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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS i

ENTUZIAZMAS - 
SKEPTICIZMAS DĖL CAMP 
DAVID SUSITARIMŲ

Dešimtys tūkstančių izra
elitų entuziastingai sutiko 
Begin' ą, grįžusį iš Camp 
David susitarimų. Jį pasiti
kusi minia mojavo Egypto ir 

,raelio vėliavėlėmis.
Nežiūrint to- Begin’as 

praleido 8 valandas Kabine
to posėdžiuose, kol išsiaiš- 
dno ir gavo pritarimą Su
sitarimams. To paties lau
kiama ir iš Parlamento. Iz
raelio kariubmenė turėjo jė
ga išgabenti iš Sinajaus or
todoksų fanatikų grupę, kuri 
tvirtino, kad jie gali kurtis 
kur jiems patinka, nes tai 
Dievo jiems pažadėta žemė , 
ir jokie susitarimai negalio
ja.

Grįžusį Sadatą taip pat 
sutiko entuziastinga egyptie- 
čių minia,paskelbė jį hero
jumi, bet Lybi ja, Jordanas ir 
Syrija laikosi ‘ skeptiškai ir 
susitarimus kritikuoja, nes 
dar nėra išspręstos pagrin
dinės problemos.

Jordano karalius Hussein 
įspėjo, kad jeigu Egyptas de
rasi atskirai nuo kitų arabų 
kraštų su Izraeliu dėl taikos, 
gali būti rimtų pasėkų, ne
bent sutarimuose būtų pa
daryti kai kurie svarbūs pa - 
keitimai.

Rumunija dažnai tarpi
ninkavusi Vid. Rytų konflik - 
tuosej-vienintėlis komunisti
nis Rytų Furopos kraštas, 
užgyręs susitarimus, kaipo 
gerą pradžią pastoviai tai
kai. Rumunija siūlo praplės- 

derybas , įjungiant visas 
Suinteresuotas puses.

Nors JAV Sekretorius C . 
Vance nuvyko į arabų kraš - 
tus, tačiau nelaimėjo jų vadų 
pritarimo Cam David susi - 
tarimams. Saudi Arabijos 
lyderiai prikiša Jeruzalės 
neišspręstą padalinimą ir 
PLO organizacijos nepripa- 
pažinimą reprezentuoti pa
lestiniečius.

Tačiau, nežiūrint didelių 
sunkumų-pradžia taikai pa
daryta.

-UŽSIMUŠĖ LIETUVIS 
BEFILMUOJANT

Montrealio dienraštis The 
Gazette įdėjo aprašymą, kaip 
užsimušė Hollywoode lietu
vis "stuntman", šokęs nuo 
dangoraižio 23-io aukšto už 
aktorių Lee Majors, filme 
"Steel".

A. J. Bakūnas krito apie 
139 km. į valandą 
ir specialus oro
kurį jis turėjo nukristi, su
pliuško. Bakūnas, 27 m. am
žiaus, jau buvo pasiekęs 
laisvo kritimo rekordą-23O
pėdų. Jeigu nebūtų įvykusi ir visus kitus sapnus. . .

N L’ Spaudos Vikaras Toronte, spalio 28 d

nelaimė, jis būtų kritęs 3'15 
pėdų. Prieš jam šokant, oro 
maišas buvo patikrintas.

LEVESQUE VĖL JAV-SE
Quebecvo premjeras Le

vesque pasiryžo 6 dienų ke
lionei į Chicagą, San Fran
cisco ir Los Angeles. Jis 
pasiryžęs geresniu metodu 
negu pirmą kartą, tuojau 
po rinkimų, paveikti ameri
kiečių biznierius ir žurna
listus, kad būtų palankesni 
investacijoms Quebece.

Po jo pirmojo atsilanky
mo JAV-se, Kanados doleris 
krito tuojau pat puse cento .

Šiuo metuPQ vis dar gru
miasi dėl tikslesnio aptari - 
mo"sovereignty-association" 
pozicijos^

Skelbiama,kad PQ susita - 
rė, jog ateities savarankus 
Quebec’as turės tą patį dole
rį, kaip ir visa Kanada.

TYRINĖJAMOS 
OLIMPINIU PASTATŲ 
IŠLAIDOS "

Malouf Komisija tyrinė
janti bilijono dolerių olim
pinio deficito atsiradimą , 
apklausinėjo ir garsųjį bei 
nusipelnusį Montrealio merą 
Jean Drapeau.

Meras papasakojo, kaip 
atsirado mintis, pavergusi 
vaizduotę, įrengti fantastiš
ką Olimpiados pastatą su 
pakeliamu ir nuleidžiamu 
stogu. Jis lankęsis Paryžių - 
je, ir architektas Taillibert 
jam parodęs suprojektuotą 
plaukiojimo baseiną, kuris 
turėjo pakeliamą membra
ninį stogą. Jį buvo galima 
pakelti šiltam orui esant ir 
nuleisti atšalus.

Iš tokios pradžios atsira - 
do ir mero ( ir architek - 
to bendras sapnas, kainavęs 
1.2 bilijonus dolerių ir dar 

greičiu, nebaigtas įgyvendinti. . . Ne
maišąs,! baigtas ir išmokėti. ..

Komisija apklausinė ja į- 
vairius liudininkus ir pra
veda tyrinėjimus,kokiu būdu 
Olimpinis biudžetas praaugo

' Lietuvos ' 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

< bibliotSK®;

DALYVAVO IR LIETUVOS 
KONSULAS

New Yorko Ko nsularinis 
Korpusas rugsėjo 11 d. į sa
vo susirinkimą ir užkand
žius Jungtinių Tautų pa
talpose garbės svečiu buvo 
pasikvietęs New Yorko 
Miesto Majorą Koch. Jis į 
susirinkimą atvyko lydimas 
kelių aukštų pareigūnų, ku
rių tarpe New Yorko Miesto 
Komisijonierė Jungtinėms 
Tautoms ir Konsulariniam 
Korpusui Pamela Karrh ir 
visa eilė kitų. (

Majoras Koch ilgesniame 
žodyje supažindino konsulus 
su New Yorko Miesto prob
lemomis ir atsakinėjo 
klausimus.

Kaip susirinkimui pirmi- junga veikia prieš Helsinkio 
pininkavęs Konsularinio Kor susitarimą ir prieš tarp- 
puso Dekanas Ivar Gud
mundsson išsireiškė, šis bu
vo vienas iš labiausiai nusi
sekusių susirinkimų dalyvių tiniu keliu ir kitais būdais 
skaičiumi, nes dalyvavo visi tą1 savo pažiūrą pareiškė į- 
gen.konsulai su būriu pagel- 
bininkų, , .... .. 1

Susirinkime ir užkand
žiuose dalyvavo ir Lietuvos 
generalinis konsulas Anice - 
tas Simutis.

RUOŠIANTIS ALTos 
SUVAŽIAVIMUI

Amerikos Letuvių Tary
bos Valdyba rugsėjo 13 d. 
savoj būstinėj Chicagoje su
šaukė posėdį. Pirm. dr. K. 
Bobelis painformavo apie 
dalyvavimą rugsėjo 9 d.Wa- 
shingtone simpoziume, lie
čiant Žmogaus Teisių lau
žymą. Simpoziumą surengė 
Washlngtono lietuvių orga
nizacijų centras ir pravedė 
kun.Kazimieras Pugevlčius.

Kun. Adolfas Stašys pra
nešė apie artėjančio Altos 
suvažiavimo paruošiamuo-

Seinuose lietuvių delegacija 1976 metais (A. Kuosa, J. Drutys, J. Puniškis ir P. Jankaus
kas) įteikia vyskupui M. Sasinowskiui protesto raštą dėl uždraudimo lietuviams naudotis 
bazilika.

suvažiavimo dienotvarkė.
,Suvažiavimas įvyks spa - 

liG 21 d. Lietuvių Tautiniuo - 
se Namuose, 6422 South Ked- 
zie Avenue, Chicagoje. Re - i puslapyje išsamiai pranešė 
gistracijos pradžia 8:30 v. 
ryto. Suvažiavimo pradžia - 
9 vai. ryto.

WASHINGTONO VYRIAU
SYBĖ SUSIRUPINUSI 
PETKUM

1 Prezidento Carter'io var
du Valstybės Departamento 
pasekrėtorius atsiuntė Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. Kaziui Bobeliui 
raštą, kuriame praneša apie 
gilų susirūpinimą Viktoro

1 Petkaus ir kitų nuteisimu.
Pažymi, kad tuo Sovietų Są-

tautinius Žmogaus Teisių 
dėsnius, r—

JAV vyriausybė diploma -

vairioms Sovietų Sąjungos 
institucijoms- " Mes aiškiai 
davėme suprasti Sovietų pa
reigūnams, kad didėjantis 
žmonių varginimas, areštai , 
teismai neišvengiamai pa
veiks mūsų santykių klima
tą", rašoma tame Valstybės 
departamento laiške. / Pa
žymima, kad dėl to atšauk
tos kai kurių amerikiečių 
pareigūnų kelionės į Sov. 
Sąjungą. Laiške užtikrinamu 
kad JAV vyriausybė ir toliau 
kels reikalą gerbti Žmogaus 
Teises Sovietų Sąjungoje ir 
kitur.

ŽYDAI SKELBIA APIE 
LIETUVOS DISIDENTUS

Amerikos Žydų Komitetas, 
kurio Centras yra Chicagoje, 
55 East Jackson Blvd. , leid

žia savo informacijų biulete
nį:
" Interreligious Task Force 
on Soviet Jewry". Biuletenio 
redakcija kreipėsi Į Altos 
Informaciją, prašydama ži
nių apie lietuvius disidentus. 
Savo biuletenyje pirmame

apie N.jolę Sadūnaitę ir įdė- 
jo eilę žinių apie padėtį Lie- 
tuvoje, pažymėdami, kad in -

Prunskio straipsnių Chicago
Catholic laikraštyje.

L IE TU VIŲ TE ISĖ S JĮ
SEINŲ KATEDROJE

Vysk. M. Sasinowskiui ■
Lomžoje, Lenkijoje, kurio fe .■ ,-Ų'
žinioje yra Seinų tikinčiųjų E • : ? ? ii i :
religiniai reikalai, ALTosI
vardu kun. J. Prunskis para-
šė raštą, išryškindamas rei- STASIUI LOZORAIČIUI 
kalą, kad Seinų katedroje bū
tų įvestos lietuviškos pa - 
maldos ir reikiamai pagerb
tos lietuvių tikinčiųjų teisės.

SEINŲ LIETUVIAI PĖAŠO 
DVASINĖS PARAMOS

Lomžos vyskupas Sas l- 
nowskl galį būti paveiktas 
mūsų laisvėje gyvenančių 
laisvų lietuvių laiškų Ir pa
naudoti savo įtaką, kad Su - 
valkų Trikampyje lietuviai 
nebūtų stumdomi Ir fizine 
jėga varomi Iš bažnyčios,už 
giedojimą lietuviškai.

Mums reikia tik parašyti 
asmeniškai ir organizaciniai 
laiškų, nuoširdžiai prašančių 
atkreipti dėmesį į nenorma
lią situaciją, Ignoravimą pa
čios Bažnyčios sutelktą teI- 
sę melstis Ir giedoti savo 
gimtąja kalba.

Rašyti galime angliškai , 
prašant leisti bent kartą sa
vaitėje lietuviams melstis 
lietuviškai.

Vyskupo adresas: 18-400 
Lomža, Sadowa 3 J.E. Ks. 
Bp.M. Saslnowskl, Poland . 
Nepagailėkime tokios , pas
tangos

80 M. AMŽIAUS
Lietuvos Diplomatinės 

Tarnybos šefui mln. Stasiui 
Lozoraičiui sukako 80 m. 
amžiaus. Gimęs 1898 m 
rugsėjo mėn. 5 d. Kaune, kur 
ir baigė pirmuosius mokslus. 
Vėliau studijavo Voroneže , 
teisės mokslus Berlyne ir 
dirbo dipl.Q»Uitinjje tarnybo
je.

Sugrįžęs iš Rusijos Lietu
von 1918 m. pabaigoje pradė
jo dirbti Vidaus Reikalų Mi
nisterijoje ir jau sekančiais 
metais tapo Ministerių Ka
bineto Kanceliarijos Virši
ninku arba Reikalų Vedėju.

1923 m. perėjęs į dilpoma- 
tinę tarnybą, išvyko į Berly - 
no pasiuntinybę ir vėliau Į 
Vatikaną- 1932 metais pas - 
kirtas Centro politikos de
partamento direktorium ir 
1934 m. - Užsienio Reikalų 
Ministerių. Tas pareigas 
jis ėjo iki 1938 m. pabaigos. 
1939 metų pradžioje paskir
tas nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministerių Romon - 
prie Kvirinalo. 1939 m. 
pradžioje, komplikuojantis 
Lietuvos politinei padėčiai 
dėl Sovietų karo įgulų įve
dimo Lietuvon, Užsienio 
Reikalų Ministerio Urbšio 
telegrama St. Lozoraičiui 
buvo pavesta eiti užsienyje 
Lietuvos Diplomatijos Šefo 
pareigas, jeigu Lietuvą iš
tiktų katastrofa.

1940 m. biržūlio mėn. 15 d., 
kai Raudonoji Armija įsi
veržė ir okupavo Lietuvą, 
St. Lozoraičio iniciatyva, vi
si Lietuvos pasiuntiniai įtei
kė jų kraštų vyriausybėms 
protesto notas, kad nepripa
žintų Lietuvos okupacijos. 
Iki dabar dar keletos kraštų 
vyriausybių to nepripažini - 
mo laikosi.

Sukaktuvininkas nemažai 
yra paskelbęs straipsnių 
Lietuvos okupacijos temo
mis ir aplankęs daugelio 
kraštų vyriausybes. Taipgi, 
jis yra apdovanotas aukštais 
Lietuvos ir kitų valstybių 
ordinais.

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I 
N L-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama ui pusę prenu - 
me rato s kainos . Laukiame 
uisisakymo su pinigais I
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KINIJA JAU REALIAI 
GRASO MASKVAI

Gyvai prisimenu marksiz
mo-leninizmo paskaitas Vil
niaus universitete, sovie
tams užplūdus L letuvą Irpa- 
laužus jos nepriklausomybę. 
Kinija, sakydavo paskaitinin
kai, yra vlenlntėlė galybė, 
kuri kada nors nulems pa
saulio likimą. Nebe pasi
gardžiavimo sekdavo prie
das: " Sovietų Sąjunga Ir 
milžiniškoji Kinija yra du 
neišskiriami broliai’."

Sovietinių paskaitininkų 
tikslas buvo aiškus: sunkiu 
batu pr iminti mūsų-balglan-

grąžlntl carų laikais pag
lemžtus didelius Kinijos že
mių plotus, bet dar pareika
lavo, kad Kinija visiškai pak
lustų Maskvai. Viskas pasi
baigė tuo, kad sovietų "eks- 
pertal"buvo Išspirti Iš Kini
jos.

O šiandieną vaizdas jau 
yra visiškai kitoks. Kinija 
netiktai atstūmė sovietus, 
bet skaito juos didžiausiais 
Imper lai Ista te, koklūs pa - 
saulls kada regėjo. Netik 
skaito,bet pasiryžo tuos im
perialistus sunaikinti. Šiuo 
metu Kinija jau organizuoja 
pasaulinio masto antlsovfe - 
tlnį frontą. Pagal šių laikų

Kinijos premjeras Hua su 
Jugoslavijos prez. Tito, 
Belgrade.

V-jo PLB Seimo Nutarimai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-sis Seimas,susirinkęs

člų Ekonomikos Fakultetą- 
studentų bet kokias svajones 
priešintis sovietų politikai.

