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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

MARKE PLUDURUOJA 
GERA LINKME

Maždaug prieš porą metų 
vakarų ekonomistus slėgė auk
so kainos problemos .Ir iki 1968 
metų kovo mėnesio užsispyru
siai buvo bandoma išlaikyti 
senoji aukso kaina $35 už un
ciją.Tuo,be abejo, žadėjo dau- 
giausiai pasipelnyti įvairūs 
spekuliantai, nes ir nenusivo
kiančiam buvo aišku, jog aukso 
kaina tegalėsianti tiktai kilti. 
Visi tada skubėjo supirkinėti 
auksą. Pasireiškė žymus auk
so trūkumas net ir d idž įau
stuose pasauliobankuose.Kai- 
kurie ekonomistai siūlė tuo
met paleisti auksą į laisvą 
rinką, kad pasiūla ir pareika- 

4 layimas nustatytų auksui nau
ją ir realią kainą. Konserva
tyvesni sluoksniai ginčijo, jog 
toks mostas-būtų psirchologiš- 
kai kenksmingas, nes jis iš
šauktų visišką nepasitikėjimą 
valiuta. Tačiau 1968 metų pa
vasarį pasireiškusi aukso kri
zė privertė ieškoti radidales- 
nių priemonių. Ir aukso kaina 
galop buvo palikta laisvai pa- 

2, siūlai.Šiandien, po 18 mėnesių
* auksas tepakilo tik iki $40 už 

unciją. Pranašautasis chaosas 
visiškai nepasireiškė, o pati 
spekuliacija auksu irgi buvo 
sustabdyta.

Tačiau aukso vietą pakeitė 
Vakarų Vokietijos Markė. Jau 
virš metų, kai visi supirkinėjo 
Markes tikėdamiesi, kad jųjų 
kaina kils. Daugelis kraštų net 

. ištuštino kitokią valiutą pasi-
* laikydami Markes būsimam 

uždarbiui. Buvo tikėtasi grei
to ir didoko pelno. Tačiau to
kios viltys tik dalinai pasitvir
tino. Sąryšyje su visuotinais 
rinkimais V. Vokietija buvo 
uždariusi savo užsienio valiu
tos biržą.Po rinkimų atidarius, 
Markė buvo palikta laisvai 
rinkos pasiūlai. Iki šiol Mar
kės kaina tepakilo tik iki ‘okio 
laipsnio /apie 6%/, kad netrū-

, ko nei pirkėjų, nei pardavėjų. 
Taigi ir šį kartą, atrodo, buvo 
prieita teisingo sprendimo .Ži- 
nia, Markė nebus palikta lais
voje rinkoje visam laikui. Ta
čiau ji nebus palikta ir speku
liantų valiai.

AR TIKRAI MAO TEBEGYVAS ?

Beveik pusmetį raudonosios 
► Kinijos diktatoriui Mao-Tse- 

Tungui nepasirodant viešumoj , 
buvo pasklidę gandai, kad jis 
esąs arba sunkiai susirgęs, ar
ba jau ir miręs. Ypačiai jo svei
kata domėjosi Kremlius, todėl 
žinios apie Mao ištikusį para
lyžių, o vėliau ir apie jo mirtį , 
pirmiausia atėjo iš Maskvos . 
Bet prieš keletą dienų įvykusio 
raudonosios Kinijos metinių pa
rado tribūnoje ir vėl Mao pasi
rodė ir išstovėjo ten net porą 
valandų. Keista tik, kad jis ne- 

£ .■ 

pratarė nei žodžio,o pagrindinę 
dienos kalbą pasakė jo dešinioji 
ranka Lin Piao.Dėl šio tylėjimo 
pasirodė įvairūs komentarai. 
Įdomiausias ir vėl Maskvos ko
mentaras: esą Mao turįs bent 
dubendraveidžius ir vienas kaip 
tiktai parado metu atstovėjęs už 
mirusį diktatorių.Ką gi, Maskva 
turi apie tokius triukus žinoti, 
nes gi ir už tėvą bei mokytoją 
dažnai, sakoma, važinėjęs šar
vuotyje kitas panašus ūsorius .

Jeigu betgi Mao tebebūtų gy
vas, tai po jo mirties paimtų 
valdžią Lin Piao ir, Kinijos ži
novų nuomone,valdytų raudoną
ją Azijos imperiją kartu suMao 
žmona Chiang Ching ir genera
linio štabo viršininku generolu 
Huang-Yung-sheng.

Mao (tikrasis ar tik jo bendraveidis ?) 
raudonosios Kinijos parado metu.

ČIKAGOJE NERAMU

Jau kelias dienas Čikagos po
licija bando sutramdyti de
monstruojančius studentus ir 
šiaip miesto padugnes, prisi
dengusius įvairiais gražiai 
skambančiais vardais, kaip 
"Students for a Democratic So
ciety" ir kovotojus už taiką 
Vietname. Šie jaunuoliai, vado
vaujami smogiamųjų dalinių , 
pąsivadinusių"guerilla groups" 
išdaužė langus .padegė automo
bilius bei namus ir akmenimis 
apmėtė policiją. SDS šalininkai 
ypač įtūžę, kad vienas jų ideo
logų bei vadų Thomas Hayden 
yra teisiamas už riaušių kurs
tymą praeitųjų metų demokra
tų partijos konvencijos metu.

SUOMIJOS PREZIDENTO VIZITAS PARYŽIUS IR VĖL BRAUKIA
CEKOSLOVAKIJON PRIES PLAUKA

Suomijos prezidentas Urho 
Kekonen lankėsi keturias die
nas Prahoje ir Bratislavoje. Jį 
lydėjo Suomijos užsienių rei - 
kalų ministeris A. Karjalainen . 
Pasitarimuose su Čekoslovaki
jos prezidentu L. Svoboda buvo 
konstatuotas abiejų šalių pažiū
rų panašumas. Taip pat nutarta 
pradėti derybas dėl abiejų šalių 
ekonominio bei technikinio ben
dradarbiavimo. Pasitarimuose 
taip pat dalyvavo Čekoslovaki
jos vyriausybės pirmininkas 
Černik ir partijo s pirmasis se
kretorius Husak.
ISPANIJA NORI GIBRALTARO

Pagal Jungtinių Tautų nuta
rimą Didžioji Britanija turėjo 
Gibraltaro iškišulį perleisti Is
panijos valdžion š.m.spalio 1 d. 
Tačiau Britanija padarė jau ke
lis tos uolos gyventojų apklau
sinėjimus ir pagal balsavimo 
rezultatus didžiausia dauguma 
pasisakė norį likti Anglijos val
domi. Šiuo metu ant Gibraltaro 
iškišulio gyvena apie 25 000 
žmonių. Ispanija prieš kelias 
dienas nutraukė suiškišuliu bet 
kokį telefoninį bei telegrafinį 
ryšį ir šiuo metu atplukdė prie 
Gibraltaro pakraščių beveik vi
są savo laivyną. Stebėtojai ma
no, kad ispanai gali bandyti su
laikyti visus laivus, atplaukian
čius į šią britų valdomą Ispani
jos dalį.
iŠ VIETNAMO PRONTO

JAV žinių agentūra praneša , 
kad pastarąją savaitę Vietnamo 
kovose žuvo 64 amerikiečiai. 
Tai mažiausias žuvusių skai
čius trijų metų laikotarpyje . 
Pažymėtina,kad šiuo metuir pa
čios kovos yra visai sumažėju - 
sios. Šiuo metu Paryžiun tęsti 
derybų vėl grįžta Šiaurės Viet
namo delegacijos pirmininkas. 
Iš jo pareiškimų,padarytų spau
dos atstovams, betgi neatrodo, 
kad komunistų laikysena būtų 
bent kiek pasikeitusi.
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Karys ilsisi po mujio.

Kanados vyriausybė išreiškė 
■javonusistebėjimą bei nepasi
tenkinimą, kad Prancūzijos už
sienių reikalų viceministeris 
Jeande Lipkowski, kuris nese
niai buvo atvykęs oficialaus vi
zito į Quebeco miestą, nesiteikė 
aplankyti Kanados sostinės Ot- 
tawos irministerio pirmininko 
Trudeau. Pagal priimtą diplo
matinį protokolą (kurį taip pe
dantiškai saugoja ir puoselėja 
Prancūzija) toks elgesys yra 
paprasčiausias nesiskaitymas 
su Kanados valstybe.

DAR NERAMU MONTREALYJE

Kai šiuo metu Toronte dar tebe
ieškomas policninko Goldsworthy 
žudikas, Montrealio miesto policnin 
kai spalio 7 nutare streikuoti. Rei
kalaudami lygaus atlyginimo su to- 
rontiečiais policninkais jie metesa 
jo postus ir susirinko mitinguoti, 
Juos paseke ir miesto ugniagesiai, 
Įalikę minimalini skaičių savo žmo 
ai ir patiems rimčiausiems gaisrams 

tas liko be apsaugos. Vakarop taxi 
vairuotoju grupe, seniai griežusi 
danti už manapolinių teisiu suteiki 
ma Murray Hill kompanijai , aptar 
naujančiai D>rval aeorodroma, pra
dėjo demonstracija prie miesto rotu 
sės. Jiems page’bon atėjo - kaip pa 
prastai Montrealyje tokiais atvejais 

įvairios padugnes ir chuliganai . 
kriminalistai bei vagys, ir pradėjo 
piešti krautuves, daužyti restoranus 
ir viešbučius ir, kartu su taxistais, 
padeginėti Murray Hill autobusus. 
automobilius bei pastatus. Skubo 
tai iškviesta provincine policija su 
siautėjančiais paaugliais kovojo 
visą nakti. Paryčiu, atvykus ir ka
riuomenes daliniams, buvo atstaty
ta tvarka. Padėjo ja atstatyti ir po
licija, nes po pusiaunakčio buvo 
specialiu provincines vyriausybes 
ir parlamento priimtu įstatymu pri
versta grįžti darban. Vandelizmo re- 
zultai baisesni negu St. Leonarde:

Riausiu metu nužudytas policninkas Robert Dumas.Salia jo karsto - nu

Kanados kariuomenes karys saugoja Montrealio miesto rotuše.

nušautas provincines policijos kor- 
poralas Robert Dumas ir padaryta 
žalos už keliolika milijonu doleriu. 
Sunkiau ir lengviau sužeista visa 
eile žmonių. Rolicninkas Durnas bu 
vo specialaus dalinio, kovojančio 
su įvairaus plauko teroristais, narys. 
Atrodo, kad separatistu pradėta ir 
kurstoma terorizmo banga ima vis 
labiau užvaldyti vienos Montrealio 
gyventoju dalies - ypačiai pasime
tusio prancūziškojo jaunimo - gal-, 
voseną ir veiksmus. Rašant šį pra- 

ta - prancūzu kairiųjų separatistu 
pradėta - demonstracija, vykstančia 
Montrealyje. Šiuo metu betgi polici
ja ir kariuomene veike energingai ir 
greitai ir kol kas didesniu nuosto
liu nepadaryta. Pažymėtina, kad vi
su siu demonstracijų metu, nežili ■ 
rint dėl ko ir už ka ir prieš ka jos 
vykdomos, pagrindine scena užima 
ta pati keliu tūkstančiu begalvė ma
se, kuri savo psihopatiškus palinki 
mus temoka patenkinti naikindama 
kitu nuosavybe ir net žudydama
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PASVARSTYTI

Protesto demonstroci ja prie Jungtinių T autų rugsėjo men. 20 d., kuria surengė BATUNAS (lietuviai, latviai ir estai). Demonstrantai žygiuoja
pralaužą po'icijos užtvarų reikalaudami, kad Stalino ir Hitlerio smurto sąmokslas su Molotovo - Ribentropo sutartimi butu pasmerktas, kad oku
pantas pasitrauktu iŠ Lietuvos, Latvijos ir E st i jos. Dalyvavo daug jaunimo ir demonstracijų metu kalbėjo JAV transporto pasek retori us Walter 
L. Mazan, Laisv. Kinijos atstovas prie JT Wang-Meng-Hs i en, VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, latviu • Alfred Berzins ir Pavergtųjų Europos Tau
tu organizacijos pirm. dr. Heine Ainse.

Naujajame SĖJOS žurnalo nu
meryje (Nr. 2-3 * 105-6) Kazys 
Karvelis savo straipsnyj "Lie
tuvos laisvinimo darbuose"iš
kelia labai rimtų sugestijų, kaip 
pagyvinti ir praplėsti Lietuvos 
laisvinimo darbą. Mūsų išeivi
joj tokios mintys, deja, niekad 
nebuvo perdaug populiarios. 
Štai,"Naujienos" savo dviejuo
se vedamuosiuose,rašytuose š. 
m.rugsėjomėn. 25 ir 27 dieno
mis,visas K. Karvelio sugesti
jas kategoriškai atmeta .ypatin
gai siūlymą laisvinimo vadovy
bę perduoti jaunesniajai kartai: 
"Apie jaunimą, kuriam p. Kar
velis siūlo atiduoti visą Lietu
vos Laisvinimo Planavimo dar
bą, teks pakalbėti kitą dieną. O 
tuo tarpu, kol jaunimo tarpe nei 
ištolo nesimato lietuviško Ko
lumbo, geriau plaukti žinomais 
pakraščiais ■ ir pažįstamomis 
jūromis. Ypatingai pavojinga, 
nepasirinkus tinkamos srovės , 
plaukti į plačius vandenis'.' (rug
sėjo 25) Galima tiktai kukliai pa
stebėti, kad jeigu taip būtų gal
vojęs pats Kristoforas Kolum
bas,nebūtų Čikagoje dar nei pa - 
čių"Naujienų'l Jos betgi sekan
čiame vedamajame, pavadinta
me sarkastiškai "Siūlo kiaušinį 
vištų vadovybėn, taip sampro - 
tauja: "K. Karvelis vra įsitiki
nęs, kad planavimo komisijon 
suėję intelektualai stebuklus 
padarys. . . Čia jis klysta. Mūsų 
tarpe tokių intelektualų nesi
mato, jeigu jie būtų buvę, tai 
juos iš tolo būtume pastebėję. 
Geriausios mūsų galvos yra 
dabartinių organizacijų prieša
kyje'.' Taigi.Pasakyta,lyg kirviu 
nukirsta.Įdomu, kas ir kaip su
geba taip lengvai pasakyti apie 
kitų galvas ? Ir vedamasis bai
giamas tokia gilia išmintimi: 
"Prasikalęs kiaušinis gali kar
tais laikui bėgant, vištoms va
dovauti, bet siūlyti vadovybėn 
neužveistą kiaušinį pavojinga" .

Argi nuostabu, kad mūsų jau
nieji taip nusivylė lietuviškąja 
veikla ? Prieš cituodami paties 
Karvelio pasisakymo fragmen
tus iš "SĖJOS”, norime tiktai 
geriausiųjų iš geriausių pa
klausti : Kas bus, kai senieji iš
mirs? Gali gi taip atsitikti, kad 
jaunieji tada apie jokią lietu
višką veiklą net kalbėti nebeno

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami.

ATSAKYMAS SUDBUR TĖČIUI
Pradėjęs iškraipytu romė

nų posakiu neva sveikame kū
ne esanti sveika siela, J.K. 
Sudburietis puola lietuvius gy
dytojus /N. L. Nr. 38-69/už 
tai, kad jie ruošė Toronte su- 

rės? Sunku patikėti, kad savi 
jaunimo tarpe tikrai neturime 
tinkami] asmenų. Dar sunkiau 
patikėti, kad visi veteranai ir 
seneliai yra tikrai nepamaino
mi. Joks sąjūdis dar niekad ne
išsilaikė,jei nerado savo kovos 
tęsėjų. Tad nenumokime tokia 
lengva ranka savo jaunimo, nes 
kada nors (irtai gal labai neto
limoj ateityje) teks dėl tokio 
aklo ir arogantiško užsispyri
mo nagus kramtyti...

Kad mūsų skaitytojams būtų 
aiškiau, leiskime pasisakyti ir 
pačiam K. Karveliui. Cituojame 
pasisakymus iš "SĖJOS":

"Visa tai mena, kad mums 
laikas pagalvoti apie Lietuvos 
laisvinimo naują turinį ir for
mą, kuri būtų pritaikyta šio lai
ko dvasiai.Senas turinys ir for
ma nebedaug duoda naudos, ka
dangi niekas nenori klausyti is
torinio Lietuvos okupacijos fak
to, kuris įvyko prieš 30 metų 
tolimame Rytų Europos kampe
lyje,kuriuo Vakarai,ypač Ame
rika, labai mažai tesidomėjo ir 
anksčiau, o tuo labiau dabar ".

