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MITTERAND’O
PIRMOSIOS SUKAKTUVES

Suėjo vieneri metai,kuo
met Prancūzijoje pirmą 
kartą per 5G metų buvo iš
rinkta socialistų vyriausybė 
su prez. Francois Mitter- 
rand’u.

Didžiosios pravestos re
formos krašte- industrijos 
suvalstybinimas ir vyriau
sybės galių decentralizavi
mas, kartu su dirbančiųjų 
teisių pagerinimu.

Mitterrand'as taip pat su - 
prato,kad reikia eiti Į komp
romisus, žinant krašto nuo - 
taikas ir struktūrą. Suvals
tybini mas 36-ių bankų ir 5 - 
ių industrinių įmonių komp
leksų buvo pravesta tiktai 
po to, kai teismas priteisė 
didesnės kompensacijas už 
perimtą turtą.

Apklaus i nėjus 1GGG gy
ventojų, 56% tvirtino, kad 
socialistų vyriausybė išbus 
pilną laiką- 7 metus prezi - 
dent ui ir 5 m. Parlamentui . 
Kiti apklausinėjimai rodė, 
kad dabar renkant preziden
tą Mitterrand'as laimėtų di
desnį procentą prieš buv . 
prezidentą d'Estaing.

LENKIJA IŠSIUNTĖ DU 
JAV DIPLOMATUS

Gegužės 1G d.Lenkijos ka
rinė vyriausybė išsiuntė iš 
savo krašto du JAV diplo - 
matus. Jie iš pagal karo sto
vio įstatymą suimto lenkų 
mokslininko gavę doku men
tus,kurie"yra priešingi Len
kijos Liaudies Respublikos 
interesams".

Užklausta apie tų doku
mentų turinį, Lenkijos Už
sienių Reikalų Ministerija 
detalių nedavė. Vėliau Len
kijos televizijos programoje 
buvo pranešta, kad t ie doku
mentai buvę paprastas re
portažas apie Lenkijos inte
lektualų bendruomenę ir kaip 
ji reaguoja į karo stovio įve
dimą.

JAV Ambasada Lenkijoje 
griežtai paneigė kaltinimus, 
kad tie du diplomatai veikė, 
kenkdami Lenkijos valstybės 
gyvenimo stabilizavimui .Par- 
tvirtino, kad jokio paaiškini
mo tuo reikalu Lenkijos Už
sienio Ministerija nepateikė.

Vieno diplomato žmona 
pasakė, kad jos vyrui nebuvo 
asmeniškai praneštos kalti
nimo priežastys. Apie jas 
sužinojo tik atsisakęs tele - 
vizijos programą. "Mes ži
nojom, - aiškino ji, - kad 
jiems nepatinka susitikimai 
su profesoriais, bet mano 
vyras yra akademinis tar
nautojas ir su profesoriais 
susitinka visą laiką.

GRASINA MIRTIES BAUSME

Susirūpinus paskutiniųjų 
streikų banga Lenkijoje, ka

rinė vyriausybė svarsto į- 
vesti griežtas bausmes, ne
atmetant mirties bausmės 
tiems, kurie buvo prisijungę 
prie Solidarnosč ir dalyva - 
vę gegužės 6 d. 15 minučių 
tyliame streike. Jį buvo pa
skelbusi per pogrindžio ra - 
diją Solidarnosč, pažymint 
5 mėnesių karo stovio su
kaktį.

Vyriausybė taip pat nuta
rė kai kurias didžiąsias į- 
mones pavesti karinei kont
rolei .

Vienas smulkiosios pra
monės .dirbtuvės viršinin - 
kas pasakė, kad ir jo mažes
nė įmonė bus kariniai kon t- 
roliuojama.

Vyriausybė tikriausiai su
pranta, jog lenkai nėra prieš 
socialistinę santvarką, kad 
kaltinimai neva "Vakarų im
perial! štai "kursto neramu - 
mus Lenkijoje yra netiesa. 
Tikriausiai žino, kad pats 
gyvenimas ir žmonių atviri 
jausmai pasako,ko verta yra 
Kremliaus diktatūra bei ko
munistų partijos priversti - 
na, netikusi santvarka. Bet - 
bijo Maskvos, ir bijo pra
rast savo galią. Kokia išei
tis? Ieškoti naujų kompro
misų nesikarščiuojant ir at
metus ambicijas. Su dozair 
kantrybės. .Nes pasekmės - 
labai gerai pramatomos....

NUBAUDĖ IR DIDELE ’’ŠlŠKA” 
*• 4

Sovietų oficiozas "Prav
da" patvirtino, kad Sovietų 
Žuvininkystės ministerio 
pavaduotojas Vladimir Rytov 
įsivėlęs prieš 2 metus į ka- 
viaro eksporto skandalą, bu
vo nuteistas mirties bausme 
ir sušaudytas.

Kaviaras buvo įpakuotas 
kaip silkės ir parduotas Va
karų prekybininkams oficia
lia, pigia kaina, bet ištikrų- 
jų- brangia kaina. Pelną pa
sidalindavo Ministerijos tar
nautojai. Buvo suimta dar 
2GG tarnautojų.

Vis dėl to- mirties baus - 
mė atrodo per žiauri.

LENKU TURISTAI 
NEBEATVAŽIUOJA I VILNIŲ 

o *»
Vilniuje dingo ne tiktai 

lenkų turistai, bet nebe - 
sirnato ir Lenkijoje leistų 
laikraščių. Spausdinamas 
tik Lietuvos komunistų par
tijos laikraštis lenkų kalba , 
bet jame nieko nerašoma a - 
pie Lenkiją.

Lenkijos komunistų parti - 
ja suspendavo ir pašalino a - 
pie 5G. GGG narių, kurie ne - 
silaikė partijos linijos.

KABULE ĮVYKDYTAS 
SPROGIMAS

Iš Pakistano praneša, kad 
penkių greitosios pagalbos

JAV LB TRISDEŠIMTMEČIO ŠVENTĖJE DETROITE, PREMIJŲ ĮTEIKIMAS 
1982. IV. 18 d.

ui $0ii ibi

Nuotr: J. V. Danio

mašinų kompleksas nugabe
no žuvusius sovietus per 
sprogimą Kabule. Jie bus 
gražinti į Sovietų Sąjungą.

Kalbama,kad sprogimas į- 
vyko dėka sabotažo "iš vi
daus".

DAR NESUSITARIA DĖL 
FALKLANDO

Argentiniečiams nenusi - 
leidžiant, 4-tą dieną vyksta 
Jungtinių Tautų susirinkime 
pasitarimai pesimistinėje 
nuotaikoje.4-tą dieną Brita
nijos pajėgos bombarduoja 
Argentinos laivus. Laimėjo 
kontrolę kanalo tarp dviejų 
Falklando salų. Iš visa ko 
atrodo, kad Britanija pasiry
žusi užimti jėga Falklandą ir 

PRANEŠA A L T A
RENKA DOKUMENTACIJA AUSTRALI JOJE_

Sydney Lietuvių Klubo Biblioteka ir Skaitykla ne vien 
aprūpina lietuvius sava spauda, bet ir pradėjo rinkti iš
karpas bei dokumentinę medžiagą, liečiančią caristinę ir 
dabartinę okupaciją, kuri svarbi lietuvių martirologijos 
istorijai. Tuo reikalu Sydney Lietuvių Klubo Bibliotekos 
ir Skaityklos vedėjas Č.Liutikas suėjo į ryšį su ALTos 
informacijos tarnyba.
VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ

Vokiečių laikraščiai neretai prisimena Lietuvą."Lue- 
becker Nachrichten" vasario pabaigoje buvo išspausdinęs 
informaciją apie mėsos,pieno gaminių ir kitus trūkumus 
Lietuvoje.

PRANCŪZIJOJE RŪPINASI LIETUVOS KALINIAIS
Prancūzijoje,Illkirch mieste, susidariusi Amnesty 

International grupė adoptavo lietuvį politinį kalinį Vytau
tą ABRUTĮ, kuris buvo pradėtas tardyti dėl lietuviškos 
trispalvės iškėlimo, vėliau atsižadėjęs Sovietų Sąjungos 
pilietybės, pasiprašė emigruoti. Jis buvo areštuotas 198G 
m. ir nuteistas kalėti 2 ir puse metų,

Minėtoji Amnesty International grupė susirūpinusi jo 
likimu ir visokiais būdais stengiasi jam padėti,

PRANEŠA ELTA:
VLIKO KOMENTARAS APIE GEN. TAYLOR STRAIPSNI

Gen. M.D.Taylor, buvęs bendro štabo vadas Kenne
dy ir Johnsono administracijose, "The Washington Post" 
dienraštyje /š. m. sausio 14 d./ išspausdino straipsnį , 
pavadintą "Nauja gynybos priemonė" "A New Measure for 
Defense/, kuriame jis siūlo naują JAV-ių strategiją. Jis

priversti okupacinius Ar- 
■; gentinos kariuomenės dali

nius pasitraukti.
Londone kalbama,kad Bri

tanijos ministerių kabinetas 
davęs 4-ių dienų ultimatumą 
JTautoms priversti Argen
tinos karinę vyriausybę tar
tis dėl Falklando ateities.
TRAGIŠKAI ŽUVO 
PASAULINIO MASTO 
LENKTYNININKAS

Gilles Villeneuve,pašau - 
linio masto Grand Pri auto 
lenktynini nitas tragiškai žu
vo Belgijoje besitreniruoda- 
mas lenktynių išvakarėse. 
Jo kūnas gražintas į gimtinę 
Bert hi e r vi lie, Quebec, Ka - 
nadoje.Buvo 32 m.amžiaus.

rašo, kad Sovietų žaidžią reikia įtikinti, jog jai pradėti a- 
tominį karą būtų savižudybė. Bet lįs pabrėžia, kad taiki - 
niai Sovietų Sąjungoje turėtų būti apriboti rusų apgyven - 
dinta sritimi , kad sumažinus nuostolius nerusų respubli
kose. Gen.Taylor pastebi, kad jo dėmesį į etninio veiks
nio svarbą atkreipė prof.Gary L.Guertner savo straips-i 
nyje "Daugiatautės valstybės strateginis pažeidžiamumai’ 
/Strategic Vulnerability of a Multinational State/, kuris 
buvo išspausdintas Political Science Quarterly žurnale .

VLIKo vicep.Liūtas Grinius laišku pasveikino gen.
Taylor'ą už jo straipsnį ir ypač už nerusų tautų SSSR-je 
svarbos pabrėžimą /tuo labiau kad jos jėga buvo inkorpo
ruotos/. "Deja", jis rašė, "jokia pokario JAV-ių vyriau - 
sybė nepripažino nerusų tautų antirusiškų ir antiimperia- 
listinių sentimentų potencialo".
LIETUVOS BYLA BALTIMORĖS SPAUDOJE

Baltimorės spaudoje pasirodė serija straipsnių apie 
Lietuvą. Dienraštis "The Sun" išspausdino išsamų Ceza
rio Surdoko laišką apie "Lietuvos gimtadienį", kuriame 
jis klausia, "kodėl mūsų vyriausybė ir informacijos prie
monės bijo palyginti Afganistano invaziją su Pabaltijo 
valstybių kariniu užėmimu".

Tomo Venclovos profilį straipsnyje "Lietuvis disi - 
dentas vertėjas" pateikia "The Evening Sun"/kovo 4 d/ 
Tame pat laikraštyje aprašomas Vlado Šakalio pabėgimas 
ir Simas Kudirka /kovo 17 d./. Spaudos susitikimą . su 
Šakaliu ir Kudirka suruošė Cezaris Surdokas,kuris vado
vauja Baltimorės BALFo skyriui.

KANADOS PARLAMENTO SENATORIAUS PAUL YUZYK 
NAUJA KNYGA

Senatorius Paul YUZIK’as yra didelis lietuvių bičiu
lis. Gimė Saskatchewane imigrantų ukrainų ūkininkų šei
moje. Saskatoon’e lankė pradžios mokyklą ir. gimnaziją . 
Mokytojavo iki 1942 m. 1948 m. Saskatchewan© Universi
tete istorijos moksluose pasiekė BA,BA/Hon/ ir MA laip
snius. Tobulinosi Minnesotos Universitete kur pasiekė 
Ph.D. laipsnio istorijoje 1951 m.

Grįžęs į Kanadą, Manitobos Universitete tapo'asis- 
tentu-profesorium slavistikos fakultete, kur dirbo 6 me - 
tus. Nuo 1957-1963 m. Manitobos Universitete buvo lais
vai samdomu profesorium Rytų Europos, Rusijos ir Sovie
tų istorijos srityse.

1963 m.Kanados Min.P-kas John G. Diefenbaker jį 
nominavo į Senatorius. 1964-1978 m. Gttawos Universi - 
tete buvo profesorium Rusijos ir Sovietų istorijos, bei 
Kanados-Sovietų Santykių klausimais. Jis be to priklau - 
so nuo 1976 m. Canadian Folk Arts Council ir yra šios 
organizacijos pirmininkas.

Yra parašęs eilę knygų socialinės istorijos klausimais, 
kurie buvo atspausdinti Toronto ir Gttawos universitetų 
leidinių serijoje. Jo paskutinioji knyga: "The Ukrainian 
Greek Grthodo Church of Canada, 1918-1951 . Išleido Gtta
wos Universitetas 1981 m. Jis taip pat yra autorius visos 
eilės aktualių istorinių straipsnių. Knyga specialistų yra 
labai gerai įvertinta. Ją galima įsigyti pas Senatorių P.
Yuzik, The Senate,Gttawa, Gnt. KIA GA4. Kaina $1G, -
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JAV Lietuviu Bendruomenės te
30 m. veiklos Šventė

J. V.D A N Y S 
/tęsinys/

Pereitais ir šiais metais JAV IB ir jos Kultūros Ta
ryba paskyrė didesnį skaičių premijų įvairiose veiklos 
srityse. Pereitais metais buvo surengta "premijų šven
tė" ir visos metinės premijos įteikta kartu. Šiais metais 
tas nutarimas tęstas ir premijų įteikimas įvyko 1982 m. 
balandžio 18 d. Detroite , Dievo Apvaizdos Kultūriniame 
Centre.

Literatūros, vadinamosios "didžiosios premijos"' - 
$3GGC f — mecenatas yra JAV Lietuvių Bendruomenė. Ki 
tos šešios yra skiriamos JAV LB Kultūros Tarybos ir 
šių premijų /$1GGG. - kiekviena/ mecenatas yra Ameri
kos lietuvių Fondas. Susidaro nemaža suma ir premijų 
paskyrimas yra galimas tik dėl Amerikos Lietuvių Fon
do glaudaus bendradarbiavimo su JAV Lietuvių Bendruo
mene, ir taip pat dėl smarkiai padidėjusių tiesioginių au
kų JAV LB Vasario 16-tos šventės metu.

Komisijas premijoms -.Skirti sudaro JAV LB Kultu - 
ros Taryba, kuri vėliau atlieka ir organizacinius darbus 
šventę ruošiant kartu su kuria nors LB apylinke.

Premijų pagausinimo iniciatorė yra energinga JAV 
LB kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė iš 
Cleveland©.

Lietuvių Bendruomenės literatūros 1981 m. premija 
buvo įteikta rašytojui Jurgiui Jankui už pasakojimų , 
/■ taip juos vadina autorius ir jų knygoje yra 7 / rinkinį: 
"Paparčio žiedas". Premija yra konkursinio tipo. Jury 
komisijai buvo prisiųsta 24 kūriniai ir dauguma balsų pa
skirta premija "Paparčio žiedo" autoriui. Jury akte mi 
nima, kad kartu įvertinama ir autoriaus ankstyvesnieji 
kūryba.

Dailės premija įteikta dail. Adolfui Vale š kai, į 
vertinant jo svarius pasiekimus dailėje. Galima.paminėti 
jo mozaikas ir vitražus, kurių yra sukūręs daugelyje A - 
merikos šventovių. Vienas ir didžiųjų darbų yra redeko- 
ravimas St. Philomena’s Church Chicagoje. Kanadoje jo 
vitražai yra Prisikėlimo parapijos šventovėje Toronte.

Kultūros darbuotojo premijos laimėtojas buvo Dr. 
Vytautas Kavolis, kuris asmeniškai premijos įteikime 
šventėje negalėjo dalyvauti. Dr. Kavolis yra vienas iš 
Lietuvių Studentų sąjungos, studentų Santaros, vėliau per 
siorganizavusios į Santaros-Sviesos federaciją, steigėju 
ir yra svariai prisidėjęs prie žurnalo "Metmenų" pasiro
dymo ir redagavimo. Taip pat yra parašęs čTaug publi - 
cistinių straipsnių.