Nelengva buvo tais laikais
birželio 30-liepos 4 dienomis Toronte, Kanadoje dalyvaujant netikėti tuo, ką aiškino so-

ktnlečlų politinę teoriją , bet 
kokios formos valstybė yra 
kiniečiams draugas, jei tik ji 
eina prieš sovietus. Geras 
net Persijos- Irano šachas.

jos premjeras sustiprino ry
šius su Jugoslavija, Rumuni
ja, kurias ką tik aplankė. Jis 
žada lankyt te Italijoje, Pran
cūzijoje, Anglijoje, Švedijoje

mėnesių didelių pastangų dė
ka mano darbo vaisius tapo 
kūnu. IŠRADIMAS tapo įre-> 
gistruotąs vietos patentų į- 
staigose. Tokiu būdu, kaip 
matote,, esu pirmasis lietu
vis išradėjas Brazilijoje. 
Tuo galite džiaugtis ir di
džiuotis ir jūs, nes esate 
mano tie didieji bičiuliai, 
kurie įrodėte per eilę metų 
talpindami mano rašinius ir 
kas liečia mano nedėkingą 
darbą čionai Brazilijoje. 
Dabar gal atėjo eilė ir man 
žinoti ir atpažinti, kas yra 
mano prieteliai, tie didieji 
vedamos kovos prieš Urani
ją bičiuliai. Iš nedaugelio to 
skaičiaus , pirmoje eilėje 
skaitau jus su visais jūsų 
bendradarbiais. Tikėkite, 
kad netolimoje ateityje ga-* _ 
lesiu jūsų spaudą ten Kana- 
doje ir aš kiek stambesne 
suma paremti, nes to esate 
užsipelnę4..- '

atstovams iš Argentinos, Australijos, Didž. Britanijos, JAV 
bių, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, Urugvajaus, Venecue 
los, V. Vokietijos ir N. Zelandijos, pareiškia savo nusistaty 
mą šiais klausimais:

IV — LIETUVIŠKASIS AUKLĖJIMAS IR ŠVIETIMAS
1. Tautinio savitumo iš- c. leisti juos į lituanisti- 

laikymas yra vienas iš pag- nes mokyklas.
rindinių Lietuvių Bendruo- 3. Kadangi lituanistinių 
menės uždavinių, todėl Sei- mokyklų mokytojų trūkumas 
mas skatina Lietuvių Bend - didėja, Seimas skatina: 
ruomenę: a. Lietuvių Bendruomenę

a. padėti tėvams ir para- organizuoti ir remti moky- 
pijoms steigti ir išlaikyti Ii- tojų kursus paskiruose kraš- 
tuanistines mokyklas; tuose;

vietų profesoriai. Tada jau Kinijos premjeras neseniai 
Kinija artėjo prie bOO mill- pas šachą svečiavosi kelias 
tonų gyventojų skaičiaus. Bet dienas. Iranas sovietų ptetl- 
kurlo karo atveju su kaplta - nlame pasienyje yra patapęs 
llstlnlu pasauliu, kiniečių moderniškiausių ginklų pa- 
masė buvo neišsemiama. O šaulyje galybe. Iranas atsl— 
juk mažiau negu 200 mllljo- mena savo laiku Stalino pa
nų sovietų Irgi tada buvo darytą reikalavimą tą šalį 
skaitomi neišsemiami. . paversti "sovietųįtakos sfe-

Karut pasibaigus, dalykai ra", nes ta šalis prie pat 
atrodė sovietams dar geriau. Kaukazo,Kaspijos jūros, už - 
Europa buvo palikta bevelk daro sovietams kelią į Per- 
vtelškal jų valiai. Sovietai sijos įlanką Ir Indijos vande- 
pastgamlno atominę bombą , nyną.
pradėjo mokyti kiniečius a- Kinijos premjero vizitas

ir Kanadoje. Su Japonija jau 
santykiai sutvarkyti.

Visa tai tiek išmuša so
vietus Iš lygsvaros,kad jos 
bevelk Isteriškas nepasiten
kinimas skaitomas pasaulio 
politikų net juokingu. Ir pa
rodo, klek Iš tiesų Sovietų 
Rusija yra pilna baimės ir 
nepasitikėjimo pati savim. 
Ypač ją gązdlna dabar jau 
nuolatinis moderniškiausių 
ginklų plūdimas į Kiniją Iš 
viso laisvo pasaulio.Kinijos 
t Iks las -kuo gre ič lau pas Ida -

Taipgi apie šitą išradimą 
rašo Brazilijos laikraščiai. 
Viename "Diaro de Soroca- 
ba" patalpinta M. Laupinal- 
čio nuotrauka ir apie jį apra
šymas. Pamini jo antiko - 
munistinę veiklą Brzilijoje 
ir jo atrastus apelsinų me
džių vaisius Amazonėje, jo 
parašytą knygą apie Brazil!1 
jos krašto dalį — Amazonę. 
Laikraštis sumini jo kilmę 
iš Lietuvos ir kad jis iki šloL-C 
laikėsi jos pilietybės. Bet*'

b. rengti, tobulinti ir 
leisti lituanistines mokslo 
priemones mokykloms ir 
šeimoms;

c. skatinti glaudesnį tėvų 
mokytojų ir Lietuvių Bend
ruomenės bendradarbiavimą;

d. mokslo metų pradžioje 
skatinti šeimas leisti savo 
vaikus į lituanistines mo
kyklas, aplankant jas asme - 
niškai.

2. Kalba yra pagrindinė 
sąlyga tautiniam savitumui 
išlaikyti, o šęima-pirmoji ir 
pagrindinė sąlyga kalbai iš
mokti. Seimas primena 
visiems tėvams lietuviams 
jų didelę atsakomybę už sa
vo vaikų lietuvišką auklėji
mą ir pabrėžia ypatingą 
svarbą

a. kalbėti šeimose lietu
viškai ;

b. pramokyti vaikus lie
tuviškai skaityti ir rašyti , 
prieš leidžiant juos į vaikų 
darželius bei mokyklas;

b. Pedagoginį Lituanisti
kos Institutą savo mokslų 
plėsti vasaros seminarais;

tomtnlų dalykų, pradėjo įsa - 
k mėti,pas įsuko už valdyti Ki
niją. Nuo čia viskas Ir pra-

tuo būdu skirtas atsverti so
vietų įsigalėjimą Abisinijoje. 
Svarbiausi šacho šeimos na-

ryti pirmaeilio ginklo galybe, šio išradimo ir patento gavl- 
Kalp ten bebūtų, nuo anų

laikų sovietų pasakąVllnlaus
mo atveju turėjęs tapti brazi- 
liečiu. Džiugu pasveikinti

c. Organizuoti suaugu - s įdėjo, nes kiniečiams paga niai, princai Ir princesės, universitete Iki šių dienų re- bendradarbį ir palinkėti jam
šiųjų švietimą,kreipiant dė
mesį į lietuviškai nekalban
čius suaugusius ir vaikus.

4. Seimas ragina visus 
laisvojo pasaulio lietuvius 
remti vienintėlę išeivijoje 
Vasario 16 gimnaziją Vokie
tijoje.

5. Lietuvybei išlaikyti 
lygiai svarbus kiekvienas 
lietuvis, nežiūrint kuriame 
krašte jis gyventų, todėl Sei
mas skatina Lietuvių Bend
ruomenę ir Lietuvių Fondus 
remti visų kraštų lietuvišką
jį švietimą.

6. Seimas skatiną Lietu
vių Bendruomenę minėti tau
tai reikšmingą Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukaktį .

7. Seimas skatina Lietu
vių Bendruomenę ir Jaunimo 
Sąjungą derinti savo švieti - 
mo pastangas.

llau atsivėrė akys. "Broliš
ki" sovietai netik atsisakė

pastaraisiais laikais jau Ir
gi svečlavosl Kinijoje. Klnb

alybės yra didelis skirtumas. 
Ar tik neatsiverčia pagaliau

tolimesnės sėkmės. NL
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LIETUVIO IŠRADIMAS
Brazilijoje Sao Paule gy

venantis žurnalistas Mel du - 
tis Laupinaitis 1978 m. rug
sėjo 11 d. Brazilijos Paten
tų Departamente gavo išra
dimo patentą Nr. 111072.. Ši-i 
tas jo išradimas yra rašo
mosios mašinėlės patobuli
nimas, kuria .. rašant maši
ninkei sutaupys laiką ir su
mažins atydumo reikalą. Iš- prisimena, 
radėjas M. Laupinaitis sako- daug praoėgo, bet atmintys 
si, kad jau dabar turįs užsa- žmonių dar tebeveikta, 
kymų Brazilijoje, Vokietijoje Nesakau,kad negirtina, kai 
JAV—-se ir kitur. Los Angeles Dramos Samoū-

Jis savo laiške "NL" re- ris nepritrūksta energijos 
dakcijai rašo: "Prieš porą darbui. Gerai, kad ta kieta

bar Išdrįstų pasisakyti,ko
kius veikalus tr kur?Encik
lopedijoje pasisakoma, kad 
1943 m. įstojo į V (1711 aus Dra
mos Studiją. Turėjau progų 
susitikti su Vilniaus teatra
lais Ir su jaunesniais, ku
rie kaip tik tais metais buvo 
studijoje, bet deja, nei Dail
ios;, nei Magdės Majauskai - 
tės-Macklallenės niekas ne

žinoma, laiko

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

ranka moka vairą laikyti,bet
..  ......  - . --i— . ' 1 1 1! 1 —...... negražu, kai pradedama lip

ti ant kitų sprando, norint jų
Teatrinio Festivalio prog- kaip man pasakojo p.Jauuta , padarytus darbus sulgnoruotL 

ramose rašoma, kad Veličkai kuris Susivienijimo 77-tos Su Intrygomls Ir melu tolink—z 
mirus, Los Angeles Dramos kuopos vardu, suslkvletė nuvažiuosi, bet jau kelio at-

NUOMONĖS, PASTABOS IR 
ATITAISYMAI

Kam gi klastojama 
Istorija ?

1978 metų gegužės 18 d . 
"Draugas" atskubėjo į to
limą Los Angeles, Vartau . 
Jame randu autraštę-"P(r - 
mas Is Festivalis Detroite ". 
Klek nustebau. Žinau, kad 
Dramų Fest ivaliai buvo ruo- 
š lamt C ItvagOje /Toronte, Ha
miltone, bet kada kas bū
tų ruošęs Detroite-negirdė
jau, Tad su dėmesiu skai
tau:

- Los Angeles Dramos 
Sambūris yra vlenlntėlė A- 
merikoje veikianti pastovi 
teatro grupė. JI t^stVyslė ib 
Stepo Makarevimlaus / čia 
pradėjau juoktis, nes man 
priminė , kaip poterius,kad 
gimė iš Šventos tos Dvasios /, 
kuri Los Angeles pradėjo 
veikti jau 1949 metais. ŠI 
grupė pastatė keletą veikalų, 
kurių tarpe Ir K, Binkio ’’At
žalyną".

1957 m. į Los Angeles at
sikėlė didelis menininkas G. 
Velička. Keturių metų lai
kotarpyje jis pastatė 5 savo 

Zpsl.

veikalus.
Nuo 1962 metų Dramos 

Sambūris į savo rankas per
ėmė dabartinė režisierė D . 
Macklallenė,kurl turi didelį 
teoretinį pas ir uoš imą JT yra 
nepakeičiama interpretato- 
rė, naujų polėkių Ir lakios 
fantazijos režisierė.

Na, Ir toliau, nieko savo 
darbų nepraleidžiant Ir ne - 
Iškraipant, nepamiršta Iš
vardinti viską skrupulingai . 
Perskaičius, gavau įspūdį , 
kad ten rašo visai trečias 
asmuo,labai gerai Informuo
tas, su sąmoningu noru 
klastoti. O tie klastojimai 
L.A.Teatro Dramos Sambū
rio tęsiami, jau eUų metų... 
Visose Teatro Festivalių 
programose rašoma taip:

J. Kaributui ts Dramos 
Sambūrio isstojus, jo vietą 
užėmė 1957 m. it? Čikagos į 
Los Angeles persikėlęs G . 
Velička.

1962 m. Veličkai mirus , 
Dramos Sambūriui vadovauti 
buvo pakviesta Dalia Mac- 
k lai te nė.

Mano gi teatrinis archy
vas rodo,kad 1957 m. J.Ka
ributas, režisuodamas J.

Gltaudos "Meilės Plnaklte" , 
tik atvykusį Veličką gražiai 
sutiko Ir kvietė bendram 
darbui į Dramos Sambūrį, 
bet Velička į raštu Ir žodžiu 
kvietimus neigiamai atsilie
pė Ir darbui neprisidėjo.Jis 
susirinko keletą vaidintojų 
Ir gretimai Dramos Samuū- 
rlo,statė tik savus veikalus . 
1958 m.aš režisavau P. Vai
čiūno 'Tuščias Pastangas" , 
o G. Velička "Lunatikus".

1959 m. pradėjome repe
tuoti P. Vaičiūno " Naujieji 
Žmonės", o Velička- "Lėk 
Mano Sakalėli". Abu veika
lai ouvo statyti 1960 m. 
"Naujieji Žmonės"buvo Lle*- 
tuvlų Bendruomenės rengia
mi Lietuvių Dienai.

1961 m. su Dramos Sam
būriu stačiau trijų veiksmų 
komediją'Teta iš Amerikos" 
G .Velička susirgo. Jam mi
rus,1902 m,suDramos Sam
būriu Išvykom gastrolių į 
San Francisco, Ir tų pačių 
metų, tą patį "Vieną Birželį" 
valdlnom Los Angeles. Visą 
teisingą metriką galima ras
ti mano tik ką Išleistoje kny
goje Teatrinio Vargo Ke ~ 
Itais.

Sambūriui buvo pakviesta 
vadovauti Dailia Mack lai te- 
nė.

O buvo taip: kai 1962 m . 
su Dramos Sambūriu dirbti 
atsisakiau, pas mane atvyko 
Mack (alos ./Tada jie aou bu
vo Išrinkti į D.S. Valdybą/ , 
prikalbinti mane,kad aš vėl 
grįžčiau. Taigi,kaip ji visur 
giriasi, kad "laimingu suta
pimu sulaukta naujos rež.D. 
Mackialleuės", tada jos nei 
kas laukė, nei žinojo,kad ji 
režisierė.

Juos gražiai sutikau. Mū
sų buvo kultūringas pokalbis 
Ir gana ilgas. Kaip jie .kal
bėjo Ir Dramos Sambūrio 
Intrygas teisino, aš katego
riškai atsisakiau prie tų 
vaidintojų grįžti Ir su jais 
dirbti. Jiems ineatlaldžtal 
spIrlant, aš pradėjau patarl- 
nėt jai pačiai Imtis režisa
vimo. Ką gali žinoti,kur ko
kie talentai paslėpti. Ji tada 
kalbėjo taip:

-Ne,aš negailu. Niekados 
nesu režisavusi.

- Klausyk, brangioji, esi 
drąsi, pilna energijos-pa
bandyk. Gal mano tas pa
tarimas paskatino, bet vėliau,

tris vaidintojas Ir būtinai gal neberasi, 
vieną Iš jų norėjo sugundyti , 
kad jų metiniam parengimui Duodu didelį kreditą tiems, 
surežisuotų kokį vlenavelks- kurie atsisako poilsio, nebijo 
mį, man taip sakė: nemigo naktų Ir nervų įtam -

-Tau nesutinkant, suslk- pos> kai užgula paskutinės 
vlečlau tris vaidintojas: O. dienos prieš ve Ikalo parody- 
Mlronienę,J. Peterlenę Ir D. mą< Tą suprasti gali tik tas, 
Mackiallenę. Dviems plr - kurte tiesioginiai tokį darbą 
mos toms griežtai ats įsakant, yra pergyvenęs. Tad kaip 
aš sustojauprle Dailios.To- gailma, duodant Dramos 
ji gi man sakė: , Sambūrio istoriją arapžval-

-Ntekados nesu režlsavu- gą>klto darbus taip visai nu-. v 
si, bet aš gailu pabantytl. tylėti?

Kas tą metriką davė?Mle-
Tada vienaveiksmį Rūko las kolega V.Kutkus man at- 

velkalą Kojinės tr surežlsa- siuntė pačios .režisierės 
vo. Tat va, kokiu laimingu duotos metrikos kopiją,prie 
sutapimu ji Dramos Sambų- jos jis taip rašo:
rlo sulaukta ir pakviesta. - Gaila, kad taip įvyko. ŽI- 
Tad jei, kaip ji girtasi,tu- nlas gavau Iš pačios rėži- 
rlntl tokį dldekį teoretinį pa- slerės D.M. tad Ir maniau, 
slruošlmą, kodėl neišdrįso kad jos labai objektyvios . 
tada pasisakyti?O gal tą dl - Tikrai tenka apgailėti tokią 
delį pasiruošimą ji bus ga- keblią žurnalisto padėtį. Mū- 
vusl Iš mano vaidintojų? sų pirmininkas J. Kuprlonls

kac] rašo*
Toliau. Pasisako Lietuvių _ o žurnaltetų aunkl dalla, 

Enciklopedijoje, kad ji yra lkal jfen)S tenka naudoti žl - 
surežisavusi Australijoje nlas >koklos patiekiamos, ne- 
keletą veikalų. Toks jau turlnt gallmytJlų jas patlkrln- 
kuklumas. Kai tada pas ma- u jUOzas Kaributas ,
ne atvyko, sakės l, kad nieką- Los Angeles> Callf .
dos nėra režisavusi.Gal da-
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Gairė, apie kurią daugelis 
pašneka, retas laikosi

BRONYS RAILA

nė lietuvių emigracijos dra
ma, ir mes nepasimokom... 
Kai stebiu ir tolydžio matau 
nuosmūkin riedantį mūsų

Kai kyla nerimas... tada greit nutolsta ir nutru-
Nežfnau, ar iŠ to bus kam pa jaunesnioji generacija.

naudos, jei čia mėginau aiš- Tokia juk buvo ir prieškari- 
kinti ir tartum teisinti savo 
kelią ir savo darbą - taigi, 
savo naujosios knygos vardo 
reikšmę , pačią prasmę, jos
rašymo ir iš dalies išraiškos viešąjį gyvenimą, mane su- 
būdą. kausto rūpestis, o kai kada

Žinoma, tokia būtų mano ir nesuvaldomas pasipiktini- 
gynlmosi pozicija. Gi jūs , mas, kuris atsispindi emocl- 
jel kurie tuo domėsltės.ver- jose, rašto stiliuje, net žo- 

->tinsit gal kitaip, irgi sava- dyne, už ką man ne kartą
rankiškai. Be abeio, kai ku-buvo priekaištauta ir gal su>rankiškai. Be abejo, kai ku-buvo priekaištauta ir gal 
rie autorių pakaltinsit ( o trupučiu pagrindo, 
priekabių galės būti užtenka-

'"V mai, su kaupu). Tada visi .Vakar_ben.Ąiąminčįaij 
nuteisit, kaip dažnai teisda- §iandien "išdavikai"... 
vot mus, spaudos žmones, 
kritikus, vadinasi, tuos grio
vėjus, vienybės ardytojus, 
ramybės drumstėjus. O mes, 
bent aš, ne pas! duoda vom. 
Mes vis apeliuodavom ir a- 
peliuosim į istorijos tribuno
lą su viltimi, kad kažkas

< kažkada pasakys tikrą teisy- 
;bę ir mus supras. Toks yra 

. kiekvieno kūrybinio darbo
• procesas - ne vien tasai, ku- klausiom inkriminacijom. Da- 
ris reiškiasi knygų pavidalu, bar jau koks vienas vadas ar

- Bet kai tos kūrybos vaisiai —--------j*,-, -----■
paskelbiami ar parodomi, jie 
tampa visuomenės nuosavy
bė, taigi visiem priklauso 
naudotis, vertinti, priimti 
ar atmesti.

