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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Vienas pačių daugiau
siai komentuojamų dalykų 
Kanadoje ir JAV - se yra, 
be abejo, nuolat kylančios 
maisto produktų kainos. 
Ypač drastiškai pakilo 
mėsos kainos. Kanados 
vyriausybė nutarė kon
troliuoti mėsos eksportą 
iš Kanados į JAV - es, ti
kėdama šitokiu būdu su
laikyti tolimesnį kainų 
kėlimą. Gyvulių auginto
jai— ūkininkai ypač nepa
tenkinti šiuo vyriausybės 
potvarkiu. Tuo tarpu ir 
didžiosios krautuvės ir 
pirkėjai laukia kaip tasai 
potvarkis paveiks vienų 
ir kitų kišenes. Be abejo , 
eilinis pirkėjas šiuo me - 
tu yra labiausiai nu
skriaustas, nes mažiau 
uždirbantieji nebegali 
apie mėsą nei svajoti.

Nikolas Caravasillis gavęs
teisę pasilikti Kanadoje kaip 
imigrantas. Jis praėjusiais me
tais antra kartą nušoko nuo lai
vo po 1967 m.deportavimo Grai- 
kijon, kai pirma karta buvo nu
šokęs 1962 metais.I

Įdomu, kad viena iš ma
žesniųjų maisto produk
tus pardavinėjančių krau
tuvių grandžių Montrea- 
lyje MARCHE UNION, sa
vo iniciatyva, užšaldė vi
sų maisto produktų kai
nas šeštoms savaitėms. 
Kainos iki spalio mėn. 
1 d. nebus keliamos, ne
bent mažinamos.

Šiaip jau Kanados be
darbių skaičius stipriai 
sumažėjo ir ekonominė 
krašto padėtis pradeda 
stabilizuotis. Betgi dar
bininkija nepatenkinta : 
geležinkelininkų streikas 
tebesitęsia ir apsunkina 
turistų ( o jų šiais metais 
ypačiai gausu) kėliavimą 
bet prekių ( tarpe jų ir 
skerdykloms skirtų gy
vulių) pervežimą.

Nelegaliai Kahadoje at
siradę imigrantai ( prieš 
1972 m. lapkričio mėn. 
30 d.), tmfgracijos mi
tt isterio Robert Andras 
potvarkiu, gali dabar pa
duoti prašymą ir tap
ti legaliais imigrantais 
( landed immigrant). Ši 
amnestija galioja iki š.m. 
spalio mėn. 15 d. Ministe
rijos nuomone, tokių nele
galiai į Kanadą atvykusių 
asmenų šiuo metu yra 
nuo 50,000 iki 250,000. 
Pagal naująjį potvarkį 
šie imigrantai nebus 
baudžiami už nelegalų 
atvykimą Kanadon, nebent 
jie būtų nusikaltėliai arba 
kita kuria prasme nepa
geidaujami atvykėliai. 
Naujasai įstatymas nėra 
taikomas tiems, kurie at
vyko Kanadon nelegaliai 
po 1972 m. lapkričio mėn. 
30 d.

Puebeco . provincijos 
premjeras Robert Bou
rassa paskutinėmis die
nomis dažnai minimas 
spaudoje. Pirmiausia, dėl 
provincijos rinkimų datos. 
PQ ( separatistų) sluogs- 
niai teigia, kad tokie rin
kimai būsią paskelbti dar 
šį rudenį. Bourassa, tuo 
tarpu, kategoriškai, ir ke
lis kartus, tat paneigė. 
Taip pat imta kelti viešu
mon ( prancūzų kalbos 
dienraščio LA PRE&&E) 
keletos liberalų politikų 
ir net Bourassa kabineto 
minlstertų neaiškūs san
tykiai su organizuotom 
kriminalistų padugnėm. 
Tarp ministerių minimas 
net separatistų smogikų 
(FLQ) nužudytasai minis
ter is P. Laporte. Ir tos 
užuominos premjero buvo 
griežtai atmestos, bet 
gandai tebesklinda ir opo
zicija tebekalba apie tai. 
Artėjantys mokslo metai 
neabejotinai Bourassa 
vyriausybei ( ypač švieti
mo mlnisteriui Cloutier) 
suteiks dar nemažo gal
vos kaudžio, nes mokyto
jai, net dabartinė jų išsi
mokslinimo klasifikacija, 
nei užšaldytais atlygini
mais nėra patenkinti. Tė
vai gi ir nesentai išrink
toji Montrealto švietimo 
taryba nepatenkinta pačiu 
mokymu ir nuolatiniais 
pedagoginių principų kai
taliojimais bei papildy
mais.

JAV -se, Vatergate ko
misijai tšstskirščius va
saros atostogoms, staiga 
iškilo naujas skaudulys : 
imta tyrinėti viceprezi
dento Spiro Agnew finan
siniai reikalai, kai jis bu
vo Maryland gubernato
rium ir jau išrinktas vi
ceprezidentu. Agnew vi
sas kyšių ėmimo užuo-
minas pavadino nepagrįs
tomis ir nevertomis dė-

AGNEW

mesto. Ateitis parodys 
kur tiesa. Gi prezidentas 
Nikson pasakė apie pus
valandį trukusią kalbą,

Quebec b provincijos m i n. pi 
partijos l7 kongreso metu.

R. Bourassa su žmona Liberalų 

kurtoje apžvelgė visą Va
tergate skandalą. Jis ir 
vėl užtikrino JAV—tų pi
liečius, kad net apie šni
pinėjimą, net apie po to 
darytus bandymus visa 
tai kaip nors nuslėpti 
nieko nežinojęs ir vi
sus 9 mėnesius pasitikė
jęs tuo,kas jo artimiausių 
patarėjų jam buvo rapor
tuojama. Jis taip pat pa
sakė, kad laikas baigti šį 
bevelk apsėdimu tapusį 
Vatergate ir kitų skan
dalų kntslnėjlmą komisi
joje, kad visa tat reikta 
atiduoti teismams, kur 
kaltieji bus nubausti,ir 
koncentruotis į gyvybi
nius valstybės reikalus.

Kongreso nutarimu, nuo Š.m. rugpjūčio mėn. 15 d. JAV aviacija 
nebeboęiborduoja Kombodijoie komunistinių įsibrovėlių.Nuotrau
koje: moteris ieško savųjų Neak Luong miesto griuvėsiuose.
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BENDRUOMENĖ
ketvirtasis 
'pasaulio lietuviu ... 
BENDRUOMENĖS 
SEIMAS 
▼ASHINGTONE
PLB valdyba savajam 

švietime į IV PLB seimą 
rašo, kad pirmasai Pa
saulio Lietuvių kongre
sas įvyko prieš 38 metus 
dar nepriklausomoje Lie
tuvoje. Ir, kad tai, kas bu
vo pradėta 1935 metais, 
dabar tęsiama. Tokiu bū
du, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimai 
yra lyg Ir tąsa ano pir
mojo kongreso Kaune. Ta
me kvietime cituojami 
tuometinio respublikos 
prezidento Antano Smeto
nos keli pasisakymai: 
" Šis kongresas yra isto- 
rtngos reikšmės : jis yra 
pirmas, jie deda pasto
vius pamatus visų kraštų 
lietuviams bendrauti". 
" Būdami lojalūs tiems 
kraštams,kurie tapo jums 
antroji tėvynė, jūs nie
kuomet nepamirškite tos 
meilės, kurios esate sko
lingi savo pirmajai tėvy
nei, savo motinai Lietu
vai". Ir Lietuvių charta, 
parašyta išeivijoje, padė
jusi pagrindus Pasaulio 
Lietuvių bendruomenei, 
yra šias idėjas, tegul ir 
kitais žodžiais, inkorpo
ravusi savo tekstan, Pa
saulio Lietuvių bendruo
menė taip pat siekia visų 
pasaulio kraštų lietuvių 
bendravimo. Ji taip pat 
pabrėžia ištikimybę savo 
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gimtajam kraštui, siekda
ma išlaikyti lietuvybę gy- 
bą išeivijoje kiek galima 
ilgiau, teisingiau sakant, 
iki tos valandos,kai galė
sime grįžti vėliai į na
mus. Grįžimo valanda.be 
abejo, nežinoma bei vie
nam,bet turime būti pasi
ruošę tada parvežti į na
mus tai, kas išlaikyta, tai, 
kas ištesėta, tai, kas pa
daryta savajam kraštui 
ir saviesiems. Uždavinys 
be galo didelis, be galo 
reikšmingas ir be galo 
sunkus. Jį galima įvykdy
ti tiktai dirbant visiems 
vieningai, dirbant planin
gai. PLB tad ir turėtų bū
ti, mūsų manymu, tasai 
koordinuojantis veiksnys, 
toji centrinė į kurią iš vi
sų kraštų suplauktų nu
veiktųjų darbų ataskaita 
ir planavimai ateičiai. Ta 
prasme, galima PLB val
dybą ir pavadinti ne tiek 
vadovaujančiu vienetu, bet 
labiau inspiruojančiu, pa
tariančiu, susumuojančiu.

Iš toliau žiūrint tr 
klausant, įvairūs nesuta
rimai tr nesusipratimai 
pačioj bendruomenėj tr 
tarp PLB ir ALTos at
rodo gana nerimti ( daž - 
niaus lai užgautų ambici
jų sukelti), gal ir neleng
vai betgi įmanomi iš
spręsti, jeigu tiktai būtų 
pakankamai geros vaitos 
Ir ne tiktai lūpomis būtų 
bandoma,kad "vardan tos 
Lietuvos vienybė " žydė
tų. ..Yra, suprantama, tr 

bendruomenėje reiškinių, 
kurte taisytini, bet tat ne
reiškia, kad jau ir pati 
bendruomenė griauttna. 
Tad ir nesuprantami to
kie pasisakymai, kad PLB 
nesanti reikalinga. Tiki
mės, kad IV PLB seimas 
visus iškilusius neaišku
mus apsvartsys, kad pa
keis tam tikras savo kon
stitucijos vietas, kurios 
reikalingos praktiškos 
įžvalgos, kad nepaskęs 
įvairių pranešimų jūroje, 
bet leis pasisakyti išrink
tiesiems seimo atsto
vams, kad sugaiš daugiau 
laiko konkretiems pasiū
lymams, negu tuščiai re
torikai arba bereikšmėms 
diskusijoms.

Seimą* įvyksta 1973 m . 
rugptūčio 30 — rugsėjo 3 
dienomis. Atsiųsta detali 
to seimo informacija (dr. 
J.Genio atsakymai) yra 
labiau praktiško pobūdžio 
( apie kalnas, viešbučius , 
kasdien įvykstančius nu - 
tikimus^ tr pamini tiktai, 
kad specialus seimo lei
dinys jau baigiamas (o 
gal baigtas Clevelande . 
Tenai būsianti Ir detali

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

SVEIKAS SUGRĮŽĘS•
Tebegirdžiu balsą, kai, 

prieš keletą metų užėmęs 
redaktoriaus kėdę,metėt 
šūkį " drąsių minčių". 
Neilgat"Neprtklausomoje" 
buvot, tat nedaug ir tų 
minčių galėjo atsirasti, o 
apie pažado tesėjimą, 
aišku, Jus geriausia galė
tumėt pasakyti. Ir pasa
kyt, kiek tokių minčių at
sirado?

Dabar š.m. "NL"26 Nr. 
žadat ją padaryt atvirą 
kiekvienai nuomoki. Jei 
taip bus, tai aišku, ^d to
je laisvėje atsiras ir drą
sios mintys. Todėl Jus ir 
sveikinu už nesikeičiantį 
nusistatymą! Taip pat 
sveikintina mintis išeivi
jos veikloje nurodyt pasi
reiškiančias ydas, kitaip 
sakant pasireikšt kritika, 
kurtos pagtrų puodai la
bai bijo, o trokštantlejt 
lietuvių tautos pražūties 
naudojasi pilna laisve 
lietuvių tarpe vykdyt ar
domąją veiklą. Kiekviena 
operacija skaudi, bet daug 
lengvesnė neužslsenėjust. 
Todėl tr" Nepriklauso

PLB-nes paskutiniosios kadencijos pirmininkai: Juozas Bachunas 
(miręs 1969 m.) ir Stasys Barzdukas dabartinis pirmininkas

programa. Tarp atsakymų 
vienas sudomino mus la
biau : į klausimą " Ar li
teratūros vakaro nebe
bus? Kodėl?" atsakoma ; 
" Oficialaus literatūros 
vakaro nebus. Kodėl ne
bus, tiksliai negalėčiau 
atsakyti. Bus tik litera
tūros premijos įteikimo 
iškilmės laike banketo ". 
Iš tiesų, kodėl gi to vaka
ro nebus ?Ir bendrai, rei
kia pasakyti, kad tie trys 

mai. .. " šiuo metu dar 
galt būt lengvesnė.

Nors Jus sveikinu ir 
džiaugiuos pažadais, bet, 
atsiprašau už atvirumą, 
jais netikiu. O jei meluo
ju, tat pradžiai še mano 
atvira tr drąsi mintis 
apie Vashington’ e esamą 
Šiluvos koplyčią, kurtą 
vysk. Brizgys pavadino 
lietuvių " tautos švento
vė " tr kurią dabar lai
kraščiai taip vadina net 
ne kabutėse. Ją prisime
nu todėl, kad tam pačiam 
"NL" Nr., atrodo, Iš "Pa
saulio Lietuvio " nufoto
grafuotas, kviečiantis 
Vashington organizuoja
mą bendruomenės seimą, 
reklaminis straipsnis, 
kuriame ir taip pasakyta: 
" — turime ten taip pat ir 
savą Šiluvos kolpyčią 
Amerikos tautinėj šven
tovėj, kur įvyks seimo 
pamaldos. " Šiluvos kop
lyčia, trumpai drūtai ta
riant, yra lenkiškos poli
tikos Išdava, kad lietuviai 
atsižadėtų Vilniaus ir sa
vo šventove laikytų Šilu
vą. Šią koplyčią ; sta

informacijos lapai liūd
nokai atrodo 2 išbraukyti, 
prirašinėti ranka, vietom 
sunkiai perskaitomi. Argi 
jau PLB seimas negali 
paruošti padoresnių pra
nešimų?

Žinoma, tai nėra dideli 
dalykai. Palikus nuošalė
je visa tai, linkime sei
mui darbingos sėkmės ir 
tikimės, kad * po jo pa
dvelks gaivesni vėjai vi
soje išeivijoje.

tant, Vilniaus krašto lie
tuviai ne ant kelių, bet 
kryžium gulė su savu 
promemoria prieš vysku
pą Brizgį su nužemtn- 
čįaustu maldavimu, kad 
jeigu imamasi Lietuvą 
reprezentuoti tikybinė
mis šventovėmis, tat 
reiktų neaplenkti Vil
niaus, kur Aušros Vartų 
btebukllngojt Marija dau
giau visoj Lietuvoj pa
garsėjusi ir žinoma ir 
nuo senų laikų tapusi 
tautos šventovė. Po tuo 
promemoria pasirašė net 
du profesoriai, tat prof. 
Dirmantas ir a.a. prof. 
Biržiška. Vysk. Brizgys 
nudavė visai nekreipiąs 
dėmesio ir net tuo reika
lu delegacijos nesiteikė 
priimti. Tai yra nueita 
Jalbrzykowsklados ke
liais, kuomet ganytojas 
buvo tik tam tikriems 
Išrinktiesiems. Tačiau 
vysk. B. nervai vis dėlto 
neišlaikė ir jo talkininkai 
įsileido į kalbas ir įro
dinėjimus kuo šiluviškė 
Marija vertingesnė už

(Nukelta į 12 psl.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PASIKALBĖJIMAS:
• ČlURLIONIEČIAI JAV SOSTINĖJE • KONCERTAS LAISVOJO 
PASAULIO LIETUVIAMS • V. ROCIŪNO POKALBIS SU MAESTRO
ALFONSU MIKULSKIU.

bavo 34 - jį koncertų 
sezoną Čiurlionio ansam
blis pradeda rugsėjo 
1-3 dienomis JAV sosti
nėje. Tai bus jų 973 ir 
974 - tasis koncertas nuo 
ansamblio pirmojo pasi
rodymo 1940 m. vasario 
16 d. Lietuvos sostinėje 
Vilniuje.