Dr. Rimvydui Šilbajori.ui įteikta premija už 
lituanistinę publicistika anglų kalba . Dr. R. Šilbajoris 
yra pripažintas literatūros kritikas ir taip pat daug pa - 
rašęs ir lietuvių kalba. Iš daugelio darbų anglų kalba pa
minėtina knygos "Perfection in Exile" /197O apie lietuvių 
literatūrą/, kartu su latviais ir estais "Baltic Literature 
and Linguistics", daug straipsnių žurnaluose "Journal of 
Baltic Studies" , "World Literature To-day". Ypač rei
kia pažymėti jo labai aktyvią veiklą AABS /Association 
for thę Advancement of Baltic Studies - Baltų studijų 
puoselėjimo draugija - , kurioje , palyginti mažai ma -
tome lietuvių ir apverktinai mažai kanadiečių lietuvių su 
moksliniais darbais.

Muzikos premija paskirta prof. Juozui Žilevičiui 
pirpaž.įstant jo didelius nuopelnus lietuviškai muzikai ir 
muzikologijai; yra parašęs apie 4GG muzikos kūrinių , 
daug rašęs muzikos klausimais ir įkūręs muzikologi - 
jos archyvą. Prof. J. Žilevičius į šventę negalėjo atvykti

Radio premija įteikta Petrui P e t r u č i u i , sekmi n- 
gam ilgamečiu! "Margučio" radijo stoties vadovui Chica - 
goję. P. Ltetrutis sėkmingai tęsia "Margučio” įkūrėjų 
Antano ir L i Ii jos Vanagaičių darbą . "Margutis " jau 
peržengė 5G m. amžių. Lietuviško radijo kelias išeivijo
je sunkus, nes ne tik nėra lengva stotį išlaikyti, bet taip 
pat trūksta tos srities darbuotojų.

Teatro premija buvo paskirta Chicagos Lietuvių sa
tyriniam tetrui "Antras kaimas", kuris įsisteigė 1963 m. 
Jie save vadina "satyrinio teatro grupe", o vadovas, va
dinamas "grupės prievaizdu" „ yra Titas Antanaitis.

"Antrasis kaimas" premijų šventės metu atliko trum
pą programą, sudarytą iš humoristinių ir satyrinių skečų.

Premijų įteikimo šventės programą pravedė Juozas 
Stempužis. Pačią šventę pradėjo JAV LB Kultūros Ta
rybos pirm. Ingrida Bublienė, o Tarybos vicepirmininkas 
2 psl.

Viktoras Mariu nas kalbėjo tema "Kultūros veiklos dir
va". Atitinkamomis progomis žodį tarė V. Kutkus, 
JAV LB pirm, ir Stasys Baras, Amerikos Lietuvių 
Fondo Tarybos pirmininkas, premijų mecenatų vardu.

Premijų įteikimo šventė yra laureatų išrinkimo, ku
rį atlieka jury komisijos, kulminacinis taškas. Sukoncen-, 
truojant keleto premijų įteikimą, stipriau i iškeliami 
bei pagerbiami kultūriniai atsiekimai. Praktiškai šiam 
kontinentui esant tokiam dideliam, susidaro nepatogumų 
visus suvesti į vieną vietą.

Premijų skyrimas turi dvejopą reikšmę, būtent, pri
pažinimo ir paskatinimo. Išeivijoje bet kurt pozityvi kū
ryba ir veikla yra nelengva. Profesionalų literatų ir 
menininkų, atseit, kurie iš to ir pragyvena, išeivijoje re
ta. Dauguma aukoja dalį savo laiko ir pastangų dalyvauda
mi lietuviškoje kūryboje ar veikloje. Todėl pripažini - 
mas yra moralinis pasitenkinimas, dažnai vienintelis at
pildas.

Šiais metais šešios premijos buvo daugiau ar mažiau 
ilgametės veiklos pripažinimas. Iš tikrųjų, tokia veikla 
lietuviškai bendruomenei yra bene svarbiausia' kultūrai 
išlaikyti išeivijoje.

Premijų buvimas turėtų būti paskatinimas kurti. Tas 
ypač tiktų tuo atvejų, kai skelbiama konkursai ar premi - 
juojami dailės parodoje išstatyti darbai.

Premijų skyrimas turi ir savo sunkumų, tiek suda - 
, rant jury komisijas, tiek nustatant konkurso sąlygas ir 
1.1. Negalint pritaikyti matematinės formulės, gali pa
sireikšti nuomomių skirtingumas tiek renkant kandidatus, 
tiek po laimėtojų išrinkimo. Bet viena yra aišku, kad 
išrinktieji yra verti premijų ir džiugu, kad dar turime 
daug kandidatų ateities premijoms.

Kanadoje ilgą laiką buvo tik viena Vinco Krėvės,lite - 
ratūrinė premija skiriama kas antri metai. Jos mecena
tas yra Montrealio Akademinis Sambūris. Pereitais me
tais Kanados Lietuvių Bendruomenė įsteigė metinę kultū
rininko - visuomenininko premiją ir numatė jų skaičių 
praplėsti. Nėra kalbos, kad ir Kanadoje turime nemaža 
asmenų daug pasidarbavusių kultūrinėse ir visuomeninė
se srityse.

BENDROS PASTABOS
Prel. J. Balkūno pamokslas iškilmingų mišių metu 

buvo gilus žvilgsnis į praeitį ir į ateitį. Jis ypatingai pa
brėžė Lietu vii} Bendruomenės įkūrimo reikšmę sakyda - 
mas: "Mūsų problema 30 m. atgalios buvo lietuviško gy
venimo Amerikoje krikimo pradžia. Nutautimas arba a- 
merikonizacija reiškėsi pasibaisėtinai" /Panašiai yra 
rašęs ir prel. Krupavičius, JVD/„ Lietuvių Chartos pa
skelbti dėsniai lietuvybės išlaikymas ir tautinė kova už 
laisvę ir Nepriklausomą Lietuvą buvo lengvai supras
ta naujosios išeivijos bangos, bet gana šaltai sutikta seno
sios išeivijos bangos, todėl Lietuvių Bendruomenės 
įkūrimas buvo ypatingai svarbus.

Prel. J. Balkonas taip pat labai sveikino lietuviškos 
parapijos metų paskelbimą. Ir prieš 3G motų jis teigė, 
kad lietuviška parapija turėjo būti lietuvybės centru.

SVARBŪS SVEČIAI IŠ VALDŽIOS ĮSTAIGŲ
Šventėn atsilankė James Brickley, Michigano valsti - 

jos gubernatoriaus pavaduotojas ir " Voice of America " 
radijo direktorius Eugene Pell iš Washington©.

J. Brickley pasakė trumpą sveikinimo kalbą^perskai- 
tė Michigan gubernatoriaus W.G. Milliken deklaraciją, 
stelbiančią balandžio 16-18 dienas "Lietuvių Dienomis " 
Michi ganė".

E. Pell, kaip korespondentas - žurnalistas, buvo 
du ir pusę metų Sovietų Sąjungoje, lankėsi ir Lietuvoje . 
Aušros Zerr, JAV LB Visuomeninių Reikalų Tarybos 
pirm, pristatytas, pasakė ilgesnę .kalbą apie sovietinį gy
venimą ir problemas tenai ir čia, Įdek tai liečia įvairias 
sovietų valdomas tautas, jų tarpe ir lietuvių.

IŠKILMINGA, ĮSPŪDINGA IR SKLANDI ŠVENTĖS EIGA
Įvairi ir plati dviejtj ir pusės dienų programa praėjo 

sklandžiai pagal numatytą laiko tvarkaraštį. Vieninte
lis "užkliūvimas" buvo banketo programoje, kai svečio 
įdomi kalba, geras literatūrinis skaitymas su gyvais 
komentarais ir puikus koncertas jau nebesutilpo numa - 
tytuose laiko rėmuose. Įspūdingos buvo koncelebraci - 
nes pamaldos, atlaikytos vysk. V. Br i z gi o , asistuojant 
5 kunigams, su minėtu gilios prasmės prel. J. Balkūno 

pamokslu, gražiai giedant chorui / sako dar gana naujai 
suorganizuotas/ ir sol. G. Čapkauskienei, Kultū
ros Centro erdvios patalpos turi ir gerus virtuvės įrengi
mus, todėl atstovai, kurtų užsiregistravo virš ICO,, ir 
svečiai čia vietoje buvo vaišinami. Bankete-koncerte da
lyvavo pilna salė, arti 5GG.

KAIRĖJE - meninkai, 
dalyvavę JAV Lietuvių Bend
ruomenės 3G m. veiklos mi
nėjimo šventės, kultūrinėje 
programoje-poetas Be r na r - 
das BRAZDŽIONIS, skaitęs 
savo poeziją, skulptorė Bi
rutė RAUCKIENĖ, surengusi 
savo 22-jų skulptūrų ir 2G 
tapybos kūrinių parodą i r 
solistė Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ, atlikusi koncertą.

Nuotraukos: J.V.Danio

Rengėjai su visais padėjėjais gražiai pravedė šventę.
JAV Lietuvių Bendruomenė pradėjo savo veiklą prieš 

3G metų daug sunkesnėse sąlygose, kaip kad kuriame ki
tame krašte, bet aiškiai pasiekė svarbiausią - dominuo - 
jančią reikšmę ne tik JAVbet ir viso pasaulio išeivijoje. 
Šiaip ar taip didžiųjų užsimojimų išeivijoje pagrindinė at
rama yra JA Valstybėse.

Lietuvių Bendruomenės subrendimą ir stiprumą bene 
geriausia liudija paruoštos rezoliucijos, kuriose papras
tais žodžiais išreiškiama didelės šakotos veiklos progra
ma be jokių užmetimų ar "atsi skaitinė ji mų", kaip kad pa
stebima kai kurių kitų organizacijų rezoliucijose.

KLB atstovavo Krašto Valdybos pirm. Joana Kutai - 
t ė, Juozas Danys - vicepirm. ir Jonas Si manavi- 
čiusj; Krašto Tarybos nariai : C. Kuras, /Windsor/, 
K. Dubauskas /Calgary/, Lucija Skripkut ė ir Vida 
Stanevičienė /Hamilton/ ir būrys svečių iš kaimyni
nio Windsoro, tarp jų ir šv. Kazimiero parapijos klebo - 
nas kun. D. Lengvinas.

LIETUVIŠKU PARAPIJŲ METAI IR JŲ VYKDYMAS 
(Komiteto veiklos informacija)

Šie metai, susitarus ALRK Kunigų Vienybei, JAV Lie
tuvių Bendruomenei, Lietuvos Vyčiams, ALK Moterų 
Sąjungai ir ALR Katalikų bei Ateitininkų Federacijoms 
ir entuziastingai pritariant vysk. Vincentui Brizgiu! ir 
Lietuvių Katalikų Tarybų vedėjui kun. Kazimierui Puge- 
vičiui, yra paskelbti Lietuviškų Parapijų Metais. Tuo 
norima atkreipti visos --tikinčios ir netikinčios — lietu
vių visuomenės ypatingą dėmesį į vieną', iš lietuviškojo 
išeivijos gyvenimo židinių, kuris turėjo nepaprastos 
reikšmės prrisityje ir kuris dalį šios reikšmės tebėra 
išlaikęs ir išlaikyti ir ateityje.

Mes stengiamės ugdyti išeivijos lietuviškąją kultūrą, 
remti ir skatinti visas teigiamąsias mūsų tautos gyve 
nimo apraiškas. Lietuvių katalikų ar protestantų parar- 
pija daugelyje mūsų kolonijų yra pats pagrindinis ar bent 
labai svarbus mūsų religinio ir tautinio gyvenimo cent
ras. Kaip ir kiekvienas gyvas organizmas, jis bent ret
karčiais yra reikalingas atsinaujinimo ir sustiprinimo . 
Savaime suprantama, kad per vienerius metus pilnai ai 
net ir patenkinamai tai atsiekti netiktai nėra lengva,bet 
ir aplamai neįmanoma. Tačiau visiems lietuviams nuo
širdžiai rūpinantis ir padedant, riet ir per vienerius me
tus gali būti pradėti netiktai sėkminga pradžia, bet pa
dėti ir tvirti pagrindai tolimesniam šio darbo tęsimui.

Lietuviškų Parapijų Metų atsišaukime buvo numaty
tas centrinis iniciatyvos židinys metų darbams planuoti, 
derinti ir skatinti. Tuo vadovaujantis, Cleveland© buvo 
sudarytas koordinacinis Metų komitetas, kuris jau ap - 
svartė ir pradėjo vykdyti kai kuriuos svarbesniuosius 
darbus. Buvo paruoštas ir spaudai bei radijo progra
moms išsiuntinėtas kreipimasis,. kuris pakartoja šių 
metų siekinius, prašo kunigų ir pasauliečių paramos ir 
ragina sudaryti lietuviškų parapijų Metų vykdymo komi
tetus atskirose vietovėse. Šis kreipimasis lietuvių bei 
anglų kalbomis buvo taip pat pasiųstas asmeniškai JAV 
lietuvių parapijų klebonans, vienuolijų vyresniesiems 
bei vyresniosioms ir organizacijų dvasios vadams.

Tiesioginis ir pagrindinis Lietuviškų Parapijų Metų 
vykdymas be abejonės priklauso vietovių komitetams, 
kurie geriausiai žino dažnai begalo įvairias kiekvienos 
apylinkės sąlygas ir galimybes.

Ieškodamas tinkamiausios datos Lietuviškų Parapijų 
Metų kulminaciniam taškui, Komitetas taip pat nuspren
dė, kad iškilmingam metų užbaigimui labiausiai tiktų 
ateinančių metųšv.Kazimiero šventė, kovo 4 dieną. Tuo 
kartu būtų iškelta ir pabrėžta šio mūsų šventojo reikš
mė .ruošiantis artėjančiai 500 metų jo mirties sukakčiai.

Vienu iš svarbiausių šiųmetų įvykių bus ypatingas su
važiavimas lietuviškų parapijų dabarties rūpesčiams ir 
ateities galimybėms aptarti, kurį, susitarus su vysk. V. 
Brizgiu bei organizacijų vadovybėmis komitetas planuo
ja šiam rudeniui.

Lietuviškų Parapijų Metų komitetas

TREMTINIO PSALMES
Nuo Sibiro taigų, nuo sugriautų Europos miestų mes liū
di jom gyvąją tėvų žemę.

Ir kas tave išneštų amžiam, jei ne mūsų maldos, kančios 
ir kraujas.
Praradom jaučius ir žirgus, bet užgrūdinom meilę 
tėvynei.
Pavirto pelenais rūmai,pilys ur šventovės,bet mūsų pir- 
dys patapo meilės tvirtovėm.
Užžėlę vaikščioti takai, ir vartytas vagas usnys aptrauką 
bet mes nevilty neprapuolėm. F.K i r š a
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LIKUČIAI
ZJ.J.B./

/ tęsinys /

GENČIARIKIO MIRTIS /476 m.poKr./
Bizantijos rytinė imperija laukė ir žiūrėjo, ką Gen - 

čiarikis toliau darys. Tik imperatoriaus Leono I /457 - 
474/ laiku, Konstantinopolis pakeitė savo politiką prieš 
vanduolius. Šis pasiuntė Genčiarildui ultimatumą ir pa - 
didino laivyną. Sakoma, kad jis sumobilizavo 7.000 jū
rininkų su LOGO laivų, taip kad šie galėjo pervežti 1GG. 
GGG karių. Taip pat sutelkė apie 64.GGO svarų aukso ir 
7GG.GGO svarų sidabro, kad apmokėjus šį žygį. Jei tai 
tiesa ,tai koks buvo Genčiarikio laivynas ?

Nėra abejonės, kad toks imperatoriaus elgesys bu - 
vo milžiniško maštabo. Tuo tarpu Genčiarikio laivynas 
jau buvo prie graikų pakraščių, sistematingai vislią nai - 
kindamas. Graikų laivynas pakėlė bures link vanduoliii 
užimtų strateginių taškų vakarinėje Viduržemio jūros da
lyje, o tuo tarpu kariuomenė, vadovaujama MARSUSo ir 
HERACLIUSo, paliko Egyptą ir traukė per Tripolitaniją 
Kartagos link / tai prilygsta vokiečių taktikai Afrikoje , 
II Pas. Karo metu, Rommeliui vadovaujant.../.

Sardinia ir Sicilia pasidavė. Vanduoliai buvo išstum
ti iš Tripolio. Bizantijos laivynas išmetė inkarus prie 
Cap Bon / Promontorium Mercuri / arti Kartagos.