Ir čia ima kilti mano neri
mas. Esu neramus nujauti
mu, kad galiu dabar viską 
pralošti. O jei paaiškės, kad 
veltui per tiek metų stengiau
si tam tikrais fermentais 
veikti ir dalyvauti lietuviš
kos išeivijos visuomeniniuo
se sūkurįiiose? Kai visa" ap
linkui pasidaro perdaug 
drumsta,tai daug kam nori
si pasišalinti, trauktis į 
Svaresnę atmosferą. Ypač

Bet kaip kitaip būtų geriau ? 
Mes juk vis mažiau beišga
li m tarpusavyje švariai, pa
doriai susikalbėti. Tauresni 
civilizuotų formų dialogai 
kaskart virsta tik ateities 
svajone. Atėjo ardymas, at
rėpliojo skaidymasis su ne
besivaržomais plikais melais, 
su nesiliaujančiom begėdiš -

vadė, pavyzdžiui, stengiasi 
morališkai nudobti kitą savo 
partijos dalyvį, tik gabesnį 
ir garbingą. O kaip? Gi mū
sų tautos užgrobikų policijos 
su'abrikuotom paplavom!

Vadinamieji "veiksniai" ne 
tik nepajėgia operatyviai pa
veikti ar sustabdyti šitokių 
paplavų potvynį, jau nekal
bant apie tautiečių padoraus 
sugyvenimo išlaikymą, bet 
kai kurie iš jų dar pasibaisė
tinai puoselėja ir gina tą be
prasmišką ii- savižudišką ka
rą tamsių gatvelių "asfalto 
džiunglėse ". Laikraščiai 
prieš laikraščius, draugai

prieš vakarykščius draugus, 
bendraminčiai prieš tokius 
pat bendraminčius, tik dabar 
jau išdavikais vadinamus. 
Pagaliau registruoti patrio
tai ir tikri naciai prieš oku
panto talkininkais apšaukia
mus kitus veikėjus. Kokius ? 
Kaip žinoma, ypač prieš ne
abejotinai vertingus jaunes
nės generacijos intelektualus 
ar dabar jau bolševikų pašle
mėkais apskelbtus mūsų ka
talikų kunigus patriotus.

Jau daugybę tokių pat skam
balų, vis man taikomų, esu 
nuo seno girdėjęs ir sočiai 
prisiklausęs, tik jūs kiti tuo 
anuomet, aišku, nesisielojot. 
Ar kam labai rūpi svetimos 
bėdos ? O gal ir ne be pagrin
do ? Dabar išgirdot, kad tas 
pats jau ir tau skiriama, ma
no brangus kolega ir lietuvių 
žurnalistų bendruomenės pir
mininke, Juozai Vaišny, L_ 
tau, mielas baltasai bičiuli 
Algimantai Kezy...

Žinot, tai puikus spektras, politikos sąvokos sąmpratas. 
virpuliuojantis visokių pa- O P° atrodo, jau nuo sa- 
tamsių konglomeratas. Ir pri-v^s primena keletą konvulsi- 
simena patarlė: Dievas ne ū- 
mus ir ne maršus - vienam 
ateidamas, kitam nueidamas.

M/ęs_ 1E ’

tais tik nebūsime virtę se
mitais. Mat, ir mes savo 
kultūrinį pastatą pradedam 
nuo stogo, nuo "valdžios " 
(t. y. sakykim, Vilko ar Al
tos), bet ne nuo pamatų, nuo 
savo tautiečių ir per tautie
čius ( kas jau būtų, tarkim, 
atskirų kraštų ar ir "Viso 
Pasaulio " Lietuvių Bendruo
menės struktūros pagrindas).

kas Večkys, Bolius Žapto- 
rius ir kiti. Trijų aukštų na
melis esąs 180 kvadratinių 
metrų ploto, sveriąs J 25 to
nas ir stovįs ant vienos" a- 
žuolinės" kojos. "Ąžuolinės" 
tarp kabučių, tikriausiai
reiškia, kad statyta ant
tvirto gelžbetoninio "koto". 
Taip bent mano nuotraukose 
atrodo.

Rašytojas B. Raila 
Pavyzdžiui, Kanadoje išeina 
tegu ir ne labai populiarus ir 
ne per puikiausios išvaizdos 
savaitraštis, bat labai gra
žiu vardu - "Nepriklausoma" 
Lietuva". Jie ten yra įsive
dę savotišką liaudies tribū
nos skyrių, pavadintą "Ir ge
rai, ir blogai"... Ten deda- 
mi daugiausia įvairių skai - 
tytojų laisvi pasisakymai. 
Žurnalistiniu požiūriu jų dau

gumas nėra labai rafinuoti ar 
stiprūs, bet tai tikras liau
dies balsas, kuriame protar
piais pasigirsta gan įsidėmė
tinų idėjų.

Vienas iš tokių mąstytojų, 
pasirašęs B. Bačiūnas (N, L. 
nr. 17, 1977.IV.27), sakosi 
jau matąs mūsų "kultūrinę 

ir tragediją" ir ta proga, pasi
remdamas anglų enciklopedi- 

’ jos teigimais, dėsto įvairias

jų, kuriom dabar susirgo lie
tuviškasis pasaulis užsieniuo
se. Pavyzdžiui, kad "... de
mokratija yra ne vien tai 
kaip piliečiai savo valdžią 
daro, bet kartu ir tai, ką val
džia iš piliečių padaro". Čia 
man rodos, yra neblogas pa
aiškinimas ir mūsų krizės 
priežasčių ir padarinių. Mes

Bet gana tų asmeniškumų
- minutėlei pasidairykim ap
linkui, plačiau. Kol dar gy
venam demokratiniuose kraš
tuose ir svajojam apie demo- juk taip pat šiek tiek vis "da- 
kratljos grįžimą Europos ry- rėm savo valdžias", bet daug 
tuose (taigi ir mūsų tėvų že
mėje ), būna įdomu retkar
čiais ir mūsų spaudoje už
tikti pastabų, kaip toji demo
kratinė struktūra Veikia mū
sų struktūrą užsieniuose jau 
dabar.

Akimirkos 1977-jų Europoje

(T q»a i 4 praeito numerio)

Prisimenu Ameri
kos reklamas. Vistiek, au
tomobilių, lėktuvų, dantų 
pastos ar vidurius liuosuo- 

■^jančio exlax. Jeigu jau rek- 
>lama, tai reklama - ją visi 

turi matyti. Amerikos rek
lama tau akis bado, tau į 
automobilį lenda. O čia, jei 
vairuočiau, jokiu būdu nepa
matyčiau. Pėstieji į tokias 
aukštybes irgi nežiūri. Jauti, 
jog daryta tyčia, kad tik nepa
stebėtų. Liepėte - iškabinom. 
Liepėte matomiausioj vietoj — 
prašom, iškabinom aukščiau
sioj. Tie trans parental, rek
laminius vakariečių transpa- 
rentus nuolat matančiam, tik 
^ioką kelia.

' Kurį laiką, gal dešimtį ki
lometrų už miesto, važiuojam 
garsiąja Vilnius — Kaunas au
tostrada. Šis greitkelis, atro
do, prižiūrimas gerai, duo
bių nepasitaikė. Bet siauru- 
čiukas, bene po dvi juostas į 
kiekvieną pusę. Judėjimas bu
vo gyvas, tad darė jį dar siau*- 
resniu. Mūsų šoferis kaip pa
trakęs lėkė priemiesčiais, o 
dar smarkiau greitkeliu.

Alfonsas Nakas 
traukinių, jei nepasiūlote au
tomobilį išsinuomuoti, bet 
būtinai siunčiate su žmogų - 
mi, tai jis turi būti somebo
dy. Vienas iš jūsų , tiesa ? Jūs 
mus išmokėt įtarinėti ir ne-

daugiau tos mūsų "valdžios" 
mus komandavo, įsakinėjo, 
reikalvo, teigė ir mokė - ir 
štai pavertė tokiais, kuo e- 
sam.

Toliau Bačiūnas netikėtai 
iškelia klausimą, ar mes kar-

Mūsų, šoferis.. .Juk tai en
kavedistas, tiesa, ponai Intu- 
ristai? Jūs, žinoma, ginčysi 
tės. Nešmeižk J Kaip tu drįs
ti?/ Nešmeižiū. Nedrįstu.
Nežinau. Jeigu mums nelei
džiate važiuoti su giminėmis, 
jeigu nepasiūlote autobusų,
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Pagaliau jis perspėja dėl 
artėjančios grėsmės visai 
mūsų tautinei substancijai, 
primindamas, kad nepalan
kiom aplinkybėm susidėjus, 
"valstybė žūsta, bet tauta 
gyvuoja, ligi okupantas tė
vynėje ar išprotėję tautiečiai 
užsieniuose vienas kitą su
naikinai". ..

Man buvo itin malonu ir

Tame nemelyje mes tru
putį užgaišome, nes buvo 
ko pasižiūrėti. Malonus gi
das (į pensiją išėjęs miški
ninkas) mums rodė keturius 
kambarius: beržo, ąžuolo,
eglės ir pušies (rodos taip, 
jei mano atmintis nesušlu
bavo; informaciniam lape
ly apie tai anei žodžio . ).

net keista, visiškai iš anksto 
nesusitarus ir nepaslpažįs- 
tant, rasti tokį artimą min
ties sąjungininką. Gal kitais 
reikalais ir nesutiktume, bet 
čia tai kaip kirvis kotą. Tik 
deja, ar mes labai budrūs to
kiem įspėjimam? Ar ne mes 
daugelis tokius įspėjimus tik 
kitiem skelbiam, gąsdinam 
ir iš tribūnų paverkšlenam, 
bet iš tikrųjų patys nieko ne
darom ir savo pamokslų ne
klausom ? Ne, brangūs bal
tieji broliai — mes, matyt, 
jau įpratom, kaip ir prieš 
Žespospolitos padalijimus, į 
tokias grėsmes nekreipti jo
kio dėmesio. Pagal aną gerą 
dviejų šimtmečių tradiciją 
mums labiau patinka, anot 
H. Radausko, "karališka mir
timi " triukšmingai žūti ar 
savitarpyje užsismaugtl, ne
gu tarpti įvalroviškoje san
talkoje, protingai ruoštis sa
vo idealų sunkiai ir gal dar 
gana atokiai pergalei.

(Bus daugiau)

užmiršdavau kelią, užmirš
davau spalvotąs pakelės 

Už Pirčiupiu greit pasinė- skulptūras, o tik prigludęs 
rėme į miškus. Į pušynus. Į prie lango sekiau mišką ir 
retų išlakių eglių girias. Miš- grybautojus. Būčiau gal savo 
kai, miškai, miškai. Kelias šoferį prašęs sustoti ir pus- 
dešimtis kilometrų. Jie knibž-valandžiui į mišką išleisti.

jau rašyta.

ir labai smarkiai lėkdamas, 
jis mus saugiai pristatė į 
Druskininkus ir atgal į "Gin
tarą". Juo buvome didžiai pa- dėte knibždėjo ... grybauto - Bet aplinkybės vertė skubėti 
tenldnti. Užėjau pas panelę jais. Jau Vilniuje mums pa- 
Inturistę ir pasakiau, kad šo- šakojo, kad ši vasara — gry-

galite drausti. Taigi, aš į- ferį davėte puikų ir jeigu jam 
tariu ir niekų su juo nekalbu, reikia kelevių viešų padėkų, 
Tai jaunas dar žmogus, sakė, 
kad 33 metų. Gal tiekos ir 
yra. Sakė, esąs vedęs, turįs 
vieną dukrelę. Tik tiek apie 
jį sužinojom. Galėjo sakyti 
teisybę, galėjo ir ne. Iš pra
džių jis buvo gana niūrūs. 
Moterys gageno ir gageno. Aš 
dairiausi į šlovės raudona
jam, didžiajam spaliui.Labai 
džiaugiausi, kad bent laikinai 
esu paliktas su savo minti
mis. Ilgainiui moterys įtrau
kė jį į kalbas. Kur tau neį
trauks moterys. Visų pirma, 
joms darėsi baugu. Vanda 
klausia jį kokiu greičiu va
žiuojąs ? Jis dar tyli, vėliau, 
klausimą pakartojus, nura
mina. Sako, nebijokit, aš 
vežu jus saugiai, kad ir kiek 
per greit. Daugiau laiko turė-" Motiną ". Šoferis nieko ne

sako. Grįžtant paprašysiu, 
kad ten sustotų. Sustojo, iš
lipom, apžiūrėjom,: nusifoto - 
grafavom. Rodos, kad netru
kus už Pirčiupiu

tai štai mano padėką jūs tu
rite.

į abu galus: į Druskininkus, 
kadangi pirma mūsų ten iš
važiavo ir mūsų miesto pa
krašty laukė giminės,; ir į 
Vilnių, nes artėjo sutarta aš-

bų vasara, ypač baravykų. 
Sako, kelios vasaros buvę 
per sausos, grybai ne dygę , 
tai dabar jų eksplozija. Gimi- tuonių valandų riba-.. 
nės vaišino mus baravykais 
kiekvieną dieną. O čia dar 
per grybynus važiavome.

Kaip grybautojai šias vie-

Beržo kambary viskas iš 
beržo ir apie beržą. Beržo 
sienos, baldai. Apie beržą 
gausybė orientacinių - sta
tistinių duomenų. Ąžuolo 
kambary - viskas apie ąžuo
lą ir taip toliau. Kituose 
kambariuose viskas apie 
miškus aplamai. Daug paukš
čių ir žvėrelių iškamšų, nuo
traukų. Iš visų pusių name
lis išpuoštas lietuviškais or
namentais. Namelio užpaka
lyje, iš trečiojo aukšto gali 
nusileisti impozantiškais 
suktais laiptais, kurie, vie
toj turėklų, aptverti stačio
mis lentomis. Viskas iš me
džio. Leidiesi žemyn sraig
tiniais medžio laiptais, įsi
tverdamas lentinių sienų, o 
per sprindžio platumo ply
šius stebi ir dangų ir žemę. 
Apie Druskininkus galima 
rašyti labai daug. Bet aš sa
vo rašinį bandysiu trumplnt. 
Valandą ar kiek ilgiau mes 
lėkėme ir lėkėme, nes norė
jome kuo daugiau pamatyti,. 
Ėjome pro sanatorijas. Plo- 
vėm gerkles mineraliniu 
karčiai sūriu vandeniu, sem
dami rieškučiomis iš tiesiai 
trykštančio šaltinio. Gėrė
jomės Vlado Vildžiūno še
devru - M. K. Čiurlionio pa
minklu. Apsukome miesto 
centrą, dominuojamą gra
žios bažnyčios ( veltui jos 
nuotraukos ieškosi angliškai
išleistame propogandinlame
leidinėly " The Spa of Drus-
kininkai"). Pro nuogakrūtę 
"Ratnyčėlę" , (Broniaus Vyš
niausko dailią skulptūrą bu
vom pasukę į žmogaus rankų 
beveik nesužalotą, natūralų 
parką. Mūsų vadovai, mūsų 
giminaičiai vos spėjo aiškin
ti.