"Būtų perdrąsu teigti, kad 
jaunieji akademikai iš esmės 
nesidomi Lietuvos likimu ir jos 
laisvinimo darbais.Drąsiau bū
tų sakyti,kad jie daugiau ar ma - 
žiau domisi savo ar savo tėvų 
problemomis, bet beįsijungia į 
jų sprendimą, nes tarp abiejų 
generacijų nesimezga bendra 
kalba. Pirmiausia mes pasuki
me į naujesnius,platesnius van
denis ir pamatysime kaip jau
noji-karta irgi pozityviai rea
guos. Kai tik vyresnieji kartą 
parodys savo tendencijas nau
josioms pastangoms prisitaiky
ti prie šių laikų dvasios, jaunie
ji prisidės. Gi mes jau esame 
reikalingine tik jų pagalbos,bet 
gal ir jų vadovavimo. VLIKui 
vadovauja reliatyviai jaunas vi
suomenininkas ir jau jaučiami 
neabejotini polėkiai pirmyn. 
Neabejotinai būtų sveika pana
šūs posūkiai ir kitiems veiks
niams".

Kodėl nepabandyti šio kelio? 
Kiekviena nauja ir šviežia pa
stanga yra verta dėmesio, juo
ba, kad senieji metodai nepasi
rodė labai efektingi. O gal čia 
kartais tiktai kovojama už senų 
kėdžių išlaikymą?

Ked.

važiavimą tuo pačiu metu kai 
Hamiltone vyko Kanados Lie
tuvių diena.

Taikant tą patį mastą tūlas 
turėtų pagrindą užklausti patį 
žinutės autorių kodėl gi jisai 
užuot važiavęs į pašonėje-Det-

DEPARTMENTE (Užsienio

dento Roosevelto jau buvo su
grįžusi iš Jaltos konferencijos 
1944 .Man gi pabrauktai atsako
ma, kad A LT nariai gynė lietu- 
viškos Prūsijos reikalą. Ir kad 
ALTo delegacijoj buvo vyriškai 
klausimą pastačiusių vyrų.

Sutikime, įspėjimas turėjo 
būti ne tik įteiktas, bet ir pla
čios visuomenės, ALTui para
ginus, paremtas Baltuose Rū
muose prieš Jaltos konferenci
ją. Jei bandyta ligonis gydyti 
susirgus, ne numirus, norėtųsi 
žinoti kokiomis priemonėmis 
gydė: memorandumais, delega
cijom, telegramomis, laiškais , 
akcija spaudoje, radijo bango
mis ar pan.Reikia paskelbti to
kios veiklos pilną ataskaitą lie
tuvių visuomenei.

Kaip žinome, kova buvo pra
laimėta, jei iš viso tų didvyrių 
gynėjų buvo tikra kova, o ne 
gynėjų kova buvo tikra kova, o 
ne "kova", kaip skaitėme "N" 
nr. 184. Pralaimėjimo atveju 
reikia ieškoti priežasčių, kodėl 
buvo pralaimėta ir sekančioje 
kovoje jų nekartoti. Slapstyma
sis tylos uždanga yra prisipa
žinimas nuodėmėj, tegul ir po
litiniame bažnytyne.

Antra,kaip skaitėme straips- 
niukyje, vieno tų ALTo delega
tų (p. M. Vaidylos) aprašytas 
lietuviškos Prūsijos gynimas , 
mano manymu ir įsitikinimu, 
tebuvo "gynymas" arba "skys
timėlio paliejimas.

Trečia, Lietuvos dalies, kai 
kalbama apie Prūsijos šiaurinę 
dalį, tegul ir laikinas pardavi
mas ar perdavimas lietuvių 
tautai blogo norintiems slavam, 
yra ne protesto, bet kovos rei- 
kalas. Pasakymas, jog Karaliau
čiaus priskyrimas prie Sovietų 
Sąjungos izoliuoja Lietuvą nuo 
Vakarų, nieko ne.argumentuoja, 
neduoda visiškai jokio motyvo , 
priešui neišmuša puolamojo 
ginklo, delegaciją nužemina iki 
pasigailėtinai silpnų pasirinkto 
objekto gynėjų, kurių tik pro
testo pareiškimas tegali būti 
atmestas.

Ketvirta,geresnis buvo posa
kis: "Be to, Karaliaučiaus sri
tis yra senųjų prūsų žemė ir 
rusai ten niekad negyveno",

"Naujienų" redakcijos prie
rašas prie mano rašinėlio 
"Tvankstė(Karaliaučius) seniai 
turėjo priklausyti Lietuvai" ir 
antrine antrašte: Ką dėl to tu
rėtų pasakyti Amerikos Lietu
vių Taryba (žiūr."N"nr.l84. 69) 
pūstelia raginimą ne tik jiems 
atsakyti,bet ir papildyti klausi
ma ALTui:Kada ALTo delega
tai deramai gynė Prūsijos klau
simą JAV-ių State Departamen
te (UžsieniųReikalų Ministeri - 
joj)?

Anąjį straipsniuką parašiau 
nustebęs ir kaip lietuvis nusi
minęs,pasipiktinęs ALTo ne tik 
pasyvumu,nesusigausymu lie - 
tuvių tautai svarbiame teritori
niame reikale, bet net neleisti
nu pavėlavimu, tarsi daktarai 
atvykę numirėliui duoti vaistų.

Rašiau(cituodamas),jogALT 
delegacija bandė įspėti JAV Sta
te Departamentą po to, kai JAV 
delegacija,vadovaujama prezi-

Rlt., 
roite-vykusį rinktinį septintą
jį Amerikos Lietuvių Kongre
są apsisprendė pasilikti Ha
miltone ir dalyvauti eilinėje 
metinėje Kanados lietuvių die
noje ?

Šiais metais Darbo Dienos 
savaitgalyje buvo suruošti ke
turi didesni parengimaLSpren- 
džiant iš spaudos atsiliepimų 
visi buvo sėkmingi ir skaitlin
gi. Tas turėtų mus visus tik 
džiuginti. Sielotis tenka tik dėl 
tų tautiečių, kurie iš viso nie
kur nedalyvauja.

Pagal nusistovėjusią tvarką 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga suvažiavimus ruošia 
kas antrus metus Darbo Die
nos savaitgalyje. Sekantis su
važiavimas įvyks New Yorke 
1971 metais irgi tuo pačiu lai
ku. Paruošiamieji darbai net
rukus prasidės .Maloniai kvie
čiamas gerb. J.K.Sudburietis 
jame dalyvauti ir nesibijoti jo 
žodžius parafrazuojant į gydy
tojų sielas įsimetusių bacilų. 
Tų bacilų jam neatiduosime, 
nes jos skatina mus tarnauti 
žmogui ir lietuviui.

Gydytojas

********************************%*****^************************:
DEL ŠV. ANTANO GIMNAZIJOS ATIDARYMO

Amerikos Lietuviu Bendruomenes valdyba skatina pranciškonus 
atidaryti šv. Antano gimnazija. Atidarymas būtu galimas, jei gim
nazija pastoviai turėtu bent 100 lietuvių mokiniu, kurių tėvai už 
mokslą ir išlaikymo mokėtų $ 1000,00 metams. Tai pagrindinė 
sąlygą.

Iki gruodžio men. 15 d. prašoma atsiliepti tėvus, kurie norėtų 
1970 metų rudeni leisti savo sūnus i šv. Antano gimnazija. Gave 
atsakymus, pranciškonai tuojau svarstys gimnazijos atidarymo 
klausima. Sprendimas priklausys nuo suinteresuotų lietuvių tėvų 
skaičiaus. Jei bus nutarta gimnazija atidaryti, tada bus priima
ma mokinių registracija. Visais šv. Antano gimnazijos reikalais 
prašoma rašyti: Rev. Rector, St. Anthony High School, 

Kennebunkport, Maine 04046, USA.

< AlgirdosGustaitis.

KADA ALT*!) DELEGATAI DERAMAI GYNĖ

PRŪSIJOS KLAUSIMA JAV - iu STATE » *
Reikalų Ministerijoj)?

betgi šisai sakinys turėjo būti 
pristatytas kaip atskiros trys 
dalys :1.Tvankstė (Karaliaučius) 
šimtmečiais yra senprūsių že
mė, ilgą laiką buvusi vokiečių 
okupuota. II Pasaulinis karas , 
pagaliau atnešė laimėjimą tei
sei ir teisybei-grąžinti tą teri
toriją prūsų-lietuvių tautai. 2 . 
Pasakymą remti istoriniais 
duomenimis iš prūsų - lietuvių 
kovų dėl nepriklausomybės, dėl 
noro gyventi laisvai, ne germa
nų okupacijoj. Pridėti istorinių 
žemėlapių, ir reikalaujamos 
prie Lietuvos prijungti terito
rijos žemėlapį. 3. Įrodyti rusų- 
komunistinių kolonialines ten
dencijas ir akyvaizdžiai varo
mą kolonializmą Europoje, sie
kiant pasiglemžti teisėtai lietu
vių tautai priklausančias Prū
sijos žemes, kurias jie nori 
"laikinai" okupuoti - adminis
truoti. Antras pasaulinis karas 
kilo, iš dalies, dėl vienos vals
tybės (Vokietijos) kolonializmo 
Prūsijoj. Panaši, tik visiškai 
šviežiai dirbtinė Sovietų Ru
sijos atitrūkusi galva bandoma 
įstatyti po dešimtis milijonų 
gyvybių pareikalavusio II Pa
saulinio karo. Argi JAV nori 
įdiegti tolygiai neteisingą oku
pacija ? Lietuvių tauta taikinga , 
nenori nieko sve'imo, todėl 
kreipiasi į galingąją JAV vy
riausybę prašydama stoti pa
saulio taikos ir teisingumo teis
man, neplėsti Sovietų Rusijos į 
jai visiškai svetimas, nieku ne
priklausančias teritorijas.Bent 
šiaurinę Prūsijos dalį Lietuva 
turėjo gauti kaip kompensaciją 
už Hitlerio Vokietijos Lietuvai 
padarytus baisius nuostolius , 
naikinant Lietuvos piliečius 
(būtinai priminti žydų naikini
mą), naikinant Lietuvos mies
tus, naikinant Lietuvos pilie
čius, juos prievarta imant į na
cių kariuomenę ir įvairius pa- 
gelbinius kariuomenių dalinius, 
siunčiant į fronto linijas, bei 
naudojant kitokiem agresiniam 
Hitlerionacių varomi em veiks
mam, nors Lietuva pasiskelbė 
esanti neutrali .neturėjo nei jo
kio noro padėti naciams. Tos 
lietuvių tautos rezistencijos pa
sėkoje naciai suėmė gausybę 
lietuvių intelektualų, uždarė 
universitetus,aukštąsias moks
lo įstaigas, visame krašte įve
dė baisią cenzūrą ir 1.1, ir 1.1.

Panašios rūšies prie Lietu
vos šiaurinės Prūsijos dalies 
prijungimo pastatymas ir gyni
mas JAV State Departamente 
nebūtų nei joks didvyriškumas , 
bet tik visiškai eilinis, minima
lus, būtinas ALTo delegatams , 
kaip lietuvių tautos atstovams , 
veiksmas.

AR TARYBAI REIKĖJO SUSI
DEGINTI PRIE BALTŲJŲ

RŪMŲ?
Achgi.netgi nebuvau pagalvo

jęs apie taip akyvaizdų, beveik 
krėviškai didvyrišką pasiryži
mą.Be abejo,pasiryžus įvykdy
ti vieni niekai, tegalėtų būti 
klausimas: kuris A LTo delega
tas pradeda degintis pirmas , 
kuris antras, ar, efektingumo 
dėliai.visi vienu momentu, pa
prašius kokį korespondentą prie 
Baltųjų Rūmų,aišku,po trumpos 
maldelės,įžiebti degtuką.

Kadangi toki retai pasitaikan
ti proga praleisti,arba pavėluo
ta maždaug25-iais metais, ten
ka ieškoti mažiau įspūdingesnio 
didvyriškumo,gal net apsieinant 
be tragiškumo. Kad ir anų laikų 
aprašymo, nesikuklinant iškelti 
tuos buvusius gynėjus, net jisai 
ir pats autorius būtų.

Kaip acte ir po to amoniake 
pamirkytas aksomas, patrauk
tas per išlepintą gomurį, nu
skambėjo tenai paskelbtas dr . 
M. J. Viniko sakinys: "Rusai 
fali trukdyti ir lėktuvų susisie
kimą, jų skraidymą,ypač kai jie 
skrenda per jų teritoriją.

State Departamento pareigū
nai su tuo sutiko, bet nieko dau
giau nenorėjo sakyti.. . "

Šitoji gražbylystė ALTo iš
tarta po to, kai delegatai, mato
mai ,buvo išbaigę pasikalbėjimo 
temas ir gal sutikę su šiauri
nės Prūsijos dalies perleidimu 
"laikinai" Sovietų Rusijos ad
ministracijai.

Mangi tasai dr. Viniko argu
mentas (citavau iš "Sandaros" 
nr.25, 1969) skamba panašiai, 
kaip iš ūkininko atėmus ūkį, jį 
išvarius lauk, nelaimingasis 
klausia: argi,Jūs- mylista po
nas teisėjau,leiste man kartais 
pravažiuoti keleliu pro buvusią 
mano sodybą? Malonėkite su
prasti, ne tik aš, bet mūsų šei
mos gentkartės šimtais metų 
tenai gyveno, supraskite, nusi
raminimui retkarčiais norėčiau 
nors iš tolo pažvelgti, gal Ru
džio lojimą išgirsiu. . .

Vien apgailestauti? Turėjo 
ar neturėjo ALTas reikalingų 
duomenų lietuviškai Prūsijai 
ginti ?

Argi buvo sunku numatyti už
statytas rusiškas reples politi
nių spąstų pavidale visai lietu
vių tautai, ne vien Prūsijos da
liai ? Būtų gavusi Lietuva, tegul 
ir sovietų okupuota,bent šiauri
nę Prūsijos dalį, šiandien visa 
lietuvių tauta alsuotų drąsiau. 
Ne tik su rusais, bet ir su len
kais bei vokiečiais skirtingesnė 
kalba vyktų. Ir amerikiečiai 
daugiau skaitytus!.Lietuviuose, 
tėvynėje ir emigracijose, atsi
rastų didesnio ryžtumo,daugiau 
veržlumo, pasitikėjimo savo 
tauta,mažiau siaurumo plates
niuose reikaluose, kaip Lietu
vos istorijos, teritorijos klau
simuose. (b. d.)

2 psi. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVfl *’* Nr. 42 (1 169), 1969 m- spalio mėn.15 d.
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LIETUVIU - LENKU DERYBOS 
SUVALKUOSE

(Paruošė Kazys Baronas)

( Pradžia 41 numeryje)

Trečias posėdis, spalio 3 d . 
prasidėjo lietuvių delegacijos 
pareiškimu, kad kartojami len
kiškos pusės užmetimai Lietu
vos vyriausybei, neturi jokio 
pagrindo, juo labiau, kad visas 
reikalas yra atiduotas Tautų 
S-gos teismui. Dar toliau: Lie
tuva turi teisę sudarinėti su
tartis su kuo tik nori; jos pilie
čiai džiaugiasi pilna laisve ir 
jokios išorinės globos yra ne
reikalingi. Tačiau pats stip
riausias lietuvių delegacijos 
"ėjimas" buvo perkėlimas de
markacijos linijos paliekant 
lietuviškose rankose Varėnos 
stotį ir dideliu pusračiu pietuo
se ir rytuose, maždaug 50-80 
km.spinduliu,apjuosiant Vilnių, 
savaime aišku, paliekant jį lie
tuviškose rankose.

Į tokį pasiūlymą lenkai neda
vė atsakymo. Jie nutarė "žaisti" 
laiku,pageidaudami posėdį ati
dėti sekančiai dienai, gaunant 
papildomus nurodymus, grei
čiausiai iš J. Pilsudskio. Lietu
viai su tuo nesutiko. Jie reika
lavo tuoj pat nustatyti demarka
cijos liniją, kad ir nors iki Bas - 
tunų miestelio.

Abiem pusėm tvirtai laikant 
savo pasiūlymus .diskusijos ne
atnešė jokių pasekmių, tad ir 
posėdis buvo uždarytas.

Čia negali būti kalbos,kad ne
matomu ginčo objektu buvo 
mazginė Varėnos stotis, kuri 

.'kaip susisiekimo punktas, buvo 
labai svarbi kariniam tikslam .