Čiurlioniečlai jau ket- 
, irtą kartą koncertuos 

ashingtone : 2 kartus 
dalyvavo Tautinės sąjun
gos suvažiavimuose ir 
vieną kartą kanklių or
kestras davė atskirą 
koncertą.Gyvieji sostinės 
lietuviai čiurltoniečius 
yra girdėję daugiau kartų, 
nes vykdavo į artimuosius 
miestus - Baltimore, Phi
ladelphia ir net New Yor- 
ką išgirsti ir pamatyti 
člurlioniečtų išpildomų 

.udies dainų, kanklių 
•••kestro, liaudies pučia

mųjų instrumentų, solistų 
ir šokėjų.

Šį rudenį Washingtono 
ir apylinkių lietuviai kar
tu su laisvojo pasaulio 
lietuvių atstovais, suva
žiavusiais į TV-jį Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės seimą, turės malonią 
proga būti šaunaus Čiur
lionio koncertų liudinin
kais - klausytojais ir 

ūrovats.
Kreipiausi į Čiurlionio 

ansamblio įkūrėja, meno 
vadovą Ir dirigentą Al
fonsą Mtukulskį, kurto 
globoje ansamblis iš kū
dikio išaugo į subrendusį 
vyrą - 33 metų - su kele
tą klausimų.

1. Ar ir PLB pagrindi
niame koncerte išpildysi- 
te tą pačią programą,kaip 
ir šį pavasarį Chicagoje, 
Detroite ir Clevetande?

Sudarant šiam repre- 
^entIntam koncertui pro- 

.•amą, teko atsižvelgti į 
dvi sąlygas : pirma, duoti 
kuo vertingiausius ir gra
žiausius repertuaro kūri
ntus ir, antra, kadangi 
koncerto klausytojų dau - 
gumą sudarys vietiniai ir 
apylinkės gyveną lietu
viai, kurie neseniai kur 
nors mus girdėjo, todėl 
pagrinde bus naujoji pro - 
grama su mažais pakei
timais, įtraukiant keletą 
efektingesnių kūrinių iš 
ankstyvesnės programos.
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2, Šioje programoje 
turite nemažai senovės 
lietuvių liaudies dainų. 
Kokie pagrindiniai moty
vai buvo jas įtraukti į, 
naująją Jūsų programą?

Čiurlionio ansamblis 
Vilniuje sukurtas puose
lėti ir skleisti tautinį 
meną - tautos pagrindt - 
nes kultūros apraiškas : 
dainą, muziką, šokį, pa
pročius ir tautiniuose rū
buose išreiškiams spalvų 
bei ornamentų - raštų 
skonį. Jis jau 34-ti metai 
tas pareigas šventai at
lieka.

Šio stiliaus - žanro 
meno vadovo gana sunki 
pareiga surasti žaviau
sius tautos kūrybos dei
mančiukus, juos meniniai 
apipavidalinti ir scenoje 
išreikšti - grąžinti tautai 
ir žmonijai jais grožėtis. 
O svetimuose kraštuose 
savo tėvynės vardą gar
sinti. Dirigentas, nebūda
mas kompozitorius, šių 
pareigų atlikti negalėtų, 
nes tokio žanro ansam
bliams dainų niekas ne
kūrė.

Savo turimas tautines 
melodijas ( per 1O, OOd) 
jau šimtais kartų per
žiūrėjau ir, vertingesnio 
atrinkęs, harmonizavau 
ar stilizavau ir jas esate 
girdėję per 33 koncertų 
sezonus. Vis naujas, 
Čiurlioniui budingas, jo
kių kitų ansamblių neiš
pildomas. O daug iš jų 
jaunimo išmoktas ir sto- 
vykiose dainuojamas.

Dabar, turėdamas dau
giau laiko, suradau nau
jus, atrodo kitų kompozi
torių neužtiktus, vertin
gus tautos dainų šalti
nius, 18 amž. vokiečių 
mokslininkų - kalbų ty
rinėtojų užrašytus mūsų 
tautos dainas su gaido
mis. Melodijos labai lie
tuviškos, be svetimų įta
kų, jomis praturtinau 
naująją ansamblio kon
certų programą. Iš jų 
kilo baladės ir kelios 
moterų choro dainos su 
kanklių orkestru.

3. Kuo charakteringi 
Jūsų naujieji kūriniai 
- Rambyno ir Vestuvių 
baladės ir visa koncerto 
programa?

Rambyno baladė yra 

būdinga savo senovišku
mu. Jos temomis yra pa
naudotos trys prieškrikš
čioniškų amžių lietuvių 
religinių giesmių melodi
jos. Fabuloje vaidila tš- 
gieda jaunos našlės liki
mą - jaunos našlės, vyrui 
kare žuvus, turėdavo eiti 
į žinyną ir tapti vaidilu
tėmis. Pasigirsta žavi 
vaidilučių giesmė į die
vaitę Mildą - moterų cho
ras. O susirinkusi minia 
archaiška giesme šaukia
si dievo Perkūno, kad 
žaibus trenktų į žiaurų ir 
nelabą priešą, kuris grą- 
sina iš Vakarų.

Vestuvių baladėje te
momis panaudotos taip 
pat trys tautinės vestuvių 
- piršlybų dainos. Joje 
būdinga senovės laikų 
mergaitės baimė ištekėti 
į svetimą šalį.

Pati koncerto programa 
yra būdinga naujomis, la
bai turtingomis, senomis 
ir labai žaviomis liaudies 
melodijomis, moterų ir 
antros dalies mišriajame 
chore su kanklių orkestru 
bei solistais. Liūdnų ar 
melancholiškų dainų pro- 
gramon neimu. Klausyto
jai rimtas - lyrines dai
nas vadina liūdnom, nes 
patys gyvena melancho
lijoje.

Svečių solistų nekvie
čiu. Mūsų tautinės dainos 
yra tokios muzikinės 
apimties,kad jas puikiau
siai galt atlikti gražiais, 
apšlifuotais balsais cho

ristai - solistai. Čia pir
moji sąlyga - dainą giliai 
įsijausti, išgyventi ir na
tūraliai, nemeluotai . iš
reikšti. Natūraliai - gra - 
žlat skambantis balsas 
čia yra arčiau tikrovės, 
negu galingas, su gera 
mokykla, operinio žanro 
balsas.

Programos naujovė 
- tautinių šokių išpildy
mas su viso ansamblio, 
t.y., mišraus choro dai
na, kanklių ir tautinių pu
čiamųjų instrumentų mu
zika. Tai tikras Lietuvos 
kaimo vaizdas ir nuotai
ka - kai svirno prieklėty 
susėsdavo muzikantai, po 
jazminais ir alyvom, su
stodavo ratu jaunimas, 
grodavo ir dainuodavo, o 
vidury sukosi poros ir 
rateliai šaunių šokėjų.

4, Ar gaunate ansam
blio programai dainų su 
kanklių muzikos palyda, 
ar vis pačiam tenka šios 
rūšies muziką kurti ir 
orkestruoti?

Deja, Vakarų pasauly 
nevienas kompozitorius 
nebandė šio žanro muzi
kos * kurti, nes kuriam 
nors muzikos instrumen
tu kuriant, pirmiausia 
reikia jo techniką ir iš
pildymo galimybes žinoti.

Okupuotoje Lietuvoje 
keletas kompozitorių po 
truputį parašo, bet ansam
bliai atsispausdina savo 
naudojimui ir man jų 
gauti vis nepavyksta. Tad 
visų dainų ir šoktų kank
lių muzika yra mano su
kurta ar orkestruota.

5. Kurie kiti lietuviai 
kompozitoriai yra atsto
vaujami dabartinėje pro - 
gramoje?

Šios programos pirmo
je - klasikinėje dalyje 
išpildomos St. Šimkau®, 
J. Gruodžio, VI. Jakūbė- 
no, J. Strolio®, J. Karoso, 
J. Žilevičiaus ir J-Švedo 
kūrinius.

6. Ar Iškilmingų pa
maldų metu giedosite 
tiktai lietuvių autorių 
kūrinius?

Pamaldos bus tautinės, 
tad ir atliksime tik lie
tuvių kompozitorių tauti
nės giesmes.

7» Kas yra artimiausi 
talkininkai repertuarą 
paruošiant ir jį išpil— 
dant?

Mano artimiausia ir 
pareigingiausia meninio 
darbo talkininkė yra 
kanklių orkestro vadovė 
Ona Mikulskienė, išaugi
nusi nuostabiai gerą 
kanklių orkestrą. Nuo
širdžiai dirba šokių va
dovas ir režisierius 
Petras Maželis ir chor
meisteris Rytas Babic
kas. Administracinius 
reikalus puikiai tvarko 
inž. H. Bankaičto vado
vaujama ansamblio val
dyba.

8. Čiurlionio ansam
blis, tur būt, yra didžiau
sias lietuvių meninis an
samblis už Lietuvos ribų. 
Vyrų, moterų chorai, 
mišrus choras, kanklių 
orkestras, liaudies pučia
mųjų instrumentų orkes
tras ir šokėjai sudaro 
didelę - arti 90 asmenų 
grupę. Tokiam vienetui 
nuvykti kad ir į didesnes 
lietuvių kolonijas sudaro 
nemažų problemų : kelio
nės, išlaikymas, nakvynės, 
ir 1.1, brangiai kaštuoja, o

( Nukelta į 15 p«l.)

3 ps,4
ČIULIONIO ANSAMBLIO VYRU CHORAS SU DIRIGENTU A. MIKULSKIU

Nuotr. Jono Gorios.



BENDRUOMENYBĖS
antikomunistinės

Šie metai tarptautinėje 
politikoje yra laikomi 
” Europos metai”. Amer. 
Jung. Valstybių preziden
tas Niksonas^kiek sutvar
kęs Vietnamo reikalus, 
pasiryžo išryškinti san
tykius su Europos demo
kratinėms ir totalttari- 
lėms — komunistinėm^ 
valstybėms. Degantis 
klausimas yra sulaikyti 
Sovietų Rusijos imperia
listinius kėslus ir išlais
vinti tautas iš vergijos. 
Sovietų Rub t ja, b i jodama 
Kinijos ir Amer. Jungt. 
Valst'. susiblokavimo.de- 
ia pastangas užsitikrinti 
^.J.V. palankumą, kartu 
ižsitikrinant galimybę ir 
:oliau savo globoj laikyti 
iki šiol pavergtas tautas 
savo tironiškoj — komu
nistinėje sistemoje. Taip 
jat skubėjo susitaikyti su 
Zakarų Vokietija ir deda 
visas pastangas, kad ne
įeisiant savanaudiškai 
pravestų ir užbaigtų Eu
ropos Saugumo Konferen
ciją. Sekant tarptautinės 
nolttikos padėtį, reikalin
ga parodyti didesnių pas- 
angų pavergtoms tau- 
oms ir visam antikomu- 
i ištintam pasauliui pasi- 
nriešinant- komunizmui, 
> ypač Rusijos imperia- 
izmui.

Rugptūčto mėnesio pa
ilgoje tuo tikslu įvyksta 
Londone ( Anglijoj') sekan
čios konferencijos :

25 —26 d. Tarptautinio 
Antlbolševiktnio Bloko 
ABN) Konferencija ir 

lemonstracijos ; 27rugp. 
Europos Laisvės Tarybos 
EFC), 28—29 Pasaulinė 

Tauntmo Antlkomunisti- 
iės(VYACL) Lygos penk- 
,oji(Europoj pirmoji / rugp 
29 ir rugs.l d. Pasaulinės 
Antikomunistinės Lygos 
<onferencija( Tai bus 7-j i 
r pirmoji Eūropojel Rude
lį ruošiama Luzanoj spe- 
;tall ABN ir E. F.C. 
.mogaus teisėms ir tau- 
ų laisvei apginti konfe
rencija. Toms konferen
cijoms pasiruošimas ei
ta visu tempu ir yra jau 
ižs įregistravusių iš įvat- 
’tų pasaulio dalių, įvairių 
autyblų atstovų. Iš Kana
dos vyksta apie 14 atstovų. 
A to skaičiaus tautybė
mis taip pasiskirsto : 
5 ukrainiečiai; 1 lietuvis;
4 psl.

KONFERENCIJOS
l rumunas; likusi anglai. 
Jų tarpe parlamento na
rys Thompson ; adv. Tay- 
lor^žurnallstas P.Welsh. 
Iš lietuvių organizacijų 
yra žinoma, kad WACL 
konferencijon bus dele
guojamas vienas Lietuvos 
Atgimimo sąjūdžio (LAs) 
atstovas. Yra kviesta lie
tuvių centrinės organiza
cijos ; Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės ^Amerikos 
Lietuvių Taryba; V LIKAS., 
Tačiau iki šiol dar nėra 
žinoma ar siųs ir kiek 
delegatų bus siunčiama? 
Reikia tikėtis, kad šiose 
konferencijose dalyvaus 
daugiau lietuvių. Didž. 
Britanijos lietuviams bus 
patogu atstovauti tarptau
tiniam — pasauliniam fo
rume, nes pats VACL 
centras vieniems metams 
liks Didž. Britanijoje ir 
lygos pirmininku papras
tai išrenkamas to krašto 
žmogus. Šios konferenci
jos (VACL) parengiamo
sios tomis įjos pirminin
kas yra parlamento at
stovas, žymus Didž. Bri
tanijos antikomunlstas, 
Hon. Stuart smith, kuris 
vadovauja visam konfe
rencijos parengimui.

Dr. J. Kaškelis
P s.

Turimomis žiniomis ši konfe
rencija atidėta . NL.

• Ryšium su Europos 
saugumo ir bendradarbia
vimo konferencija Hel
sinkyje Lietuvos Diplo
matijos šefas S. Lozorai
tis pasiuntė Vakarų val
stybių vyriausybėms raš
tą, kuriuo prašo nepripa
žinti vadinamojo Lietuvos 
įjungimo į sovietų sąjun
gą-

Rašte pareikšta taip 
pat, jog lietuvių tauta,so
vietų agresijos ir okupa
cijos pasėkoje pergyven
dama didžiausią savo il
gos istorijos nelaimę, 
laukia, kad civilizuotų 
tautų bendruomenė res
pektuos jos teisę bei sie
kį atstatyti Lietuvos val
stybės nepriklausomybę.

Prie rašto yra pridė
tas memorandumas apie 
Sovietų Sajungoi agresi
jos prieš Lietuvą paruo
šimą bei įvykdymą ir mū
sų kraštui primestą pa
dėtį.

Vasario 16 gimnazijos vyresniojo tautiniu šokiu grupe, vad. R. Sreifeldaitės* 
šoka lineli Nuotrauka Fr. Skėri'

Vasario 16 gimnaziją. Pu
tų pranešimų vyko gyvoVasario 16 gimnazija

Š. m. kovo mėn. He s seno jos tautinių šokių grupė
evangelikų Bažnyčios pa- dalyvavo 130 - metiniame 
kvietimu per mokyt. Fr. suvažiavime Lich mieste 
Skėrį Vasario 16 gimnazi- prie Giesseno.Sekmadienį
_ _________________ ____  birželio 24 d. modernus

• Ryšium su Europos 
saugumo ir Bendradar
biavimo konferencija Hel
sinkyje, Pabaltijo kraštų 
( Latvijos ir Lietuvos) 
Atstovai Prancūzijoje 
- K. Brends ir prof. Jo 
Baltrušaitis, š.m.birže
lio 29 d. įteikė atitinkamą 
notą Užsienio Reikalų 
Ministerijai.
• Prancūzijoje gyveną 
Vidurio ir Rytų Europos 
kraštų atstovai, ryšium 
•u Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo kon
ferencija Helsinky, iš
siuntinėjo memorandumą 
visiems konferencijoje 
dalyvavusiems užsienio 
reikalų ministeriams. Iš 
lietuvių pusės šį memo
randumą pasirašė inž. A. 
Venskus.
• Liepos 20 d. įvairių 
kraštų spauda paskelbė 
žinią, kad lietuvis Vikto
ras Šneideris ( Šneideris) 
guminiu laiveliu iš Esti
jos pakrantės išplaukė į 
Baltijos Jūrą, norėdamas 
nuplaukti į Vakarų Vokie
tiją. Bet jį iš jūros paėmė 
suomių laivas ir perdavė 
savo valdžiai.