Ekskursiją baigėme jau
kiame giminių bute. Čia bu
vo susirinkusi visa Bronės 
giminė. Pietūs su šampanu, 
su linkėjimais laimingai 
grįžti Amerikon ir vėl čia 
kada apsilankyti.

Kai lankėme ."Girios aido" 
namelį miesto pakrašty, So

Pirmoji atrakcija Druski
ninkų miesto pakrašty, deši
nėje kelio pusėje — parkas ferjs prje kelio kantriai lau- 
su medžio skulptūromis ir 
muziejiniu miško nameliu.
Skulptūros kaip skulptūros, jOme pėsti įžymybių apžiū-

' rėjimą, jis bene trims va
landoms pasišalino. Jam bu
vo duotas mūsų giminaičių 
adresas ir pasakyta, kada 
ten atvykti. Kaip anksti į 
daugiabučio labirinto kiemą 
jis prisistatė, aš nežinau. 
Kai už keliolikos minučių po 

visi vos iškilo Lietuvos TSR Miš- sutarto laiko mes į kiemą 
pasipylėme, jį ten jau rado
me. O šį "tūrą" imdamas’

, kad šoferis 
nuo mūsų niekur nesiskirs,

Bet mes dar tik į Druski
ninkus. Diena apyšiltė, su 
saulės properšomis ( visai 
giedrios dienos Lietuvoj ne
turėsime). Ir greitkelį pali- tas pasiekia ? Didžiausia ma-
kus, vieškelis tiesus, gerai sė — automobiliais. Jų rado- 
asfaltuotas. Žali, žali Lietu- me "priparkinta" visos pake- bet miško namelis, tai archi
ves laukai. Ir čia ruglapiūtė, lės. Tik pasitraukta nuo as- tektūrinis šedevras, 
bet-daug javų dar neplaunami, falto, ir miškan, mašiną pa-
Matau bandas ir pavienes likus. Miškai tokie reti, kad Labai mizernam turistiniam 
karves. Pavienės, tikriau - matosi, kaip ten su kašikais, lapely, apie šį namuką patei
siu, žmonių nuosavybė, jų kibirais, kitokiais Indais kiama šiek tiek informacijos, 
sklypeliuose ?Labai reta ark- žmonės slankioja. Vyrai ir Rašoma: "Prieš kelis metus 
lių. Tik kur ne kur vienas ki- moterys. Mažai Vaikų (neži- ant pušelėmis apžėlusios kal
tas. Visiškai nemačiau avių 
Ar jas dar Lietuvoj augina ?

kė mašinoje. Nuvežęs mus į 
miesto centrą, iš kur pradė-

Pralekiam pro Pirčiupiu

nau , kodėl? ). Bet ne 
automobilius turi, ne visi iš kų ūkio ir miško pramonės 
Vilniaus, Alytaus ir kitų did- ministerijos Eksperimentinio v 
miesčių. klatėme moterėles, projektavimo — konstravimo buvau manęs, 
prie kelio pilnais krepšiais ir technologijos biuro miški- 
apsistačiusias, belaukiančias. ninkystės propogandos name-kad turėsime jį vestis ir į 
autobuso. Kiti atvažiavę ir .................. ‘
dviračiais. Poroje vietų tu
rėjome lenkti lėtai judančias 
mašinas ir labai pristabdyti. 
Stebėjomės jau "medžioklę" 
baigusių grybautojų laimi-

prie kelio
Čiurlionio

spalvoti
Jie nepa- kiais :jų krepšiai ir kašės bir-

site Druskininkuose. Tik 
grįžtant mudu įsitraukiam į 
gyvą pašnekesį. Apie ką? 
Apie Amerikos, automobilius 
Jų dydį, jų ekonomiškumą, jų
skirtingus modelius. Atrodą ima šmėkščioti 
kad mano pašnekovas rimtai garbei pastatyti 
jais domisi. Nebijokite, jokių skulptūrų stulpai.
Chryslerio paslapčių neišda- prastai gražūs. Tai išnaikin- vo sklidinai ir su kaupu per- 
viau. Neišdaviau, nes neži
nojau. Jei būčiau daugiau ži t 
nojęs, gal apie automobilius 
nebūtume kalbėjęsi. Tikrai,

tų kryžių ir koplytstulpių pa
kaitalas. Pakelėj iki Druski
ninkų jų bus gal kelios dešim
tys. Apie juos daugelį kartų dydžio baravykai. Kartais

pildyti. Kitų jau nuskusti, a- 
pipiaustyti ir paruošti virti. 
Ir vis tai gražūs, vidutinio

lis "Girios aidas". 1974 m. vaišių kambarį ir į tualetą, 
liepos mėnesį namelis pa
kvietė pirmuosius lankytojus".
(Atleiskite už šią baisią ci
tatą. Savais žodžiais nega- (Pabaiga sekančiame nr.) 
Įėjau atpasakoti). Toliau ra
šoma, kad namelį projekta
vo ir jo statybai vadovavo 
miškininkas, žemės ūkio 
mokslų kandidatas Algirdas 
Valavičius, o jam daug tal
kino miško darbininkai Mi-
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
MŪSU SPARNAI

gliaudoma Lietuvos protes
tantų Istorija. Beveik kiek
viename numeryje yra ver
tingos medžiagos, kurią pas

kelbusieji pamažu traukiasi 
iš gyvųjų tarpo. Jei ne MŪ
SŲ SPARNAI, daug kas ver - 
tin go būtų nuėję į kapus.

Alfonsas NAKAS
Tokiu pavadinimu nuo 1951 

m. leidžiamas lietuvių evan-i 
gelikų reformatų žurnalas, 
išeinąs du kartu metuose 
( biržely ir gruody). Reda
guoja Jokūbas Kregždė su 
redakcine kolegija. Admi
nistratorius Jonas Palšis 
(5718 So. Richmond St., Chi - 
cago, Ill. 60629, U.S.A.).

Ant mano stalo-stambokas 
96 puslapių žurnalo, sąsiu- 
vinys. Tai š. m. birželio nu
meris (Nr. 44). Jį perskai
čiau nuo viršelio iki virše - 
llo. Tarp poros tuzinų pava
dinimais išspausdintų raštų, 
keletą radau itin įdomių . 
Štai jie: kun. St. Neįmano 
"Papilio reformatų parapi - 
ja" ( su nepilnu tos parapi
jos kaimų sąrašu bei kai ku
rių Iškilesnių parapiečių pa
vardėmis).Iliustruotas kele
tu nuotraukų: Jurgio Ja- 
šinsko " Tarp praeities ir 
dabarties" (tęsinys iš pra - 
reito numerio ir pabaiga; 
autorius ieško pirmųjų lie
tuvių emigrantų Pietų bei 
Šiaurės Amerikoj, kurie, bū
dami protestantai, dėl reli
ginių persekiojimų iš Lietu
vos pasitraukė septyniolik
tojo amžiaus pradžioje ir 
įsikūrė dabartiniame New 

'Yorke bei Tobago saloje);
V. Karoso "Slucką prisimi
nus" (labai patraukliai, kone 
beletristiškai piešiama au - 
toriaus vaikystė Slucke ir 
kartu teikiama istorinės 
medžiagos); M. Tamulėno 
"XIX šimtmečio kaimo mo

čia, atrodo^ užbaigiamas pu
siau beletristinis pasakoji - 
mas apie tolimą Papilio a- 
pylinkių praeitį). Tai įdo
miausi rašiniai man, ne 
protestantui, kritiškam 
pašaliečiui. Tikiu, kad re
formatų religinės bendruo
menės nariams bus buvęs 
įdomus lyg vedamuoju pers- 
pasudinamas kun. P. Dagio 
pamokslas ir Halinos Dilie
nės rašinys apie Pasaulio 
reformatų bažnyčios kon - 
sultaciją, ir kun. J. Urdzės 
reportažas apie 1977 m. ru - 
denį apsilankymą pas Tau
ragės tikinčiuosius, ir gau
sūs puslapiai protestantiško 
lietuvių jaunimo bei senimo 
kronikos. Pagaliau, kažkokių 
paslėptų metaforų neleškan- 
tiems eilėraščių mėgėjams , 
gal nemaža malonumo teikia 
ir keli sklandaus eiliavimo., 
nostalgiški (Jokūbo) Dagio 
eilėraščiai.

Dauguma straipsnių ilius
truojančių nuotraukų labai 
geros, ryškios. Ypač port
retinės. O į Dagio skulptū - 
ras, kurių šiame numery, 
gaila, randame tik tris nuot
raukas ir kažkodėl visas 
tris sugrūstas į vieną pus - 
lapį.tai atsižiūrėti negali.

Žurnalas atspausdintas 
ofsetu. Puslapiai švariai 
perrašyti mašinėle. Rašybos 
klaidų beveik nėra, nebent 
kai kur angliškame raidyne 
praleistas vienas kitas lietu
viškas ženklas ( viena kita 
nosinė, ar kreskutė ant š bei

į§.\ Ieva Simonaitytė
,,, O BUVO TAIP

Mat, mamukas jau nebegalėjo atsikelti Iš lovos.Ji la
bai sirgo. Ji naktimis vis dejuodavo: "Jėzau, Jėzau", o 
dieną, kai valkai klek nutildavo, pasnausdavo.
M i R T f S

Vakare mutiaa vėl pagula© Ėvikę už anų didžiųjų pata
lų, kad ji kažko ne matytų. Stuboje buvo labai Šviesu. Dėdė 
papa buvo uždegęs tą didžiąją lempą, Kuri turi cilindrą ir 
ima labai daug petrol ijus.

Ir vis dėlto Ėviket buvo daug kas matyti. Jt matė daut 
daug šešėlių a.it sienų Ir lubose. Tie šešėliai vis judėjo 
ir vis tokie juokingi buvo,kad ji vos ueužkąsdavo juoką. 
Ypač tos nosys. Tetos mamos nosies niekada neouvo ma
tyti ant sienos, nes ji turėjo mažą nosikę. O motinos Et - 
mės nosis ouvo lenkta ir didelė,ta vis šmėkšojo sienoje Ir 
tiktai dingdavo tada,kada ji prijuoste šluostydavo akis. O 
jau dėdės papus nosis*. Ak, tu pone*.
Ji turėjo tokią didelę kuprą. O dėdė papa buvo su ūsais. 
Tai ta kuprota nosis ir tie ūsai ant sienos atrodė baisiai 
juokingi. Tik ji niekam negalėjo nei pasakyti, nei parodyti 
kaip tai atrodė. Kambary buvo tylu Ir kažkaip labai llūd - 
na. Buvo Ir Jaudžemlo mamukas vėl atėjusi. Jie visi ėjo 
prie mamuko lovos,pasižiūrėdavo .palinguodavo galva Ir 
vėl nueidavo.

O mamukas kaip nekaloėjo, taip nekalbėjo, ir dejuoti 
ji nebegalėjo. Tik ji sunktai kvėpavo.

Jie vėl ėmė knygas Ir vėl ėmė giedoti giesmę,kurioje 
buvo parašyta apie amžiaus galą. O tasai amžiaus galas 
vis kartojasi. Evlkė net jau žinojo,kada jie vėl pakartos 
"amžiaus galas".

O tuo tarpu dėdės papos nosies šešėlis vis tetoesįsa
kinėjo ant sienos, ir pagaliau ta jo nosis pasidarė tokia , 
kaip raitelis,kuris joja ant kažkokios Šluotos, ir Ėvlkė 
dar girdėjo,kad tiktai Jaudžemių mamukas begieda, kuri 
nemokėjo giedoti, Ir tas pats dėdė papa, kuris labai ŠauKti 
mokėjo. Teta mapia nelabai mokėjo giedoti, dėl to ji vis 
dejavo. O motina Etmė, ta vėl labai mokėjo giedoti, ir gal 
dėl to,kad jos balsas kaip /argonai - taip sakė vieną sykį 
Juostė Jaudžemienė- ji negtedojo.o tiktai verkė.

Paskui tas raitelis ten prie sienos nulipo ant žirgo ,
kykla ( prisiminimai apie 
Gajūnų kaimo mokyklą prie 
Biržų girios bei kai kuriuos 
tą mokyklą baigusius žmo
nes); Jono Jokubonio "Papi
liečių padavimai"(per dau - 
gelį numerių nusitęsęs ir

ž). kas, beje, nebuvo žirgas, o tiktai dėdės ūsai. ir.', .ir ji
Keletą metų MŪSŲ SPAR- norėjo pasivyti mamuką, kuri labai skubėjo per laukus Ir 

NŪS skaitydamas vis daugiau' buvo balta balta, su marškiniais,kuriuos ji jau seniai bu- 
įsitikinu, jog šio žurnalo vo pas įdėjus l įkapėms. ir staiga ĖvtKė pamatė, kad ji be
reikšmė bei vertė kils už sėdinti ant Juruko medlnlp arkliuko, o tas nė Iš vietos... 
metų, už dešimtmečių. Čia Kitą rytą Ėvlkė ats luudusl vos oespėjo pamatyti,kaip 
kiekviename numeryje jau išardė Ir išnešė mamuko lovą lauk.

Ev ik ė labai nusigandusi paklaus ė, kur mamukas.
- Tylėk*. - sakė motina ir verkė toliau.
Dabar Ėvlkė suprato: šią naktį numirė mamukas. Ma

muko nebėra. Ne, ji dar yra, bet ji išnešta į skūntą ir ten 
įdėta į didelę skrynią, nes ji visiškai nebegyva ir nebejuda 
Toje skrynioje ji turi laukti,kol/jai grabą padirbs.

- Ai-ai-ai-at*. -Ėvikci pasidarė labai gaila mamuko. 
Gana Ir dėl to ,kad jai skūnloj šalta, gaila dėl to, kad ji 
visiškai nebegyva, nebe juda, kad nebegali nei rankos, nei 
kojos pakelti. Ir dėl to dabar ims ir palaidos ją.

- Neskriauskite mamuko,pamatysite,kad ji numirs, - 
sakydavo paaugusieji.

Na, ir daoar numirė. Ak, Ėvikė ats įmena, kaip jie 
skriausdavo mamuką. Juk Juralls, tas baisybė, ir ji pati 
eidavo pas mamuką cukraus vogti. Mamuko lovos kampe 
visada būdavo cukraus. To cukraus atnešdavo ar teta Ma
rė', ar teta Madlė. Bet Madlė dar tokia jauna, kad jos nega
lima teta vadinti, o tiktai Madlike.

Taigi tos tetos jiiekam nematant, įkiŠdavo į mamuko 
lovos kampą ar obuolį, ar saldainį, ar cukraus "svarelį'''. • 
kaip kartais aiškindavosi pati mamukas.

Taigi ir tie obuoliai ir tie saldainiai, kaip Ir tas pats 
cukrus- viskas rūpėdavo Jurailul.

Tiesa, mamukas atsigludavo lazda,bet kartais nebe/^ 
suspėdavo. Ir Juraits,tas baisybė,prIpuldavo,pagriebda
vo visą saują cukraus. Na, duodavo ir Evtkei v'ieną. , ir 
tada jie atsistoję ten, kur mamuko lazda nebepasiekdavo, _ 
valgydavo, čiulpdavo ir šaipydavosi Iš mamumko.kad* jot 
lazda tokia trumpa. Dar balsiau būdavo,kai Juralls "už - 
uosdavo",kalp sakydavo mamukas,kad ten koks obuoliukas 
Visada jis turėdavo pripulti Ir pagriebti. O mamukas tik 
žiūrėdavo, žiūrėdavo, verkdavo Ir galvą linguodavo.

Ak,dabar Ėvlkė viską atsimena. Jai taip balsiai keis
ta, kad nebegale susilaikyti neverkusi. O kadangi motina 
sakė tylėti,tai ji tik ir ryja asaras.Kad nepravirktų bal
su.

O paskui po daugelio dienų buvo laidotuvės. Bet taJ 
jau nebebuvo taip balsu. /

Mergaitė pasiteiravo pas Jaudžemio mamuką- beje, Iš 
visų suaugusių tik su ja viena ir tebuvo galima rimtai pa- 
slkaloėtl - ir Jaudžemlo mamukas paai^ic irto, kad mamų 7^7 
kas visai visai numirusi,kad jos kūneliui jau visiškai ule- ) 
kas nebeskauda. Ir jos koja nebeskauda,dėl kurios ji kas 
naktį dejuodavo Ir "Jėzau, Jėzau" Šaukdavo. O jos dūšelė 
jau dabar danguje.

-Ten, matai? Aukštai, aukštai, pas dtevalįpas Jėzulėlį
- Tai tas dievaite yra didelis, o Jėzulėlis mažas?-su

simąstė mergaitė.'
- Elk.tu.pampllukal. Tu dar nieko neišmanai. Kai pa

augsi, tai suprast,kas tas dievaite Ir kas tas Jėzulėlis.
- Ak... Naje...
- Na, matai, mamuko kūnelis yra toks išvargęs, toks 

iškankintas,kad jis daugiau nieko nenori,kaip tik ramyoės 
Ir tylos.Dėl to jis nori,kad jį palaidotų...