G ką padarė Genčiarikis ? Jis, panaudodamas "trik- 
są", sudegino graikų laivyną ir išblaškė besikeliančius 
karius. Jų kariuomenė iš Tripolitanijos turėjo atsitraukti. 
Tai atsitiko 467 m.vasarą. 471 m.imperatorius apkal - 
tino g-alaną ASPARĄ, kuris atidavė Kartagą Genčiarildui, 
sąmokslu su vanduoliais, ir jį nužudė.

Bizantija pasirašo taikos sutartį 476 m. Taip 
žūsta visa Vakarinė Imperija. Po 17 metų, T au ta riki s 
/apie kurį kalbėjome kartu su Prūsėnų ar Prutheniu/pai- 
ma karališkąją karūną su sostine Rave n o j e /perkel
ta iš Romos/.Gi Bizantija dar gyvuoja 1GGG metų*.

476 m.GENČIARIKIS, "Karalius Žemės ir Jūrų", nu
mirė. Jis sulaukė 86 m. amžiaus. Tai buvo pirmasis 
Europos Adomas, Krivių Krivaitis, pagimdęs Tulūzos 
karalystę Ispanijoje /419-5O7/ ir Afrikos karalystę su 
sostine Kartaga /429-534/. Iš jų vėliau gimsta ispanų ir 
berberų tautos. / bus daugiau /

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINĖS KELIONĖS į S P Ū D ŽI A I

Z.PULIANAUSKAS
/tęsi nys/

INNS BRUCK’AS
........ Rytas buvo gana gražus. Dviejų linijų ir dviejų 
krypčių greitkelyje auto mašinų judėjimas buvo gana ma
žas, todėl ir mūsų;kelionei nebuvo susitrukdymų. Žemės 

„ paviršiaus reljefas buvo kalnuotas. Pakelėse nesimatė 
jokių pastatų. Tolimesnėse antkalnėse jų šiek tiek jau 
buvo. Po poros valandų keliavimo pasirodė ir ūkiškos so
dybos.

Artėdami prie Austrijos, specialiai buvome užsukę 
į MUncheno miesto dalį, kur 1972 m. vyko Olimpinės spor
to žaidynės. Jų metu buvo nužudyta 11 Izraelio sportinin
kų. Įvairūs sportiniai pastatai buvo arti mūsų privažiuo
to kelio. Dešinėje matėsi keli dviejų aukštų nedideli spor
tininkams gyventi pastatai ir vienas kitas, tik vieno aukšto 
Pats kiemas gana gerai atrodė’švaros prasme. Kitoje ke
lio pusėje buvo žiūrovams nemaži pavilionai, apie juos ža
liavo žolė. Norėjome įeiti į aikštės vidų, bet tvora ir už
rakinti vartai neleido tai padaryti. Šiaip aplinkui jokio 
žmogaus nesimatė. Tarp kitko, Mtinchene yra didžiausia 
Vokietijoje alaus išgėrimo užeiga. Dalis keliautojų pagei
davo ten užsukti ir paragauti šalto alaus bokaliuką, bet dėl 
laiko , stokos , negalėjome to malonumo pasiekti. Taip 
aplinkui pasižvalgę , vėl vykome tolyn.

Priartėjome ir Austrijos sieną. Privažiavę jo multi - 
nę, joje jokios problemos neturėjome. Vadovas ir šoferis 
joje užtruko tik penketą minučių. Jiems grįžus jau vykome 
Austrijos teritorija. Truputį pavažiavę, sustojome 
užkandžiams, prie kelio esamame restorane-parduotuvė- 
je. Užkandžiij metu iš vietinių gyventojų paaiškėjo, kad t 
tyroliečių tarpe yra ir tautų mišinys:austrųir italų. Italai 
daugiausia užsiima prekyba ar pramone. Pasiekę Inns - 
bruck’o miestą, tuoj įvažiavom į didžiąją miesto gatvę 
Maria Theresa vardu. Tai buvusios Austrijos Imperato - 
rėš vardas. Privažiavę Baziliką /ją vadina "Mūsų motina 
per keturiais pilioriais"/, įėjome į jos vidų. Bazilika 
gana didelė, išpuošta labai gražiai religine ir menine 
prasme. Prie jos buvo nemaža kalnuota aikštė, apsupta 
3 ir 4 aukštų namais. Juos stebint, tuoj krito į aids jų sto 
gų didelis nuolaidumas. Langai stipriai išstumti lauko 
pusėn. Taip, būdamas kambaryje prie lango? labai leng - 
vai gali matyti , kas darosi lauke, tavo dešinėje ir kairė - 
je pusėje. Tokio stiliaus statyba dar niekur nebuvo ma
tyta ir jos pavadinimas - nežinomas.

Iš trumpos miesto apžiūros susidarė išvada, kad ty
roliečių sostinė In.isbruck’as 7GG metų senumo miestas, 
turi gražių gamtovaizdžių, istorinių praeities meno ir 
architektūros paminklų. Gražius vaizdus tiekia ir netolimi 
Alpių kalnai. Apie 7 vai. atvykome viešbutin "Mozart". 
Vadovo aprūpinti kambarių raktais, vėl skubėjome juos 
susirasti, nusiprausti ir pasikeisti kitais rūbais. Iš čia 
tuoj vėl reikės vykti pietums į kitą restoraną, o po pietų- 
į koncertą. Restorane buvome vaišinami "šniceliais" ir 
vynu. Skubiai pavalgę, sutaupėme dar laiko nueiti į suve
nyrų krautuvę skersai gatvės, apsižiūrėti ar šio to nu - 
sipirkti. Tarp kitko, Austrijos restoranų valgių sąrašuo
se visada turi būti "Schnitzel" vardas.'Veršiena mėsa lai
koma mėsų "karaliumi". Tuo "karaliumi " ir mes buvo - 
me pavaišinti. Nuskubėję parduotuvėn visi pirkosi dova-
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llgiausias Europos tiltas Brennerautobahn prie Schonberg o

nų. Mano žmona pasirinko kristalinį ežiuką, sumokėjusi 
5GO markių arba apie 32 Amer. dol. Joje dar besidairant, 
atbėgo vadovas ir greitai visus ragino eiti į koncertą. 
Prie kasos buvo susidariusi eilutė. Susimokėję už prekes, 
vėl bėgte bėgome į koncerto salę, to, paties restorano na
muose, Il-me aukšte. Įeinant salėn, jau kilo scenos už - 
danga, kurioje prisistatė svečiams programos dalyviai. 
Jų buvo per 20 asmenų tyroliečių grupė. Pradžiai padai - 
navo solo tris dainas jauna dainininkė, pasipuošusi tauti - 
niais rūbais. Toliau sekė mišrus duetas ir trio atlikę po 
porą ar trejetą dainų. Sekė trumpi jumoristiniai veika- 
liukai.

Pirmosios pertraukos metu mums buvo atnešta ska
naus vyno, kurį galėjome ragauti susėdę prie staliukų , 
programos metu. Salėje buvo arti 5GG žiūrovų.Progra
ma truko apie porą valandų,austrų kalboje. Jos atlikėjai 
gavo daug katučių. Iš kur buvo atvykę kiti žiūrovai, sun
ku pasakyti. Raštu programos paaiškinimo nebuvo.Pub
likai koncertas, kaip ir mums kanadiečiams, patiko.

Sekančios dienos rytą, atsisveikinę su Imsbruck’u ir 
Austrija, išvykome nauja kryptimi į kitą valstybę - 
ITALIJĄ.

Birželio 26 d. rytas buvo gana gražus, bet dar ne toks 
šiltas, kad reikėti} išjungti autobuse šildymo priemones. 
Oras skaidrus ir pro langus vaizdams sekti labai patogu. 
Bet vėliau, saulutei pakilus, sėdintieji prie langų keliau
tojai nusileido užuolaidas, taip, kad pro paliktus plyšius 
sunku buvo ką nors įžiūrėti. Tuo momentu vadovas pri
minė Austriją, Vienos valsą ir jo autorių. Aš tą valsą e- 
su šokęs jaunystėje nepriklausomoje Lietuvoje. Jis man 
labai patiko. Manau, kad dar daug lietuvių tą šokį ir jo 
muziką prisimena. Betgi apie jo autorių žinios buvo gal 
būt, menkos, o dabar jos visai išseko iš galvų. Aš čia 
trumpai priminsiu.

Bvuo taip: 1825 m. buvo gimęs berniukas, kurio tėvas 
jau buvo žymus muzikos dirigentas.-Tėvas norėjo, kad 
tas vaikas išmoktų knygų rišimo amato. Tai buvo Jo 
han Strauss, valsų karalius. Būdamas 15 m.amžiaus jis 
pradėjo groti jaunuolių kvartete, kurį sudarė knygryšiai , 
kaip ir jis pats.. . Po kiek laiko jis tapo Austrijos gar
senybe kaip šokių muzikos kompozitorius ir dirigentas . 
Būdamas 19 m. amžiaus, jis jau pats dirigavo savo kuri - 
nius, kuriuose atsispindėjo jo įkvėpimo šaltinis -Austri
jos ir jos sostinės Vienos grožis. Savo kūriniais jis pa
garsėjo visame pasaulyje.

Pakeliui romantiškon Venecijon, buvom užsukę į Alpių 
kanlynuose esančią olimpinių slidinėjimų rungtynių vietą, 
kur 198G m. vieno sportininko buvo toliausiai nušokta su 
slidėmis- 1G7 metrai. Kalnas gana aukštas, apaugęs spyg
liuočiais medeliais. Jo viduje paliktas žaidėjams gana 
platus takas. Pakalnėje pristatyta sportiniams reikalams 
pastatų ir žiūrovams sėdynių. Kiek toliau, pora mažų par
duotuvių, kur galima gauti ir kavos puodelį.

Iš čia pasukome Į Europoje ilgiausią tiltą /apie 1 kmZ 
Prieš 3 metus, statant šį tiltą žuvo 1G darbininkų. Šis 
tiltas vadinamas "Europabrlick" arba "Brennerautobahn". 
Dar po to pravažiavome gana ilgą tunelį ir jau buvome 
arti Italijos sienos ir Alpių kalnų. Italijos sieną prava - 
žiavome be mažiausių sutrukdymų. Vykome į Veronos 
miestą pasižiūrėti, kaip atrodo toji vieta, kur kadaise 
gyveno ir mirė įsi mylėjusių pora: Romeo ir Julija. Au - 
tobusui sustojus prie miesto arenos, ėjome prie reikia - 
mos gatvės. Ją greit pasiekę spaudėme pirmyn. Ta siau
ra gatvele teko eiti apie 15 minučių.Jos gale stovėjo ap
leisti vieno ir dviejų aukštų seni namai. Viename gatve
lės kampe stovėjo žmogaus ūgio Julijos skulptūra. Kodėl 
tik vienos Julijos, nebuvo kam paaiškinti. Čia pasidarę 
nuotraukų, dar pasidairę aolinkui, grįžome prie autobu
so.

Tragišką Romeo ir Julijos istoriją,parašytą drama
turgo Šekspyro, daugelis žino. Ši istorija buvo pritaikyta 
ir baletui, buvo šokama ir nepirklausomos Lietuvos teat
rų scenose. Man pačiam teko matyti Kauno Valstybinia - 
me Teatre. Šis baletas yra ir okup. Lietuvos repertuare. 
1979 m.teko viešėti Viliniuje ir kaip tik turėjau progos jį 
ten vėl pamatyti.

Iš Veronos jau tiesiai vykome į romantiškąją Vene
ciją, truputį sustoję kavos puodeliui- cappucino, pakelės 
užkandinėje. Čia jis kainavo 5GG lirų.

/bus daugiau/
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” VYRAS IŠ PLIENO” EPAS

Kūrinys apie negęstantį entuziazmo

Pasitarimų salėje, prieky, stovi žmogaus dydžio Leni
no statula, rimtu, kiek susirūpinusiu veidu, raudonosios 
drobės fone — bent kiek prasiskėtęs, bet neišsigandęs 
baltas erelis, kieK toliau, ta pačia siena dalijasi ir me
dinis kryžius su nukryžiuotoju. Iš tų visų trijų simbo
lių, atrodo tik Kristus ir lenkiškasis aras, tėra tikri 
savimi ir ta minia posėdžių salėje. Nejaukiai tesijaučia 
tik minėtoji statula ir vienas kitas vidaus saugumo or
ganų darbuotojas, įmaišytas darbo žmonių susitelkime.

Oportunistai, sukčiai, prisitaikėliai, pataikautojai, 
tylintieji didvyriai, triukšmingieji herojai, visi jie čia 
Įtartu, ir tikrai nesunku atskirti ir matyti; kurių yra 
absoliute dauguma, kurių pusėje tiesa, ir, faktinai, tei
sė, žmogiškasis orumas. Tai maždaug prabėgomis 
žvelgiant ir pagrindiniai apmatai, tikrai klasiniai stip:- 
raus lenkų gamybos filmo "Man of Iron",Andrejaus Waj
da režisūra. ^Filmas suktas paskutinio politinio atodrė-- 
kio metu, kai visa Lenkija tikėjo tautiniu ir valstybiniu 
prisikėlimu. Pagrindiniai filmo metmenys — laisvų ne
priklausomų profesinių sąjungų kūrimosi procedūra, 
pereinamasis laikotarpis tarpvalstybinių ir demokrati
nių unijų.

Gdanskas, Varšuva traukinys, viešbutis, Lenino var
de laivų statykla, areštinė, kapinės, geležinkelio pero
nas, privatus butas. Tai tik rėmai,tik butaforija ir lyg 
sceniniai efektai, ataudai, be galo rimtam siužetodės — 
tymu’, planingai, be mažiausio pasimetimo ar šokinė
jimo. Kiekviena miniscena apgalvota, išgyventa ir visiš
kai vietoje — neatimsi ir nepridėsi. Ir matai, kokį dide
lį žingsnį padarė lenkų filmas nuo Aleksandro Kordos 
iki Andrejaus Wajdos ekrano dominacijos. Jo žmogiško
ji šiluma ir meninis nemelas tiesiog trykšte trykšta iš 
kiekvienos poscenės. Nestebėtina, kad tikrai ne politi
niai motyvai lėmė, kad filmas kaip metų geriausias už 
sienietiškas buvo nominuotas Oskaro premijai. Lenkų 
militarinė valdžia, sužinojusi apie nominaciją, pasiuntė 
Akademijai Hallywoode pareiškimą, kuriuo filmas "iši
mamas iš kandidatų tarpo, o režisoriui Wajdai nelei - 
džiama atvykti į Akademijos ruošiamas o skarų įteikimo 
iškilmes. Wajda filme visai nenaudoja tokių žodžių,kaip 
korupcija, komunistas, rusai, okupacija, saugumas, mi
licija ar pan. Tėra tik "mes" ir "jie". Ir tų mes, prak
tiškai visi, gi jie — tik atskiri individai. Vienintelis, 
nuo ko filmas yra nedezinfekuotas, tai situaciniai, toje 
vietoje pateisinami, žmogiškojo charakterio lyg ir gy
vumo išsireiškimai, kaip "kurvos sūnus", "cholera" ar 
"lytiniai išsišnubavęs". Bet tuo, toje ir tokioje vieto
je, visai nesipiktini, tai beveik tos sekundės reikalavi
mas., realistinė būtinybė. Ne šventieji gi vedė tą darbo 
žmonių konfrontaciją. Filmo visumos tikrai neardo vie
nas kitas įdėtas reguliarios kino kronikos kadras. Tai 
nepadaro viso filmo demokratine juosta ekrane. Užtat, 
čia matome ir Lech Walęsą ir vyriausybės pareigūnus, 
vedančius derybas su unijistų atstovais. Ir tai —daugiau 
vaizdi įvykiųsvarbos iliustracijai,negu pigus propagan
dos sau efektas. Tai pilnas meninis, tikrovės su kurtu
azija vykęs mišinys, iškeliąs režisūros sabstilumo pa
žinimą ir pačių žmogiškosios sielos gelmių. Tai retas 
filmų, kuriam pasibaigus, esi priverstas galvoti, mąs
tyti, vertinti, virškinti, nerimti.

Paskutiniosios filmo užsklandos akimirkos. Sūnus, da
bartinis laisvųjų unijų aktyvistas, atneša gėles ir uždega 
ant gatvės grindinio žvakutę. Tai jo tėvo žuvimo vieta. 
Ūmai pasigirsta itin garsus, pulsuojantis, muzikinės pa
lydos garsas, sausas, skardinis — tak, tak, tak, ritmas 
ir taktas ir gilus moters balsas, beveik bulvarinės melo
dijos, dainuojančios — neverkite, motinos, savo sūnų, 
jų auka negali būti bevertė. Tak —tak, ritmingi kapo - 
jantys žodžiai, ritmingas, kovai dedikuotas taktas, že
mas, momentais sudrebąs solistės balsas,baigia tą dar
bo žmogui skirtą lenkišką epą.

