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SIMAS KUDIRKA IŠLEISTAS IŠ KALĖJIMO

Šeštadieniniuose Gazette ir 
The Montreal Star laikraš - 
čluose duodama žinutė Iš 
’’askvos, kad kovojantis už 
..dietines sovietų teises An - 
drej Sakharov pranešė, jog 
Simas Kudirka paleistas iš 
kalėjimo. Gal būt jam bus 
leista Išvykti į JAV, nes pas
kutiniu metu paaiškėjo,kad jo 
motina yra Amerikos pilietė .

Am e r ik iečių spauda apie 
Kudirką

Chicago Tribune, plačiai 
aprašydamas SlmoKudlrkos 
1970 m. įvykusią tragediją Ii 
jo nuteisimą lO-ial metų So
vietų sunkiųjų darbų kalėjl- 
jlmo, duoda keletą įdomių čb 
tallų dėl jo paleidimo.

Tvirtinama,kad šis įvykis 
buvo nuolatinis nemalonumas 
tarp U. S. Ir Sovietų. Vakarų 
diplomatai interpretuoja 
kad Kremlius nutarė paleis - 
tl Kudirką, bandydamas su - 
švelninti U. S. Kongreso atsl- 
nešlmą dėl prekybinių su So
vietais santykių. Tuo labiau, 
kad rusų spaudoje Kudirkos 
atvejis nebuvo minimas, bet 
jo paleidimas sutapo bevelk 
diena dienon su vienos nu - 
teistos žydės paleidimu. JI 
buvo grupėje norėjusių pa
grobti lėktuvę Ir Išbėgti į Iz
raelį. Jos vyras už tą patį 
nuteistas 15 m., Ir jai leido/ 
ar ne pajuoka?/lankyti jį 3d. 
prieš Išvykstant.

Simas Kudirka

AUSTRALU VYRIAUSYBĖS 
OPOZICIJOS VADAS ATSA
KO PLB VALDYBAI

PĮjB Valdybos pirmininkas 
Inž. Bronius Nainys, tarp kitų 
protesto laiškų, parašė raštą

Leader of the Opposition

Ir Australijos opozicijos va
dui, prašydamas jį įtaigoti 
vyriausybę savo sprendimą 
pakeisti. Rugpjūčio 19 d.PLB 
pirmininkui opozicijos vadas 
B.M.SNEDDEN atsiuntė to - 
klo turinio atsakymą:

| 6 AUG &1Ą
Dear* Mr. Nainys,
Thank, you very much for your letter of 6th 
August concerning the Labor Government’s 
recognition of Soviet control over the 
Baltic States.

JAV rezoliucija buvo labai 
susilpninta irpaversta tik re
komendacija kraštams tą 
problemą studijuoti Ir pagal 
galimybes eiti prie šeimų 
planavimo.

ORO SUSISIEKIMAS 
PABRANGS 10%

Nuo lapkričio m. 1 d. visos 
transatlantinės oro linijos s 
savo kainas pakelia apie 1O %. 
Air Canada šiais metais jau 
buvo padidinusi savo bilietų 
kalnas 18%, taigi metinis pa - 
brangimas bus aple3O%.Plr - , 
mos klasės grįžtamas bllle - 
tas iš Montreal to į Londoną 
dabar kainuos $1,092, vietoje 
buvusių 1,030 dol. Ekonomi
jos klasės bilietas pakeltas 
nuo 552 dol., į 568 dol., žle - 
mos metu, o nuo balandžio m. 
vasaros metu, iš 490 dol . į

As you know, the Liberal Party strongly opposes 
the Labor Government’s surreptitious recognition 
of the incorporation of the Baltic States in the 
Soviet Union. I enclose a copy of my press 
release of 4th August herewith.
The Opposition believes that this action was 
both unnecessary and unjustified and the 
Government stands condemned by its failure 
to make any public statement or to even attempt 
to explain its actions. The Prime Minister has 
failed to answer questions which I put to him in 
a telegram on 4th August and a further request 
for urgent replies on 8th August. I will con
tinue writing to the Prime Minister until I 
have received the courtesy of a reply.

Yours sincerely,

B. M. SNEDDEN
l)Mr. Bronius Nainys,

President, 
Lithuanian World Community, 
6804 So. Maplewood Avenue,

berra. A.C.T. 2600

STIPENDIJA LIETUVIUI 
KENTO UNIVERSITETE

Jau keleri metai Kento 
valst.universitete auga lie
tuviškoji programa. Ji buvo 
pradėta, įsteigiant Lietuviš
kąją Kolekciją, vėliau įves - 
t as 1 ietuvlų kalbos mokym as. 
Dabar žengiama į trečią fa
zę, organizuojant stipendija 
lietuviui.

Pirmosios dvi fazės buvo 
labai sėkmingos. Lietuvis - 
koji Kolekcija jau turi ap i e 
7000 tomų ir auga kiekvie
ną dieną. Gautos knygos rū
pestingai sukataloguojamos 
ir grupuojamos naujoje dvy
likos aukštų BtbliotekojaRe- 
tieji leidiniai perduodamlį 
Specialiųjų Rinkinių skyrių, 
kuriame apsauga yra ypa — 
tingai budri. Periodikos ti
tulų skaičius siekia bevelk 
400, jų tarpe 47 laikraščių 
pilni komplektai ir apie 600 
įrištų metinių komplektų.

Lietuvių kalbos fazė per 
Critical Language progra - 
mą teikia šešis kursus, už 
kuriuos užskaitoma 21 vai. 
kreditų.Pirmiesiems trims 
kursams naudojamas Intro
duction to Modern Lithuani
an tekstas ir pagal tą teks - 
tą paruoštos magnetof onlnės 
juostos. Pagalbos reikalin
giems studentams padėt i 
dviem valandom per savai - 
tę atvyksta lietuvis mokyto
jas, o baigiamieji egzami- 
nal laikomi pas aukštų kva
lifikacijų specialistą, šiuo 
metu dr. Antaną Klimą. Šis

Talgl, pinigas "atverčla"tr 
priverčia į žmoniškumą...

Žmonijos daugėjimo
PROBLEMA

Praeitą savaltų baigėsi Bu
karešte, Rumunijoje, visą sa - 

itę užtrukusi Jungtinių Tau
tų suorganizuota konferencija 
žmonijos daugėjimo proble — 
mat studijuoti . Daugumas 
kraštų pas isakėuž propagandą 
gimimų skaičiaus sumažini — 
mui, tik viena Kinija , pati 
skaitlingiausia pasaulio vals
tybė su 800 milijonų gyve n — 
tojų, žmonijos daugėjimo pro
blemos nepripažino. Esą , 
naujoji technologija, žemės ū- 
klo pažanga ir mokslas gali 
tą problemą išspręsti be 

istiškų priemonių gimi — 
i ,ns apriboti.

Diskusijų pagrindą sudarė 
JAVpas iūlyta rezoliucija, sie
kianti universalinio pripaži - 
nimo, kad žmonijos daugėji
mas turi būti apribotas. JAV 
pasiūlytoji rezoliucija susi
laukė didelės opozicijos, ir 
kas keisčiausia, daugumoje 
Iš Pietų Amerikos, Azijos , 
Afrikos ir kitų mažai indus
trializuotų, skurdžiai gyve
nančių kraštų. Jie kaltino in
dustrializuotus kraštus dėl 
didelio žaliavų sunaudojimok

611 dol.

DEMOKRATIJA AR 
ANARCHIJA ?

Demokratijos amžiais did
žiavosi savo piliečių laisvė - 
mis. Tačiau,pltekutinlu laiku 
visose Vakarų demokratijose 
matyti Išsigimimo žymių:de
mokratija pamažu išvirsta į 
anarchiją. Pavyzdžių toli 
ieškoti nereikia. Jų pakanka
mai yra ir pačiame Montrea-" 
lyje.

Štai, kad ir Metro ir auto
busų streikai. 1600 autobusų 
taisymo dirbtuvių darbininkų 
išėjo į nelegalų streiką, reika
laudami peržiūrėti jų atlygi - 
nimą, imant dėmesin gyveni - 
mo pabrangimą. Jų kontrak - 
tas baigiasi tik liepos m.l d. 
1975 m. Teismas paskelbė šį 
streiką nelegaliu ir įsakė 
jiems grįžti į darbą , tačiau , 
jie ne tik negrįžo , bet net 
pradėjo piketuoti autobusų 
garažus ir neleisti šoferiams 
jų paimti.

Nevykdyti teismo sprendi - 
mo buvo nutarta viešame uni
jos narių susirinkime, vado -

PLB Valdyba kviečia visus ną Ir prašyti, kad reikalautų mokymo metodas yraga- 
protestuojančlus lietuvius ra- vyriausybę sprendimą pa - na praktiškas, nes tereikia 
šytl laiškus Ir opozicijos va- keisti. tik dviem studentam užsire-
dul, padėkoti jam už laikyse -

mas. Tada miesto adminis
tracija Į autobusus,kartu su 
šoferiais pradėjo sodinti po 
policininką. Daugelis telsln - 
gal klausia : kam sodinti po - 
llclnlnkus šoferių apsaugai, o 
ne areštuoti Ir ne išvaikyti nuc 
garažų nelegalaus streiko pi
ketuotojų?

Liberalų provincinė vai - 
džla,laimėjusi 9o% visų ats - 
tovų, tapo dar daugiau ištižų - 
si ir nieko nedaro nei dėl ne
legalių statybos darbininkų
streikų, nei dėl transporto , Toronto miesto susisiekime dirbantieji streikuoja ir 
nei dėl beveik visus metus be- šalia dvi mergaitės prašosi pavežimo /Hitchhikers/,
sitęsiančio lėktuvų fabriko 
darbininkų streiko Longueil žhl niekas nežino. Jie galvo - 'WASHINGTON OBSERVER” 
miestelyje. Panašiai laikosi ja»kad iš Imperatoriaus rei - gegužės 5 d. nr.179 rašo: 
ir federalinė Trudeau valdžia, kėtų atimti visą politinę galią Nesenai Los Angeles mėsi- 
dėl milijonus dolerių kraštui ir fe pervesti į parlamentari- nlnkai buvo sugauti davę ky- 
kalnuojančlo grūdų krovėjų n<? valdymo sistemą. ,'šius JAV mėsos kontrolie-
streikoBritų Kolumbijos uos- Imperatoriaus rūmai , jam,riams. Paaiškėjo, kad daugė
tuose. Tik viešoji opinija, at- pastatyti, minint 25 m. valdy-jma kyšius davusių turėjo žy- 
rodo,pagaliau prives prie ar- mo sukaktį 1955 m., nacionali-diškas pavardes ir jie che- 
bitrų paskyrimo tiems strei- zuoti, nes, kaip sakoma, pasta - miškai sužalotą ar kirmelai- 
kams užbaigti. tytl žmonių prakaitu, tai turi temis apnikusią mėsą parda-

priklausyti visiems. Iš Jubileevinėjo gojams (katalikams),
KALBAMA APIE PAŠALINIMĄ 

VALDOVO SELASSIE
Palace pakrikštyti 
Palace vardu.

Nat ionalka^uo tarpu patys žydai gavo 
rabinų patikrintą sveiką mė
są.

vaujant unijos vadovybelUniją Etiopijos vyriausybės leid- 
teismas snubaudė $5O.OOO; žiamas laikraštis "Addis Ze-
bauda, ir unijos vadovus pc meni" siūlo,kad Haille Sclas- 
kelius šimtus dolerių. Unija ir šie būtų pašalintas. Galvojama 
jos darbininkai ir į tai ne-kad ši pradėtoji kampanija

NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikrašti tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto* 
joms- Spausdinama atkarpa 8 psl. ,

• Stebitės, kodėl buvo pakar
totinai pradėti tyrinėjimai dėl
Kent universitete buvusių 
riaušių, kurių metu buvo nu
šauti keturi maištininkai ? O

bei labai nelygaus turtų past- kreipė dėmesio ir net pradėjeyra su kariuomenės pritari - 
dalinimo pasaulyje. Esą, čia, daužyti autobusų langus. Dėl mu. Ji yni sudariusi "Koor - 
o ne žmonijos daugėjime e— to vieną dieną buvo visai su - nacinį Komitetą,'kiti jį vadina
santl pagrindinė problem a/f^jstoję s ir autobusų susisieki - karine taryba,kurios pavard-
'*■ / nacionalinė \

l M.Mažvydo /
\biblioteka J ?

kviečiami pasinaudoti.
Valdyba ieško asmens skelbimams 

rinkti, kuriam bus mokama 25% komi
so nuo gauto ir apmokėto skelbimo 
Prašomo kreiptis Į NL odminį strac •» 4’

dėl to, kad trys iš nušautųjų 
yra žydai.
e JAV didelius a’ukso kiekius

l importuoja iš Sovietų Rusijos

glstruotl į bet kurį iš šešių 
kursų ir pograma apsimoka.

Dabar, plėsdami progra
mą, steigiame LietuvtųSti— 
pendljų Fondą / Lithuanian 
Fellowship Fund/. Šiai fa - 
zei reikės sutelkti 50.OOO 
dolerių,kurie bus pastoviai 
laikomi Kento valst.unlv . 
fonde/Kent State Unįversi - 
ty Foundaticn/. Palūkanos 
už tuos 50.000 dol., bus 
naudojamos stipendijai,ku - 
ri bus duodama lietuvių kil
mės studentui,kuris sutiks 
rašyti darbą apie Lietuvą, 
ar lietuvius magistro arba 
daktaro laipsniui gauti. Ko
mitetas, kuris atrinks kandi
datą stipendijai, bus sudary
tas iš universiteto narių ir 
greičiausiai vadovaujamas 
graduate school dekano. Jei 
kartais neatsirastų kandida
tų stipendijai, tais metais 
stipendijos pinigai būtų pa
naudojami knygoms į Lietu
viškąją Kolekciją pripirkti. 
Tačiau tenka labai abejoti, 
kad tai galėtų atsitikti.

Stipendija pradės būti 
skiriama, kai bus sutelk
ta 20.000 dolerių. Auko - 
tojų Ir aukų sąrašai bus kas 
mėnesį siuntinėjami lietu - 
vių laikraščiams; visos au
kos gali būti nurašomos nuo 
pajamų mokesčio. Surink - 
tieji pinigai bus Kento Valst 
Fundacijos Investuojami , 
siekiant galimai aukštesnių 
palūkanų . Sutelkus pilną 
50.000 dolerių sumą, rei
kia laukti, kad metinė stipen
dija susidarys tarp 2500 ir 
3000 dolerių.

Projekto logika yra aiškį 
pradėdami lietuvių kalbos 
kursu, per Lietuviško - 
s los Kolekcijos rinkinius 
plėsdami galimybę gilinti 
studijas, organisuojama sti
pendija siekiame,kad būtų 
tęsiami ir akademinio ly
gio darbai. Tai yra gyvy - 
blnės svarbos reikalas Lie
tuvai ir lietuvybei.

Mums teikia vilčių faktas, 
kad per pastaruosius kele
rius metus Kento valst.uni
versitete buvo parašyti ir 
teberašomi keturi veikalai 
lietuviškomis temomis, sie
kiant daktaro ar magistro 
laipsnio. Tačiau šimtapro
centinis projekto pasiseki
mas priklausys ne vien nuo 
mūsų planų, bet ir lietu - 
vių visuomenės paramos.

Mes prašome visus lietu
vius paremti šį labai svar - 
bų mūsų projektą. Visas au
kas siųsti adresu:

LITHUANIAN FELLOW
SHIP FUND,
Kent State University Foun
dation, Kent, Ohio 44242

Dr. John F.Cadzow 
• Australijos opozicijos va
das tarp kitų klausimų savo 
telegramoje, stato vieną ne
paprastai svarbų.'. Kodėl Aus - 
tralijos žmonės nei parlame- 
mentas apie tokį užsienio po
litikos pakeitimą nebuvo in - 
formuoti? Kitas, nemažiau 
svarbus klausimas: Ar dabar 
estų,latvių ir lietuvių kilmės 
žmonės, gyvenantieji Austrą - 
Ii joje, valdžios laikomi be pi
lietybės?

1

1
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PANORAMA
8-toji MOKYTOJU IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖ 

Rašo L. Eimantas

La i kas
Naujasis Kanados Ministe - 

rlų Kabinetas,kokį jį pristatė 
Mtntsterls Pirmininkas Tru - 
deau, nebeturi atskiro minis - 
terto daugiakul tūriniam s rei
kalams. Šis faktas ypatingai 
nustebina, nes kaip tik etninės 
grupės pabrėžtinai rėmeli - 
be r alus paskutiniuose rinki - 
muose . Ką tai reiškia? Ar 
liberalai atsisako daugiakul- - 
tūrinės politikos? Jeigu ne, 
kodėl Darbo Ministeris Munrc 
skelbiamas atsakingu už dau - 
glakultūros programą,kai tUc 
tarpu didelis daugiakul tū r i zm< 
programos punktų skaičius 
pasilieka Dept. oi Secretary 
of State žinyboje. Ar Mr. 
Munro uždėta pareiga gailes
čio klrčlu/mercy killing/už - 
baigti daugiakultūrizmą ?

Galime sutikti , kad buvo 
nemažai neaiškumų daugla - 
kultūrizmo programose, kaip 
kad jos buvo pristatytos libe
ralų partijos. Pirmiausia , 
tai programai mlnisterio pa
sirinkimas buvo netinkamas . 
Mln. Pirm. Trudeau galėjo 
paskirti kitą, labiau prieina -
mą ir kuris galėtų efėktin - 
giau komunikuoti programos 
uždavinius plačiąjal kanadle - 
člų masei. Antra - finansai , 
skiriami tai programai, buvo 
gerokai nepakankami. Trečia, 
paskirtoji suma nebuvo pačiu 
efektingiausiu būdu sunaudo - 
ta. Nežiūrint viso to, daugla- 
kultūrizmo politika, kaip to - 
kla, yra vienintelė priimtina 
visoms etninėms grupėms 
šiame krašte. Dvikultūrlnlo 
idealo dienos tikrai jau pra - 
ėjo ’.

Nėra reikalo vėl priminti , 
kad 28 % kanadiečių, kurių

veikti
protėviai nėra nei anglai, nei 
prancūzai , nusipelno būti 
traktuojami ne tiktai lygiai su 
kitais,bet ir turėti tas pačias 
galimybes štame puikiame 
krašte. Pažvelgus į Kanados 
politinę, ekonominę,sociali - 
nę ir administr-atyvlnę sritis, 
matosi, kad tai dar tolimas 
sapnas. Tik įvertinant ne an
gliškosios ir neprancūziško - 
sios kilmės žmonių kultūrą , 
tiek pat,kiek anglų ir prancū
zų kultūrą, gali tas kitas žmo 
gus naudotis tomis pačiomis 
galimybėmis šiame krašte.

Vien dėl tos i priežasties, 
t.y. socialinio teisingumo , 
daugiakultūrizmas būtų dau - 
giau , negu pateisinamas. Jis 
toks būtų ir dėl daugelio kitų 
priežasčių.