Gavęs tokias žinias, 
Vlikas tuojau kreipėsi į 
International Rescue 
Committee New Yorke ir 
prašė jo pagalbos, nes bu
vo žinių, kad Suomija ga
linti pav "gėlį išduoti so
vietams, Komitetas tuojau 
telegrafavo Suomijos už s. 
reik, ministertui, prašė 
pabėgėlio neišduoti ir 
leisti jam išvykti į Šve
diją iš kur Komitetas jį 
paimsiąs į JAV. Jurgis 
Valaitis, Pasaulinės Bal- 

autobusas nuvežė šokėjus 
į Lich miestą, apie 130 
km nuo Romuvos. Ekskur
sija organizavo ir jai va
dovavo mokyt. Fr. Skėrys. 
Atvykus į Lich miestą, 
nuėjome į vlešbutį”Frank- 
furter Hof ” , kur įvyko 
simpoziumas , su vokiečių 
evangelikų jaunimu. Trum
pus pranešimus pateikė 
apie evangelikų liuteronų 
Bažnyčias Argentinoj, Is
panijoj, mokyt. F r. Skėrys 
apie lietuvių išeivijoje ir 
Aurelija Krivickaitė apie 

tų Santalkos vardu, tuo 
pačiu reikalu pasiuntė te
legramą Suomijos amba
sadoriui Vashingtone.

New Yorke vokiečių 
kalba leidžiamas dienraš
tis ’’ Staat Zeitung und 
Herald”, liepos 26d. lai
doje rašo, kad Volgos vo
kietis Viktor Schneider 
esąs 1947 m. gimęs Novo
sibirske, paskutiniu metu 
gyvenęs Latvijoje (čiatur 
būt klaida, jei Šneideris 
save suomiams užsire
komendavo lietuviu arba 
iš Lietuvos, - Red.\ Dėl 
Šneiderio laisvės į Suo
mijos vyriausybę dar 
kreipėsi JAV ir Vakarų 
Vokietijos ambasadoriai 
ir, be to, pabėgėliais rū
pintis komisaras prie 
Jungtinių Tautų, Princas 
Saddrudln Khan. Paskuti
nėmis žiniomis V.Šneide
ris esąs Anglijoje.
• Jonas Daugėla, birželio 
mėn. persikėlęs gyventi į 
Juno, Floridą, pasitraukė 
iš Vilko ryšininko parei
gų prie PLB Clevelande.

ELTA

diskusijos, nes vokiečių 
jaunimas, domėjosi tik 
lietuviais evangelikais ir 
Vasario 16 gimnazi ja. V ie
nas jaunuolis klausė : 
” Kam reikalinga lietuvių 
gimnazija Vokietijoje, nes 
yra pakankamai vokiečių 
gimnazijų?”

Mokyt. F r. Skėrys atsa
kė ; ” Vakarų Vokietijoje 
gyvena dar apie 10,000 
lietuvių. Kur yra lietuviv 
ten reikalinga ir mokykla 
kad galėtų mokytis sav. 
kalbą. Be to, gimnazija 
yra lietuvių kultūros cen
tras, nes čia įvyksta įvai
rūs minėjimai, šventės, 
koncertai, parodos ir kt.

Mes tikime Lietuvos 
laisve, o tas tikėjimas ir 
tėvynės meilė uždeda 
mums pareigą savo vai
kus išmokyti tėvų kalbos 
ir to galima pasiekti tik 
lietuviškoj, o ne vokieči 
mokykloje ir 1.1.”.

Gimnazijoj dabar yra 
93 mokiniai ; (12 mokinių 
yra iš JAV,2 iš Kolumbi
jos, 2 iš Švedijos ir gana 
didelis procentas Iš da
bartinės Lietuvos). Gim
nazija yra palaima tiems 
jaunuoliams, kurte dabar 
atvyksta iš okupuotos 
Lietuvos, nes jie nemoka 
vokiečių kalbos. Čia jie 
greitu laiku išmoksta vo
kiečių kalbą ir gali kur
są sekti reguliariose vo
kiečių kalbos pamokose. 
Jie gauna specialiai vo
kiečių kalbos papildomas 
pamokas.

Mokytojas Fr. Skėry* 
savo pranešime nušvietė 
lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios išeivijoje 
padėtį nuo 1941 m. iki šių 
dienų.

Jis čia pat ” Frankfur
ter Hof ” viešbutyje su - 
rengė išeivijoje išleistų 

(Nukelta i 14 psl.)
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Jeigu jūs atvykote Kanadon 
prieš 1972m. lapkričio 30d. ir 
pasilikote kaip svečias ar 
taip nelegalus asmuo, mūsų 
kraštas gali tapti jūsų kraštu

iki 1973m. spalio 15d. 
vidurnakčio.

Jeigu jus sėkmingai įsikūrėte Kana
doje, mums atrodo, kad jūs turėtumėte 
naudotis visomis legalių gvventojų 
privilegijomis.

Tad iki spalio mėn. 15 d. vidurnakčio 
mes padėsime jums jas įsigyti.

Iki to laiko jus galite prašyti imigranto 
teisių/ pirmas žingsnis į pilietybe/,nesu
laukdamas jokios baudos už nelegalų 
atvykimo ar nelegalu pasilikimo.

Iki tos datos jūsų prašymas bus svars
tomas pagal labai sušvelnytas taisykles.

Bus atsižvelgta [daugelį veiksnių. 
Betkuris iš jų jums gali suteikti

reikiamas kvalifikacijas.
Kaip matote, stengiamės viską paleng

vinti. Tačiau ir labiausiai norėdami, 
negalėsime jums padėti po spalio mėn. 15 d. 
Nuo to laiko naujasis įstatymas neleis 
jums gauti imigranto teisiu būnant 
Kanadoje ir sustabdyti deportacijos 
apeliaciją.

Praneškite mums savo pavardę, adresą, 
visus jūsų atvejo faktus. Mes norime, kad 
jūs įsijungtumėte i savo aplinkos gyve
nimą ir jame pilnai dalyvautumėte. 
Stengsimės padaryti visa, kad mūsų kraštas 
taptų jūsų kraštu.

Platesnių informacijų teiraukitės 
telefonu, laišku ar apsilankymu artimiau
sioje Kanados Imigracijos Centro įstaigo
je. Jeigu jo nebūtų prie jūsų gyvenvietės, 
kreipkitės į artimiausia Kanados Darbo 
Jėgos Centrą / Kanados imigracijos pareigū
nų paslaugos yra be jokio mokesčio/.

Kanados Imigracijos Centrai yra atdari ir 
prašymus priima: šiokiadieniais — nuo 8 vai. ( 
ryto iki 8 vai. pakaro, šeštadieniais — nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų; spalio 15, . , 
pirmadienį, - nuo 8 vai. ryto iki 
vidurnakčio.
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PIRMASIS VILNIAUS PLANAS
1323 -1973

Vilniaus pilies pasaka
IŠ JUOZO TUMO - VAIŽGANTO RAŠTŲ 

/ Vilniaus 550 m. sukakties proga/

Didysis Lietuvos kunigaikštis, dėl savo 
darbštumo pramintas Didžiu Lietuvos Ūki-

■-ninlni sumanė pasistatyti tokią tvirtapilę, 
kad jokie priešininkai negalėtų jos paimti.

Sumanyta padaryta: toks tai buvo kuni- 
gaikštis. Išsirinko labai gražius Panerių 

^^ŠtiA'kalnus ir ant aukščiausiojo ėmė vežti di- 
3*?WKtedžiausias tašytas uolas ir degtas plytas. 
- argo buvo neišsakomo. Į vieną vežimą
ffi^^^reikėjo pajungti bent dešimtis jungų jau-

Pagaliau visa medžiaga paruošta. Pamatui 
-padėti raudonomis žiotimis žiopso plačiau- 

perkasai. Prie pat jų krašto stūkso kal- 
>'Znai akmenų, belaukiančių tik valandos, 

nuriedės gilumon ir prisiims visą 
fr*^J5psunkenvbe statomųjų mūrų. O jų tarr 
Ąjfffi/jčvienas tikras milžinas akmuo, gausiąs ai* 
Kg /jgulti į pat kertę.

Vilniaus pilis turės būti dar niekur nere* 
$£gėto stiprumo, nes ji gaus ginti visą di- 

Z^į^džiojo kunigaikščio šeimyną: čia norima 
^padaryti sostapilė. Ir ne tik kunigaikščių 

jCHfiCzigSyvybę, — gins viso krašto laisvę ir šlovę. 
j?* Gražus tai kraštas tie Paneriai: kalnais 

įĮxĮį kuprotas, upėmis gembėtas, miškais pasi- 
JEZ^šiaušęs nuošalys. Jo negalėjo nepasergėti 

^kunigaikščiai, garsūs karžygiai, garsūs ir 
^Lf^fešvelniadūšiai svajotojai.

Didžiojo akmens kertėn padėtų atjojo 
yįlffiffipatsai šeimininkas būriu dvasiškių, pačių 
SįĘ£j*j^,prašmatniųjų kunigų: vaidilų, žynių ir 
•KijJpD^burtininkų vedinas.

Ir tarė kunigaikštis kunigams: 
u/ t! — Galingųjų Lietuvos dievų tarnai, jų 
E^^ySvalios ir norų aiškintojai, kvapnaus ginta- 
f ro ir riebiųjų gyvulių atnašautojai, pas 

Akykite dabar man, kas reiktų jiems atneš- 
idant jie per amžius globotų tuos mūr> 

jjAfiggir darytų juos Lietuvos priešininkams nei- 
J^^SKkandamus?

Sunkiomis, giliomis mintimis apsiniaukė 
fT-^li^ijseniausiųjų ir gudriausiųjų kunigų gymiai. 
;JL^*®9jGiliai galvoja, iš ugnies buria, tariasi savo 
j£~jį%įttarpe, atsimena senų senolių papročius.

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudos romono "Sunkiausiu Keliu”)

— Tai reiškia žengimą į politiką,— pasakė Domą.
Ir abu instinktyviai atsiminė puoselėtas Rusijos 

neganduose svajones: advokatauti Vilniuje, kiek lei
džia laikas veikti visuomenėje, džiaugtis kultūrine 
veikla. Atrodė tada — jie nori susigrąžinti gyvenimą 
tokį pat mielą ir pilną, koks jis buvo prieš karą, prieš 
pasitraukimą į neaprėpiamus Rusijos plotus.

— Jeigu neatsirastų kelių mano bendraminčių,— 
pasakė Sleževičius, — aš būčiau dabar absoliučiai vie
nas su savo principais. Juk aš tada tapau nepriimtinas 
bendrai partinei srovei.

— Tai jau praeitis, — pasakė Domą. Ir iš balso tono 
vyras suprato, kad ji nebijo tos baisios atsakomybės,

_ kurią Tarybos raštas užkrauna ant jo pečių.
Bet jis pats tartum įžengė į aitrių svarstymų lau

ką. Toks galvotrūkčiais sugrįžimas į politiką kažkaip 
baugino. Pažino politinių aistrų sūkurį Petrapilyje ir 
iš to kylantį sąskaitų žiaurumą bolševikų kalėjime. 
Jis žengė akistaton su fantastišku reiškiniu, su asme
niška atsakomybe už Lietuvos likimą.

Tas milžiniškas pavedimas atrodė politiniu liku
siųjų Tarybos narių manevru: kada viskas žūna, tada 
reikia asmens, kuriam paranku suversti nesėkmes.

Ar jis turi priimti pasiūlymą būti diktatoriumi?
Ar turi atmesti tokį pasiūlymą?

Dienos liekaną praleido kelių asmenų tarpe, vis 
neduodamas atsakymo į Tarybos raštą. Jis matyte ma
tė karininkų nerimą nekūrentuose Apsaugos Štabo 
kambariuose. Regėte regėjo Tarybos liekaną: žieminiu 
apsiaustu susisupusį Šilingą, nekantriai kedenantį savo ' 
neklusnią barzdelę ir susirūpinusius, susiraukusius — 
Staugaitį ir Stašinską.

Ar gali išdrįsti imtis jam pasiūlyto vaidmens?
Diktatorius? — Ir jam buvo sarkastiškai juokinga.

Toks antikinis žodis, kvepiąs teroru ir sauvale. Ar 
tai numetama atsakomybė prieš istoriją už kitų neį-

6 psl.

vykdytą valstybės apsaugą?
Jam buvo nuostabu, kad terminas „diktatorius“ vi

sai nebuvo keistas Bortkevičienei.
— Dabar nėra laiko rinktis titulus, — ji pasakė. — 

Nėra laiko galvoti, ar tai naudinga mūsų partijai? Da
bar naujagimė valstybė — visų partija.

Staiga pasidarė aišku, kad visų valstybėje turi'
būti visų Vyriausybė. r

— Reikia koalicinės valdžios, — pasakė Sleževičius,
— kurioje būtų kiekvienas atstovaujamas. Tada kiek
vienam visų valdžia bus jo valdžia. Tarybą reikia pa
šalinti ir viską pavesti Vyriausybei.

— Tarybos pašalinimas suerzins jos šalininkus ir 
bus opozicija, — įspėjo Bortkevičienė.

— Tarybą reikia suspenduoti, — sušvelnino suma
nymą. — Visų pirma reikia gelbėti valstybės idėją. 
Koalicinė Vyriausybė gali būti išsigelbėjimo stebuklas. 
Į jos kvietimą atsišauks visa Lietuva.

— Diktatorius? — ištarė ir nusijuokė.
Vaizduotėje sukilo popieriniai pulkai ir aitrūs šne

kučiavimai šaltuose, tamsiuose kabinetuose.
Koalicinio kabineto ministeris pirmininkas?
Tai gali būti. Mintis aiškėjo ir traukė dėmesį, tar

tum išlukštendama iš jo asmens visą turimą energiją. ,
Jau buvo sutemus. Bet vis neatsakydamas į Tary

bos raštą, vaizdavosi savo minty Antrojo Kabineto de
klaraciją ir matė visus noriai atsiliepiant į tą deklara
ciją.
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Visą naktį į gruodžio dvidešimt ketvirtąją Sleže
vičius miegojo kaip kareivis apšaudomoje vietoje. Min
tys ir spėjimai vijo vienas kitą; vis durstomas iš ske
veldrų veikimo planas iro, trupėjo jo galvoje, ir teore
tinės konstrukcijos vis neturėjo realaus pamato.

Tai buvo nejaukus pojūtis, kad suardytus iki des
peratiškos būsenos reikalus jam paveda skubiai ir be 
talkos tvarkyti. Tarsi palieptų gelbėti nuskendusį žmo
gų, kuris nebegyvas. Taip jį vertė galvoti staigus Ta-
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Pagaliau atsako savo viešpačiui:
— Didis Lietuvos valdove! Tu pats esi 

dievų išrinktasis jų tarnas. Jų norus ir 
pats gali patirti. Bet jei būtinai mūsų klau- 
sies, tai žinok: Lietuvos dievams visų ma- 
loniausias^atnašas būtų, jei išsirastų tokia 
lietuvė motina, kuri pirmutinį ir vienatinį 
savo įsčios vaisių — sūnelį gera valia gyvą 
padėtų po šituo didžiuoju kertės akmeniu.

Nustebo Lietuvos valdovas. Nustebo ir 
visi jo dvariškiai. Taip. tikrai.Tai būtų 
brangiausias atnašas. Tik iš kur jo gauti? 
Nuo pat pradžios pasaulio dar nebuvo gir
dėta tokio atnašo.

Vis dėl to liepia visiems burtininkams ir 
kitiems mažiesiems dvasiškiams apeiti vi- dievų noras tokio atnašo. Ir liepė jaunikai- 
są Lietuvą, besi klausi nė j ant, begu neišsi- tį paleisti.
ras tokia tėvynės mylėtoja, tokia jos prie- Ir vėl įsakė kunigaikštis kunigams tei- 
šininkų svetimtaučių nemėgėja, kuri apsi- rautis, kokio gi atnašo Lietuvos dievai rei- 
imtų net tokį savo kraujo ir savo širdies kalauja, kad jo sostapilė būtų nesugriau- 
atnašą dievams dovanoti. narna? Kas iš visų Lietuvos turtų būtų

Neilgai teteko kunigams klajoti. Vokie- dievams visų maloniausias?
čių Lietuvoje taip nekęsta, jog jau trečią
dieną kunigai rado tokią lietuvę motiną Ir vėl apsiniaukė giliu rūpesčiu visų ku- 
našlę. nigų veidai. Vėl jie galvoja, buria, atnašus

Atvedė ji savo vienatinį sūnų jaunikaitį, degina, senų senolių papročius atsimena.
jos senatvės aprūpintoją. O buvo tai jau-Tris dienas, tris naktis nevalgę, nemigę, 
nikaitis ne tik gražus ir motinai geras, bet pagaliau atsakė savo viešpačiui:
dar ir išminties vyras. — Didis Lietuvos valdove! Maloniausias

Nesipriešino jisai motinos valiai ar ten Lietuvos dievams atnašas štai kada bus: 
kunigų skelbiamai dievų valiai; tiktai no-jei Lietuvos dievai neprisiėmė, kad seno- 
rėjo ištirti, ar tai yra dievų valia? vės papratimu po kertės akmeniu atgultų

Ir paprašė kunigaikštį, kad jam leistų jaunikaitis, tai aišku, kad po tuo pat akme-
triskart paklausti kunigus: jei jie atsakys 
tinkamai, bus tai neabejotinas ženklas, jog 
dievų valią tikrai žino: jeigu atsakys ne
tinkamai, bus tai ženklas, jog tik savo pra
simanymus skelbia.