— o— — o— — o —
Žinote ką? Dabar, turbūt mes visi, svarstome, klau

siame savęs ir vieni kitų, kaipgi užsibaigs > dabartiniai 
įvykiai ir situacija Lenkijoje. Aš nežinau, jūs nežinote, 
galime tik spėlioti. Taip? Ne. Ir aš nežinojau, bet da
bar žinau. Ir jūs žinosite tikrąjį atsakymą, jis taip ne
sunkus atsekti, nuo pat pradžios iki pabaigos, pamačius 
"Vyrą iš plieno".

Tarp kita ko, netrumpame filmo kūrėjų sąraše, mato
me ir lietuviškai švytinčias pavardes, kaip Kiškis ir 
Kaunas. Ir, jie, turbūt, priklauso tiems, kurie drąsiai 
liudija, kad žiema priklausė "jiems",o vasara priklau 
sys "mums" . Ji} gi — bent dešimt milijonų.

ATPAŽĮSTAMI PERSONAŽAI.., v
Trys vištos, buvusios maišto dėl kiaušinių pradinin

kės, išėjo dabar priekin ir pareiškė, kad Sniego Kamuo
lys buvo joms pasirodęs sapne ir įkalbėjęs jas neklausy
ti Napoleono įsakymų. Jos taipgi buvo paskerstos. Po to 
priekin iškrypavo žąsis ir prisipažino nuslėpusi per per- 
nykščią piūtę šešias varpas grūdų ir sulesusi jas nakties 
metu. Paskui vienas avinas prisipažino šlapinęsis į gir
dyklos tvenkinį. Jo žodžiais, taip padaryti jį skatino 
Sniego Kamuolys. Kiti du avinai prisipažino nužudę seną
jį aviną, ypatingai ištikimą Napoleono pasekėją, vaiky - 
darni jį aplink ugniakurą, kai jis sirgo kosuliu. Visi jie 
čia pat vietoje buvo paskersti. Ir taip prisipažinimai ir 
egzekucijos tęsėsi, kol ties Napoleono kojomis radosi krū
va lavonų ir oras pritvinko kraujo kvapo, kuris čia nebu
vo žinomas nuo pat Jones’o ištrėmimo laikų.

/ Iš G.Orwell "Gyvulių Ūkis"/
3 psi.
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PASIRODĖ SENIAI LAUKIAMA „GINTARO" PLOKŠTELĖ

Daug išsinešėm mes turtų iš tėvynės,
Kur paliko žemė ir namai,
Kur paliko kančios ir skausmai,
Vasaros - kaip auksas, žiemos sidabrinės ..

Daug išsinešėm,o tuščios mūsų rankos,
G tušti kelionės ryšuliai,
Rodos, visa liko pakelėj -
Kaip berželis, kaip sodybos, kaip tos lankos...

»
Tuščios rankos, o krūtinėj žiba:
Visas turtas tilpo širdyse'.
Visas turtas: protėvių dvasia, 
laisvės siekis ir gyvos širdies kūryba.

Tai Brazdžionio eilės, ku
rias girdėjau iš paties poeto 
lūpų, kai gavau Jūsų plokšte
lę. Žodžiai lyg Jums rašyti, 
kalbantys apie Gintaro įkū
rėją - Zigmą Lapiną ir jo vi
sus skatintojus irpadėjėjus, 
kurie tą "turtą" - "protėvių 
dvasią, laisvės siekį ir gy
vos širdies kūrybą" nešiojo 
20 metų savo širdyse ir pa
galiau įgyvendino, įkurdami
Montrealio Jaunimo Ansamb- pėdsakus, 
lį Gintarą'.

Šiandien, beveik 15-kai 
metų prabėgus, įkūrėjas jau 
"vadovas.emeritus", įamži
nęs savo ir Ansamblio darbą 
juostoje, kurią šį vakarą pa
skutinėms scenos šviesoms 
užgęsus, grįžus po šokių na
mo, galėsime klausytis ir 
turėt Ansamblio garsus savo 
pastogėse.

Džiaukitės visi, o Tu, mie
las Zigmai, didžiuokis, nes 
sugebėjai sukurti vienintelį 
tokio masto liaudies intru — 
mentų orkestrą šiapus Atlan
to. Uždegei draugus, prie- 
telius, jaunus ir senus, ku
rie valandų valandomis ne 
tik miklino pirštukus irplau- 
čiukus, bet taip pat pačius 
instrumentus drožė, klijavo, 
planavo, posėdžiavo ir gal
vas suko, kaip tą ansamblį 
išvystyti . O kur tos diemj 

dienos, kada sėdėdavai prie 
stalo ir gaidas rašei, kurias 
jaunimėlis pavertė į muzi
ką? Kiek darbo, rūpesčių, 
sutrūkusių stygų, birzgian- 
čių garsiakalbių, neveikian
čių šviesų, sulaužytų liežu
vėlių, pūslėtų pirštelių, pa
mestų gaidų ir ašarų' G 
šiandien, jau po darbo ir 
vargų, džiaugiamės visi Jū
sų užmojaus vaisiais. Jūsų 

laikui bėgant, 
smėlis neužpūs. Tikri ginta
rėliai, Jūs’.

Šiandien-pavasario šven
tė. Plokštelė karūnuoja pra
eities darbus, o Ansamblis 
su gražiai priaugintu prie
augliu toliau bujoja ir daug 
žada, kaip ir daržuose pa
vasario žiedai, kurie kelia 
galveles iš atbundančios že
mės.

Pagarba pirmūnams, kurie 
sugebėjo ne tik savo jėgas 
sukaupti, bet uždegti ir pa
ruošti pasekėjus - naujus, 
jaunus, energingus, vadovus, 
pasiryžusius darbą tęsti to
liau.

"Gintaras"koncertuose ne
pasitenkino tik viena liaudies 
meno šaka - instrumentaline 
muzika. Ieškodami naujų 
spalvų lietuviško meno per- 
davimui, išvystė savitą for
mą, panaudodami orkestrą, 

šokį,, dainą ir žodį. Pynės, 
formoje sukūrė ne vieną sce
ninį paveikslą, kuriuo' tūks
tančiai žiūrovų per 15 metų 
žavėjosi. Be abejo, ta link
me Ansamblis bręs toliau, 
vis praturtindamas savo pa
letę naujais atspalviais, ku
rie mums atskleis vėl ką į- 
spūdingo, ką gražaus, ką 
gaivinančio širdžiai.

Plokštelės aplanke,paste
linių spalvų derinyje, susi
mąstęs piemenėlis , savo 
rankomis išdrožta birbyne, 
dainuoja jaudinančiu, jautriu 
balsu. Girdi me jo giliausius 
pergyvenimus įgrotoj dainoj 
"Siuntė mane motinėlė "ar 
"Linelio" įvade. Tai ypatin
go jautrumo čia augusio 
liaudies muzikanto sielos 
kalba. Tai birbynės poetas '.

Neklysiu sakydama, jog ne 
vienas iš gintariečių,scenoje 
taip meniškai nusiteikę, na- 
muose sienas drebina su 
paskutinės mado.s walkman' 
ai s, video mašinomis irgra- 
mofonais, kuriuos užsivedę, 
gali prikelti ir visą kapiny
ną Subatėlei'. Linkiu- ne
pasimesti blizgančiose 
madingose garsų mašinose. 
Tobulinkitės toliau savo lais
valaikyje liaudies muzikoje , 
užgaudami savo rankomis 
kanklių stygas, savo lūpomis 
pučiamuosius. Perduokite
klausytojams tą gražią, ly
rišką, poetišką lietuvių liau
dies dainą.

O aš jau dabar užsisakau 
iš Jūsų geriausio klumpių 
meistro- klumpes, kad klau
sydama įgrotus "Subatėlę" ir 
"Dunda klumpės" galėčiau 
kojelėmis trepsėti kartu su 
Jumis.

Išgirdus susidainavusias, 
jaunas dainininkes, kurios 
su visa širdimi perduoda 
kiekvieną dainos žodį,nos

talgija apgaubė. Norėtųsi po 
šiaudine pastoge, prie ber
želių miškelio, praleisti su- 
bat vakarį.

Grkestras netik švariai ir 
jautriai atlieka savo kūri
nius, bet suteikia atitinkamą 
foną kvartetui. Malonu klau
sytis'.

Linkiu ir laukiu, nes tik
rai neleisi me Jums nutilti , 
dar daug gražių pynių su
kurti, naudojant švelnius 
instrumentų sąskambius, vi
liojančią liaudies djiiną, mik
lų šokį ir prasmingą bei po
etišką žodį, kurį niekas taip 
ansambliuose neperduoda, 
kaip Rasa Lukoševičiūtė.

Plokštelės įrašas viską 
nusako-"Kur gintarais".Tai 
Jūs, Ansamblio nariai, tie 
gintarai, akmenėliai Lietu
vos, kurie užuolaidoms 
prasiskleidus, liudijat savo 
tautine apranga, instrumen
tais, šokiais ir daina, kad e- 
sat aisčių tautos vaikai, jūs , 
gintarai,išmesti Baltijos jū MIŠKINIS — Halina Žmuidzinienė
ros.

Tiek vadovus, tiek visus 
Ansamblio narius sveikinu 
su Ansamblio atsiekimais ir 
ypatingai gražiai įrašyta 
pirma plokštele. Neškit ir 
toliau jums perduotą turtą , 
kuris telpa širdysef',.prote - 
vių dvasią, laisvės siekį ir 
gyvos širdies kūrybą".

O

OBELIS IŠ SUVALKIJOS SI

Rūsti dalis man nusibodo 
Širdis rūdyse surūdijo.

/ Ši kalba buvo pasakyta mu
zikės Dalios SKRINSKAITĖS- 
VISKGNTIENĖS, Montrealio 
GINTARG ANSAMBLIO 
krikšto motinos, pirmosios 
gintariečiij plokštelės pris
tatymo iškilmėse. Montrcaly- 
je, gegužės mėn.6 d., And
re Laurendeau Auditorijoje/.

Obelis iš Suvalkijos sodo
Sausa šaka širdy prigijo.

Obelis žiedai širdies rūdyse
Aršiau neg piūklas širdį graužia.
Obuolių tos obels gal niekad nematysiu,
Tačiau širdy nunoks, kaip meilė, dainos graudžios.

Vai dainos, dainos, šidrgėloj sužėlę, 
Pavasariu sugriaudėsite jūs.
Vai žydėk, žydėk, sausa obelėle,- ū’.jjAM -jpj.n ..-jaū
Tos dainos tau žalius lapus supūs. 1 : i
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Kazys Boruta

Juozas Šilėnus

VEIDU Į ŠIAURE
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

TI- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIU PADANGĖJE
40 — /tęsinys/

Kas jis? Gal lietuvis? Gal mažosios Lietuvos sūnus? 
O gal tik šiuos kelis žodžius temoka pasakyti. Bet ko- 
kiejie mieli man. Kodėl jis jų neištarė ankščiau? Kad 
aš lietuvis, jisai žino iš pirmos 'dienos. Įvairūs spėlio
jimai nedavė man ramybės per visą dieną.

Mano žaizdos dar nėra visai užgijuslos, bet aš jau 
jaučiuosi gana gerai. Tarulį irgi išrašo, ir vakare abu 
grįžtame į barakus. Su saulėleidžiu pakilęs šaltis ir 
šaltokas vėjas galanda mūsų veidus, nosį, ausis ir ko
jas. Skutame per plačią aerodroijio lygumą. Sniego kau- 
bureiių šešėliuose matau šelmiškai besišypsiančias Ger- 
tos akis ir vilnyjančias kaštoninių plaukų bangas, snie
go girgždesy rodos girdžiu jos besivejančius žingsnius..

Tarulis ir kažko užsimąstęs, šąlančią ausį ranka už
sidengęs, mina girgždantį sniegą. Skubame greičiau pa- 
sieicti užuovėjos. Barako kambaryje pasitinka prieš sa
vaitę palikti draugų veidai, vienos likimo šeimos bro
liai. Kelių dienų ilgesys išsilieja į nuoširdų pasikalbėji
mą, naujų įspūdžių pasidalinimą. Mes vėl kartu.

Savaitės laikotarpyje jokių ypatingumų neįvyko frontui 
aptilus. Sulėtėjo ir bunkerių statybos skuba. Į "senių" 
kambarį atkėlė naują gyventoją lietuvį išĮsrutės. Iš tar-x 
mes — klaipėdietis, vokiškai kalba gerai. Į jokius dar
bus jo neskiria, nuolat klausinėja mūsiškių, kaip patin
ka vokiečiai, nors pats išsijuosęs keikia juos ir aiškina 
greitą karo baigmę su vokiečių pralaimėjimu. Apie sa
ve meta visokius pėdsakus: vieniems sakosi iš Klaipė
dos, kitiems iš Pagėgių. Vyrai juo netiki ir į kalbas ne
sileidžia, aiškus provokatorius, žada išperti jam kailį.

Radio žiniomis Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Gūdi - 
joje, Ukrainoje ir Kaukaze vyksta stiprus partizaninis 
judėjimas ir kovos su į kraštus įsibrovusia rusųkariuo- 
mene.

Džiaugiamės, kad musų broliai stoja laisvės ginti. Va
karų fronte, Belgijos pasienyje vokiečiai pradėjo koat- 
4 psl.

raofenzyvinį puolimą. Sakosi paėmę daug karo grobio ir 
belaisvių.

Vokiečiai džiaugiasi ir tikisi iki Kalėdų visą Vakarų 
fronto ofenzyvą vėl perimti į savo rankas. Anglijoje, 
Churchill'is paskelbė pakartotiną naują vyrų mobiliza
ciją. Rusai artėja prie Budapešto vartų.

Vokiečiai gaisrininkai, kurių būstinėje klausomės ži
nių, džiaugiasi ateinančiais laimėjimais ir be galo geri 
mums, nuėjusiems ten pasiklausyti žinių. Užfundina 
karštų tarkuotų bulvinių blynų su lašinių spirgučiais.

Parneštos radijo žinios vyrams sukelia džiaugsmą, 
ypatingai apie brolių partizanų vykstančias kovas tėvy
nėje. Kai kas ima net išmėtinėti pats sau, kodėl nepa
silikęs gimtųjų laukų miškuose, kartu su kovojančiais 
broliai s ,

Nuodugniai išnagrinėję vokiečių ofenzyvinius veiks
mus Vakarų fronte, prieiname nuomonės, kad tai jų pa
skutinis pasispardymas prieš karo baigmę.

Slenka dienos prie bunkerių statybos darbų. Taniau jų 
žiedu apjuosiamas visas aerodromo plotas. Mūsųgrupė 
iš šešių vyrų ir Gefreiterio dirbame bunkerių vidaus 
baigiamuosius darbus. Darome suolus, stalus, lovas, 
duris, dedame grindis, tveriame pertvaras. Bunkeriai 
įvairaus dydžio, vieni gana dideli, susidedu iš kelių kam
barių, turi net atskiras virtuves, atskirus vandens šu
linius, patalpas maistui ir amunicijai sudėti,; s ani tori- 
jos punktus. Su kitais bunkeriais sujungti požeminėmis 
elektros ir telefono linijomis. Jie talpina šimtą ir dau
giau kareivių. Kiti mažesni, dvidešimčiai, tridešim— 
čiai žmonių. Jie atrodo gana stiprus ir pajėgūs atlaiky
ti artilerijos ir lėktuvų atakas. Giliai įkištos įžemęsie- 
nos sukrautos iš storų pušinių rąstų, lubos iš vidaus at
remtos stipriais stačių rąstų spyriais, ant kurių gula 
balkiai ir dvi trys eilės medžių. Ant jų apie pusmetris 
šiaudų ir apie du metrai žemių danga.

Mažesnieji turi tik vieną, gerai apsaugotą užmaskuo
tą įėjimą. Didieji po du ir tris Įėjimus, apsaugotus mas
kuotais kulkosvaidžių lizdais. Viduje jie gana jaukūs , 
pilni žemės ir nokstančių medžių tvaiko, apšildomi ma
žais geležiniais pečiukais su malkomis. Dienos šviesa 
gaunama pro mažyčius gerai apsaugotus langelius. Visi 
bunkeriai apjuosti aukštesnių pylimų žiedais ir tankų ap
kasų tinklu, su gerai. įrengtais prieštankinių ir Kulkos
vaidžių lizdais. Jie labai mažai iškilę virš žemės pa
viršiaus, gerai užmaskuoti ir sunku išskirti iš plačios 
aplinkos.

