - 
Čiam imti ir išleisti, jeigu turi vieną kitą atliekamą tūks
tantinę. Bet ar mes jų daug turim? Bent aš tai ne.

- Aš irgi nebeturiu, - jungiuosi solidariai prie Ma
riaus pesimizmo. - Turėčiau dar ne vieną tomuką išspaus
dinti, tik ne apysakų, o iš kitos operos. Bet kad nebeišga
liu. Ir leidėjų, ypač privatinių, aš nekaltinu: jie gi žino 
dar gėriau mūsų knygos "rinką", negu mes. Negi jie vis 
bus mūsų’ mecenatais? Man skaudžiausia ne tai, kad už 
dvi savo knyg'as išlaidų dar neatgavau, ar kad pelno nebu
vo, kurio ir nelaukta, bet kad visi, kurie apie šias kny
gas šalčiau ar palankiau atsiliepė, visiškai nė nepastebėjo 
įžangoje mano keltos minties apie daugiau tragišką visų 
rūšių mūsų rašytojų likimą užsienyje. Aš ten minėjau, kad 
mūsų ateitis tamsiausia ir ji vis eis tamsyn. Juo rašantie- 
Ži daugiau rašys, tuo jų kasdienos gyvenimas eis skurdyn.

ii aritmetika jau prieš keletą metų man pasidarė visai 
aiški. Normalus mūsų žmogus turi rašyti ko mažiau knygų., 
ko rečiau ir ko trumpiau laikraščiuose, kol spausdintas 
lietuviškas žodis užsibaigs biuleteniais su mūsų "socialinio 
gyvenimo" kronikinėm žinutėm. Aš ar kai kurie kiti dar 
elgiamės priešingai ir todėl esame pamišėliai.

- O vis dėlto, - grįžta Marius prie ’šventadienio’, 
- man pasiutiškai patinka gražiai išleidžiamos knygos. 
Tai lygu aprėdalui merginai ar bet kokiam gyvūnui. Kas 
mane liečia, esu už tai be galo dėkingas "Terros" leidyk
los savininkui Vladui Civinskui. Nenorėčiau iš jo rankų 
ir ateityje išeiti, pasakysiu tau atvirai. Tas vyras turi 
skonį ir, be to, žino net ir kokį dailininką pasikviesti tal
kon. O geras dailininkas knygai reiškia daugiau, negu ge
riausi Helenos Rubinstein kremai merginos odai. Tuo at
žvilgiu ’Šventadieniui’ į pagalbą atėjo Algirdas Kurauskas. 
Jis bus ne juokais pasidarbavęs. Chicagoje ne vienas man 
sakė, kad Kurauskas, tur būt, ryžosi nustelbti ir patį kny
gos rašytoją. Ryžosi ar ne, bet aš ėmiau tikėti, kad jis 
taip ir padarė. Toks drabužis mano kuklučių apysakėlių 
knygai beveik per gražus, per puošnus...

- Tai ką, ar ubagu būtum norėjęs išeiti?
- Žinai, tai būtų arčiau teisybės. Bet ką čia velnio, 

tegul kai kada ir ubagas išeina pasivaikščioti su fraku 
ir cilindru.’ Knygų iliustravime lietuvių dailininkų, galinčių 
pasiekti Algirdo Kurausko lygį, mes didelės saujos netu
rim. Man prisimena dar vienas, kuris tai irgi galėtų pada
ryti, jei čia arčiau gyventų, tai Viktoras Simanavičius. 
Bent taip man atrodė, prieš penkiolika metų būnant Frei- 
burge iri Breisgau. Jo tada padarytos užsklandos ir pieši
niai mano "Užgavėnėms" man ir dabar tebešildo krūtinę...

* * *
Negalėčiau sakyti, kad šio vidurnakčio tirštėjanti 

ūkana būtų labai šildžiusi mano krūtinę. Gal kad jau se
niai esu pietų krašto žmogus. Ėmė darytis beveik per vė
soka, per ramu, per paslaptinga. Prie šv. Juozapo upės 
būtume pasijutę visai vieniši pasaulyje, jei protarpiais 
koks suskilusios dainelės posmas neatsiskardentų nuo kal
nelio iš vasarvietės vilų. Ten mūsų tautos atžalynas dar 
buvo gyvas...

- Ir vis dėlto, Mariau, tu nors ir pamurmėdamas, 
per keletą metų išvarei mūsų durpyne po gerą griovį. O 
kiek erdmetrių būsi dabar sukirtęs naujausiai knygai?

- Už tokį klausimą tai ačiū, jis man suprantames
nis. Bet esu vargšas ir tiek. Ta knyga, kaip čia pasakius, 
nauja ir nenauja. Mano darbeliai surankioti iš visokių pe- 
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riodinių leidinių, pradedant ’Naujienomis’ ir baigiant. ’Lie
tuvių dienomis’. Reikalas visai prastas, nes atsargoje tega
liu išlaikyti tik kelias apysakaites, prie kurių dar reikėtų 
ilgokai padirbėti, idant būtų vertos spaustuvės dažo. Šiaip 
vardan lietuviškos kultūros, vis esu prašomas ką skubiai 
parašyti laikraščiams. Tai jiems pirmiausia ir atiduodu 
beveik viską. Kur tu dabar spėsi ką parašyti, kad galėtų 
ilgiau išgulėti rankraštyje? Nebe tie laikai... O su ’Šven
tadieniu’ tai dar kitaip išėjo. Civinskas panoro mano "Pra
silenkimo valandos" rinkinuką išleisti antrąja laida, kiek 
patrumpinus ir pataisius. Prišokdamas akylai pradėjau per
žiūrinėti. Paskui laikai ir sąlygos ėmė mainytis, tai prie 
septynių "Prasilenkimo valandos" gabalų pridėjome dar 
dešimtį kitų apysakaičių. Tatai nusvėrė ir davė drąsos 
visą knygą kitaip pavadinti.

- Bet tikiuosi, kad nebūsi užmiršęs ir savo pradėtų, 
bet dar nebaigtų stambesnių darbų. Juk romanas ’Miškais 
ateina ruduo’ prašosi antrosios dalies. Šis epas reikėtų 
išbaigti. Juk jei kasi griovį, tai nepaliksi jį tik perpus 
prakastą. Be to, įvairiuose leidiniuose esu skaitęs kitų 
tavo ištraukų iš kažkokio ilgesnio tavo darbo, kas man 
itin krito akin. Ten jau prieinama prie lietuvio Amerikoje 
ir gana naujoviškai knisamasi į šios šalies buitį. Ar jau 
ką užbaigei, ar toliau dirbi? 7