Kunigaikščiui sutikus, jaunikaitis pa
klausė kunigus, kaip jiems rodos, kas yra 
visame pasaulyje — pirma, už viską sal
desnis, antra, kas yra už viską lengvesnis, 
ir trečia, kas yra už viską kietesnis?

Neilgai tegalvoję, kunigai atsakė:
— Visų saldžiausias pasaulyje bus lau

kinių bičių korys, visų lengviausias, žino
ma, bus medinoje paukščio pūkelis, o visų 

kiečiausias bus — kunigaikščio kardo plie
nas, kuriuo jis. sudrožęs raiteliui per gal
vą, gali jį per pusę perkirsti ligi pat bal
nui.

— Netiesa! — drąsiai atsakė išminties 
vyras. — Aš žinau daiktų dar saldesnių, 
dar lengvesnių, dar kietesnių.

— Nujau, bene ką?
— Gi motinos pienas kūdikiui už medų 

saldesnis; gi kūdikis ant motinos rankų už 
pūkelį lengvesnis; gi motinos širdis už plie
ną kietesnė, jei neplyšta, atiduodama ma
ne taip baisiai nukankinti.

Ir sutiko kunigaikštis ir visi jo dvariš
kiai ir susirinkę žmonės, jog išminties vy
ras tiesą pasakė; jog tai nebus Lietuvos 

niu turi atgulti mergaitė, lygiai graži, kaip 
ir jokio blogo neišmananti. Nes toks yra 
senų seniausias ne tik lietuvių, bet ir kai
mynų paprotys, kad norint pastatyti stip
rus mūras, reikia po juo užkasti gyvas 
žmogus.

Ir įsakė kunigaikštis burtininkams ir ki
tiems mažiesiems kunigams suieškoti pa
čią nekaltąją mergaitę visoje Lietuvoje ir 
atvesti į Vilnių, kad taptų dievams atnašas 
už visos tėvynės laimę ir laisvę.

Neilgai teteko kunigams klajoti. Lietu
voje mergaitės kuone visos buvo gražios ir 
nekaltos. Bet kurią atvedė, buvo gražumu 
lygi Lietuvos laukų žiedui; jos akelės žyd-
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rumu buvo lygios Trakų ežero gelmėms. 
Ir matės gloga nieko nenuvokianti.

Baltais sužadėtinės rūbeliais, žaliu rūtų 
vainikėliu ant galvelės, laukinių žiedų glė
biu mažutėse rankytėse, šypsodamasi ir 
vien tik savo apdaru ir gėlytėmis džiaug
damasi, ji ramiai sau atsistojo griovio gi
lumoje. kur turėjo nuriedėti anoji didžioji 
kertės uola, lyg visai nenuvokdama, jog 
jai kas bloga gali atsitikti.

Visų širdis į save palenkė. Visi sudrebė
jo užjautimu. Bet ką padarysi, jei tokia 
pačių Lietuvos dievų valia?

Kapų tyloje, visi akis žemyn nuleidę, 
karštai skubėdami, šimtu rankų užkabino 
uolą ir stūmė ją į griovį, kad tik greičiau 
nutiktų tai, kas neišvengiama.

Ir visi apmirė, nustėro.

Tik kunigaikštis neiškentė. Šoko prie 
krašto, žvilgterėjo žemyn ir, visas veidu 
nušvitęs, linksmai sušuko:

. — Visų maloniausią atnašą Lietuvos 
dievai patys sau išsirinko!

Griovyje šalia uolos stovėjo gyva lietu
vaitė. Kaip ir pirma, švietė nekaltu ne
rūpestingumu. Tik akelėse spindėjo du dei
mantu — dvi ašarėli, kad akmuo krisda
mas išmušė iš jos rankų visus kvepiančius 
žiedelius ir ant jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės atnašo Lietuvos die
vams būta už visa maloniausio, ir Vilniaus 
pilis buvo stipriausia.

Paskui kunigaikštis tą nekaltybės mer
gelę vedė, o anąjį išminties jaunikaitį pa
sidarė kunigaikščio tarybos nariu.

Į.

rybos pasisukimas, atnešęs jam likiminę atsakomybę 
diktatūros šešėlyje.

— Tai yra taurė, kurią verčia mane išgerti, — nusi
skundė žmonai. — Kad tik Dievas atitolintų tą taurę.

Tačiau juo nuodugniau svarstė „taurės“ problemą, 
juo labiau matė, kad tai yra jam skirta taurė. Rizika 
ir bemaž avantiūrizmo elementas akistatoje su ta taure 
kito į tikrą, sentimentaliai jautrią meilę savo visuo
menei, kas ir buvo postūmis eiti, ateiti ir dirbti.

Visuomenė buvo tėvynė, tai buvo Lietuvos miestų 
žmonės, kaimų sermėgiai, seni barokai Vilniuje, goti
ka Kaune, renesansas Pažaislyje. Tėvynė buvo tolima 
praeitis Trakų griūvėsiuose, Žalieji ežerai ir Verkiai. 
Ten krykštavo dar tokia nesena jų prieškarinė jaunys
tė. Tėvynė — buvo jo dabar neapleidžiąs noras judėti, 
veikti, tvarkytis, reikalauti ir paklusti laikmečio rei
kalavimams.

Yra savotiška misterija, kai iš piliečio ir patrioto 
žmogus pergimsta valstybininku. Gal būt, tokią mis
terišką metamorfozę naktį į Kūčių dieną išgyveno Sle
ževičius mažame kambaryje, vis neįmigdamas, vis kel
damasis iš lovos ir kažkaip nerimstančiai klausyda
masis Vilniaus nakties tylos.

Atrodė, kad jis girdi, kaip vėjuje ūžia telegrafo 
vielos, kuriomis slysta atsišaukimas į visus Lietuvos 
žmones jungtis, ginkluotis ir jėga paremti laisvės rei
kalą. Tai buvo savotiškas dvasinis atliepis į ką tik išgy
ventos rusiškos revoliucijos audrą. Tada sklido ūžian
čiomis telegrafo vielomis įsakymai „visiems, visiems, 
visiems“. Staigmena, akiplėšiškas reikalavimas, drąsa 
— yra strategijos atrama. Parafrazė lietuviško teksto 
„visiems, visiems, visiems“ — turi būti Lietuvos lais
vės šūkis.

Visiems!
Tai buvo mąstymo patetika. Realybė — nepatrauk

lus pojūtis. Tai prielaida, kad sujauktą ir pražudytą 
reikalą jam atkišo atitaisyti, tartum būtų įmanoma iš
tiesti kreivą medžio liemenį.

— Sunku tą taurę pakelti prie lūpų, — nusakė žmo
nai atrastą palyginimą.

Garsiai bildėdamas, gatve pravažiavo vežimas. Kaž
kur toli, vos sugaunamas už mūrinių tvorų ir čerpių 
stogų pokštelėjo vienišas šūvis. Tyla prarijo jį rūpes
tingai ir godžiai.

Brėško labai bailiai. Atrodė, ankstyvoji žieminės 
dienos sambrėška niekad neprašvis. Diena gi bus švie
sos ir prietemos mišinys.

Ryte pas Sleževičius atėjo trys karininkai. Visi bu
vo smarkūs ir veržlių balsų iš vadinamųjų „mitin
guojančių“ karininkų. Užsibuvo ir sunkiausiose gyve
nimo sąlygose, negrįždami iš Vilniaus nesėkmių į pro
vinciją, kur šilta žiemos šaltyje ir sotu — nei čionykš
čiame alkyje. Visus juos Sleževičius buvo sutikęs Ru
sijoje, kur formavosi lietuviški daliniai.

Vienas karininkų — Jurgis Elisonas, ūsuotas, pa
siekęs apie trisdešimkę amžiaus, dirbo tada Rusijos 
aviacijoje, metereologijos tarnyboje. Petras Gužas, jau
nesnis už Elisoną, rusiškasis karo valdininkas, smar
kiai veikęs Rusijoje prie lietuviško dalinio tvėrimo. 
Kazys Škirpa, jaunas poručikas, kuris Lietuvon grįžo 
bent pusmečiu anksčiau už Sleževičių. Dar nuo Pet
rapilio seimo laikų Sleževičius skatino jį, sugrįžus į 
tėvynę, Lietuvos kariuomenę tverti.

Sleževičius buvo per dešimtį metų vyresnis už 
kiekvieną jų. Tačiau jie buvo kaip vaikai. Taip pa
garbiai žiūrėjo į vyresnįjį. Jis buvo persona politica— 
žygių įkvėpėjas ir vykdytojas.

Palankiai stebėjo tą jaunųjų vyrų trijulę, kuri 
buvo tarsi karininkų delegacija pas Lietuvos diktatorių. 
Tai rodėsi juokinga, ir jis pasikeitė su jaunaisiais vy
rais pora pokštų.

Kresnas ir stiprus, už kitus kiek vyrėlesnis, Eli
sonas rimtai pasakė:

— Nepasitikime Apsaugos Štabo veikla. Per ilgą 
laiką nebuvo jokios energijos organizuojant kariuo
menę. Jūs pasakėte, jog visi privalo stoti, — tai reiškia 
bus kariuomenė.

Škirpa įterpė:
— Ruošiame statutus nesamai kariuomenei. Štai 

kur sustojome dabar. Statutus turime, gal būt ir pini
gus ginklams turėsime, o mums reikia vyrų. , ( B.d.)

1973. VIII. 22
/ *'f s* t i ‘f* 'i 4 r'



ŽVILGSNIS Į "LIETUVĮ ŽUBNALISTĄ'
Šis, ką tik pasiekęs mus,” Lietu

vio Žurnalisto0 numeris— 3— etas is, 
ir savo apipavidalinimu estetiškas 
ir turiniu— gana turiningas. Žodžiu 
sakant, bežengiąs tobulėjimo keliu.

Jo viršelyje — vykęs trijų nuo
traukų montažas, pavadintas ” Da
bartimi ir ateitimi ”. Montaže vaiz
duojamas Lietuvių Žurnalistų s- gos 
Centro v-bos kasininkas ir ’’Lietu
vio Žurnalisto ” administratorius, 
Jurgis Janušaitls, jo 60- tojo gimta
dienio proga ir du aktyvūs plunks
nos darbe jaunuoliai — žurnalistai 
Jūratė Reizgytė /iš Australijos / ir 
Robertas Selents / iš JAV /.

Pirmuoju šio neperiodinio Žur
nalistų s - gos organų straipsniu 
eina Sąjungoj pirm., Juozo Vaišnio, 
SJ., rašinys, reikalaująs didesnių 
krepšių redakcijose, kur, rezlumuo- 
damas savo mintis, jis šitaip viską 
užsklendžia ;

” Kaip kiekvienoje visuomenėje, 
taip ir mūsiškėje visko pasitaiko; 
čia yra ir gerų rašytojų bei žurna
listų, ir tokių, kurių rašiniams vieta 
turėtų būti redakcijos krepšys. 
Spaudos veido neturėtų murzinti tie, 
kurie apie spaudos etiką nedaug te
nusimano. Tą veidą turėtų saugoti ir 
švarinti redaktoriai. O tam tikslui 
reikia turėti didesnius redakcijos 
krepšius ir nebijoti į juos dėti tą 
medžiagą, kuri jiems priklauso. Tik 
tokiu būdu pakils mūsų spaudos eti
ka ir moralė. Tik tokia spauda 
mums bus naudinga, nes ji mūsų 
neskaldys, bet visus jungs bendram 
darbut ir kovai už Lietuvos laisvę”.

Toliau. Centro v —bos sudėtis, 
naujų narių sąrašas, J. Cicėno 
straipsnis apie naują LŽS garbės 
narį Juozą Pronakų, Stp. Vykinto 
glėbelis prisiminimų ir išgyvenimų 
1940 — 41 metais, scenos veterano, 
Stasio Pilkos, rašinys ’’Mūsų scenos 
ir spaudos Amerikoje santykiavi
mai”, Pr.Alšėno rašinys : ’’Ieško - 
ktm aukso vidurio ”, Alfonso Nako 
straipsnis apie jauną LteLŽurna
listų s — gos narį, Robertą Selenį, 
baigusį politinius mokslus.

Smulkiau apie S - gos veiklą rašo 
Jurgis Janušaitls, užgriebdamas 
kultūrines rašto žmonių popietes, 
atstovavimus, pagerbimus, jaunųjų 
žurnalistų ruošimą, Iždo stovį, kro
nikinę B — gos veiklos dalį, LŽS 
Daužvardžto Fondo mecenatus, ra
dijo valandėlių klausimus etc.

’’Nuoširdžiai Ir atvirai” numeryje 
pasisako ’’Lietuvio Žurnalisto” re
daktorius ir S - gos vykdomasis vt- 
ceplrm. Vytautas Kas n tunas, kuris, 
tarp kita ko,rašo, jog esą gauta daug 
prašymų, kad būtų atspausdintas 
” LŽ." nartų sąrašas su adresais.
8pd. j. ?
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ATEITIS

Robertas Selenis

Jūratė Reizgytė

Redaktorius prašo ; ” Pasisakykite. 
Reikta ar nereikta”./ Atspausdinki
te, tik gal - be adresų. - Pr. Al. / . 
Taip pat primenama, jog daug kas 
neturįs LŽS naujųjų įstatų. Esą, gal ‘ 
reikėtų juos perspausdinti ” LŽ. ” 
Taip pat prašo pasisakyti. / Šias et- 

. lutes rašantysis manytų, kad gal 
reikėtų juos perspausdinti, bet ne 
’’Lietuvio Žurnalisto”skiltyse, tik 
atskiroj brošiūroj - Pr.Al./.

Dar toliau šiame numeryje ; per
duodama iš ”Dtrvos” Vi. Būtėno ra
šinio ištrauka apie Vyt. Alanto pa
gerbimo akademiją, rašoma apie 
amžiaus sukaktis šių metų plunks
nos darbo veteranų ; Petro Babicko 
/7O m./, J.Keliuočio,K.Petrausko 
Ir ”Keletvio” redaktoriaus J. Sondos 
/ pastarojo — 80 m.amžiaus/. Apie 
jį rašo P.Žičkus, apie K. Petraus
ką—VI. Ramojus, o apie J.Keltuotį 
— J. Prūsas/raštnys perspausdintas 
Iš ” Liet. Dienų ” /.

Toliau :žurnalistų apdovanojimai, 
atžymėjimai premijomis ir skyrių 
veiklos kronika.

Knygų apžvalgos skyriuje atžy
mimos knygos : Vyt. Alanto ” Šven

RaSo: Juozas VaiBnys, S.J., Stasys Pilka, 
Jeronimas Cicėnas, Stepas Vikintas 
Pranys AlBėnas, Alfonsas Nakas, 
Jurgis Janušaitls, Vladas Būtėnas,
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taragis ’’ ir ’’Amžinasis Lietuvis ”, 
V.Čižlūno” Šeima Tautinėje Ben
druomenėje ”, J. Narūnės ’’Trys ir 
viena ” ir Mato Raišupio ’Dabarties 
kankiniai ”. Toliau cituojami str. iš 
’’Aidų” - ” Ant kieno malūno vanduo 
pilamas ”tr L.Dovydėno / iš ’’Nau
jienų ” / - ” Nusidavimai tarp bajo
rų Ir žurnalistų Tabor farmoje ”.

Į pabaigą — skyriai : ” Mūsų mi
rusieji”, ” Laiškai”,” Pasaulio Lie
tuvių Jaunimas” ir jų žurnalas/ iš
trauka iš ’Dirvos ”/, ’’Kronika” ir 
Dr. S. A liūno "Sveiki atvykę, namuos 
nepalikę” — ištrauka Iš kupletų, dai
nuotų spaudos baliuje.