Lenkų delegacijos atstovai- 
J. Lukasievič ir rtm. Romer 
tuoj pat išvyko į Balstogę refe
ruoti visą reikalą J.Pilsudskiui. 
Kaip rašo rtm. Romer (centra- 
linis Karinis Archyvas,II-p ge- 
nėr alinio Lenkijos kariuomenės 
štabo aktai,Varšuva) J.Pilsuds
kis be jokių svyravimų liepė 
lenkiškose rankose išlaikyti 
Varėnos stotį ir Varėnos-Manfc- 
viliškių-Bartūnų vieškelį, tačiau 
sutikdamas praplėsti karines 
paliaubas iki Mantviliškių rajo- 

' no imtinai.Deja, jis pasiprieši
no aptarimą demarkacijos lini
jos į rytus nuo Bastūnų, norė
damas pasilaikyt judėjimo lais
vę. Tuo klausimu, kiek platesnį 
aptarimą duoda T. Katelbach, 
kuris tuo metu buvo Suvalkuose. 
Savo raporte jis taip rašo: "iš 
spalio 3-4 d. d. Lukasievič buvo 
Balstogėj pas komendantą. Iš to 
ką jis pasakė, o ypač nurodymų 
komendanto pratęsimui pasi
kalbėjimų iki spalio mėn. 9 d . 
ir atitraukimo T. S-gos k-jos 
nuo "išvykų" į mūsų okupacijos 
sritį Vilniaus krašte aiškėja, 
kad su Vilnium ruošiamas "dar
bas", kuris iki to laiko turi bū
ti užbaigtas". (Archywum Akt 
Nowych.zespiol aktTowarzys - 
twa Stražy Kresovej).

Apsiginklavusi naujom ins
trukcijom lenkų delegacija spa- 
lio mėn. 4 d. sėdo prie derybų 
stalo. Savo ilgam pranešime 
Lukasievič vėl pakartojo, kad 
Lietuva laužo neutralitetą. Jis 
tvirtino, kad Lenkija, neturėda
ma neutraliteto užtvirtinimo iš 
Lietuvos pusės,turi teisę imtis 
įvairių priemoniųišplaukiančių 
iš vieno fakto-karo su Sov.Są
junga. Taigi, viena tokių prie
monių - pažymėjo Lukasievič - 

k yra Varėnos stoties užėmimas . 
Bet vieną išimtį lenkiškoji pu
sė gali padaryti: praleisti per 
Varėnos stotį tik civilinius lie
tuvių traukinius. Toliau, J. Pil
sudskio sutikimu, jis pasiūlė 
prailginti demarkacijos liniją 
iki Bastūnų. Kas lietė Suvalkų- 
Alytaus geležinkelio liniją, jis 
ankstyvesnį savo reikalavimą 
atsiėmė, sutikdamas naudoti ją 
Lenkijai tik belaisvių ir pabė
gėlių transportams.

„O Vilniaus neužmiršk, lietuvi!" Dunkso tarp kalnų plačiail (Maironis/

Šv. Petro ir Povilo božny č i a Vii n iu j e.

Atsakydamas gen.Katche pa
žymėjo, kad diskusijose jis ne
lies naujai pakartotų lenkiškų 
užmetimų ne todėl, kad lietuvių 
delegacija neturinti kontraar- 
gumentų. Priešingai.Atsižvel
giantį būtinumą užbaigimo ka
rinių veiksmų (kovos paskutiniu 
metu labai sustiprėjo ir kraujas 
labai plačiai liejasi) lietuviai 
tarsis su lenkais.Toliau ,jis su
tiko su demarkacijos linijos 
pratęsimu iki Bastūnų tik su 
viena pastaba,kad mazginė Va
rėnos stotis bus neutralizuota, 
o jos administravimas paliks 
lietuviškose rankose.

Tuo klausimu vėl išsivystė 
plačios diskusijos. Lukasievič , 
turėdamas aiškius Pilsudskio 
nurodymus, dar kartą griežtai 
pareiškė, kad Varėnos stotis 
lenkams turi strateginę reikš
mę. Li etuv ių delegacija neparo
dė jokio noro bet kokiems kom
promisams.Ir vėl virš Suvalkų 
derybų stalo pakilo tamsūs de
besys.

De facto, Varėnos ginčas at
rodė taip: nei lietuvių,nei len
ki) delegacija formaliai nepaju
dino Vilniaus padėties. Bet tik
rumoje, už derybų stalo,kiek - 
vieno atstovo mintyse buvo Vil
niaus likimo klausimas.

Lietuvos sostinė išplaukė ne
matomai pav. demarkacijos li
nijos projektų nustatyme deši
niajam Nemuno krante, kada 
lietuviškoji pusė norėjo matyti 
ją kuo ilgiausią, lenkiškoji-kuo 
trumpiausią. Dar aukštesniam 
laipsny tas lietė Varėną.

Lenkų divizijų persikėlimas 
paskutiniom rugsėjo mėn. die
nom per Nemuną ir jų žygiavi
mas Lydos kryptimi, vadovau
jančiuose lietuvių sluoksniuose 
sukėlė baimę dėl Vilniaus. Len
kų planai nebuvo pilnai iššifruo
ti, bet lietuviškoji karinė vado
vybė matė "nuogą"faktą:dides
nė dalis jos kariuomenės buvo 
sukoncentruota Suvalkijoj, kai 
tuo tarpu pats Vilnius uždengtas 
labai silpnom jėgom (Vilniaus 
krašte iki Latvijos sienos buvo 
viena lietuviškoji divizija,prie- 
de-susilpninta sumuštu septin
tuoju pulku). Lietuvos kariuo
menės štabas nutarė permesti 
Vilniaus rajonan 3-čią diviziją 
iš Suvalkijos,kuri rugsėjo mėn. 
kovose nebuvo stipriai nuken

tėjusi. Ji gavo įsakymą susi'-, 
rinkti Šeštokuose ir geležinke
lio linija Alytus-Varėna atvykti 
į Vilnių (Centralne Archivum 
Wojskowe,zdobycze akta litews- 
kie,250,l-4,rozkaz 2 dywizji nr 
4 z 27.9.1920 r. g. 8).

Lenkų karinė vadovybė pa
stebėjo lietuvių planus, kurių 
realizavimas galėjo sukelti pa
vojų gen.L. Želigovskio akcijai. 
Rugsėjo mėn. 29 d. lenkų sava
norių divizija gavo įsakymą už
imti Varėną. Sekančią dieną ji 
pradėjo puolimą. Spalio mėn.l 
d.lietuviškieji daliniai, remiant 
dviem šarvuotiem traukiniam, 
pradėjo priešpuolį. Jis neatnešė 
didesnių pasekmių ir spalio 
mėn. 3 d. įvykęs lemiamas sa
vanorių divizijos puolimas bai
gėsi Varėnos stoties ir mieste
lio užėmimu, paimant kartu ir 
šarvuotą traukinį "Gediminas"

Geležinkelio susisiekimas 
Suvalki ja-Vilnius buvo nutrauk
tas.3-čios lietuvių divizijos da- 
liniai,atvykstantieji nuo Alytaus 
turėjo tuoj pat stoti į kovą.(Kaip 
Lietuvos karius prisimena "su
kilėlių" gen. L. Želigovski?Ras- 
tuose Archiwum Akt Nowych- 
AAN Želigovski, A. 21 k. 8. jis 
rašo: "Lietuvos kariuomenė la
bai neištverminga. Gerai ap
rengta ir ginkluota. Gerai vokie
čių apmokyta su gerais karinin
kais.Tačiau kovoti gerai ji ne
mokė j o,nor s gerai šaudė .Spren
džiant,kad jos silpnumas glūdė
jo tame, kad ji niekuomet nebu-‘ 
vo kautynėse. Žodžiu "zaleželi 
pole".Arba vėl,po kautynių prie 
Juodeliškių kaimo,paėmus į ne
laisvę I Lietuvos divizijos šta
bą su gen. Nastopka, gen. Želi
govskis, norėdamas Lietuvos 
vyriausybę privesti prie derybų 
ir parodyti savo gerą valią, vi
sus Lietuvos karininkus atvežė 
į Vilnių,patalpindamas juos Ge
orge viešbutyje,duodamas kar
tu pilną judėjimo laisvę mieste 
už jų karišką garbės žodį. Kaip 
rašo Želigovskio giminaitis Ka- 
denac - Centralny Archiwum 
Wojskowy,WBH,t.608-išskyrus 
gen.Nastopką ir mjr. Kopciuką, 
kuris vėliau ir taip pastoviai 
apsigyveno Lenkijoj, visi štabo 
lietuviai karininkai, nežiūrint 
duoto garbės žodžio,pasitaikius 
pirmai progai, pabėgo į Lietuvą 
- K. B.).

Bus daugiau.

ŠIANDIENINES PROBLEMOS
Rašo B. Mil asius.

Per visą žmonijos istoriją 
žmonės vargu ar taip domėjo
si ateitimi, kaip pastaraisiais 
dešimtmečiais ir net metais. 
Tai ne vien tik smalsumas, kad 
ir labai girtina būtų ši savybė. 
Dabar niekada pasaulis nesi
keitė tokiais tempais per vie- 
noskartos amžių.Svarbiausia, 
kad tos permainos suvokiamos 
kąip, kitų dar gilesnių poslin
kių ir sukrėtimų ženklas.Štai 
kodėl žmonijos ateitis tapo 
vienu opiausių ir ginčytinų da
barties temų.

Autorių veikalai šiandieną 
skiriami labiausiai ateitį 
spręsti ir remiasi prielaida, 
sunkiųjų ginklų pranašumu. 
Daugelis jų pasižymi bejėgiš
kumu prieš taikas 'urėtų įvyk
ti. Kai kurie mokslininkai yra 
įsitikinę, kad žmonija lekia į 
savo ateitį kaip srovės pagau
ta valtelė, nešama į nežinią.

Per dešimtmečius skirian
čius mus nuo 2000 m etų; že
mės gyventojų skaičius padvi
gubėjo ir pasiekė iki šešių mi- 
liardų žmonių. Vėliau žemės 
gyventojų skaičius dvigubės 
vis trumpesniais laikotarpiais. 
Ateičiai skirtuose darbuose, 
jau atsirado posakis "demo
grafinis sprogimas". Tyrinė
tojai kalba apie šimtus mili
jardų žmonių perpildytoje dūs- 
tančioje žemėje. Apskaičiuota, 
kad jau po ‘ rijų šimtų penkias
dešimts metų žmonės gyvens 
taip tankiai, kad net stovėdami 
vienas prie kito negalės išsi
tekti žemės rutulio sausumoje. 
Dar kiti mokslininkai spėlioja, 
kad katastrofa įvyksianti žy
miai anksčiau. Japonų profe
sorius Kurrod spėja, jeigu gy
ventojų skaičius progresyviai 
daugės - yra tendencijos, kad 
laike 20-30 metų bus kritiška 
padėtis Azijoje. Tam pritaria 
ir kiti mokslininkai. Jų nuomo
ne trumpoji ateitis pribręs ir 
Iššauks nelaimes :badą, skurdą 
ir klysmaujančias agonijas , 
jeigu žmonių didėjimo skaičius 
nebus pristabdytas. Svarbiau
sioji problema, tai maistui 
pirkti resursų išsekimas,

Tarptautinių organizacijų 

duomenimis, jau dabar du mi
lijonai žmonių badauja. Nuolat 
badaujama besivystančios e ša
lyse,kuriose pagreitintu em- 
pu žmonių prieauglis didėja.

Badas jau tiesia savo kaulė
tas rankas į 'as Šalis, kuriose 
palyginti egzistuoja žemesnė 
kultūra negu Amerikoje bei va
karų Europoje. Kai kurie 
mokslininkai jau yra patyrę, 
kad netik Azijoje, Indijoje, Pie
tų Amerikoje ir Afrikoje,bet 
kai kur ir Europoje kas metai 
pragyvenimo problema sunkė
ja, ir jeigu ne Kanados ištek
liai, tai trumpoje ateityje pa
sektų vargo slegiančias vals
tybes .Žurnalas "Frans obser
ver" pastevi,kad šiuo metune- 
davalgo apie 30% visų pran
cūzų, o Sovietų Sąjungoje apie 
70%. A .A. John Kennedy būda
mas J.A .V. prezidentu yra pa
reiškęs, kad jų turtingoje ša
lyje yra nusiskundimų iš bied- 
nuomenės pusės, kad Ameri
koje apie septyniolika milijo
nų žmonių kenčia nedateklių.

Jeigu jau dabar iš trijų mi
lijardų žmonių badauja 20% , 
taikas bus, kai žemėje gyvens 
šeši milijardai?

Gyventojų sutalpinimo pos
linkiu charakteris įgalina gal
voti, kad pagrindinėmis gyve
nimo vietomis bus miestai. 
Spėjama, kad vakarų Europoje 
jau 1972 metais miestuose gy
vens septyniasdešimts du pro
centai visų šalies gyventojų, o 
už penkiasdešimts metų tik
riausiai gyvens 90%. Atėnų 
technologijos instituto žmonių 
įkurdinimo problemų centras 
apskaičiuoja, kad 2050 metais 
dauguma miestų susijungs ir 
mažesnieji miestai nustos sa
vo pavadinimų vardo. Jie su
darys ištisas tankiai apgyven
dintas juostas nusitiesusias 
daugel šimtų kilometrų. Urba
nizaciją lydės labai didelė gy
ventojų koncentracija , kuri 
vietomis sieks net 250.000 
žmonių kvadratinėje mylioje.

Jau dabar galima numatyti 
kai kurtuos niūrios ateities 
bruožus .Viena tokių problemų 
-tai aprūpinimas gyventojų gė

lu vandeniu .Arch įtekta i ir de
mografai su nerimu taria žo
dį "vanduo". Nemažas skaičius 
stambių miestų Azijoje jau da
bar kenčia trūkumą gėlaus 
vandenio stoką ir trumpoje 
ateityje taps perkama prekė.

Greta šių problemų pasa
kiškai plečias i beprotystė.Ps f- 
chiatrai žino terminą "stress". 
Juo pažymima ta nuolatinio 
(nervų įtempimo būklė,kur i pa
prastai būdinga didelių mies
tų gyventojams. Dėl šios nuo
latinės įtampos greitai plinta 
nervų-psichiniai susirgimai , 
ypač tropikiniuose kraštuose. 
Jau dabar šalyse su daugeliu 
didelių miestų šis reiškinys 
įgauna hitlerinės nacionalinės 
katastrofos charakterį .Kai ku
riuose kraštuose laike antrojo 
pasaulinio karo nervų psichi
niai ligoniai užėmė didelį pro
centą ligoninių lovų. Atydžiai 
ištyrus gyventojus , gaunami 
dar didesnį nerimą keliantys 
pasakiški skaičiai.Poapstrak- 
taus patikrinimo Niujorko ra
jone Midtown parodė,kad dide
lis procentas tame rajone gy
venančių žmonių serga vieno
kia ar kitokia psichine liga, 
arba yra pastebimi nukrypi
mai nuosavo nervų kontrolės, 
nekalbant apie atsilikusias ša
lis.

Psichinių susirgimų daugė
jimas ir miestų augimas yra 
tampriai paliestas viso pasau
lio didmiesčių „Todėl jau dabar 
kai kurie mokslininkai kalba 
apie besiartinančią beprotys- 
‘ės bangą apie psichines epi
demijas ir kitas psichopatlnes 
ligas.

Kalbant apie ateFį, negalima 
nutylėti ir kitas civilizacijos 
ligas-savižudybiųbei automo
bilių katastrofų. Jau dabar yra 
skaičiuojama tūkstantis žmo
nių į dieną.Per metus trys mi
lijonai žmonių bando nusižu
dyti, o penkiolika milijonų ke
tina tai padaryti. Tai baisūs 
skaičiai.Tačiau dar labiau su- , 
krečia tai, kad daugiausia sa
vižudybių tenka labiausiai did
miesčiuose, kuriuose sutelkta 
daug gyventojų.

Nelaimėse lab iaus iai nuken
čia jaunesnio amžiaus žmonės. 
Ta proga įdomūs skaičiai apie 
Indiją ir Pietų Afrikos respub
likas .Jeigu baltųjų žmonių sa
vižudybių indeksast14, 2%, tai 
vietinių gyventojų jis tris kar
tus didesnis. Taigi, tenai gy
venantieji baltieji žmonės yra 
labiau privilegijuoti, todėl lin
kę emocionaliniam nepastovu
mui ir savižudystėms. Reiškia 
galima tikėtis, kad smarkiai 
augant miestams ir bendrai 
gerovei, tokiu pat, mastu didės 
ir savižudybių skaičius?Moks 
lininkai sako , kad per arti
miausius dešimtmečius žy
miai pagausės savižudybių, 
psichinių nusikaltimų ,prie
vartavimų ir sadizmo sustip
rės rasinis antagonizmas,pla
čiai paplis nauji narkotikai ir 
pagaliaudegreduosls ir smuks 
žmogaus moralė iki negirdėto 
skaičiaus.

Optimistinių pažiūrų žmo
nės šiomis mokslininkų suges
tijoms griežtai prieštarauja 
ir tvirtina ir bergždžiai filo
sofuoja "demografinio" spro
gimo nebus , nes jie numato 
tris išeitis: 1/ Demografinė 
politika apribos gimimų skai
čių. 2/ Gimimų skaičius su
mažės stichiškai.Tai jau vyks
ta išsivysčiusiose šalyse ir 
paprastai s iejama su gyventojų 
kultūros ir gyvenimo lygio ki
limu, 3/ Žmonės apsigyvens 
gausinguose rajonuose, okea
nuose , o taip pat persikels į 
kitas Saulės sistemos plane
tas.Nekalbėsime ar realūs šie 
projektai ir kokį vaidmenį juo 
se vaidina skaičiai bei realios 
galimybės.Mes tik pažymėsi
me, kad tokia nuomonė yra.