- Dirbčiau, jei galėčiau. Tas "miškais atėjęs" ir 
nuėjęs "ruduo" man, gal būt, labiau, negu kam kitam, yra 
gyvas ir vis nebaigtas reikalas. Tartum kokia atvira žaiz
da. Ir aš pats geriausia žinau, kas man neleidžia to atlik
ti. Visiškai nusibanalinus, galiu pasakyti, kad nėra laiko. 
Tai šlykščiausią tiesa, nors ir kaip nenorėtum prie to pri
sipažinti. Aš galiu rašyti negreit ir sunkiai. Man laiško 
parašymas, kaip sakiau, jau kelia šiurpą. Kokiai paskai
tėlei ar reportažui aš turiu sugaišti savaitę, - atiduoti 
viską, kas lieka po fabriko ir penkių valandų miego. Gi 
apysakai man jau reikia mėnesių, o romanui metų ir dar 
metų. Savo kraštui, savo žemei pavaizduoti ir pergyventi 
aš turiu ne saujas, ne maišus, o aruodus. Ir tai ne poeti
ne, o tiesiogine prasme. Tiesiogine ligi fiziškai varginan
čio skausmo. Jaučiuosi gniūžtąs po tuo krūviu. Ir juo man 
blogiau, kad kasdien aiškėja neatšaukiamas faktas, jog 
to visko nebebus galima atskleisti. Man rodos, ne ki
taip jaučiasi mūsų motinos, ir senelės, mūsų vaistininkės, 
žiniuonės, mūsų audėjos ir dainininkės, visi mūsų šaunieji 
pasakoriai. Jie ir jos kasdien keliauja į "kazimierines" 
ar "tautines" be skundų ir priekaištų. Tad ar mes dabar 
pradėsim dejuoti, skųstis, prikaišioti visuomenei, kad va, 
mūsų nepalaiko, neremia, nesudaro sąlygų? Eik, žmogau, 
kas čia tau sudarys kokias sąlygas, kam čia rūpės, ar dar 
ką rašinėji ir ar turi tam laiko... "Tautinės" ir "Kazimie
rines" yra tikroji išblokštos tautos talentų vieta. Ten tai 
dainuosim, skaitysim, rašysim ir pasakas sakysim, ir nie
kam laiko nebetruks... Aš kartais, ypač kai būnu labiau 
pavargęs, pagalvoju: kuriam biesui, per dieną laužęs kau
lus, aš dabar vėl sėsiu prie stalo laužyti galvą ir plėšyti 
širdį? Jei tik dar bus kiek likę inšiurenso, tai graborius 
vistiek mane išpuoš ir išdažys, kaip Rudolfą Valentino, 
- vaikams, giminėms ir draugams pasigėrėti nors vifenai 
dienai. Ir čia nebus matyti jokių ženklų, kad tas vaikinas 1 
kada dirbo šipinge ir risyvinge, kur buvo vartojami nuo 
seno išbandyti darbo metodai, nė kiek nepasikeitę nuo 
romėnų imperatoriaus Tiberijaus laikų...

* * *
Nieko nebūčiau galėjęs atimti iš tokių ūkanotų Ka

tiliškio filosofavimų, o tik dar dvigubai tiek savo patyri
mų pridėti. Ginčo nebuvo, ir jis pats lyg pajuto, kad kal
ba išvirto į monologą, tai staiga nutilo. Gi man knietėjo 
dar kitas reikalas, dėl kurio tiek toli buvau skridęs į A- 
merikos vidu^vakarius, - susitikti su kai kuriais ir gyvu 
žodžiu pamalti dėl mūsų Rašytoju Draugijos.

Algirdas Titus Antanaitis 
METMENYS MARIAUS KATILIŠKIO BIOGRAFIJAI IR 
KELI JO PAVEIKSLO BRUOŽAI 
...........Ankstyvoji Albino Mariaus vaikystė praėjo, ir jo 
pirmieji reikšmingesni susidūrimai su knygomis įvyko gim
tajame Gruzdžių miestelyje, gimtiniame name, kurio vir
šutiniame aukšte, paties Mariaus pasakojimu, ilgus metus 

gyveno jo krikšto motina "bajorė Vladislava Vertelytė, 
netekėjusi, mokėjusi daugybę kalbų". Jos dėka skaityti 
ir rašyti Albinas Marius išmoko, dar nesulaukęs penke- 
rių metų, ir tuojau pat mokė kitus, už save vyresnius, 
kada krikšto močia, "užsiėmusi vilnonių anklodžių siuvinė
jimu", jam tai pavesdavo.

Dar anksčiau įvyko mažojo Albinuko (iš tikrųjų 
tėvai ir seserys Marių vaikystėje vadindavo Albūku ar 
Albeliu) susidūrimai su gamta, ypač miškais, kur jį daž
nai išsivesdavo uogautojos ar grybautojos. Kiekvieną va
karą taip besivartydamas ant samanų ir belandžiodamas 
tarp paparčių, jis, galima sakyti, pažino to miško kiek
vieną medį ir krūmą,, kiekvieną žemės pėdą. Toji pažin
tis su mišku dar sustiprėjo, Vaitkums išsikėlus į Katiliš
kes:

- Penkias vasaras ganiau Katiliškių miškelyje, ka
žin kaip užsikorusiame tarp dirbamų laukų - graudus li
kutis buvusių didingų miškų, apie šimtą hektarų ploto... 
Miškelis, kuriame smulkiai žinojau, kad šiame skruzdėly
ne gyvena juodosios, gerosios skruzdėlės, o aname - tik 
neprisilieskit - raudonosios, kurių užpurškimas svilina 
bjauriau nei liepsna, -pasakojo Marius, nostalgiškai prisi
mindamas naktigones, praleistas su bernu išjojus arklius 
į tą patį mišką: - ...Susikurdavau ugnelę , prie didelip, 
pūvančio kelmo ir tomis pačiomis, nuo aušros neūžsimer- 
kusiomis akimis, ieškodavau Grigo ratų, spėdavau, kur 
Paukščių takas, sekdavau neužgęstantį saulėlydžių gaisą, 
keliaujantį šiauriniu pakraščiu, iki imdavo brėkšti.

Mišką ir medžius mėgdamas nuo pat vaikystės, 
kur kokį gražesnį medelį radęs, nešdavo namo ir sodinda
vo. Visa Vaitkų gyvenvietė Katiliškėse buvo gausiai apso
dinta medžiais: liepų alėja tysojo įvažiuojant j sodybą, 
o aplink namus - eglės, beržai, ąžuolai...

Atsikėlus į Katiliškes, Albinukas pradėjo lankyti 
už poros kilometrų esančią Žagarės pradžios mokyklą, 
kur vasarai baigiantis, "tėvas nuvežė ir prirašė į ketvirtą 
skyrių", o vėliau ir progimnaziją, tuo pat metu laisvalaL 
kiais ir per atostogas talkindamas visuose ūkio dar - 
buose. Mokytis jis labai norėjo. Ypač gerai sekėsi litera
tūra, istorija, geografija... Tėvas norėjo, kad Albinas lik
tų ūkyje, nors, Albino gabumus pastebėjęs, net ir klebo
nas siūlėsi tėvams į pagalbą leisti jį toliau mokytis.

Jau vaikystėje išryškėjo ir Albino pomėgis piešti 
ir drožinėti. Piešdavo įvairius vaizdus ir žmonių paveiks
lus, o iš medžio drožinėdavo visokias figūrėles. Tų pomė 
gių jis ir vėliau nepametė. Tačiau užvis labiausiai mėgo 
skaityti. Skaitė viską, kas tik pakliuvo po ranka, ir vis 
jautė skaitymo alkį. Pats irgi pradėjo rašyti dar visai 
jaunas, besimokydamas gimnazijoje. Pradžioje rašė eilė
raščius, kurių pirmieji buvo išspausdinti 1931 metais 
Šiauliuose ėjusiame savaitraštyje "Naujienos". Dar po 
metų "Trimite", Šaulių sąjungos leistame mėnraštyje, 
pasirodė ir pirmasis Albino Vaitkaus apsakymėlis.

Skaitymą, o netiesioginiai gal ir rašymą tiek Gruz
džiuose, tiek ir Katiliškėse skatino visa namų aplinka. 
Tėvai prenumeravo bent keletą laikraščių ir, pagal to 
meto standartus, buvo laikomi išprususiais. Jie pirmieji 
kaime įsigijo radiją ir dviratį. Iš pat mažens dirbdamas 
ūkyje, už gautus iš tėvo pinigus Albinas dažnai pirkdavo 
knygas ir buvo susidaręs nemažą nuosavą biblioteką. Ei
damas į laukus dirbti, jis su savim nešiodavosi ir užrašų 
knygelę ar popieriaus lapą, o jo marškinių kišenėje visa
da kyšojo pieštukas. Jeigu šieną pjaunant, javus kertant 
ar lauką ariant, ateidavo kokia įdomesnė mintis, ją už
sirašydavo čia pat, popierių pasidėjęs kad ir ąnt plūgo 
rankenos.... .r ../

Jau nuo pat pavasario laukuose ęlažnai vaikščio
davo išsirengęs, todėl anksti nudegdavo, ir į Žagarės pra
dinę mokyklą atvestas, sakosi buvęs „mažas ir pajuodęs 
saulėje". Ūkyje dažnai dirbdavo su vyresniąja seserimi 
Vladislava, kuri taipgi skalbdavo ir laidydavo jo baltinius 
ar kitaip pagal išgales jį "dabindavo" ir lepindavo, patai
kydama geresni kąsnelį ar pakepdama jo mėgstamiausių 
blynų. Ne kartą vėliau Albinas savo seserį Vladzę yra 
pavadinęs "antrąja motina".