Atrodo, kad vokiečiai ruošiasi juose žiemoti ir su
daryti stiprią aerodromo apsaugą.

Vokiečių ofenzyva vakaruose įstrigo su dideliais nuo
stoliais jiems patiems. Ir vėl jų ūpas nukrito. Nekal

būs ir suniurę, tyli apie patirtus pralaimėjimus.
Lygiai kaip ir mes, kritiškai žiūrime į apmokomus 

"folkšturmiečius", nuo senatvės sulinkusius vyrus, ku
rie kasdieną grupėmis pražygiuoja pro mūsų barakus - 
apmokymams į netoli esančią šaudyklą, kaip naudoti 
seniai naudotą šautuvą ir naująjį ginklą "panzerfaustą" 
prieš rusų tankus. Daugumoje jau virš šešiasdešimt 
metų amžiaus, paprasti laukų darbininkai. Dalis jų in
validai, raiši ir kuproti, klumpėti, vien tik po dvarų 
kiemus kieminėti betinka žmonės.

Argi <ai naujasis Vokietijos ginklas, kurio laukia vo
kiečių karys? Argi jais dar tikimasi atlaikyti visuose 
frontuose kaskart didėjančias spragas. Ne mes vieni 
taip galvojame. Taip galvoja daugumas vokiečių karių, 
iš jų veidų tai galima išskaityti.

Jau kelinta diena laikosi pastovus šaltis. Rytmečiais 
mus pasitinka sniego pūkais pasipuošusios plikos me
džių šaKos. Artėjančių Kalėdų švenčių nuotaika atneša 
tolimi Gumbinės, Galdapės, Tilžės fronto ruožų kauty- 
nių atodūsiai.

DANGUS PRIEŠ AUDRĄ
Kūčių dieną tedirbame tik iki dvyliktos valandos. Li

kusias valandas gauname savų kambarių susitvarkymui.
Vakare, šeštą valandą, visi susieiname į kino salę 

bendroms kūčioms. Mums, lietuviams paskirtas vienas 
ilgas stalas. Kartu s i vokiečių kariais ir civiliais tar
nautojais sudarome vieną, kelių šimtų žmonių, bendrą 
kūčių stalo šeimą.

Kiekvienas gauname kūčių stalo dovaną: maišiuką 
su įvairiais sausainiais, saldumynais ir lūKalais. Ko — 
mandantas trumpu žodžiu atidaro vaicaro pradžią, palin
kėdamas visiems po garbingos pergalės, sekančias Kū
čias švęsti savo artimųjų tarpe. Jo žodžius palydi aud- 
dringas rankų plojimas. Plojame ir mes.

Po Komendanto kalbos, ant eglaitėmis išpuoštos sce
nos pasirodo Kalėdų Senis, kuris jumoro programa vi
sus nuteikia linksmai. Juokiamės ir mes bendros nuo- • 
taikos pagauti, nors širdyje tas juokas skęsta skausmo 
jūroje, dideliame paliktosios tėvynės ilgesyje.

Vokiečiai dainuoja savas įprastas kalėdines dainas. 
Gražios ir melodingos jos. Pritariam ir mes, nors 
daugelis tų dainų žodžiai mums dar nesuprantami.

Jiems nustojus dainuoti, komendantas paprašo, kad 
ir mes savas lietuviškas dainas padainuotumėm. Dai
nuojame ne kalėdines, bet įprastas, geriau sutariamas 
liaudies daineles. Jos plaukia iš mūsų krūtinių melo
dingai ir smagiai. Minutei pasijuntame verti dėmesio ir 
mes. Jų klausosi vokiečiai, jų veiduose rimtis ir susi
domėjimas. ' bu s daugiau /.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IB padangės mielos
/iš spaudos okupuotoje LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

500 HEKTARŲ SODAS 
KĖDAINIUOSE

Kėdainių rajone Pagirio 
valstybinis ūkis prieš 1G 
metų pradėjo specializuotis 
sodininkystėje. Čia dabar y- 
ra auginamos įvairių veislių 
obelys, 36 hektarus ploto už
ima juodieji serbentai, sly
vos ir vyšnios, 8 ha - kriau
šės. Rūpinamasi įsigyti 3. 
OGO tonų talpos šaldytuvą.

Nuimant derlių, ūkiui tal
kina moksleiviai ir studen - 
tai. Jiems čia dabar stato
mas bendrabutis ir valgykla. 
Planuojama pastatyti dar 3 
bendrabučius.

LIETUVOS TEATRO 
DRAUGIJOS PREMIJA

Jaunimo Teatro režiso- 
rius E.Nekrošius ir teatro- 
logė R. Vanagaitė laimėjo po 
premiją už darbą 1980-81 m. 
sezoną.

ANTROJI SEZONO PREMJERA 
ŠIAUDU DRAMOS TEATRE

Aukšto meninio lygio pa
siekęs Šiaulitj Dramos Teat
ras šį sezoną pastatė dvi 
premjeras: V.Krėvės "Skir
gailą" ir vengrų dramaturgo 
Akošo Kertes*© dviejų 
veiksmų pjesę "Našlės".

Spektaklius apipavidalino 
dail. D.Dokšaitė,

V. Krėvės ’’Šarūnas" Kauno teatre Šarūnas —J Budraitis, 
Viltė —R Staliliūnaite .

NEBEGRIS SENOVĖS LIETUVA
C

J.Valiūnas

GASTROLIUOJA
ANSAMBLIS "LIETUVA”

Akademinis Dainų ir Liau
dies Šokių Ansamblis "Lie - 
tuva", pasižymėjęs stiliaus 
grynumu ir aukšta menine 
kokybe po eilės koncertų 
Jurbarke,Šakiuose ir Prie - 
nuošė, koncertavo ir visoje 
eilėje mažesnių apylinkės 
miestelių. Dabar ruošiasi 
išvykoms į Moldaviją ir Uk
rainą.

NEEILINE TELŠIŲ 
KRAŠTOTYRININKU PARODA

Telšių kraštotyrininkai 
buvo surengę metraščių pa
rodą. Jau antrą kartą ge
riausiu pripažintas Anulėnų 
paukštininkystės valstybinio 
ūkio metraštis.

"Gelvoni.ų apylinkės etno
grafiją" paruošė A.Stackie- 
nė, Gelvonių Vidurinės Mo
kyklos mokytoja.Kadangi ten 
gyveno rašytojas . A „Bara - 
nauskas 1849-49 m., V. Lau- 
čiūnaitė kaupia apie jį me - 
džiagą.

EKSPERIMENTAI
VERŠELIU MAITINIMUI

Žeimių Kolūkyje, Jonavos 
rajone pradėta pirmą kartą 
Lietuvoje gaminti pieno p? - 
kaitalas. Iš nugriebto pienu 
gaminamas, praturtintas vi
taminais, prilygsta nenu 
griebtam pienui savo mais - 
tingumu. Rašo,kad juo gir - 
domi veršeliai gerai auga „ 
Bet iš kur paima tų vitami - 
nų, kurių ne tik veršeliams, 
bet vaikams ir ligonims 
okup. Lietuvoje trūksta?

"BAL TAR AGIO MALŪNAS” 
LENINGRADE

Vilniaus Akademinis Bale
tas išvyko gastrolėms Į Le
ningradą su baletu "Baltara- 
gio Malūnas", pagal K. Boru
tos veikalą. Muziką parašė 
V. Ganelinas.

MIRĖ LIETUVOS 
FILHARMONIJOS 
REŽISORIUS

Vladas Bartusevičius .Lie
tuvos Filharmonijos vyr.re- 
žisorius ir dirigentas mirė 
kovo 1G d.

Gimęs 1927 m. vasario 5 d. 
Svyriuose, 1952 m. baigė 
Lietuvos Konservatorijos 
liaudies instrumentų klasę. 
Nuo 1945 m. dirbo valstybi - 
niame liaudies dainų ir šo
kių ansamblyje, 1952-1962 
vadovavo Vilniaus Univer
siteto dainų ir šokių an
sambliui, o nuo 1962 -1972 
vadovavo iškiliam ansamb
liui "Lietuva". Nuo 1972 m . 
buvo paskirtas . vyriausiu 
Filharmonijos režisorium.

Komandiruotas į Mongoli- 
ją/kodėl?/, ten įsigijo Mon - 
golijos nusipelnusio meno 
veikėjo vardą. Palaidotas 
Antakalnio Kapinėse.

VILNIAUS PARODU SALĖSE 
STIKLO DARBU PARODA

Vilniaus Istorijos iri Et
nografijos Muziejuje vyksta 
stiklo dirbinių paroda.Arti 
300 eksponatų supažindina 
su stiklo gamybos bei me - 
ninio jo apdirbimo raida ir 
panaudojimu.

Yra ir senų laikų ekspo - 
natų: II-XIV a.stikliniai pa- 
papuošalai,pakliuvę į Lietu
vą iš Romos ir Artimųjų Ry
tų.

XVI a. rašytiniai šaltiniai 
mini Lietuvos stiklo dirbtu
ves ir šio laikotarpio darbai 
taip pat matomi parodoje.

Vėlesnių metų pagaminti- 
taurės, sietynai, vaistinės 
bei įvairūs indai, veidrodžiai 
bei langų stiklai su orna
mentais taip pat matomi .

Puošnieji stalo indai tais 
laikais buvo įvežami dau
giausiai iš žymiųjų Vokieti
jos, Čekoslovakijos ir Rusi - 
jos meistrų dirbtuvių.

išeivis savo gimtąjį kaimą, 
kuris jau buvo išėjęs į vient- 
kiemius, i neradęs savo gim~ 
tąjame Kieme vien molio pe
čių, jį apsikabinęs, apsiverk - 
davo, tai nūdieninis išeivis , 
atsilankęs irgi nebesras daugu
mos vienkiemią: vieni karo 
met usudegė,kiti po karo buvo 
perK.elti į naujus subūrimus — 
bendraūKius, vadinamus nau
jomis gyvenvietėmis. Laukai, 
laukai, — lygūs ištisiniai plo
tai ! Laukai be jokių sodybų , 
sakytum, tas sodybas su vi
sais gyvenamais ir kt- tro - 
bėsiais maras nušlavė, nes, 
senos sodybos iš pagrindų, 
net iškertant visus jas puošu
sias senus medžius. Anot 
Lietuvos partizanų dainos:

Nežinau kur man pereiti 
per sodelį takeliu.
Tėviškėlė pasikeitus, 
Nėr sodelyje gėlių.

Kur gimta bakūžė rymoj 
Kur dainelę dainavai, 
Šiandien viskas tikarima 
Iš baKūžės — pelenai. . .

Važiuok šiandien per Lietu - stambesnius ūkius, 
vą ir pamatysi, kad ji ištuš - 
tėjo. Jautimas susigrūdo į 
miestus ir ten, kad ir varga
nai,įsikūrė. Kaimo kolūkiuo-

nika bando pakeisti žmonių 
rankų darbą. Mažai beliko 
kaimo jaunimo, — vis seni 
mas. Negailestingai ištremti 
stambieji, samdomą daj^bo

Vilniaus Tealre pastatyta o- 
peretė -J.Strauss "Šikšnos
parnis". Duete-E. Kuodi s ir 
D. Juodikaitytė.

GERTI - TAVO REIKALASJEIGU GERI IR GALI
. JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

8 vai. .valearo.

ARBA SKAMBINK MUMS:

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

Donaldui D.: 661—1733._____________________________________________________
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kiją. Nepriklausomybės lai
kais kaime darbininkų buvo 
perteklius. Aš pats išnuoma
vęs 1924 m . dvaro centrą, tu
rėjau nuolatinių samdinių po 
20. Vasaros metu padieniui ų

kreivi 
VE/ūRODZIAI 
KAI APVALDO KERŠTAS

Vienas milijonierius keistuolis ekscentrikas viešai 
paskelbė, kad nustatytu laiku susirinktų vyrai, kurie no
rėtų vesti jo dukterį. Jis užrašytų pusę savo turto žentui. 
Kandidatų atsirado nemažas būrys. Čia jis pranešė są
lygą, kaip prieiti prie jo dukters. Nusivedęs prie savo 
nuosavybėj esančio baseino pasakė, kad jis išleis dukterį • 
už to jaunikio, kuris perplauks per šį baseiną, kuriame 
knibždėte knibžda plėšriųjų žuvų - pirankų. Įrodyti, kad 
tikrai jos pavojingos, jis nuėjo į kitą pusę baseino, atida
rė narvą, kuriame tūnojo tigras ir privertė tigrą šokti į 
baseiną. Per 5 minutes iš tigro liko tik kaulai. Tuo 
mometu pasigirdo pliaukštelėjimas į vandenį ir visi pa
matė vieną vyrą, išverstomis iš baimės alumis greitai 
plaukiantį per baseiną. Kada jis išlipo kitoj pusėj basei
no, prie jo priėjo milijonierius ir tarė:.

- Nuoširdžiai sveikinu perplaukus baseiną*. Sūnau , 
matyt labai nori mano dukters rankos".

"Aš tik noriu surasti tą "kalės vaiką", kuris mane 
įstūmė į baseiną" - piktomis akimis žvelgdamas į susi - 
rinkusius, atsakė jis.

ŠIEK TIEK PAVĖLAVO....
Vienas girtas vyras , į virtę s į tavernę, garsiai su

šuko: "Laimingų Naujų Metų visiems*. "
- Ei, tu kvaily, ką tu čia sapalioji? Juk jau rugpiū - 

čio mėnuo*. - sušuko tavernoje buvusieji.
- Vaje, vaje, kas bus man dabar*- sušuko įsibro -» 

vėlis, - mano žmona užmuš mane, aš niekad taip vėlai iš 
balių negrįždavau .. „

Parinko V.K. iš "Readers Digest"

Kas moka vogt, moka ir kavot.’ 
Negirk kvailio- bus dar kvailesnis.

Taip įsūdytas - ligi kaulų.
Aptaisyk kelmą, ir kelmas bus kitoniškas 
Kad ne krūmai, būtum kiškį pagavęs.
Nereikia sirgt svetima liga -užteks savo.

Parinko M„ Capkauskas

nurovė. Taigi nebuvo anuo— samdinių? Gi kur tuos samdi- 
met jokių problemų su darbi- nius surasi, jei neliko smulkių 
ninkais tiems, kurie valdė žemės savininkų (kurių kartu 

su bežemiais nepriklausomos
Nūdien nei traktoriais, nei Lietuvos laikais apie 70% kai- 

kombainai nepajėgia pakeisti mo gyventojų). Pati viena šei - 
žmonių rankų darbą, ir štai ma nepajėgtų išsiversti i mis- 
didžiausia darbo jėgos trūku- riame žemės ūkyje, koks Kad 
mas kaime. Todėl vasaros ir vyravo savo laiku ir Ameri- 
rudens metu miesto daroinin- koje. Gal stengtųsi specialių 
kai ir ypač besimokantis jau-žemės ūkio kultūrų žemės ū- 

- nimas talkininkauja KolūKiams.ki ai, kaip nūdien Amerikoje, 
Tas talkininkavimas nėra sa- kur pav. 2OOakrų(8Oha.)far- 
vanoriškas, bet priverstinas, moję tedirba savininkas, pa
ir galima įsivaizduoti kas at- sisamdęs vieną padėjėją. Gal, 
sitiktų jei to priverstinio sa-stengtųsi kooperatyvinial. že- 
vanoriškumo nebeliktų. Iš kur mės ūKiai.bet negrįš senovės 
gauti papildomas darbo ran- Lietuva su smulkiais žemės 
kas kaime, jei dabartinio kai-ūKiais. Kaip lygiai nebegrįši- 
mo gyventojų sąstatas daugu- me ir mes, pokariniai atei - 
moję senimas? Įsivaizduoki
me, kad pasikeičia dabartinė 
santvarKa. Tuo spėjamuoju, 
šiandien dar visai nerealiu at-

viai, išpaikinti prabanginio čia 
gyvenimo į visuomet buvusią 
ir būsiančią varganą, kad ir 
kaip svajotinai myl imą ir bran
ginamą Lietuvėlę su jos daug 
žemesniu gyvenimo lygiu. Jei 

- komu — 4 ha. medelyną, auginau cukri-vo dauguma tų ištremtų į Si— nebent kasinorėtų apsigyveinti 
kaime, nežiūrint ir sunkesnių 
gyvenimo sąlygų. Gi Lietuvos 
išaugę miestų gyventojai nea
bejotinai pajėgtų užpildyti vi
sas atsikuriančios nepriklau
somos Lietuvos valstybines 
pozicijas.