Numeris 'atspaustas geram po- 
pertuje, su gausybe nuotraukų, jo 
ofsetinė spauda — gana švari, tik 
skaitytojo skonį sugadina jau vir
šelyje,/ nurodant. numerio bendra
darbius /, įvelta korektūros klaida, 
Stp. Vykinto pavardę rašant su 
trumpąją ’’ i
” Liet. Žurnalisto ” adresas :

3754 Vest 7Oth Place, 
Chicago, Illinois, 60629, USA 

Pr.Alš.
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TRIMITO AIDAS «
KULTŪRINĖ ŠAULIŲ STOVYKLA

PIRMA JAI KANADOJE IR PENKTAJAI LIETUVOS SAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE 3 - JŲ DIENU ŠAULIŲ KULTŪRINEI STOVYKLAI PRAĖJUS
Montrealio L. K. Min

daugo šaulių kuopos ini
ciatyva, rugpiūčio mėn. 
3-4-5 d.d. Gražioje Lac 
fcylvere vietovėje,” Balti- 

> •’ stovyklavietėje buvo 
'rengta pirmoji Kana- 

v^>s šaulių kultūrinė 3-jų 
dienų stovykla, kuri L.Š. 
S. T. centro valdybos pir
mininko V. Tamošiūno 
raštu taip pat pavadinta 
ir kaip penktoji L. Š. o. T. 
kultūrinė stovykla.

stovykla praėjo gra
žioje šauliškoje nuotai
koje ir su maloniu lietu
viškos visuomenės dėme
siu. O ypač prte"Baltijos" 

xovyklos gyvenančių tau- 
.jčių atsiliepimais ir 

ge įdavimais, kad ir 
ateityje kas nors panašiai 
būtų surengta.

Dalyvavo 52 šauliai ir 
- šaulės.Didelį įnašą pada

rė atvykę Iš Toronto Vla
do Putvio, iš JAV Bosto
no J. Vanagaičio ir Vor- 
česterlo V. Kudirkos kuo
pų šauliai. O Montrealio 
” Neringos” Jūrų kuopos 
šauliai maloniai prisidėjo 

le visokeriopos talkos, 
•aip pat dalyvavo gražus

.rys svečių. O šeštadie
nio laužo metu susirinko 
virš pusantro šimto as
menų.

Sekančias kultūrines 
stovyklas jau yra pasi
ruošę rengti Toronto Vla
do Putvio šaulių kuopos 
dvidešimtmečio sukak
ties proga ir 1975 m. Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių 

Saulioi Šaudymo metu
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kuopa Vorčesteryje, JAV. 
stovyklai ruošti buvo 

sudaryta atskiro ruošimo 
komisija,kurt savo parei
gas atliko pavyzdingai Ir 
su šaultšku i įsijautimu. 
Jau penktadienio rytą at
vykę paruošė visus pa
rengiamuosius darbus.

Pirmieji svečiai - šau
liai atvyko iš Bostono ir 
Vorčesterto. Netrukus 
atvyko ir kaimynai toron
tiškiai. Buvo laukiami 
Hamiltono Delhai Ir fct. 
Catharines šauliai, bet 
jie neatvyko.

Pagal numatytą sto
vyklos programą 4 vai. 
p. p. įvyko stovyklos ati
darymo iškilmingas vė - 
liavų pakėlimas.Trumpus 
atidarymo žodžius tarė 
L. K.Mindaugo š. kp. val
dybos einąs pirmininko 
pareigas V. Sušlntkas, 
Stovyklos organizavimo 
vadovas J. Šiaučtulis, 
Centro valdybos pirmi
ninko vardu valdybos na
rys jaunimo reikalams, 
VI. Putvio š.kp.pirminin
kas St. Jokūbaitis ir sto
vyklos komendanto parei
gas perimdamas Ig. Pe
trauskas. Pakeltos Kana
dos ir Lietuvos tautinės 
vėliavos.

Po nakvynių paskirsty
mo, kavutės ir vėliavos 
nuleidimo vist susirinko 
prie gražaus Lac Sylvėre 
ežero kranto pasigrožėti 
liepsnojančiu laužu. 
skambėjo bendra daina, 
bet skambūs akordeono 

akordai, primindami ne
priklausomoje Lietuvoje 
ruoštąsias šaulių bei ka
riuomenės stovyklas.

Po šių pirmųjų įspūd
žių nenoriai skirstėsi į 
poilsio vietas, kurios, 
ypač svečiams, buvo rei
kalingos. Lygiai nenortai 
šeštadienio rytmetį kėlė
si, kai pareigingo komen
danto švilpukas ( 7 vai., 
vertė iš malonių įmigų 
vėliavos pakėlimui Ir 
pusryčiams.

10 vai. visi susirinku
sieji su dideliu įdomumu 
išklausė St. Jokūbaičio 
paskaitą , ( kuri bus at
spausdinta Trimito Alde.) 
11 vai. prasidėjo indivi
dualių šaudymų varžybos 
iš sportinių šautuvų, ku
riose dalyvavo gražus 
būrys vyrų, moterų ir 
jaunimo. 2 vai. pietūs, 
apie kuriuos buvo pui
kiausi atsiliepimai. Ten
ka padėkoti visoms šei
mininkėms, kurios tiek 
daug pasiaukojo savo dar
bais ir sugebėjimais.

Vėliavų pakėlimas ir 
nuleidimas vyko pakaito
mis tarp visų kuopų.

Didžiausias dėmesis 
buvo šeštadienio didysis 
laužas į kurio programą 
— montažą ’* Šiaurės Pa
švaistė” susirinko vieti
niai tautiečiai, o ypatingai 
daug jaunimo.

Šis šeštadienio laužas 
dedikuotas buvo mūsų 
tautos didvyriams Lietu
vos laisvės kovotojams :
R. Kalantai, Stoniui An
driuškevičiui, o. Kudir
kai, visiems žuvus lems 
šauliams—partizanams ir 
visiems nežinomiems žu
vus lems už Lietuvos lais
vę. Jų garbei buvo už
degtos žvakutes.

Laužo atidaromąjį žo
dį tarė stovyklos vado
vas J. Šiaučtulis. Toli
mesniam vadovavimui par 
kvietė St. Jokūbaitį, kuri* 
sumaniai ir gražiai pra
vedė visą laužo progra
mą.

Buvo perskaityti svet - 
klnlmai raštu ir C. V. pir

kliai prie vėliavos pakėlimo.

mtnlnko V. Tamošiūno, 
Kanados Šaulių Rinktinės 
step. Jokubicko. Žodžiu 
sveikino Toronto VI. Put
vio š.kp. pirm. *>t. Jokū
baitis , C. V. Moterų vardu 
š. Jokūbą itienė, V orčeste- 
rto V. Kudirkos š. kp. 
vardu S. Urboną®, Mon
trealio liet, skautų vardu 
J. Piečaitts, Montrealio 
lietuvių kredito unijos 
’’Litas” reikalų vedėjas ir 
’’Baltijos” stovyklos įkū-

T ik atvykę torontiškiai: (iš kairės ) Stoškus, Dargi s, V. 
Susinskas sveikina Jokūbaitį; priekyje V. Bacenasu š. 
moterims priima M. ši aučiulienė. Nuotraukos J.'šiaŲČiulio

rėjas Pr. Rudtnskas ir 
Neringos š. kp. pirm. J. 
Zavys. Laužo programoje 
puikiai pasirodė St. Jo
kūbaitis su jumoristiniais 
eilėraščiais, liet. liaudies 
dainomis, akordeonu bet 
kita muzika.

Stipriausiu laužo pro
gramos tašku buvo mon
tažas. (”Štaurės Pašvais
tė J’, autorius J. Štaučiu- 
Usj, kurią atliko L. K. 
Mindaugo š, kp. scenos 
mėgėjų grupė vad. V.ou- 
štnsko.

Vaidino V.' Sušlntkas, 
J. Jukonlenė, A.Urbona
vičienė, B. Kasperavičius, 
A.Račtnskas, L.Urbana
vičiūtė — Pelletier ir G. 
Kazlauskienė.

Po laužo programos 

stovyklos salėje, Statys 
Urbonas rodė filmą ir 
praėjusios 3 -čtos šaulių 
kultūrinės savaitės, įvy
kusios Kennebunk Porte. 
Vėliau jaunimo pageida
vimu vyko šoktai net iki 
2 vai. ryto.

Nors programoje pa
maldos buvo numatytos 
sekmadienį, bet jos įvyko 
šeštadienį, kurias atlaikė 
Mindaugo š. kuopos šau
lys Aušros Vartų klebo- 

na® Tėv. J. Kubilius, S J. 
Į pamaldas susirinko iš 
vasarviečių pilnutėlė sa
lė žmonių. Tėv. J. Kubi
lius pasakė labai pras
mingą pamokslą, iškelda
mas šaulių idėjos prasmę 
ir tikslus.

Sekmadienį 3 vai. įvyko 
stovyklos uždarymas. Iš
kilmingas vėliavų nulei
dimas, užbaigiamieji žo
džiai, kuriuos pasakė V. 
Sušlntkas, St. Jokūbaitis, 
J. Šiaučtulis ir Ig. Pe
trauskas.

Sugrįžus į Montreal!, 
Aušros Vartų parapijos 
salėje įvyko atsisveikini
mo vakarienė,kurios me
tu buvo pasikeista įvai
riomis šauliškomis mtn-

( Nukelta i 16 psl.)

9 psl.



Mažoji Lietuva
^NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS- PRIEDAS NR. 4

’’žinovai” tam žemės darbininkui 
išgalvoja kasdien vis naujus šū
kius, kaip antaiJavaptūtę suti
kime gerai pasiruošę” ” Neran
giam visada sunku ", ” Padėsi 
kombainininkams, greičiau sudo
rosi derlių”, ’* Visus lauko dar
bus — sparčiai ir kompleksiškai” 
ir 1.1.

RUGIAPIŪTĖ TĖVIŠKĖJE
Buvęs Nepr. Lietuvos ūkinin

kas gali tik liūdnai nusišypsoti, 
paskaitęs tokių Vilniaus "galiojo

Kaip Didžiojoj, taip ir Mažojoj 
Lietuvoj, Rugpiūtls yra dagojt- 
mo ir ypatingų darbų mėnuo.Kas 
pavasari su daugel lūkesnių buvo 
pasėta, dabar banguoja visu savo 
gražumu ir turtingumu. Žalia 
sodri žolė ir geltoni prinokę ru
giai virsta po dalgiais ir plovimų 
mašinų peiliais.Baltuoja margos 
ir baltos rišėjų skarelės, o lauko 
pakraštyj gult švarkas, vestė, 
balti marškiniai. Dienos karštis 
verčia tiek vyrus, tiek moteris 
aprangos dėvėti tik tiek, kiek 
reikalinga. Lengvai apsirėdžtu
sios ūkininkaitės ar ūkio tarnai
tės juda ir lenkiasi taip lieknai 
Ir grakščiai, jog jos savo pavi
dalo figūros neprivalo gėdytis.

Priešpiečių ar palaunagės 
metu šeimyna viena akimi žiūri 
namų link. Mat, iš ten ateina 
gaspadlnė su namų tarnaite, neš
damos kelias su skarelėmis ap
dengtas dideles pintines. Iš po 
skarelių kyšo dideli buteliai su 
šalta kava ir pienu,kai kitos pa
sisotinimo ir atsigaivinimo ge
rybės uždengtos.

Jau apytamsų, o dar dirbama 
Panemunio pievose. Paskutiniai 
šienu apkrauti vežimai, tarsi 
žaliu kilimu važiuodami, tyliai 
juda Nemuno upės link. Ten jų 
laukia gilios ir plačios žvejų 
valtys, kad perėmus vežimų tūrį. 
Tuo tarpu šieno plovėjai statosi 
palapines Iš žilvyčių Ir šieno. 
Mat, dėl didelių nuotolių dagos 
metu nakvojama tiesiog pievose. 
Netoli krūmyno stovi atskirai 
vyrų ir mergaičių palapinės, o 
viduryje — šeimininko. Svetima®, 
netikėtai patekęs I šią aplinku
mą, pagalvotų, kad turįs reikalo 
su keliaujančia tautele — noma
dais.

Tamsumai visai apgaubus ap
linką, einama ilsėtis. Saldkartu® 
ir malonus šieno kvapas bei nuo
vargis kiekvienam greit už - 
spaudžia akis.

Koks skirtingas buvo Rugplū- 
člo mėnuo prieš 29 metus — sve
timas, neįprastas, šiurpulingas. 
Nors oras buvo gražus ir šiltas, 
nors laukuose ir vėl banguoja 
gamtos gėrybės, bet žmonių šir
dys buvo suspaustos. Ant plentų 
matėsi mažiau vežimų, kiemai 
atrodė lyg tuštesni, o kurie dar
bavosi ant laukų, nuolat savęs

10 psl. 

klausė— ar ištlkrųjų ir dagosl- 
me, ką pasėjome.

O kokios šiurpulingos naktys. 
Karšta Ir tvanku. Namiškiai, 
nors jau sugulę, bet negali už
migti. Laiks nuo laiko nakties 
viduryje girdisi tolimas, duslus 
bildesys. Ar tai artėjanti perkū
nija? Ne, tai ne griaustinis. Tai 
raudonoji armija, padėjusi na
ciams uždegti Antrojo pasaulinio 
karo ugnį, beldžiasi jau ir į Ma
žosios Lietuvos s ienas.Kaip tada 
žmogus galt ramiai ilsėtis, ži
nodamas, kad už kelių savaičių 
ar už mėnesių tėviškės miškus, 
laukus, sodybas, tėvų ir mylimų
jų kapines, jaunystėje numylėtus 
kelius ir takelius, gal užplūs net 
tokie Azijos sūnus, kaip iš Kir- 
gyzų stepių, Mongolijos, Turk
mėnijos. ..

Slenka diena po dieno®. Neri
mastis auga dideliu įtempimu. 
Vokietijos nacionalsocialistų 
partijos pareigūnai gaudo žmo
nes tiesiog nuo laukų ir siunčia 
į pasienį griovių kasti. Bet 
bergdžlas jų darbas.Už keltų sa
vaičių žaliai pilki ir apdulkėję 
įvairių rasių raudonosios armi
jos kareiviai įsiveržia į Mažąją 
Lietuvą. Pleška ir į pelenus pa
virsta gražios šimtmetinės ūki
ninkų sodybos Ir butelninkų na
meliai. Tuo tarpu pabėgėlių ve
žimai ties Šilute ir Pagėgiais 

t

bolševikų jau apsupti. Knisda
miesi po pabėgėlių paskutinę 
mantą, raudonarmiečiai lai - 
ploja po vežimus. Štai, vienas 
apsiauna gaspadoriaus čebatais, 
kitas nesuprantama kalba grū- 
muoja ir plėšo iš draugo vežime 
atrasta odinį švarką, dar kiti iš
kinko geriausius arklius. O koks 
tėvo skausmas,kada keli mongo
lai nusiveda jo mylimiausią duk
relę. .. Tokiu metu ir protas su
stoja ir tikėjimas į Aukščiau
siąjį sus vyriuoju. Klausi— ar 
mūsų senelių Ir prosenelių 
karštas pamaldumas, surinki- 
mininkų nuoširdžios maldos būtų 
ne tik kad menkos, bet ir berei
kalingos buvusios... ?

Toks tat buvo tūlų lietuvininkų 
likimas prieš beveik trejus de
šimtmečius.

Šiemet ir vėl ruglapiūtė tėviš
kėje. Bet ir ji mums tokia sveti
ma, neįprasta. Nebėra nei tų gra
žių ūktų, net to ūkininko, kuris 
prižiūrėtų ir išnaudotų kiekvieną 
žemės sklypelį. Nebėra to gas
padoriaus, kuris stebėtų, kad 
kiekviena rugių varpa patektų į 
kluoną. Sugriovu® Lietuvoje že
mės ūkį ir atėmus betkokią pri
vačią iniciatyvą, šiandien žem
dirbys tapo paprastu kolchozo 
darbininku.

Tik Vilniuje savo erdviuose 
kabinetuose sėdintys žemės ūkio 

stalo ’’ ” ekspertų" pamokymus. 
Jis žinojo, kada pasėti, kada da
go t i ir jo kluonai visuomet buvo 
pilni. Tat, prisiminus rugiapiūtę 
su baime pamąstome, kas ats 
tiktų, jei visos tautos taip žals4 
su žemės ūkiu, kaip tai daro su 
vietai? Gerai ir jiems, kad šiuo 
metu dar yra pasaulyje tokių ka
pitalistinių valstybių, kaip JAV, 
Kanada ar Australija, kurios 
kasmet išgelbstt sovietinę im
periją nuo bado.