(nukelta į 5 psl......... . )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

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

Dr. Gv. Valančiu* KReM 
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VIENAS IŠ RESTAURUOTŲ VILNIAUS KAMPELIŲ.

įf niekur 
/ ■ nėra .
'/ tokio
PATARNAVIMO

• VILNIAUS M.K.ČIURLIO 
NIO Vidurinės MENO MO
KYKLOS choreografijos 
skyrių šiemet baigė keturi 
šokėjai ir šešios šokėjos. 
Diplomantų tradicinis kon
certas vyko Vilniaus Ope
ros ir Baleto Teatre.

• P,rof.Jonas Kubilius, Vil
niaus U-to rektorius ir dr. 
Bronius Grigelionis, abu 
pasižymėję matematikai, 
lankėsi Matematikę Kongre
se Kalifornijoje, Berkley 
Institute. Jie skaitė pa
skaitas.
• Spalio 15 d. "Tėviškės
Draugijos Tarybos visuo
tiname susirinkipie Draugi
jos Trybos p-kas Pranas 
Petronis paprašė jį atleisti 
iš pirmininko pareigų. Jo
prašymas patenkintas ir
naujuoju "Tėviškės" Draugi
jos Tarybos pirmininku iš
rinktas Vaclovas Sakalaus
kas. Jis yra baigęs teisės 
fakultetų Vilniaus Univer
sitete, dirbęs Užsienio 
Reikalų ministerijoje,"Tė
viškės " D-jos prezidiumo 
prko pavaduotoju, Afrikbje- 
Ugandoje- Tarybinių drau
gystės draugijų sųjungos 
atstovu ir paskutiniais 4 
m. dirbo Washington'e,SSSR 
Ambasadoje pirmasis sek
retorium, konsulu.

• Akademinio irklavimo 
čempionate Kijeve visas 
varžoves iš Sov.Sųjungos 
nurungė lietuvaičiŲ aštuo
niukė.

Irklavimo sportas vis 
labiau mėgiamas Lietuvoje.

o PANEVĖŽYJE Knygo 
Bičiulių Draugija paskelb 
ekslibriso konkursų atžy 
mėti Gabrielės Petkevičai 
tėš-Bitės gimimo 125-tų 
sias metines.

Konkurse dalyvavo 3 
dailininkai ir patiekė apr 
100 darbų. Pirmųjų premij: 
laimėjo dailininkas M.Pet 
r-ulis iš Mažeikių, antrųj 
premijų paskyrė dviem vii 
niečiams - M. Liugaila 
ir V.Ajauskui. Tris trečių 
sias vietas pasidalino D 
Žalnieriūtė iš Klaipėdo 
ir iš Vilniaus E.Jurgelionie 

: nė ir R.Gaižauskaitė. Buvc 
įteikta 
prizų.

(..;............. atkelta iš 4 psl. )

...IŠĖJĘS NEGRĮŽTI

• PANEVĖŽYJE Knygos 
Bičiulių Draugija paskelbė 
ekslibriso konkursų atžy
mėti Gabrielės Petkevičai
tės-Bitės gimimo 125-tų- 
sias metines.

Konkurse dalyvavo 37 
dailininkai ir patiekė apie 
100 darbų. Pirmųjų premiją 
laimėjo dailininkas M.Pet
rulis iš Mažeikių, antrųjų 
premijų paskyrė dviem vil
niečiams - M. Liugailai 
ir V.Ajauskui. Tris trečių- 
sias vietas pasidalino D. 
Žalnieriūtė iš Klaipėdos 
ir iš Vilniaus E.Jurgelionie- 
nė ir R.Gaižauskaitė. Buvo 
įteikta ir eilė specialių 
prizų.

NAUJAS TILTAS
Prieš trejus metus buvo 

pradėtas statyti metalinis 
transporto tiltas per Nerį, 
sujungiant P.Cvirkos gatvę 
su Žvėrynu Vilniuje.

Rašoma, kad tilto kon- 
strukcios sveria daugiau 
kaip 1.000 tonų ir jau yra 
permestos per upę. Darbus 
atlieka Rygos tiltų staty
bos trestas.

Neseniai1 f b tačfau įvyko 
sunki nelaimė, bebandant 
tilto tvirtumų Rygoje, ku
rioje žuvo nemaža žmonių 
ir sulūžo akmenų prikrau
ti sunkvežimiai, gabenami 
per tiltų, jį tikrinant. Rei
kia tikėtis, kad ne tas pat 
trestas statys tiltų Vilniuje*

• Pasaulio dviračių sporto 
čempionate JAV, Colorado 
Springs, klaipėdietis Gin
tautas Umaras laimėjo du

medalius. Individualiose 4 
km.rungtynėse jis pralenkė 
australų dviratininkų -191- 
na tūkstantųja sekundės da
lelyte. Jis taip pat gavo 
sidabro ir bronzos medalius.

• VILNIUJE vyko tradicinė 
kino šventė "Vilnius - 86" 
Ši šventė skiriama naujų 
filmų premjeroms, susitiki
mams su filmų gamintojais. 
Šį kartų buvo patiektos 
penkios naujos lietuviškų 
filmų premjeros. Dviejų
dalių teiefilma "Žalčio ka
rūna" apie M.K.Čiurlionį
buvo šilčiausiai sutikta.

KANADOS PAŠTAS YRA NUTARĘS PADIDINTI PERSIUNTIMO KAINAS Dadža zlm. L.A.

• KAUNE kasdien važinėja 
160 troleibusų, kurie turi 
12 maršrutų. Projektuojama 
paleisti 200 troleibusų kas
dieniniam važiavimui.

ir eilė

NAUJAS
Prieš 

pradėtas 
transporto tiltas per 
sujungiant P.Cvirkos

TILTAS
trejus metus buvc 
statyti metalini

Rašoma, kad tilto kon 
strukcios sveria daugia 
kaip 1.000 tonų ir jau yr 
permestos per upę. Darbus 
atlieka Rygos tiltų staty 
bos trestas;

Neseniai
sunki
tilto tvirtumų Rygoje, ku 
rioje žuvo nemaža žmoni 
ir sulūžo akmenų prikrau 
ti sunkvežimiai, gabenam 
per tiltų, jį tikrinant. Rei 
kia tikėtis, kad ne tas pat 
trestas statys tiltų Vilniuje

iebta^iUu
nelaimė, bf

• Pasaulio dviračių sp< 
čempionate JAV, Color 
Springs, klaipėdietis ( 
tautas Umaras laimėjo

IR AŠARŲ NEPAKEIS...

Piktžolės išmargino ušžėlusį dirvonų
Prie tėviškes sodybos išgriautų pamatų.
Skaudu, kai įvykiai į nežinių bėga
Nesustodami prie trobelės kertinių akmenų.

Prakaitas šerkšnu apdengia juos žiemų, 
Vieversėlių giesmės ramina vasaros metu. 
Rytmečiais ašaros rasos lašais išvirsta, 
Ruduo nepagaili voratinklio gijų.

Mačiau iš miško kai išvežė tėvelį ir mamų
{ poliarinę tundrų,, .prie ^Kųuįųįveni.UjĮjŲ senų. 
Liūdna,-, kai įvykiai į užmarštį jųų«bėga 
Be užuojautos laisvę mylinčių Cųutų.

Aplinkui buvusios sodybos taip pat pradingo staiga- 
Nauju viskas virto partijos dvaru.
Skaudu , kai įvykiai į praeitį nubėga,

O dabartis šliejasi prie dar žiauresnių baudžiavos
■ laiku-

Skaudžios buvo rykštės, kai tijūnai skaičiavo - 
Dar didesnės kančios po kietu okupanto padu. 
Graudu, kai atėjūnai pančius vėl uždėjo - 
Neleidžia pasiguosti prie likusių kertinių akmenų. 