Mes bijome, kad gavęs žy
mią daugumą parlamente a- 
ieinantiems 4-iems metams , 
Trudeau administracija igno - 
ruoš viltis ir siekimus ne an - 
glų ir ne prancūzų kanadiečių.

Mes rimtai skatiname visų 
etninių grupių valdybas supa - 
žlndinti Ministerį Pirmininką 
susirūpinimu dėl tokio žings - 
rito atgal daugiakultūrizmo po
litikoje. Jūsų tuo reikalu pa — 
žiūros teatsiliepia balsavimuo
se.

Mes manome, kad būtų la - 
bai naudinga, jeigu Senatorius 
PaulYuzyk suorganizuotų M.B 
palankiųjų daugiakultūrizmui 
grupę, kuri paspartintų jo į - 
gyvendinimą.

Straipsnis iš "The Cana
dian Indian Times", kuris 
atitinka etninių grupių 
pažiūras. NL.

Rugplūčio mėn. 11-18 die
nomis Dainavoje prie Detroi
to įvyko 8-toji JAV-blų ir Ka
nados lietuvių mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitė, kuri 
jau virto tradicija. Dalyvavo 
arti 200 dalyvių. Šių metų 
studijų savaitė turėjo keletą 
skirtybių:

Pirmiausia ryškiai vyravo 
jaunimas ir sudarė bent du 
trečdaliu visų dalyvių, kai tuo 
tarpu pirmoje studijų savai
tėje jo būta gal tik ketvirta
dalis. Darbingumo gera nuo
taika plaukė iš paties jauni
mo, kuris turbūt pilnai įsisą
monino, kad netolimoje atei
tyje visais organizaciniais ir 
lietuvybės palaikymo darbais 
jie turės rūpintis, kai vyres
niųjų gretos nesulaikomai re
tėja. Šiųmetinis jaunimo 
reiškimasis jau gali duoti ge
rų vilčių.

Antroji šiųmetinių studijų 
skirtybė — tai vadovybė, kuri 
veik išimtinai buvo moterų 
rankose ir administraciniame 
bei vadovaujame darbe jos 
puikiai pasirodė: vadovė mo
kyt. Vai. Černiauskienė ir 
jos padėjėjos turbūt nė vieno 
dalyvio neapvylė.

Pagaliau turbūt reiktų pa
brėžti ir tai, kad bendras vi
sų dalyvių darbingumas, su
tarimas ir pareigingumas iš 
metų į metus ne menkėja, bet 
auga, stiprėja. Todėl reiktų 
manyti, kad ateityje mokyto
jų ir jaunimo studijos Daina
voje ilgai gyvuos ir lietuviš
kam švietimo ugdymui daug 
padės.

Savaitraštyje dėl vietos 
stokos pilniau aprašyti šių 
studijų eigą neįmanoma, o 
tenka iškelti tik būdingesnes 
detales.

BENDRINĖS PASKAITOS 
APIE MENĄ

Pirmąją dieną po studijų 
atidarymo, dr. Mindaugas 
Nasvytis labai įdomiai kalbė
jo apie M. K. Čiurlionį ir 
muzikinės abstrakcijos dile
mą. Kaip žinome,Čiurlionis, 
būdamas muzikas ir tapyto
jas, bandė tapyboje abi šias 
sritis jungti ir sukurdavo iš
skirtinų kūrinių. Nors iš kar
to toji tapyba atrodydavo lyg 
abstrakcinė,bet visgi galima 
įžiūrėti ir realistinių — tau
tinių ir mums artimų elemen

tų, todėl ir simboline pras
me, tokia tapyba yra mums 
miela ir suprantama, o Čiur
lioniui ši tapyba muzikinėmis 
net ir abstrakcinėmis temo
mis dilemų nesukeldavo.

Paskaitininkas šios rūšies 
Čiurlionio tapybą pavaizdavo 
skaidrėmis ir viską tiksliai 
paaiškino. Klausytojai paskai
tininkui liko labai dėkingi už 
puikų Čiurlionio kūrybos pa
ryškinimą.

Kitą dieną tarp eilės pa
skaitų vėl turėjome puikią 
dail. Telesforo Valiaus pa
skaitą apie lietuvių dailę.

Lietuvių dailę pažinti, su
prasti ir įsijausti, kaip į 
ankstyvąją taip ir dabartinę, 
turėtų visi, nes tai yra mūsų 
tautinio pasididžiavimo ir tė
vynės meilės dalis.

Paskaitininkas, aptaręs 
mūsų tautodailę, kiek plačiau 
sustojo prie mūsų individua
lesnio meno Ir jo kūrėjų, ypač 
pabrėždamas pirmąją lietu
vių dailės parodą Vilniuj 1907 
m. Čia šalia lietuvių dailinin
kų kūrybingumo pademons
travimo, iškilo mūsų tautinis 
sąmoningumas ir paskatini
mas ir toliau ruošti tokias pa
rodas bei rasta jungtis, kuri 
nugalėjo visus sunkumus ir 
sukėlė ryžtą ir pasiaukojimą.

Toliau prelegentas vaiz
džiai apibūdino 1922 m. įkur
tą Kauno meno mokyklą, iš
leidusią tiek daug pajėgių me
nininkų. Pagaliau jis nurodė 
ir aptarė mūsų dabarties me
nininkus, gyvenančius ir ku
riančius už Lietuvos ribų. 
Mūsų menininkų kūrinių yra 
įsigiję pasaulio meno muzie — 
jai, galerijos ar paskiri me
no kolektoriai ir asmenys. 
Mūsų menininkai ruošia pa
rodas bei aktyviai dalyvauja 
kitų ruošiamose parodose.
Mūsų menininkai moko’ ir 
profesoriauja įvairiose pa-

kainu* iiiok\kla

saulinio meno Institucijose. 
Taigi, mūsų menininkai išei
vijoj atlieka savo misiją efek
tingai ir tuo mes visi, ypač 
jaunimas; turėtų didžiuotis.

Dail. Valiaus paskaita taip 
pat buvo vaizdžiai pailiu
struota skaidrėmis. Dėl laiko 
stokos paskaitininkas nepa
lietė atsiekimų lietuvių daili
ninkų, dirbančių dabarties 
Lietuvoje. -

Taip pat reiktų kai ką pa
sakyti apie trečią paskaitą, 
skaitytą dail. Antano Tamo
šaičio.

Dali. A. Tamošaitis, tėvy
nėje reiškęsis ir kaip plačia
šakis visuomenininkas, čia 
išeivijoje daugiau žinomas, 
kaip liaudies meno tyrinėto
jas ir žinovas. Jo individuali 
kūryba,’kai kam gali atrodyti 
lyg pusiau abstrakti, tačiau 
lietuviui nesunku įžvelgti ten 
mums brangių liaudies meno 
elementų. Dabar dail. Tamo
šaitis, gyvendamas Kanadoj, 
yra atkreipęs į save dėmesį 
netlksavo tautiečių, bet Ka-' 
na do s valdžios ir kultūrinių 
Institucijų. Jam ir jo žmonai 
dail. Anast. Tamošaitienei 
yra paskirta valdiška para
ma.

Pradžioje dailininkas pa
tikslino liaudies meno sąvo
ką. Gal geriau yra vadinti 
llaudies daile. Tėvynėje pir
maeilis šaltinis į liaudies 
dailę buvo liaudies dirbiniai, 
kurių tiek daug tautoje užtin- 
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karna ir net kaip nežinomų 
autorių darbai. Lietuvoj, liau
dies dailę buvo galima pažinti 
iš liaudies statybos-architek
tūros, skulptūros, tapybos, 
raižinių, medžio, molio ke
ramikos ir metalo dirbihių, 
audinių, margučių, tautinių 
rūbų ir pan. Liaudies dailės 
kūrėjai gyvendami tuolaikinėj 
izoliacijoj, buvo originalūs ir 
savo tarpe lenktyniavo, norė
dami gyvenamąją aplinką pa
puošti, kad ir naudodami g 
na primityvius įrankius ir ža
liavą.

Tautinių rūbų būdingumąs 
— viskas Išrasta namie ir iš 
vietinių žaliavų, nes liaudies 
dailė yra kūryba, o ne pro
dukcija.

Liaudies dailei priskirtina 
mūsų tautosaka, dainos, mu
zika, papročiai, tautiniai šo
kiai. Tatai įeina į,lituanisti
nę sritį ir ypač žinotina mū
sų priaugančiai kartai.

Daugelis mūsų menininkų 
gavo kūrybai temas semia iš 
liaudies dailės šaltinių. Išei
vijoje gyvenantiem lietuviam 
sunkiau prieinama origina
lioji liaudies kūryba. Taigi 
mums daugiau prieinamas 
šaltinis į tai būtų knygos7 ‘ pa
veikslai, skaidrės, fįlmąi.1VJų 
ypač turėtų netrūkti mūsų li
tuanistiniam švietimui ir ug-
dymui.

Pabaigai dailininkas Tamo
šaitis parodė labai retų' ir 
originalių skaidrių, (b. d.)

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

KUR TIE AKTYVIEJI
MONTREALYJE ?

Labai norisi vėl pavartoti, 
senai pamirštą epitetą, bet , 
kadaise, gerai tikusį aptbrėž - 
tl tolimam, egzotiškam kraš
tui. Istoriškai -kolonizuotam, 
daugiausia, įstatymų laužy 
tojų. Triušių ir kengūrų apgy
ventam,kurte sutelkė,kaip ži
noma, daug džiaugsmo valan
dų "sportininkams"-’mušei - 
koms.. .Kaip paskutiniai įvy - 
ktai rodo,tų Išmuštųjų triušių 
ir kengūrų dvaselės apsigyve
no kai kuriuose Australi
jos valdžios postuose. Tiek 
jie parodė inteligencijos, tei
singumo, humaniškumo ir 
laisvės principų reikšmės su
pratimo. Netrukus paaiškės , 
už ką prekė, kur t visai ne jiem: 
priklauso, išmainyta. Ar mes 
laikysimės ir toliau kukliai ir 
bailiai, vos iš drįs darni vieną , 
Ir kitą laiškelį pasiuntę ?Lei
sime kengūrinlnkams pre - 
kianti? Padarykime ką nors į- 
spūdingo’. Surinkime mūsų mo* 
2 P«l.

kyklų mokinių ir- mokytojų, 
skautų, šaulių, akademikų , 
darbininkų,profesionalų pa - 
rašus, siųsdami protestą. O 
labai svarbu Ir efektinga būtų 
NUPIRKTI vietą laikraštyje , 
vietinėje spaudoje ir trumpai, 
efektingai pasakyti, kaip gi mei 

- čia,kurie laisvi ir tie^urie ne- ir visų kitų pažiūrų lietuviai".
laisvijdėl to jaučiame Ir ką gal
vojame. Tokiais atvejais-pats 
naudingiausias išleidimas pini 
gų, kuriuos esame suaukoję’. 
Tik nebijokime, nepavirsktme 
į bailius triušlus.^adas Lapė 
Montreal, P.Q.

LEISKITE IR MAN 2-rą 
KARTĄ PASISAKYTI J 
/Pripažino dalį, bet ne visą 
tiesą/.
"Nepriklausomos Lietuvos" 

š. m. 12 nr. Ir Gerai, Ir Blo
gai. .. skyriuje S. Šetkus ra
šo; "Atrodė, kas netiki į Die
vą, tas jau nėra nei žmogus, 
nei lietuvis Ir jam mūsų tar
pe vietos nėra".

s. šetkus turbūt pats nusl- 

gando savo žodžių, todėl jis 
visai kitaip pradėjo šnekėti ir 
jau NL 25 numeryje rašo: 
"nesgivisl žinome, kad dau
gelis ateistinių pažiūrų lietu
vių ir kovojo ir žuvo už lais
vą Lietuvą, daugelis ir dabar 
dirba lietuvybės darbą, kaip

Už šios tiesos pripažinimą 
jam nuoširdžiai dėkoju. Stebė
tinai perilgai jis nepasidarė 
tolerantu iki jam niekas neuž- 
mynė ant kojos pirščiuko. Iki 
šiol kitaip galvojantlejl jam 
buvo nieko neverti vabalai.

S. Šetkus nori įtikinti, kad 
itališkoji internacionalinė 
Romos kat. religija esanti 
tiek pat naudinga lietuvybei, 
klek žydams judaizmas. Rei
kėtų ieškoti kraštutiniai nai
vaus, kuris jo žodžiais pati
kėtų. Žydų Ir lietuvių likimas 
— Išsiblaškymas po pasaulį, 
turi panašumo, bet žydų įsi
gytos gėrybės visais kanalais 
plaukia į Izraelį, o lietuvių 
į Romą. Žydai yra stiprūs to
dėl, kad jie pasitiki savimi. 

jų religija nepriklauso jokiai 
tarptautinei institucijai. Žy
do pinigas tarnauja žydi jai, o 
lietuvių atitenka airiams, ita
lams , prancūzams ir kitiems.

S. Šetkus savo suktais iš
vedžiojimais nori įkalbėti, 
kad iš lietuvių didelių nuosa
vybių atiminėjimas nieko blo
go nesą. "Tušti pastatai Ame
rikos kraštuose nestovi. Ar
ba juos perima tie, kurie turi 
tam teisę arba perima miestų 
Valdžia, juos nugriauna ir .jų 
vietoj stato beisbolo arenas 
ar ką kitą, jų reikalas 1’

Taip, miesto valdžia tuš
čius pastatus nuperka, bet 
kas pasiima tuos pinigus, ar 
ne anksčiau minėtoji Institu
cija?
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Išeivijoje baigusieji lituanistinę mokyklą, 1969 m. Montrealyje.

S. Šetkus porina, kad aš 
negaliu pasiremti tokiu gar
bingu laisvamaniu, kaip dr. 
J. Šliupas, nes Šliupas rėmęs 
icatalikybę ir kunigų nepuldi- 
aėjęs, bet ar kunigai nepul
dinėjo Šliupo, jis nenori nei 
žinoti, nei girdėti.

S. Šetkus baugina s Kaityto- 
jus su "progresyviais". Jis 
mato blusą kaip dramblį. Jie 
išeivijos gyvenime beveik jo
kios rolės nebevaidina, iš
skyrus jukelis lalkraštpalai- 
kius.

Lietuviai į tuos laikraštpa- 
laikius mažai dėmesio kreipia 
Kur šių eilučių autoriui tenka 
gyventi, "progresyviųjų" nei 
kvapo nebeliko, o anksčiau 
buvo gana stiprūs. Nesenai 

kelias dienas viešėjau Vii 
pege, kalbėjausi su lietuv s 
Ir susidariau išvadą, kad ir 
tenai jie jau prie mirties 
slenksčio. Taip pat gavau 
laišką nuo gero draugo, kuris 
gyvena Voscestery, Mass., 
JAV, kuriame jis rašo, kad 
ir tenai "progresyvieji" bai
gia išnykti, o jaunesnioji kar
ta su jais nieko bendro neno- 
ti turėti. Baigdamas šias ei
lutes noriu štai ką pasakyti: 
Nieko blogo nėra su tais žmo
nėmis, kurie yra pamaldūs ir 
religingi su saiku, bet S. Šet- 
<caus rašinys yra taip parašy
tas, lyg toks žmogus būtų ap
sėstas religiniu fanatizmu.

Stasys Mlsiulis 
Edmonton, Alberta.
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POPIERIŲ
Kokius turite popierius? 

Esate baigę universitetą ? 
Atslnešatė doktoratą?

Nuo tolygių popierių "sto
rumo" gali priklausyti darbo 
atsakingumas,' turtingumas, 
kilimas, aplinka. Popierinė 
visuomenė valdo JAV-lų dar
bo įstaigas, Baltuosius Rū
mus, universitetus, fabrikus 
Ir skirtingomis durimis pri
vačius namus.

Jaunas studentas Hart (Ti
mothy Bottoms) Harvardo u- 
te pradėjo studijuoti teisę. 
Didžiulės auditorijos jų pro
fesorius ĮClngsfield (John,

jums galvos smegenis 
★★★★★★★★★ pakeisiu, kadbūslte preclzl^-1 

P Tilvikas kaI galvoj®“*1®!1 teisininkai, 
* pasauliui teisę formuojantie

ji", — pradėdamas paskaitas, 
pradeda prof. Klngsfleld.

Studentui Kartui po kojomis 
logiškai galvojantis, pasimaišo jauna studentė Su-

- "Z - neta- san (Undgay Wagner) su ku-

GAUDYMAS
Houseman) preciziškai tiks
lus, J..............................
tiksliai protaujantis neta
riantis ne tik bereikalingų žo- 'pi‘rmą įrtąDužė’jęs į jos 
džlų, bet net bereikalingų kambarį. suterenta 1 lova... 
raidžių. Jis, kaip šeimininkė 
su šaukštu puode verdančius 
kukulius, valdo savo studen
tus, kurių tarpe 
didelių neklaužadų, revollu- i_ .. T2____ _  ___
clnlerlų, anarchistų turinčių bęs Įsitikina, kad neįstengs 
fotografinę atmintį, norinčių 
būti geriausio universiteto, 
geriausio profesoriaus, ge
riausiais studentais.

"Jūsų dabartinis galvoji
mas tolygus kopūstlniam. Aš

kambarį, sukrenta Į lovą...

yra

Prof. Klngsfleld pasiūlė 
studentui Hart ui parengti stu
dijinį darbelį. Per porą die
nų. Dienomis ir naktimis dlV-

atlikti. Profesorius jį kietai 
išpeikia. Norint būti teisinin
ku, reikia dirbti.

Pasekę studentai įsitikina, 
jų prof. K. anksčiausiai ke
liasi, tamsoje pradeda siūdi

KAS PADEDA IR KAS KENKIA IŠLIKTI LIETUVIŠKAJAI IŠEIVIJAI?
/"Laiškai Lietuviams" — Vacio Kuprio straipsnis laimėjęs TU vietą konkurse/

ar mokykloj, jis suranda jį "gatvėje". "Gat
vės mokykla" yra tikrai nelietuviška, o be 
to, ji atitraukia jaunuolį nuo kūrybingumo 
ir žlugdo morališkai. Tačiau neužmirškime, 
kad įsakymu į šias institucijas autoriteto 
neįvesime. Autoritetas pats apie savo ver
tę turi liudyti. Autoritetas turi aukotis, kad 
taptų medžiaga išaugti naujoms asmeny
bėms. Bet ar tokių autoritetų turime? Kiek 
turime tėvų ar mokytojų, kurie sugeba duo
ti jaunuoliams tautinį auklėjimą? Šioj sri-

Timothy Bottoms Ir Lindsay Wagner filme "The Paper Chaše"/Poplertų gaudymas/ 
juoti, ruoštis paskaitoms. 
Nei vienas studentų neįsten
gia tiek dirbti.