- lym -

PASKIRTA LIETUVIŲ 
RAŠYTOJU DRAUGIJOJ 
PREMIJA

Lietuvių Rašytojų 
Draugijos jury komisija, 
sudaryta iš pirmininko 
Alfonso Nykos - Nil tūno, 
sekretoriaus Arvydo 
Barzduko ir narių Jutį „h 
Blekaičio, Juozo Laučkr 
Ir Antano Vaičiulaiču, 
1973 m.rugpiūčio 3 d.po
sėdyje Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1972 metų gro
žinės literatūros premiją 
balsų dauguma paskyrė 
Eduardui Cinzui už kny
gą "Brolio Mykolo gatvė”.

1OOO dol. premija bus 
įteikta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime 
Washingtone rugsėjo
2 d. Premijos mecenatas 
- Lietuvių Fondas.Lau- 
reatas gyvena Belgijoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamilton
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS "TALKA” 
830 Main St. East tel. 544-7125

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
16 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4,300.000

ŽYMI GEGUŽINĖ
SLA 72 kuopo* geguži

nė buvo sėkminga. Šiais 
metai* į SLA gegužinę, 
ruoštą, liepos 22 d. A’. 
PADOLSKIO Sodyboje su
traukė rekordinį skaičių 
svečių.

Be abejo,čia yra dide - 
Ils nuopelnas ftetuviškos 
spaudos, kurt teikė Infor- 
naclją ir prelato dr.Juo- 
’.o Tadarausko, kuris gy
vu žodžiu Iš sakyklos ra
gino vykti į gegužinę ir 
prisidėti prie Romo Ka
lantos vardo įamžinimo.

Į šią gegužinę atvyko 
lietuviai Iš arti Ir tolimų 
miestų. Teko kalbėtis su 
M. Andrulevlčlene Iš Al
bertos provincijos. Taip 
pat su A. Ir E. Gražuliais 
Iš Nev Jersey Ir po
nioms, Stanislova lt lene 
iš Chlcagos Ir Navtckte- 
le Iš Floridos. Buvo sve
čių iš Detroito Ir kitų 
Amerikos miestų.

Gegužinėje dalyvavo 
SLA prezidentas Povilas 
Dargls Iš Pittsburgh Ir 
pasakė kalbą apie R.Ka
lantos pasiaukojimą už 
Lietuvos laisvę. Be to, 
pabrėžė, kad anais me
tais ir susivienijimas 
ėmėsi iniciatyvos nuvyk
ti į Baltuosius Rūmus 
reikalauti kad lietuviai 
pabėgėliai nebūtų gražin
ti į okupuotą Lietuvą.

Dėka to apsilankymo 
pas prezidentą H. Tru- 
maną, lietuviai Ir kiti pa- 
balttečlal nebuvo Išduoti 
tų kraštų okupantams.

Kalbėjo Ramovėnų 
pirm, savanoris— kūrėjas 
A.Šukys.Anita Pakalniš
kytė padeklamavo eilė
raštį R. Kalantą prisi
minti.

SLA 72 k. pirm. J.Ša- 
rapnickas paskelbė, kad 
R. Kalantos vardo įamžl-
1973. VIII. 22

Mokame už:
depozitus (F. C. A. Kiekių 5% % 
šėrus ir sutaupąs 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7^4 %
ir 3 metams' 8 %
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiin. turto paskolas iš 9%

J. Sarapnickas, SLA -72 kuopos 
pirmininkas, praveda programa, 

ntmul įnešta $1OO dole
rių į Kanados Lietuvių 
Fondą.

Po to Statė Zubrlckle- 
nė pristatė publikai ” Ne
muno” grupės jaunuosius 
šokėju# ir S. Zubrtckut 
akordeonu grojant pašo
ko keletą šoklų. Daininin
kė A. Pakalniškytė, K. 
Deksnlut akordeonu 
akompanuojant padaina
vo 4 liaudies dainas.

Pirmą kartą į o LA 
gegužinę suvažiavo tiek 
daug svečių,kurie parodė 
tokį didelį pritarimą ren
gėjams .

SLA 72 k. skelbtoji lo
terija buvo pravesta pri
silaikant valdžios taisyk
lių, kurią pravedė S.Mar- 
ttakutė. Laimingieji nu
meriai buvo 577, 556, 95, 
572, 679, 807.

SLA nary*

toronto
NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA
Kanado* liet, bendruo

menės Toronto apyl. Ta
ryba rugplūčlo 1 d. Lietu
vių Namuose turėjo susi
rinkimą, kuriame dalyva
vo tarybos rinkti Ir įvai
rių organizacijų bet in- 

stttucljų atstovai. Apyl. 
valdyba padarė savo pra
nešimą, kuris susirinku
siųjų atstovų gana gyvai 
diskutuojamas, ypač val
dybos Iždo reikalai. Susi
rinkimas išrinko naują 
Toronto apyl. valdybą, 
kuri pasiskirstė pareigo
mis sekančiai : pirm, 
teisininkas Algis Puterts, 
vlceptrm. Ir protokolų 
sekr. Mečys Abromaitis, 
Ižd. Vytautas Blrėta, jau
nimo sekcijai stud. Silvi
ja Šarkutė, informacijai 
liet, kalba kun. Petras 
Ažubalis, inf. anglų kalba 
- Algis Nausėdas Ir pa - 
rengimų vadovas Vaclo
vas Verikaltls.

LIETUVIU DIENOS
Tradicinė Kanados lie- 

tuvių diena šiais metais 
pagal eilę įvyksta Toron
te. Naujoji Toronto apyl. 
valdyba pirmame posėdy
je pagrindiniai turėjo nu
statyti šventei gaires, nes 
senoji valdyba lietuvių 
dienos reikalu bei salių 
užėmimo reikalu nei pa
čios programos nebuvo 
nustačiusi. Lietuvių diena 
vyks padėkos ilgąjį sa
vaitgalį, spalio 5-7 die
nomis .Pati valdyba vado
vaus šventei, koptuodama 
paskiroms darbo sritims 
specialistus.

PERSIKELIA PARAPIJA 
anapilio sodyba, 

/ angliškai LITHUANIAN 
FOUNDATION ANAPI
LIO, Ine., rugplūčlo l d. 
buvo įregistruotas Onta
rio provincijos valdžios 
įstaigose. Anapilio sody
bai priklausys Toronto 
lietuvių kapinės, naujai 
pastatytas kultūros cen
tras kas sudarys arti 17 
akrų žemės .Minėtoji Ana
pilio sodyba bus glaudžiai 
susijusi su šv. Jono Kr. 
liet, parapija,kur i iš Dun
das gatvės sienamlesty, 
persikelia į puikią Missi
ssauga rajoną, Anapily.

KNYGOS PLATINIMO 
DEŠIMTMETIS

Atšventuš Toronto Pri
sikėlimo parapijos 20 
metų gyvavimo sukaktį, 
liko kita, beveik nepaste
bėta, parapijos knygyno 
- kiosko 10 metų sukak
tis. Tiksliau kiosko vedė
jų Petro Ir Aidos Misevi
čių, kurte prieš IO m. 
knygyną perėmė Iš anks
čiau jam vadovavusio 
Smolsklo.

Šiaip ar taip tokia sek
madienio prekyvietė, ap

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
514% 

6% 
6% 
7% 

7!/i%

už 
už 
už 
už

MOKA 

už depozitus 
šėrus 
taupymo s-tas
1 m. term. dep.
2 m. term. dep.

Kapitalas — virš šešių milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 tai iki 3 vaL p.p^ išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nno 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

rūpinanti parapijiečius 
knygomis, laikraščiais, 
žurnalais, medžio drložl- 
nlals, sveikinimo korte
lėmis Irkt. smulkmeno
mis, reikalauja nemažą 
pasišventimo. Atliekant 
knygininko pareigą, ne
žiūrint savaitgalio nuo
taikų ir kurtame miesto 
gale begyvenant, reika
linga atvykti, išsidėstyti 
prekes ir laukti ne taip 
jau labai mūsų spauda 
besidominčių parapijie
čių. Kiek didesnis judėji
mas vyksta gavus naujas 
plokšteles, naujesnes 
knygas, ar prieš šventes 
apsirūpinant sveikinimo 
kortelėm. Stebinti* Mise
vičių kantrybe, tik pasta
rųjų ke lėtos metų bėgyje, 
vasaros metu sumažėjus 
judėjimui, kioskas yra 
uždarytas.

Nežiūrint kaip mes be
sistebėtume anų laikų 
knygnešiais, bet šiuo me
tu per maža dėmesio at
kreipiame į šių laikų lie
tuviško rašto platintojus. 
Ši knygnešystė nėra su
rišta nei su pavojais, net

Prisikėlimo parapijos choras su solistais V. Verikaiciu ir J.
Sriubt šV jene. Klebonas lev. Placidas Barius kalba koncerto 
metu, švenčiant parapijos 20 Čio sukaktį. Nuotr. S. Dapkaus

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

su persekiojimais, bet 
kada šio krašto pertek
liuje ir nerūpestingumo 
polėkyje atsiranda žmo
nės,kurie savo pasišven
time rūpinasi apie dvasi
nį peną, jie turėtų būti 
pagerbti Ir tinkamiau 
įvertinti.

Dar kas įdomu, kad 
Aida Misevičienė yra es
tą lt ė ,b et taip puikiai kal
banti lietuviškai, kad ei
linis parapijietis; apsi
rūpinąs sekmadienio 
pirkiniais,net nepagalvo
tų, kad Aida ne lietuvaitė, 
Žinoma?ir Misevičių at
žalynas kalba puikiai lie
tuviškai. S.Pranckūna*
• ALGIO PUTERI>, per
nai baigė teisės mokslus 
Londono, Ontario, univer
sitete, šiuo metu vienoje 
advokato įstaigoje Toron
te atlieka praktiką. Nau
jasis teisininkas yra to- 
rontletls, aktyviai reiš
kėsi jaunimo organizaci
jose. Nuo rugplūčlo 9 d. 
jis perėmė liet.bęndruo- 
menės Toronto apylinkės 
pirmininko pareigas.
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(Is ’ Mokslas ir Gyvenimas’')

Apačioje matome avia- 
construktorių B. Oškini, 
Aršuje stovi A Paknys

Mokomasis sklandytu
vas T-l Petrašiūnų smėly
nuose atliko pirmuosius 
startus 1932 m. Jį pastatė 
Kauno Aukštesniosios 
technikos mokyklos auklė
tiniai. Jų tarpe buvo vė
liau pagarsėję sklandyto
jai bei konstruktoriai Bro
nius Oškinis, Jonas 
Dovydaitis ir kiti. Pirmąjį 
,,oro krikštą" Petrašiūnuo
se gavo taip pat Antanas 
Paknys.

Šiais metais sklandymo 
sportui Lietuvoje sukanka 
■risdešimt penkeri metai. 

* Vystant „drąsiųjų sportą" 
Jeiuvoje, svarbi vieta 
atitenka A. Pakniui.

1910 m. Rokiškio apskr. 
valstiečio Paknio šeimoje 
gimė sūnus Antanas. Ber
niukas augo, mokėsi pra
džios mokykloje ir nesva
jojo, kad jam teks susidur
ti su aviacija. Pirmąjį 
skrendantį lėktuvą A. Pak
nys pamatė tik 1929 m., 
.stojęs į Kauno Aukštes
niosios technikos mokyk
los elektrotechnikos sky
rių. Mokantis 
aviacija visiškai 
jauną moksleivį, 
baigęs technikos 
ir turėdamas 
sklandymo stažą,
nys pradėjo dirbti Lietu
vos Aeroklubo Nidos 
sklandymo mokykloje in
struktoriumi. 1939 m. Klai
pėdos kraštą užgrobus hit
lerininkams, pamėgtą in
struktoriaus darbą jis tęsė 
Aukštagirio sklandymo 
mokykloje netoli Vilniaus. 
Kaip ir Nidoje, čia jis iš
ugdė didelį būrį sklandy
mo sporto mėgėjų.

A. Paknys vienas pirmų
jų Lietuvoje išlaikė egza
minus C klasės sklandyto-

jo vardui gauti. Be to, 
susikomplektavus Lietuvos 
Aeroklube 
skraidymo 
1935 m. 
gavo taip pat civilinio la
kūno diplomą — brevetą, 
nemažai 
tipų LAK 
lėktuvais.

1937 m. 
jų iš 
A. Paknys 
lovakijoje, kur tuo laiku 
sklandymas buvo jau iš
vystytas.

Buržuazijai valdant Lie
tuvą, sklandymo entuzias
tams teko patiems kon
struoti ir savo jėgomis sta
tyti sklandytuvus. Žino
mi sklandytojai-konstruk- 
toriai B. Oškinis, A. Pak
nys, B. Karvelis ir kiti, tu
rėdami nedidelį konstravi
mo patyrimą, aukojo lais
valaikį, o neretai ir savo 
santaupas pamėgtai sporto 
šakai.

A. Paknys yra sukon
stravęs ir pastatęs keletą 
sklandytuvų. Visi jie turė
jo geras aerodinamines

motorinio 
grupei, jis 

vienas pirmųjų

skraidė įvairių 
aviacijos parko

šešių sklandyto-
Lietuvos tarpe
stažavo Cekos-

Kaune, 
užvaldė 
1933 m. 
mokyklą 
nemažą 

A. Pak-

1936 m. į orą pakilo la
bai vykęs, lavinimosi tiks
lams skirtas, sklandytuvas 
„Uodas" (P-1). Tai nedi
delių matmenų aparatas 
(sparnų ilgis — 11 m). 
Žemėdamas 1 m, jis galė
jo nusklęsti 16 m (sklen- 
dimo skaičius 1:16), pa
siekdamas didesnį kaip 
60 km/val greitį.

Tų pat metų lapkričio 
15 d. Nidoje buvo išban
dytas pirmasis lietuviškos 
konstrukcijos dviviehs 
sklandytuvas PAGY, su
konstruotas kartu su ki*u 
konstruktoriumi. PAGY — 
paiyginti sunkus. Pakrau
tas jis svėrė 385 kg. Ne
paisant to, sklandytuvas 
turėjo gerą skridimo cha
rakteristiką. Nors krūvis į 
sparno kvadratinį metrą 
siekė 19,25 kg, jo sklen- 
dimo skaičius prilygo 
1:20, esant maksimaliam 
150 km/val greičiui (mini
malus — 51 km/val).
PAGY buvo skirtas C pilo
tų lavinimui ir turėjo su
dvejintus valdymo įtaisus 
(mokiniui skristi su instruk
toriumi). A. Paknys pats 
išbandė savo konstrukciją. 
Jis buvo pirmasis Lietuvoje

Dvivietis sklandytuvas PAGY

žmogus, pakilęs dviviečiu 
sklandytuvu.

A. Pakniui bendradar
biaujant, 1937 m. buvo su
konstruotas vienvietis mo
torizuotas sklandytuvas 
„Termikas", puikių aero
dinaminių formų „Nerija" 
(P-2).

Pagal savo konstrukcinį 
sprendimą (laisvai nešan
čios plokštumos, dengta ir 
erdvi kabina) „Nerija“ 
buvo modernus sklandytu
vas. Jo 11,5 m sparnai tu
rėjo tik 13,6 m2 plotą. 
Esant 175 kg skridimo svc-'binės jėgos pilnutinai ai
riui, krūvis į kvadratinį siskleidė jau Tarybų val- 
metrą sudarė 13 kg. Vyku- džios metais.

šiai parinktas sparno pro
filis ir aptakios formos 
įgalino pasiekti gerą 
sklendimo skaičių — 
1:19,3.

Po „Nerijos" sukūrimo, 
neturėdamas palankių są
lygų, A. Paknys savo 
konstruktorinę veiklą nu
traukė. Jis pradėjo auklėti 
jaunus sklandytojus mo
kyklose. Tačiau jo darbą 
toliau tęsė kiti du talen
tingi lietuvių aviakonstruk- 
toriai — B. Oškinis ir 
3. Karvelis. Pastarųjų kury-

KARMĖLAVOS PILIAKALNIS

Karmėlavos piliakalnis, dar vadinamas Pi
limi, yra į rytos nuo šios vietovės, už nedi
delio upelio, apie 200 m į šiaurę nuo Uk
mergės plento. Jam įrengti panaudota pla
taus Neries slėnio krašto dalis. Iš rytų ir 
vakarų piliakalnį juosia gilios daubos, iš 
šiaurės — Neries slėnis, o iš pietų prie jo 
prieina dirbami laukai. Nuo laukų pusės jį 
skiria perkasas, už kurio iškyla aukštas ir 
ilgas pylimas. Piliakalnio šlaitai gana statūs.