Tušti laukai. Snaudžia apleisti arimai. 
Smūtkeliai išgriauti, pakelėse verkia vieniši beržai. 
Tik padarytos skriaudos praeitin nedingsta, 
Ir ašarų nepakeičia šalti rasos lašai.

D- las

RAŠYTOJO PASTABUMAS - NUOPELNAS KRIMINOLOGIJAI
Amerikiečių rašytojas Mark Twain'as pirmasis nu

matė, kad pirštų atspaudai yra pagrindinis būdas nustaty
ti nusikaltėlio tapatybę.

1901 m. Anglija buvo pirmoji valstybė • oficialiai 
pripažinusi ir pradėjusi naudoti pirštų atspaudus nusikal
tėlių identifikacijai.

Po 2-jų metų New York'as pradėjo rinkti visų esan
čių kalėjimuose pirštų atspaudus.
( Mark Twain'as, tačiau, jau 1883 m. savo knygoje 
"Life on the Mississippi" pasakoja, kaip žmogus atsekė 
savo žmonos ir dukters žudikų, turėdamas tik vienų duo
menį - kraujuoto nykščio atspaudų. Toje apysakoje Twain' 
as pabrėžė, kad kiekvieno piršto atspaudas yra vienintelis 
toks, ir pasilieka nepakitęs nuo gimimo iki mirties. 1894 
m. Twain'as savo naujoje novelėje "Pudd'head Wilson" ap
rašo, kaip kaimo advokatas,sulyginęs pirštų atspaudus, ga
lėjo įrodyti, jog kaltinamasis iš tikrųjų nebuvo žudikas ir 
surado tikrųjį nusikaltėlį.

Mark Twain'as buvo pralenkęs kitus šiame atradi
me ir net nebuvo tikras, kaip pavadinti tuos "pirštų ženk
lus", ar "taukuotus ženklus", kol pasiliko prie termino 
"pirštų atspaudai".

Albinas dažnai būdavo užsigalvojęs, žvilgsnį įbe
dęs kažkur tolumon, ir jo iš arčiau nepažįstančiam galė
jo pasirodyti užsidaręs ar net rūstokas. Tačiau iš tikrų
jų, nors ir valingas, jis buvo gana švelnus, savo būdu 
ir išvaizda daugiau atsigimęs į motinų. Iš tėvo paveldė
jo nebent pasakojimo pomėgį ir pasakotojo talentų. Per 
mašinkūlius ir talkas Albinas visada būdavo apsuptas 
klausytojų ir tik pasakodavo, pasakodavo įvairiausias nu
girstas ar knygose išskaitytas - istorijas, jas nuspalvinda
mas savo vaizduotės sukurtomis varsomis... Buvo stiprus 
ir draugų tarpe visada pasižymėdavo savarankiškumu ir 
valdingumu.

Albinas Vaitkus jaunystėje ilgiau draugavo su Ju
lium Kubilinsku, Jonu Tomkumi, bet gal artimiausias jo 
draugas buvo Juozas Sloikas, anksti miręs džiova. Labai 
artimai bičiuliavosi ir su progimnazijos mokytoju Jaunu
čiu, kuris, sesers Sofijos pasakojimu, buvęs lyg ir jo lite
ratūrinis patarėjas. Su juo Albinas valandomis užsidaryda
vęs seklyčioje, kur jam skaitydavęs savo' rankraščius.

KADA TYLA - GERA BYLA

• "NL" išorinės sienos beveik visos aptvarkytos. Dar 
reikia baigti kai kurių įrengimų sutvarkymų rūsyje.

Stogo problemų sprendimas laikinai atidėtas, nes 
mirė mūsų kaimynas stogininkas, žadėjęs su nuolaida 
stogo darbus atlikti.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

tavo Reikalas.
Mūsų.

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273-7544
Ottawa 523 -9977 yjgĮfj
Tarontg 489 - 3693 v^yy

Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK I LIE TUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
OKUPŠS SUSUUMKIHĄ SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
THEČlADIENj: 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

8 vol. vakaro

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

1986.XI.13

Socialinės psichologijos profesorius dr.Frederick 
Koenig pataria kada svarbu >< "užsičiaupti", nenorint užsi
traukti nemalonumų:
• Tik kų gavus paaukštinimų darbovietėje ar gavus svar
bų, naujų paskyrimų- nesigirkite savo bendradarbių būryje
- jie dažniausiai jausis priekaištingai. Nežiūrint to, kad 
jūs sųžiningai dirbote ir užsipelnėte paaukštinimo - nie
kas nemėgsta pagyrūno. Net ir viršininkai, nes perdidelis 
pasiputimas kelia abejonių, at tikrai tinkamas asmuo pa
rinktas svarbesnėms pareigoms.
• Kuomet kas nors yra smarkiai supykęs, pav., netyčia 
restorane jums užpylus kų nors ant asmens, jis pradeda 
bartis. Neatsišųukite - tas asmuo tik dar labiau įpyks ir 
gali net prarasti kontrolę.
• Susirinkimuose naujame darbe - nepradėkite tuojau 
siūlyti savo sugestijas ar idėjas, kol gerai nesusipažinote 
su situacija; kitaip- gal užlipsite kokiam svarbiam asme
niui "ant mazolių", arba gal tos jūsų idėjos jau buvo iš
bandytos. Prieš kų sakant, patyrinėkite reikalus.
o Jeigu kas duoda jums patarimus: nesiginkite ir ne
pertraukite jo ar jos. Išklausykite pirma; visada galėsite 
priimti ar atmesti, kas siūloma. Be to, gal tikrai sužino
site, kas jums būtų naudinga.
e Kuomet kitas asmuo nori privatumo: stebėkite, kada 
asmuo nori pabūti vienas, kaip pav.užtrenkdamas duris 
ar nueidamas viduryje ginčo, arba tiesiog vengdamas jūsą 
žvilgsnio.

"Respektuokite kito žmogaus norų pabūti vienu. 
Nestiprinkite susikirtimo tokiu momentu. Net ir mažas 
nesutikimas gali išvirsti į didelius ginčus.

( Parinko Ž. )

LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. naktie* 
Programa* vedėja* : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvornav.Laval, P.O. H7G 4K7
Tai.: 669-8834

f

NAMŲ REMONTO

VAJUS
REIKALINGA $.15,000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,- 
m

Prašome pasinaudoti žemiau 

esančia atkarpa ir jų 

atgal atsiųsti "NL" adresu:

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

... ................................................................................. ....

Adresas ................*...........................................................................

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

5 p«l.



tororrto
Lietuviu. Namų 

Žinios
GERAI PAVYKUSI 
PASKAITA

Dr.Ginos Ginčauskaitės 
paskaita "Akių priežiūra 
ir akinių parinkimas",reng
ta lapkričio 9 <4. Lietuvių 
Namuose, praėjo su pasise
kimu, dalyvaujant apie 350 
klausytojų.

Prelegentė palietė pa
skaitoje akių anatomijų ir 
galimus defektus, atsiran
dančius ypač sulaukus vy
resnio amžiaus. Plačiai pa
aiškino akinių parinkimo 
procesų ir įvairias akinių 
rūšis.

Po paskaitos daktarė 
atsake į publikos klausimus. 
Paskaita tęsėsi beveik 2 
valandas. Rengė Lietuvių 
Namų Kultūrine Komisija.

V.K.

• Š.m. gruodžio 6 d.,šešta
dienį, 7 vai.v. Lietuvių 
Namuose įvyks Australijos 
Dainininkų Vieneto "Svajo
nės" lietuviškų ir estradinių 
dainų koncertas. Po jo 
vyks šokiai. Bilietai $7; 
pensininkams ir studentams 
$6. Bilietus platina Rūta 
Girdauskaitė tel: 536-4537 
ir V.Kulnys tel:769-l266.

• Lietuvių Namų Visuome
ninės Veiklos Būrelis su 
LN administracija aptarė 
Kūčių Vakaro ir Naujų Me
tų sutikimo programas.