Prof. K. savo studentams 
surengia Išgėrimų vakarą, 
kur paaiški, kad Susan yra jo

duktė. /
Egzaminai. Rezultatai at

siunčiami paštu. Studentas 
Hart, jau beveik gyvenantis 

besnių gyvenviečių Amerikoje lietuviai bu-ateivio ar lietuvio vardą. Ir vietoj to, kad su Susan, gavęs tą egzaminų 
vo sukūrę apie šimtą. Jose išaugino savo savo darbu ir kūryba pakeltų lietuvio var- rezultatų laišką, jį išmeta į 
institucijas: parapijas, mokyklas, draugijas, dą, jie renkasi "skydus", už kurių pasislė- jįįros bangas, neskaitęs, ne
versi© įmones. Šiandien dėl įvairių priežas-pę bando nejučiomis nuo jo pabėgti. Štai’’ ,,,p ’. ’
čių jos pradeda irti. Kad toks jų nykimas tie "skydai": amerikietinam savo pavardes,’ P *S‘ °P er U gautrymas 
mūsų bendruomenei nepaprastai žalingas, bėgam iš lietuviškųjų į turtingųjų gyvenvie-Pa8^3a^S^’ 

“visiems yra aisKu, oet kaip ų sulaikyti ar teSj jrodinėjam sau, kad tautybė priklauso 
kaip kurti naujas lietuviškas gyvenvietes, nuo gimimo vietos, kad lietuviškumas pd- 
dar niekas sprendimo nesuranda, o gal ir stoja kelią karjerai, kad esą neįmanoma 
neieško. vienam asmenyje suderinti dviejų skirtingų

Iš dalies gyvenvietės pakaitalu gali bū- kultūrų, kad prisirišimas prie savo tautos 
ti "kultūriniai centrai" — sakysim, Jaunimo yra siauražiūriškumas, kad lietuviai pešasi 
Centras Čikagoje. Tokie "centrai" yra sldr- tarp savęs, ir todėl jų bendruomenė nepa- 
ti specialiems uždaviniams ir tarnauja pir- kenčiama. Taigi puikuolis, bėgdamas nuo
moj vietoj gyvenviečių bendruomeninės savo tautos, ją apkaltina ir pažemina, kad les, vagia profesorių Studen— 
veiklos papildymui. Nykstant lietuviškoms tuo pačiu pats būtų pateisintas. Tuo tarpu tavlmo metais padarytus UŽ- 
gyvenvietėms, "kultūrinių centrų", 
bendruomeninės jungties veiksnių, 
muo auga.

Nutautimą 
bet kaltę dėl 
kai aplinkai, 
šiandien niekas neginčija? bet aplinką su- gyvenime visada iškyla jautrių klausimų, 
daro ne vien tai, kas amerikietiška. Nema- Ir vargas tada, kai prie jų sprendimo prisi- krenta į lovą vos susitikę sve — 
ža laiko jaunimas praleidžia ir šeimoje, o artina "visažinantys". Tai tie, kurie jau ži- tlmą merginą? Ar jie tiek 
žiūrėk, neišmoksta nors patenkinamai kai- no atsakymą, dar nepradėję galvoti. Tokie kvaili ir naivūs, kad mylėsis 
bėti lietuviškai. Iš to matyti, kad ne gatvė
je, o pačioje šeimoje trūko lietuviškos ap
linkos. Turime ir kitokių pavyzdžių. Yra 
šeimų, kurios gyvena visiškai svetimoje 
aplinkoje, bet išmokiusios savo jaunimą ir 
lietuviško rašto, ir mylėti savo tautą, ir pa-

JUNGIAMIEJI VEIKSNIAI
Kas tie veiksniai, kurie verčia žmones 

jungtis į bendruomenes: šeimas, tautas, 
draugijas ir pagaliau — valstybes? Manau, 
neklystu sakydamas, kad čia lemia dau
giau emocinis, o ne racionalinis pradas. 
Visiems, tur būt, aišku, kad meilė yra tas 
stipriausias ir tikriausias jungiamasis veiks
nys. Ji yra šeimų kūrimo priežastis, o šeima 
yra pagrindas, ant kurio išauga tauta. Šalia 
meilės turime ir kitus jungiamuosius veiks
nius: neapykantą, baimę bei netikrumą ir ty, kaip jau minėjau, auklėjimas yra tikrai 
interesą, šie pastarieji, be abejo, neprilygs- sudėtingas. Saldziazodžiavimas apie gra
ta meilei: yra daugiau atsitiktiniai, o ne- žiąją tėvynę prie Baltijos, kuris jau tęsias! 
apykanta dažnai skaldo pačią bendruome- per kelis dešimtmečius, nėra tikrasis tauti
nę, jei ji atkreipta ne j išorinius priešus, nis auklėjimas: jis tuščias ir net žalingas, 
bet reiškiasi pačių narių tarpe. Meilė tik nes dažnai neišlaiko saiko ir t “ 
tada yra tikra, kai ji asmenį įpareigoja ir statomas jaunuolių pašaipai. Taigi, jei no- 
yra tiek stipri, kiek mylintis aukojasi myli
majam. Tačiau visiems lygiai įsipareigoti 
ir aukotis žmogus nėra pajėgus. Kosmopo
litų gyrimasis, kad jie myli visą pasaulį ir 
dėl to negali išskirtinai mylėti savosios 
tautos, yra tuščias, nes tokia meilė nėra 
paremta įsipareigojimais, ir todėl nėra tik
ra. Tikra meilė, sujungusi asmenis, tuo pa
čiu juos išskiria iš kitų. Tik išskirtiems as
menims ar jų santalkoms yra įmanoma 
realiai įsipareigoti ir aukotis. Meilė, kaip ir 
kiekviena žmogiškumo apraiška, tik tada 
parodo savo vertę, kai ji reiškiasi savosios 
prigimties nustatytoje tvarkoje. Sunku pati
kėti, kad kas nemyli savo tėvo ar brolio — 
mylfetų svetimą žmogų; lygiai jei kas ne
myli savos tautos, neturės ypatingų simpa
tijų ir kitų tautų žmonėms.

Tauta, kol yra savos valstybės prie
globstyje, paprastai nesusitinka su išnyki
mo pavojumi. Išeivijoje tų apsauginių rėmų 
ji neturinti, ir todėl reikia ją stiprinti vidu
je, per vidinę jungtį — meilę. Bet kaip tu
rime suprasti tautos meilę?

įMylėti savo tautą yra tas pat, kas my- abejo, turi savų interesų ir nieko blogo, jei kyti, suvesti į darnią visumą — jį kurti.
lėti savo šeimą. Jei tėvas sako, kad jis my- kartais pageidauja bendrauti tik savo rar- Čia yra tikrosios pažangos paslaptis; čia pajėgių darbininkų. Ypač pavydas žalingas 
Ii savo šeimą, tai visiems aišku, kad jis pe. Blogai yra, kai jaunųjų siekiama nuo yra kartu ir mūsų tautinio išlikimo išeivi- mūsų kultūrinei veiklai. Esame liudininkai, 
myli savo žmoną ir vaikus, o ne šeimos vyresnės kartos visai atsiriboti; antra ver- joje paslaptis.
sąvoką. Deja, jei žmogus sakosi mylįs sa- tus, bendravimui su kitos tautybės amži- 
vo tautą, tai dar nereiškia, kad jis nori tuo ninkais plačiausiai atidaromos durys. Jei 
pasakyti, jog myli išskirtina meile kiekvie- norime šios rūšies integraciją įgyvendinti, 
nąi savo tautietį. Daugelis "patriotų" šaky- turime veikti naująją kartą dar jos vaikys- 
dąmi: "myliu savo tautą", įsivaizduoja ją tėję. Didelę klaidą daro tie, kurie galvoja, 
sau kaip nuo žmonių atitrauktą būtybę, ir kad vaikų ir suaugusiųjų pasauliai skiria- 
todėl neaptariamą — lyg miglose pasken- si, ir todėl jie nepriklauso ten, kur suaugu- 
dusią. Tokiai atitrauktai ir sudaiktintai tau-šieji turi rimtus pokalbius. Tiesa, vaikai tū
tai nėra įmanoma tikra meilė, o tik tariama ri savo "pasaulį", bet visą amžių vaikais 
— melaginga. Todėl nenuostabu, kad turi- neliks. Jie mokosi iš suaugusiųjų, juos pa- rišama su atsakomybe. Čia mums nėra rei- šeima neįstengia išauklėti vaikų sąmonin- 
me pakankamai "patriotų", kurie tariamai mėgdžioja, jų mintis ilgai laiko savo są- 
tautos gerovei ne tik skleidžia neapykantą monėje, pagaliau neretas atvejis, kad prie 
tautiečiu tarpe, bet nevengia jų ir patero-vyresniųjų stipriai prisiriša ir neužmiršta 
rizuoti. iki savo gyvenimo pabaigos.

Išeivijoje mylėti tautą nėra jau toks pa- Mūsų jaunimas turi būti pratinamas au- 
prąstas reikalas. Svetima aplinka pavergia kos darbui, kuris būtų skirtas mūsų tautinei 

; sąmonę — tautinės pareigos sąžinė užmie- bendruomenei. Įsijungęs į tokį darbą, įau
ga. Kas yra tauta? Kokia ji vertybė? Ką ji nimas pajus, kad jis bendruomenei reika- 

, man reiškia? Tai klausimai, kurie kyla, bet lingas, kad jis atlieka tam tikrą pareigą, 
jiems mažai kas pajėgus duoti atsakymą, kad jis jai pagaliau ir priklauso. Įjungti 
Šiems klausimams spręsti žmogus turi būti jaunimą į tokį darbą tinkamiausios prle- 
paruoštas: intelektualiai, kad pajėgtų su-monės yra ideologinės ir kultūrinės veiklos 
prasti tautą kaip didelę vertybę, jis turi bū- organizacijos. Šioje srityje šis tas yra pa- priimti, kaip neginčijamą tibsą. Šis charak- lui P° dvidešimt dolerių. Taigi galėtume 
ti dorinėje aukštumoje, kad pajėgtų tai ver- daryta, bet dar daug darytina. Jaunimas 
tybei angažuotis ir pagaliau, tiek savo stebėtinai atitrūkęs nuo lietuviškos spaudos, 
charakterį išugdęs, kad pajėgtų aukotis Mažas skaičius iš jų ją skaito; dar mažes- 
savo tautos labui. Taip paruoštas žmogus nis jai rašo. Spauda — vienas svarbiausių 
tikrai bus pajėgus realiai mylėti savo tau- mūsų bendruomenę integruojančių veiks- 
ą, gyvendamas svetimoje aplinkoje. Taigi, nių. Periodinė spauda gali suartinti ir pla

kei norime ir ateity išlikti kaip tautinė bėnd-čiai pasaulyje išsisklaidžiusius lietuvius, 
ruomenė, turime patys ir mūsų vaikai iš- Gaila, šiandien turime nuogąstauti, numa- 
augti į asmenybes. Tam tikslui turi dirbti tydami jos neilgą amžių, nes vis daugiau 

, šeima, mokykla, jaunimo organizacijos ir prisiauginame diplomuotų lietuviškų anal-
bažnyčia. Jei bent viena iš šių institucijų fabetų.
savo pareigų neatlieka, niekais nueina ir Stiprus integruojantis veiksnys yra 
kitų darbas. Gyvenimo patirtis rodo, kad bendruomenės organizacija. Pati tinkamiau- 
mcrališkai nedrausmingas jaunuolis yra ly- šia, be abejo, yra tautinė valstybė. Negy-

TAIPIR NE
Filme neblogai sugauta da

bartinių amerikiečių studentų 
galvosena Ir noras įsigyti 
"popierių". Besistengdami 
sudaro savo studijines grupe-

tuo pačiu iš

rime grąžinti autoritetus į šias institucijas, 
turime pirma pasirūpinti, kad jos būtų to 
vardo vertos. Šiam reikalui reikėtų suorga
nizuoti eilę kursų bei bažnyčių pamokslų 
— ne vaikams, bet tėvams, mokytojams, 
organizacijų vadovams, kad jie, susidurda
mi kasdien su jaunimu, būtų pajėgūs juos 
pamokyti, paveikti ar bent reikiama linkme 
pakreipti.

Tautinės bendruomenės išeivijoje gyvy
bingumas priklauso dar nuo to, kiek ji sa
vyje yra integruota. Čia noriu paminėti 
keletą svarbesnių išorinių integruojančių 
veiksnių. Visų pirma turi būti siekiama kar
tų integracijos. Bendruomenę sudaro vist 
jos nariai: nuo vos gimusio iki šimtamečio 
senelio. Šiandien labai madoje kalbėti apie galiau jai dirbti, 
kartų atotrūkius. Ir reikia pripažinti, kad Taigi, mums reikia asmenybių, kurios 
lietuviškoje šeimoje ir bendruomenėje jis pajėgtų nugalėti ir palenkti savo valiai ap- 
yra stipriai jaučiamas. Jei kartų atotrūkis linką. Šiandien daug kas šaukia: "Eikime 
gyvenančiai savame krašte tautinei bęnd- su gyvenimu!" Tai neišmintingas šauksmas, 
ruomenei ypatingos žalos nedaro, tai sveti- "Eiti su gyvenimu" reiškia ne ką kitą, kaip 
mame krašte jis veda į jaunosios kartos aklai sekti aplinką. Mums reikia pajėgti 
nutautimą. Kiekviena amžiaus grupė, be eiti priešaky "gyvenimo": jį vesti, jam įsa-

laikome neigiamu reiškiniu, 
to linkę priskirti amerikietiš- 
Kad aplinka veikia žmogų.

kaip ieškodamas prieglobsčio kitoje tautoje, jis rašus 
vaid- vergišku nuolankumu bando prisiderinti ne 

tik prie jos teigiamybių, bet ir aiškių nei
giamybių.

Puikybė silpnina bendruomenę, išugdy- 
aama joje neapykantą. Bendruomeniniame

Nieko kilnesnio nėra? No- 
roišesmės lavintis? Tikslas 
atsakyti į klausimus ? Įsigyti 
gerą profesoriaus "akį"?

Amerįklečiai studentai su-

neranda reikalo aiškintis su kitais. Čia, vie
toj dialogo, išauginam nesibaigiančius bar
nius ir šmeižtus. Taip puikybės pagimdytą 
neapykantą, tarsi gyvą paveikslą, matome 
šiandien kai kurioje lietuviškoje spaudoje. 
Nemažai neapykantos rasime lietuviškose 
gyvenvietėse, organizacijose ir kituose mū- tokie savanaudžiai, kad pall- 
sų bendruomenę jungiančiuose mazguose.

Šalia puikybės pavydas yra antrasis 
neapykantos kurstytojas. Pavydo vedami, 
kliudome savo tautiečiams versle, profesi
niam darbe ir organizacinėje bendruome
nės veikloje. Neretai pavydėdami nemato
me naudingų mūsų bendruomenei idėjų, 
neprileidžiame prie bendruomeninio darbo

jos namų kambary ir pusnuo
giai eis į profesoriaus studijų 
kambarį trofėjų apžiūrinėti.
o tenai juos bevelk sugauna 
grįžęs tėvas ? Ar studentai

kad čia daug kas buvo nepadaryta vien 
dėl to, kad pavydas pastojo kelią.

SEPTYNIOS DIDŽIOSIOS NUODĖMĖS Kai kam atrodo, kad dorovingas ar pa-
Kas mūsų bendruomenę labiausiai skal- leistuvingas gyvenimas yra grynai paskiro 

do? Nedvejodamas atsakau: "Septynios di- individo reikalas. Deja, taip nėra. Tautinė 
džiosios nuodėmės". Netikintieji, o ypač bendruomenė yra gyva per šeimas. Paleis- 
tie, kurie moralinius klausimus bando iš- tuvavimas ardo šeimas visais atžvilgiais, 
spręsti psichologijos ar sociologjios mokslų Suirusi šeima neįstengia duoti tinkamo 
rėmuose, nelinkę laikyti jų nuodėmėmis, auklėjimo savo vaikams; kartais paversda- 
"Nuodėmės" sąvoka nemėgstama, nes jima juos nusikaltėliais. Tuo labiau tokia

kę draugus, užsidaro kelioms 
dienomis viešbutyje, vien stu
dijuodami, neleisdami nie
kam Įeiti, nei patalynės pa
keisti? Ar jų meilės suprati
mas prasideda nuo Į virtimo 
su nuoga studente Į lovą? Ką 
žmogiškai kilnaus jie turi ?