Dus daugiau.
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DAIL. A. TAMOŠAITI ENES PARODA OTTAWOJE (Ottawa Little Theatre 
Art Gallery) Įvyksta š.m. spalio men. 8- 19 dienomis. Parodos proga išleis 
tas dailus katalogas, kuriame cituojamos E. I. Taylor, dr. Ilonos Gražytes, 
Andrey Stinson, dr. J. Piktino ir dr. B. Cipf i jauskaites pasisakymu ištrau
kos. Spausdiname viena naujuju dari. A. Tamošaitienės kūriniu reproduk
cija - ŠVIESOS VERSMĖS ( aliejus ).

LIETUVOS ISTORIJOS PROBLEMA
(Rašoma " DIRVOS“ 64 nr.)

Paskutiniu metu rim
tai susirūpinta Lietuvos 
istorijos medžiagos rin
kimu ir jos išleidimu ne 
tik lietuvių kalba, bet ir 
anglų.

Kiek prisimenama, sa
vo laiku Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas J. Kapo
čius buvo paskelbęs,kad 
rengiasi išleisti Lie
tuvos istorijos kelius to
mus. Vėliau patyrėme,

kad Lietuvių Fondo va
dovybė paskyrė 5000 dol. 
prof. Z. Ivinskiui,kad jis 
parašytų Lietuvos isto
riją trijuose tomuose. 
Nežinia, ar buvo tarta
si su J. Kapočium dėl 
jo užsibrėžto projekto. 
Ar jis jau buvo sudaręs 
reikiamą kadrą specia
listų, ar tik buvo pro
jektuojama. Po sėkmin
go Lietuvių Enciklope

dijos išleidimo, po mil
žiniškų pastangų panau
dojimo, galima buvo ti
kėtis, jog p. Kapočius 
būtų pajėgiausias suor
ganizuoti specialistus 
Lietuvos istorijai para
šyti ir atspausdinti. Jam 
nuti lūs, ats i r ado kita gru
pė, kuri nori, kad Lie
tuvos istoriją rašytų vie - 
nas asmuo, vienos poli
tinės - pasaulėžiūrinės 
grupės asmuo.

Lietuvos istoriją pa
rašyti nėra lengvas, bet 
labai atsakingas darbas. 
Vienam asmeniui pa
vedus, ji gali išeiti viena
šališka. Nežiūrint prof. 
Ivinskio pasiruošimo ir 
mokslinės erudicijos, 
tačiau būnant priklauso
mam vienai politinei 
grupei, sunku būtų įsi
vaizduoti, jog Lietuvos 
istorija būtų labai ob
jektyvi, nes žmogus lie
ka saviems principams 
kietas.

Lietuvos istorijoje tu
rės būti paliesta ir jos 
teritorija, jos politinės, 
ekonominės, kultūrinės, 
karines sritys, neaplen
kiant ir socialinių rei
kalų. Tos stambios sri
tys dar šakosis. Tad ar 
gali vienas asmuo būti 
objektyvus visų tų pro
blemų nagrinėjime ir 
teisingai bei tiksliai pri
statyti. Sakysime, kaip z 
prof. Z. Ivinskis ver
tins gruodžio 17 d. įvy- i 
kius, kaip bus prieita 
prie Vasario 16 d.

Atrodo, būtų tikslu, 
jei prof. Ivinskis pa
skelbtų Lietuvos istori
jos redakcinės kolegi
jos sąstatą. Sakysime 
karinius reikalus gali 
įvertinti tik specialistai 
kariškiai. Kol dar yra 
gyvų atsakingose parei
gose pasižymėjusių as
menų, turėtų būti pa
kviesti prie šio labai 
svarbaus darbo. Vi
siems yra žinomi keli 
aukšti karininkai, kurie 
tiktų tokioms studijoms.

DAINININKAS VACLOVAS DAUNORAS 
ATSAKO Į ŽURNALISTO TOMO SAKA
LAUSKO KLAUSIMUS

ŽURNALISTAS: Jūs nelabai seniai grįžote it 
Italijos. Dvejus metus tobulinotės garsiajame, jau 
du Įimtus metų gyvuojančiame Milano La Skalos 
operos teatre. Geri pavyzdžiai moko; jie kaip 
ryikios, laiko išbandytos ir patikrintos gairės 
iviečia kelyje kiekvieno žmogaus, kuris, neboda
mas sunkumų, pasiryžęs nesustoti vietoje, nepa
liaujamai tobulėti ir siekti. Norėtume, kad iiame 
pokalbyje pažvelgtumėte ii tų pasaulinės daini
ninkų Mekos aukitumų j lietuvlikę vokalinį menę 
Ir operą.

Sakoma, kad pati gamta, kalba, prigimtis sutel
kia italams vokalinių privalumų, kuriais nepasižy
mi kitų tautų žmonės, gyvenantys kitoje aplinko
je; esą, italas kiemsargis dainuoja kaip operos 
dainininkas. Ar iš tikrųjų tokia italų prigimtis! Ar, 
sakysime, mes, pabaltijiečiai, negalime jiems pri
lygti savo balsais!

DAINININKAS: Ar Italijoje kiekvienas kiemsar
gis dainuoja kaip operos solistas! Mitas! Atvirai 
kalbant, gyvendamas tuos dvejus metus Italijoje, 
nė karto negirdėjau, kad, vienon krūvon susėję, 
keli italai taip gražiai, balsingai ir darniai dainuo
tų, kaip Lietuvos kaime. Mes turime nė trupu
čio ne blogesnės, o gal dar Ir geresnės tos vadi
namosios „balsinės medžiagos“. Tik labai gaila, 
kad ne visada sugebame ją tinkamai išugdyti)

ŽURNALISTAS: Kodėl!
DAINININKAS: NETURIME VIENINGOS, VIENA

LYTĖS METODOLOGINĖS MOKYMO SISTEMOS. 
Kiekvienas mūsų dainavimo pedagogas, turėda
mas pačių geriausių ketinimų, dėsto taip, kaip su
pranta. .. Tur būt, pastebėjote: Italų, kad ir skir
tingų solistų, dainavimą lengva atskirti nuo kitų 
pasaulio dainavimo mokyklų. Jie išugdyti tos pa
čios itališkosios bei canto vokalinės mokyklos, 
išugdyti vieningoje mokymo sistemos bazėje, ku
ri vadinama „REFLEKSINIU DAINAVIMU“.

ŽURNALISTAS: Kokie pagrindiniai šios mokymo 
sistemos principai!

Jei mes laukėme iki 
šiol, tai dar gali būti už
delsta vienas, kitas mė
nuo, kad tikrai pasiruoš- 
tumėme tam dideliam 
darbui. Lietuvos istori 
ja priklauso ne tik tiem, 
kurie sudėjo aukas Lie
tuvių Fondui, bet ir kiek
vienam lietuviui pasau
lyje.

Lietuvos istorijos ra
šymas yra perdaug rim
tas darbas. Jis negali bū
ti pavestas vienam as
meniui, reikalinga rim
tos redakcinės kolegi
jos ir daug bendra
darbių. (am)

B r i o n BEEDHAM

KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai verte Vacys Žižys)
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Taip pat tiesa, kad ir nekomunistiniame pasaulio 
dalyje rasime daug kraštų, kur pliuralizmas reiš
kiasi. tiktai ekonomijoje, bet ne politikoje, tai yra 
kapitalistiniai kraštai, bet nebūtinai demokratiški. 
Kartais kraštas /pav. Graikija 1967/ atsisako pliura
lizmo politikoje, nors naudojasi juo ekonomijoje. Ir 
tokiu atveju, demokratijos turėtų save nemažai vanoti 
kiekvienu metukai jos ima perdaug savimi didžiuotis. 
Tačiau, faktas lieka faktu, jog demokratija niekad ne
pasireiškia marksistiniuose kraštuose.Ir atrodo,kad 
tik pliuralistinė ekonominė sistema pavirto į tą dirvą 
kurioje demokratija geriausiaiir auga. Ko gero, tai 
yra vienintelė jai tinkanti dirva.

Pagal dabartinius duomenis, vakarų sistema, su 
visais savo trūkumais, veikia geriau už marksistinę. 
Ir sunku pramatyti kaip komunistą i galėtų iš tos jiems 
nepalankios padėties išsinarplioti. Vieninteliai žmo
nės, kurie galėtų ką nors ta linkme nuveikti yra kaip 
tiktai tie, kurių rankose ir randasi visas jėgos šalti
nis ir kurie yra pasirįžę išlaikyti tą šaltinį nepakeis
tu. Brežnevas brutaliai ir visai aiškiai įrodė tai, dar 
1968 lapkričio mėnesį, kai jis išaiškino "socialistinės 
bendruomenės" sąvoką. Kraštas, kartą tapęs komu
nistiniu, neturi kelio algai.Rusijos vadai yra pasiruo
šę, net karine jėga, sulaikyti bėgančius nuo "socia
lizmo". Jie taip pat išaiškina net ir socializmo sąvo
ką. Toks yra receptas,parašytas Maskvoje, ir jo pa- 
gelba, padėtis satelitiniuose kraštuose išlaikoma ne
pakitusi.

Viskas atsidūrė amžinajame rate, kuriame parti
jos aštrumas daro sistemą neefektyvia ir neefektyvi 
sistema daro partiją dar aštresne.Ir norint iš to am-

Taip „gimsta“ Don Baziliįas [Rosinio opera ,,$ e v i I i j o s kirpėjas")

DAINININKAS: Įvairūs pedagogai vienodai su
pranta „vokalinio instrumento pagaminimą". 
Čia taip ir sakoma: dainininkui svarbiausia 
„sukurti instrumentą", nes „dainuojame ne balsu, 
o instrumentu“. Tai pagrindinis bei canto dai
navimo mokyklos principas, kurio paslapčių, kaip 
sakydavo mano pedagogas Dženaras Bara, reikia 
ieškoti pačioje bei canto XVII—XVIII amžių 
vokalinėje klasikinėje literatūroje.

Refleksinis dainavimas turi tris pagrindinius 
bruožus: fizinį, techninį ir emocinį. Sakoma, kad 
dvejus metus reikia tobulinti vokalinį instrumentą, 
ketverius — ruošti repertuarą, o dar dvejus — 
susipažinti su įvairiais stiliais. Trumpai kalbant, 
svarbiausias itališkosios vokalinės mokyklos tiks
las — išugdyti mažai nuo dainininko valios priklau
sančius įgūdžius, refleksus. Dveji metai, kuriuos 
praleidau Milane, ir buvo skirti tiems naujiems 
refleksams išugdyti, tobulinti dainavimo instrumen
tą. Ugdant tuos refleksus, visada labai jautriai at
sižvelgiama į kiekvieno dainininko individualybe. 
Kiekvienas žmogus turi nepakartojamą, tik jam bū
dingą prigimtį, fizinius balso davinius. . . Antra 
vertus, iš dainininko reikalaujama griežto režimo. 
Jei pasirinkai dainininko kelią — visas jėgas ir 
valią turi atiduoti dainavimo menui tobulinti. Ta
čiau mūsų konservatorijos praktika rodo, kad 
studentas vokalistas, kad ir labai norėdamas, ne 
visada gali skirti visas jėgas pagrindinei specia
lybei. Antai kartais studentas iš ryto turi solfe
džio užsiėmimus, po to — kamerinis dainavimas, 
dar vėliau — fizinis lavinimasis ar kas nors pana
šaus, ir tik po to jam lieka laiko specialybės už
siėmimams. Ar studentas gali dainuoti! Aišku, ne!

Manau, sudarant mokymo planus ir nustatant stu
dento režimą, SVARBIAUSIAS IRĄ PAGRINDINIS 
DĖMESYS TURI BŪTI SKIRIAMAS SPECIALYBEI. 
Pagaliau, atliekant fizinio lavinimosi užsiėmimus, 
būtina atsižvelgti j vokalisto specialybės ypatu
mus: čia reikia taikyti specifinius pratimus. Ref
leksinis dainavimas reikalauja, kad iš pat pradžių 
būtų ugdomi teisingi įgūdžiai. . .

ŽURNALISTAS: Operos teatro nesėkmes neretai 
bandome paaiškinti silpnu ar nepakankamai geru 
studentų parengimu konservatorijoje. Ar, jūsų nuo
mone, tam yra pagrindo!

DAINININKAS: Man rodos, pats teatras turi su
sirasti talentingų dainininkų, būsimų solistų, nuolat 
galvoti apie trupės atnaujinimą, apie savo presti
žą ir ateitį. . . Dėl to būtina, kad TEATRAS IR 
KONSERVATORIJA GLAUDŽIAI BENDRADAR
BIAUTŲ. Teatras turi domėtis, kas vyksta jau pir
muose konservatorijos kursuose; jis turi j studen
tus vokalistus žiūrėti kaip į būsimus solistus, kaip 
sakoma, „sirgti" dėl jų, žinoti, ko jam reikia ir 
ko jis nori. . . La Skalos pavyzdys akivaizdžiai mo
ko, kad reikia ir galima žiūrėti daug metų į prie
kį. . . Be to, čia klausimai sprendžiami labai prak
tiškai. Antai prie La skalos veikianti dvimetė dai
nininkų mokykla ruošia su dainininkais tokias par
tijas. kokių reikia teatrui. Deja, mūsuose kol kas 
tokių kontaktų tarp teatro ir konservatorijos nėra. 
Dėl abipusiškos kaltės solistai nepakankamai pa
ruošiami. Studentas mokomas penkerius metus, 
jam sakoma, kad Iš jo bus solistas, o kai baigia — 
jem nesuranda vietos. Kodėl taip atsitinka! Nega
bus! Tai kam tada jį reikėjo priimti į konserva
toriją! Menas nepakenčia silpnų, nežino gailes-

rT--»»«r*MrMM,iįnrririi tir wrwrnriIiamiaaa.er^nwr naraMUrnr naimi

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©>

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•©©©©©e*

žino rato ištrūkti, reikia sušvelnėjimo pačioje Mask
voje. Nieko nėra negalima. Jug maršalas Tito ir Dub- 
ček sušvelnėjo, o jie tačiau buvo komunistų partijos 
vadai. Ir Sovietų Sąjungoje yra pakankamai partijos 
narių, kurie puikiai mato kokią kainą jų partija sumo
ka už savo dabartinę politiką: antoganizmas užsieny
je, apatija ir ekonomijos susilpnėjimas namie. Juk 
pirmoje eilėje jie yra visi technokratai ir tik antroje 
idealogai. Vieną dieną, šie žmonės gali perimti Sovie
tų partijos vadovavimą /paveldėjimo ar net pervers
mo keliu./

Daleistina. Tačiau, jei tas galėjo įvykti tai jau tu
rėjo įvykti, laike šios Rusijos vadų generacijos - Ko
sygino generacijos, nes jie ir yra tais technokratais. 
Jie matė kas dėjosi prie Stalino. Jie žino kas darosi 
ir dabar. Ironiška, kad tas pats technokratas Kosygi
nas, paliepė užimti Čekoslovakiją net nepaisydamas 
ideologo Suslovo protestavimo. Pats Suslovas, žino
ma, protestavo tik dėl tikėtosi komunistų užsienyje 
nepritarimo.

Jau ilgas laikas kai viliamasi Maskvos širdies su
minkštėjimu. Gąsdina mintis, kad gal Rusijos komu
nistų partija yra jau pakliuvusi į padėtį be išeities. Ji 
negali leisti daryti radikalius komunistinės sistemos 
pakeitimus, neprisipažindama, jog ji yra klaidinga ir 
neatsisakydama komunistinio pasaulio vadovavimo. 
Teisindami save ir tautinės jėgos interesų vedami jie 
pavirto į nelanksč jausią grupę pasaulyje. Be opozici
jos, _be rinkiminės sistemos - niekas negali jų vadų 
nuomonių jėga pakeisti. Štai kodėl padėtis 1969 me
tais, po Čekoslovakijos invazijos, yra pagrindinai 
skirtingat nuo padėties 1956 metais , po Vengrijos in
vazijos. 1956 metais Rusijoje ėmė reikštis liberali- 
zėjimo polinkis, o 1969 metais toks polinkis yra pa
sukęs atgal į priespaudą. Gali būti, jog vieną dieną 
Maskvoje, kas nors ir turės protingos drąsos vėl nu
kreipti tą polinkį į teisingesnę pusę. Jei ne, tai dvide
šimt pirmojo šimtmečio istorikai turės marksizmą 
laikyti vienu iš klaidingiausių posūkių visoje žmonijos 
istorijoje. pabaiga.
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čio; nesugebi — užleisk vietų sugebančiam. Pa
sigailėsi negabaus studento, vėliau operinis me
nas atsigręš prieš patį žiūrovų, jo nepagailės. Jei 
operos teatras ir konservatorija nesuras kontak
tų — neišvengsime vokalinės krizės. Kol du su
augę pešasi ir nesutaria, vaikas kenčia...