• Lapkričio 18 d.šaukia- 
mas viešas susirinkimas 
aptarti LN planuojamų Slau

Birutė Grigaitytė-Spudienė

1280 Dunda*-St. Wash 
(prio Dovtrcourt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

1 štai po* Tol.: 535-2500 
Namų Tol.: 445—9469

SOLD

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

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

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

gos Namų statybos reikalus.
Susirinkimas vyks LN 

Vytauto Didžiojo Menėje, 
7 val.vakaro.

ŽMOGAUS TEISIU DIENA 
minima GRUODŽIO 10 
d. Ta proga sekmadienį, 
gruodžio mėn.7 d., 1 vai.p. 
p. Toronto Rotušės Aikštė
je ruošiama lietuvių,latvių, 
estų ir ukrainiečių demonst
racija.

Bus paleista 2.000 juodų 
balionų su politinių kalinių 
pavardėmis ir adresais, ska
tinant tuos, kurie suras 
nukritusius balionus, rašyti 
kaliniams laiškus ir kalėdi
nius sveikinimus.

Demonstracijoje kalbė
toju pakviestas Ontario pro
vincijos parlamentaras Jury 
Shymko.

Pernai suruošta demons
tracija buvo paminėta To
ronto spaudoje ir Televizi
joje.

Visi tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti šioje 
demonstracijoje.

• SOLIDARUMO MOKES
TIS Lietuvių Bendruomenei 
$5,- bus renkamas šiais 
metais lapkričio 9,16,23 
ir 30 d.d., gruodžio 7 ir 
14 d.d. prie visų trijų para
pijų ir Toronto Lietuvių 
Namuose.

Atlikime savo, kaip 
lietuvių, pareigų ir pasi
naudokime šia proga. KLB 
Toronto A-kės Valdyba'

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS CHORAS išsirinko val
dybų 86-87 metams: pirm.- 
J.Nešukaitis, vice-pirm.Alf. 
Juozapavičius, parengimų

vadovė O.Ražauskienė, sop
ranų seniūnė B.Alksnienė, 
altų L.Mačionienė ir Ž.Ba- 
rančiukienė, tenorų V.Kar- 
nilavičius, bosų V.Abrama- 
vičius. Chorui priklauso 
virš 50 Žmonių. Jam vado
vauja soLV.Verikaitis, tal
kina ir vargonais akompa
nuoja sol.Linda Marcinkutė

• Prisikėlimo Parapijos Ta
rybos visuomeninė sekcija 
pakvietė Čikagos Meno An
samblį "Dainava" atvykti 
su jų pastatytu veikalu 
"Lietuviškos vestuvės" lap
kričio 30 d., 3 val.p.p.Cenfc- 
ral Technikos Mokyklos sa
lėje.

Bilietus galima užsisa
kyti iš anksto.

ĮchtcagoĮ
• l VIENOS KONFEREN
CIJĄ Amerikos Lietuvių 
Taryba nutarė siųsti kun. 
Juozą P r u n s k į,
šalia jo, atstovaudami ki
toms organizacijoms į 
Konferenciją nuvyko ALT- 
os Valdybos nariai: dr.V. 
Dargis, M.Pranevičius, dr. 
VI.Šimaitis.

• ALT’os SUVAŽIAVIME, 
vykusiame spalio 18 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose Chicagoje, dalyvavo 
44 Valdybos ir Tarybos na
riai, 10 skyrių atstovai, 
3 spaudos reporteriai ir 
35 svečiai.

Detalesnį ALT'os Val
dybos darbų pranešimą pa
tiekė pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas.

I garbės narius susirin
kimas pakėlė Eufroziną 
Mikužiūtę ir Albertą Vinikų 
ilgamečius darbuotojus ir 
skyrių įsteigėjus.

Dvi paskaitas skaitė 
dr.K.Eringis ir J.Jurkus.

Priimta 17 rezoliucijų.
Baigus suvažiavimą, bu

vo surengta šauni vakarie
nė toje pačioje salėje. Jos 
metu buvo pagerbtas Anta
nas Olius, žymus Amerikos 
lietuvių veikėjas, palikęs h 
daugelį draugų ir nuopelnu 
lietuvybei.

Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė solistai Roma 
Mastienė ir Algis Brazis., ‘ 
Jie dainavo solo ir duetus, 
akompanuojant Manigirdui 
Motekaičiui.

Su Antano Olio gyveni
mu ir veikla supažindino 
Vytautas Abraitis.

Pabaigoje visi dalyviai 
sugiedojo "Lietuva, brangi".

floridą
• LIETUVIŲ TEISĖMS
GINTI KOMITETAS St.Pe- 
tersburge praneša, kad An
tanas Mažeika, Koa
licijos dėl Konstitucinio 
Teisingumo ir Saugumo 
pirmininkas painformavo, 
kad laikraštis "WASHING
TON TIMES", kuriam, pa
gal susitarimą jau buvo 
sumokėta už pilną laikraš
čio puslapį, kur turėjo būti 
atspausdinta keletas straips
nių, liečiančių OSI bylas, 
pakeitė nuomonę ir atsisa
kė tuos straipsnius spaus
dinti.

Laukiama informacijų 
dėl tolimesnės įvykių eigos 
tuo reikalu. Visuomenės 
informacijai, tie straipsniai, 
kurie turėjo būti atspaus
dinti "Washington Times", 
yra iškabinti Lietuvių Klu
bo skelbimų lentoje.

• LAPKRIČIO 11 d. suėjo 
25 metai nuo Floridos Lie
tuvių Klubo įsteigimo. St. 
Petersburg© lietuvių gyve
nime tai reikšminga šventė, 
nes visi Klubo užsibrėžti

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 46-tasis METINIS SUVAŽIAVIMAS, Įvykęs 1986 m. SPALIO
18 d. Čikagoje. Dalis suvažiavimo dalyvių. Nuotr. J. Tamulaičio.

tikslai, kaip rašo Klubo 
Biuletenis, yra įvykdyti vi
su 100%. Svarbiausia- Klubo 
patalpos pasidarė St.Pe
tersburg© ir apylinkės lie
tuvių veiklos centru. Čia 
minimos ir švenčiamos lie
tuvių tautinės ir religinės 
šventės, vyksta koncertai, 
vaidinimai, didesnio masto 
asmeniški pobūviai, vyksta
Klubo chorų , tautinių šo
kių repeticijos. Veikia bi
blioteka. Čia sekmadieni
niuose pietuose dalyvauja 
daug žmonių, dažnai gali
ma susitikti ir žiemoti at
vykusių pažįstamų iš toliau.

Pirmasis Klubo 25-me- 
tis nutarta paminėti keliais 
didesniais renginiais: lap
kričio 15 d.- pianisto And
riaus Kuprevičiaus koncertu 
lapkričio 29 d.- Klubo
Choro, Bay Area Chamber 
Strings orkestro ir Klubo 
tautinių šokių veteranų 
grupės "Audra" koncertu, 
o gruodžio mėn. 5 d. (penk
tadienį) sukaktuvine puota 
ir šokiais. Meninę progra
mą atliks Los Angeles Vy- 
tu Kvartetas, ' akompanuo
jant Raimondai Apeikytei. 
Klubas tikisi svečių ir iš 
apylinkių.

Lietuvių moteliai Floridoje, Juno Beach. Šioje apylinkėje yra jsikūręapie 20 lietuvių seimų.

XXXI-JU 
KANADOS LIETUVIU DIENU

” VIDEO CASSETTE ”
* LITERATŪROS VAKARAS * IŠKILMINGOS MIŠIOS, GIESMĖS
* KREPŠINIO FINALAS * DIDYSIS KONCERTAS IŠTISAI

ILGUMAS 3)6 VALANDOS. KAINA: $45.00
UŽSAKYMĄ SIŲSTI: KĘSTUTIS SKUČAS, 6966 Terrasse Sagamo, Montreal, Que., H1S2G1

TEL.: (514) - 722- 6152
Užsakymo siunčiant, pažymėti Kasetės pavadinimų: VHS arba BETA.

25-mečio proga atiduota 
spaustuvei Klubo Istorija, 
kurią tikimasi bus galima 
gauti dar prieš Kalėdas.