Palikę filmą nuošaliai, pa
žiūrėkime kaip yra JAV-ių 
teisiniame gyvenime.Čia ad
vokatai stengiasi, vartodami 
klastingiausias priemones ir 

‘ ne doriausius klausimus, iš
teisinti žinomus nusikaltė
lius: kaip žmogžudžius, šni
pus , vagius, prievartautojus.. 
Jiems svarbu tik išteisinti jų 
klijentą, visiškai nesirūpi
nant morale, humaniškaja 
reikalo puse. taip žmonos, 
su svetimu vyru sugyvenusios1 
vaiką, turi būti išlaikomos 
teisėto vyro. Ir taip žudikai

kalo klausti: ar už šias dvasines apraiškas geis lietuviais. Kad besaikis girtuokliavi- 
bei veiksmus žmogus yra atsakingas, o tik mas lygiai taip pat- ardo šeimas ir, be to, 
rasti atsakymą, kaip jie veikia bendruo-žlugdydamas žmogaus kūrybiškumą, ken- 
meninį žmonių gyvenimą. Kad būtų papras-kia tautinei bendruomenei, yra aišku ir be 
čiau, čia vartosime visiems pažįstamus "di-ypatingų įrodinėjimų, 
džiųjų nuodėmių" pavadinimus. Daug mūsų bendruomeninių planų yra

Puikybė yra didžiausia bendruomenės nepradėtų arba sugriuvo dėl nepakankamo paleidžiami, išėję vėl baisiai 
ardytoja, nes čia egoizmas reiškiasi stip- dosnumo. Neskaičiuokime Amerikoje lietu- nusikalsta, ir vėl paleidžia- 
riausiu forma. Puikybė nelieka uždaru jaus- viu miljionais; o ir milijonierių kaip ir ne
inu, ji veržiasi iš žmogaus, stengdamasi turime. Tačiau nesunkiai surastume apie 
atsistoti kitų akivaizdoje. Puikuolis savo penkiasdešimt tūkstančių tokių, kurie kas- 
paties sprendimą apie save verčia kitus met pajėgtų paaukoti bendruomenės reika-

terio bruožas lyg sakytų, kad jis turi vado sav° kultūriniams reikalams kasmet su- 
savybių; deja, taip nėra. Kam reikalauti iš naudoti po milijoną dolerių.
kitų pripažinimo, jei prakilni žmogaus sa- Kad apskritai paėmus lietuviai darbš- 
vybė ir be to pastebima ir pripažįstama? tūs, tą rodo darbo vaisiai, o ir svetimtau- 
Puikuoliui įsivaizduotų savybių kaip tik čiai apie tai yra ne kartą paliudiję. Bet ša- 
trūksta. Jis tai pats gerai žino, bet nėra ha darbo atlyginimo pinigais ar bent gar- 
pajėgus tą trūkumą pripažinti ir imtis dar- be, mums reikalingas 

jį nugalėtų. Vietoj darbo bei kury- bas; be kurio tautinė

mi, nes juos sulmant ar tar
dant "prasilenkta su konsti
tucine ar asmens teise". Di
delė advokatų, teisėjų dalis 
siūbuoja piniguose, jų pakeis
ti neįmanoma, nes pakaitalai 
gali būti dar daugiau pagal 
raid£. Ar visi išplautais 
smegenimis didžiuosiuose 
universitetuose gali pakeisti 
profesorių Klngsfieldią?
JAUNŲJŲ GAMYBA

Filmą "The Paper Chase" 
pagamino 20 metų jaunuolis 
Rodrlck Paul ir nedaug vyres-

ir grynai aukos dar- 
bendruomenė išeivi- 
Ar galime pasigirti, 
atliekame noriai? Ar 
vaisiai? Ar nekalta 

puikybė ir menkavertiškumas iš esmės yra mūsų tėvų, vaikų ir net mokytojų tinginys- 
ta pati dvasinė apraiška. Menkavertiškumo *®, kad mūsų jaunimas neišmokęs pakan- 
nereikia sutapatinti su kuklumu. Kuklus karnai lietuvių kalbos? Ar bendruomeninio uis Robert C. Thomson, 

giai taip pat nepažangus moksle ir žuvęs venant savame krašte, tenka naudotis jos žmogus yra tikroviškas. Jis savo netobulu- darbo naštą neneša vis tie patys asmenys? 
tautinei bendruomenei. pakaitalais — draugijomis. Jau tretįjį de- mus pastebi ir pripažįsta. Jo netobulumai Dar nenoriau prie bendruomeninio darbo

Jei norime daryti teigiamos įtakos atei- šimtmetį pradėjome, kai įsteigėme visus yra jam akstinas veikti ir laimėti, o puikuo- jungiasi jaunimas. Ir tai yra dviguba ne-
nančioms kartoms, visų pirma turime grą- lietuvius išeivijoje apjungiančią organiza- lis, užuot tikrovę apvaldęs, nuo jos bėga, gerovė, nes kas iš jaunimo nedirba lietu-
žinti autoritetą šeimoje, mokykloje, organ!- ciją — PLB. Patinka ji mums ar ne, ii yra prisidengęs apkaltinimo arba paniekinimo viškai bendruomenei, tas jaučiasi jai ir no
tacijose ir bažnyčioje. Esame liudininkai, pagrindinis ramsts lietuvybei išlikti. Jei skydu. Taip bėgo senovėje išpuikę Lietuvos priklausąs.
kad, išgujus autoritetą iš šių institucijų, nu- PLB neatlieka savo uždavinio taip, kaip tu- bajorai nuo "chamų tautos". Užuot išvystę Baigdamas šį skyrelį, norėčiau priminti, 
kenčia Amerikos jaunimas, bet dar daugiau retų, tai ne organizacijos, bet mūsų pačių lietuviškos kultūros pradus, jie ją panieki- kad nesuprastumėt manęs klaidingai. Ne- mas 

sakau, kad visi lietuviai šiose nuodėmėse — 
paskendę. Noriu tik parodyti, kad šios nuo
dėmės ardo mūsų tautinę bendruomenę ir 
kad šitą jų ypatybę rodo pats gyvenimas.

bo, kad
bos, jis ieško būdų kuo nors tą trūkumą j°je merdi ir miršta, 
uždengti. Ta priedanga daro jį kitų akyse kad šios rūšies darbą 
kartais juokingą, kartais agresyvų. Taigi pakankami šio darbo

huskriaudžiamas mūsasis, nes prie visų ne- kaltė.
gerovių prisideda dar ir pagreitintas nu- 
tautimas. Nors jaunimas ir rodo pasiprieši- buvo ir dar yra labai svarbus išorinis mūsų tai. Užtektinai turime savų "bajorų" ir šian- 
nimą autoritetui, bet čia pat jaunuolio pri- bendruomenės išeivijoje jungiamasis veiks dieninėje išeivijoje. Ne vienas kenčia "dy- 
gimtis ieško jo. Neradęs autoriteto šeimoj nys — lietuviška gyvenvietė. Tokių stam pūko qėdą" ar turėdamas nepopuliaraus 
1974.I>i

no ir, prisiėmę lenkišką kultūrą su kalba. 
Manau, visi sutiksime, kad ligi šių dieni; raštu ir papročiais, patys žuvo lietuvių tau-

Pagaminta pagal“John Jay 
Osborn, Jr. romaną, žinomą 
nuo 1971 m. Jis pats buvo tei
sės studentas Harvardo uni
versitete. Galimas dalykas, 
tai jo pergyvenimų surašy- 

Filmui pritaikė James 
Bridges.

Pagrindinis artistas Timo
thy Bottoms yra 21 m. am- 
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Vytė Nemunėlis

L. Žitkevičius

MOKINUKAS

Man pieštukas ,kaip broliukas 
o plunksnelė,kaip sesuo, - 
pirmo skyriaus mokinukas 
aš neblogas juk esu.

Pasaulyje esama 460 mili
jonų moksleivių.

Darklti 40 milijonų lanko 
priešmokyklines įstaigas.

IŠDYKĖLIS

Kaktoj guzas kaip arbūzas. 
O kodėl? Kad sugrluvau. 
O kodėl aš sugriuvau ? 
Kad Išdykėlis buvau.

A,bė, cė gerai pažįstu, 
paskaitau ir parašau; 
jei kur truputį suklystu 
tai labai atsiprašau.

Tėtis liepė nebėgioti. 
O kodėl ? O kad slidu. 
Aš kaip vėjas per alėjas 
Pasileidau -du du cki. Vilija Lukoševičlūtė,

11 sk.

Nepribėgau nieko gero. 
O kodėl ? Kad suklupau. 
O kodėl aš suklupau ? 
Kad ant stulpo užlipau.

SIJONUKAS

O kodėl ten buvo stulpas ? 
Nieks nežino, iš tiesų. 
Kaktoj guzas kaip arbūzas. 
O kodėl ? Sakyt baisu.

Sijonukas trumpas buvo 
Už keliukų neužkliuvo. 
Kai aš spyriau akmenėlį, 
Nuvirtau, sužeidžiau kelią. 
Greitai bėgau aš vidun 
Nusiplaut,uždėt tvarstelį.

Mūsų matematikos profeso 
rlus turėjo vieną įprotį:pra - 
dėti naujas pamokas kompll - 
kuotais pavyzdžiais pirma^ o 
paaiškinimais po to . Vieną 
dieną jis įžengė į klasę irbe 
žodžių pradėjo rašyti ant 
lentos uždavinius ir būdus 
juos spręsti. Klasė sekė vis 
didėjančiu sumišimu, kai jis 
baigė užpildyti 4- tą lentą 
su apskaičiavimais, duoda - 
mas galutinį sprendimą AsO» 
Nespėjo padėti kreidos ,kai 
gale salės pasigirdo: "Ir už 
visą tą darbą Jūs gavot nulį?*

Baigėsi vasara

Montrealio Lituanistinė
Mokykla

Kad padaryčiau Hamleto 
problemas suprantamesnes 
modernių laikų studentams y 
savo busimųjų mokytojų kla
sės paprašiau pagalvoti apie 
jaunąjį Danijos princą. Jei 
jis sugrįžtų Iš kolegijos stu
dijų užsienyje Ir sužinotų , 
kad jo tėvas mirė įtartinose 
aplinkybėse, jo nemėgiamas 
dėdė tvarkytų šeimos reika
lus, jo motina Ištekėtų už 
dėdės Ir jo merginos tėvas 
būtų įsiskolinęs tam dėdei 
Ir priedo, jo mergina pasi
sako esanti nėščia.

Tikėdamasis, kad aš iš
dėsčiau tokias aplinkybes, 
kurios būtų virš jauno žmo
gaus jėgų, po dramatiškos ty
los paklaus tau: "Ką jūs, bū - 
darni tokioj situacljo.Ham - 
lėto vietoje darytumėt?"

Jaunas vyrukas Iš antros 
eilės skubiai atsakė:" Tioj 
grįžčiau į kolegiją daryt l 
Master laipsnį" ’.

> Lietuvių tautosaka
Q DANGUS GRIŪNA
<s/Katlnas įėjo į kopūstų daržą. Jam beeinant pagal kopūstų 
4ysvę, papt Ir užkrito vandens lašas nuo kopūsto lapo ant 
uodegos galo. Taip tas katinėlis išsigandęs strikt pašoįo 
aukštyn ir bėgt. Bebėgdamas susitinka šešką. Tas klausia:

- Katin,katin,kur tu bėgi?
- Ei, kur nebėgsiu,bėkim abudu .dangus griūva ’.

Taip anuodu bėga ir bebėgdami susitinka zuikį. Zuikis klau-
- Šeške,peške,kur tu bėgi ? s*a:
- Ei, kur nebėgsim,bėkim - dangus griūna ’.
- Šeške, peške, kas tau sakė,kad dangus griūna ?
- Ei, man sakė,katins patins.
- Na, katin, patin,kas tau sakė ?

- - Ei, bėkim,bėkim, man jau ant uodegos galo buvo užkri
tęs .

Taip jie visi Ir bėga. Susitinka lapę. Lapė klausia:
- Zuiki,puiki,kur jūs bėgat ?
- Ei, kur nebėgsim, dangus griūna.
- Zuiki,p uiki,kas tau sakė.kaddangusgriūna ?
- Šeškas peškas man pasakė.
- Šeške, peške,kas tau sakė ?
- Katins patins man pasakė. i
- Katin, patin,kas tau sakė ?
- Ei, man jau ant uodegos galo užkrito. Bėkim,bėkim —

dangus griūna '. t,
Taip jie visi valy bėgti. Ir susitinka vilką. Lapė sako:
- Vilke, plike, bėkim -dangus griūna’. .
- Lape, šlape,kas tau sakė ?
- Zuikis pulkis man pasakė.
- Zuiki, puiki, kas tau sakė ?
- Šeškas peškas man pasakė.
- Šeške peške, kas tau sakė ?
- Katins patins man pasakė.
- Katin patiri, kas tau sakė ?
- Ei, man jau ant uodegos galo užkrito. Bėkim, bėkim — 

dangus griūna ’.
Taip jie visi ir bėgt. Susitinka mešką. Vilkas sako:
- Meška, peška, bėkim - dangus griūna *.
- Vilke,plike,kas tau sakė?
- Lapė šlapė mam pasakė.
- Lape, šlape,kas tau sakė ?
- Zuikis pulkis man pasakė.
- Zuiki, pulki, kas tau sakė ?
- Šeškas šeškas man pasakė .
- Šeške ,peške, kas tau sakė ?
- Katins patins man pasakė.
- Katin,patin.kas tau sakė?
- Ei, man jau ant uodegos galo užkrito. Bėkim, bėkim — 

dangus griūna ’.
- Tada meška sako:
- Ne, aš nebėgsiu. Kaip aš matau, jūs visi esat melagiai. 

Jūs man parodykit tą vietą,kur dangus griūti pradėjo.
Taip jie visi nuėjo į kopūstų daržą.Katinas turėjo stotis į 

tą vietą. Tada meška teismą padarė ir sako : •
- Juk aš matau, kad jūs visi esate puspročiai, — lašas 

vandens nuo kopūsto lapo užkrito katinui ant uodegos Ir jūs 
šaukiat,kad dangus griūna.

Tada meška puolė ant vilko. Vilkas spruko nuc meškos. 
Vilkas norėjo lapę nutverti, bet ji Išsprūdo vilkui IŠ nagų. 
Lapė norėjo zuikį nutverti, Ir tas Išsprūdo Iš lapės rankų . 
Zuikis norėjo šešką nutverti, šeškas Irgi pabėgo.Šeškas no
rėjo katiną pagauti,katinas išskriejo, savo ilgą uodegą neš
damas. Taip ir paliko meška viena bevampsotl.

........ .  ........................ i , I „jĮMK

AUKSINIS RUDUO IR EUROPOS TEATRAI
Straipsnis tęsis per kelloliką laikrafičio laidu, todėl šiek tiek supažindiname skaitytojus su 

autoriaus asmenybe. Aktorius J. Kaributas gyvena Kalifornijoje ir nuo 1954 metu dirba Holly - 
woodo Almu pramonėje kaip korespondentas ir recenzentas. Lietuviu veikloje žinomas kaip 
daugelio dramos veikalų režlslerius.(3aisusls Birželis, Mokyklos draugai, Šv. Kazimieras ir kt.). 
Lietuvoje dirbo Miltinio, Dauguviečio dramos studijose ir nuo 1940 m. Kauno valstybiniame 
dramos teatre kaip aktorius. Vėliau studijavo žurnalistiką VDU-te. praeitu metu rudeni lankėsi 
Lietuvoje.
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JUOZAS KARIBUTAS

ARTIMESNĖ PAŽINTIS SU LIETUVOS DRAMA

Mane domino kaip dabar atrodo Lietuvos drama įkūnyta 
scenoje? Visą laiką, kiek galimybės leidžia, aš ją ištolo 
seku. Spaudoje, lyg išalkęs tyruose vandens, jos aš ieš
kau. Mane domina "Barbora Radvilaitė", "Katedra','"Min
daugas" ir kiti jų nuveikti arba dar užplanuojami darbai, 
jų sceninis veikimas visada man buvo Ir yra labai arti 
prie širdies.

Pirmadienis. Saulės, lapų spalvingumas, lyg auksu iš
dabintos prieš pat man atvykstant visos gatvės būtų mano 
sutikimui paruoštos. Rudeninės saulės tiek daug, lyg va
sara tebežygiuotų per senelį Vilnių. Laiko grožėtis ste
buklinguoju rudeniu nedaug: giminės, tiesa, išvažinėjo į 
namus prie savo kasdieninių darbų. Vilniuje begalės gerų 
draugų, kurie neduoda nuobodžiauti. Skamba be pertrau
kos telefonas. Vienas iš tokių pasikalbėjimų:

- Juozai, tau yra kvietimas šį vakarą į teatrą.
- Kas čia kalba ?
- Nepažįsti. Semėnas Paulius.
Kurgi nepažinsi, juk kadaise studijos suolus trynė me .
- Kas šį vakarą eina ?
- Karaliui Šalta.
- Veikalas negirdėtas. Kieno jis ?
- Vertimas iš estų kalbos. Estas ir režisuoja. Auto

riaus pavardė Antonas Hansenas -Tamsarė.
- Kur susitiksime? - klausiu susidomėjęs.
- Aš tave paimsiu iš viešbučio. Gerai?
- Pusei aštuntos. Sutarta. Gerai.
Dienos įspūdžių nuvargintas tingiai rengiuosi į teatrą. 

Gatvėje rūpestingaisveldais pilna praeivių. Dienos rūpes
čiai visur vienodi. Šnera rudens lapai po kojomis. Tam
su. Viskas taip sava ir miela ir, rodos, net gerai pažįę,- 
4 psl.

tama. Durininkas,nieko neklausęs,maloniai šypsosi, kaip 
seniau Kauno teatre ir,nieko ne klausęs, plačiai atidaro te
atro duris. Randame būrius klegančio jaunimo. Aštuonios 
trisdešimts prasideda spektaklis.

Skambutis panašus į gongą. Sėdime pirmoje eilėje par
teryje, kur iš karto pajuntu dekoracijų dažų kvapą. Atsi
daro uždanga. Nusiaubė šalto oro ir stipraus dažų kvapo 
banga. Mirtina tyla. Iš tylos išnyra tamsoje siluetai Ir su 
jais muzikos garsai. Pamažu pradeda stiprinti scenos ap
švietimą ir aš matau dviaukštes dekoracijas, kurios nie
ko nesako, kad čia gali būti karališka buveinė. Pusiau 
statiškai surikiuoti iš dešinės ir kairės karališkam po
sėdžiui paruošti patarėjai. Na, prasideda ilgas ir vargi
nančiai nuobodus posėdis pas karalių, kuris dvilinkas,la
bai nevykusiai, paskutinis įlėkė į sceną ir užkopęs ant 
aukšto, kur neva karališkas sostas.

Protestui patarėjai nusimeta togas ir mano nustebimui 
visi lieka su šių dienų darbinėm kelnėm ir ilgais 
auliniais batais.Nuogas krūtines juosia platūs diržai, o gal
vos apmautos būk tai senoviškais šalmais. Taip epochos 
sumaišymas kartojosi per visus veiksmus ir buvo dau- 
giau.negu mėgėjiška.

Pirmas veiksmas baigėsi. Buvau labai laimingas, nes, 
maniau, kad kiti veiksmai įneš naujo, prasidės intryga ir 
jos atomazga. Kitaip tariant, veikalas atvers savo sen- 
cacingas versijas. Bet toli gražu taip nebuvo.

Pertraukos metu susipažinau ir su veikalo programa, 
kuri prašmatnesnė,negu ką tik vakar matyta "Karmen": 
viršelis spalvotas. Toliau autoriaus nuotrauka, dalyvių 
pavardės rusų ir lietuvių kalbomis. Nevykusių karikatūrų 
pritupdyta. Mergina joja ant karaliaus, dvigalvis ver
šiukas, juokdarys ir karžygis-išraitytas kaimo bernas... 
Skaitau toliau ir randu:

Pjesė "Karaliui Šalta" pasirodė 1936 metais. Tamsarė 
griebėsi alegorijos ir sukūrė pjesę-pamfletą apie naivią 
merginą Angelą, apie dvigalvį veršiuką ir su ... būdingu 
sarkazmu išjuokė".

Nebeskaitęs toliau jau žinau, ką išjuokė ir kamtas vei- 
kalas yra skirtas. Toliau išgirla veikalo tematiką ir pri
rašo visokių nesąmonių, kuriomis kartais ir patys prieš
tarauja. Suprantu veikalo paskirtį ir kodėl vertimu Jis at
keliavo į Lietuvą. Bet ar publika ir vaidintojai jo žavisi ? 
Čia jau kita tema. Kiek mačiau,—kad ne.

Režlsorlus Estijos liaudies artistas I. Tamuras. Neži 
nau jo, gal režisūroje dar naujokas ? Taip bent sprendžiu 
jo darbą pamatęs. Dvylikto šimtmečio baigos kaimiečių 
rūbai, o mergaitė Angela su mini suknele, palaidais plau
kais, kokių šiandieną pilnos gatvės. Vaidybiniai aktoriai 
aiškiai rodė, kad jiems tas veikalas visai ne prie širdies, 
nes nerodo didelio noro, nei pastangų tam, kadnors klek 
veikalą padarytų gyvesnį ir tuo pačiu įdomesnį.