ŽURNALISTAS: Na, bet, sakykime, tas „vaikas**, 
penkerius metus mokytas, laimingai pateko į te
atrų.

DAINININKAS: Man rodos, jam dar nėra pa
grindo džiaugtis. Išėjęs iš konservatorijos, jis ne
tenka globos, priežiūros, paliekamas dievo va
liai. . . Dainuok, kaip išmanai. Tuo tarpu nė vienas 
La Skalos solistas per visų kūrybinės karjeros lai

kę nepraranda pedagogo globos. Tai taisyklė be 
išimčių. TOKĮ PEDAGOGĄ, KURIS NUOLAT PRI
ŽIŪRĖTŲ SOLISTUS, BŪTINA TURĖTI- TEATRE. O 
jo nėra. Pedagogas arba teatro meno vadovas, 
gerai išmanantis vokalo reikalus, turėtų aiškiai 
nubrėžti ir sudaryti kiekvieno jauno solisto visos 
karjeros repertuarų. Tai kūrybinė dainininko bio
grafija. Apie tai mes negalvojame. Jaunam dai
nininkui, atėjusiam į teatrų, dažnai daroma „pa
slauga": patikimos pačios sudėtingiausios parti
jos. Tai dažnai būna meškos paslauga. Kų turėtų 
dainuoti subrendimo apogėjuje, dažnai jis dainuo
ja, žengdamas oirmuosius savarankiško kūrybinio 
gyvenimo žingsnius. Čia būtinas nuoseklumas. . . 
Prisimenu vienų ryškų pavyzdį. Žinomas italų te
noras Pavarotis pedagogo nurodymu dėl visiško 
vokalo sustiprėjimo, ruošdamasis dainuoti sudėtin
gesnes operų partijas, ištisus trejus metus dainavo 
tik Hercogo partijų Verdžio operoje „Rigoletas". 
O mes dažnai tesirūpiname kitais rodikliais, pa 
vyzdžiui, kiek solistas sudainavo partijų. Beje, vo
kalinio meno „žvaigždės" Italijoje per sezonų 
paprastai dainuoja ne daugiau kaip 2—3 skir
tingose operose. Mūsų solistai dažnai ilgam arba 
net visam laikui praranda „formų", tiesų sakant, 
ne todėl, kad daug dainuotų, o todėl, kad prade
da nuo to repertuaro, kurį, gal būt, reikėtų dai
nuoti po dešimties metų. . .

ŽURNALISTAS: Teatro vadovybė, vykdydama 
finansinį ir spektaklių planų, stengiasi publikos 
dėmesį patraukti naujais vardais. Matyt, tai ne 
antraeilė priežastis, sudėtingus vaidmenis paski
riant jauniems, dar nepatyrusiems solistams. O kų 
teatrui daryti!

DAINININKAS: Iš tikrųjų tai ne antraeilė prie
žastis. Reikia pasakyti, kad iš viso finansinis ir 
spektaklių skaičiaus planas gimdo nenormalių pa
dėtį. Geriausi pasaulio teatrai gyvena iš dotaci
jų. Kodėl mums reikėtų vaikytis finansinio efekto 
ar pelno!! Man rodos, visų mūsų pagrindinis tiks
las — spektaklių kokybės, o ne kiekybės sieki
mas: juk menas nepripažįsta jokių kompromisų, 
vidutiniškumo ir pilkumo. Meno paskirtis — teikti 
žmonėms dvasinį džiaugsmų, o šių misijų gali at
likti tik aukščiausios kondicijos menas, nesusijęs 
su jokia materialine nauda. Tik menas, nežinantis 
kompromisų, gali žmonėse išugdyti estetinių ver
tybių troškimų.

Galvojant apie teatro planus, kyla ir kitokio 
pobūdžio samprotavimų. Antai teatrinio sezono 
metu kiekvienų savaitę — 6 spektakliai. Kodėl še
ši! Ar kas bandė rimtai pagalvoti apie miesto 
meninius poreikius! Man rodos, sudarant teatro 
ališų, būtina atsižvelgti j miesto gyventojų skai
čių, žmonių, lankančių teatrų, procentų ir kitus 
dalykus. Gal paaiškėtų, kad ir geriausias teatras, 
rodydamas šešis spektaklius per savaitę, nesusi
lauktų anšlago. Gal visiškai pakaktų ir dviejų 
trijų! ..

Ir dar. Kad nenukentėtų pamėgti dainininkai 
dėl finansinių planų, kad galima būtų racionaliau 
reguliuoti jų kūrybinį gyvenimų, reikėtų daugiau 
kviestis gastroliuojančių solistų. Tai paįvairintų 
teatrinį gyvenimų, o svarbiausia — liktų laiko kel
ti sezono repertuaro meninį lygį. Taip elgiasi dau
gelis teatrų; tai natūralu: kad ir geriausias solis
tas, jei jis be perstojo dainuoja tam pačiam klau
sytojui, — nebetenka patrauklumo, nusibosta. . .

ŽURNALISTAS: Besidomint teatro (tai pasakyti
na ne tik apie operos teatro kolektyvų) gyveni
mu, nesunku pastebėti, kad čia toli gra

žu ne visada vyrauja savitarpio pagarbos 
atmosfera. Gal jų pagimdo pati teatrinio darbo 
specifika! Gal pavydas ir kiti, nors ir, kaip sako
ma, žmogiški, bet ne visai patrauklūs bruožai, 
tiesiog neišnykstantys dalykai!

DAINININKAS: Nepagarba ir kitos negerovės, 
trukdančios dirbti, žinoma, nėra kokie nors neiš
vengiami dalykai. Priešingai, juos lengva Išgyven
dinti, Įvedus tvarkų ir sistemų. Tokia tvarka, aiš
kiai nusakanti kiekvienam vietų, pareigas, atly
ginimų ir visa kita, yra KONTRAKTINĖ SISTE
MA.

Antai La Skaloje kiekvienam teatriniam sezo
nui teatro vadovybė su dirigentu, režisieriumi, 
dailininku ir solistais sudaro kontraktus penkiems 
spektakliams. (Beje, kontraktai, tiesa, šiek tiek 
mažesnei sumai, sudaromi ir su dubliuojančiais 
solistais, kurie dainuoja tik susirgus pagrindiniams 
atlikėjams.) Vadinasi, teatras aiškiai pats pasako 
(o nepalieka spręsti patiems atlikėjams): „Tu ge
resnis, o tu blogesnis", čia sugebėjimas ir atly
ginimas — neatskiriami dalykai. Be to, sudarant 
kontraktus, atlyginimo dydis priklauso ne tik nuo 
meninės individualybės masto, bet ir nuo dainuo
jamų partijų sudėtingumo. Sudėtingumas spren
džiamas, žiūrint iš bei canto pozicijų. Sites kont- 
raktavimo principas, lygiavos nebuvimas, atlygi
nimas skatina nuolat palaikyti meistriškumų, svei
kų kūrybinę konkurencijų. Sį sezonų dainavai blo
gai — kitų teatras kvies kitus... Tai neleidžia 
užsnūsti, gyventi praeities nuopelnais, sudaro 
teatro aplinkoje pagarbos atmosferų, užkerta kelią 
intrigoms, pataikavimui. Deja, lygiava, kuri kol 
kas mūsuose praktikuojama, dažnai ugdo laviravi
mo įgūdžius' tarp kolektyvo narių, padėties ir 
vardo.

La Skalos premjerai trupę formuoja spektaklio 
dirigentas. Jis atsako už spektaklio meniškumų. 
Niekas — jokios visuomeninės organizacijos — ne
sikiša j jo darbų...

Manau, įvedus ir pas mus kontraktinę sistemų, 
būtų išspręsta daug svarbių ir aktualių teatrinio 
gyvenimo problemų. 
ŽURNALISTAS: Tačiau kontraktinė sistema reika
lauja gerų atlikėjų!
DAINININKAS: Taip. Bet nemanau, kad dabar 
teatro vokalinis-kūryblnis pajėgumas yra kritiškoj 
būklėj. (Tarp kita ko, mūsų kolektyvas palyginti 
labai jaunas; vyriausias atlikėjas neturi daugiau 
kaip 4S-erius metus.) Yra iš ko pasirinkti, tik 
svarbiausia, kad pats teatras, vadovybė tuo su
sirūpintų. ..
ŽURNALISTAS: Dažnai mes esame blogo spek
taklio liudininkai. Apie tokius spektaklius ir kal
bama, ir rašoma. Tačiau niekada negirdėti klau
simo: kas pagaliau atsako už spektaklį! 
DAINININKAS: Natūralu, jog už nepasisekusį
spektaklį visų pirma turi atsakyti tie, kurie daly
vauja scenoje. Jie ir atsako už blogų darbų, jei 
žiūrovas lieka nepatenkintas. Tai didžiausia baus
mė. Tačiau nepasisekęs spektaklis, man rodos, 
daugelio priežasčių rezultatas. Jo sėkmė ar ne
pasisekimas prasideda jau planuojant, parenkant 
spektaklio sųstatų. Anksčiau pasakytos kai kurios 
mintys ir buvo noras kiek įsigilinti į mūsų vo
kalinio meno operos problemas, paieškoti nepa
sisekimo šaknų.

Teatre užleidžiami meniniai reikalai, visiškai už
mirštama, kaip svarbu nuolat atnaujinti kolekty
vų. .. Štai pavyzdys iš baleto veiklos. Prieš kurį 
laikų į teatrų iš karto atvažiavo net 11 jaunų 
šokėjų, baigusių Leningrado Vaganovos baleto 
mokyklų. Kur jie dingo! Girdėti tik viena kita 
pavardė. Kas turėjo rūpintis jų augimu! Manau, 
labai praverstų visam laikui išsiaiškinti kiekvieno 
kolektyvo nario vietų, jo pareigas ir atsakingumų 
už savo darbų. Sakoma, kad nepritaikytos teatro 
sąlygos. PereŲim, esu, j naujus, patogius rūmus, 
naujai ir dirbkim. Žinoma, sųlygos nėra idealios. 
Tačiau ne jos pagrindinės kaltininkės: trukdo ne' 
blogos patalpos, o bloga tvarka, blogas teatro 
reikalų supratimas. Naujų rūmų sienos neišgelbės.

Nemanau, kad šiuo metu mūsų operos teatras 
pergyventų gilių krizę. Tačiau kiekvienas, kuriam 
rūpi jo reikalai, turi pagal savo jėgas siekti, kad 
to neįvyktų. „ ęvYTIIRYS*

KRe'vi 
VE/dRoOZ/ai

Didelis šuldu-huldu kilo Vilniaus agrozootech- 
nlkumo mokomojo ūkio paukščių termoje. Kala
kutus, atrodė, trenks apopleksija: taip smarkiai 
paraudę jie sparnais rėžė ratus apie ūkio di
rektorių Radzevičių, vyr. buhalterę Gaidamavi
čiūtę Ir vyr. zootechnikų Kosovecą.

Pastarasis, tiesa, fermoje dąžnas svečias. Koso- 
vecas, mat, savanoriškai užsikrovė ir nedėkin
gas kalakutų realizuotojo pareigas. Paukštinln- 
kės pagal racionus tuos kalakutus nušerdavo Iki 
kondicijos. O paskui atvykdavo Kosovecas. Vie
nas. Nei skyriaus vedėjo, nei buhalterio Į paly
das nekviesdavo, jų brangaus laiko netrukdyda
vo, nes to\ie palydovai suteiktų tik papildomų 
rūpesčių. Jiems dalyvaujant, kiekvieną kalakutą 
tektų sverti spurdantj ir jau nupeštą, kad juodu 
ant balto atsispindėtų jų gyvas svoris Ir mėsos 
išeiga. O zootechnikas nepakenčia formalumų. 
Jei kartą mokomojo ūkio paukštynas patikėtas 
jo žiniai, tai jame jis ir jaučiasi kaip nuosa
voje vištidėje. Jo nurodymu sveriama tik ka
lakutų skerdiena. Paskui ji patenka j Juodšilių 
vartotojų kooperatyvo parduotuvę. Ir ten par
duodama sumažintomis kainomis. t

Kodėl sumažintomis? Pabandykime paspėlioti. 
Štai netolimoj praeity, birželio mėnesj, nuo pei
lio fermoje krito 53 kalakutai. S) kartą, beje, 
juos pasvėrė ir prieš skerdimą. Jie svėrė 264 
kg. Jeigu šį gyvą svorj perskaičiuosime j sker
dieną, tai ūkis turėjo gauti 213 kg kalakutienos. 
Bet zootechnikas, kaip jau minėta, popierizmo 
nepakenčia kaip kalakutas raudonos skarelės. To- 
lėl ir gvvų kalakutų svėrimo, ir skerdienos svė- 
.-Imo aktai sudegė kaip ugn>. Pabandykit dabar 
užginčyti, jog skerdienoš buvo ne 121 kg (kaip 
teigia Kosovecas), o 213 kg, t. y. 92 kilogramais 
daugiau (kaip turėjo būti pagal teorinius apskai
čiavimus)!

Neužginčysite. Zootechnikas turi savo nuomo
nę Ir pardavinėja kalakutieną, kaip sakoma, pl- 

jglau grybo: po 90 kapeikų kilogramą. Bet juk 
tai nuostolis ūkiui! Ką mano zootechnikas, šitaip 
nupigindamas paukštieną?

Neskubėkim su replikom. Užsukime | Juodšilių 
parduotuvę, kurioje turėjo būti realizuoti visi 
53 kalakutai. Dėl viso pikto paklauskime, kiek 
pardavėjos jų pardavė. Atsakymas bus netikė
tas:

— Keturis. Viso labo jie svėrė dvidešimt ki
logramų.

O kur dar 101 kilogramas, pasak zootechniko, 
irgi realizuotas per parduotuvę? !r parduotas, 
kaip žinote, pusvelčiui. Ogi vietoje likusių 
paukščių zootechnikas ant prekystalio paklojo 
grynus rublius, užsidėjo baltą chalatą ir pats 
pradėjo pardavinėti kalakutieną fermoje.

Istorija nutyli, ar visi jam mokėjo tik po 
90 kapeikų už kilų, ar už kvallilkuotą pirkėjų 
aptarnavimą, už sugebėjimą GERAI Įmitusius 
paukščius pardavinėti kaip liesus zootechnikas 
ėmė Ir antkainį. Tik žinoma, jog prekiaujant jam 
talkininkavo paukštinlnkė Molkovskaja, Ir kad 
92 kilogramų kalakutienos vis dėlto trūksta. Už 
tą trūkumą tikrai turėtų atsakyti Kosoveco ki
šenė.

Tačiau zootechnikas nelabai lesijaudina. Juk 
Ir ūkio 'direktorius, Ir vyr. buhalterė tiesiog su
žavėti jo vadovavimu fermai. Jie tiesiog stebisi, 
kaip kalakutai išauga tokie dideli, tokie riebus 
ir kokiu būdu kalakutiena net už veršieną pi
gesnė.

Taip besistebėdami jie Ir patys pasiėmė iš 
termos po dldelj riebų kalakutą. Žinoma, papi
gintom kainom. Todėl patenkinti. Nepatenkinti 
burbuliuoja tik kalakutai, kad juos tokius rie
bius šitaip neužpelnytai ) liesųjų luomą nuže
mina.

is-Sluoto S".
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Rytą» kai norėjosi miego
— Kažkas ateina, — kumštelėjęs petimi, 

sušnibždėjo Paura. Jo žvilgsnis buvo 
įsmeigtas į kaimo pusę, skendinčią pilkoje 
ir minkštoje nakties prieblandoje. Aš atsi
klaupiau ir atsargiai palenkiau karklo ša
kas, kurios trukdė žiūrėti. Pajutau, kad 
mano sprandą spaudžia šautuvo diržas. 
Keista, kad iki šiol jo beveik nejaučiau. 
Tartum ginklas pats save būtų priminęs.

Jau trečia naktis gulėjome šiame'pamiš
kės karklyne, bet tik dabar pirmų kartą 
pasirodė kažkoks gyvas sutvėrimas. Mes 
laukėme iš miško, o jis kėmešavo nuo kai
mo pusės. Tai ištįsdamas, tai vėl sumažė- 
damas juodas šešėlis per kemsuotą ganyk
lą artėjo tiesiai į mus. Nors mums, prisi- 
spaudusiems prie žemės, jis atrodė nema
žas, bet greitai supratau, kad tai vaikas. 
Jau galėjau įžiūrėti ant berniūkščio kup
ros užmestą pilką maišelį.

Kai jis beveik susilygino su mumis, Paura 
stryktelėjo iš krūmo ir čiupo vaiką už pe
ties. Sis išsigandęs suriko, bandė išsiveržti, 
bet stiprūs vyro pirštai taip sugniaužė petį, 
jog berniūkštis iš skausmo persikreipė ir 
pakluso. Paura'atsitempė jį į/karklyną.