Piliakalnis iki šiol archeologų yra dar ne- 
kasinėtas, tačiau apardytose jo vietose daž
nai aptinkama įvairių plytgalių bei XVI— 
XVIII a. koklių fragmentų. Kai kurie XVIII 
a. šaltiniai nurodo, kad apie 1600 m. ten 
buvusi pilis. Remdamasis visais aukščiau 
minėtais duomenimis, žinomas mūsų pilia
kalnių tyrinėtojas P. Tarasenka manė, kad 
ant šio piliakalnio stovėjusi kažkokio bajoro 
pilis, statyta greičiausiai iau do karu su kry
žiuočiais. Yra žinoma, jog dar XVI a. pir
moje pusėje Žygimantas Senasis suteikė 
Karmėlavai kai kurių fundacijų. Taigi, ga
limas dalykas, kad jau tuo laiku Karmėlavos 
piliakalnyje buvęs gynybinis dvaras, kuris 
galėjo išlikti ir vėlesniais laikais.

Tačiau ar yra šiame piliakalnyje ir anks
tesnių žmonių gyvenimo pėdsakų — galės 
pasakyti tiktai jo archeologiniai kasinėjimai. 
Apie šią pilį vėliau susikūrė Karmėlavos gy
venvietė, kuri XVIII a. pabaigoje turėjo 
miesto teises.

Vyt. DAUGUDIS
• Vilniaus Sovietų Ruai- 
jos karininkų mokykla iš
leido naują laidą, kurios 
sąrašose yra ir keletas 
lietuvių.

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAZtlį AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIŲ PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

SOUTH BOSTON, MASS.

GERAI IR BLOGAI . . .
( Atkelta iš 2 psl.) 

vilniškę. Mat Šiluviškė 
daugiau įvertinta todėl, 
kad ji padėjusi Lietuvoje 
Nugalėt protestantizmą. 
Šis simbolis bandomas 
lietuviams įpiršti kaip 
šventovė, atseit tr atei
tyje tegu nebandys pro- 
testantat Lietuvoje pasi
rodyt. Vadinasi,visi turės 
paklusti katalikiškajam 
totalitarizmui, kurį Jūs 
pats, gerb. redaktoriau, 
tam pačiam nNL" nr. 
laiškų skyriuje neigtat.

J. SeibutiA

Racionalizacija

vadovėlyje. Jis 
perrėkti. Tėtis

VE/dRoDZ/MNEPRISIMENU
Meri, musų katė, man skaudžiai įdrėskė.
- Rupu...! — sušukau aš jai.

Tėtis pasižiurėjo į mane per akinių viršų. Ma- 
rankoje.md taip ir sustingo su lygintuvu

Tėtis padėjo laikraštį Ir tarė:
— Tai tu čia kaltai
Mama atsakė:
— Ne, tai tavo auklėjimas.
Tėtis paraudo, kaip pomidoras 

kažką šaukė. Mama stengėsi jį 
tarė:

— Kvailė.
Mama tarė:
— Chamas!
Matyt, tėčiui dantys suskaudo.

už galvos ir sudejavo. Mama trepsėjo kojomis 
ir visą laika kartojo:

— Tu... Tu...
Mama ėmė šluostytis nosine ašaras. Tėčiui nu

stojo skaudėti. Jis daugiau nedejavo.
Aš pačiupau mūsų Meri ir nubėgau j kitą kam

barį, kartodama:
— Kvailė, kvailė, chamas, chamas.
Man tai taip gerai sekėsi! Kažkas suėmė man 

už ausies. Tai buvo tėtis. Jis tarė:
— Kas tave to Išmokė?
Aš patraukiau pečiais. Neatsimenu, kas mane 

to Išmokė. Garbės žodis, neprlsimenul

— Šiandien a* pagavau

nes jis susjėmė

tik vieną ituką

Kartą (korespondentai apsupo profesorių 
Albertą Einšteiną ir ėmė klausinėti, kokius 
ginklus, jo nuomone, žmonės panaudotų, jei 
įkiltų trečias pasaulinis karas.

Profesorius pritilo minutei, o po to tarė:
— Kokius panaudotų trečiajame — neži

nau, bet tiksliai galiu pasakyti, kokius pa
naudotų ketvirtajame.

— Kokius? — smalsiai paklausė vienas 
iš jų.

— Tai būtų, — čia profesorius ištiesė abi 
rankas, — tokio ilgio lazdos, ant kurių bū
tų užmauti akmens amžiaus kirvukai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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BALTIJA BANGUOJA 
VAKARUOSE
Londono lietuvių jauni

mo sambūris ’’ Baltija ” 
yra subūręs veik visą 
apylinkės jaunimą. ’’Bal
tija” daugumoje priklauso 
gimnazijų ( high school', 
moksleiviai ir nemaža 
dalis Universiteto studen
tų. Bet kad sambūris tu
rėtų nuolatinį prieauglį, 
suorganizuota ” Jauno
ji Baltija ", kurią daugu
moje sudaro lietuvių šeš
tadieninės mokyklos mo
kintai.

Bent tuo tarpu” Baltija” 
daugiausia reiškiasi tau
tinių šokių ir dainų sri
tyje. Tautiniams šokiams 
veik nuo Londono apylin
kės įsikūrimo vadovauja 
Danutė Ir Miras Chai- 
nauskai. Chorą veda kun. 
B. Pacevičius. Paskutiniu 
laiku chorui mokyti Ir 
vesti atsirado geroji tal
kininkė Vida Petrašiūnai- 

' tė.
L one on o L*5 tuvių apy

linkė nedi elė, bet, įsi
steigus p lapijai, jos 

veikla ir gyvumas padi
dėjo. "Baltija ” čia užima 
bene pagrindinę vietą. 
Jos jaunimas sutartinai 
našiai bei intensyviai 
dirba. Veik ištisus metus, 
kiekvieną sekmadienį, 
parapijos salėje daromos 
kelių valandų repeticijos, 
nes ruošiamasi apylinkės 
minėjimų meninėms da
lims, parengimams ar iš
vykoms.

Kas met daromi did
žiuliai "Baltijos” vakarai 
gražiausioje Londono 
miesto salėje — Centen
nial Hall. "Baltiją " gerai 
pažįsta ir plačioji anglų 
visuomenė, nes ji daug 
sykių su savo pasirody
mais yra susilauktus t 
puikių įvertinimų ir atsi
liepimų spaudoje, radijo- 
ar televizijoje. Švenčiant 
Kanados šimtmetį,Londo
no Baltija tur būt todėl 
buvo parinkta, kaip meni
nis vienetas, atstovauti 
Ontario provincijai New 
Foundland ’ o St. John ’ • 
mieste. "Baltijos ” jauni
mas maloniai prisimena 
tą tolimąją kelionę ir re
prezentaciją New Found
land ’ e.

Maloniai svečiavosi 
"Baltija ” ir pasaulinės 
parodos metu Montrealy- 
je Ir atliko ten meninės 
programos dalį.

Šiemet Baltijos vado
vai ir tėvų komitetas iš 
anksto suplanavo jauni
mui išvyką į Kanados 
Vakarus. Londoniškiai ir 
organizacijos nepagailėjo 
aukų išvykos išlaidoms 
padengti.

Š.m. liepos mėn.I8d. 
lėktuvas londoniškius 
nunešė į Calgarlo miestą 
bet kalnų papėdėje-Banff 
ir Jasper apylinkes. Lif
tas ekskursantus nukėlė 
į Norguay kalną. Vėliau 
jie gėrėjosi Luise ežeru, 
kuris tyvuliuoja aukštai 
kalnuose. Čia sutikta daug 
menininkų ir turistų. Dar 
vėliau grožėtasi Payto 
ežeru bei joyetk prijau
kintais, paukščiais. Galop 
pasiekta rytinė riba Co- 
lumbijos ledynų, sustota 
prie Athabasca krokiių.

Penktadienį — liepos 
20 d. "Baltija" jau nuke
liavo į Edmontoną, prieš 
tat sustojus pasimaudyti 
karštuose Miette minera
liniuose šaltiniuose. Ed-

"BALTIJOS” ansamblis programos metu

montono lietuviai labai 
šiltai sutiko svečius at
vykėlius. Bet Edmontone 
"Baltija" jau nebetškylau- 
ja, o stoja dirbti — paro- 
dytiKanados vakarų žmo
nėms lietuvių tautinį me
ną. Jei Calgarlo miestas 
garsėja savo stempeedo- 
mis, tat Edmontonas ne
mažiau pasižymi savo 
"Klondike Days” iškilmė
mis bei pramogomis. 
Pirmasis Edmontono 
miesto centre ” Baltijos” 
pasirodymas visus suža
vėjo. "Baltijos” vadovams 
p.p. Chainauskams įtei
kiamas ” Klondike” Dienų 

visus sekmadienį susi
rinkti toje pačioje vietoje 
pasižiūrėti specialios 
” Baltijos ” programos.

Šeštadienį *’ Baltijos ” 
sambūris nuvyko papus
ryčiauti "Klondike Days *’ 
parodon. "Baltija’*turi sa
vo gražią uniformą ir pa
rodoje nesunku buvo mus 
atpažinti, nors didžiulėje 
minioje visur vyravo pla
čiabrylės skrybėlės ir 
lazdos. Po pietų apžiūri
mas gražusis Edmontono 
miestas, Jubilee audito
rijos pastatas ir Albertos 
muziejus.

Šeštadienio vakare ed-

Švietimo Ministerija 
praneša:

— Imigrantai, ar jūs turite vaikų 4—5 metų amžiaus?

— Jeigu taip, Ouebec’o vyriausybė jums siūlo prancūziškuo
sius vaikų darželius. Jie veikia visą dieną. Transportas vel
tui. Darželio lankymas veltui.

— Pilna diena darželyje ;
Jūsų vaikai prižiūrimi visą dieną. Jie turi atsinešti savo 

užkandžius.

— Transportas ?
Specialuo autobusas paims jūsų vaikus prie jūsų namų iŠ 

ryto Ir dienos pabaigoj parveš atgal be jokio užmokesčio.

— Papildomos žinios :
Dėl visų klausimų skambinkite telefonu 873 - 3744 Švie

timo Ministerijai, (Ministėre de 1’ Education) arba Mokyklų 
Komisijai ( Commission Scolaire) Montrealyje 525 - 6311.

— Šie patarnavimai yra patiekti Kvebeko Švietimo Ministerijos 
talkininkaujant Imigracijos Ministerijai Ir Kvebeko Švietimo 
Komisijai.

— N, B,: Taip pat yra priėmimo klasės imigrantų vaikams
nuo 6 — 17 metų amžiaus, veikiančios 12 mėnesių 
per metus.

Gouvemement du Quebec
Ministėre de 1’ Education
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garbės pažymėjimas. 
Mūsų tautiniai šokiai bu
vo griausmingų ovacijų 
sutikti Ir palydėti. Iškil
mių pranešėjai per gar
sintuvus skelbė,kad tokių 
šokių Edmontonas dar 
nėra matęs ir pakviečia

monton iečiai lietuviai 
"Baltija” ruošia vakarie
nę ir priėmimą — susipa
žinimo vakarą. Tautiniai 
šokiai ir Baltijos choro 
dainos edmontontečių tar
pe iššaukia net susijaudt-

(Nukelta j_ 14 psl.)

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

O Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku-saugojimas

(Storage) 
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767 — 6183

W. La penat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSallerP.Q.
(vairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis Kainomis.
Skambinkite visokiais atvejais telefonas: 366-6237,3$96.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.
I *

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 84.
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LONDONAS.. .
(Atkelta iš 13 psl.)

n imą. Jiems čia, tol t Ka
nados Vakaruose^tokie da
lykai retokai pasitaiką 
Be to, kadangi čia daugu
mą lietuvių susidaro iš 
senosios emigracijos

’’Baltijos ’’ patiektas tau
tinis — liaudinis menas 
dažnam išspaudžia aša
ras, žinoma, šį kartą 
džiaugsmo ašaras. Kiek
vienas priėjęs sakosi, 
kad "Baltija” atkūrė jame 
tai, kas giliai giltai buvo

ADVOKATAS

J.P. MILLER..BJU B.c.L.
768 Notre Dome Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27,• ST. JAMES ST. WEST - SUITE 825 MONTREAL IM.

Tel: 842-1126, namu 678-366"

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.c.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 877-. 1430

Dr. V. G i r iunienė
Dantų gydytoja 

5330 L'A.aoMRTioN Blvd.
Montreal,

Tel,; 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namų 488 - 8528.

.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

lietuviškoje širdyje Ir 
sąmonėje.

Sekmadienio rytą lietu
vių namų salėn į pamal
das su ’’Baltija” susirinko 
taip pat daug lietuvių. Va
kare ’’Baltija" vėl skuba Į 
miesto centro aikštę. Čia 
lietuvių tautinių šokių 
meną ’’Baltija” Edmontono 
miestiečiams rodė visą 
valandą. Nesibaigiančios 
karštos katutės lydėjo 
kiekvieną ”Baltijos" mos
tą ir žingsnį.

bekmadtenio vakarą 
praleidžiama su edmon- 
toniečtų jaunimu. Su«t- 
mezgė naujos pažintys, 
draugystė ir šilta,maloni 
lietuviška nuotaika.

Taipgi ’’Baltija” gražiai 
"pabangavo” Kanados va - 
karuose, paliko ten savo 
ryškias žymes ir parsi
vežė gražiausių įspūdžių 
ir prisiminimų. Ši šauno 
jt išvyka, jaunimui tikrai 
maloni atvanga, o gal ir 
mažutis atpildas už jo 
triūsą ir pastangas lietu
vybei.

Banguok nenuilstančio- 
jt Baltija!

L. Eimantas
• ’’ Baltijos ’’ ansamblio 
kelionė į Albertos pro
vinciją liepos 18 — 23 die
nomis praėjo sėkmingai 
visokeriopu atžvilgiu. 
Lėktuvu pasiekus Calgary, 
kelionė į Edmonton per 
Banff ir Jasper kalnus 
gražiu plentu, pasitaikius 
saulėtam orut> paliko ne
pamirštamą įspūdį. Kal
nų, ežerų, upių, bei miškų 
grožis sunktai žodžiu nu
sakomas, o Columbia le
dynas imponavo dydžiu ir 
neįprasta, beje ptrmykš- 
čfa, šalta atmosfera.

Du tautinių šokių ir 
lietuviškos muzikos pa
sirodymai Edmontono 
miesto centre, priside
dant prie oficialiosios 
Klondike Dienų progra
mos, publikos buvo pri
imti šiltai, su entuziaz
mu. Lietuvių Namuose 
duotas tautinių šokių, dai
nų ir muzikos koncertas 
liks dar ilgai tiek edmon- 
tiečių tiek londonlškių at
mintyse ir širdyse.

Edmontontečių širdin
gas ”Baltljos ’’ nartų pri
ėmimas ir globojimas 
paskatino visą eilę naujų 
draugysč tų ir btč tulysč tų, 
kurtos, tikimės, Ilgai dar 
klestės.Šia išvyka ’’ Bal
tija ’’ nuvežė į Kanados 
Vakarus dalį mūsųbran-

G
PHARMACIE '

ClQftOft
ROBERT GENDRON LPHrrop

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

gaus tautinio lobyno, pa
bendravo su tolimų vaka
rų lietuviais ir turėjo 
progos pasigrožėti savo 
akimis pasauliniai išgar
sėjusiais Rocky kalnais.

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ-

1410 Guy St. pirmas aukštas, 

11 - 12 kambarys

Londono "Baltijos" ansamblis programoje Edmontoine. 
Nuotraukos Vaitkaus.

VASARIO 16 GIMNAZIJA...
( Atkelta iš 4 psl.) 

knygų ir žurnalų parodė
lę.

Lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčia išei
vijoje yra pilnateisis Pa
saulio Liuteronų Sąjun
gos - LVF - narys.

Nepriklausomoje Lie
tuvoje 1939 m. su Vilniaus 
kraštu buvo per 3 milijo
nai gyventojų ir iš jų 1O% 
evangelikų.