Nustebino mane, kad čia dar jie vis tebegeria iš tuščių 
indų, puodelių, tebemaišo tuščius virtuvių indus ir su ta 
interpretacija bando šių dienų gudrų žiūrovą nevykusiai ap
gauti. Bent per šį spektaklį jiems tai nepavyko padaryti. 
Štai, mergaitė Angela maišo ant didelio ugniakuro paka
bintą indą ir vaizduoja, kad jame verda sriuba tuzinui' 
rų. Vargšė pamiršta ir iškelia didelį samtį iš indo sau
są, ramiausiai prisiglaudžia jį prie baltos suknelės, ir, 
nuo to žinoma, ir baltoje suknelėje jokių žymių neliko. 
Gi iš arti aiškiai matai, kad tabaluoja šaukštą po sau
są indą.

Senų pažiūrų tėvai: Zulonas ir Kupstaitė, ypatingai iš
siskyrė gera įtikinančia valdyba. Lidijos Kupstaitės, su 
kuria teko būti vienam dramos studijos kurse-nepažinau. 
Gi senam karaliui-Jonui Kavaliauskui, prie labai geros 
vaidybos trūko gero grimo, kad galima būtų dar patikėti 
jog karalius tiktai senas. Ir kai sėdėjo nekalta mergelė 
Angela ant karaliaus kelių, netvėriau juokais, jogtas ka
ralius gali dar labai "pasiusti"...

Taip baigėsi trijų veiksmų, keturių paveikslų, pirmas 
mano dideliam jiusivylimui Akademiniame teatre matytas 
veikalas.

Bus daugiau.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Gy d. Česlovas GRIZICKAS

krizė Šeimos gyvenime!
KAIP JĄ NUGALĖTI?

U____________________________________________________
'■■..TRIS SAVAITES KITS KITĄ TIRIA, TRIS ME

NESIUS MYLISI, TREJUS METUS GINČIJASI, 
TRISDEŠIMT METI) KITS KITĄ KENČIA. O 
VAIKAI PRADEDA VĖL IŠ PRADŽIOS".

Prancūzų filosofas 
IpuliUs TENAS

Kreiptųsi | gvdyloj,) sutuoktinių pora. . . „Ne- 
U.iliu toliau taip gyventi, sako trisdešimt ket
vertų metų žmona. Jis vlskų daro taip, kad 

. mane erzintų. Nemyliu, tiesiog nekenčiu..."
„Tikrai, taip toliau gvventi negalima, sa

ko dvejais metais už jų vyresnis vyias. Ma
no darbas įtemptas, o namuose jokio poilsio, 
lik priekaištai, barniai.

Ne viena šeima patenka j panašių situacijų, 
socialiniai pertv arkvmal, naujas gamybos pobo
dis paveikė šeimos struktūrų, pakeitė daugelį 
buvusių jos funkcijų. Sutuoktinius dabar sieja 
ne vien materialiniai ryšiai. Sėtinos pagrindų 
sudaro emocinis ryšys tarp sutuoktinių, savano- 
nška sųjunga, draugvstė ir abipusė lygybė.

Šeimos santykių pertvarky inas, šiuolaikinio 
cvvenlmo tempai, nuolatinė emocinė įtampa su
kuria naujas sųlygas, keičia šeimos stereotipų. 
Naujovės niekad neateina lengvai, be prleštara- 
v ųnų. Todėl šiuolaikinėje šeimoje sutuoktiniai 
susiduria su nemažais sunkumais, kartais perau
gančiais | vedybinio gyvenimo krizes. Anksčiau 
šeimos gyvenimas buvo apibrėžtas atitinkamo
mis tradicijomis, papročiais. Sutuoktiniai mažai 
dėmesio kreipdavo j psichologinius momentus. 
Kiekvienas šeimos narys turėjo aiškias funkci
jas. Šiuo metu Iškvla daug naujų problemų, ku
ltos negali būti sprendžiamos, remiantis tik anks
tesnių kartų patyrimu bei samprotavimais. Ypač 
pakeitė šeimos pobud| moters emanslpaclja, jos 
(traukimas j ,visuomeninę gamybų, materialinis 
nepriklausomumas nuo vyro. Tai ne tik praplėtė 
moters akirati, padidino jos valdmenj visuome
nėje, bet Ir kartu sukėlė daug naujų problemų. 
Viena jų — motinystės funkcijos suderinimas su 
aktyviu dalyvavimu gamyboje. Moteriai tenka 
dviguba našta. Antra vertus, pasikeitė moters 
santykiai su vyru, kuris kadaise buvo vieninte
lis šeimos maitintojas, nuo kurio malonės pri
klausė moters Ir jos valkų padėtis. Moters liki
mas priklausė nuo to, klek ji sugebėjo emociš
kai paveikti vyrų ir pritraukti jį prie šeimos, 

. |<>s reikalų. Dabar moteriai svarbu jos požiūris 
i vyrų kaip j partner), draugų, valkų tėvų, bend- 
iakelelv| šeimyniniame gyvenime.

Šiuo metu visur daug rašoma apie šeimyni
nio gyvenimo sunkumus, sutuokti ilų nesutari
mus, ištuokų daugėjimų. Dabar kiekvienas su
tuoktinis Ieško santuokoj.* individualios laimės 
r gvval reaguoja | jos trukumus. Šeimoje la

biausiai Išryškėja užslėpti kiekvieno žmogaus 
eiglami Ir neigiami asmeniniai bruožai. Tačiau 
lesutarlmal šeimoje ie visada sukelia gilius vi
liotus pergyvenimus, konfliktus. Daugelis su- 
uoktlnlų sugeba adaptuotis, prisiderinti vienas 
pili- antro Ir jprasmlntl šeimyniniame gyveni
me ifavo asmeninę laimę.

Jaumstėje esame įpratę žiūrėti | santuokų 
kaip į dviejų jsimylėjėllų nuotvklų laimingų pa
baigų. Tačiau gyvenime, deja, tai sudėtinga 
dviejų žmogiškų butvblų bendravimo ptadžia. 
Gerai, kai abu žmonės santuokai deiamal pasi- 

. ruošė, psjchologlšk.il subrendę, sugelia adaptuo-. 
i|K.' iei' nė1'1 palaipsniui, v ėstanl ' jausmų ant- 

pludžiams, Ima rvškėtf Ir ašliėtl požiūrių, porei
kių skirtumai, kvja nesutarimų.

Absoliuti dauguma dabar, atrodo, tuoktas! Iš 
meilės. Tačiau santuokinė Ir iklvedyblnė meilė 
neretai rvškial skiriasi.

šiai ateina | kabinetų jauna Inžinierė. „Nese
niai ištekėjau, maniau rasiantl laimę. Kaip nusl- 
vvllau. Vv ras, pasirodo, v ra visai kitoks, negu 
būvio draugaujant Egoistas, jam lupi tik drau
gai, išgėrimai. O aš v Iena sėdžiu namuose".

Dar Šekspyras rašė, esą, jaunų žmonių meilė 
jludi ji) akvse, o ne šlrdv je. Tokia meilė kai- 

tais tampa užburtu auksu, rv tojaus dienų virs
tančiu nuv v tusiais lapais. . . Prancūzų rašytojas 
Alfonsas Karas rašo: „Žmonių gv veninio prakti
koje joks sandėris, net perkant rvšulėl) ridikė
lių, nesudaromas taip lengvapėdiškai, kaip san
dėris, kuriuo dvi žmogiškosios būtybės neatsie
jamai susiriša visam gyvenimui". Tai, kas buvo 
pasirinkta, ne v isada v ra patvirtinama sąmonės, 
nes „meilė iš pirmo žvilgsnio" paprastai esti ne- 
sųmoninga, spontaniška. Apsimestos sutuoktinis 
pradeda remtis kitokiais, racionalesniais sampro
tavimais, kurie iki tol jo paties buvo ignoruo
jami. Todėl neretai santuokoje liekama ne dėl 
tų motyvų, kurie j jų atvedė (net jeigu jie Ir 
tebeveikia), bet jau atsiranda Ir daugybė naujų 
motyvų. Ilgainiui ne vienas pastebi, kad san
tuoka ne ta, kurios norėta, Ieškota, kuri kurta 
jaunystės svajonėse. Čia ypač daug reikšmės 
turi sutuoktinio Idealas, psichologinis nusiteiki
mas santuokos ir vienas kito atžvilgiu. Dažnai 
kuriamas gyvenimo draugo Idealas labai skiriasi 
nuo realybės. Tuomet vienas antrų pradeda kal
tinti meilės stoka. Palaipsniui vyksta Ir kova dėl 
„valdžios" šeimoje. Tada ryškėja sutuoktinių vi
dinis brandumas, „dvasinis cenzas". Kiekvienas 
stengiasi įstumti gyvenimo partner) j savo iš
svajotą pasauli. Vyras neretai pergyvena, kad 
santuokos pradžioje žmona už j| stipresnė, daž
nai sumanesnė (moteris ateina | santuokų labiau 
subrendusi ir pasiruošusi — tai jos biologinės 
prigimties dovana). Žmona neretai nori, kad vy
ras būtų silpnas, jos valdomas, bet pati pasą
monėje siekia j j| atsiremti. Esant sveikai nuo
vokai ir lankstiems charakteriams, sutuoktiniai 
palaipsniui ima suvokti tikrovę. Santuokoje vyks
ta nuolatinis persltvarkvmas, kuris nustato nau
jus tarpusavio ryšius. Šeimyninė harmonija at
eina. kai kiekviena pusė liaujasi stengusis do
minuoti, santuoka tampa konstruktyvi. Labai 
gerai, kai imama suprasti, kad susituokti — va
dinasi, ateiti j kito pasauli Ir su juo susilieti, 
domėtis vienas kito pergyvenimais, reikalais. 
Svarbu suderinti skirtingas nuomones, jausmi
nes reakcijas.

Prisimenu trisdešimties metų pacientę, kuri ne 
kartą kreipėsi pagalbos dėl nemigos. „Su vyru 
išslskvrlau, jam svarbiausia buvo tik intymus 
bendravimas, o aš juo blaurėjausi. Tiesa, dabar 
mane kankina erotiniai sapnai, bet aš manau, 
kad mano principai neleidžia grįžti pas vyrą, 
tenkinti jo. Aš galiu gyventi Ir viena". Klek dar 
daug nesupratimo, neteisingų principų šeimose 
šiuo klausimu. Čia kaltas netinkamas auklėji
mas, tėvų nesugebėjimas paruošti valkus šei
myniniam gyvenimui.

Žymus tarybinis psichiatras, profesorius V. Gl- 
llarovskis rašė, kad „normaliausi santykiai yra 
tie, kuriems esant, žmogaus gyvenimas yra pil- 
niausias, visos jo pusės daugiau ar mažiau Iš
vystytos ir visi natūralūs potraukiai, Iš kurių 
ly tinis s ra vienas stipriausių, atitinkamai paten
kinami". Tai galima tik tada, kai jaunimas tin
kamai auklėjamas ir ateina tuoktis su neiššvais
tytais įkiš ėdy bintais jausmais Ir gera sveikata.

Didelės reikšmės sutuoktiniams turi jų psichi
nė sveikata. Monotoniška gyvenimo kasdieny
bė, vieno ar dviejų sutuoktinių psichinis per
vargimas padaro tai, kad bet kuri smulkmena 
gadina nuotaiką, sukelia Irzlumų, priekabumų. 
Susidaro pastovus sųlvglnial ryšiai nervų siste
moje, kurie ilgainiui tampa chroniški, ir susi
kuria konfliktų grandininė reakcija. Ypač stokoja 
nervinės pusiausvyros moterys, kurių nervų sis
temos jautrumas padidintas iš prigimties. Žmona 
pradeda lyginti savo vyrų su tariamai geresniais 
kiti) žmonų vvrals. Tai mažina vyro pasitikėji
mų salimi, veda Į nepilnavertiškumo komplek
są (vpač jei jam yra sunkumų Ir darbe). Esama 
Ir irzlių vyrų, nuolat nepatenkintų, reiškiančių 
žmonoms neribotas pretenzijas, priekaištus.

Mūsų šeimose dažnokai kyla ginčų dėl su
tuoktinių pareigų. Daug čia esama painiavos. 
Kai susitinka atskirų šalių šeimos tyrinėjimo 

specialistai, jie neg.iii rasti vieningos nuoni** 
nės dėl moters ir viro funkcijų šeimoje. M.il, 
papročiai, gyvenimo normos atskiruose kraštu** 
se y r,i nevienodos, jos priklauso nuo socialiniu, 
kultūrinių faktorių, tradicijų, besikeičiančių s., 
lygų. Lietuvos moteris niekada šeimoje nebus * 
vergė. Su meile Ir jiagarba musų liaudis mini I* 
gimdomis apgaubiu Birulės vaidų, kuris na mer 
lės savo kraštui simbolis. Lietui os moterys ak 
tyliai dainavo nacionalinio atgimimo judėjime 
kovoje dėl socialistinės santvarkos. Tradldn* 
pagarba ir meilė moteriai Motinai i ienas 
stipriausių Ir gražiausių jausmų.

Tačiau muši) nuostabios molinos, aukodamos 
savo gyvenimų valkų laimei, nenuslopino lų 
kartais pernelyg išbujojusio egoizmo. Viro vaid
muo šeimoje, ypač auklėjant valkus, dar toli 
giažu nepakankamas. Ne nuolatiniais priekalš 
tais Ir barniais, o psichologiniu nuteikimu, 
moterišku švelnumu vyras galės būti labiau 
įtrauktas j šeimos gyvenimų. Tačiau tai nereiš
kia, kad vyras turi tapti savotiška motina. Šei
mos ūkio, valkų auklėjimo problemas vyras turi 
spręsti vienodai su žmona. Kartu čia reikalingas 
Ir tam tikras vyro-tėvo vaidmens šeimoje 
reabilitavimas. Žmona privalo pripažinti jam Il
gias galimybes spręsti šeimos Ir ypač talkų auk 
įėjimo problemas.

Kartą keturiasdešimties metų vyriškis, dirbąs 
mokslinėje įstaigoje, pasakojo: „Niekaip nega 
liu suprasti savo žmonos. Aš valkams sakau 
viena, o ji tvirtina kita. Aš myliu valkus, bet. 
nesutardamas su žmona auklėjimo klausimais, 
vengiu būti namuose, kištis į talkų auklėjimų"

Žmona turi suprasti, kad valkams reikalingas 
pilnavertis Ir pilnateisis tėvas. Deja, kai kuriose 
šeimose tėvas patenka | savotiškų izoliacijų, su 
sldaro dvi pusės: viena motina Ir valkai, ki
ta — tėvas. Ypač tai Išryškėja, kai žmona, ne
sutardama su vyru, ima prieš j j nuteikti talkus

Jei abiejų sutuoktinių meilė yra stipri, lai. 
nepaisant jialriausių nesklandumų, nesėkmių 
santuokos grandis nenutruks. Abipusė meilė u i 
stipriausia nesutarimų naikintoja.

„Tiesiog kartais keista, — atėjęs pasako) t 
dvidešimt aštuonerių metų vyras. — Aš-Ir žmo 
na esame gana skirtingo budo. JI stalgi ir Im 
pulsyvl. Tačiau be jos gyventi negalėčiau. Kaž
kas traukia, Ir nusiminimo minutėmis, kuomet 
ji šypsosi, visas mano piktumas dingsta, ir a< 
vėl laimingas".

Meilė nejmanoma be meilės kultūros, o past.* 
roji — be asmenybės kultūros Ir visuomen*'*' 
kultūros apskritai. Iš mažens būtina mokyti tak 
tlškumo bet tolerancijos, rūpestingumo kito žm** 
gaus interesams. Vaikas šeimoje turi mokytis 
pakantumo (Iš tėvų tarpusavio santykių), švelnu
mo, sugebėjimo valdyti savo emocijas. Tuomet, 
gyvenant santuokoje, nebus sunku adaptuotis, lt 
jei kils ginčų, išryškės skirtingi požiūriai, 
nebus užmiršta nervinė pusiausvira. O prirei
kus skirtis (yra žmonių, nesuderinamų santuo
koje, kaip nesuderinamos buna skirtingos krau 
jo grupės), ištuoka nebus vien turto dalybos 
valkų nuteikimas prieš tėvą ar motiną, siekimą- 
apjuodinti buvusi partner) (kažkada Ir mylėtų). 
Santuoka — tai savanoriška sųjunga. kurioj* 
būtina gerbti kito asmens Individualybę, jo i * 
dln| pasaulj. To nesupranta tie, kurie žiuri i 
santuokinius rišlus kaip j prievartų, (pareigu 
jlmą kitam, bet ne sau, Įpareigojimą, verčianti 
kitą paklusti jam.

Visuomenė turi ateiti Į pagalbų sutuoktiniams 
sprendžiantiems kilusius konfliktus. Tuo kolei kas 
rūpinasi tik medikai, gvdvdaml seksualinius su
trikimus bei kitus neurotinlo pobūdžio negala
vimus. Visuomenė turėtų atsargiau Ir atidžiau 
žiūrėti | santuokinius konfliktus. Mano nuomo
ne, tuo turėtų rūpintis specialistai. Daugelis san
tuokinių konfliktų yra tarsi užslėptos proble
mos. Todėl vieno iš sutuoktinių apsvarstymas 
kolektyvo susirinkime, remiantis kito pasakoji
mais (o jie buna perdėti Ir iškreipti), duos dau
giau žalos Ir tik pagilins sutuoktinių susvetimė
jimą. Moksliniai tyrinėjimai rodo, kad, jei tarp 
sutuoktinių įtempti santykiai, duomenis, kuriuos 
jie pateikia vienas apie antrų, via prieštaringi 
Ir netikslūs. PrlsimeSti vienų pagivenuslų su
tuoktinių porų. Žmona, atėjusi gy dytis neri In 
gurno, ligos prležastj nurodė savo vyrą, kuris 
visą algų prageria, nepadeda šeimos ūkyje. Kai 
atėjo Ir vyras, žmona jau sakė, kad ne ilsų alga 
prageria, jai padeda virti valgyti, skalbti.

Vertėtų organizuoti prie civilinės metrikacijos 
biurų ar miestų poliklinikų šeimyninių santi 
kių konsultacinius kabinetus, kur, be medikų 
(neuropatologo, ginekologo), dirbtų psichologas, 
juristas, pedagogas, galintys telkti sutuoktiniams 
reikalingas konsultacijas.

krek/i 
ve/drodž/m
Stebuklingo avino beieškant:

"ŠVYTURYS" žurnalas iškėlęs vedusiųjų problemą Lietuvoje, bet ar ji ne panaši Ir kitur ?. . .

Kaimo keliuku žygiuoja vaikinas. Eina, linksmai dainuoja, o jam ii 
paskos avinas, virvele už ragų pririštas, bindzena. Dar toliau du vyrukai 
gerai jmitusj buliuką tramdo. Matyt, gyvulėlis niekaip nenori su gimtuoju 
sodžium skirtis.

— Kur gi jūs, vaikinai, Iškeliauj'atl — klausinėja žmonės pakelei
vių.