Kišeniniu žibintuvėliu aš švystelėjau 
vaikui į veidą. Išsigandusios juodos aku
tės markstėsi nuo šviesos ir bėginėjo į ša
lis, lyg ieškodamos spragos, pro kurią jis 
dar galėtų ištrūkti.

— Kas tu toks? — nelabai mandagiai 
paklausė Paura, atgręždamas į save pa
blyškusį berniūkščio veidą.

Vaikas tylėjo, tartum nesuprasdamas, ko 
iš jo nori.

— Kokia tavo pavardė? — bandžiau pa
tikslinti klausimą.

— Milašius... — nenoromis sumurmėjo.
— Ak, Milašius! — lyg apsidžiaugęs pa

kartojo Paura ir, prisikišęs prie ausies, 
sušnibždėjo man:

— Jo tėvas miške.
Prie mano kojų pūpsojo pilkas Lininis 

maišiukas. Atrišęs kaspiną, į maišo su- 
pliuškusią gerklę įkišau ranką ir ištrau
kiau duonos kepalą, lašinių bryzą, keletą 
svogūnų galvų ir baltus apatinius marški
nius, suvyniotus į laikraštį.

— Tėvui nešei?
Milašiukas tvirčiau suspaudė pablyšku

sias lūpas.
— Padėsim tau nunešti, mes jo draugai, 

— pasisiūlė Paura.
Vaikas žvilgterėjo į jį, paskui į mane, 

pamindžiukavo basomis kojomis ir vėl ne
patikliai panarino galvą.

— Tai kaip? Ar toli nuo čia bunkeris? — 
neatstojo Paura.

Mažasis Milašius dar kartą metė į jį 
žvilgsnį ir sumurmėjo:

— Aš nieko nežinau.
— Kaip tai? O kurgi neši tą paviržj?
Vėl tyla.
Paura niekada nepasižymėjo didele kant

rybe. Tuo labiau“, jei kiekvienam aišku, 
kad užklydėlis meluoja. Užsimetęs ant pe
ties automatą, mano draugas nervingai 
vaikščiojo apie vaiką ir gniaužė rankas, 
tartum ieškodamas, ką sugriebti.

Tuo tarpu Hš gretimų krūmų atslinko 

dar pora mūsų vyrų. Grėsmingai dideli, 
apsikarstę ginklais, stovėjome visi ratu, 
surėmę žvilgsnius į tą išsigandusį žvirblį, 
ir laukėme jo žodžio. Gal sučiuptas siūlo 
galas nuves mus iki paties kamuolio? Ap
maudu būtų grįžti tuščiomis, prisikama
vus tris naktis šlapiame karklyne.

— Kur turėjai susitikti tėvą — bunke
ryje ar miške? — jau gerokai piktu ir ne
kantraujančiu balsu paklausė Paura. Su
ėmęs dviem pirštais, jis pakėlė panarintą 
berniūkščio smakrą. — Sakyk, o jei ne — 
pertrauksiu diržu, visi mandrumai išlaks
tys!

— Nežinau! — rėkte išrėkė Milašiukas.
— Pažiūrėsim, — grėsmingai sududeno 

Paura, nusijuosdamas savo karišką diržą.
Vaikas susigūžė, jo išsigandusios, bėgi- 

nėjančios akys dar labiau išspango. Staiga 
jis metėsi kaip kurapkiukas pro mano ko
jas ir tikriausiai būtų pabėgęs, jei ne te
lefono laidas, kurį buvome nutiesę nuo vie
no krūmo iki kito. Pargriuvusį jį vėl su
čiupo vyrų rankos ir pastatė į vidurį. Pau
ra porą karti) švystelėjo per nugarą diržu. 
Pliaukšterėjimas lyg šūvių aidas nusirito 
iki pamiškės, bet naudos iš to buvo maža: 
berniūkštis įtraukė pečiuosna galvą, su
kando dantis, net ašarų neparodė.

— Tai kaip? Pasakysi?
Turiu prisipažinti, kad man pradėjo pa

tikti šio vaiko atkaklumas. Jis galėjo būti 
dvylikos ar trylikos metų, liesas, išaugtu 
apiplyšusiu švarkeliu, kelnės — iki pusės 
blauzdos, o kojos basos. čiuplus veidelis 
su tiesia gražia nosimi, juodos didelės 
akys, plonos, atkaklios lūpos. Jis bijojo 
mūsų, bijojo diržo ir šautuvų, bet dar la
biau bijojo išduoti savo paslaptį.

Žvilgterėjau į Paurą. Išraudęs jis mirk
sėjo savo įdubusiomis, bemiegėmis a'kimis 
ir, atrodo, buvo gerokai pasimetęs prieš šį 
mažą, užsispyrusį priešą. Norėdamas paga
liau padaryti stipriausią įspūdį ir mums ir 
vaikui, jis ramiai, bet kartu daug žadan
čiai pasakė:

— Man prakalbėdavo ne tokie vyrai! 
Kai prispausdavau, išdėstydavo kaip kle
bonui per išpažintį. — Jis šyptelėjo, bet 
lūpų virpesys buvo sukaustytas ir netik
ras. — Numaukit jam kelnes!

Šeivys, kuris buvo jauniausias ir dar be
ūsis mūsų būryje, uoliai šoko į pagalbą. 
Berniūkštis kaip ungurys rangėsi jo ran
kose, stengėsi ištrūkti, ir tik po didelio 
vargo pasirodė baltas, liesas jo užpakaliu
kas.

Aš nusigręžiau. Vis sunkiau buvo žiūrėti 
į šias nelygias grumtynes. Net kūdikiška 
nuogybė, blykstelėjusi savo trapiu baltu
mu tarp kareiviškų milinių ir ginklų, rėžė 
akis ir smelkė mane nemaloniu mauduliu.

Paura tuo tarpu neskubėdamas ruošėsi 
egzekucijai. Jis nulaužė kelias liaunas 
karklo vyteles, nusmaukė lapus ir ėmė 
šmiaukščioti sau per aulinį batą, tartum 
pirma ant savęs išbandydamas jų skaudu
mą.

Berniūkštis, kurio galvą, suspaudęs tarp 
kelių, laikė Šeivys. krūpčiojo nuo kiekvie
no kirčio, nors jie buvo skirti dar ne jam.

APSAKYMAS
ALGIRDAS POCIUS

Šis apgalvotai ilgas ir gąsdinantis ruoši
masis plakti jį veikė kankinamai. Paga
liau nebeištvėręs vaikas, šniurkščiodamas 
nosimi, sulemeno:

— Nemuškit, aš pasakysiu.
Paura nustojo švytravęs vytelėmis.
— Seniai taip, reikėjo. Čia vyriška kalba, 

— maloniai .užbosijo jis, arčiau prieida
mas.

šeivys atleido berniūkščio galvą. Vaikas 
greitai užsitraukė kelnes ir pasičiupinėjo 
nuspaustas ausis.

— Ar toli bunkeris? — paklausė Paura, 
tėviškai paimdamas berniuką už rankos.

— Netoli, — vos girdimai sumurmėjo šis, 
nepakeldamas akių nuo žemės.

— Tai vesk!
Paura ir berniūkštis žingsniavo priekyje, 

o mes su paruoštais ginklais slinkome iš 
paskos.

Aušo šiltas, miglotas rytas. Kažkur pa
pieviuose, lyg žaisdami slėpynių, ūbavo 
kiškiai. Nuo medžių šakų kapsėjo apsunkę 
rasos lašai. Susmigusios į blykštantį dan
gų, senų eglių ir pušų viršūnės dar tebe- 
snaudė ramios ir sustingusios, kaip žalios 
statulos.

Brovėmės per dulsvų prieblandą, kuri, 
išsigandusi artėjančios dienos, spaudėsi la
biau prie žemės, lindo į eglių pašakes ir 
pakrūmes. Atrodė, kad mes savo kūnais 
taip pat draikome tamsą, ir toje vietoje, 
kur mūsų praeita, pasidaro šiek tiek švie
siau.

Vedliai kulniavo spėriai — mes vos spė
jome sekti. Paura tėviškai laikė vaiką už 
rankos.

— Ar dar toli? — pasilenkdamas pusbal
siu klausė jis.

Berniukas bailiai žvalgėsi po mišką, tar
tum iš tikrųjų jis pirmą kartą čia būtų pa
tekęs.

Nužingsniavus dar galą, jis sustojo, susi
gūžė į pečius ir pralemeno:

— Kad aš nebežinau...
Paura lošterėjo galvą, tarsi būtų gavęs 

smūgį.
— Brolyti, tu nejuokauk! — pagrasė jis. 

valdydamas užplūstantį pyktį. — Greičiau 
rodyk!

Berniukas vėl pasijudino. Slinko jis ne
noromis, daugiau Pauros tempiamas. Ret
karčiais atsigręždavo, lyg norėdamas įsiti
kinti. ar toli nueita.

šlumšėjome per minkštas samanas, brau
kėme veidais rasotas medžių šakas, barš
kėjome, užkliūdami šaknų ir išvartų.

Atsidūrę prie pažliugusių tyrelių, susto
jome. Kelias užsibaigė.

— Kur? — visų žvilgsniai susmigo į ma
žąjį vedlį.

Jis abejingai vartė juodas akis, tartum 
pats kažkuo stebėtųsi, kraipė galvą ir bur
bėjo sau po nosimi:

— Aš nebežinau...
Paura vėl ėmė čiupinėtis apie diržą. Ša

lia atsistojo Šeivys. Aš .atsitraukiau nuo 
būrio ir nusliūginau už kadugyno nusišla
pinti. Nebenorėjau žiūrėti, kaip ims lupti 
tą vaiką. Girdėjau; kaip pliaukšėjo diržas, 
kaip inkštė lyg šunytis mušamas Milašiu

kas, o aš tebestovėjau už krūmo, nors savo 
reikalą buvau užbaigęs. Jutau, kaip vis 
skaudžiau ima dilgčioti gyslelė, varinėjusi 
kraujų per smilkinį. Pakšterėjo ant nosies 
rasos lašas. Perbraukiau ranka veidų ir. 
tartum gavęs kokį įsakymų, greitai sugrį
žau prie vyrų, suėmiau Paurą už peties ir 
atlošiau:

— Užteks! Iš to nieko nebus! Mums Mi
lašius banditas, o jam — tėvas. Neverskim 
vaiko to daryti. Patys surasim!

Nuo pykčio iškreiptas Pauros veidas at
sigręžė į mane. Maniau, kad jis griebs pis
toletą ir pils tiesiai į kaktų.

— Patys susidorosimi Be vaikų pagal
bos! — tvirtai pakartojau, atlaikydamas jo 
įsiutusį žvilgsnį.

Paura žvilgterėjo į kitus: vieni, nudelbę 
akis, tyrinėjo samanas prie savo batų, kiti 
žvalgėsi į nykias, ožkabarzdžių kupstais 
pasišiaušusias tyreles. Buvo aišku, kad vi
siems ne prie širdies šis tampymasis su 
Milašiuku.

Vyras nuleido rankų, kurioje virpėjo 
platus, juodas diržas, atsitiesė ir be ypa
tingo karščio burbtelėjo:

— Visuomet atsiranda minkštapaučių...
Berniūkštis, pasinaudojęs sutrikimo mi

nute. greitai užsitempė kelnes. Jis dar te- 
be.šniuksėjo nosimi ir rankove šluostėsi 
akis. Paura suėmė jį už čiupros ir pastū
mė:

— Bėk ir daugiau nepasipainiok man 
ant tako... bandito išpera!

Vaikas iš pradžių nedrąsiai, vis dar neti
kėdamas ir bijodamas, kažkaip skersas to
lo j miškų. Įsitikinęs, kad niekas nesiruo
šia šauti, jis pasileido tekinas ir bematant 
dingo už medžių.

Mes likome stovėti po žaliomis, nuluzgu- 
siomis eglių šakomis. Tylūs žiūrėjome, 
kaip virš suvargusių, kreivų tyrelių pušai
čių kėlėsi skaisti, migloje išsipraususi sau
lė. Švilpdamos sparnais, praskrido dvi an
tys. Plekšėdamos jos nusileido kažkur ne
toli pelkėje. Rytas aušo iš tikrųjų gražus, 
šiltas, norėjosi kur nors atokaitoje išsities
ti ir užsnūsti. Praradus žygio tikslą, į vyrų 
kūnus smelkėsi nuovargis. Net miškas šių 
valandų atrodė aiškus, tartum permato
mas, be grasumo ir pavojų. Galėjai many
ti. kad naktis, nuslinkusi į praeitį, nusine
šė viskų, kas buvo negera, pikta. Dienų au
šo ramiems darbams, paukščių čiulbesiui, 
medžių ošimui. Tokį rytų net žingsnį žengi 
atsargiai, kad ko nors neišgąsdintum.

Sunkiai vilkdami kojas, slinkome atgal j 
pamiškę. Pėdinome tylėdami, tartum visi 
būtumėm kalti dėl kažkokios nesėkmės. 
Tik Paura vis šnarpštė nosimi jr tyliai kei
kėsi. Pagaliau neiškentęs jis atsigręžė j 
mane ir tarė:

— Pranešiu kapitonui apie tavo sabota
žą!

— Galėsi. — ramiai sutikau.
— Sugavo Milašių ir nurovė kudašių. — 

užbosijo kažkuris iš Voros galo. Jam pri
tardamas. sugargsėjo kitų Vyrų juokas.

Paura piktai nusispiovė į uogienojus, su
sikūprino ir labiau paspartino žingsnį. Už
sigavęs jis. rodės, norėjo nuo mūsų atsito
linti. Gal būt. labiausiai nepatiko jam. kad 
už savo nugaros girdėjo mano žingsnius, 
pakaušiu jautė mano žvilgsnį. Ptiura kar
tas nuo karto nervingai krestelėdavo gal

vą, tarsi vaikydamas mašalus ar pats su 
savimi kalbėdamas. Jis taip buvo nugrimz
dęs savyje, jtfg nepastebėjo pamiškėje-sto- 
vinčių trijų vyrų.

— Paura, gulk! — riktelėjau aš, bet tą 
pačią akimirkų gelsvą ryto tylų suplėšė 
šūvių serija. Mačiau, kaip suvirpėjo plati, 
miline aptempta Pauros nugara, kaip jis 
apglėbė rankomis krūtinę ir, pasisukęs 
skersas, kairiuoju pečiu krito ant žemės.

— Neleisti į miškų! — valdingai šaukė 
balsas kažkur iš kairės pusės.

Šūviai tratėjo kaip degantys eglišakiai. 
Kartais kulkų atplėšta pušies kamieno žie
vė krisdavo tiesiai man ant veido.

Netikėtai užklupti, banditai blaškėsi nuo 
vieno medžio prie kito. Trauktis į kaimo 
pusę jie bijojo, o kelias į miško gilumą bu
vo užkirstas. Mačiau, kaip vienas jau gu
lėjo atviroje aikštelėje, niekur nebesislėp
damas. Kiti du dar atsišaudė. Netrukus iš 
jų pusės bepoškėjo tik vienas šautuvas.

Tada aš atsargiai nuslinkau prie Pau
ros. Stiklu aptrauktos, negyvos akys žiū
rėjo į medžių viršūnes. Paėmiau šiurkščių, 
dar šiltų jo rankų. Nebejausdamas širdies 
tvinksnio, laikiau bičiulio plaštakų, lyg at
siprašydamas ar atsisveikindamas. Kartu 
su blėstančia žuvusiojo kūno šilima j ma
no širdį vis aštriau plūdo sunkus, priekaiš
tingas skausmas. Tartum ir aš būčiau kal
tas dėl Pauros mirties. Paskutinio mūsų 
susikirtimo nuosėdos raižė krūtinę it su
piltos stiklo šukės. Kažkų šnibždėjau jam 
lūpomis, ir atrodė, kad manęs jis klausoši 
nebe gulėdamas ant žemės, o plazdenda
mas kažkur ore.

— Kas tau? — virš savęs išgirdau žo
džius. Pakėliau galvą. Šalia stovėjo Šeivys, 
ant peties užsimetęs automatų. Jo veidas 
buvo išblyškęs, o vienas skruostas kažkuo 
išteptas.

— Pauros nebėr, — pralemenau, klūpo
damas ant kelių.

— Nieko nepadarysi: vienas už tris, — 
tartum pasididžiuodamas šaltai ištarė Šei
vys, ir nuo tų žodžių mane dar kartą nu
purtė šiurpas.

Miške vėl viskas nurimo. Girdėjosi, kaip 
šakose ėmė ciksėti atsitokėjusios zylės. Tik 
šūvių aidas, rodos, dar tebeklaidžiojo kaž
kur tarp medžių.

Apypiečiais iš kaimo atvarė du porinius 
vežimus. | vienų paguldė Paurą, o į kitą — 
visus tris miškinius. Kad saulė nekaitintų 
ir musės nelįsti), nukautuosius apdangstė 
milinėmis.