Argi gali grįžti j prieš
krikščioniška Lietuva, kurią 
gobšieji kaimynai apšaukė 
esant "pagoniška" bei "stab
meldiška", nors tikrenybėje 
mūsųprotėviai "stabų" netu
rėjo, garbino gamtą ir . jos 
pasireiškimus. Senovėje mū
sų tauta turėjo savo morali - 
nes ir dvasines taisykles ir 
pagal jas šimtmečius ramiai 
gyveno. Bet atsirado labai 
aktyvių ir karingų tikybų tau
tų, kurios savo dievybės sanr- 
pratą kardu plėtė tarp kitaip 
tikinčių. Tokiais buvo Mano - 
meto pasekėjai, kurie ne tik 
apjungė gana pasyvias arabų 
gentis viduramžy, bet pasi
žymėjo ypatingai veiklia eks
pansija, kardu platindami ir 
tarp kaimyninių tautųAlacho 
mokslą.

Kukli senovės hebrajų tauta, 
kurią jų dievas Jehova vadi
no išrinktąja, net pakartoti - 
nai buvo patekusi į nelaisvę 
(Egypto ir Babilionijos) ir 
užkariauta romėnų. Bet bū
dama nepaprastai veržli,glau
džiai valdomateokratiškai ir 
turėdama savo raštą, .ji su - 
gebėjo per tūkstantmečius ne 
tik išsilaikyti, bet paplito po
visąpasaulį. Įvyko dar labiau se moderni žemės ūkio tech- 
neįtikėtini dalykai: jų- kara
liaus Dovydo ainis, kurį ro
mėnai nužudė, sarkastiškai 
pavadindami J. N. R. J., sukū
rė (gal ne ties jis pats, kiek
jo pasekėjai), galingą ir ne- jėgą naudojantieji ūkininkai, 
paprastai veržlią tikybą, ku- Dvarininkai repatriavo į Len- 
ri nūdien nustojo to žiauraus 
plėtimosi masto ir neteko to 
viduramžių fanatiško ryžtin
gumo bei karingumo, nuo ku
rio buvo nukentėjusi daug sa
vo laiku ir mūsų tauta.

Dvidešimtame amžiuje at- darbininkų laikotarpiais sam- 
rado nauja veržli irbeatodai- dydavau net dvigubai tiek, nes 
riniai žiauri sovietinė siste - apylinkėje buvo daug mažaže- veju, ar grįžtų Lietuva su ūki
mą, save klaidingai pavadin - mių ir net bežemių. Turėjauniu vyravimu kaimuose? Žu- 
dama socialistiniai - 
nistinėsistema,kuriosorbite nius runkelius, o vienais me-birą čialažemiųūiininkų, o jų 
pakliuvo ir mūsų nedidelė tais pasėjau net 12 ha. linų , ainiai, jei kurie išliko gyvi, 
valstybė. Lietuvos gyventojai k iriuos sukviestos rovėjos n-įsikūrė miestuose. Kuriuo gi 
mainiais žudymais, trėmi- kordu (siekeliais bežiūrint būdu, jei grįžtų žemės nuo- 
mais ir turto nusavinimais 
buvo suterorizuoti, ir šian
dien po apie 40 metų sunkios 
beątodairinės sovietų okupan
tų letenos, neatpažinsi Lietu
vos kaimo. Bereikalo rome - 
nų patarlė sako:' "Tempera 
mutantus et nos mutamur in 
illis", — laikai keičiasi ir 
mes keičiamės su jais.

Jei nepriklausomybės lai - 
kais Lietuvą lankąs Amerikos

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiaga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

>r

savybės samprata, ūkininkas 
pajėgtų išsiversti savo, saky
kime kad ir 20 ha. ūkyje be

Portraits 
Weddings

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

Tonys Photo Studio
Portraits 
Manage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

►M

RADIO 1410 MONTREAL

ii
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES «• K

Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834j

Lietuviai pranciškonai kviečia Jus praleisti savo atostogas 
jų VASARVIETĖJE Kennebunkporte, Maine.

Sezonas prasideda liepos 3 ir baigiasi rugsėjo 6

Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Buto ir maisto kainos visiems prieinamos.

Informacijai adresas:

i Franciscan Guest House
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

5 psi.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame & Įfiį J| JB 
TORONTO LIETUVIŲ f^AlfCAlfVlAl 
Kornim KnnPFDATYVf —---------------------------------

MOKA:
13%% už 90 dienu term. ind.
14 % už 6 mėn. term. ind.
14%% už 1 metu term. ind.
13 % už 3 metu term. ind.
14 % už pensijų plana
14 % už namu plana
13 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI VIRS 30 MIL.

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičivs iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė opdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas 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 va1, 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

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

AKTYVAI —- virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: MOKA UŽ

90 dienų termin. indėlius 14 %
Pirm<td>eniois )0-3 zz

180-185 d. term. ind. 
term, indėlius 1 metu

14
14’Ą

%
%

Antradieniais 10-3 term, indėlius 3 metų 13 %
Treč'iadier.tais uždaryta pensijų s-tą 

spec. taup. s-tą
15
14

%
%

Ketvirtadieniais (0-8 taupomąją s-tą 11 %
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais ? - 1

depozirų-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS:

6 %

Sekmadieniais 9.30 I
asmenines nuo 1 8 '/z %
mortgičius nuo 17 3. i %

ANaPILYJL skyrius veik ia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame atm. paskolas iki $50,000 ir mortglčius iki $100,000 
(75',< įkainoto turtcZvertės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques;. Neimante mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA .
balandžio 22 d.posėdyje 

patvirtino Statybos Komisi
jos paruoštus Vytauto Di
džiojo Menės remontopla - 
nūs ir įpareigojo Komisiją 
pradėti salės pagražinimo 
darbus.

Svetainėje " Lokys " nuo 
gegužės mėn.l d. kaikuriems 
gėrimams numatyta šiek 
tiek pakelti kainas.
PASIŽYMI MUZ. GOVĖDAS

Torontietis lietuvis muzi - 
kas Jonas Govėdas iškyla ki
tataučių tarpe. Šiuo metu jis 
yra "Ii me Light Theater" 
muzi k'ai s direktorius. Teat - 
ras stato muzikines pjeses.

Paskutiniu metu muz. J . 
Govėdas buvo išvykęs į 
Thunder Bay ilgesnėms 
gastrolėms su šiuo teatru. 
Dabar repetuoja kitą veikalą.
PAGERBTAS “TĖVYNĖS 
PRISIMINIMU“ RADIJO 
VALANDĖLĖS VEDĖJAS 
JONAS SIMANAVIČIUS

Vienas iš žinomų Kanados 
lietuvių veikėjųs torontiškis 
Jonas R. Simanavičius yra 
pasižymėjęs netik tarp Ka
nados ir Amerikos lietuvių 
tarpe, žino jį ir Euro - 
pos lietuviai. Kanados val
džios žmonės ir etninės 
grupės taip pat jį pažįsta <.

J.R. Simanavičius ba
landžio 23 d. buvo pagerbtas 
kaip radijo valandėlės "Tė
vynės Prisiminimai", vei
kiančios virš 3G metų ve- 
dėjas-savininkas. Tą pa
gerbimą jo ir kitų 8 tauty

6 psl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NOTI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK Į LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ, SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir * 
Mimico Avė. kampas) TORONTE. 7,30 -v. y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

IMA:

už asm. paskolas nuo 19 % 

už mortgiČlus nuo 18%%

DOLERIU 

bių atsižymėjusių TV, ra - 
dijo, spaudoje asmenų su
organizavo Canadian Ethnic 
Journalist’s and Writers 
Club vadovybė.

Ceremonijos vyko Onta
rio prov.Rūmų salėje/9GC 
Bay str./. Žymens įteiki - 
mo ceremonijas pravedė 
C.E.J.& W Club preziden
tas dr. G. Sokolsky, paša- 
kydamas specialią kalbą.

Sveikino Ontario Prov. 
min.p-ko vardu, Kanados 
min.p-ko Truleau vardu J. 
Elis, MP.hon.R.Elgie PM, 
senatorius Bosą ministe- 
rio F lemming-daugi akultū- 
rizmo min. vardu, JAV vi
cekonsulo Goodrich ir kt.

Svečių tarpe buvo Onta
rio ir federalinės valdžios 
ministerių, atstovų, Toronto 
meras ir kiti ankštieji pa
reigūnai .

Iškilmes atžymėjo įdomi 
meninė programa, kurią 
pravedė Milo Zlamal TV 
prodiuceris ir rašytojas.

Grojo geras orkestras , 
patiekta pkani vakarienė su 
vynu. J. R. Simanavičius 
buvo atvykęs su žmona.Da
lyvavo ir Klubo iždininkas 
žurn. J. Karka. J.V-nis

ĮDOMI SKULPTŪRŲ PARODA
Kanados Skulptorių Sąjun

ga rengia savo darbų parodą 
CENTRAL HOSP-TAL patal
pose /trečiame aukšte/ 333 
SHERBGURNE gatvėje nuo 
GEGUŽĖS 19-29 d. d. Atida
ryta visas 7 savaitės dienas, 
nuo 11 vai. ryto ik' 8 v. v.

tononto
A. LU KO ŠI U S 

VALANDĖLE SU BRAZDŽIONIU

KANKLIŲ FONE

Pagaliau, nuostabiems 
kanklių garsams palydint, 
pro Torontą prakeliavo ir 
dainius poetas Bernardas 
Brazdžionis.

Balandžio 25 d., Prisikė
limo Parapijos Auditorijoje 
Įvyko neužmirštama poezi
jos ir kanklių muzikos Po
pietė. Tai buvo lyg ir dviejų 
"sesučių" iškili, nuotaikinga 
vasaros šventė.

Savo poeziją čia skaitė, 
deklamavo, apie ją kalbėjo ir 
apibudino iš Los Angeles at
kviestas poetas Bernardas 
Bįrazdžionis, o kanklėmis 
kankliavo nuostabi C le ve - 
land’o mergelė Mirga B an
ka i t y t ė. Tai buvo re
ta proga pasiklausyti mūsų 
iškilaus poeto ir čia dar ne
girdėtos tokio aukšto meni
nio lygio kanklininkės.

Brazdžionis,didysis mūsų 
poezijos veteranas/neseniai 
atšventęs 75 m.amžiaus su
kaktį/, kaip ir daugelis mū
siškių pergyvenęs skau - 
džiąją savo tautos tragediją, 
iškentęs sielvartą, panieki-. 
nimą,pats keliaudamas pri - 
verstino išeivio keliais, yra 
įkopęs įpoezijos"kalno vir- 
šūnę"-dar laisvoje Lietuvo
je jau buvo plačiai visų pri
pažintas.

Šios Popietės programą 
pradėjo kanklininkė Mirga, 
atlikdama ištrauką iš A o Mi
kulskio kūrinio "Malda Mer
gelei Mari jai".Po to, publi - 
kos / kurios susirinko per 
4GO asmenų/, griausmingais 
plojimais buvo pasitiktas 
scenon įeinantis gerai nusi
teikęs, besišypsantis, dar 
sveikai .drūtai atrodantis po
etas maždaug taip prabilo į 
salėje susirinkusius^

" Pradėsiu nuo jaunystės 
ir kėliausius per nueitąjį gy
venimą iš įvairiausių laiko
tarpių, paskaitydamas savo 
kūrybos eilių, ties jomis 
stabtelėdamas ir jums pa
aiškindamas.

Daug kas manęs klausė- 
teiravosi, kaip ir kodėl aš 
pradėjau rašyti eiles. Na, 
ištikrųjų, tai nė pats to ge
rai nežinau. Dar jaunuoliu 
būdamas buvau susirgęs, 
galvojau, gal numirsiu, šį 
tą parašiau. Vis, sakiau , 
šis tas paliks.

Kaip matote, mano poezi
joje vyrauja religiniai, pat
riotiniai ir gamtiniai moty
vai. Gimnazistu būdamas, 
vieną kartą nuvažiavau Kau
nan. Turėjau ten keletą pa
žįstamų, ir vienas kitas iš 
jų studijaVo seminarijoje. 
Tikėjausi pasisemti sau dau
giau išminties, daugiau ko 
sužinoti, susipažinti su Šv. 
Raštu.Aplankiau tuos semi
naristus. Susitikome svečių 
kambaryje. Sakiau jiems 
- jūs studijuojate Šv.Raš
tą, tai noriu ir aš apie tai 
ką nors išgirsti, sužinoti.

- Ką tas Šv. Raštas, -sa - 
ko jie man. Geriau pats pa
sakyk mumss kaip tos mer - 
galt ės gyvena. Ką apie jas 
žinai? "Nežinau,'1- i jiems 
atsakiau. - Na, tai sužinok, 
patirk ir mums po to papa
sakok, - prašė manęs.

Tai told a buvo mano pir
moji pažintis su religijos

Šioje parodoje dalyvauja 
ir dail.DAGYS su keliomis 
nestambiomis medžio skulp
tūromis.

PRISIKĖLIMO PARAPIJA
Prisikėlimo Parapijos Ta

rybos susirinkime buvo pasi
skirstyta pareigomis. Pir
mininku vėl išrinktas V. Ta— 

mokslu.
Kartą Chicagoje, prieš 

programą prieina misijonie- 
rius Sabaliauskas ir klausia: 
" Tai ką, Bernardai, dabar 
pranašausi? Gerai, gerai, 
bravo...". Kitame vakare, 
priėjusi poetė Gražina Tu- 
lauskaitė ir sako: " Tik tu, 
Brazdžioni, jau nieko nepra- 
našaukl" Ir pataikyk tu da - 
bar, žmogau...

Dar nepriklausomoje Lie
tuvoje, Alytuje, viename li
teratūros vakare,tarp kitų 
savo eilėraščių skaičiau ir 
vieną tokį pranašišką,ku - 
riame tarp kitko sakiau:"Už- 
ges šviesos Romoje.Pary - 
žiuje ir Kaune"... Ir štai , 
visų nustebimui salėje už
geso šviesos.. .Prie žvakių 
šviesos patamsėję lūkuria
vome, iki iššaukti kariuo - 
menės specialistai po geros 
valandėlės atvykę sutaisė.

Pasitaiko, kad mano eilė
raščius žmonės sumaišo su 
kitų autorių kūryba. Kartą 
buvo toks atsitikimas.Priėjo 
viena moterėlė, pasisveikino 
ir paklausė,ar aš tikrai esu 
Brazdžionis. "Taip, aš esu , 
- jai atsakiau. -Žinote, aš ir 
mano šeima labai Jus ger
biame,tu rime visas Jūsų ei
les ir dažnai kur jas dekla 
muojame, - kalbėjo ji. "Tai , 
sakykite ponia, kuris iš tų 
mano eilėraščių Jums dau
giausiai patinka?" Pasako 
vieną- visai ne mano.Pasa
ko kitą - irgi ne mano. Ne
saldau jai nieko, tik padėko
jau už susidomėjimą ir įver
tinimą. ..

Viename mieste Ameri
koje, prieš programą priėjo 
prie manęs tokia gerai at - 
rodanti dama.Pasisveikino- 
me, susipažinome, o po to ji 
klausia:" Ponas Brazdžioni , 
sakykite, kokios gi mūzos 
daugiausiai Jums padeda , 
duoda įkvėpimo kūrybai?" - 
Žinoma, aš tų mūsų gyveni - 
me turėjau visokių ir gana 
daug. Pati pirmoji buvo ma - 
no motina, po to sesuo, vė - 
liau žmona...

Trumpai kalbėjomės, nes 
jau reikėjo eiti į sceną. Su
tarėme, kad po programos 
skaityto eilėraščio apie mū
zas pabaigoje, maždaug taip 
pasakiau: " Visi poetai yra 
trenkti, ir visos mūzos šiek 
tiek trenktos".

Nors ir buvome susitarę 
susitikti, bet po programos, 
jos jau nebemačiau.

Atsilankiusieji į šią Po
pietę su nepaprastu dėmesiu 
ir susikaupimu klausėsi 
Brazdžionio, gėrėjosi tokių 
čia dar negirdėtu kanklių 
skambėjimu.Ir ko neišsakė, 
neišraudojo kanklių , stygos 
šios lietuvaitės pirštais pa
lytėtos’. Tai. nuostabioji šių 
laikų Vaidilutė Mirga.

Net ir poetas savo užbai
gos žodyje pasakė:"Mirga 
mano žodžiams prisegė 
sparnus".