• A.a.dail. Jurgis JUODIS 
mirė po ilgos ir sunkios 
ligos spalįo 24 d.
• Lapkričio 22 d., 2 vai.p. 
p., Klubo salėje vyks nau
jos Klubo Valdybos rinki-
mai.

• Lapkričio 27 d., ketvirta
dienį, Klube bus Padėkos 
Dienos pietūs ir tradicinis 
Garbės Rėmėjų (tūkstanti
ninkų) pagerbimas. Pietų 
pradžia 12 vai. Kviečiami 
visi nariai ir svečiai atosto
gautojai.

• LŠST Romo Kalantos Šau
lių Kuopa surengė Lietu
vos Kariuomenės Šventės 
minėjimą lapkričio 19 d. 
Lietuvių Klube.

Mišios už žuvusius Lie
tuvos karius, šaulius ir 
partizanus bus laikomos 
lapkričio mėn.23 d., 1 vai. 
p.p. Gulfporte, Šv. Vardo 
bažnyčioje.

• Gruodžio mėn.3 d., 3 
val.p.p. Lietuvių Klubo salė-

je dr. K. Bobelis padarys 
platų pranešimą apie kelio
nes į Vakarų Europą ir 
VLIK'o Seimą Londone, 
Anglijoje. Įėjimas nemoka
mas, visi kviečiami.
• Gruodžio mėn. 10 d., 
trečiadienį, 4 val.p.p. Lie
tuvių Klube įvyks žymios 
operos solistės Marytės 
Bizinkauskaites koncertas.
Čia ją girdėsime pirmą 
kartą. Programoje- lietuvių 
kompozitorių dainos ir o- 
petų arijos. Paaukoję Lietu
vių Fondui $100,- ar dau
giau, gauna bilietą į kon
certą veltui.Po koncerto 
- kavutė.
• Gyvuoja senas, geras lie
tuviškas paprotys-' talka. 
Spalio mėn. 24 d., Valdy
bai kviečiant pagelbėti su
tvarkyti Klubo aplinką, su
sirinko 24 Klubo nariai. 
Jie išvalė žoles iš patvorių, 
nugenėjo šakas, gražiai iš
plovė ir sutvarkė virtuvės 
sandėlį ir salės langus. 
Talkininkams skanų valgį 
gamino E.Purtulienė. Val
dyba visiems nuoširdžiai 
dėkoja.

• Naujus Metus sutiksime 
su "Ramunėlėmis".



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO

hamilton
• Spalio 24 d., penktadienį 
staiga mirė mūsų gydytoja 
dr. Ona VALAITIENE.

Rožinio maldos vyko 
Marlatt Laidojimo Namuose 
Palaidota lietuvių kapinėse 
Anapilyje, spalio 27 d.

“TALKA” 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
AKTYVAI PER 24

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)......  5 %
santaupas.....................5.75%
kasd. palūkan. ui sant5.25% 
term, indėlius 1 m....... 8.5 %
term, irdilius 3 m....... 8,5 %
reg.' pensijų fondo......7. 25%
90 dien^ indėlius.......  7,5 %
( minimum 5 5.000)
Reg. pensijų 1 m. ..8.25%

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ.

n e kiln, turto pask. 9.75% 
asmenines paskolos 12% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $25.000

•LIETUVIŠKOJI RADIJO 
PROGRAMA "GINTARI
NIAI AIDAI" , sustiprinusi 
savo stotį- dabar siekia 
klausytojus 40 km. plote- 
pakeitė programos laikų. 
Dabar ji truks vienų valan
dų sekmadienio rytais nuo 
8-9 valandos.

Šiuo metu programai 
vadovauja pasikeisdami- 
AuŠra Pleinytė, Eduardas 
Labuckas, Liuda Stungevi- 
čienė.

Visi lietuviškos veiklos 
pranešimai yra skelbiami 
nemokamai ir yra labai 
laukiami.

HAMILTONO PENSININKU KLUBO SUORGANIZUOTOS EKSKURSIJOS KELIAUTOJAI į VANCOUVER’IO 
EXPO 86 PARODĄ , kuriq aprašė Z. PULIANAUSKAS “NL” nr. 42 ir 43. Nuotr. J. Januškevičiaus.

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais,'antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. f. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; Šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r, 

LiepOs ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

montreal

SĖKMINGAS RENGINYS ŠALPAI
Spalio mėn. 19 d.sekma- 

dienį KLB-nės Šalpos Fon
do skyrius buvo suruošęs 
renginį šalpos reikalams. 
Programai atlikti pasikvie
tė pasižymėjusį tautinių 
šokių ansamblį "GRANDINE- 
Lę" iš Cleveland'©.

Renginys vyko Westdale 
Gimnazijos 
kuri buvo
užpildyta visuomenės, atvy
kusios iš visų_ artimesnių 
miestų ir miestelių.

Programos atlikėjai įdo-

Auditorijoje, 
"sausakimšiai"

PADĖKA

miai ir gražiai pašoko. Tai 
liudija žiūrovų gausūs plo
jimai dar nepasibaigus prog
ramos numeriui.

Renginys užtruko apie 
2 valandas su 2 pertraukė
lėm, kad šokėjai galėtų 
pasiruošti naujam numeriui. 
Bene pirmas kartas Hamil
tone, kad apie 7.00 vietų 
salė būtų taip pilnai užim
ta svečiais bei viešniomis 
ir jaunųja karta.

Po programos "Grandi
nėlės" dalyviai atvyko Jau
nimo Centro salėn . užkan- 
džiams. Salėje pirmosios 
pasirodė jaunos šokėjos. 
Čia joms pradėjus sukinėtis 
ant jų nugarų pastebėjau 
daug prirašytų žodžių. Dar 
kiek iš toliau, suskaičiau

jų nugarytėse apie trylika 
prirašytų eilučių, po tris 
žodžius eilutėje.

Priėjęs arčiau vienos 
paklausiau, kų tai reiškia? 
Atsakė, kad tai "Grandinė
lės" aplankytų vietovių 
vardai. Dar kartų žvilgte
lėjęs į užrašus, pastebėjau, 
kad trečia eilutė pradėta 
šodžiu "Hamilton"- mūsų 
miesto vardu. Iš užrašų 
galima skaičiuoti, kad 
"Grandinėlė" yra aplankiusi 
apie 40 vietovių su savo 
programomis. Nebūtinai 
reikia manyti, kad vienoje 
vietovėje viešėta tik vieną, 
kartų, nes ir Hamiltone 
šis Ansamblis buvo daugiau 
negu vienų kartų.

Renginio programose

nurodyta, kad "Grandinėlė" 
įkurta jos vadovo L. Sa- 
g i o 1953 metais. Šiais 
metais jai sueina net 33 
darbuotės metai lietuviškojo 
meno srityje. Per eilę me
tų "Grandinėlė" yra aplan
kiusi daug miestų Ameri
kos ir Kanados kraštuose. 
Taip pat buvo Kolumbijoje, 
Venezueloje ir Europos 
Ikraštuose, jų tarpe Romoje 
ir pas Šv.Tėvų Vatikane.

Turbūt tai bus vieninte
lis lietuviškojo meno jungi
nys taip daug apkeliavęs . 
ir garsinęs lietuvių vardų.

"Grandinėlei" linkėtina 
ir toliau gražios sėkmės 
jos pasirodymuose.

Z.Pu 1 i anauskas

į L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS >130 METŲ SUKAKTIES PROGA, |ŠAULIUI AUGUSTINUI KALVAIČIUI 8UŽ $5000 PARAMĄ REIŠKIAME >BROLIŠKA PADĖKĄ- |
f L.K. MINDAUGO SAULIŲ KUOPA

APSILANKIUS ACAPULCO MIESTE
Neperseniausiai teko lankytis Meksikos atostogų 

mieste Acapulco, kuris randasi prie Pacifico vandenyno. 
Skridimo laikas iš Montrealio - apie 6 vai.

Tenai būdamas, pamiršti, kad kažkur yra šalta ir 
rudens ar žiemos darganos ir šalčiai kamuoja žmones. 
Temperatūra visada sukasi apie 30 laipsnių C. Vietovė 
iš visų pusių apsupta žaliuojančiomis kalvomis. Pilna pal
mių ir visokių medžių su įvairiaspalviais žiedais.