Vežimams slenkant per kaimų, ant kelio 
pasirodė tas pats berniūkštis, kurį buvome 
sučiupę naktį. Jis prisigretino prie manęs 
ir. nedrąsiai žvilgčiodamas į akis, tarė:

— Dėde, leiskit pažiūrėti į tuos vežime...
— Atstok! — piktai užrikau. — Čia nėra 

tavo tėvo!
Vaikas suglumęs atsitraukė, bet, dar ne

galėdamas patikėti mano melu.-kurį laiką 
sekė iš paskos. Basos, suskirdusios kojos 
be garso tipeno per kelio dulkes. Tik kai 
Šeivys pagrasė diržu, berniukas prisiglau
dė prie ganyklų tvoros ir liko stovėti vieni
šas ir liūdnas, akimis lydėdamas mūsų 
niūrią eisenų.

(iš,,Pergalės žurnalo)

5 psl. ♦*» ***. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ♦♦ Nr. 42(1169), 19 6 9 m. s p a I i o m ė n. 15 d.



P ranys Al senas ♦* * ♦ ***************
PAMOKSLAS APIE TESTAMENTUS

Jeigu turtas paliekamas ir 
Lietuvoj gyvenantiems įpėdi-

* *************************
*************

* * ♦ ♦

’’Klaupkitės, griešininkai", 
kelkite į dangų rankas ir pra
šykite Dievo atleidimo, pakol 
dar nevėlu'."

Tai seno stiliaus pamoksli
ninko frazė, kurią prisimenu, 
nostalgiškai prisiminęs anuos 
laikus, kai mano gimtinėj pa
rapijoj, senstelėjęs klebonas, 
dabar jau amžiną atilsį, kun. 
A.Ivaška, užsikarščiavęs sa
kykloje, klaupdavosi pats, kel
davo į viršų rankas ir klup
dydavo visos bažnyčios maldi
ninkus.

Efektas - būdavo nemažas'. 
Kai kurios moterėlės, susi
graudinusios, pradėdavo balsu 
raudoti. Vadinasi, pamoksli
ninko buvo pataikyta į taikinį...

Nebe to, kad ir dabar nerei
kėtų moterėles, ypač pletkus 
mėgstančias , kai kada pakir- 
kinti - pravirkdinti, o vyrus - 
pabarti dėl perdidelio "čėr- 
kos" pamėgimo. Bet to visko, 
ypač po 2-rojo Santarybos su
važiavimo, toli gražu, dar ne
pakanka. Reikia ir kunigams 
atsisukti daugiau veidais į gy
venimą,į žmoniškus ir žemiš

ka turtą: pinigus ir nekilnoja
mąją nuosavybę, bet nepalieka, 
pasakytume , labai paprasto 
daiktelio - teisinio savo turto 
sutvarkymo - testamento. Anot 
pamokslininko, kun.P. Ažuba
lio,paskutiniųjų dviejų dešimt
mečių bėgyje - mūsų tautie
čiai , lietuviai , nepalikdami 
testamentų,paliko Kanados iž
dui apie 2.000.000 dolerių 
savo/dažnai sunkiai uždirbtų/ 
pinigų.

Tad, štai, kokios pasekmės 
iš tų mūsų tautiečių, kurie, ti
kėdamiesi, "saulės amžių gy
venti", nepasiruošia padaryti 
testamento,kuriuo sutvarkytų 
savo žemiškosios kelionės 
pabaigą.

Šv.Jono parapijos klebonas, 
kun. P.Ažubalis , savam pa
moksle tuo reikalu kalbėjo la
bai praktiškais ir gyvenimiš
kais pavyzdžiais. Jis nurodė 
atvejus,kas pasidaro tada,kai 
mirusysis nepalieka testa
mento. Tuomet atvykstą Trust 
Co.įgaliotiniai ir viską perima 
savo žinion, nežiūrint kiek ve
lionis būtų turto palikęs, skir
dami , netgi , jo palaidojimui

n tams , reikalinga numatyti 
testamento. - vykdytojus , ku
riems /testamente/ nurodyti, 
kokiubūdu jiems turtą perduo
ti./Praktiškiausia-siuntlnia  is 
-Pr.Alš./Kitu gi atveju-stip- 
ri šio krašto dolerio valiuta- 
paverčiama niekais. Juk So
vietai, nors jų pinigai visiškai 
užsienyje nekotiruojami kaip 
beverčiai, skaito už dolerį tik 
90 kapeikų. O už tiek kapeikų 
-tenai tegalimą nusipirkti po
rą baronkų...

Be to, jeigu niekas kitas ne
sirūpina, tai Amerikoj ar Ka
nadoj stoja į teismus dėl pa
likimų Sovietų ambasados ad
vokatai, kurie už "bylos gyni
mą" pasiima sau, kaip honora
rą, tikrą "liūto dalį" - apie pu
sę viso palikimo. Kas tada lie
ka giminėms Lietuvoje - ži
noma, tik skatikai...

Taigi, pagirtinas mūsų kle
bonas už tokį praktišką pa
mokslą. Reikėtų,kad ir visi ki
ti lietuvių klebonai pakalbėtų 
iš sakyklų parapijiečiams ir 
kad primintų jiems apie šį, 
taip labai svarbų reikalą,nes 
žmonės, skubėdami gyvenimo 
dulkėtais keliais, dažnai užsi-

r

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽlfi.JSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE ».. .......................................

KAPITALAS VIRŠ TRIJlį SU PUSE MILIJONO DOLERIU.

ASM. PASKOLAS' duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ' GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
SOSTINE: Lietuvių Namai
Toronto 3, Ontario. —

MOKA 
y/4 %uz depozitus 
5% %r. už Šerus 
6% % už 2 m. term. dep.

IMA
17'A% už asm. paskolas 
7’/2% už mortgičius

1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

KASOS YAJ-ANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
pwHJskyjj^sjsekmadionius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ( liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

SIUNTINIAI IR DOVANOS | — hTšT' Lo,v E" io !lkrol"’ir 1 . , * U. S. S. R. paprastu bei oro past t.
BE MUITO DOVANOS:

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motpciklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vainosiąs ipopfhos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo iiparsrtai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 19% svarų gryno svorio.
0 Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
• Gyvenine Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimų.
Sąžiningai ir greitai patam^uijame.
Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimų
Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul
kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti {vairių prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais 
■?— penstadienials nuo 9 vai. ryto 

iki 7'VaI. vakaro; šeštadieniais 
— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p, pi.

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3,"t)NT.

Telefonas LE 1-3098 
Savininkai A. ir S. KALŪZA

miršta, jog ateis diena, kada laiko nei atsisveikinti su arti- padarymą - gali nebebūti nė 
mirsi, o tada - gali nebebūti maišiais, o anie testamento kalbos.

kus reikalus. O žemiškuosius 
reikalus gerai sutvarkius, bus 
gautas atpildas ir danguje.

Matyt, tai gerai suprasda
mas ir mūs iškis/Tor onte/kle- 
bonas, kun. P. Ažubalis, spalio 
5 d. bažnyčioje pasakė pa
mokslą apie labai svarbų rei
kalą - testamentus , prieš tai 
primindamas , kad laike pas
kutiniųjų dešimties dienų-lie- 
tuvių kapinėse buvo palaidot? 
7 lietuviai. Jų tarpe - vienas 
miręs nuo žaizdų, gautų auto
mobilio nelaimėje, kitas - su
kritę s kieme, prie savo namo 
durų ir miręs širdies smūgiu 
ir 1.1.

Mirė tai mirė- ir mes mir
sime, nes niekas su Dievuliu 
kontrakto nepsirašėme ligi 
kol Jis mums leis dar gyven
ti, svarbu tik tiek, kad miru
siųjų dalis, /bent kai kurie/, 
mirė tikrai šios žemės reika
lų nesusitvarkę, svarbiausia - 
nepalikdami jokio testamento 
ir tuo sudarydami labai daug 
bėdos ir rūpesčių artimie
siems , o jeigu jų nėra - savo 
draugams, kurie turi pasirū
pinti, mažų mažiausiai, nors jo 
palaiko j imu amžinojo poilsio 
vieton.

Tiesa, yra žmonių, mirštan
čių ir nepaliekančių jokio tur
to. Tad, ką gi padarysi? Bet 
daugiausia - mirusieji palie-
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/karstui ir pan./minimaliau
sią dalį - 250-300 dolerių.

Tuo tarpu kai testamentas 
esti paliekamas , laisvai įlei
džiami ir prileidžiami prie 
paliktojo turto jo artimieji, 
arba - testamento vykdytojai.

Testamentą padarius, daž
niausiai būną tokia procedūra. 
Testamento originalą - gali
ma esą palikti pas advokatą, 
sudariusį dokumentą .Išduoda
mas jo tik nuorašas, su reikia- 
įnu štampiniu nurodymu, kur 
randasi originalas. Tuo apsi- 
draudžiama nuo gaisro ar ki
tų pavojų.

Testamente patariama 
smulkiai nurodyti kam ir kiek 
skiriama iš palikimo, taip ly
giai - ir laidotuvių išlaidoms 
/karstui,laidojimo įstaigai/ ir 
netgi paminklo /ar paminklė
lio/ pastatymui, kad bent žen
klas liktų žemėje , kur tavo 
palaikai ilsisi.

Taip lygiai - neužtenką tes
tamente nurodymo, kad turtas 
-paliekamas artimiesiems,tuo 
tarpu, dar gi, kai tie artimieji 
/arba jų dalis/*gyvena okupuo- 
toj Lietuvoj.Tokiu atveju-jau 
susidaro didesnė nauda Sovie
tų ambasadai ar bendrai mas- 
kviniam iždui dėl svetimos va
liutos įplaukimo, negu miru
siojo giminėms. /Čia mano 
pastaba-Pr. Alš. /

G R E I C I A U... PIGIA U... GERIA U...

IRT IKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 
UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER 

BALTIC STORES LTD
( I Z. JURAS )

421 HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. ENGLAND 
Telephone: 01-739 8734

*********** X
Si rudenį siūlome 3 dovanu siuntinius sudarytus iŠ tokiu dalyku, kas labiausia 
reikalinga ir naudinga Lietuvoje.

RUDENINIS ( 1 ) 1969.*********************
3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam paltui, 3/6 jardo 
puikios kostiumines angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukštos rūšies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskutė, 
1 pora vyrišku arba moterišką kojinių ( vilnonių arba nailoniniu), 20 geriausios

• rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969.

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3^2 jardo vilnones 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2 V? jardo vilnonės moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gėlėto arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškas arba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba deže Šokoladinių saldainiu, 2 silkinės 
arba nailoninės skarelės. Kaina $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969

6 sv. geriausių kanadiŠku miltų, Yi sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
% sv. pipiru, }/ą sv. bapkos lapu, J6 sv.geriamo šokolado, 1 dė/utė nescafes,
2 sv. geriausią kiauliniu tauku, 1 dėžė šokoladinių saldainių. Kaina $35.00.

• I kiekviena rūbu siuntini galima dadeti siuos labai naudingus ir pageidau
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnonės skarelės $5.00, nailonines kojinės $2.00, nailoniniai marškiniai 
$9.00.

• Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams. Šaldytuvams ir t. t.

• Musu sąskaitos suteikia Jums teise gauti mokesčiu mokėjimo sumažinimą.

• Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

Padvigubinkite savo pinigus 
per devynerius metus

Pirkite

SAVINGS 
BONDS

METINIU PALŪKANŲ VIDURKIS IKI PABAIGOS » •

Šiais metais nauji Canada Savings Bonds duos vidurkį 8% 
metiniu palūkanų, jeigu juos išlaikysite iki jų pabaigos. 
Tai geriausios pajamos.

Kiekvienas $100 lakštas duos $7.00 palūkanų už pirmuo
sius metus, po $8.00 už sekančius metus, po $8.25- kiek
vienus likusius šešerius metus.

Jūs taip pat galite gauti palūkanas už palūkanas. Padvigu
binkite savo pinigus per devynerius metus.

Canada Savings Bonds skiriami visiems. Jūs galite juosi- 
sigyti savo darbovietėje, banke ar investavimo įstaigoje mo
kėdami grynais pinigais ar dalimis. Jie prasideda nuo $50. 
Šiais metais leidžiama kiekvienam asmeniui pirkti lakštų 
iki $25.000.

Jūs galite kiekvienu metu juos iškeisti i pinigus banke pil
na jų verte ir su palūkanomis.

Mažai yra tokiy pelningų investavimų. Niekas taip saugiai 
neužtikrins ateities. Pirkite lakštus šiandien !



HAMILTON/
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA"
21 Main Street East, Room 203, tel. 523-0511.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas 

Nemokomas pilnas (ekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius

Uftikrintas indeliu saugumus 
Kapitalas vir< $ 1,600,000.00

MOKAME UZ:

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—3 v.p.p. 
šešt. 9—1 v.p.p.

Depozitus 5%

Serus 5 5%
Už vienų metu indėlius 8%

SKOLINAME:
Asmenines paskolas i« 10%

Nekiln. turto paskolas i? 9 %

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

SUBATOS VAKARĖLI BALNOJAU JUOBĖRĖLI...

Tebeskamba ausyse,taip mie-
* los, paprastos, jaunystėje dai

nuotos liaudies dainelės, armo
nikos pritartinės, tūkstančius 
kartų šokti vasaros subatvaka- 
riais šokiai,nuoširdūs pokštai- 
cūdai. Visa tai mes dar kartą 
matėme ir DLK Vytauto klubo 
sezono atidarymo baliuje. O tai

, jau pagarsėjęs J. Šiaučiulio su-
* montuotas ir režisuojamas, bei 

LK Mindaugo šaulių kuopos 
scenos mėgėjų grupės įkūnytas 
"Subatvakaris". Nors jau antrą 
kartą man matyta, bet ta valan
da laiko vėl prabėgo kaip minu
tė, priversdama užmiršti kas
dienius rūpesčius, pigimnasti-

viams mūsų prosenelių, tėvų ir 
mūsų pačių jau prieš ketvirtį 
šimtmečio taip mielus širdžiai 
subatvakarius.

Pagarba autoriui J. Šiaučiu- 
liui "Subatvakario"pastatytojui 
ir režisoriui, bet nemažesnė 
pagarba ir LK Mindaugo šaulių 
kuopos mėgėjų grupei. Juk tai 
didelis įdėtas darbas. Visi jie 
yra be didelių mokslų ir gal net 
savamoksliai ,bet jų tiesiog sa
kyčiau pasišventimas tėvynės 
meilei,paaukavimas jūsų užsi
tarnautų poilsio valandų, toks 
matomas nuoširdus grupelės 
bendradarbiavimas .parodo kas

yra šauliai ir ką jie išeivijoje , 
ir be ginklų, gali duoti paverg
tos tėvynės labui.

Aš pats Lietuvoje buvau šau
lių aviacijos (L.A.) narys-lakū- 
nas (pilotavimą laisvalaikiais 
įsigijau Prancūzijoje) bei Š.A . 
statuto sudarymo komisijos da
lyvis. Tuo noriu pasakyti, kad 
žinau, ką tai reiškia dirbti tė
vynės labui.Dėl to kaip ilgame
tis vyr. skautininkas ir buvęs 
jūsų brolis šaulys reiškiu jums 
mindaugiečiai didelę pagarbą, 
bei jumis pasididžiavimą.linkiu 
sėkmės ir siunčiu skautišką- 
Budėkl

Bendras "Subatvakario" įs
pūdis neabejotinai malonus , 
ypač senesnios kartos išeiviam. 
Paprastai .nuoširdžiai ištrauk -

kuoti nuo juokų pilvo raumenis , 
ar nuo švelnių malonių širdžiai 
prisiminimų išspausti beveik 
ašarą. Nebūtų anykštėnas, Ba
ranausko padangės "Anykščių 

^šilelio" autoriaus tėvynainis , 
kad nesukurtų ir mums išei- LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

WINNIPEG, MAN.
DĖMESIO WINNIPEGO IR 
APYLINKES LIETUVIAMS

Š.m. lapkričio mėn. 8 d. , 
šeštadieni parapijos salėje ren
giamas Lietuvos kariuomenes at
kūrimo paminėjimas. Programoje 
bus prisiminta anie sunkūs Lie
tuvai laikai, kurie vyko prieš 50 
metų. Kviečiame jaunus ir senus, 
vyrus ir moteris, visus atvykti,"r 
pagerbti tu, kurie žuvo už mūšų 
brangias Tėvynės laisvę.

Bus lietuviška muzika su įvai
riais instrumentais.ir muz. Zig
mantas Brazauskas su akluoju 
berniuku. Juodu keliolika kartų 
dalyvavo televizijos programoje 
ir koncertavo kitose Manitobos 
/provincijos vii ‘ vese. Bus tik- 
rrai verta pasikla tyli.

Veiks bufetas su įvairiais gėri
mais ir šokiais. Pelnas skiriamas 
Lietuviu Fondui. Bengia Fondo 
nariai, kooperuojant su Bendruo
mene.