- Į žemę pakastų?
- Nereikia sakyti "pakasti". Šuo prikasamas, o žmo - 

gus palaidojamas.
- Ana,palaidojamas....
- O paskui bus vieną sykį sūdna diena, Ir tavo mamu

kas vėl prisikels IŠ numirusiųjų, ir tu ją vėl pamatysi, jei 
tu būsi buvusi gera mergaitė /bus daugiau /

X Al
ANTANAS TOLIS

(tęsinys >
i Ka'p jūs manote,kur jre mus varys nakč'ai? - pak - 

lauš ė ir ji mane.
- Neturiu jokio supratimo, nes nepažįstu šių apylinkių 

-atsakiau. <

fkt šiol ė ęs pro p'evas kelias vakarop įsmuko į dide
lį mišką. Jau visai temsta., o miško galo dar nematyt.'Tur 
būt, naktį praleisime miške", pagalvojau ir kartu pajutau 
mažą vilties kibirkštėlę:miškas - tai ne laukas. Pagaliau, 
visą laiką jojęs vergų kolonos gale raitas komisaras, vie
no čekisto lydimas, greita rlščla nujojo į kalintų kolonos 
pryšakį ir, pralenkęs ją, smarkia zovada pasileido keltu 
pirmyn, dingdamas plento dulkių debesy.

- Tur būt, nujojo paieškoti tinkamos nakvynei vietos, - 
vos girdimai prašneko arti manęs ėjęs pulkininkas P. .ku
riam šio krašto vietovės buvo labai gerai žinomos dar Iš 
praėjusio karo. Po to, apsižvalgęs, tyliai tęsė toliau:

- Čia, šiose payllnkėse labai blogos gamtos sąlygos , 
norint kam nors rimtesniam ryžtis, o Ir vietos gyventojai 
nelabai simpatingi. Taigi, ryžtantis reikėtų labai daug 
sunkumų pakelti, ką ne kiekvienam leistų dabartinis Iškan
kintos sveikatos stovis.

Supratęs Iš jo žodžių, kad jis abejingai žiūri į mėgl - 
n imą gelbėtis, vėl paklausiau:

- Kaip jums atrodo pulkininke, ar tokioje kelionėje 
mums dar Ilgam pakaks mūsų jau baigiančių Išsekti jė
gų?

- Žinoma, žinoma, - tarė pulkininkas, - mano jėgos 
dar kelių dienų laikotarpy baigsis galutinai...

- O kas vėliau?- įterpiau su nekantrumu, - "išsilais
vinimas" per čekisto durtuvą? Mano nuomone, blogiau , 
kaip yra, būti nebegali, todėl galima ryžtis viskam.

- Taip, - sutikdamas su mano nuomene.tęsė pulkinin
kas P., -bet mes vieni to aptarti negalime . todėl pir
mai progai pasitaikius, tars Imės su kitais mūsų ta utie - 
čia te. O tuo tarpu tebūnie viskas paslaptyje. Pastebėjau,- 
tyliai pridūrė pulkininkas, - kad net Ir kalinių kolopoje če
kistai turi persirengusių šnipų. Vienas jau bandė mane
4 psl.
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kalbinti, klausdamas nieko bendro su mūsų būkle neturin
čių klausimų, kurie jį tuojau man išdavė. Jis klausia,kaip 
toli, girdi, galėtų būti vokiečių kariuomenėj Ir at ji mus pa
vys ir išgelbės. Užuot atsakęs,patraukiau bereikšmiai 
pečiais Ir dar labiau jį apvyllau,pridurdamas, kad aš vi
sai nenorėčiau,kad vokiečiai mus pavytų. Gavęs tokį atsa
kymą, šnipelis nuo manęs tuojau pasišalino Ir jau gan Il
gai jo nematau.

Tiesiog tikėti nenorėjau,kad čekistai mėgina provo - 
kuotl net tikron mlrtln siunčiamus žmones,bet bolševikų 
niekšiškumas neturi ribų*. Pulkininko perspėtas,likau ne
byliu t le ms, kur lų nepažinau, nes vėliau ir pats patyriau , 
kad nemažas skaičius šnipų zujo skersai tr Išilgai mūsų - 
vergų kolonos.

Žvilgterėjęs į kolonos pryšakį, pa mačiau, kad ji jau. 
suka Iš kelio į kairę miško pusę. "Ten nakvosime", pa
galvojau Ir neužilgo pamačiau mums numatytą nakvynės 
vietą: tai buvo didokas skynimas su dar tebestūksančlate 
medžių kelmais. Įeidamas skynlman,pastebėjau,kad ču 
labai šlapia vieta, vietomis net pelkėta, nes einant, kojos 
gllokal grimzdo Į šlapią miško velėną. Netrukus aikštėje 
susirinko visa kolona, kurią varovai apsupo tankiu žiedu.

- Gult*. - pasigirdo per visą mišką nuskambėjusi ko
misaro komanda, tr tuojau pat visi kaliniai, lt pelų maišai, 
sukrito, kur kas stovėjo, nežiūrėdami, ar tai buvo pelkė, ar 
bent klek sausesnė vieta. Laimei man ir mano bendrake
leiviui pasitaikė gana gera vieta,prie pat kelmo, todėl tru
putį sausesnė >Po tokio nakvynės vietų " paskirstymo " , 
kiekvienas stengėsi kuo patogiau jas įsirengti: vieni,kurie 
turėjo kokį nors skarmalą,klojo jį ant žemės,kiti rovė žo
lę Ir klojo ją po savo kaulėtais Ir buožių at ttrankyta te šo
nais. Aš Ir mano bendrakeleivė, neturėdami jokio atlieka
mo skarmalo, taip pat pasinaudojome čia pat gausiai au - 
gančla žole ir netrukus jau turėjome guolį, Į kurį pirma at
sigulė visai silpna mergaitė. O aš, ats tklaupęs ant kelių, 
vis dar negullau Ir akylai stebėjau aplinkumą Ir sargybos 
žiedo sustatymo tvarką. Atsargiai nušliaužiau pas netoli 
sugulusius tautiečius,kurių vieni pasliki gulėjo,kiti,pasi
rėmę alkūnėmis,taip pat stebėjo Ir darė Išvadas^ Ypatin
gai akyliai žvalgydamiesi,pradėjome tartis,kuomet,kaip 
ir nuo ko pradėti pabėgimą. Atsirado daugybė nuomonių. 
Vieni siūlė savo,kiti savo projektus,© dalis griežtai visiš
kai at tesakė, ypač pulkininkas Š. .sakydamas, girdi, jis vi
siškai nieko nebandys daryti,prie bėgimo neprisidės, o 
tie,kurte tam pasiryžę,taip pat neturėtų apie tai net Ir 
galvoti, nes pabėgimas užtrauktų balsius kankinimus liku
siems. Baigdamas pulkininkas Š. pabrėžė, griebsiąs te vi-
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šoklų priemonių, kad pabėgimas neįvyktų. Jo nusistatymui 
pritarė dar keltoloka bailiau nusiteikusių. Pabėgimo pla
no Iniciatoriai nenoroms turėjome nuo mūsų smulkiai ap - 
galvoto plano atsisakyti.

Nepasisekimo pritrenktas,tyliai ir atsargiai nušliau
žiau pro įvairiai išsimėčiusius ir drebančius nuo nakties 
vėsumos kalinių kūnus prie savo guolio, kur, lyg į kamuolį 
susirietus, drebėdama gulėjo mano bendrakeleivė. Atsar
giai atsiguliau ant drėgnos žolės, stengdamas te nieko ne
galvoti, norėdamas leisti pailsėti nežmoniškai įtemptiems 
nervams. Pajutusi mane grįžus, mergaitė tuojau /pri
sispaudė prie manęs, stengdamos l bent klek sušildyti savl^/ 
lyg drugio krečiamą kūną. Po geros valandos, nors užmig
ti jokiu būdu negalėjome Ir buvome pusiau šlapi, nuolatinis 
mūsų alsavimas bent truputį viens klt<į apšildė. Pašnabž
domis pradėjome kalbėtis. Aš paklausiau jos vardo,kas ji 
iokla Ir Iš kur kilusi, nes jau greit sukaks para,kaip kartu 
einame, o vienas kito dar nepažįstame. O ši para mums 
buvo Ilgesnė net už amžinybę.

Užklaustoji peržvelgė mane didelėmis akimis Ir tyliai 
pradėjo pasakoti:

- Mano vardas Vanda, esu lenkų kariuomenės pulki
ninko duktė. Visą laiką gyvenau su tėvais Lvove,kur stu
dijavau meną.

BIRŽELIO 26 v -
Nežmoniškai šalta, visi kūno raumenys nuo šalčlb ir 

prleaušrlnės drėgmės mėšlungiškai dreba,o dantys, It al
kanų vilkų, be paliovos kalena.

Girdisi,kaip keičiasi apsaugos žiedo sargybiniai* 
barškindami šautuvais, užima vietas nauji,o anie eina 
prie laužų. Vieni ten katiliukuose verda arbatą, kiti ant 
durtuvų, kuriate dar taip neseniai žudė bejėgius kalinius , 
pasmeigę duonos riekes, džldvlna virš degančių laužų 
liepsnos.

- Ačiū Dievui*. Jau pamažu švinta, - drebančiu balsu 
Ir kalendamas daptlmte, žvilgterėjęs Į dangų, ištarė neto
liese gulėjęs Jonas B. ir vėl įbedė veidą bevelk po pažas
timi. Iš tiesų, saulė atėjo iš apačios prie horizonto, o jos 
pirmieji spinduliai ėmė gesinti žvaigždžių žėrėjimą ir ža
dinti medžių šakose miegančius paukščius,kurte tai vle — 
nur, tai kitur sučiulbo,pranešdami kitiems apie ;artėjantį 
saulės patekėjimą. Vis daugiau švinta rytuose, jau bevelk 
visai Šviesu, turės netrukus pasirodyti saulė,paglmdyda- 
ma naują dieną- mums naujų kančių, o gal Ir paskutinę.

(bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DEMOGRAFIJOS PROBLEMOMIS
C ' • ' . -

J. Valiūnas
Tautos tęstinumas yra 

‘ pagrindinis tautos Išsilaiky
mo dėsnis. Jei kur los tautos 
prieauglis katastrofiškai su
mažėja, tai yra ženklas,kad 
tauta sensta ir nyksta. Tai 
ypač svarbu prisiminti mūsų 

° mažai tautai,kuri yra supa- 
J ma daug skaltllngesnlų kal- 

mynų.
Prls įmenu,prieš I-ąjį Pa

saulinį Karą Lietuvoje jau 
buvo tokių dvarų, kurių sa - 
vlntnkal lenkai gabenosi len- 

« kus darbininkus Iš Lenkijos.
Taipgi vokiečiai viešai nu- 
s įskųsdavo, kad į rytus nuo 
Oderio upės,pusę kaimo dar
biu Inkų sudarė Importuoti 
lenkai. Didelis, net tūkstan
čiais skaitomas kiekis jaunų
vyrų jau nuo 19 a. pabaigos 
emigruodavo iš Lietuvos į 
JAV-bes Ir net spaudoje a- 
nuomet buvo apgailestauja - 

517 ma. Tai buvo vis jauni,pa -
člame pajėgume vyrai. O 
kaipgi su mergaltėmls:dall- 

c nal Ir jos vykdavo į užjūrį , 
bet kita dalis netekdavo 
partnerių sukurti šeimas, Ir 
tuo būdu nukentėdavo norma- 
lūs tautos prieauglis .Reiškia, 
dalis mergaičių likdavo ne- 

& tekėjusios. Anot prof. Čepė
no/Naujų Laikų Istorija/,tik

PASAULIO LIETUVIU 
DIENU ATGARSIAI

_  *** —

LIETUVIAIS ESAME JVIES 
GIMĘ, LIETUVIAIS 
NORIME IR 
BUT. . .

--- *** —
(Tąsa iš praeito numerio)

, Tarp kitko, man teko reta 
proga bei garbė klausytis šio 
veterano bei dirigento J. Ka
ros o Lietuvoje Respublikos 
Dainų Šventės proga vedamu 

w masinių vyrų bei motet 
chorų Vingio parke, Vilniuje, 
1975 metais. Tą d leną jis 
buvo viešai pagerbtas savo 
8O-čto proga.

Toliau,choro priekyje pa
sirodo jaunasis Toronto 
Varpo choro dirigentas Jo
nas Govėdas. Šis, Montrea- 
lyje praeitą pavasarį su 
Varpu sėkmingai koncerta
vęs, daug žadantis energtn- 

♦,. gas dirigentas dabar perėmė 
vesti mišrųjį chorą dviem 
dalnom:’Augau aš pas tėvelį? 
L. Abariaus, tėvynėje gyve
nančio kompozitoriaus Ir 
Lietuva, mano šiaurės paš
vaistė- St.Sodeikos, užsle - 
nyje gyvenančio kompozlto-

• r lauš kūriniais. Prie piani
no- ankščiau minėtas ma
estro A. Jurgutis. Abi dainos 
praskambėjo labai gerai. Y- 
pač antrąjį kūrinį jaunasis 
dirigentas pravedė su puikia 
dinamika Ir energija.

Sekė užpelnyta pertrauka 
su užkandžiais Ir vė- 

f slals gėrimais Išdžluvu-

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

*BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA 
naikinti tave patį, tavo ir tavo artimųjų 
gyvenimą ir nori nustoti gerti - 
ATEJK PAS MUS. MES GALIME 
tau padėti.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georae Street, La Salle, Que.) 8 v. v Susirinkime kalbama liętu- 
lįllkaL Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrraciji; skambink: 
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489*5391 (darbo tek), 
Jwoxui S. 631-6834. Henrikui N. 277-7868.

TEL. 525 - 8971.
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pusė - 50,3% lietuvaičių 
virš 15 m. / pagal 1897 m . 
surašymą/ buvo Ištekėjusios. 
Taigi, pirma to priežastis - 
emigracija. Pagal duomenis 
/1899-1814/ į Ameriką Išvyko 
170.699 vyrai Ir 8.805 mo
terys. Be to, ne vien į Ame - 
rlką; buvo Iškeliaujama į 
Angliją ir kitur,taipgi į Ru - 
sijos miestus.

Antra priežastis,kad pusė 
lietuvaičių likdavo netekėju
sios, glūdėjo ekonominėse 
sąlygose Ir dalinai religi
niuose papročiuose. Neleng
va buvo broliams Išpasogl- 
nėtl seseris, o be pas ogų Iš
tekėti ne visuomet pavykda
vo. .Taipgi, mūsų katalikų 
dvasiškiai, patys nevedę, 
propaguodavo mergautinę 
lietuvaičių būklę, sakydami, 
kad nekaltybė yra aukštai 
vertinama pas Dievą. Netgi 
jie verbuodavo mergaites ne 
tik Į L lėtu vos, bet Ir į sveti
mų kraštų vienuolynus, pav., 
Į Šveicariją. Žinau, kad ne 
vien mūsų kaimo dvi mer
gaitės ten nuvyko,kaipo ne
atlyginamos tarnaitės—vie
nuolės. Romos nuo 1 a . 
Įvestas celibatas,priešingai 
nepajudinamiems gamtos 

sloms gerklėms atgaivinti. 
Masėmis sukruto sujudo dai
nininkai užkiillslų llnk.Prte
ky- grupė Pensylvanljos 
choristų, Amerikoje gimusių 
Ir jau spėjusių sodraus am- 

kompozitoriaus. Juos paly
di liaudies instrumentų jung
tinis orkestras. Jaunuoliai 
Iš pradžių skambėjo truputį 
nedrąsiai Ir nebūdamlplinai

j----- ---------- c---------- ------- tikri dėl jtelpsto žodžių. o ------ .— —
žlaus sulaukti. Jie smagiai'. ^e^ncjg^^^^ias ( dalnąąW3|mą.Tai bent prityręs, chpr .... ....... .r., -
traukė- Oi Zuzana, šlrdis ,pe,rima* vesti su jaunuoliais vedys ir pedagogąs'.Jis buvp, pučiamųjų orkestrai. Tik 
mano, koks gyvenimas sma- pripratęs" dirbti jaunas,e- — i

nerglngas Ir visokių triukų 
pilnas maestro- Faustas 
Strolla Iš Chlcagos. Na, šis 
nuostabus žmogus stebino 
visus programos dalyvius ,

gus...
Erdviuose užkulisiuose 

maišėsi, sukosl dainininkai 
Iš Chtoagos, Los Angeles , 
Toronto, Montreallo, New 
Yorko, Floridos, Naujosios tuoj Iš pradžių užbūręs sa 
Anglijos Ir daugelio kitų lie
tuviškų chorų.Prle šaltų gė
rimų dlspensorlų spietėsi 
Ištroškę choristai. Keli jau 
dalijosi Iš anksto
nam chorui paruoštus,dėžė
se sukrautus sumuštinius . 
Teko gerokai paklajoti, kol 
suradome mūsų chorui skir
tą dėžę.

k lėk v le

Antrąją dalį pradeda jau
nimo chorai. Atrodo, Chlca- 
gos lietuvių kolonijos atsiun
tė nebe skaitlingiausius jau
nimo būrius. Į repeticiją 
jaunuoliai atvyko su savo 
mokyklų uniformomis vis 
skirtingų spalvų, su užrašais 
ant krūtinių. Jie atrodė tik
rai įspūdingai, užėmę visą 
sekciją Iki viršutinių sėdy
nių. Galėjai lengvai atskirti 
kiekvienos mokyklos Indėlį 
pagal jų spalvas. Juos ly
dėjo jų mokytojos.