Paplūdimiai nusagstyti palmių lapų pašiūrėmis ir 
iš tolo atrodo lyg kokie išskėsti lietsargiai. Vieninetelė 
vietovė, kur šitokie patogumai atostogautojui egzistuoja 
veltui ir tik už kėdes reikia miesto savivaldybei ar tos 
vietovės savininkui mokėti labai mažų sumų; mūsų pini
gais - 10-15 centų visai dienai.

Patogumas yra didelis ir nereikia tiesioginiai degin
tis tropikinėje saulėje.

Acalpulco's įlankoje jūra daugiausiai rami, bet atvi
rame Pacifike turi būti atsargus, nes didelės bangos ir 
gilumos srovių trauka. Kiekvienas viešbutis čionai turi 
ir savo baseinus. Prie jų yra patogios kėdės su "foam" 
čiužiniais. Geriausias ir pigiausias laikas tenai lankytis 
tarp sezonų. Tada kainos yra labai žemos ir viešbučiai 
duoda visokeriopas nuolaidas. Pirmų kartų ten važiuojant, 
geriausiai naudotis privileginiu (chartered) ekskursiniu pa- 

' tarnavimu, kurį gali parūpinti oro linijos arba kelionių 
biurai. Vienų iš geriausių šios rūšies patarnavimų duoda 
"Wardair" bendrovė. Pinigų keitimų reikia daryti Meksiko
je. Nėra reikalo keisti savus kanadiškus dolerius į ameri
koniškus, nes bekeičiant perdaug nubyra. Kadangi esam 
kanadiečiai, tai galim ir turim naudotis sava valiuta. (A- 
merican express Canadian dollar). Už kanadiškų dolerį ma
žiau duoda pezų (Mesksikos pinigais), bet vistiek, bekeis- 
damas į vietinę valiutų, išeini laimėtoju...

Mano buvimo laiku pinigų kursas buvo: už kanadiš
kų dolerį - 560 pezų, o už amerikoniškų - 780 pezų. Mu
sų doleris yra visur priimamas ir pageidaujamas.

Keisti geriausia yra "cambio" pinigų keitimo kios
kuose, kurie yra beveik ant kiekvieno didžiojo skersgatvio 
pagrindinėje gatvėje, Costera Miguel Aleman. Šie "cambio

Geriau neapsikrauti puošmenom ir neduoti progos 
, pinigus. 

Grynais mokant, ■'nereikalauja žiedus, pašų ir kelionės bilietų visada patartina laikyti 
— ’ i - ne viešbučio kambaryje ar 

ten visada mažiausiai teduoda. Tas pats yra ir su'nešiotis su savimi. Seifas yra duodamas veltui ir esi apsi
draudęs. Nesvarbu, kiek kartų dienoje turėsi į jį eiti: tam 
yra tarnautoja, tau patarnauti. Pinigų pasiimti tik tiek 
kiek tų dienų galvoji išleisti. •' ■'

Kambariuose turėsi gerų patarnavimų, jei kambari
nėms, jau savo atostogų pradžioje kų nors dovanosite, 
kad ir truputį pinigų ar kokį kitų mažmožį. Jų uždarbiai 
maži.

Restoranuose arbatpinigiai, jei gerai aptarnadja, 
1&% -nuo- bendros -sumos, jeF blogai - -tai duoti „.melžiau 
arba visai nieko. • w Ų ?

Vietinius labai užganėdins, jei pasisveikinsi jų kalba 
ar padėkosi už patarnavimų.- Iškilus reikalui, mandagioje 
formoje prašydamas, daug kų atsieksi, reikalaudamas - 
neatsieksi nieko. •

Bent Acapulco, antroji kalba šaliaJ ispanų yra ang
lų. Lankantis Meksikoje, yra verta susipažinti ir aplanky
ti buvusių Majų ir, aztekų civilizacijos vietoves, kurios 
yra apie 1500 m. B.C. senumo. *

Informacijų galima gauti jau čia iš Meksikos konsu
lato. O nuvykus Meksikon, kreiptis į turizmo įstaigas. Jų, 
bent Acapulco'je yra gana tankūs informacijų kioskai pa
grindinėje gatvėje. Šie tarnautojai mielai teikia informa
cijas ir jie kalba gana gerai angliškai. Su taksi šoferiu 
visada susitark dėl kainos prieš pradėdamas važiuoti.

A. Keblys

yra privačiose rankose. Čia reikia taipogi gerai apsižiūrė
ti ir sekti, kurie geriau duoda ir už kelioninius čekius banditui tave apiplėšti. Savo visas brangenybes, 
nereikalauja užmokesnio. ( 
mokesčio. Viešbučiuose valiutų keisti tik bėdos atveju, viešbučio seife. Jokiu būdu 
nes i ’ ’ ” .
valdžios bankais. Kai kurie reikalauja už kelionių čekius 
užmokesnio, o kiti - ne, bet jų kursas yra žemesnis. Ne
patartina keisti didesnių, sumų, nes kursas yra nepasto
vus ir kasdien svyruoja.

Gatvinėje ir paplūdimio prekyboje, jei kų perki, 
niekad nemokėti prašomos sumos, o pasiūlyti tik ketvirtį 
to, ko vertelga prašo. Ir tada pradėti derybas, nusistaty
ti savo galutinę surnų ir , nuo jos neatsitraukti. Jei vertel
ga galės,; tai jis nusileis ir' atttfubWu prekę. T-okios dery
bos paįvairins tavo atostogas irųvertelgai bus gerų derybų 
praktika su užsieniečiu turistu. Jie tai labai mėgsta.

Didžiosiose krautuvėse kainos yra nustatytos. Bet 
kitose krautuvėse, kurias valdo savininkai, taipogi verta 
savo derybų gabumus išmėginti. Ko nepermokėsi, pasi
liks tavo kišenėje.

Nemokant ispanų kalbos, nevertėtų nuklsyti į ma
žai apgyventas vietoves. Čia jau gali ir netekti galvos, 
kai pamatys, kad esi turistas ir pastebės, kad turi pinigų. 
Ta blogybė juk visur egzistuoja ir visur ir visada atsar
gumas gėdos nedaro.

Nemėginkite naktį vaikščioti pajūriu, nes tai irgi 
gali kainuoti tavo gyvybę... Naktį visi viešbučiai užrakina 
vartus, vedančius į paplūdimį. Nebėra baimės didžiuosiuo
se viešbučuose naudoti vandenį iš krano. Pagaliau jie įsi
rengė vandens filtravimo sistemas ir 
netikėtumas. Nebėra baimės ir salotas 
tus vaisius.

Maistas Meksikoje nėra brangus 
nori paragauti tipiško "pikantiško"

tai buvo malonus 
valgyti bei nuplau-

įvairus. 
maisto,

Jei 
tai 
pa

ir yra 
vietinio 

reikia užsukti į vietinį restoranų. (Tik ten užvalgius, 
sėkmės nėra garantuotos...)