Šią nepamirštamą Popietę 
surengė KLK Moterų Drau
gijos Prisikėlimo Parapijos 
Skyrius, skirdamas Lietuvos 
politinių kalinių ir jų fsėimų 
parėmimui.

seckas, vicep. A. Ulba, sekr. 
K. Poškienė, religinės sek
cijos pirm. R.Grigonįenė, jau
nimo sekcijos pirm. I. Pošku- 
tė, visuomenės sekcijos pirm.
J. Vingelienė, labdaros sekc . 
Prakapas, rinkliavų sekcijos 
pirm.V. Sinkevičius ir stovyk
lavietės priežiūros sekc.pirm
K. Sapoškinas.

msogĄjtęe * KomercIMa? 

533-1X21 Walter Dauginis 822-S4M
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Bresher-BarmkM INSURANCE AGENCY LTD. I
Vittf rUlht'dreuda • VALTERIS SESERIS 

233-3334 -. 231*2561 - 231-6228
3830 8 Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO U
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8
U EPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje ,

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P iA5

1O

Simons
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

DIENU LIETUVOJE 
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

13 DIENŲ SU GIMINĖM!
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3 
GEGUŽES 27- BIRŽELIO (0 
LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

SAVAITEI Į LIETUVĄ
RUGSĖJO 9- 16 RUGSĖJO 30 - SPALIO 7 

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai-.. 
Sutvarkome i skvietimu s vizitui i Lietuva ir iš L i etuvo s. 
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automo
bilius bei kitus paaeidaujamus daiktus
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:

TORONTO TEL: (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL : (51^669—8834 — L. Stankevičius 
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V, Ramonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis 

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

TELEX: 06-986766 5TOR
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PaTARNAUJAMA JAU 22 METAI 

Kelionių biuro savininkai - AUDRON Ė ir VYTAS 5IMINK EVICI Al 
(Kel'oniu biuro registracijos numeris — 1835961)

® Labdaros sekcijos pirmi
ninkė dr. J. Cuplinskienė pra
nešė, kad 1981 metų vasarą 
pasibaigė parapijos įsiparei
gojimas iškviestiems vietna
miečiams. Buvo atvežtos dvi 
šeimos, kurias parapija iš
laikė vienus metus. Ryšiai su 
jais palaikomi ir toliau. Abi 
šeimos įsikūrė neblogai.

Praėjusiais metais sekci
ja daugiau dėmesio kreipė lie
tuvių pagalbai Lenkijoje. Į 
Suvalkų trikampi buvo pasiųs
ta 114 siuntinių, kai 1980 me - 
tais—16 ir šiais metais— 34. 
Viso iki šiol 164 siuntiniai . 
Siuntinių išsiuntimui paštui 
išmokėta $ 1,893. 60.

1981 m. gruodžio pradžioje 
padarytas parapijiečių suau
kotų daiktų išpardavimas, ku
ris davė $800 pelno. Toron
te sušelpta kelios i vargą pa-

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

Tel. 533-3531

LIEJOS 15-29
RUGPJŪČIO 12-26
RUGSĖJO 2-16

tekusios šeimos.
Siuntinių persiuntimui ir jų 

sutvarkymui reikalinga daug 
darbo valandų. Sekcijos narės 
ir padėjėjos,kurios atliko šį 
darbą yra: A. Matulionienė, Z. 
Didžbalienė.S.Dervinienė, M. 
Jasionytė, O. Juodišienė, E. 
Ališauskienė, G. Kaknevičie- 
nė, M. Tamulaitienė ir I. Že
maitienė bei kitos. Yra gauta 
daug padėkos laiškų su'pra
šymais, kuriuos bandoma pa
tenkinti bent dalinai. Labda
ros iniciatyva buvo sukviesta 
grupė žmonių ištyrimui ir ap
svarstymui galimybių Senelių 
namų - "Užuovėjos"statybai.... 
Sudarytas steigiamojo komi - 
teto branduolys, kuris šiuo 
metu tyrinėja tokių namų or
ganizacinę pusę, — finansai, 
nuostatai, reikalavimai bei 
vieta.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

t I

6

6



Hamilton
»■■■■■...............................••••*...................................................

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALK

PATS PIRMASIS MONT
REALIO VYRU OKTE TAS

Nuotraukoje- Vyrų Okte - 
tas DLK Vytauto Klube.Sė - 
di iš kairės:V.Kačergius , A, 
Vanagas/miręs/, vad. A. 
Piešina/miręs/, B. Jaugė lis 
/miręs/. Suovi iš kairės: J. 
Cibas /JAV/, L. Barauskas 
/miręs JAV/,A.Rusinas, B. 
Juras. D. Baltrukonis. 
/Nuotrauka iš D. Baltrukonib 
archyvo /.

830 Main St. East 
L8M 1L6

x Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.l 
santaupas 
term, tlepoz. 1 m. 
term, depo? 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dieni? depozitus

DARBO VALANDOS’ p irmod ieni eni oi s — k etv irt oditni oi s nuo 10 iki 5 vai. 

pehkt cd i er i oi f. nuo 10 iki 7 vol. šeštadieniais nuo 9 iki 1? vai.

L i ep o s — r ug p • u č i c mėn. Šeštadieniais uždaryta.

londortont Tebūnie minusiems lengva 
svetingoji Kanados žemelė.

L. Eimantas

12 d.

LIETUVIŲ skautu 
VADOVU SUEIGA

S. m. balandžio mėn. 
Londono lietuvių parapijos 
salėje įvyko darbinga Kana
dos lietuvių rajono skautų va
dovų sueiga. Sueigoje daly
vavo naujas Rajono vadas v. s. 
Č. SENKEVIČIUS ir skautų 
vadovai iš Toronto,Londono 
ir kitų vietovių. Sueigonbuvo 
atvykę iš Detroito, JAV skau
tų vadovai.

Sueigoje labai atsidėjus ap 
tarta šią vasarą Romuvos sto
vyklavietėje būsianti skautų— 
skaučiųvasaros stovykla, kuri 
prasidės rugpjūčio 7 d. ir tęsis 
iki rųgpiūčio mėn. 21 d. Šių 
metų vasaros stovykla būsian
ti jubiliejinė, nes šiemet su— 
ka 20 metų nuo "Romuvos " 
įkūrimo.

Tuo pačiu reikalu skautų 
vadovų sueiga bus š. m. bir
želio mėn. 13 d. taip pat Lon
done, nes čia yra lyg centri - 
nis punktas, kurį visiems va
dovams lengviausia pasiekti.

MUSŲ MIRUSIEJI;
Londono palyginti mažą lie

tuvių apylinkę negailestingo
ji mirtis ėmė dažniau lankyti. 
Prieš Velykas — Didįjį Šeš
tadienį palaidota Stasė KAT
KIENĖ, kilusi iš Kėdainių 
miesto. Ji buvo tik ką sulau
kusi pensininkės amžiaus . 
Prieš kelis metus čia mirė 
jos vyras Ignas Katkus. Prieš 
metus kitus St. Katkienė buvo 
ištekėjusi už lenkų imigran
to. Todėl palaidota iš lenkų 
parapijos.

Š. m. balandžio. 19 dieną pa
laidojom M. KREČETIENĘ , 
tik 59 metų amžiaus. Ji buvo 
kilusi iš Latvijos, evangelike 
Todėl palaidota Woodland 
gražiose kapinėse. Ji Londo
ne ilgokai yra dirbusi valdiš - 
koše įstaigose, buvo baigusi 
universitetą. Liko vyras My
kolas Kr eč eta s, sūnus ir duk
tė, kuri yra gimnazijos (High 
School) mokytoja.

$ 1.50
»

our
Service

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

1982. V. 13

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 18%, 
asmeninės paskolas 20%.

6% 
12% 

14%%
11Č N* gyvybė, ir o«m. po,kotų drauda.

14’4% Nemokamo, pilnai žekių patarnavimas.

M

MALONŪS SVEČLAI IŠ 
TORONTO

Balandžio mėn. 24 d. Lon
dono lietuviai — parapijiečiai 
turėjo malonią staigmeną: 
į 11 vai. mišias atvyko To
ronto Kankinių parapijos — 
Anapilio Choras, vadovauja
mas muziko ir kompozito' — 
riaus Stasio Gailevičiaus. 
Gausus anapiliečiu Choras 
per mišias davė labai melo
dingų giesmių, kuriose vyra - 
vo džiaugsmingas Aleliuja? 
Ypač didingai sKambėjo O. F. 
Gaunod "Kristus kėlės" ir 
mūsų garsaus kompozito
riaus Juozo Gruodžio "Tėve 
Mūsų".

Po užkandžių parapijos sa
lėje St. Gailevičiaus vad. Cho
ras londoniečiams davė, sa
kyčiau, mažąjį koncertą 
Komp. Jono Švedo labai nuo
taikingąjį "Lino žiedą". Visi 
sutiko gausiomis katutėmis . 
Su ilgesiu, bet labai, lyg iš 
gilumos, aidėjo St. Gailevi
čiaus "Oi toli, toli". Užbai
gai Choras atskleidė mums 
naują aidesį iš Vilniaus. Mū
sų didysis poetas J. Maironis 
jautriai perdavė lietuvio mei
lę senąjai sostinei "Antai pa
žvelki — tai Vilniaus rūmai 
dungso tarp kalnų plačiai ". 
Šiems žodžiams tur būt gra
žiausią melodiją ir skambesį 
pritaikė mūsų iškilus — jau
nas kompozitorius Faustas 
Strolia. London)škiai liko su
žavėti ir liko labai dėkingi 
svečiams —- torontiškiams.

D.N.Baltrukonis
/pabaiga/

Abu -- sol. A. Keblys ir 
madame M. Soon, įdirbdami 
tampriame sąryšy, garsino 
Montrealio lietuvių vardą to
li ir plačiai,koncertuodami 
p«) daugelį lietuviškų kolo
nijų.

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

Atėio vis dėlto, laikas, 
kas neišvengiamai turėjo at
sitikti. 1980 m. pavasarį. 
Madame M. Roch dėl perdi - 
delio darbo krūvio pasitrau - 
kė iš lietuviškosios muzi
kos barų. Jos vieton stojo 
jos auklėtinis ( ?) jaunas, ga 
bus, aukštų polėkių kupinas 
muzikas Aleksandras Stan - 
kevičius — iš mums pažįs - 
tamos kauniškių Stankevičių 
giminės.

Su jaunu entuziazmu jis 
perėmė be mišraus ir vyrų 
choro, taipogi ir Oktetą, ku
ris trumpam laikui buvo li
kęs be muziko. Okteto vy.* 
rai, įgavę naujų jėgų bei 
jauno kraujo, energingai me
tėsi darban ir jau vėlai ru
denį vėl koncertavo Toronto 
lietuvių visuomenei su savo 
jaunuoju vadovu Aleksandru 
Stankevičium.

Seniai rusenusi plokšte - 
lės leidimo idėja su naujuo
ju muziku įgavo ir naujos 
dinamikos. Ryžtingai buvo 
nuspręsta ir neatlaidžiai 
siekiama didžiojo tikslo. 
Okteto vyrai dirbo, triūsė, 
organizavo ir ruošėsi 
džiajam egzaminui.

Tuo tarpu jaunasis 
rigentas apsiėmė kitą 
džiulį uždavinį — mokyti ir 
diriguoti naujai susidariusį 
jungtinį chorą iš jaunučių 
margaičių"Pavasario" cho
ro ir Aušros Vartų choro 
veteranų. Čia vėl pasižymi 
sol. A. Keblio koordinato - 
riaus asmuo. Jau 1981 me^ 
tų rudenį buvo suspėta pasi - 
ruošti duoti pirmą šio jung
tinio choro koncertą Moot — 
realio visuomenei. Taipgi, 
kaip matome Aleksandras 
Stankevičius dirbo visais 
"frontais". Dar to negana. 
Jis prisiėmė dar kitą užda
vinį — ruošti tą mišrųjį cho
rą CBC-Radio Canada pa
skelbtam visos Kanados et
ninių chorų dainavimo kon - 
kursui. Taip šaltais žiemos 

SKAMBA,AIDI LINKSMOS DAINOS menesiais, sekmadieniais ir 
šiokiadieniais dirbo ruošėsi, 
dainavo visi — busimajam 
egzaminui rekordavimo stu
dijose. Pagaliau saulėtą šal
tą vasario seKmadienį sugtt- 
žėjome į "Marko" studijas. 
Nuo pietų iki vėlyvo popie
čio dainavome ir kartojome 
dainą po dainos vėl, ir vėl, 
kol užrašai pagaliau buvo

di - 
di-

GUY ®
RICHARD
ROOFER------ COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas įtogodengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai I ietuv i am s patarnau j'a* Darbo* atl >ek o scįziningoi Ir 
prieinamomis kainomis. Nomiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Coūvertures do tous genres — All kinds of roofing 
7725, Georges La Selle

gerai atlikti —juosta įrašy- 
a. Su didele nuostaba teko 

klausytis savo pačių daina
vimo, kuris buvo pertiektas 
su paskutinio technikos žo
džio perfekcija. Su didžia 
viltimi išvažinėjome namo- 
lia, o mūsų įrašytoji juosta 
iškeliavo Toronton rungtis 
su kitais Quebeco provinci
jos etniniais chorais.

Dabar atėjo eilė Okte
tams vykti į tas pačias vie
tas — "M ar Ko" studijas di
džiajam egzaminui —plokš
telės į dainavimui. Pagaliau 
viskas atlikta. Juostelė įdai
nuota — plokštelė įrašyta. 
Plokštelės pristatymo data' 
taipgi paskirta. Ilgai laukta 
diena atėjo. Štai scenoje au
reolės apgaubti Okteto ve - 
teranai — Montrealio vyrų 
rinktinė. Ir pagarbiai maes
tre madame M. Roch atvyko 
šiam istoriniam Įvykiui . 
Dramatiški, jaudinantys ve
teranų pasikeitimai su savo 
"įpėdiniais". Pagaliau visa 
tai apvainikuojama scenoa 
sukvietus visus šiame Okte
te dainavusius. Mergaitės 
prisega mums po baltą gėlę.

Suskamba pianinas, ap
gaubtas 4-rių rankų (prie 
p.cuiino susėda abu maest
rai). Iš 14-kos vyrų krūtinių 
pasilieja nostalgijos ir ilge
sio pilni dainos žodžiai — 
"Skinsiuraudoną rožę ir at
nešiu Tau kas rytą dovanų, 
lašą vilties ir grožio — ži
burį pavasario dienų". . . 
Vyrai dainuoja su giliu įsi
jautimu. Nuaidi paskutiniai 
dainos posmai sklidini ilge- 
,sio, gilios nostalgijos . — 
"Lauksiu tavęa ateinant, bėg
siu pasitikt gėlių taku". . .

Salėje ilgos ovacijos. . . 
Vyrų krūtinėse jauki šilu
ma: pasitenkinimo malonus 
jausmas kutena jas. Dar 
viena daina bisul. Publika, 
plojo ir plojo. , . Lenkėmės 
mes jiems pilni dėkingumo. 
Sustoja eilėn abu rrfaestros 
—Madame M. Roch ir Alek
sandras Stankevičius. Įtei - 
kiamos gėlės ir pirmosios 
plokštelės. Sveikini mo kai - 
bos.

Bravo, Montrealio Vyrų 
Oktetas ! Jūs pasistatėte 
sau paminklą, kurio nei žie
mos šalčiai, nei rudens dar
ganos nei kitos gamtos ne
gandos nesunaikins. . . ir ne

MOTINOS DIENA 
MG NT RE ALYJE

Montrealyje ši tradicinė 
diena buvo paminėta Įspūdin
gai ir neeiliniai. Ją rengė 
KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba, o organizacine da
limi rūpinosi Kultūrinių Rei
kalų vadovė ir Montrealio 
Jaunimo Sąjungos Skyrius. 
Minėjimas vyko Aušros Vartų 
parapijos salėje, sekmadienį, 
gegužės mėn. 9 d.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos narė kultūriniams 
reikalams - Rasa Lukoševi
čiūtė pradėjo minėjimą su 
ištraukomis iš Vytauto Ma - 
černio VI-tosios Vizijos.