Ypatingai kviečiame dalyvauti 
visus, įvairiais laikais, L.:vusius 
Lietuvos kariuomenes karius.

P. Liaukevičius 
Lietuviu Fondo įgaliotinis.

ŠEŠTADIENI S PER

TEL. 669- 8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

"OINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 
e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40

arbu Jr. 20. Atvažiavę neapsiriksite I _____

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius

Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• I tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietove:.

SKAMBINKITE, 

iš visų vietų LaSalėje 

TĖL. 366 - 8300 

-- visas 24 valandas

g zy gg g j ga • g» j gg 9 į TEL: garažo 366-0500

LaSalle Auto Specialist IIeg I

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. u. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcija)

tas iš mūsų mielosios tėvynės 
praeities - taip mums suaugu
siems dar tabegyvas ir be abe
jonės dar tėvynėje, tik gal jau 
kiek pakitėjusioje formoje, te
beegzistuojąs subatvakarių 
vaizdelis.

Dainelės, šokiai, armonika, 
pokštai' 'Subatvakaryj e'' paduoti 
patys paprasčiausi - populia
riausi ir gana gerai atlikti-iš
pildyti.

Aš nežinau,bet manyčiau, kad 
vartojimą senos negramatiškos 
beveik nebeegzistuojančios - 
apart senelių - tarsenos, reiktų 
' 'Subatvakaryj eJ' peržiūrėti ,nes 
nebedaug kas ir mūsų išeivių ją 
tebekalba, o jaunimui jokios iš 
to naudos nėra.

V.Sabalys gražiai pavaizduo
ja senovės lietuvį karį, bet man 
susidarė įspūdis, lygperdidelis 
pasigyrimas-pasipūtimas pra
eitimi. Gal daugiau reiktų iš
ryškinti 22 metų nepriklauso
mybę?

Dainos, žinoma, visiem mum 
malonios, deja, aš manau,kad 
jos per ilgos, užtektų gal po 3-4 
posmus, kitaip pradedi nuobo
džiauti.

Geriau daugiau, bet sutrum
pintų dainelių, o jų gi mes turi
me šimtais,kurias tebemokame 
dainuoti.

Šokiai visuomet malonu žiū- 
'rėti. Ju irgi reikėtų trumpes
nių, bet daugiau; jų irgi turime 
dešimtimis. Reiktų manyčiau 
daugiau ratelių, kuriuos mes 
tėvynėje taip mėgdavome ir ne
žiūrint amžiaus visi šokdavom, 
o žiūrėti į juos šokančius yra 
visuomet malonu, tik irgi neil
ginti, bet be pertraukos sukom
binuoti kelius iš eilės.

Žinoma, aš buvau laiminges
nis, sėdėdamas pirmoje eilėje 
ir galėjau beveik nugirsti viską. 
Abejoju, kad toliau sėdintieji

Nuotraukoje iš kaires J. Intas, J. Budenas ir toliau K i I ikev ici us, kurie yra su 
lietuviais lietuviškai pavadintam laive Kanados rytuose, kuris praeitais metais 

buvo atplaukęs meškeriojimo tikslais. J. Intas toj pačioj vietovėj vykdė staty
ba maudymosi įrengimu. Šiuo tarpu jis vykdo tokia pat statyba Windsore, Ont.

galėjo viską girdėti? Pavyz
džiui, savotiškai įdomi pokštų 
deklamacija, gerai atlikta S. 
Reuto, juk galėjo būti perduota 
per garsiakalbį, o taip pat ir 
solo dainelės.

Baigiant norėčiau asmeniš
kai paliaupsint! "Subatvakario” 
autorių, ir jį tiesiog paprašyti, 
kad su savo gabumais ar jis ne
sukurtų, o mindaugiečiai tik
riausiai į vykdytų, modernų-jau
nesnės klasės sakyčiau "Subat- 
vakarį",kad ir kitokiu vardu-ar 
"Subatvakarį nr. 2", kurį galėtų 
su pasididžiavimu žiūrėti ir su
prasti ir mūsų jaunimas,na ir 
"miesčionys” ?

Prie progos, ir DLK Vytauto 
klubo vadovybę reikia pagirti už 
tokį sumanymą - įvesti į klubo

parengimus lietuvišką progra
mą. Gal klube pamatysime ir 
mūsų skautus scenos mėgėjus , 
mūsų chorus, solistus, pianis
tus, muzikos ir tautinių šokių 
ratelius, gal ir net šeštadieni
nių mokyklų pas irodymas ? Tai 
vis būtų tėvynės labui, jaunimo 
pritraukimui, mūsų visų malo
numui, o pagaliau klubo naudai 
ir jo lietuviškumo paskirčiai. 
Ir kodėl to nepadaryti net ir per 
klubo negausius šėrininkų su
sirinkimus? Tai išjudintų klu
bą iš stagnacijos, tikriausiai 
pritrauktų daugiau senųjų ir 
būsimų narių, priduotų klubui 
naujos gyvybės.

Klubietis ir buvęs šaulių 
aviacijos šaulys

J. BUL, TA .

Parduotas LaSalle Golf Course, kuris daugelio lietuvių golfininkų buvo mėgiama 
vieta žaisti ir žioje matomoje užeigoje poilsio laika praleisti. Ši vieta nupirkto i- 

vairiai statybai, kurioje galės apsigyventi apie 10,000 naujų gyventojų.

Uniue'ikal Cleaned &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(or Wellington St.)

Tjculo’iJ
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

NAUJI PAGERINTI 
ir pilnai garantuoti

POVANŲ PAŽYMĖJIMAI

1 LIETUVA** ******** **********1

NAUJOS KAINOS SU**************************
NUOLAIDA **************

Vneshposyltorg yra žymiai suma 
žinęs kainas ir jūsų giminės da 
jar gales gauti daug daugiau pre 
du už šiuos DOVANŲ PAŽYMĖ 
IIMUS. Todėl dovanų pažymėji- 
nai yra geriausia ir naudingiau
sia dovana - jie yra geriau už pi 
ligus ir siuntinius.

PRAŠYKITE MUSU******************** * * *
KATALOGU *c*c*c*c*c*c*c*:.*:*:*c^c *\

iš ko tikrai sužinosite dovanu 
pažymėjimu verte už jūsų pini
gus ir taip pat kokia nauclajuos 
javus turės Jūsų giminės.

Užsisakylctt dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N.Y. 10010

Windsor ^Valome visokius drabužius, langų užuolai
das,'lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drcbuziu ap sauga (storage) 
ir greita, patarnavimą,.

Savi'ninkai: A. Kers*ys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

1205 CHURCH AVENUE. VERDUN. F>.Q.

Tel. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co, tel■366 ■3884
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS Daromos ivoirios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti ivairus medžio
547 Lafleur Ave., L a SalIe (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. ~
BOIS DE CONSTRUCTION (VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:
BUILDING MATERIALS „ , , _

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
7682 BLVD. CHAMPLAIN Masonite, statybinis popieris , cementas,
coin 61ėme Ave., LaSalle B. P. i įdirbimai , cementas ir kt.

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis iš^visur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis tūri ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gauti — 1969 --- metų Keleivio Kalendorių. —- Kaina S 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

SĖJA Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuviu laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Pork, 111.60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimęj

• Apkainavimn s nemokama s*^^

LASALLE 366-0330

Plumbing & Heating kontraktorius

'orn^ j
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

B.B.C
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

TEL. 525- 8771.

CO ~ °ORTR£TAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd- 

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4-9098

DĖMESIO!
ABC kviečia visus klijentus agentūron apsilankyti asmeniškai, nes vietoje bus 

lengviau paaiškinti naujuosius muito mokesčius. Už maisto siuntinius muitas lieka 
tas pats.
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M O N T R E A L I O LIETUVISKUJU

MOKYKLŲ

mečio
Spalio mėn. 18 d., šeštadienį 7:30 vai. vakaro

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

MINĖJIMAS-BALIUS
įdomia meninę programą atliks buvę 'r dabartiniai mokyklų mokiniai — jaunieji talentai 
vadovaujami Birutės N a g i e n ė s.

<§> Šokiai - Loterija. Bufetas. Stiprūs ir kt. gėrimai. <§> įėjimas $3.00, moksleiviams - $1.50.
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI - Tėvu Komitetas..

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS
praneša, kad 20-cio minėjimas - 
balius ši šeštadienį bus įspūdin
gai idomus. Bus pagerbti mokyto
jai dirbę nuo mokyklos isikūrimo 
dienos. Čia susitiks ir pirmuti- 
nieji mokiniai, kuriu jau vaikai 
ta pačią mokykla lanko. Meninę- 
programą atliks Birutės Nagienės 
vadovaujami šios mokyklos buvę 
ir dabartiniai mokiniai. Bus s'okiai 
prie vargonų muzikos ir lietuviu 
dailininku meno kūriniu loterija. 
Užkandžiui - švediškas bufetas 
su gėrimais. Kviečiame lietuvius 
- jaunus ir senus, ankščiau ar vė
liau atvykusius Kanadon, šiame 
parengime dalyvauti, pasidžiaug
ti 20 metu atsiektais rezultatais. 
Ypač kviečiami buvę mokyklos 
mokiniai.

Pirmoj, šeštadienine mokykla La Salle, išpildo programa Motinos dienos minėjime. 
Is kaires: sėdi: V. K anapeckaite, I. Gečaitė, E. Knystautas, J. Narbutaitė -Pyl ipai - 
tiene, A. Snapkauskas, A. Gauryte - Knystautienė, E. Rupšyte- Verbylienė. Stovi: R. 
Knystautas, I. Girdžiutė, M. Tauteroitė- Sinkienė, kun. Tev. Kubilius, I. Šipelytė - 
Kliciene, mok. A. Alisauskas, N. Kličiūtė- Rotiene, J. Stanulyte, V. Sipelis ir viršu
je I. Pilypaitytė-Dikaitiene.

Praeitu metu Akademinio Sambūrio baliaus debiutantes su palydovais. Is kaires: prie mikrofono pirm. A. Klicius, 
V. Akstinas,' D. Blauzdžiūnaitė, A. Paškouskas, B. Kunceviciute, R. Bulota. L. Gedvilaitė, A. Krišciokaitis, L. 
Zizyte, A. Bakaitis, V. Murauskaitė, A. Skučas, V. Adomonyte, R. Tamulionis, L. Bakaityte. Foto: T. Laurinaitis.

.P-rmoii la.da ba.gusiuią settadienin, mokyklg. |į kaires pirmoje eilėje: N. KI ic iūte - Ratienė, 
niute-Jurkiene, S. P akulyte - P iecaiti ene, I. P i I ipaityte - Dikaitiene, J. Narbutaite - Pyl ipaitienė, 
lyte-Kl.c.ene. Antro.e e.le|e: A. Dikinis, R. Keturka, V. Sipelis A. Gr, lys, R. Knystautas, R. 
t. Daltuonis ir R. Simus,

M. Ši
le Sipe- 

Jurkus ,

Pirmieji lituanistiniai kursai. Sėdi: Kursu vedėjas A. Ališauskas, lektoriai: Tev. 
J. Kubilius, dr. H. Nagys, J. Kardelis, trūksta V. Jonyno. Stovi iŠ kairės: V. Sipelis, 
I. Sipelyte - Kl ic'ienė, R. Sinius, S. Pakulytė - P iečaitiene, R. Jurkus, N. Kličiūtė-Ra- 
tiene ir E. Baltuonis.

MIRČIŲ PRANEŠIMAI
* Kostas ir Stanislava Milašiai 
ir dukra Lilija su dukrele išsi-

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kitu, kaip geometri
nes figūros. Toki. darbaw žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for— 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

Per sesias pamokas (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrine': žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoka 2 dol. 50 centy, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta ųsigysi ži
nojimu kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriauciunas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.

DVIDEŠIMTMETI 

MININT
Pirmoji lietuvių šeštadienine 

mokykla įsikūrė 1949 m. gruodžio 
men. 13 d. Ville LaSalle. Pirma
sis mokytojas ir mokyklos orga
nizatorius buvo Augustinas Ali
šauskas. Mokykla prasidėjo su 
33 mokiniais.

Š. m. lapkričio 15 d. Chateau 
Champlain viešbutyje Akademi
nis Sambūris ruošia iškilmingą 
balių su vakariene ir šokiais . 
Kaip ir pereitais metais, svar
bi šio baliaus dalis bus debiu- 
tančių pristatymas. Visos lie
tuvaitės baigusios gimnaziją 
arba suėjusios 18 m. yra kvie
čiamos dalyvauti ir yra prašo
mos jau dabar registruotis pas 
Ireną Lukoševičienę, tel. 366- 
1210.

Baliaus bilietus galima įsi
gyti pas kiekvieną sambūrietį, 
arba pas valdybos narius: H . 
Lapinienę-681-7605, S. Piečai- 
tienę-366-7041,M. Beniušienę- 
671-6374, G. Dainių-626-3564 , 
J. Kibirkštį-728-2614, A. Kličių 
-331-5590. Bilietų kaina yra $ 
12. 50 asmeniui. Šokiams gros 
5 asmenų Sacha vedamas or
kestras. Prašoma bilietus įsi
gyti kuo anksčiau, nes asmenų 
skaičius bus ribotas. Prie įėji
mo bilietai nebus platinami.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
CHORAS
plokšteles išleidimo proga rengia
iškilmingą balių, kuris ivyks lap
kričio mėn. 1 dienos vakare Auš
ros Vartų parapijos salėje.

• Spalio men. 12 d. ( sekmadienio 
rytą) Montrealio Gen. ligoninėje 
po sunkios ligos mirė Jonas Si
nius. Palaidotas spalio 9 d. per 
Aušros Vartų parapijos bažnyčią.

Velionis buvo uteniškis ir į Ka
nadą atvyko prieš 20 metų. Pali
ko žmona Mariją, dukteris: Regi
ną, Mariją ir sūnų Roma.
« Edeną Kučiūniene, žmona žino
mo muziko Aleksandro Kučiūno, 
po sunkios ir ilgos ligos mirė spa
lio men. 7 d. Seattle, Wash. Pa
laidota Santa Monica, Calif. Pali
ko vyra ir s“unų Jurgį.

* S. m. rugsėjo men. 17 dieną 
Lietuvoje mirė Ona Simonaitytė - 
Kulbokiene, sulaukusi 90 metu 
amžiaus.

kele nuolatiniam gyvenimui į Ka
nados Vakarus - Victoriją.
0 Emilijus Knystautas studijuo
damas JAV-se įsigijo daktaro 
mokslinį laipsnį fizikoje. Šiuo 
metu sugrįžo į Kanadą ir pradė
jo dirbti Quebec’e.

* Alfonsas Greibus nelaimingai
susižeidęs koją, turėjo atsigul
ti į ligoninę,
» Mykolas Gudas susirgo ir ran
dasi Rabinovich ligoninėje.
o Rosemontiętė Markūnienė susir 
go ir paguldyta Royal Victoria 
ligoninėj e.

iĄ /, POPliRAITfS
B. A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.$.{<:)

CHIRURGINĖ PRAKTIKA

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209
1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.; 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Citd" tut. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

I Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

ADRESAS: 1465 De Seve Street

Montreal 205, Que.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

TEL. 766-5827.

MOKA UŽ
EINAMĄSIAS SĄSKAITAS

šytus čekius ir juos kas mėnesi 
gražina paštu.

KREIPTIS T E L, 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

(Storage)'

T ei. 767-6183.

Dr. E. ANDRUKAIT1S 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre), 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. Catherine Street W.
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

DR. A. 0. J A U G E L 1 E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737- 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Blvd. 
Tel. ,255 - 3535.

Suite 205

J.P. Miller, b.a., b.c.i 168 Notre Dame St. E. 
L- Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS Sun Life Building

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L. nMMUJsr

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS.S-tas 

ŠERUS 

TERM.IND. I metams 
TERM.IND. 2 “
TERM.IND.3 “

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 žėrų sumos.

5.0%
(numatyta) 5.5% 

: 7.25% 
7.75% 

7.75%

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES iŠ 9.%' 
NEKILN. TURTO iš 9% 

iškaitant gyvybės ap.drauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanom!s.Į 
( pradedant 6.5 % ).

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s—pirmadieniais, 
treciad' jniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sckmadi en i ai s nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo >5 d. ir. per visus ilguosius savaitgalius

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA 727'3120
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409,

I, Albertas NORKE LIŪNAS, b. a. c.s.c., i.b. 727-3120.
I „ NAMU:

1 Arvydas R U D Z E V I Č I U S - a I.b. '271-5758.

KOMERCINIO, P RIV AT A U S T U R T 0, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, GYVYBĖ S DRAUDIMĄ.

F R D liteli
4475 BANNANTYNE AVĖ.,

TEL. 769-8831

FORD

K AILIU SIUVĖJAS

,6396 Bonn anty nė Verdun, M on tr tai

USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager's Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namq 366-2548
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