Stebuklingą aviną namo varomės, — sako vaikinai. — Tai mūsų visos 
vasarėlės kasdieniniai pietūs, pusryčiai ir vakarienė. Nagi, avinėli, pasi
purtyk! — sušunka vienas iš vaikinų.

avinukas mostelėjo ragais. Staiga lyg toje pasakoje atsiranda garuo
jančios sriubos katilas, šašlikų virtinė, net lietuviškų cepelinų kalnas. Net 
vieno kolūkio pirmininkas, ėjęs pro šalį, neiškenčia ir j stebuklingo avinė
lio puotą užsuka. Paragauja gardumynų ir sako:

— Parduokit man tą aviną, vyrai.
— Kuriems galams jis jums reikalingas! — klausia vaikinai. — Sėdęs 

mašinikėn, galit j bet kurią valgyklą nulėkti.
— O aš, vyručiai, pririšiu tą aviną melioratoriams prie ekskavatoriaus, 

ir visą vasarėlę ramu. Tegul maitinasi. Nei puodų, nei gaspadinės nerei
kės ieškoti. Be jokio rūpesčio. Parduokit, vyrai, magaryčios bus..

— Bet gi mes ir esam melioratoriai. O aviną vietoj šiltų pietų gavom. 
Lik sveikas, gaspadoriaul — atsisveikino vaikinai.

... Pagal sudarytas darbo sutartis, melioracijos darbuotojus turi maitin
ti tie ūkiai, kuriuose jie dirba. Si tiesa net apvaliais antspaudais sutvirtinta. 
Bet nuo to dar sotus nebūsi. Ir štai pačiame vidurvasary, nuvykę j Pakruojo 
rajoną, pamatėm visai kitą vaizdą. Čia kai kuriuose ūkiuose melioratorių 
maitinimas šiltu maistu pavestas stebuklingam avinėliui.

Lankantis Zdanovo kolūkyje, radome galandant peilius. Išvesti it tvar
tų, bliovė avinai, piktai kojom žemę kapstė buliukai. Kokiai gi čia puo
tai ruošiamasi!

— Dalinsim mėsą melioratoriams. Taip jau nutarta. Kiekvieną šešta
dienį brūkšt peiliu avinukui ar kiauliukui pakaklėn. Ir tegul nešasi kas sau 
po mėsos gabalą, — paaiškino mums.

O tuo metu melioratoriai apgriuvusioje daržinėje pietauja .„it savos 
kišenės“. Kas ką sugebėjo it namų pasiimti, tą ir valgo. Nei sriubos, nei 
jokio karttimo.

Montaičių tarybiniame ūkyje dirba keturiasdešimties žmonių grupė 
Keletas melioratorių gyvena lauko nameliuose. Ką gi jie valgo!

— Pusryčiams konservai, pietums konservai, o vakarienei — kaip die
vas duoda, — juokauja ekskavatorininkas L. Kulikauskas.

Ar daug tos mėsos iidalinama Pakruojo rajone! Sako, vienas ūkio 
vadovas viename pasitarime net it tribūnos taip pasigyręs:

— Mūsų ūkyje melioratoriai suvalgė šešiasdeiimt kiaulių.!
Galima „suvalgyti“ ir telis šimtus. Bet ar tai išsprendžia problemą, 

argi tai rūpestis žmonėmis. Vienas tą duotą mėsos gabalą namo parne
ša, kitas pakely parduoda ar į buteliuką itmaino. Daro, kaip kas iimano 
O visą savaitę vėl be jokio viralo laukuos darbuojasi.

— Nenori ūkiai duoti mūsų žmonėms valgyti, — tvirtina MSV prof- 
komiteto pirmininkas J. Sipavičius. — Rykitės jiems reikia, — priduria.

— Neduoda tilto maisto ir gana, — pritaria ir aikitelės vadovas, kurio 
vadovaujama melioratorių grupė dirba Zdanovo kolūkyje.

Jei jau taip, tai važiuojam kartu su Melioracijos ir vandens ūkio mi
nisterijos atstovu pas tų ūkių vadovus.

— Kur girdėt, kad atsisakytume žmogui duoti valgyti! — stebisi Zda
novo kolūkio pirmininkas L. Ambras.

— Tegul nešneka niekų, — tvirtina tą patį Montaičių tarybinio ūkio 
vadovai. — Statybininkus maitinam, o kuo blogesni melioratoriai! Tik jų 
vadovai apsileidę, nesirūpina savo žmonėmis.

Lazda atsisuka kitu galu. Atsisuka Melioracijos statybos valdybos pusėn. 
Sėdim visi (ūkių vadovai ir atsakingi MSV darbuotojai), rajono žemės ūkio 
valdybos viršininko kabinete. Jei jau MSV ir ūkių vadovai nesugeba su
sitikti savuos laukuos, tai nutarta nors čia viską išsiaiškinti. Ir staiga su
žinom, kad Zdanovo kolūkyje avinėlis jau „pasipurtė“, ir karšta sriubelė 
garuoja puoduose.

— Lėkščių nėra, taukštų stinga, — bando kelti naują problemą me- 
lioracines aikštelės viriininkas V. Janutkevičius.

— Šito gero pas mus sandėly kiek nori! — džiugiai atiauna MSV 
profkcmifeto pirmininkas J. Sipavičius.

Tai kodėl iki šiol niekas jų net nematė!
Niekas j ij klausimą neatsako. Visi suka talin įraudusius veidus.
Bekaitinant kolūkius ilaiikėja MSV vadovų aplaidumas, j kiekvieną 

darbo objektą buvo itvežioti lauko nameliai. Pastogę, atseit, gavot, ant 
galvos nelyja, o kaip ten toliau gyvensit — žinokitės. Vis laukiama, kad 
kolūkio pirmininkas sekiotų ii paskos su katilu sriubos ir klausinėtų: „Ko
kios malonėsit! Su mėsyte ar bal“

Rozalime, pačioje MSV teritorijoje, yra valgykla. Ji priklauso melio
racijos valdybai. Toje valgykloje pietauja visi: ekskursantai, turistai, iiaip 
pravažiuojantys žmonės. Ir paskutinėje eilėje — melioratoriai. Jei dar 
lieka kas katile — praiaul Neliko — gyvenk tventa dvasia. Net patys 
MSV vadovaujantys darbuotojai važinėja pietauti j kitas aplinkinių kol
ūkių valgyklas. Gera važinėti, kai yra kuo.

Daug „kaip ir kodėl“ susikaupė lankantis melioraclnių darbų objektuo
se Pakruojo rajone. Ir tuos „kodėl“ labai norėjome pateikti Pakruojo 
MVS virtininkui J. Cybui. Bet gaila, kad jo sutikti neteko. Jis kitą dieną 
„labai svarbiais" reikalais staiga itvyko j Melioracijos ir vandens ūkio mi
nisteriją, nepanorėjęs net su tos pačios ministerijos atvykusiu atstovu 
susitikti. Kas žino, gal iivažlavo to stebuklingo avino ieikoti...
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SV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
•*1 29 Spausdiname Montrealio lietuviu, susijusius su Sv.

Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs -būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudze 

—i i

KUN. JUOZAS D A K N Y S , 1924. 3.12 - 1925.6.15

Gimė 1894 m. gruodžio mėn.9 d. Trečionių kaime, Stakliš
kės parapijoje, pirmas sūnus iš devynių vaikų šeimoje. Pra
džios mokslą ėjo Nemunaičio pradinėj mokykloj, vėliau pri
vatinėje Piaseckio gimnazijoje, Vilniuje. Nuo 1912 m. mokėsi 
V lniaus ir Kauno kunigų seminarijose, kunigu įšventintas 1918 

1 ‘ metais ir tuojau buvo paskirtas vikaru prie Aušros Vartų pa
rapijos Vilniuje. Tęsė teologijos studijas Varšuvos universi
tete, bet priartėjus karo frontui, mokslas reikėjo nutraukti. 
1920 m. buvo vikaru Švėkšnoje ir vėliau Rietave. 1923 m. kun . 
J. Daknys buvo išsiųstas į U. S. A. vyskupo Pr. Karevičiaus , 
rinkti aukų "Kultūros Fondui". Chicagoje ir jos apylinkių pa
rapijose padarė rinkliavas, vėliau aplankė visas lietuvių pa
rapijas Pennsilvanijoje ir šiaurinėje New Yorko valstijoj . 
Baigdamas aukų rinkimą USA, gavo laišką iš vysk. Pr. Kare
vičiaus, kuriame siūlė vykti į Montreal), nes tenykštis Ordi
naras (arkivysk.P. Bruchesi) reikalavo lietuvio kunigo, iki iš 
Romos sugrįš kun. J. Šimkus. Iš Montrealio išvyko į Niagara 
Falls,N. Y. , kur išbuvo 4 metus, ten pastatė šv. Jurgio mūri
nę bažnyčią ir kleboniją. Susitvėrus Lietuvos Bažnytinei Pro
vincijai, Telšių vysk. J. Staugaitis pareikalavo grįžti į Lietu
vą.Nuo 1929 m.klebonavo Renave, Laukžemėje, Žemalėje. 1944 
m.pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. mokytojavo lietuvių gimna
zijoje Nurtingene. 1948 m. buvo dvasios vadu ir administrato
riumi TB Vatikano ligonių skyriuje prie Stuttgart. 1949 m. 
emigravo į USA į Seattle arkivyskupiją ir ten yra šv. Juozapo 
parapijos klebonas. Kun. J. Daknys Montrealy, šv. Kazimiero 
par. buvo šeštasis klebonas.

Išvažiavus iš Montrealio kun. P. Vanagui (Montrealio vys
kupija paprašė jį išvykti), lietuvių parapija vėl pasiliko 6 sa
vaitėm be savo kunigo. Per tą laiką, sekmadieniais į lietuvių 
bažnyčią ateidavo aukoti šv. Mišias vienas iš vyskupijos pa
skirtas kunigas.

Iš kun. J. Daknio laiško paaiškėja, kad Montrealio arkivys
kupija,ieškodama lietuvio kunigo, pirma kreijxiavosi į Lietu- 
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( Paruošė kun. 1 Gaudzė >

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

voje esantį vyskupą A. Karevičių; ten jis rašo: Rinkliavai be
sibaigiant ( Amerikoje kun. J. Daknys rinko aukas nuvykti į 
Montrealį-Kanadą, nes tenykštis Ordinaras reikalauja lietu
vio kunigo, iki jo kunigas sugrįš iš Romos. Taigi, Gavėnioje 
1924 m. prisistačiau arkivyskupijos kancelerijoje ir užėmiau 
parapijos valdymą. - kun. J. Daknys" .

Prieš tai, Montrealio arkivyskupija yra gavusi iš kun. J . 
Daknio sekančio turinio laišką: "1924.2.15. Aukštai gerbia
mas ir brangus Arkivyskupe, ką tik gavau pranešimą,kad 
Montrealio diecezijoje yra reikalingas lietuvis kunigas, todėl 
esama proga kreipiuosi į Jūsų Malonybę, prašydamas leisti 
man užpildyti tą laisvą vietą. Dabartiniu metu esu užimtas aš 
su aukų rinkimu dėl neturtingų katalikų studentų Amerikoje 
ir Lietuvoje. Tą darbą aš užbaigsiu kovo mėnesio 10 dieną . 
Visus reikalingus rekomendacinius laiškus ir paliudijimus 
aš galiu patiekti, Jūsų Malonybei pareikalavus. Iš anksto dė
kodamas Jūsų Malonybei už skubų atsakymą, aš esu Jūsų la
biausiai nusižeminęs tarnas Kristuje. Joseph Daknys.2334 So . 
Oakley Ave. , c. o. "Draugas" Pub. Co. Chicago, Ill. U. S. A. "

Atvykęs į Montrealį ir gavęs reikiamas teises iš arkivys
kupijos,kun. J. Daknys pasikvietęs St. Plioplį ir M. Buzą, 1924 
m.kovo 12 dieną padarė raštišką visų parapijos daiktų perė
mimo aktą. Tame akte buvo surašyta 91 dalykas, o pabaigoje 
taip pažymėjo: "Virš išvardintus daiktus kun. J. Daknys pri
ėmė, kaip šv. Kazimiero parapijos klebonas, -mūsų akyvaiz- 
doje. ką savo parašais tvirtiname: kun. J. Daknys, M. Buzas , 
S. Plioplys. "

Apie tuometinę šv.Kazimiero lietuvių parapiją kun. J. Dak
nys taipsako: "Parapijoje radau suirutę, kaip finansiniu, taip 
ir dvasiniu atžvilgiu. Bendrai paėmus parapijiečiai buvo geri 
žmonės, - klusnūs ir dievobaimingi. Vargas buvo su keliais 
"vadovais" parapijoje, kurie buvo savanaudžiai, ambicingi ir 
nieko neišmaną žmonės.Prisimenu Dubauskų šeimą, kuri man 
padarė daug nemalonumų ir kliūčių parapijiniame darbe. Pa
rapijoje veikė kelios draugijos, gi katekizaciją vedė dvi mer
gaitės,rodos seserys būsimo klebono kun. J. Bobino, kuris tuo 
metu buvo mokinys. Daug pagalbos turėjau iš arkivyskupijos 
kanceliarijos,ypatingai iš vice-kancleriaus Rev.John O'Rour
ke. "

Bus daugiau.

Jeigu geri Ir galt gertl-tavo 
reikalas. Jeigu geri,bet ma - 
tai ,kad gėrlpias tave žlugdo 
Ir nori nustoti gerti- mūsų 
reikalas.

AA/Alcohollcs Anonymous/ 
yra vyrų Ir moterų bendrija , 
kurion nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga ir viltimi,kad 
išspręstų bendrąją problemą 
ir padėtų kitiems Išsigelbėti 
iš alkoholizmu.

Vlenlntėlls reikalavimas 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti , mirtina Il
ga, todėl nė vienas neturime 
nei slapstytis, nei gėdintis , 
jeigu Ieškome būdų Iš jos Iš
sigelbėti.

Mes visi esame buvę tokių 
kaip Ir jūs.Mes jus tikrai su
prantame Ir mūsų ranka vi - 
suomet Ištiesta jums pagel - 
bėtl.

Skambink dieną ar naktį Ą, Ą. 
Tel. 52 1-2185.
Jei nori lietuviukai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 • 5391 (kl aus k Loo); 
o vakarais namu tol. 366 - 2548 arba 277 • 7868 

(Pavardės sakyti nereikia)
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

toronto

Darbo valandos:
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais » — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius; 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S 4,600.000

atgalĮ Winnipeg^ ir
Rašo J. Kručas.

Saulė žeme ritinėjasi, 
karščio banga siaučia šiaurės 
Ontario padangėje. Kaip vi“ 
sur, taip ir čia lietuviai savo 
laisvą laiką stengias praleis
ti gražiam gamtos prieglobs
ty, o gražių vietųčla netrūks-
ta. Tik ką praleidome Lietu
vių Bendruomenės gegužinę 
French River santakoje, gra
žioje "Baravykas" vasarvie
tėje, kurią jos savininkas Pe
tras Jutelis, pastatęs specia
lų pastatą šokiams, meni
nėms programoms, visą va
saros sezoną leido naudotis 
Lietuvių Bendruomenės rei
kalams. Padėka jam...

Po gerai pasisekusios ge
gužinės norėtųsi dar ir se
kant} savaitgalį praleisti čia, 
bet 20-ji Kanados Lietuvių 
Diena Winnipege, norisi ap-
lankyti tolimus vakarus ir di
deliuose plotuose išsisklai
džiusius, bet labai darbščius 
lietuvius. Sutarta. Birželio 
mėn. 27 d. vakare: — J. Kru
čas, A. Kusinskas, Petras 
Jutelis ir J. Remeikis atvyks
tame į CNR geležinkelio stotį 
ir iš čia prasideda mūsų įs
pūdinga kelionė į tolimąjį Wi- 
nnipegą.

Klek pavėlavęs atpunkšnoja 
traukinys. Keleivių mažai. Į 
kaimyninį vagoną pakrauna 2 
dėžes balandžių su mažais 
žiedukais ant jų kojų ir ku
riuos negailestingas trauki
nys nuvež už 450 mylių} Ams- 
trong, Ont., ir be žemėlapių 
kompasų paleis grįžti į gim
tąjį Sudbury, ir jie neabejoti
nai grįš... bet mes vis dar 
blaškydamiesi, kad ir dabaij 
vykstame į didesnio susibūri
mo vietą, kovos už laisvę ir 
tautinės nostalgijos vedami, 
bet į savo gimtąjį lizdelį Lie
tuvoj grįžti negalime, nes ten 
tupi "raudonasis vanagas".

Paliekame Sudbury ir pir
moji sustojimo vieta Capreol, 
Ont. pradeda temti ir toliau 
jau mus lydi aukštai danguje 
skaidrus mėnulis, per aukštų 
pušų viršūnes savo spindu
liais skaidrindamas daugybę 
pakelėse esančių ežerų van
dens paviršių. Monotoniškas 
traukinio ratų bildesys ir va
gonų siūbavimas kviečia į 
sapnų karaliją. Mieguistomis 

J akimis žiūriu} šalę sėdintį ir 
' stebinti mėnulį prietelių Pe
trą. Jis stebi mėnulį ir man 
aiškina, kad mėnulyje matąs 
Amerikos vėliavą ir šalę jos 
mažytę Lietuvos trispalvę, 
toliau rusišką-raudoną, bet 
nuo Jos nusilupęs kūjis ir 
plautuvas ir ten pat guli su
lūžusi robotinė rakleta. Ar 
nematai Stallno-Krušče vo-- 
Berijos — toliau klausiu žio
vaujančio Petro. - Juos len- 
6 psl.’

MOKAME vi:
Depozitus (P.C.A) '< 6%
Santaupas (Nuo liepos 1 d.) 8^ % 
Terminuotus depozitus 1 metu 94%
IMAME UŽ:
.Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

ciūgais Lluciperius laiku 
pekloje ir neišleidžia, bet 
Juozai, nebeprimink man tų 
Judošių, leisk miegoti- atsa
kė Petras. Saldžių sapnų. Pe
tras jau knarkia... Aleksas 
kratosi miego skaitydamas 
romaną "Naujieji metai"-Pū- 
kelevičiūtės, o Jonas vis žval
gosi į mažytę sidabrinę bon- 
kutę, kurią laiko švarko ki
šenėje. -Ką tu čia laikai Jo
nai — paklausiau. - Vaistai 
prieš miegą ir sapnus-ramiai 
atsakė.