P radedama s u A. M įkuls - 
kto Rapsodija- Ant Nemuno 
Kranto, diriguojant pačiam 

dėsniams nemažai prisidė
jo prie tokio milžtai ško/be- 
velk 50%/ mergaičių nete - 
kėjtmo ir tautos prieauglio
sumažėjlmo. O jau, gink bernai,
Dieve, kuri mergaitė susi
laukdavo netekėjusi valko, 
tai tas jau buvo apšauktas 
"benkartu" Ir jo motina ab
soliuti paleistuvė...

Naciu laikais vokiečiai 
statė miestuose namus su 
nedideliais butais,kad jauni 
darbininkai galėtų sukurti 
šeimas.Reikdavo tik nedaug 
Įmokėti, o likusi suma už 
perkamą butą buvo Išdėstyta 
Ilgamečiam Išmokėjimui. 
Bet, gimus pirmam valkui, 
25% skolos buvo nurašoma . 
Taip tęsėsi Ir toliau, vis nu- miestuose, o kaimuose
rašant po 25% skolos už se
kantį valką. Tad keturių val
kų šeimai buvo dovanojama 
visa už butą likusi skola.

Prieškariniam kaime Lie
tuvoje /prieš 1914 m./pre - 
ml jų už valkus niekas ne
duodavo, bet tie valkai dar - 
nlal Įsijungdavo nuo pat ma
žens į ūkio darbus. Nedarna 
Iškildavo suaugus atžalynui. 
Pagal lygybės principą Į že
mės ūkio nuosavybę pasilie
kantis ūkyje brolis apsunkin
davo ūkį, Išmokėdamas/ nes

vo jaunus dainininkus pak
lusti griežtoms komandoms - 
žodžtubel dirigento lazdele . 
Visų plrma-jls tuoj griežtai 
užkomandavo: "Stok, sėsk, 
stok, s ėsk’." T tems, kur fe pa

s įrodė nerangūs- maestro 
papylė kandžių pastabų. Arba 
vėl, jis liepė visiems garsiai 
skaičiuoti savo lazdelės 
mostų taktus, stalgiai pa
keisdamas tai tempą, tai rit

griežtas ir re Iklus, o gera I 
atlikus, žėrė savo jaunuo
liams saujas, pagyrimų. Jis 
netik pulkus pedagogas, mu
zikas, bet Ir tėvas, nes 3 jo 
paties sūnūs buvo tarpe jau- 

. nųjų dainininkų.
Pagaliau, pradeda pačią 

repeticiją. "Grąžinkit laisvę 
tėviškėlei", " Oi,toll,toli"- 
abi B. Budrtūno kompozici
jos nuskamba gana Įspūdin
gai, nuolat energingai skam-

Publikos dalis per PLD koncertą Toronte

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei mehf.

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO H,30 iki 1 2 vol. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
636 EAST BROADW A Y • S O U T H 8 OS T

5 psl.

KReM , mg 
VE/Of?OOž/AI 
£ FRAZEOLOGIJA:

W Kas yra Kas (politiniai kurljozal). 
£ Kalba — priemonė į pažinimą, pavirsta priemone

Į smegenų plovimą; Kapitalizmas, trūkstant kont
rolės — laisvė savo jėgai gamybai panaudot, pavirto 
į legalią laisvę gaminant išnaudot.
Socializmas — vaistas, ta stebuklingoji jėga, kuri

užtraukdavo paskolą/ t dalis 
seserims Ir broliams. Tad 
neretas ats įtikimas, kad, jel 
mergaitė neištekėdavo,tai Ir 

jų broliai susendavo
nesukūrę šeimų. Gi vėl, jei 
broliai pasidalindavo ūkį, 
tai, pav. .keturi broliai,gy
venę pasiturinčiai 20 ha 
ūkyje, tapdavo 5 ha mažaže- 
mla is.

Dabartinėje Lietuvoje su- 
mles čion ėjus tautai, o kaimą 
suproletarinus, tautos prie
auglis dėl žinomų skurdžių 
sąlygų yra žymiai sumažė
jęs, nors velk Ir nebeliko už
sienin emigracijos. Vargda- 
ml miniatiūriniuose butuose 

tetu-
rėdaml tik apie pusę ha. as - 
meniniam naudojimui žemės, 
šeimos sumažino prieauglį. 
Tikėkime, kad gal laikinai, 
jei ekonominio gyvenimo są
lygos klek pagerėtų.

Tautos ateitis- atžalyne . 
Tad ir mūsų mažos tautos 
ateitis priklauso nuo mūsų 
pačių šeimų. Tauta nesens , 
je t ne Išteka nč lų me rga Ič lų 
riuošImtis bus mažas, o Ir 
tos Ištekėjusios, įsisąmonins 
garbingą pareigą auginti 
gausesnį jaunimo atžalyną.

bla komanda raginant pačiam 
dirigentui. Choristams a- 
komponavo tas pats estų dū
dų orkestras Estonia. Orkes- 
tractją paruošė dirigentas 
F. Strolla. Jis taipogi pa
ruošė akompanimentą or
kestrui Ir kitoms dainoms: 
” Mūsų dienos " -Vlltenlo , 
"Vasara"-J. Bertulio, "Dai
nuojanti jaunystė"-J. Gaide - 
llo Ir "Vakarinė daina"-St. 
Šimkaus.

Visi šie dalykai nuskam
bėjo gana puikiai.Daug pa
dėjo geresniam (šplldymul 
kompaktinis choristų susta
tymas , kas nebuvo padaryta 
sekančią dieną, nes dėl kaž
kokių priežasčių jaunuoliai 
buvo pastatyti mūsų priekyje 
labai siauroj Ir Ilgoj juostoj, 
kas sumenkino jų efektingu -

palaiko tiek kapitalistinę, tiek komunistinę diktatū
rą nuo subyrėjimo.
Demokratija — ne vien tal.^lchip pilietis savo valdžią 
daro, bet kartu ir tai ką valdžia iš piliečio padaro. 
Šių laikų valdžia sakosi norį tarnaut, tuo tarpu 
tarnai nori pagyvent.

Kurdami tradicijas pasieksim Dangų ar Pragarą, 
sekdami tradicijas rasime kelią į pirminio žmogaus 
urvą, adarą.

mą.
Šios šeštadienio jaunuolių 

repeticijos manprlmlnė 1975 
metais girdėtus jaunimo 
chorus Vingio parke, Vilnių - 
je.Vienu Ir kitu atveju cho - 
rąms akomponavo masyvūs 

žinomą, vilniškiai chorai tr 
orkestrai buvo žymiai skalt- 
1 Inges nl.

Užbaigdamas savo įspūd
žius apie mūsų ateities cho
ristų- jaunojo prieauglio pa
sirodymus bei pastangas V - 
oje Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventėje Toronte, noriu dar 
Įteiktl gėlių puokštę jų ener
gingam Ir jaunatviškam di
rigentui, .muzikui pedago
gui Faustui Strollal. Juk ant 
jų pečių kris sekančių Dainų 
Švenčių išpildymai.

Dabar sceną užvaldo mie
las maestro ir sodrus bas - 
baritonas Vacys Verįkaltis 
su jungtiniu moterų choru . 
Kaip žinome, maestro jau 
nuo seno pripratęs vyriškai 
tvarkyti savo choristes.Kiek 
kartų man teko jį stebėti 
griežtai disciplinuojant jau
nąsias Hamiltono merginas , 
užtat rezultatai išeidavo pa
sigėrėtini.

Nemažiau reiklus Ir neat
laidus pasirodė Vacys ves - 
damas moteriškąsias Ir šį 
kartą, akomponuojant jungti
niam liaudies instrumentų 
orkestrui, kuriam orkestra- 
clją paruošė kompozitorius 
Alfonsas Mikulskis.

Buvo
" Taip žadėta" - 
llonlo. "Vaidilutės"- M.Pet
rausko, 'Kur.lygios lankos"- 
A. Mikulskio, Ir "Išeik, tėve
li"- B.Budrlūno.

Visa nuskambėjo jausmin
gai Ir subtiliai.

Šiuo buvo paruošta dirva 
koncerto užbaigiamajam ak-

atllkta 4 dalykai 
lur

B. Bačiūnas,Simcoe.

tul,kuomet Į sceną,kaip bal
ta gulbė, Įžengė mūsų mielo
ji Montreal lo pažiba ir pasi
didžiavimas- solistė Gina 
Čapkausklenė. Dirigavimą 
perima ankstyvesnių 4-lų 
Dainų Švenčių veteranas Ir 
kompozitorius- Bronius 
Budrlūnas. Jis praves pas - 
kutintus 4-lūs kūrintus: jo 
paties "Mano protėvių žemė", 
prof. J. Žilevičiaus-"Laisvės 
daina", Br. Jonušo "Namo, 
broliukai" Ir St. Šimkaus 
giesmę- himną "Lietuviais 
esame mes glmęū.

Iki šiol " Mano protėvių 
ž.emė" teko dainuoti su mū
sų lakštingala Gina Čapkaus- 
klene palydint Vyrų Oktetui, 
ar mūsų mišriam chorui. 
Tačiau šiandien visoms 
šioms dainoms akompanavo
tas pats Estų Dūdų Orkest
ras. V įsas orkestracljas su
kūrė tas pats daugialy
pis maestro Aloyzas Jurgu
tis. Teko gerokai padirbėti 
senajam dirigentui B.Bud
riu nųl, kol atsiekėme pakan
kamo tikslumo, nes dūdubr- > i ,, '.qn cp i
kestras buvo visiškai naujas 
akompanimentas dar niekuo
met ankščiau neišbandytas . 
Keletą kartų teko vis pakar
toti kai kurias silpnesnes 
vietas, dalyvaujant net 3 di
rigentams-B. Budrlūnul, F .
Strollal Ir A. Jurgučlul. Mle- 
lojlGlna Čapkausklenė kant
riai kartojo savo partiją,kol 
suplakė mases dainininkų Ir 
aibes Instrumentų Į vieną 
harmoniją.

"Laisvės dainą1 praskam
bėjo galingai, ypač įspūdin
gas buvo orkestro įvadas .pa
sireiškiant skard lems tri
mitams. "Namo, broliuką l"- 
buvo gerokai nesklandžiai 
atliktas,juo labiau, kad balsų 
partijos buvo labai supintos. 
Dalyvaujant porai tūkstančių 
neprofesionalų Ir dar neiš
bandytam dūdų akompani
mentui, gavosi chaotiškas 
Įspūdis,kas pasikartojo ir 
sekančią dieną.

Repeticiją užbaigėme Ma
žosios Lfetuvos.1 himnu - 
"Lietuviais esame mes gi - 
mę". Čia orkestras pasi
reiškė labai puikiai, akom
panimentas buvo sukurtas 
meistriškai. Tiek Įžangoj, 
tiek ir tolimesniuose pos
muose harmonijos buvo ga
lingos Ir sklandžios.

Sklrstėmės didžiulėmis 
masėmis pasipildami To
ronto gatvėsna, vėl skubė
dami kur nors vakarienės 
užvalgyti Ir po to—namo, 
rengtis Ir ruoštis didžiajai 
vakarienei Royal York vieš
butyje. /bus daugiau/
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virt $1200^,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas S %
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 914% 
pensijų fondas   9’.4 % 
IMAME UŽ:
asmeninas paskolas .11% 
nekiln. turto pask. 10%

sužavi, nes mums yra be ga
lo maloni galimybė stebėti 
tą nuostabųjį Ir visuotiną 
gamtos prisikėlimą.Tuo pa
čiu metu įvyksta Ir gana 
ryškus žmogiškosios pri
gimties s už vyt ė j Imas,kaip Ir 
atsinaujinimas.

Pavasariškasis sriautas 
visiems mums pažeria aps
čiai naujo ryžto, Ištvermės , 
naujos vilties. Kas gi ga
li būti gražesnio tr daugiau 
viliojančio, kaip gegužis, 
birželis? Jautrioje lietuvio

Penkios dienos 
Wassagoj
Toronto L-etuvlų Namų 

Vyrų Būrelis antri metai 
savaitę ar dvi Išvyksta sto- 
vyklaut į Wassagą, Į pran
ciškonų stovyklavietę.Ne jie 
vieni, atvažiuoja svečių ir 
viešnių. Ten miške yra ne
maža salė su virtuve.Joje 
vyksta susirinkimai, šokiai, 
sekmadieniais pamaldos Ir 
kiekvieną dieną naudojama 
kaip valgykla. Yra keliolika 
vasarnamių su lovomis Ir 
matrasate, kita patalynė at
sivežama savo. Vasarnamiai 
savotiško st 11 lauš-stogai be
velk Iki žemės .panašūs Į se
noviškus Lietuvos kluonus, 
bet gana Įdomūs. Juose tik
rai pasijunti, lyg gyventum 
lietuviškam kaime, ypač ly
jant, kai ItetaiiąJašai pupsi Į 
stogą: jauti,lyg gulėtum kluo
ne ant šieno. Šio malonumo 
/šieno/, aišku, čia nėra, būtų 
perdldelė prabanga Ir ne už 
15 dol.savaitei. Yra berods , 
3 namai su atskirais kamba
riais, kurte Įrengti truputį 
moderniau- užtai lyjant ma
žiau girdėti malonus lašų 
pupsenlmas. Šie namai pa
vadinti Kaunu, Klaipėda Ir kL 
Stovyklos 1 viduryje, prie 
dviejų vėliavoms stiebų Ir 
laužavietės išcementuotas Ii 
cemente Išbraižytas Lietu
vos žemėlapis. Įvažiuojant 
Į stovyklavietę gatvės pava
dinimas Wydunas Cr. Ir ki
ta gatvelė Nida Cr. Yra ir 
Baltic Ave, ir tai ne pačių 
stovyklautojų pavadinta, bet 
taip įrašyta Wassaga Beach 
žemėlapyje. Iki Georgian Į- 
lankos /Georgian Bay/ pap- 
lūdymlo pėsčiam nueiti trun
ka apie lO minučių. Tai to
kia stovyklavimo aplinka.

Šiais metais Toronto LN 
Vyrai stovyklavo 2 savaites 
nuo rugplūčlo 5 iki 19. Šluos 
žodžius rašančiam laimė 
Išpuolė nuvažiuoti tik rug
plūčlo 13 d., šeštadienį. Apie 
11 vai. stovykloje buvo gyvas 
judėjimas, vis atvažiuodavo 
naujų, vieni stovyklauti,ki
ti tik vienai dienai pasižiū
rėti, nes tą vakarą buvo šo
kiai su paįvairinimais. Tą 
vakarą į salę susirinko apie 
300 publikos. Paprastai 
renkamos gražuolės, kitaip 
jas dar vadina karalaitėmis. 
Kadangi čia buvo vyrų sto
vykla, tai buvo renkamas 
gražuolis-karalius. Atsira
do net keltoltką kandidatų. 
Pirmąją vietą laimėjo Ma
niuška, kuris vietoje Ir bu - j 
vo apvainikuotas"karallaus" 
vainiku Iš tujų lapų. Jo nuot
rauka buvo įdėta į stovyklos '

steloje šis laikotarpis užima 
bene pačią svarbiausiąją 
vietą. Jau nuo seniausių lai
kų lietuvį artoją pasitinka, jį 
sveikina, visur jį lydi patys 
nuostabiausieji pavasario 
garsai.

Tiesiog nuo žemės pake
lianti, gyvenlman linksmai 
šaukianti vyturėlio giesmė , 
lakštingalos toks jausmingas 
suokimas vakaro prleblan -

"Vainikuotas karalius — 
Maniuška.

bendradarbis A.Lukošius. Iš 
salės dalis stovyklautojų 
persikėlė prie laužo, kur 
taipgi atsirado Įvairių links
mybių Ir tęsėsi Iki vėlyvos 
nakties.

Sekmadienio rytą per gar
siakalbį išgirdom Lukošiaus 
baritoną su "Labas rytas, 
malonūs stovyklautojai! Kaip 
iš miegojote? Kaip laikotės? 