Biirgerhaus didžiojoj 
salėj, dalyvaujant apie 
800 asmenų, įvyko iškil
minga metinės šventės 
dalis, kurtą pradedantį 
Vasario 16 gimnazijos 
šokėjus maloniai pasvei
kino Hesseno Bažnyčios 
Gustav - Adolf - Verk 
pirmininkas kun. Zipp. 
Mokytojas Fr.. Skėrys 
trumpu žodžiu pasidėko- 
jo už .pakvietimą ir visų 
kelionės išlaidų padengi
mą, įteikė Lich parapijos 
kun. Roth Tėviškės para
pijos Choro ^tcagoje

įgiedotas dvi plokšteles 
" Liaudies Giesmės ” * 
" Pranaše Didls”lr ketu
rias knygas vokiečių kal
ba : Kristijono Donelai
čio "Metus"* Baranausko 
"Anykžčių Šileli", Poškos 
" Muzika Žemaičių Ir 
Lietuvos " ir Hellmanno 
" Lietuvos istorijos pa
grindus". Kun. Roth atsi
dėkodamas įteikė mokyt. 
Fr. Skėriui veikalą apie 
Martyną Liuterį ir pa
veikslų monografiją iš
leista vyskupo Hanns 
L 11 j e Iš Hannoverlo.

Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė Vasario 16 gim
nazijos vyresniųjų moki
nių tautinių šokių grupė, 
vad. Raimondos Šreifel- 
daitės. Po mūsų tautinių 
šoklų grupės pasirodymo 
vietinis jaunimas apie va
landą laiko pabendravo su 
mūsų gimnazijos moki
nta is. Vasario 16 gimnazi
jos moksleivių tautinius 
šokius aprašė vokiečių 
laikraščiai : " Llcher An- 
zetger" tr"G lessener All-^ 
gemeine Zeltung ’’.Fr. Sk.

14 .psl.
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sudbury
Š. m. rugsėjo mėn. 2 d., 

Sudburio žvejų ir medžio
tojų klubas ” Geležinis 
Vilkas ”, p. V. Gudžiūno 
ūkyje rengta tradicinę 
”Darbo šventės” gegužinę, 
kurios metu bus praves
tos šaudymo del pereina
mos taurės varžybos 
— jauniams ir suaugu
siems.

Kviečiame vtius Sud- 
burio apyl. lietuvius, bet 
" ?čius, dalyvauti. Veiks 
į. a iru s bufetas. Valdyba
'LENGVOSIOS
ATLETIKOS IR LAUKO 
TENISO ŽAIDYNĖS 
TASKING TONE
Š.m. rugsėjo 2 d., šeš

tadienį ,Vashingtone, D. C. 
įvyksta 1973 m. Š. Ameri
kos Lietuvių Lengvosios 
Atletikos Pirmenybės. 
Jos rengiamos Pasaulio 
Lietuvių beimo metu. 
Vykdo Vashlngtono LSK.

Pasinaudodami musų patarnavimu, geriausiai paremsite savo 
gimines Lietuvoje. Mūsų patarimas padės Jums apsispręsti kę 
pasiusti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Vasaros ir rudens sezonui, specialiai siūlome Šias prekes.
kurių muitas jau Įskaičiuotas [kainų:
e Nepermatomo nailono medžiaga suknelei......................$ 12.00
o Gefiuro medžiaga suknelei............................................. 4 14.00
• Crimlene medžiaga su blizgučiais.................................$ 18.00
• Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga. .... $ 15.0C
e Lygi crimplene medžiaga suknelei..................................$ 12.00
o Dirbtinis mink kailis paltui. ........................................  .$48.00
• Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga..............$27.00
• Labai gera vilnonė moteriškiems paltams medžiaga $36.00
• Nailoniniai {teiginiai marškiniai.....................................$ 9.00 .
e Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų. . . .$ 9.00

Parūkai su įskaičiuotu muitu nuo $24.00 iki $60.00.

Priimame užsakymus auto mašiną, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių 
prekių, kurias negalima is čia pasiųsti.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais i Lietuvę arba 
kitas šalis.

BELLAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popietis, cementas, 

B. P. išdirbiniai ir visa kt.
TttZ, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

ietie 4r Frėres
VISKAS

Šildymo tai svotai ir nau
ji [rengimai, t Gazinių 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujam 
Hydro - Quebec isnauma- 
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui i kai na- 
vimas*

Jette & Frėre Ltėe
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 364-0330
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- MODERNIEMS NAMAMS
V/si kiti vandentiekio ii*

AT PASIKALBĖJIMAS...
( Atkelta iš 3 psl.) 

rengėjai neretai yra su
rišti su nemaža rizika.

Ar nenumatote ansam
blio mažinti? O gal pla
nuojate atskirus ansam- 
blio vienetus, kaip vyrų, 
moterų chorus, šokėjus 
ir kanklių orkestrą leisti 
koncertuoti atskirai, kaip 
įau praeity esate darę su 
kanklių grupe?

Ansamblio sąstato ma
žinti negalima, nes eitu- 
mėm į profesionalizmą. 
Tektų daryti atranką ir 
dalį atstumti nuo dainos 
pomėglo.Be meninių tiks
lų Čiurlionio ansamblis 
turi ir tikslą, kiek ga - 
llmybės leidžia, burti 
dainos meno mylėtojus, 
ypač jaunimą, kitaip an
samblis neteks prieauglio 
ir auklėjimo pobūdžio. 
Atskirais vienetais duoti 
koncertų būtų įmanoma, 
bet tokių pageidavimų ne
gavome, tad ir nebandėm.

Alfonsas ir Ona M i-

EKSKURSIJA
Europon

5 dienos Vilniuje
2 dienos Maskvoje

3 dienos Vienoje
3 dienos Amsterdame

Dėl smulkesniu detalių teiraukitės pas V. Bačėną
ALL SEASONS TRAVEL
323 Lakeshore Rd. E., 
Port Credit, Ontario

tel. 278-7264
kulskiai gyvena ramiame 
Cleveland© priemiesty, 
Bratenahl, kur Alfonsas , 
"prieš porą metų, nesulau
kęs pensininko amžiaus, 
pasitraukė iš įrankių de
partamente mašinų ope
ratoriaus pareigų. A.Mi
kulskis, atvykęs į Cleve- 
landą, muzikinio darbo 
švietimo institucijose ne
galėjo suderinti su Čiur
lionio ansamblio veikla, 
todėl ir kasdieninę duoną 
pelnėsi fabrike. Dabar 
abu Mikulsktai, šiuo metu 
džiaugdamiesi gera svei
kata, visa savo laiką ir 
energiją daugiausiai ir 
atiduoda Čiurlionio an
sambliui, kūrybai ir po
ilsiui.

Maestro yra aktyvus ir 
visuomenintame gyveni
me. Lietuvių Bendr. yra 
ėjęs ir tebeina atsakingas 
centrinių organų parei
gas, lituanistinėse mo
kyklose veda chorus, 
skaito paskaitas. 14 metų 
mokė Vysk.M. Valančiaus 
lit. mokykloje kankliavi
mo, o dabar Ona Mikul
skienė suorganizavo šv. 
Kazimiero lit. mokykloje 
jaunųjų kanklių orkestrą. 
Jau padaryta gera pradžia 
ir kanklių orkestrui De
troite. Per 8 metus Mi- 
kulskių kanklių studijoje 
išaugino eilę puikių so
lisčių ir kanklių mokytojų.

Kaip talentingas muzi - 
kas, Alfonsas yra parašęs 
nemažą originalių kompo
zicijų, charmonizavęs ir 
stilizavęs daug liaudies 
dainų. Lietuvių kanklių 
muzika yra praturtėjusi 
Mikuslkio kūrintais. Da
lis jo kūrybos yra už re
kordu ota Čiurlionio an
samblio ir Aukuro an
samblio plokštelėse, kita 
guli rankraščiuose.

Po koncertų Vashing- 
tone, Čiurlionio ansam
blis visą dėmesį koncen
truos į Los Angeles gas
troles, kurios įvyks š.m. 
gruodžio mėn. paskutinę 
savaitę. Č turi tonteč lai 
duos pramoginį koncertą 
lietuvių Naujų Metų suti
kime Angelų mieste.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jean Road. 
Tai. 695 - 3883

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
> Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i ežiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

N r. 40 arba Nr. 20.

Imperial - Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon 

Camions DODGE Trucks
76S5 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratu ir 
kitu dalię reguliavimas. Išorės taisymas ir 

ĮĄŲSgNT DAJGNEAULT'■^a^ymaS' Kreiptis: De L a YerenSrjneBI vd.

AUTOMoeu 

366-7818

President Tel. 355-3364

LaSalle Auto Specialist Regi
7725 George Street 

La Salle,Que. *

TEL:
366-0500,366-4203 

Highland Auto Body 
611 LAJLEUR AVĖ., LaSALLE

TEL. 366-7281 
*Ar****4r*W***W*4

• Atliekami mechaniniai darbai 

e išores taisymus ir dažymas 

o Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

padėka
Širdingiausiai dėkojame Dr. A. S. 

Popieraičiui už tokį sąžininga, 
ir malonu prižiūrėjimų po operacijos 
Reddy Memorial ligoninėje. Dėkojo* 
me giminėms ir visiems lankiusiems 
mane namuose ir ligoninėje, o ypa* 
tingai krikšto sūnui Vytautui ir jo 
broliui Algimantui PtaŠinskams, ku* 
rie nepraleido nė vienos dienos ne
aplankė. Taip pat širdingai ačiū už 
dovanas ir gėles.

Jonas ir E. Paunksniai

Taisymas ir dažymas automobįlių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės, 
valtys. Sav. G. D e srocher s

15 psl.
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montreal
dėmesio!
DEŠIMTMETIS , KAI 
lietuviai savo _ 
VASARVIETES ĮKŪRĖ 
PRIE LA C SYLVERE 
EŽERO
Quebeco provincijos 

valdžiai atidarius naują 
vasarviečių projektą prie, 
Itin gražios gamtos supa
mo su kristalintai švariu 
vandeniu, Lac Sylvere 
ežero nemaža ( apie 25 
šeimos) lietuvių šeimų 
pradėjo kurti savo vasar
vietes. Šiandien, pagal 
kiekvieno Išgales ir su
manumą vasarviečių sta
tyba yra užbaigta. Drauge 
su privačių vasarviečių 
statyba, lietuvių bendruo
menės žinioje, su pato-

TRIMITO AIDAS . . .
( Atkelto iš 9 psl.) 

timis bet pasidalinta pa
tirtais stovyklos įspūd
žiais.

Baigmėje tenka pami
nėti, kurie visu nuoširdu
mu prisidėjo prie sto
vyklos pravedtmo. Ypa
tingai daug ir be poilsio 
dirbusios šeimininkės : 
M. Kasperavičienė, M. 
Grinkienė, O.Mylienė,M. 
Šiaučtultenė ir kitos, 
ūkto vedėjas St.Reutas, 
baro vedėjas J. Babraus- 
kas, loterijos pravedė jas 
A. Ž iukas, šaudymo vado
vas B. Kasperavičius,va - 
dovo pavaduotojas A.My- 
lė, komendantas Ig. Pet
rauskas, visi montažo 
atlikėjai ir vadovai V Ru
činskas, laužo programos 
atlikėja* — vedėjas St. Jo
kūbaitis, filmų rodytojas 
St. Urboną*, K. Kiaušas ir 
visi kas prisidėjo prie 
bendro darbo.

Didelė padėka visai lie
tuviškai spaudai, už in
formaciją ir visuomenei 
už skaitlingą atsilankymą.

Šaudymo laimėtojai: 
Savicką*, Rukšys, Vyš
niauskas , moterų — M. Jo
kūbą It te nė, G. Kazlauskie
nė ir jaunimo - Urbonas.

Baigiant norisi primin
ti, kad kiekvienais metais 
ir vis kitoje vietoje užsi
degtų nauji stovyklos lau
žai, kuriuose dar labiau 
sužibėtų šauliškos idėjos 
prasmė, kad šauliai rastų 
atgaivos kibirkštėlę ir jų 
negęstančia liepsna susi
žavėtų jaunimas, kuris 
yra mūsų ateitis.

J.Šiaučtulis 

giats pastatais, erdve sa
le bei virtuve yra įkurta 
vasaros stovyklavietė, 
’’Baltija” kuri* naudojasi 
visos Montre 'lyje esan
čios organizacijos, ruoš
damos savo vasaros sto
vyklas.

Šio ežero vasarviečių 
įkūrimo dešimtmečiui 
atžymėti, vietinio jaunimo 
tarpe kilo mintis, atei
nančio ilgojo darbo sa
vaitgalio sekmadienyje, 
rugsėjo mėn. 2 d., su
ruošti būrinių laivų rega
tą — lenktynes ir po jų 
bendrą lietuvių pobūvį 
stovyklos salėje.Regatoje 
maloniai kviečiami daly
vauti Dainavos ir Palan
gos buriuotojai, kaip ly
giai šiame dešimtmečio 
minėjime ir pobūvyje 
kviečiami ir vist lietuviai. 
Regatoje, pirmą ir antrą 
vietą laimėjusieji, gaus 
dovanas. Pobūvio metu 
(po regatos' pradines vai
šes — sūrį ir vyno tostą 
patieks minėjimo rengė
jai. Tolimesnėmis vaišė
mis pasirūpina kiekvie
na* individualiai. Salėje 
bus plokštelių šokių mu
zika.
MUSIQUE DEb
NATIONb
Tautų Muzikos progra

ma dėl neįtikėtino CBC 
FM personalo neatsakin
gumo, kaitaliojo progra
moj, dalyvavusių tautų ei
lės tvarką, nepranešdami 
nei programą sudaryto
jams, nei lietuviškai 
spaudai ar Radio Valan
dėlei. Jų sekretorė už
tikrino lietuviams skirtą 

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL.727-3120 Namų 376-3781
A g e n t ū r_a_ ve^k i o_ n uo 19 4 5 m.

Albertas NORK EL IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitos ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bu,.: 722-3545

■įjPę “ Re,.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ: • GYVYBt

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

programos datą, kaip bu
vo paskelbta N. L., tačiau 
apie jokį vėl naują pakei
timą nepranešė. Trans
liavo savaitę vėliau. Pro
gramą su komentarais ir 
liaudies dainų tekstų ap
tarimais, prancūzų kalba 
paruošė Birutė Nagienė. 
Nuoširdi padėka priklau
so ypač Monikai Jonynie- 
nel talkininkavusiai 
plokštelėmis ir A lain 
Stanke( Stankevičiui1.
• Kapitonas R. Navtkė- 
nas sugrįžęs Iš Vietnamo 
su šeima atostogas leidžia 
prie vandens Ontartjoje. 
Po atostogų perkeliamas 
Vokietijon į kanadiečių 
ten esančią kariuomenės 
brigadą.
• Majoras R. V Paukš- 
taitis dar būdamas Viet
name gavo paskyrimą 
Ontartjos apygardoje 
pietvakarių regione štabo 
viršininku. Beatostogau
damas ir besikeldamas į 
Vindsorą gavo naują pa
skyrimą į vyriausiąjį ka
riuomenės štabą. Praei
toje savaitėje iš Vinnt- 
pego su šeima jau atsikė
lė į Ottawą.
• Justinas Vizgirda su 
šeima iš Chtcagos atos
togas leisdami lankėsi 
Montrealyje .Netikėtai ra
do susirgusią seserį A. 
Styrienę, kurią aplankę 
išvyko į Ontario.
• Jurgis Blauzdžiūnas 
turėjo operaciją, bet jau 
pasveikęs ir sugrįžęs į 
namus.
• Elena Petrauskienė 
buvo susirgusi, bet pagu-

International
LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS

LAUKO IR VIDAUS DAŽU.
TIK S4.0U UŽ GALIONĄ

W. Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
> Tel: 366-6237, 3696.

Įėjusi R. Vlctortjos ligo
ninėje jau pasveiko.
• Albina Styrienė *tal- 
giai susirgo ir paguldyta 
į Royal Vlctortjos ligoni
nę.

• Juozas Urbanavičius 
po ilgesnio negalavimo 
sveikata, turėjo operaciją 
ligoninėje. Po šios antro
sios operacijos ligonis 
žymiai pradėjo sveikti.

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTI 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

MONTREAL WEST 
-K AUTOMOBILE

LEONAS GUREOCAS
Salos Manager 

(Lietuvis atstovas)
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managaršu

LEO GUREKAS

mu montreal west automobile

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