Miegoti negalių,einu pažiū
rėti į vagoną-restoraną. Var
gais negalais jį pasiekiau. 
Prie jo įsikūrę ir važiuoja į 
Vankuverį apie 60, o gal ir 
daugiau^abiejų lyčių jaunuolių, 
jaunuolių. Jie ir ramūs, bet 
ir meilūs. Bučkis lydi bučkį.
Daugumoje apsirengę "jeans" 
mėlynais apiplyšusiais ir 
meilę primenančiais lopais 
apsiuvinėtais drabužiais. O 
dūmų, dūmų, bet ne tabako, 
atrodo kažkas baisiau. To va
gono vengė, net ir traukinio 
palydovai. - Ten važiuoja H 
klasės privilegijuoti "grass" 
žmonės — pasakė vienas iš 
konduktorių. Gaila buvo žiū
rėti į dar visai jaunus, bet 
gyvenimo sužalotus asmenis. 
Aušta rytas, o mūsų trauki
nys vis dar rieda milžiniš
kais Kanados miškais, ap
lenkdamas gyvenamąsias vie
toves, pro ežerus, tolyn į va
karus. Baigiasi miškas pra
sideda lygumos. Pasiekiame 
ir Vinnipegą.

WINNIPEG AS.
Winniptegas yra Manltobos 

sostinė su450 000 gyventojų. 
Miestas labai švarus, gražiai 
sutvarkytas. Karšta ir čia. 
Teko labai nustebti, kaip iš 
karščio, staigiai, nors trum
pai pakyla smarkus vėjas, 
vėliau sodrus lietus ir taip 
kartojasi labai tankiai, tai 
priešingybė Ontario klimatui. 
Per miestą teka 2 didelės 
upės, o už jo tęsiasi plačios 
lygumos su vešlia augmenija, 
ūkiai. Čia gyvena, bet dau
giausia tolimesnėse apylinkė- 
se,daug mūsų tautiečių, kurie 
savo ryžtingumu ir didelėmis 
pastangomis suruošė šią 20- 
ją Kanados Lietuvių Dieną.

Marlborough viešbutyje di
delis tautiečių judėjimas-re- 
gistracija; vieni atvyksta, ki
ti vyksta miesto įžymybes ap
žiūrėti, kiti čia pat šneku
čiuojasi, susitikę savo drau
gus bei buvusius pažį imtis, 
ar susipažįsta. Registraciją 
veda Winnipeg© lietuvių jau
nimas. Malonu, nes visi kal
ba gerai lietuviškai. Gavę 
kambarius, apsitvarkę ir mes

Šioje popietėje pasikalbėji
mas sukasi apie Toronto su
sisiekimo streiką. Vienas 
tautietis pasiskundžia prie 
stalo sėdintiems kaimynams, 
kad pereitą sekmadienį dėl to 
negalėjęs net į Lietuvių Na
mus ateiti. Ir šį kartą, tik 
gero prietellaus dėka, kuris 
nevažiavęs į vasarvietę, bet 
susavomašina jį čia atgabe
nęs. Tuo tarpu jis jau spėjęs 
pasiilgti tų skaniųjų, lietuviš
kų šeimininkių gaminių. Ypač 
šiuo, besibaigiančiu vasaros 
me tu, pas i s kone tinų šaltibarš- 
člų ir cepelinų. Apskritai, jis 
pasigedęs tos aplinkos su sa
vais bičiuliais ir čia sutinka
mais pažįstamais.

Tai klausydamas, įsiterpia 
greta sėdėjęs vyras. Pradė
jęs kalbėti jis sako, kad tai 
esąs mažmožis dėl vieno ar 
kito mūsiškio, negalėjusio čia 
ateiti ir praleisti sekmadie
nio popietę, ar papietauti. 
Svarbiausia esą, kad eilinis 
torontietis negali pasinaudoti 
vieša susisiekimo priemone. 
Blogai neturintiems mašinos, 
kai reikia pasiekti toliau 
esančią darbovietę. O k "

Grupė sudburtečlų lankosi gražiame B.S. Z. Jackų ūkyje 
prie Toronto, Ont. Jackal ankščiau yra gyvenę Sudburyje.

vykstame apžiūrėti miestą. 
Netoli viešbučio susitinkame 
2 aukštus, kaubojiškomis ke
purėmis nelabai švariai apsi
rengusius ir, atrodo, paėmu
sius ant drąsos vyrukus, ku
rie be jokių ceremonijų pa- ' 
reiškia mums draugystę ir 
griežtai užklausia apie pini
ginį stovį. Žinoma, greit te
ko jų draugystės atsisakyti ir 
nešdintis į Morlborough vieš
butį. Tikėjomės, kad Wlnni- 
pegas labai švarus ir valkatų 
nėra, bet tas nepasitvirtino. 
Kitomis dienomis matėsi daug 
tokių jaunuolių, bet jie buvo 
ramūs ir praeivių neužkabi
nėjo.

Penktadienio vakarą Marl
borough viešbučio salėje įvy
ko pirmasis visų atvykusių, 
vietinių lietuvių susitikimas 
ir susipažinimas, šokiai. Su
sirinko per 500 tautiečių,1 
daugumoje vietos, Toronto, 
Hamiltono, Londono jaunimo. 
Čia susitikau LB veikėjus, 
kaimynus iš Sault-Ste-Mary, 
Ont., mielus p. A. Vanagą, 
ponią ir gražią dukrelę, ku
rie} Lietuvių Dieną 1200 my
lių kelią atvyko automobiliu. 
Malonu buvo sutiktsvarbius 
šios Lietuvių Dienos organi
zatorius; pirmą kartą-ener-' 
glngąjį baltaplaukį žemaitį 
kun. J. Bertašių, antrą kade
tą (pažįstamą iš KL Krašto. 
Tarybos suvažiavimo) - jau
trios sielos darbštųjį p. Jo- 
nušką-vietos LB narį, ener
gingąjį, drąsų plunksnos ko
votoją spaudoje prieš raudo
nąjį marą K. Strlkaitį. Iš at
vykusių :-lietuvlškų radio va
landėlių "karallų"J. Simana - 
vičių, -visuomet susimąsčiu
sį, bet pilną energijos TŽ re

vietinė spauda pasipiktinusi 
klausia, kaip toji, miesto gy
ventojų remiama susisiekimo 
sistema, kaip ji, dėl kelių 
nerūpestingų karštagalvių 
galinti streikuoti. Kaip ten 
vadovaujančiose sferose buvo 
tvarkytas!, kad prileista ir 
pagaliau prieita prie tokios 
neleistinos,tiesiog katastro
fiškos susisiekimo padėties. 
Išėjus į streiką virš 5000 au
tobusų, tramvajų ir požemi
nio traukinio šoferių, 600 000 
miestiečių tenka pėstiems 
vaikščioti,arba namuose sė
dėti. To pasėkoje, reikia tik 
pamatyti,koks chaosas vyrau
ja šio didmiesčio gatvėse. 
Ypač iš ryto ir vakare, kada 
žmonės važiuoja arba grįžta 
iš darbų. Gatvės taip perpil
dytos, taip užsikimšę, vos 
judančiom, eilių eilėm prie 
šviesų stovinčiom mašinom. 
Taip kad pėščlas gali grei
čiau paeiti ir pralenkti va
žiuojančius. Taip į tą viską 
iš arčiau pažiūrėjus, matosi 
nerūpestingumo perpildyta 
palaida bala. Ar tai vietinėje 
savivaldybinėje, ar bendroje 
apimtyje, krašto tvarkoje.

daktorių dr. kun. P. Gaidą, 
didijį organizatorių mons. J. 
Tadarauską, visuomet links
mų "plaučių" ir visų Ameri
kos ir Kanados lietuvių pažįs
tamą ir gerbiamą kun. Kulbį , 
labai įdomų ir linksmą, labai 
daug kalbantį Kaz. Vaitkūną 
iš Calgary, su juo daug kal= 
bėjome, bet gaila, ne visais 
jo pasakojimais galima buvo 
patikėti. Čia teko susitikti ir 
susipažinti su daug, daug ma
lonių vietos ir atvykusių tau
tiečių, kurių visų išvardinti 
tikrai nebeįmanoma, — liks 
malonūs prisiminimai. Po 
malonių susipažinimų, šokių, 
dienai prasidėjus, viešbučiu 
keltas visus išvežiojo į 
minkštas loveles.

Šeštadienio diena prabėga 
lankant žymesnes Winnipeg© 
miesto vietoves k. a. Manito- 
bos gamtos muziejų ir jame 
mūsų dailininkų A. A. Tamo
šaičių audinių ir paveikslų 
parodą, parlamento rūmus ir 
kt.

Vakare viešbučio didžiojoj 
salėj pobūvį atidarė LB atsto
vas A. Eimantas, pakviesda
mas mons. J. Balkoną prieš 
bendrą vakarienę sukalbėti 
maldą. Visų dalyvių bendra 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
per700asmenų, vėliau pasi
linksminimas, grojant vieti
niam, bet geram ukrainiečių - 
orkestrui. Trumpą dainų 
programą Išpildė Hamiltono 
"Aldas" mergaičių choras, 
vadovaujamas Vacį. Verikai- 
člo. Daug vietos lietuvių, bet 
šį vakarą nebesiskundė, kad 
Kanados lietuviai jiems nepa
deda, bet laikėsi išdidžiai, 
linksmi, geri šokėjai, daini
ninkai, atrodė, kad labai pa-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
6?6 už depozitus 

8’/4% už taupymo s-tas

nr 1 m frprm rlnn

Taupyk ir skolinkis

PARAMA
IMA

9% už asm. paskolas

8'2% už mortgičius

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų

- dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

Ypač užsieniniuose reikaluo
se visai nėra pastovumo ar 
aiškesnių politinių gairių. 
Nekalbant jau vyriausybės 
rodomus, kairių polėkių ten
dencijos. Panaši betvarkė 
vyksta ir vietinėje savivaldo
je. Jau kaipo taisykle virtęs, 
reguliariai besikartojąs ,daug 
žalos kraštui darąs, paštinin
kų streikas. Ne geriau su lėk
tuvų aptarnautojais ar su li
goninių personalu. O jeigu 
dar paminėsime grudų pa kro
vė jus ir visus kitus streiki
ninkus, pamatysime visus be- 
sitengiant parallžuoti krašto 
būklę. Dabar štai priedui, dar 
ne tik Montrealio, bet ir To
ronto sutrikęs miesto susi
siekimas. Kadir koks degan
tis reikalas, ar nelaimė, nei 
tu kur pavažiuosi, nei ką pri
sišauksi. O jeigu ir pamėgi
nus, neįmanoma su mašina 
prasimušti automobiliais už
tvenktom gatvėm.

Tiesiog negalima suprasti, 
kaip tokiam turtingam kraš
te, visko perpildytoje žemėje^ 
yra toleruojama tokia betvar
kė, sako įsiterpdamas trečias 
tautietis. Čia ne tik trūksta 
gero šeimininko, bet nėra net 
paprasčiausių, sveiko galvo
jimo principų. Tai sakyda
mas, jis turįs omenyje tik ką 

tenkinti moraline bei mate-
riallne visų Kanados lietuvių 
parama lietuvių dienai.

Malonu buvo stebėti,—be 
jaunuomenės, vidurinio am
žiaus asmenų, linksmi sukosi 
šokių sūkuryje ir keletas 75- 
80 metų "jaunuolių". Jei jau 
toks lietuvių solidarumas-tai 
lietuvybė Kanadoje liks dar 
ilgiems metams. Tą asme
niškai tvirtino ir Kanados 
krašto apsaugos ministeris 
Mr. Richardson, kuris su 
žmona, tą vakarą specialiai 
Buvo atvykęs pasveikinti lie
tuvius min. p-ko Trudeau- 
vardu; taip pat trumpoje kal
boje perdavė ir asmeniškus 
linkėjimus, baigdamas lietu
vi šku-AČIU. Sunkiai buvo ta
riamas lietuviškai tas-ačiū, 
tarsena panaši} "nuslčlaudė- 
jlmą"(talpsakė pranešėjas), 
bet buvo svarbu, jo geri no
rai. Kiekvieną dalyvį jis ir jo 
žmona asmeniškai pasveiki
no, patiekdamas keletą klau- 
simu:-iš kur atvykęs, pavar
dė ir kt. Labiausiai stebėjo - 
si, kad lietuviai labai vienin
gi ir dauguma į šią šventę at
vyko iš kitų provincijUjpada - 
rydami tūkstantimis mylių 
kelionę. Buvo atvykusių net iš 
tolimos Australijos-p. J. 
Žitkevičienė ir keletas kitų. 
Gal Mr. Richardson rūpėjo 
daug ir rinkiminė agitacija, 
bet visgi , parodydamas savo 
nuoširdumą, nusipelnė lietu
vių simpatijų. Pirmą kartą 
Winnipegas mato tiek gražaus 
lietuviško jaunimo-džiaugėsi 
ir kalbėjo vietiniai lietuviai.

BUS DAUGIAU.

Montrealyje įvykusią dvirati
ninkų olimpiadą, kurioje da
lyvavo sportininkai iš 50 vals
tybių. Ir ką jūs manote ? Rau
donajai Kinijai net nedalyvau
jant varžybose, kanadiečiai 
neįsileido Taiwano salos 
sportininkų. Jie pabijojo pa
žeisti vos prieš porą meti, 
užmegztos raudonųjų kiniečių 
draugystės? Bet pora apsuk
rių formoziečių, per Ameri
ką, kažkaip įsigavo su visais 
dviračiais į Kanadą ir pasta
tė imigracijos pareigūnus 
prieš įvykusį faktą. Tenka tik 
stebėtis, kaip valdžios atsto
vai, ten Montrealyje zujo, 
ieškodami jiems nepageidau
jamų svečių. O suradę, rau
donuojančiais veidais turėjo 
prisipa žinti dėl savo kanadie- 
tiško neprinclplškumo. Šia 
proga reikėtų paminėti ir mi
nister} pirmininką Trudeau, 
kuris yra pasakęs, kad Ka
nados politika visuomet bus 
vairuojama pačių kanadiečių. 
Bet šiuo, dviratininkų olim
piados,atveju, atrodo, kad to
li Kanados politika buvo su
formuota Peklnge.

ttEEM LIETUVIU NAMAI

Toronto susisiekimo strei - 
kas palietė Ir LN. Dėl jo bin
to lankytojų skaičius sumažė- 
o. P Irmą streiko savaitę lan
kytojų skaičiaus vidurkis bu - 
vo apie 580 Ir davė labai ma
žai pelno. Tačiau antroji jau 
buvo geresnė ; tikimasi ,kad 
trečioji nebus blogesnė.

Praėjusią savaitę buvo už - 
baigtos tvarkyti pagrindinėm 
durys Ir langų rėmai.: Dabar 
ateina eilė pažadėtam scenų 
tvarkymui.

LN valdyba rugpj. 21 d .po
sėdyje rūpinosi dėl naujų na - 
rlų suradimo. Jais turėtų bū
ti dauguma Toronto lietuvių , 
ies jie yra įsteigti vlslerr 
lietuviams Ir jų veikla ir bū 
das turėtų būti Toronto lie
tuvių kolonijos veidrodis. Y- 
pač pasigendama Kanadoje u- 
žaugusios kartos.Nors dabar
tiniame valdybos sąstate yra 
bene 3 lankę Kanados mokyk - 
las, o LN reikalų vedėjas Ka - 
nadoje gimęs Ir Išsimokslinęs, 
sekančioje valdyboje norėtųsi 
5 ar 6 naujosios kartos žmo
nių. Tai būtų įmanoma, jeigu 
naujoji Toronto lietuvių karta 
tuojau stotų į LN narių eiles

Nuo ateinančios savaltėr 
išskyrus antradienį Ir šešta - 
dlenį, lietuviškos vakarienės 
bus gaminamos ir Išduoda - 
mos nuo 5 iki 8 v. v.

Ateina laikas sumokėti už
laikytus kontraktoriams pini
gus, apie $14 .OOO. Apie tiek 
pat dar yra ne išparduotų pas
kolos lakštų. Visi kviečiami 
tuos paskutiniuosius išpirkti 
Ir tuo palengvinti LN valdybos 
darbą.

Pereitą savaitę LN pasko - 
los lakštų Nupirko Alfonsas 
Šmlgelskls už $ l.OOO.

Nario įnašus }mdkėjo:An - 
gėlė Abromaitytė $1OO Ir Jo
nas Žabai lonls $50.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PADĖKA
A. A. PETRAS JUTELIS miręs 1974 m liepos mėn. 

20 d., palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Missi
ssauga, O nt.

Nuoširdžiai dėkoju už pamaldas laidotuvių namuo
se, Šv.Mišias Christ the King bažnyčioje ir atsisvei
kinimo kalbas:-Kun. A.Sabui ir mirusio švogerioi , 
kun. K. Kuzminskui; visiems tautiečiams, draugams, 
ir pažįstamiems, dalyvavusiems pamaldose laidotu - 
vlų namuose ir bažnyčioje, išlydint į Šv. Jono lietu
vių kapines.

Širdinga padėka visiems užprašiusiems Šv. Mišias 
Petro Intencija, už vainikus ir gėles:-L. B. valdybai , 
" Geležinis Vilkas " klubui, "Sudburio visuomenei ", 
Rosery Florest Menagement, "gabrėnas-Paulaltls - 
Krivickas - Venckus", "Jonikas-Poderlų šeima", Ga- 
taučių šeima, May.Vikt. Gudrlūnal "Prospect", R. J. 
Šleiniams; karsto nešėjams:- V. Bružui, A.Gataučlui 
St.Krivickui,J.Kručui,P.Liutkui,J.Šleiniui ir vi - 
stems palydėjusiems į Šv. Jono lietuvių kapines. Šir
dinga padėka už giedojimą bažnyčioje :- A.Kuslns - 
kiuljUž vargonavimą R. Kusinskytei ir už visą pagal
bą, parodytą šio liūdesio metu : - L. J. Remeiklų, J . 
A. Gataučių šeimoms.

Padėka buvusiems sudburiečlams, dabargyvenan- 
ttems Toronte: - B.S. Jackams, J.Skilandžiunui , D. 
Remelkytel, B. Gatautytei ir K. Dauniui už atsisvei
kinimo kalbą prie kapo, ir visiems kitiems torontle- 
čiams, dalyvavusiems Petro laidotuvėse.

Nuliūdęs brolis Povilas Jutells

gaivinantis pas! metė Ii šką fil
mų pasaulį. Jis filmą išgel
bėjo nuo sužlugimo.

John Houseman žinomas 
kaip rašytojas, direktorius, 
aktorius. Jo autobiografinis 
veikalas "Run Through" buvo 
geriausiai parduodamas. Nuo 
1968 m. yra direktorius dra
mos studijos The Juilliard 
School,esančios Lincoln Cen
tre.

Jis yra pastatęs The Mer
cury Teatre "Julius Caesar". 
Gi jo drama"Men From Mars" 
(Vyrai Iš Marso) 1938 m. 
buvo sukėlusi paniką: daugybė 
tūkstančių žmonių per radiją 
išgirdę nuostabiai realistinį 
vaidinimą manė, kad tikrai 
marslečlai užpuolė žemę ir ją 
baigia užimti.

Nuo 1945 iki 1962 metų John 
Houseman pagamino 18 filmų.

Saplvotą filmą "The Paper 
Chase" iš teldo2Oth Century- 
Fox filmų kompanija.