Šeimininkės jaukvtečla prie 
pusryčių, prašom rinktis Į 
salę'.' Vėliau pranešimas no
rintiems dalyvauti pamaldo
se. Dar vėllau-rlnktte pie
tums, 18 vai.vakarienei.Nuo 
pietų Iki vėlyvos sutemos 
stovykla buvo pilnutėlė sve
čių, net Ir tolimų, kaip Iš 
Chlcagos Ir kitur. Tik pir
madienio rytą stovykla bu
vo Išretėjusi—pasiliko nuo
latiniai stovyklautojai, kurių 
daugumą, atrodo, sudarė pen
sininkai ir dalis dar nebai
gusių atostogauti, Ir tik da
bar prasidėjo normalus sto
vyklos gyvenimas.

Kiekvieną rytą to paties 
baritono pasisveikinimas Ir 
kvietimas pusryčiams, vė
liau girdi Iš radio pasauli - 
nes žinias ir, jei yra, sto
vyklautojams Informacijų Ir 
bevelk visą dieną lietuvišką 
muziką. Aišku, ji pagal sto
vyklautojų pageidavimą. Vė
liau pietūs Ir vakarienė. 
Šiuose tarpuose matosi vieni 
su knygomis Ir kitokia lite
ratūra, kiti prie'‘Romi,Tūks
tančio*’ar kitokio žaidimo, 
treti išvažiuoja Ir vėl par- 
važluoja, turbūt, pasIžlūrėtl 
apylinkių. Tame pačiame 
stovyklos miške yra zoolo
gijos sodas,kurį stovyklau
tojai lanko. Bene didžiausia 
dalis mirksta Georgian įlan
koje Ir kaitinasi saulėje. 

Po vakarienės, . nežiūrint 
amžiaus subrendimo, sto
vyklautojai nesiskubino mie
goti. Vieną vakarą prie lau
žo stovyklos "karai lūs" Ma - 
nluška apie porą valandų 
linksmino savo jumortetlka .

steninį latkraštįrVyžą'jkurią Tą gyslelę turintieji buvo 
jau antri metai redaguoja’NL'* kviečiami Ir tš publikos.At- 
6 P si.

VISI KELIAI VEDA Į dbje, gegutės graudi, Ilges In-
ANAPILĮ ga rauda,pempių klykavimai,

Visuotinėje Ir bendroje bei visi kiti atbundančios 
mūsųbulttes harmonijoje vi- gyvybės simfonijos garsai, 
si metų laikotarpiai yra Paskutinių kelių šlmtme- 
svarbūs, turi savo prasmę člų bėgyje, birželis mū - 
bei paskirtį. Tiesa, pavasa- sų tautos istorijon Įslrtkluo- 
rlai bene daugiausiai mus ja ir kaipo tremtinių4 kan-i

kinių mėnuo. Likimo taip 
buvo mums skirta, kad šis 
gražiausias metų laikotar
pis mūsų istorijon tapo įra
šytas kaipo pats tamsiausias 
kruviniausias, daugiausiai 
aukų Ir kančios Iš mūsų pa
reikalavęs. Kur begyventu- 
mėm, šį mūsų tautos kūne 
skaudų vėžį visuomet giliai 
susimąstę prisimename, jį 
tinkamai su pagarba pamini
me, jautriai išgyvename.

Prisimenant tr pagerbiant 
visus mūsų tautos didvyrius, 

To u p y k ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

■. I - ——-

MOKA:

8/4% ui 1 m. term. dep.
814% už pensijų ir namų planų
7’/2% speciali taup. sųsk.
7 Vi % už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/a% už aim. paskolas

914% už mortgižius

AKTYVAI virš 20 miljjonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
kankintus, knygnešius,sava
norius, miško brolius parti
zanus, tyliuosius Ir šių lai
kų kovotojus, mes čia Kana
doje Toronto mieste galime 
tikrai didžiuotis neseniai 
įsikūrusia ir didinga Lietu
vos Kankinių šventove-Ana- 
plllu. Tat daug energijos Ir 
pastangų Iš jo sumanytojų 
kūrėjų pareikalavęs mostas , 
amžinas paminklas mūsų 
didvyriams, nesugriaunamas 
Ir nesunaikinamas.

Anapilis yra dar visai 
nauja šventovė, maldos na
mai, lietuviškos veiklos bei 
kultūros židinys, centras. 
Tai šių moderniškųjų laikų 
lietuviškoji Romuva, rodanti 
mums kelius, telkianti stip
rybės, ryžto bei vilties. Esa
me kankinių tauta, taigi dld- 
ž tuokimės tuo, nes tautos ne
turėdamas kankinių, pas
merktos pražūčiai.

Šioje, kad Ir tolimoje nuo rankoms [r prakaltu Įkurta 
tėvynės pasaulio kryžkelėje, lietuviškoji šventovė negai
ši šventovė-pamlnklas, tary
tum koksai deimantas kartų 
kartoms švies, spindės,pa
guodos telks. Tarytum tas 
Rūpintojėlis te n,tėvynės lau
kuose .parymęs pakelės kry
žiuje giliai susimąstęs, rū
pestingas, lietuviška stela Ir 
širdimi giliai alsuojantis.

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Namų tel. 277-0814
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6 ( )L.----------- :------------ -------------------------------- i

* Namų — Gyvybės 
į J? * Automobilių
V O <r V-C * Komercinei

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

XC BaČėnaS AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visai# kelionių reikalais 

_ bctkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO ‘>c,k P ' ocoi
m** ix* tel. 533-3531
Mažiau samprotaujantis 

gal tuo aabejos.nes ne vie
na panašios paskirties mūsų

lestlngo laiko tėkmėje 
jau užgęso tr daugiau mums 
nebetarnauja. Čia jau mes 
bejėgiai. Besikeičiančios 
gyvenimo srovės mums neį
manoma nei pakeisti, nei su
laikyti. Taip jau radome, 
taip ir paliksime. Betgi šla-

P. Juknienė, spėju, galėjo bū
ti vadovė, nes dėvėjo i virėjo 
kepurę, Metlenė Ir Balčiū
nienė. Aišku, negalima ap
lenkti Ir stovyklos adminis
tracijos, kurie sutartinai 
ranka rankon dirbo. Taigi, 
nekantriai lauksim kitų metų 
stovyklos Ir tų pačių virėjų.

Gamtos Idilija, kurios ne- 

me reikale neužmirškime 
vieno labai svarbaus fakto. 
Visos šuos prarasto /JAV - 
s e/ lietuvių įkurtos švento
vės savo paskirtį pilnai Ir 
galima sakyti net su kaupu 
atliko. Visos Įdėtos pastan
gos lietuvybės palaikymui 
nenuėjo veltui. Mūsų tautos 
labui jos daug, gražiai ir 
garbingai pasitarnavo ir Įsi
rikiavo Istorijon.

Mes sveikiname naujai 
Įsikūrusį didįjį Anapilį, Į ku
rį subėga visi keliai.Tai lyg 
galviu pavasario sriautu

slrado norinčių dalintis tos 
rūšies įspūdžiais. Vienas 
lankiusių okupuotą Lietuvą Ir 
Iš ten atsivežtų žinių, kaip 
Brežnevas Išdovanotos med
žiagos slūdlnosl kostiumą , 
papasakojo ir kitiems. Med
žiagos buvę mažai,tad galė
jo pasiūti tik arba kelnes , 
arba švarką. Bet atsirado 
lietuvis siuvėjas,kurte sutl- 

pasiūti pilną kostiumą, 
net su liemene. Brežnevas 
teiravosi, kaip jis galės tai 
padaryti? Lietuvis siuvėjas 
paaiškino, kad Brežnevas e- 
sąs labai didelis Rusijoj , 
Lietuvoj esąs daug mažesnis 
ir pagal Lietuvos mastą jam 
kostiumas Išeis. Iš tarybi
nės santvarkos panašių pa
sakojimų buvo Ir yra dau
giau.Tokios linksmos temos 
prie laužo.

Kitą vakarą vyko p. Gar- 
bačtausklenės paskaita apie 
Ukrainą, jos papročius, kul
tūrą, gamtą, o pagal gamtą Ir 
jos ekonomiką.

Dar kita paskaita p. Žeb
rauskienės buvo apie Rusi
jos koncentracijos lagerius ,
kuriuose ji Išbuvo dešimt . matė miegaliai; nes reikėjo 
metų,Urale Ir Kazachstane . 
Manau, būtų labai gerai, kad 
šios dvi ponios savo matytus 
Ir pergyventus Įspūdžius 
surašytų Ir paskelbtų spau
doje.

Negalima tylomis praeiti 
pro virtuvę, pro pagrindinį 
gyvenimo faktorių. Kaip 
kiekvienas daiktas, taip tr 
virtuvė nevteuometbūna vie
noda. Šios stovyklos virtuvė 
užsirekomendavo aukso me- 
dalluml tiek kokybe, tiek Ir 
kiekybe bei kaina. Už pusry 
člus sumokėjęs $1, 50- jų li
kučio užtektų Ir pietums .Už 
p fetus-$3, tat jų užtektų va
karienei Ir kitos dienos pus
ryčiams. Bet kurioje kitoje 
valgykloje už tokius pietus 
mokėtum nemažiau $lO.Tlk 
lieka klausimas, kokiu būdu 
tai sugebama padaryt l?Ten- 
ka pačiam Ir atsakymo Ieš
kot, o jis būtų maždaug toks: 
kadangi stovyklavimas ne 
pelnui, bet žmonių malonu
mui, tai dirbama už ačiū Ir Į 
darbą įdedama vtea siela,to
dėl tr valgiuose netrūksta net 
Ir gulbės pieno. O tą padarė 
trys pas Iš vent ėl ės ponios.

atsįkelti kartu su virėjomis, 
aušrelei auštant,parodė vi
sus miško autochtonus. Čia 
įvairiaspalvės voveraitės 
vikriai laksto aplink name
lius lyg skubėdamos apžiū
rėti tvarką. Jų tarpe maišosi 
člpmonkal kažką voverims 
nurodinėdami ar i įsakinė
dami. O jie tikri maglkal: 
negali pamatyti Iš kur jie 
ats iranda ir akimirkoj 
dingsta. Kita bendruomenė 
tai sparnuočiai. Jie savo 
tarpe lenktyniauja apdaru Ir

Išmintimi Ir kiekvienas įro
dinėja savo teisybę, kaip nušvitusi lietuviškoji sodyba, 
bendruomenės valdybos rln- ig čia mums švies Ir žėrės 
klmuose. Kad ir retai,bet mūsų senolių milžinų kapai, 
garsiausiai rikteli kėkštas, spindės jų dvasia, rodys 
/blue jay/, lyg įrodlnėda- mums ateities kelius, nauja 
mas savo autoritetą.Robinas ugnimi tėvynės meile mus 
į ginčus bevelk nesileidžia, uždegs. Tuo pačiu kelionėje . 
Jis pirmasis atgleda savo pavargus lems bus ir ramy-’ 
rytmetinę maldą clvtk clvlk- bės,poilsio kampelis... 
clvlk-clvlk Ir prie durų lau
kia kada pasirodys žmogus. 
Jam išėjus, priešaky jo bė
ga, nurodydamas kelią, kur 
reikia eiti. Tik paspartink 
žingsnį-j te pakyla Į orą, ne- 
s lieIdžla, kad s mėlėtom ko
jom užmintum jo gražiai Iš
glaistytą fraką.

Ši miško autochtonų atlie
kama programa neprastesnė 
už vakare stovyklautojų at
liktą. Stovyklautojams suki
lus, šie pasitraukta.

Kitais metate pasteteng - 
siu stovyklauti abi savaites.

1 LIETUVIU NAMAI

DĖMESĮ

KĄ TIK IŠ SPAUDOS IŠĖJO MARIJOS AUKŠTAITĖS 
ĮDOMI APYSAKA "IŠEIVIJOS KELIU", 
KUR VAIZDUOJA NĖŠČIOS MERGAITĖS JAUTRIUS 
IŠGYVENIMUS, DAILININKO ROMANSĄ, IR KUNI
GUI NUOŠIRDŽIĄ, GARBINGĄ MEILę, DĖL KURIOS 
JI AUKOJASI PER SUNKŲ SU JUO ATSISKYRIMĄ.

Knyga turi 207 psl. , kaina $5,50. Užsakymus 
siųsti per "Tėviškės Žiburius", per D. ir B. 
Kriaučiūnų krautuvę 313 Barton St. E., Hamilton, 
Ont. ir per leidėją A. F. Navikevičių:

555 Sheppard Ave. W.#202, 
Downs view, Ont.
M3H 2R7, 
Canada.

SPAUDOS BALIUS TORONTE
Jau virto tradicija, Toron

te suruošti balių savaitraš
čiui "Nepr. Liet." paremti. 
Liemet jis bus neužilgo — 
28 d. spalio, ( Šeštadienį), 
Toronto L, Namų didžiojoje 
salėje. Programa — geros 
kokybės, dalyvaujant senes ‘ 
niesiems ir jauniems meni
ninkams. Gera kapela gros 
šokantiems, lietuviškų ir ki
tokių melodijų. Bus gerų 
fantų loterija, spaudos kara
laitės rinkimai ir kitos įvai
renybės. Kaip paprastai, 
veiks gėrimų bufetas, o al
kaniems - šilta vakarienė.

Torontiškiai ir apylinkės 
gyventojai, prašomi tą vaka
rą paskirti šio savaitraščio 
baliui.

Spaudos būrelis"NL”remti
• Anapilyje, dabartinė Lie
tuvos Kankinių parapija spa
lio 14 ir 15 d.d. švenčia buv. 
Šv. Jono Krikštytojo parapi J- 
jos 50 metų irkun. Petro Ažu
balio klebonavimo SOmetų su
kaktis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRONIKA Montreal

PAGERBTAS Illinois sen. te GrIgaravtčlute- Johnston- ' 
lene Ir da 11. Vincu Jokūbai - 
čiu. Sol. Ričardas Daunoras 
ir Vida Valnorlutė-Gaspa- 
rlenė atliko dvi dainas: Lie
tuva Brangi Ir Subatos Va
karėlį. Buvusių Anglijoje 
lietuvių Chlcagoje Ir apylin
kėje gyvena keletas šimtų, 
net turi savo klubą, kuris 
daug padeda Anglijos lietu
viams. Šiuo metu jo pirmi
ninku yra A .Lakas. Valdyba 
ir nariai suruoš lakei lūs pa
rengimus.

Ruošiamasi rinkti, naują 
žurnalistų Centro Vadybą.

Reikia nedelsiant pritrauk
ti jaunų jėgų, skatinti jas 
skiriant premijas Ir pade
dant baigti mokslą.

LIETUVIŲ. TAUTINIŲ ŠO
KIŲ Šventė bus Chlcagoje 
1930 m. Jai jau pradedama 
ruoštis. LB Švietimo Tary
bai prašant Ir L let. T aut. Šo
klų Institutui padedant, š. m. 
lapkr. 23-26 dienomis įvyks 
Jaunimo Centre Taut.Šoktų 
Mokytojų Seminaras, kuria
me bus pasitobulinta ir su- , 
s {pažinta su ateinančia šoklų 
švente. Seminaro vedėja N . 
Puptenė registruoja mokyto
jus Iš viso pasaulio 7355 So 
Whlple, Chicago QI, 60629 . 
Direktorių Tarybos plrm.Br. . 
Juodelio pastangomis yra 
gauta tam seminarui Iš Illi
nois Art Council 2000 dol. 
Tai džiugi parama’.

Bal. Brazdžionis 
— y

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA RprMKNBj

"LIETUVOS AIDAI"
Kazė BRAZDŽIONYTĖ tig • Irti

F.Savickas didžiuliame pri
ėmime, kur dalyvavo tūks
tančiai svečių rugpj. 22 d. 
Condesa Del Mar didžiu - 
lėj salėj. Orkestras grojo 
maršus ir šoktų muziką, 
svečiai vaišinosi ir dalinosi 
įspūdžiais. Sen. F.Savickas 
pristatė daugelį valdžios 
žmonių,jų tarpe ir merąBa- 
landtc su ponia.

Frank Savickas yra ir 15 
Apylinkės /Ward/ komite
to pirmininkas, todėl lietu
viai stengsis padėti jo išrin
kime, nes jis daug padeda Ir 

‘ .gerų įstatymų pravedė Ult- 
'X nols Seimelyje. Linkime jam 

' sėkmės’. Šiame priėmime 
dalyvavo Ir daug lietuvių, 
kurtuos sen. Savickas, aid 
Jakšy nuošlrdžtalpasvelklno 
Ir kiekvienam paspaudė ran
kas .

Anglijos Lietuvių Filmo - 
Radio ratelis, susikūręs 
Manchesteryje, atlieka labai 
pulkų darbą- įregistruoja 
žymesnius įvyktus. Neseniai 
gautas Lietuvos Aldų radio 
programai montažas, kuris 
perduotas Chlcagos ir apy
linkės lietuviams pasiklau
syti. Jame dalyvavo Petras 
Vlžglntas su akordeonu, Do- 
mas Damauskas papasakojo 
apie pirmuosius žingsnius 
Anglijoje, VI. Bernatavičius 
padarė įvadą,toliau paslkal - 
bėjlmal su tapytoja Genova l-

Veda

Veikia :
Pirma die nia is
Antradieniais
Penkta die nia is

Visos laidos 
ba ngrų

AVest.71-st-St...
- Chicago, UI. 60629, Tel. 778-5374.