Aušros Vartų klebonas T ėv. 
J. Kubilius patiękė keletą 
minčių susikaupimui už mi
rusias motinas. Paskaitą 
skaitė Aušra Jurašienė iš 
New Yorko. Žurnalistė ir li
teratė, tik prieš 6 metus iš
vykusi iš Lietuvos, Aušra 
Jurašienė pasidalino savo 
išgyvenimais apie motinas 
ir moteris priespaudos gy
venime mūsų tėvų žemėje. 
Pasakojo konkrečių įvykių, 
patiekė gilių minčių ir jaus
mų, išreikštų puikiu žo
džiu ir keletos poetų eilėmis 

Jos klausant, negalėjai ne
pagalvoti apie mūsų gyveni - 
mą, mūsų kasdienybę ir mū
sų susmulkėjimą. Dabar - 
darbas ir geras bei patogus 
gyvenimas užima mūsų visą 
laiką ir išeikvoja mūsų visą 
energiją. Daugeliui atrodo , 
jau nebelieka laiko, noro,gar” 
limybių beveik niekam, kas 
neapčiuopiama, neparagau
jama, pinigais neapskaičiuo
jama. Vis vienas ir tas pats 
atsakymas: "Negaliu-neturiu 
laiku.

Meninę minėjimo dalį iš
pildė svečiai-Toronto "Gin - 
taras", išvakarėse dalyvavęs 
Montrealio "Gintaro" pir - 
mosios plokštelės pristaty - 
me. Jų šokiai įdomūs ir 
nauji, o išpildymas šiltas, 
meniškas ir puikiai išdirbtas. 

Per trumpą lajką muz;dir ■. Negalima to paties pasakyti 
A. Stankevičius paruošė 4 
dai na s: G ŽE LI S-St. Ši mkauš 
EISIM BRGLIAI MES LA U - srities 
KELIN- T. Tallat-Kelpšos

užgaus...
A. Stankevičiui pranešus 

džiugią naujieną, kad mūsų 
jungtinis Choras CBC buvo 
paskelbtas Quebec o čempio
nu.. Telieka rungtis dėl vi
sos Kanados pryzo. Taigi, 
pirmieji laurai nuskinti. 
Jaunam muzikui sušuksi - 
me galingą Valio j L ’

KAI "PAVASARIS" IR 
RUDENĖLIS KARTU - 
MGNTREA PIEČIAMS 
MALONU IR DŽIUGU

Prieš porą metų susior
ganizavęs Mergaičių Choras 
PAVASARIS, vadovaujamas 
muz. Sės. Teresės, dažnai 
koncertuoja mūsų kolonijoje

AV Parapijos Choras, va
dovo sol.A.Keblio rūpesčiu 
ir vadovaujant dirigentei 
muz. Mme M. Roch, ilgus 
metus džiugino mus savo 
dainomis. Išdainavusios 
virš 30 metų, keletą moterų 
pradeda pavargti ir pasilie - 
ka giedoti tik šventovėje,© 
koncertuose jau nebesiro
do. Tačiau vyrai stipriai lai
kosi ir jų galingus balsus 
pastiprina prisijungę jaunie
ji. Juos girdime tiek šven
tovėje, tiek koncertuose.

Norėdami sudaryti mišrų 
chorą, AV Parapijos Choras 
kviečiasi PAVASARĮ talkon . 
Taip .kartu buvo atlikta A V 
Parapijos Choro metinis 
rudenio koncertas ir VASA
RIO 16 minėjimas.

Šį ankstųjį pavasarį A V 
parapijos Choras ir ’’Pava
saris" dalyvavo CBC Que
bec’o etninių grupių cho - 
rų varžybose.

apie muzikinę palydą ir dai
nas. Čia turėtų kalbėti šios 

žinovai. Eiliniam 
žiūrovui ausį rėžė kai kurių 

ATSIKĖLUS ANKSTŲJĮ RY- instrumentų perdėtas gar- 
TELĮ -K. V. Banaičio, EISIM sumas / ypač, akordeonų/. 
GRYBUS VAJAVOT - J.Ju - Gaila, kad tiek daug darbo į- 

dedama į lengvojo žanro dai
nų repertuarą. Tuo tarpu , 
kai mes turime tiek daug 
puikių liaudies dainų, ir to
kių, kurias galima labai 
smagioje nuotaikoje dainuoti.

Jaunimo Sąjungos Montre
alio Sk. vardu prelegentei pa- 
dėkojo Rasa Lukoševičiūtė.

Minėjimą baigė KLB

zeliūno. Jie laimėjo PIRMĄ 
VIETĄ, su teise dalyvauti 
visos Kanados etninių grupių 
varžybose ir mažą piniginę 
premiją.

Reikia pasidžiaugti, kad 
šis jungtinis choras išėjo ir 
į kanadiečių publiką.Di - 
džiausią padėka tenka ener -
gingam muz. dir. A .Stanke- 
vičiui ir visiems dalyvavu
siems konkurse choristams . 
Malonu, kad AV Parapijos 
Choras ir "Pavasaris"repe - 
tuoja ir pasiryžęs dalyvau
ti Kanados chorų varžybose .

Džiugu, kai PAVASARIS ir 
"rudenėlis" eina kartu...

J. Ba Itu o nie nė 

Montrealio A-kės Valdybos 
p-kas Vincas Piečaitis, vi
siems padėkodamas. Sekė 
kava.

Minėjime dalyvavo nema
žai žmonių ir tai buvo ma - 
loni dvasinė atgaiva. Daug 
prarado tie, kurie "netlirėjo 
laiko" Į tokį neeilinį renginį 
atsilankyti. I.L.
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SPAUDOS VAKARE

9-3
12-8
12 - 6

10:15- 12:30

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m.........  15 %
Certifikatus ................... 15.5 %
Spec. Taupom, s—tas..13 % 
Taupymo s—tas............H %
su apdrauda iki $ 2.00U 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau
Čekių s—tas .............. ;....6 %

"NL" SPAUDOS VAKARO 
TALKININKAI: iš kairės - 
Balys KASPERAVIČIUS, , 
Juozas ASIPAVIČIUS, Lena 
ASIPAVIČIENĖ, Ema BUD- 
VILIENĖ, M. KASPERAVI
ČIENĖ.

Nuotr: Tony’s Photo Studio

PADĖKA,
Žmogiškas yra noras tar

ti padėką už padarytą gerą . . 
"NL" savaitraštis dažnai tu
ri geradarių įvairiais atve
jais, o nuolatiniai kasmet jie 
pasireiškia Spaudos Baliaus 
- Vakaro metu, atsiranda ta 
proga ir naujų. Tad ir šiuo 
Spaudos B-vės V-bos pa - 
reiškimu dėkojame visie'ms 
š. m. balandžio 24 d. Spaudos 
Vakaro talkininkams:

•: i •
J «

MENINĖS PROGRAMOS ATLIKĖJAMS - Montrealio VY
RŲ OKTETUI ir jo dirigentui-ako mponiatoriui muz. A - 
leksandrui Stankevičiui; JAUNIMO KONKURSO 
klausimų , prisimenant lietuviškąją spaudą, pravedėjams 
-d r. H.Nagiui ir B-vės V-bos vicep. J. Ši a u či u - 
1 i u i; programos ir dai nų pri statytojai , B . N agi e ne i

Ypatinga padėka Konkurso mecenatams L.ir V.G i - 
riniams už $1OO, - ir P.ir J. A d a mo n i a ms už $50 
/3-ioji premija $25,- buvo skirta iš "NL" B-vės kasos/.

Už rūpestingą svečių aptarnavimą šilta vakariene 
nuoširdžiai dėkojame L . ir J. A si p a vi č i a ms , M „ ir 
B. Kasperavičiams, E . Bu d vi Ii e ne i ; stalų ap - 
tarnautojoms - S.Skučienei, J. Mickienei, M.Sta
nulienei, D. L u kauskaitei, D. Stankevičiūtei, 
K. Mališkaitei; gėrimų aprūpi ntojams - A.Žiukui, 
L . Ši mo nė Ii ui, J.Adomaičiui ir L. Balai - 
šiui; salės tvarkdariams - R . P a Ii š ai či ui K. 
Mickui ir J .S t a nu Ii ui;

'Nuoširdus ačiū jauniesiems PEGASUS orkestro 
vyrams, grojusiems šokiams; šokių metu pravedusiems 
VALSO ir DISKO KONKURSĄ: J . P i e č ai č i u i , H. Cel- 
toriui, R . Va Ii ns ki e ne i, B.Nagienei ir maj . 
V.R.P aukštai či u i ; pravedusiems loteriją-V. Lu - 
kauskui, M . P a 1 i š ai t i e ne i ir O.No r ke Ii ū ni e -

Nuoširdus ačiū už dovanas loterijai- daiktais : V 
Rudins k ui, O. Matulienei, A. Kirkuvieneį, O 
Voroninkaitienei.K.Sitkauskui.Jjr K. Mic

OR. J. MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. C a t h a r in e W. 
600, Montreal, P, Q.

8 66-8235
Namu: 488—8528

14 4 0 
S uit e

DR. A.O. JAUGELIENĖ
GYDYTOJ A 

G u y St. 
Montreal P. Q.

i 10 p . m.
9:30 p. m.

9: 30 p.

D ANT U 
14 10 

Suite 11-12
Tel: 932-6662 

Namu,: 737-9681

m. iki
PRI STATYM AS

P.

Dr. A. S. POPIERAITIS

B. C. L.

878-9534

ADVOKATAS

g

t 
t 

_D 
“t

& 
t 
C 
U

ADVOK ATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g ., M . En g . L. L. B. , B. C. L.

4 7 01-Bonn an ty n e, Verdun (kampas 2~nd Ave. ) , Que. K4G 1 E6 
Tel. Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b a.,

me E. Suite 504 
Quebec, H2Y 1B7,

< J.P. MILLER B.A. B. C. L.
168 Notre Dame St. E. , Suite 205 
Tel: 366-206 3 K 866-2064.

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE 
n n u o 9a. m iki

nuo 9 a. m.
Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREITAS', NEKAINUOJANTIS 

76 26 Centro! St. Vili
Tel: 366-974 2 365-0 505

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sherbrook St. 
Suite 215, Montreal,?, Q. Tel. 931—4024

ka ms , J.Dalmotui. 
r u i , P. Žukauskui,M.Kringeliui, 
1 i u i , E .Paunksnienei, K.A m b r a s u i 
kui , 
ši nskui , A . Mylei , P .ir S.Buika m s , A 
liūnui, R . P a ii š ai či ui , J.Malciui, 
r a u s k u i , G. Martinaičiui, D
S . ir Z.A ndraitytėms, V. Keturakių! 
po $ 5, - J. Va Ii u Ii ui irA.Kėblini; $ 4 
linauskui, $ 3,- P.Kalpokuiir Z.

B*Nagienei , M.Šulmist 
J . Š i ąu č i u- 
,A . Žiu -

J. Mozūraičių!, J. Krujelskiui, A .Slap- 
No r k e 
P . Pet

Baltrukoniui 
; pinigais 
, -' V . K a - 
Bakaičiui

Nuoširdžiai dėkojame už aukas laikraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva" Spaudos Vakaro proga. Kai ku
rie aukojo ir negalėdami atvykti: $1OG, -Kazė Petru - 
lienė; $5G, - V.Š. ;$3C>,-V . K Ii u č i ns ka s ; $ 2 5 , - 
V. Murauskas; po $2G, - Alg.Pta š i n ska s , Alb . 
Jonelis, G.ir A.Nagiai; $15, - X Y. ; $12,- D. 
Mališka; po $1O, - M.S. A n d r ai t yt ė ir V. Jako ni s .

Tenka priminti,kad dėkingumo vertų rastųsi ir dau - 
giau,kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie šio Var- 
karo pasisekimo. Suminėtinas Šv.Kazimiero Parapijos 
kleb.kun.dr. F. Juče vi či us ir jo P a r ap i j o s Komi
tetas už suteikimą palankių sąlygų salės reikaluose; Al
bertas N o r ke Ii ū na s , sutvarkęs baro reikalūs, nors jis 
tą pačią dieną turėjo išvykti į New Yorką ir Vakare da - 
lyvauti negalėjo.

Tad- dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems, kuo 
nors prisidėjusiems prie Vakaro pasisekimo ir atsilan - 
kiusiems svečiams.

"NL" Spaudos Bendrovės 
Valdyba

GINTARO ANSAMBLIO 
PLOKŠTELĖ

buvo įspūdingai ir nuošir
džiai pristatyta dviejų dalių 
iš laimėse; koncertu Andre 
Laurendeau Auditorijoje ir 
AV Parapijos salėje Baliuje.

Svečiai-gi ntariečiai iš To
ronto atvežė linksmą ir gy - 
vą programą. Atvykusi iš 
Toronto Montrealio GINTA- 
ro krikšto motina pristatė 

jo plokštelę/ jos žodis- 
šio "NL" nr. Kultūriniame 
puslapyje/.

Apie iškilmes plačiau ki
tame numeryje.

Raudonosios Armijos. Bus 
rodoma Filmą ir skaidrės.

Visa tai vyks A V Para
pijos Salėje,GEGUŽĖS 30 d. 
po 11 vai. pamaldų.

LrETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO ŠAULIU KUOPA 
PATEIKIA DARBU PLANĄ

Montrealio LKM Šaulių 
Kuopa artimoje ateityje nu
mato: darbų planą:
1. Mirusių šaulių kapų lan
kymas Gegužės 16 2 vai. p . 
š. šauliai ir mirusiųjų arti
mieji dalyvauja 11 vai.Pa - 
maldose A. V. Bažnyčioje,ir 
2 vai. kapų lankyme.

gi

8 psl

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

DUODA PASKOLAS:

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI 

.i----------------------------------------

1465 De Sgve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadien i ai s

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

6-8
12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Didelis p o š ir ink ini o s go’ 
Vorotos taiku s o u g o j i i 
Toisou if retnodeliuoi u 
Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST ALEXANDRE MONTREAL, OUfSEC 
SUITE 6OOA H3A 2G6 TĖL 288-9646

D. No BALTRUKONISMember

Foto M. L. S.
SIST EM A

DANPAR

IMMEUBLES - CLASIC INC,

NEKILNOJAMO TURTO V/SAPUS/SKAS 
PATARNAV/MAS - P/RK/MAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 .............Namu: 737-0844

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

REALTIES CORP.

GINOS ČAPKAUSKIENĖS 
PLOKŠTELĖS LEIDIMO 
VAJUS praėjo labai sėkmin
gai ir tikrai muzikinėje nuo
taikoje, kurią gerai paruo - 
šė mūsų solistė Gina Čap - 
kauskienė Plokštelei Leisti 
Komitetas ir Mme M.Roch, 
akomponavusi solistei.Pla
čiau- Įeitame "NL" nr.
• NORKELIŪNO Alberto ir 
jo motinos šeimose svečia
vosi giminaičiai Antanas ir 
Elena Antanaičiai su dukro
mis iš Los Angeles.

APIE AFGANISTANIEČIŲ

(KOVAS , ginant savo laisvę , 
padarys pranešimą vienas 
tautietis, buvęs Afganistane 
ir turėjęs progos pavažiuoti 
su rusišku tanku, atimtu iš

2. Uniformuoti šauliai su 
Kuopos vėliava dalyvau - 
ja Birželio Ištrėmimų mi - 
nėjime, BIRŽELIO 14 d., 6 
vai. renkasi Dominion aikš
tėje.
3. JONINĖS- Jonų-Jonių - 
Petrų, Povilų pagerbimas 
rengiamas BIRŽELIO 27 d. 
A V Parapijos salėje. Meni
nę programą išpildys KE - 
TURI OS SESUTĖS iš Sudbu
ry, Ont.
4. Tradicinė Šaulių Geguži
nė ruošiama LIEPOS 25 d. 
F.Skruibio vasarvietėje.
5. Tautos Šventės RUGSĖJO
8-tosios minėjimas su spe - 
cialia programa įvyks RUG
SĖJO 12 d.,AV parapijos sa
lėje. A. M.

Albertas N 0 R K E L I Ū Si AS, B.A. C.S.ę., I.B.

GM

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Monttealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th A»enu«, Montreal Hi T- 3 A 6
TEL. 727 - 3 1 20 Komi, 376 - 378 1

310 'VICTORIA AVE ŠIITE 4 0!) 
MONTREAL. P. Q. H3 Z 2M9

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBt ® GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL. R. Q.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MIC

LEONAS
S ALES

PASIKALBĖKITE SU 
Menager'lu L eo GURK CK AS

B 

gureckas 
MENAGER

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybei draudimas

A q e n t ū r o veikia r. u o 1 945 [n. _

$

a| TRANS QUEBEC SIDINGS LTD j 

fl M ALI ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, į

APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Dortiaine, II e Perrot , Que, H7V5V6 

Res. Tel: 453-9142

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. 
Tel : ( 5 14) 87 1- 1430.

«>

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIŲ I 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS!’ 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITEl 
PASINAUDOKITE I

mu montreal west automobile

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

8
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