Žmonės malonūs ir gražūs. Neatsižvelgiant į viso
kius nedateklius, šypsena jų visų veiduose. Uždarbiai pa
prastų darbininkų yra labai žemi, tarp 5-6 dol. į dienų. 
Prie statybos matosi daug dirbančių žmonių ir mažai ma
šinerijos. Pragyvenimas jiems darosi sunkesnis. Vidurinė 
klasė jau vargiai begali sau leisti atsostogų, ypatingai 
jei dar turi porų vaikų. Mažėja ir pas juds gausios šei
mos.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA
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------ WLLVM4
-------J SPECIALYBĖS:
0 BATU TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU 
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 

| SAUGOJIMAS (storage; 
b zomSas
495-9QR AVENUE, LaSalle

I) D E" C U E D INSURANCE &M lt t O n t II REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. r 1 , feltadieniais 9 v.r, r v.p.p.
Narys of’’Better Business” Būro

GUY 4 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 

UY RICHARD, Ituris jau seniai lietuviams patarnauja.
Darba atlieka sqYiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

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

2955 ALLARD, Villa Emard
766-2667

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

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
b0 kur pasaulyje skambinti:

Tel. S33-3S3X

r FUNERAL HOME
J. F. Wilson A Sons Ine, 

5784 Verdun Av 
Verdun, Que., 
Tel: 767-9956

323 M opi. Blvd. 
Chateauguy,, 
Tel: 691-4763

7p«l.



montreal
MIRUSIEJI :
VISOCKIENĖ Marija mirė 
St.Luc ligoninėje lapkričio 
8 dieną. Liko dvi seserys 
ir du broliai. Palaidota 
iš Aušros Vartų bažnyčios 
Notre Dame kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• Gavus netikslias Žinias, 
buvo klaidingai1 atspausdin
tas krikštyną pranešimas. 
Turėjo būti:

ĄV Parapijos bažnyčioje 
pakrikštytos Kristinos ir 
Daniaus MAKAUSKŲ duk
relės Erika-Elizabeth ir 
Alissa-Rozalija. Krikšto 
tėvais buvo Rasa ir Jonas 
Žukauskai, Lilija ir Ginta
ras Adomoniai.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS

VISUS MALONIAI KVIEČIAME fe 
®l 
fe 
fe 
fe

ATSILANKYTI [

fe

fe

30-ties metų sukakties 
PAMINĖJIMĄ 

1986 m., LAPKRIČIO mėn. 29-30 d.d.

Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE:

šeštadienį, lapkričio 29 d. 18 vai. .
PAMINĖJIMO AKTAS, 
MQNTREALIO VYRŲ CHORAS 
BANKETAS

• Šilta vakarienė • Barąs • Loterija,
• Compact Laser muzika {ĖJIMAS : $ 10.00
sekmadienį, lapkričio 30 d

11:00 vai.- IŠKILMINGOS PAMALDOS
12:30 vai. - ATSISVEIKINIMO PIETŪS

ĮĖJIMAS : $6.00 
‘ KUOPOS VALDYBA

fe

fe

fe 
fe 
fe

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI /

STOVYKLAVIETĖS "BALTIJOS"

VAJAUS UŽBAIGIMO VAKARA
2

rc>

.0

s. m. LAPKRIČIO 22 d. ŠEŠTADIENI, 7 vai. y.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 Dė SEVE St. Montreal. P. Q.

• Meninė programa
• Koldūnu vakarienė
• Egzotinių gėrimų baras
• Muzika’ Šokiai

JĖJIMAS: $10.00
Vaikams iki 10 metų— $4.00
Jaunuoliams nuo 10 — 16 metų — $6.00

Dr. Gaitan BERARD, D.M. D.

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

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

« SAVO DALYVAVIMU PAREMKIME MUSU JAUNIMO (fe 

J STOVYKLAVIETE - RENGĖJAI ®

• RŪTOS KLUBAS lapkri
čio 16 d. mini savo veiklos 
dešimtmetį AV Parapijos 
salėje, po 11 val.pamaldy. 
Bus įdomi programa ir vai
šės. Kviečia visus atsilan
kyti. _

Nejučiomis, RŪTOS Klu
bas išaugo į stipry būrį.

Dr J. MALISKA
D. p. S.

PANTŲ GYDYTCMAS-CHIRURGAS 
144 0 st. Catherine St. W. 
Suite 600,. Montreal. P.Q.

Tel. Bus.: 8C8-8235
Namu: 781-4815•

Dr Philip Staig inski 
D.D.S.

Dantų gydytojas - chirurgas
MM Central*, cotn opener 4So *v*.

suite 20*. M4-MM
Tel: 364-4658

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

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

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

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

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

MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal .P.O. TEL: 931-4024

NOTARAI

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

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6
Tel, <514) - 871-1430

8 psL

MUSŲ ŠEŠTADIENINĖJE 
MOKYKLOJE

Tėvy susirinkimas įvyko 
lapkričio 1 d., Mokyklos pa
talpose. Naujai išrinktą val
dybą sudaro:

V.Adomonytė-Ramsay - 
pirmininkė, S.Rutkauskas - 
iždininkas, V.Bulotienė- sek- 
retorė, A.Drešerienė, B.La- 
mothe, R.Rudinskiene, L. 
Šablauskas, D.Vasiliauskienė

Mokyklos mokiniai jau 
ruošiasi Kalėdą Eglutei,ku
ri šiais metais numatyta 
gruodžio men. 21 d., Auš

ros Vartą Parapijos salėje. 

•LIETUVOS KARIUOME
NĖS , ŠVENTĖS pamaldos 

t, vyks š.m.lapkričio 23 d., 
11 vai.AUŠROS VARTŲ 
Parapijos bažnyčioje.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti' su vėliavomis.

Veteranams paremti bus 
tradiciniai renkamos aukos 
prie staliuko po 10 ir 11 v. 
mišią.

Lietuvos Kariy 
Veteraną Sąjunga RAMOVĖ, 

Montrealio Skyrius

DĖMESIO!
DAUGUMOS NAMAI MONTREALYJE 
PAGAL DABARTINĘ NAMŲ VERTĘ 

YRA APDRAUSTI TIK APIE 

60% NAMO VERTĖS.

GAISRO ATVEJU TAI BŪTŲ 

LABAI NUOSTOLINGA NELAIMĖ. 
PERŽIŪRĖKITE SAVO DRAUDIMUS!

DRAUDIMUS PADIDINTI GALIMA BET KURIUO METU.

SKAMBINTI:

Adamonis Insurance Agency Ine.
Tel. 722-3545

S3

HONEY FOR SALE Į
Direct from the Beekeeper. $ 1.00 a pound.
Delivery could be arranged too 1 Please call :

Tel.: 627-1328.

STANDARD PETER SODO

profesiniai patarnavimai finansų reikalais; 
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčiu Ponavimas.

4150 St. Catherine St1. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.: 255—5579

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™ SŽ"
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD MONTREAL, QUE. Ii IX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
draudimo agentūra

669S — 35th Avenue, Montreal H1 T- 3 A6 

TfL. 727 -3 120 Hemą 376 -3781

Albertas N O R K E L I 0 N A S , •>. I.B.

Komercinio. privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

A jį e P tJLrjLJ* £li-‘JL

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• GSteaux • Biscuits
• Gateaux au fromage
• Pain • Car.
• Meiljeurs beignes

(Ponchki)

• įvairūs pyragaičiai
• Spurgo*
• Sausainiai
• Aguonlnial Ir kitokį* 

pyragai

2524, Ontario E.. MtJ 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

'MCwUce 
Kailių Siuvėjas

Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• TsisM.tr remodeliaojs 
e «!•*« ir >s»4uodu

1449 rus St. Alexandre, Suits 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2Q6 Tel: 2S8-M4S

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
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 $ 19,000,000; REZERVAS virs $600,000.

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS ... 8’4%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų........... .  7%%
180 d.- 364 d....... . 716 %
120 d. -179 d. ... 7% %

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

TAUPYMO -special .. 6 %
TAUPYMO - su Gyv, dr. 5% % 
TAUPYMO— kasdieninės 5 % 
EINAMOS..................... 5 %
PENSIJŲ - RRSP term. 8% % 
PENSIJŲ- RRSP taup. 63,i %

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

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE“

KASOS VALANDOS 

1475 De Sevę Rosemont
Pirm. Antr. Treč. 9:00—3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 4:00—8:00
Penktadieniais 10:00 — 6:00 2:00 — 6:00
Sekmadieniais 10:30 - 12:30 ------------

Sv. Kazimiero

10:30-12:30

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

• Automobilių nuoma 
e Naują ir vartotų 

pasirinkimas 
e Pardavimas ir 
e Aptarnavimas

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

memoe* D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavime* 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

s»«,Te«* 445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
P HOTOl MARIAGE - WEDDINGS

STUDIO! 5220 Queen Mary Rd. Suite 8

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.a H3W 1X5 Tel.: 481-6608

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS
Sevininxae : JOHN OSKOWICZ 

3351 Belair St., ’ Montreal, Que., H2A 2A5 
Tele fone*721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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