9100 - 9:30 vai.vakaro. 
9; 00 - 9; 30 vai. vakaro 
9: 30 - 10; 00 vaL vakaro, 
iš WOPA stoties 1490 AM

jSŽ^KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1620.

Apie darbų sąžiningų atlikimo teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366- 2548.

. PIRMAS PARENGIMAS - 
JAUNIMO

Vasarai pasibaigiant , 
Montrealyje naujojo sezono 
veiklą pradėjo PLJS-gos 
Montrealio skyrius, suren
gęs sol. Ričardo Daunoro 
koncertą AV parapijos salė
je, rugsėjo 16 d.

Šis jaunas solistas, kilęs 
iš Žagarės, dainavimo mo
kėsi pas savo brolį Vaclovą 
Daunorą. Koncertavo Vil
niaus, Kauno ir kitų miestų 
operos rūmuose.

1976 m. dalyvaudamas mu
zikiniuose festivaliuose su 
Vilniaus muzikos ansambliu, 
Paryžiuje, nutarė likti Euro
poje ir gavo politinį prieg - 
lobstį. Šiuo metu gilina dai - 
navimo ir muzikos studijas 
Stuttgarte. Mokslas truks dar 
du metu.

Jo koncertų seriją po 
Ameriką ir Kanadą globoja 
PLJS-ga. Pelnas skiriamas 
busimajam Jaunimo Kongre
sui įvykstančiam 1979 m. va
sarą Anglijoje ir Vokietijoje.

Šis jaunas solistas parodė 
įdėjęs rimto darbo geroje 
mokykloje netik balse,kuris 
skambėjo daugiau kaip ka
merinio rečitalinio pobūdžio, 
negu operinio. Graži, iš
raiški viso kūno neperdėta, 
ar pompastiška laikysena , 
išpildymas, diskreti ir gy
va mimika ir šiltas jaunuo- 
liškumas iš karto patraukė 
publiką.

Ypač bublika įvertino re
čiau girdimas, ar ir visai 
negirdėtas dainas, kurių bu
vo nemaža:

Auki Berželi, - V. Blušlus, 
Requiem mano draugams, -G. 
Gudauskiepė, Žaliojoj Lan - 
kelėj\- Tallat-Kelpša, Netu- 
riu Aš Namelių, -R. Žigaitis, 
Ėsk karvute- J. Gruodis , 
Anoj Pusėj Dunojėlio. n St 
Šiihkus, Išėjo1 Tėvelis Į Ža
lią Girelę, - St. Šimkus, 
Mergužėle Brangi, -St. Šim - 
kus, Šią Naktelę Per Nakte
lę, - M. Petrauskas.

Po pertraukos sekusi da - 
lis buvo skirta kitataučiams 
kompozitoriams, dainuojant 
originalia kalba:

In Questa tomba-L. Beet
hoven, Der Lindenbaum 
Fr. Schubert, iš operos Son-

Solistas parodė rimtą įsi
gilinimą į kūrinius, netikėtai 
žemas gaidas (nes atrodė 
daugiau baritonas, negu bo
sas).

Programą sudarant būtų 
pageidaujama išgirsti šalia 
kitų bent vieną ariją iš 
kokios nors lietuviškos ope
ros: ne vien dėl sentimento , 
bet kad ir susipažintume su 
mūsų operų kūrėjų darbu, ar 
bent, jei žinome,tai turėtume 
progos dažniau pasiklausyti 
jų iš gyvo, scenoje prieš mus 
stovinčio ir bendrai rečiau 
matomo vyro solisto.

Ričardui Daunorui akom- 
ponavo MmeM.Roch. Solis
tą pristatė, jam po koncerto 
padėkojo ir įteikė Montre - 
alio lietuvių jaunimo vardu 
albumą Canada Rasa Luko- 
ševičiūtė, anot kurios, kad 
rastų kelią ngtrukus atgal į 
Kanadą ir Montrealį . Aud
ronė Jonelyte prisegė solis
tui baltą gvazdiką, o mūsų 
ištikimoji akomponiatorė ga
vo gražių geltonų rožių 
puokštę.

Publika šiltai plojo, išpra
šė keletą dainų priedui, sus- 

_ tojusi plojimais linkėjo sim- 
patingams solistui sėkmės 
ne tik dainavime,bet ir be 
žodžių suprantamai, nauja
me gyvenime...

Mūsų Kredito Unijos nariui
A * A JUOZUI PETRAUSKUI mirus, jo žmonai 
Elenai, sūnui Daniui ir broliui Petrui su Šeimo
mis bei visiems kitiems artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" Valdyba

Ge.rb. mok. Jadvygą Baltuonienę ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame, jos broliui

VLADUI SELENIUI mirus —
Montrealio Lietuvių Mokyklos

Tėvų Komitetas

Gerbiamus ir mielus Jadvygą ir Praną 
Baltuonius, mirus ponios broliui Detroite 

VLADUI SELENIUI 
giliai užjaučia ir kartu liūdi —

E. Kardelienė

Pasidalinta įspūdžiais,pa-1 kartą savo gyvenime 
sikalbėta su solistu. Veikė 
baras ir- jau reikėjo skirs - 
tytis. Po vasaros atostogų , 
seniai nesimatę dar mielai 
būtų pabendravę prie karš
tos kavos ir muzikos, nors 
ir plokštelių.. .

įvairiose kitose parengi - 
mo pareigose |talkininkavo 
jaunimas, vikriai ir linksmai 

Malonu, kad jaunimas ir 
solistas susidraugavo. Se
kančią dieną Ričardas pirmą

matė 
šio krašto futbolo rungtynes. 
Dalis jaunimo, jo laukdami , 
tarkavo 20 svarų bulvių bly
nams, kuriuos jis pažadėjo 
jiems iškepti. Linksmai va
karojo ir skaniai valgė, b .
• Albertas ir Ona Norkellū- 
nai dvi savaites laiko pralei
do besilankydami Floridoje.

• Daneta Ir Lidija Stankevi
čiūtės buvo išvykusios į Eu
ropą, Ispaniją ir kt. Valstybes.

Solistas Ričardas Daunoras savo koncertų seriją Kanadoje ir JAV-se pradėjo Ottawoje

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Stbrage)

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. SuSinskas <£ San tel. 389-0571-

GUY
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjai jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard',Kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgiinlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

“ 364-1470 P

1I7I.IX.27

nambula - V. Bellini, roman carleton Universiteto Muzikos Fakulteto Loeb salėje, rugsėjo 10 d. Koncertai yra globojami 
sas iš operos La Bohema ’Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, kai Ottavoje koncertą surengė KLB Ottavos Valdyba. 
G. Puccini, romansas iš o- Koncertas praėjo su dideliu pasisekimu ir publikai entuziastingai plojant, Solistas pa- 
peros Simon Boccanegra-G -dainavo papildomai tris dainas ir arijas. Akompanavo muzikė Madeleine Roch iš Montrealio 
Verdi- ir Basilio ariją iš O-Nuotraukoje solistas yra tarp valdybos narių: sėdi iš kairės - Kristina Augaitlenė, R. Dau- 
peros Sevilijos Kirpėjas -G .noras> jr Rūta Šiulytė; stovi - Ladas Giriūnas (pirmininkas), Regina Aulinskaitė ir Kazimle- 
Rossini. ras Satkevičius. , Nuotrauka J. V. Danio.

■

kelnėms
pristatant
atsiimant

365-7146

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 o Tel. 255-4076

Jettė & frėres
Viskas

—

MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui [kainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing &-Heating konlroktoriu*.
HQ-?, AVENUE - 36»r03ĮP

M. PHILIPPE IŽZI 
Prop.

SKAMBINKIT -

NETTOYEURS CLEANERS 
Co1n,c-n.5..v.7661_A CJ|jT|JAL£ 

495-90e AVĖ 
coin Z corner Bnync 365-1143 
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.
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NL REIKALAI
PADĖKA

NL laikraščiui organiza
cijos ir skaitytojai yra pa - 
aukoję ir praturtinę admi
nistracijos kasą. Jiems ne - 
delstiną padėką sutrukdė va
saros atostogos, ir taip lai - 
kas nejučiomis prabėgo. Bet 
jie visi nebuvo užmiršti,pas 
mus jų kortotekose atžymėti 
ir šiems geradariams padė
ka nė kiek nesumažėjusi:

(tąsa)
Po 5. 00 ir mažiau

apkalbėjome visus reikalus , 
surištus su tuo parengimu. 
Šiandien, besiruošiant rašyti 
Jums laišką ir informuoti 
Jus apie mūsų riošiamą pa- 
renglmį, gavau iš Jūsų laiš
ką, rašomą tuo pačiu reikalu 

Taigi, atsakydamas į Jūsų 
laišką pranešu, kad SPAU
DOS VAKARAS (žodį "vaka
ras", vartosime vietoj "ba
liaus") "Nepriklausomai Lie
tuvai" paremti įvyks Toron
te Lietuvių Namuose š. m.

Prekeris F. Unguraitis L. 
Jaugelis S. , Mylash K. , Ver- 
byla S. , Leleiva t. , Bukaus
kas J. , Žiūkas A. , Blažys
J. , Juodviršis M. , Stromb- 
ris T. , Striukas R. , Ulta- 
navičius A. , Vasiliūnas Iz. , 
Lukošiūnas J. , Rimas A. , 
Paunksnis J. , Matusevičius 
Br. , Pyragius VI. , Mazulai- 
tis J. , Kukta St., Kaunas J., 
Tanner J., Kinderis J., Hol
lander E., Pi liūs VI., Amb- 
rozaitis A. , Bendikas P. , 
Macelis A. , Adomėmas J. , 
Astravas J. , Biėliūniatė O. , 
Antanaitis 1 . , Virbalas St. , 
Legnikas E., Skrebutėnas A., 
Urbonas A., Sitkauskas K. , 
Keršys J. , Andriuškevičius
K. , Švilpa S. A., Kisiūnienė N. 
Visiems nuoširdus ačiū. NL.

SPAUDOS VAKARAS

spalio mėn.28 d. Pradžia 7 
vai. v. Programą atliks so
listai Vaclovas Verlkaitis ir 
Rimas Strimaitis, akompo- 
nuojant muz. Jonui Govėdai , 
ir taut, šokių grupė Atžaly
nas, vad. S. Leparskienės.

Bus turtinga loterija ir 
Spaudos Karalaitės rinkimai. 
Veiks bufetas su minkštais 
ir kietais gėrimais bei šal
tais ir šiltais užkandžiais . 
Šokiams gros geras ukrai
niečių orkestras. Įėjimas 5 
dol. asmeniui, studentams 
ir pensininkams- 3 dol. "

Kviečiame šią datą prisi
minti ir atvykti į ' Spaudos 
Vakarą. NL.

TORONTE
Toronte NL laikraščiui 

paremti vakaras įvyks spa - 
lio mėn.28 d., šeštadienį , 
Lietuvių Namuose. Vakarui 
rengti komitetas buvo suda
rytas pavasarį iš Augustino 
Kuolo, B. Saplio, V.Kulnio, 
G. Adomaitienės, B. Jankaus
kienės ir S. Revienės.

Komitetas vadovaujamas 
Augustino Kuolo turėjo po
sėdį rugsėjo 17 d. ir apie nu
tarimus pirmininkas rašo:

" Paskutinį posėdį-pasi - 
tarimą turėjome vakar. Da
lyvavo apie 20 asmenų ir

VISI Į RUNGTYNES
Š. m. spalio 21 d. šešta - 

dienį, 2 vai. p. p., Kredi
to Unijų Savaitės užbaigime 
proga, visi nariai kviečiami 
į futbolo rungtynes Olimpl- 
pinlame stadijone (' To
ronto Argonauts- Montrea- 
lio Alouettes). Visi bilietai 
gaunami vienu doleriu pi
giau, negu normaliai. Užsi
sakyti bilietus per Litą iki 
spalio 3 d.
• Montreal!© Lietuvių Kre-
dito Unija Litas rugsėjo 4 d. 
nęteko Valdybos nario a. a, 
Vytauto Z. Kudžmos.Lito

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas— • —

1440 rue Ste-Calherine Onest 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 4 88-8528

1
NAMAI-APARTMENT Al - 

ŽEMĖ.PASKOLOS

. .... D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S.

sistema - Sy’ka Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305fMtl.
Tel: 273-9181 ... Res.737-084x

OR. V. GIR1ŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 I’Adomptiqn Blvd. 

Montmal

Trt. 255-3536

DR. A. O. JAUGELlENfe 
Dantų gydytoja 

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11 - 12 
MONTREAL PQ-

Tel. 932- 6662; nomų 737-9681.

B.A., M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C„E.R.C.S.(C‘

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. ė 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

. Išganaitis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

Valdyba, per pirmą po vasa
ros posėdį,labai pasigedo jo 
gerai apgalvotų, logiškų pa - 
tarimų ir sumanymų. Vy
tauto Kudžmos aktyvi veikla 
ir kooperatiška dvasia liks 
ilgai mūsų prisiminimuose.

RP.
LIETUVIU AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE

Kaip buvo pranešta, Vin
co Krėvės literatūrine pre
mija šiemet paskirta poetui 
Tomui Venclovai. Dalyvau
jant autoriui, ją iškilmingai 
įteiks Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje š. m. 
lapkričio mėn. 4 d., AV pa
rapijos salėje.

Ruošiama meninė progra
ma, kuriai sutiko talkinin
kauti choreografė Birutė 
Vaitkūnaitė Nagienė, daly - 
vaujant jaunimui.

Planuojama iškilminga 
vakarienė ir šokiai. Pažadė
jo atvykti ir pats autorius.

Kanados Šaulių Rinktinės 
ggiq-čio minėjimas — 

vėliavos šventinimas
SPALIO 7 d. , ŠEŠTADIENĮ 6, 30 vai. vakaro AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

a) MINĖJIMO AKTAS — VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS.
b) Meninę programą atliks Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ ir Aušros ■ 

Vartų Choro VYRŲ OKTETAS.
c) BANKETAS, BUFETAS, LOTERIJA, J. Rimeikio orkestras — 

"TRIMITAS".
Įėjimas — 10. 00 dol.

SPALIO 8 d. , SEKMADIENĮ 11 vai. Aušros Vartų bažnyčioje Iškilmingos Pamaldos 
ir 12,30 vai. p. p. SVEČIŲ IŠLEISTUVĖS — PIETUS.

Dalyvavimas — 5. 00 dol.

Maloniai kviečiami visi Montrealio lietuviai šioje Šaulių 
šventėje dalyvauti.

* KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖS VALDYBA

$729.00MIAMI — 
LFKTUVU Į ABI PUSES. 
SPECIALI KAINA SKRENDANT Į BAHAMAS, 
BARBADOS, CUBA, JAMAICA, MEXICO.

LIETUVA 1979 m.
REGISTRUOTIS DABAR IŠVYKIMUI — 
gegužės 18 ir 25 d. d.
MES PARUOŠIAME OFICIALIUS IŠKVIETIMO 
LAIŠKUS LANKYTOJAMS IŠ LIETUVOS.

RUOŠKITĖS DABAR 1979-lems metams . 
ADRIA INC. — (Quebec lisencee) 
4159 St.Lawrence Blvd., 
Montreal - Tel.844-5292 844-5662

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles išteistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras A d a m o n i s 
Tel. 722 - 3545.

LEONAS GURECXAS 
Salas Manogar 

(Lietuvis otstovos)

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERipOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManogarlM 

________ LEO GU8ĖKAS_________ .

GM

muj Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391.

Greitas ?r tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB*

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE, SUITE 409 
MONTREAL, QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TIL,727-3120 Namų 376-3781

A ų_e n 10 r a veikia nuo 1945m.

Albertas N O R K E L.I 0 N A S , BA. C.S.C., IB.
Komorcinio, privataus turtą, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• Sol. Gina Čapkaukienė 
dainuos Detroite rugs. 30 d. 
Solistei akomponuos muz. 
Jonas Govėdas. Rengia Die
vo Apvaizdos Lietuvių Para
pija savo penkmečiui pami
nėti.

Spalio 1 d . Gina drauge su 
sol. Rimu Strimaičiu duoda

rečitalį Hamiltone, solistams 
akomponuos muz. Jonas Go
vėdas. Rengėjai Choras "Ai
das" ir rėmėjų komitetas.

Pataisa: Praeito numerio 
numeracija su techniška 
klaida — turėjo būti 38 ir 
tokiu skaityti tą laidą. NL.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. -y ■ ozino 
M6H 1A8 • ■ el. W2-34UU

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: s 
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 E 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 83Z»%
pensijų ir namų s-tas 8p2%
taupomąsias s-tas 7!Z»%
depozitų-čekių s-tas................. 6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines .......................... 91/2%
nekiln. turto 9!zį%
investacines ...........................10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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