VC BaČėnas All Seasons Travel
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533=3331

FILMU PASAULYJE. . .
<op (Atkelta iš 3 psl.)

-&laus. Turėdamas 17 metų, 
""Vaidino Dalton Trumbo filme 
Johnny Got Hls Gun". Pa- 
~£hrsėjo Peter Bogdanovich

Z*¥lime"The Last Picture Show'
~Šil anglų Maggie Smith, di
rektoriaujant Alan Pakulai,
erai pasirodė filme "Love, 

u Pain,the Whole DamnedThing"
Toronte,Kanadoje sublizgėjo 
televizijoj kaip Eugene Gant 
’"Look Homewar d Angel", su- 
l'aukęs gražių įvertinimų.

Lindsay XAgner 1973 m. 
dalyvavo Robert Wise filme 
'"Two People", gamintam Pa
ryžiuje ir Moroke.

~ • Direktorius ir rašytojas
- Jhmes Bridges pradėjo artis

tu. Yra parašęs aštuonioliką 
dramų garsiajam Alfred 
Hitehcockul; laimėjo Mystery 
Writers of America pažymė
jimą. Iš jo filminių veikalų 
paminėtinas "The Forbin 
Project", labai įdomus, fan
tastinis veikalas. Kaipdirek- 
torius(pastatė Tennessee WiP 
Hams "A Streetcar named 
Desire" su Jon Voight Ir Faye 
Dunaway.

PUIKUS
JOHN HAUSEMAN

Filme "The Paper Chase" 
neabejotinai puikiausias yra 
John HTuseman, vaidinantis 
prof. Klngsfieldą. Nuostabiai 
'gerai atliekantis nepaprastai 
sunkią rolę. Jis yra tikras 
renesanso žmogus, tarsi at-

NEW YORK------------------- ------- - . .--------

. NEW YORK’O VYRU 
CHORAS"PERKŪNAS" 
Šis choras- vienas žymes 

niųjų dainos vienetų rytinla 
me pakrašty, atšventęs
metais savo dešimtmetį c 
dingu koncertu.

Choras įsteigtas 1963 m. 
tada New York’e
muz. VI. Baltrušaičio, 
vadovavo šiam chorui ligi 
vykimo į Chicagą 1967 m. 
to chorui vadovauti pakvies 
tas muz.V.Strolia, kuris
dabar tebevadovauja. 1971 m. 
choras pavadintas N.Y. Vy - 
rų Choras "Perkūnas" var
du. Jo eilėse dabar yra 35 
nariai. Choras savo reper
tuare turi apie 90 operinių, 
tarptautinių ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Per savo 
gyvavimo laikotarpį koncer
tavo New York’e, Boston’e , 
Baltimore, Hartford’e, Cle - 
veland’e ir įvattiose New 
Jersey vietovėse. Be to, nuo
lat dalyvauja įvairiuose mi
nėjimuose.

Choristai įvairaus am - 
žtaus.Juos visus riša meilė 
lietuviškai dainai, darna ir 
sugyvenimas. Choristai gy
vena išsisklaidę didžiojo 
New York’o,Long Island ar- ro trečioji.

’ ba New Jersey apylinkėse.Į 
repeticijas kai kuriems į 
vieną pusę tenka važinėti a- 

’ ple 50 m . 14 choristų dai
nuoja nuo choro įsikūrimo. 
Choro antrosios plokštelės 
"Labą Rytą" jau išleista an
troji laida.
.. Sausio 19. d. choras pami
nėjo savo dešimtmetį didin

gas’Lietuviai buvo šilčiau- S" koncertu, dalyvaujant so- 
šiai sutikti. 1 nstams ir simfoniniam or-

Vancouver
DŽIAUGĖMĖS "GINTARU"

• Folkfest 1974 šventėje Van
couver’yje dalyvavo apie 300 
tautinių grupių. Lietuvius at
stovavo Toronto'Glntaras."

Šventę finansavo federalinė 
vyriausybė, talkininkaujant at
skiroms provincijoms.

Toronto "Gintaras" liepos 5 
koncertavo tūkstantinei miniai 
stebindamas ir žavėdamas ,at
kreipdamas ypatingą dėmesį j 
spalvinguosius rūbus. Progra
mos vedėjas praneš ė, kad tai 
pirmas šį sezoną tokio aukšto 
lygto ansamblis jų mieste.

Liepos 6 d., "gintariečlai ", 
globojami Vancouver’io Liet . 
Bendruomenės pirm.Ed. Gum- 
belio, lankė miestą ir kalnus . 
o vakare dalyvavo vietos lie
tuvių suruoštame susipažint - 
mo vakare, nevienam sugrą - 
žindami prarastos tėviškės 
džiaugsmingas akim irkas.

Liepos 7 didžiuliame Stan •* 
ley Park vyko 12 tautų pasiro-

Smutkininkas Ed Gyurki, 36m. amžiaus iš Wo
odstock, Ont. -dešinėje- laimėjo ketvirtą kar
tą tarptautiniame smuikavimo konkurse.Šiam 
konkursui trofėjų paaukojo Jack C raine CBC 
vyr. reikalų vedėjas. Klausytojų buvo 1O. OOO.

apie 1OO asmenų.
Choras savo tarpe turi 

gražiabalsį jaunuolį P.Tutl - 
ną. Choristai jo balso lavi - 
n imu i pas žymų > dainavimo 
mokytoją suaukojo lėšas 24- 
ioms pamokoms.

Per paskutiniuosius du 
metus sėkmingai choro pir - 

. mininko pareigas eina Zeno
nas Jurys. Choro dirigento 
padėjėjas - Vyt. Daugirdas^ 
gi choro dirigentas V. Stro
lia, nenuilstąs žmogus,kuris 
suranda laiko visiems, kurie 
tik jį kviečįa kuo nors prisi
dėti muzikos srityje.

St. Vaškys

kestrui; dirigavo - muz.V. 
Strolia. Solistat-Genė Anta- 
naitytė-Ugianskienė ir Sta
sys C įtvaras. New York’ o 
ir apylinkių visuomenė pa
rodė meilę šiam vienetui ir 
žmonės vos tilpo naujai pas 
tatytoje Kultūros Židinio 
salėje.

Galimas dalykas jog da
lį šio koncerto girdėsime 
naujai planuojamoje išleisti 
plokštei ėję: tai būtų šio cho-

73/74 sezono užbaigtuvių 
darbą atžymėjo gražiu pob - 
būviu birželio 8 d. Kultūros 
Židinio Patalpose. Dalyvavo

LIETUVIŠKA RADIJO 
______________________________ PROGRAMA 
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius 1053 Albanel Cr.. Duvernay, P. Cl. TEL. 669*8834

Tel 767-6183

KAILIU, SIUVĖJAS 
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodehuoju 
Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)' 

6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal*

W Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

-V 89 Orchard Street, La Salle,P. Q .
- jj įvairi ndustrine ir komerc ine statyba ir dažymas. Darbas 

atliekamas sąžiningai ir prieinamam!s kainomis. Taip pat 
INTERNATIONAL dažų iipardavimas - tel. 366 • 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivr.irtfs medžio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.O. TEL. 366- 3884.

BELL AZZI-L AM Y INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽlAG/: 

Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 

Masonite, statybir.is popieris, cementas, 

B. P. išdirbiniai ir visa kt.
•7682 BIHl. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Benedikto Pakulio, tabako auginto jo ūk is (F arm ) Lanoraie, P.Q. Pats 
savininkas su Šunenų ir dr. Henrikas Magys. Apačioje prie tabakonu- 

ėmimo dirbę Albertas Skučas, Gintaras Nagys, C o I u m b i e t i s ir Rimantas 
A I iš auska s (v i s i studentai).

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy j 

LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-07701
_____________________________________________________ i

T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

'oni^ 4
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
'VAIRIOS PROGOS

IO

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE. P. Q." 

601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai nutomobilių remontai 
> Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiamo greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

TEXACO

LaSalle Mo Specialist Bep’i.
• Taisymas ir dažymas automobįlių
• Pardavimas ir taisymas Zhaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinė: 
valtys. Sav. G. Desrochers

7725 George Street 
La Salle,Ciue.

TEL:
366-0500,366-4203

Jettė & Frėres
ISKAS MODERNIEMS NAMAMS

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoic ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauks; slinkime, naikinę pleiskanas, paialina nšeiėįimg, plaukų skilimų.

366-7818

P_ R _D_ _Ą_ V J _ M A_ S
TMPFRI \L —CHRYSLER — tOUGE- CHARGER 
CORONET—<'H ALLEN G ER - SW1SGER - DART 

Camions DODGE frucks
76 35 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas. 
Išorės (Body) taisymas ir dažymas naujame 
garaže ir moderniomis p» i vmonem is. K rfeipk ite s

LAURENT OAIGNEAULT De L o Verendt-ye prie Lapierre. tel. 365 -3364

A

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karsto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing & Heating kontrakforius.

140-2e AVENUE - 366-0330
! i .

todomi nebūsite nei žili, nei pliki 100%. kalyti vaistinių RED BLUE knygai. 
JIB Medicine Liq. 8 uncųos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEP AT AIK AUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 

JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR IŠ KANADOS 

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ M Al K 10 SU T Ė VU P ASIK AL B ĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 

i SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M. ŠV EI K AUSKIE N Ė VEDA TEI

siNių p'/tarimu skyrių. Metinė prenumerata tik $7.00

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVĖ., LaSALLE

TEL. 366-7281 
************

• Atliekami mechaniniai darbai 

e l/ores taisymas ir dažymas 

e Dunlop padangos ir baterijos
P ordavimos gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

Savininkai: V. Šulinskas 389-057 J ir J. Z avy s 365-3252

7 psl.

7
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AKCIJŲ VAJUS
AKCIJQ ATGIJIMO TĄSAi
147. Dr.Stasys Stonkus, gy
vendamas tolimuose Kanados 
vakaruose, Esterhasy, Sask., 
įsigijo 2 akcijas. Pirmąją - 
įsigijęs prieš klek laiko; jis 
skaito NL jau nuo 1951 m.

148. Adomavičius Leonas iš 
Toronto, turėdamas 3 akci - 
jas, šiame vajuje vėl įsigijo 
5 akcijas. Jis yra NL bend
radarbis nuo pat pradžios, 
kai laikraštis tapo savaiti - 
nlu.

149. Rimkus Kazys iš Otta- 
vos, anksčiau gyvenęs Oak
ville, Ont. Senas NL skaityto

jas ir rėmėjas.l96Om. įsi - 
gijęs pirmas 1O akcijų. Vė - 
liau nupirko po 1O akcijų sa
vo dviems vaikams ir šiame 
vajuje papildė 3 akcijoms.® 
viso dabar turi 35.

150. Nagienė Birutė šiame 
vajuje įsigijo vieną akciją.

Numatytam 20.000 dol . 
akcijų vajui, su dabar skel
biamais įsigijimais šukei — 
ta $ 5.420,-

Vlsiems įsigijusiems akci
jas nuoširdžiai dėkoju valdy
bos vardu ir maloniai prašau 
atsiliepti kitus. .

J. V. Stankaitis 
NL Spaudos B-vės Ugdymo 
Reikalams narys.

IR SUMAINĖ AUKSO 
ŽIEDUS

Lietuvišką šeimą sukūrė 
kapitonas Laisvydas Bar
šauskas, Albino ir Stasės 
Baršauskų sūnus, su Linda 
Gudaite, Alfonso ir Noros 
Gudų dukra birželio 15 d.

Jaunųjų palydovai buvo 
Aušros Vartų Parapijos cho
ristai, nes jaunavedžiai yra 
aktyvūs choro dalyviai. Pa - 
broliai ir pamergės: Jonas 
Abromaitis su Kristina Gu - 
daite, Vytautas Baršauskas 
su Virginija Gudaite, Ladas 
Girlūnas su Irena Gurklyte , 
Antanas Mickus sužizelže- 
nelda ir dvynukės Lindos 
sesutės Elžbieta ir OnaŽle
dus nešė brolis Dovydas Gu
das,

Mišių metu labai gražiai 
giedojo choras ir solistas A.

i
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" n a u į a m skaitytojui | 

tik už $ 5.00 m e t a m s ! į

Prašome iškirpti ir prisiųsti Į
su virš nurodytu —------------------------------------------------------
prenumeratos 'Pavardė ir vardas) į
mokesčiu. ----------------- ;-------------------------------------- |

'Tikslus adresas)

Keblys.Po apeigų, jaunoji 
padėjo rožes prie Marijos 
altoriaus. (

Puotoje dalyvavo virš 200

Kpt. L. Baršauskas ir Linda Gudaite po sutuoktuvių prie Aušros Vartų bažny
čios ir dešinėje Rodrlck Ramsey ir Violeta Adomonytė sutuoktuvių metu Auš - 
ros Vartų bažnyčioje. Nuotrauka A. Adomonio.

________I

ILGASIS SAVAITGALIS
Labor Day savaitgalyje 

užsidarė Man & His World 
dalinė paroda. Ta proga ne
maža žmonių buvo atvykę iš 
kitur. Ta proga ir daugelis 
lietuvių keliavo. Iš Austrą - 
lijos lankėsi smuiklntnkasP. 
Matiukas su Ponia, globo - 
jam i G Inos ir M orio Čap - 
kauskų. Juzė Vizgirdienė su 
dukra studente Joana iš Chl- 
cagos svečiavosi pas seserį 
A.Kuncevičienę ir A.P.Sty- 
rus; dr. Rimas Krlščlokaitis 
su šeima lankėsi Montrealy- 
je ir pusbrolio majoro R. V.

Paukštalčio šeimoje Ottavoje

• A. ir D. Puzarauskai, pra
leidę atostogas Montrealyje 
ir apylinkėse, grįžo su vai - 
kais į Angliją.

• dali.Ona Šablausklenė,po 
ilgesnių atostogų vėl sugrį

žta į Centr.Ameriką,pake - 
liui aplankydama draugus ir 
gimines Toronte ir Los An
geles . /
• Š.m. rugpjūčio 22 d. nuo 
širdies smūgio mirė buvęs 
ilgametis montreal ietis Juo
zas Šarkis. Montrealyje tu — 
rėjo plieno gaminių ir švei — 
savtmo dirbtuvę. Kurį laiką 
yra buvęs Montrealio V. D. 
lietuvių klubo pirmininku ir 
šv.Kazimiero parapijos ko - 
mlteto pirmininku. Kilęs iš 
Ukmergės,mirė 73 m. Į Mi
ami persikėlė 1955 m. Čia 
priklausė Amerikos Lietuvį 
Klubui.Mėgo žuvauti ir buvo 
įsigijęs žuvavlmo vasarvie - 
tę prie jūros, 65 m. nuo Mi
ami. Paliko dukterį , kurį 
gražiai kalba lietuviškai, yra 
Ištekėjusi už latvių tautybės 
vyro ir augina du vaikučius . 
Palaidotas rugpj. 24 d. Mia
mi Woodlaw kapinėse.

svečių. Vestuvinės puotos 
programą pravedė choro 
seniūnas H. Celtorius.Jau
nuosius sveikino abu tėvai. 
Ypač daug plojimų buvo po 
Albino Baršausko sveikini - 
mų. Kalbos pabaigoje pasakė: 
" Jūs būkite tikra lietuviška 
šeima, ko linki Jums abieji 
tėvai". Vaišės buvo puikios 
ir linksmos. Dalyvaujant A. 
V. chorui netrūko gražių , 
lietuviškų dainų.

Abu jaunieji yra baigę lie
tuvišką šeštadieninę mokyk
lą. Jaunoji tęs studijas Mc 
Gili universitete. Dar kartą 
jaunai lietuviškai šeimai - 
geriausios sėkmės ’. Ą

• A. Norkeliūnas su šeima 
praleido lOdienų atostogų 
prie jūros, Wildwood, New 
Jersey.

Šeštadienines mokyklos
PRANEŠIMAS

MONTREALIO LIETUVIU LI
TUANISTINĖ MOKYKLA PRA
DEDA DARBĄ Š.M. RUGSĖJO 
MĖN. 14 D., 9 V. RYTO, TOSE 
PAČIOSE PATALPOSE / 
St. Hubert ir Cherrier gt.kam 
pas/.
MOKYKLINIO AMŽIAUS VAI
KUS PRAŠOME REGISTRUO
TI PAS M-KLOS VEDĖJĄ M. 
JON YNIENĘ, 489-2106, ARBA 
ATVESTI TIESIOG Į MOKY-

Mokyklos Vadovybė

• Susirgo Kazimieras Va - 
dišius/N. Bagdžiūnienės tė
vas/, kuris buvo operuotas 
Reddy Memorial ligoninėje. 
Jo aplankyti atvyko draugas 
iš Manchester’io , Conn., 
Juozas Andrikonis.

• Įspūdingai atšventė 25m* 
vedybinę sukaktį Olga ir Le
onas Gureckai La Diligence 
salėje, dalyvaujant arti 10'0 
svečių. Plačiau,kitame NL 
numeryje.

• Danutė ir Bronius Staške
vičiai atšventė savo 25 m. ve- 
dyblnę sukaktį.Išvakarėse iš
tekino dukrą Almą už Pe tro 
Drešerlo.

• Genė Zableliausklenė bu - 
vo operuota Victoria ligoni - 
nėję.

e O. Avlžienlenė su sūnum 
Jeronimu apsistojo pas A. ir 
O. Norkellūnus, prieš vykda
mi į Lietuvą. O. Avižlenienė 
yra A. Norkellūno teta, gyve
nanti Rochesteryje, JAV.

G
PHARMACIE

ocnon
ROBERT GENDRON LPH.pr0p.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIR1UN1EN& 
Dantų gydytoja

5330 L*Ab«omrtion Blvd. 

Montreal.

Tel.. 265-3536

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGĖ LIEN £

— • —

1410 Guy St. pirmas aukštas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namH 737- 968 1.

ADVOKATAS

Rj.Isgalnaitis ba.bc'l,
Insuronce Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.O- 

Teh 842 1126, namu 678 3660

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

— e —
1440 rite Ste-Catherine Ouest 

Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

B.A., M.D., C.M., M.SC., L.M.€.C„ E.R.C.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbroolc St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871 — 1430

ADVOKATAS t

J.P. MILLER,B.A„ B.C.L
168 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

8 (Si.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

DĖKOJA KLIJENTAMS IR VISIEMS MONTREALIO 
LIETUVIAMS UŽ PASITIKĖJIMĄ, PAVEDANT 

SAVO APDRAUDAS IR PARODYTA IŠTAIGAI 
DĖMESį.

FUR COATS

Siuvame ir remodeliuojame 
kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailiu išdirbinius.

L

Kainų teiraukitės
Fabrike, tel. 845-2912 
Montreal, P.Q.

"NIDO S"
GEGUŽINĖ

Montrealio Žvejotojų 
Medžiotojų Klubo NIDA ge
gužinė rugpj. 11 d. Skruibit 
vasarvietėje buvo viena 
skaitlingiausių šiais metais.

Esant saulėtam sekmadie
nio rytui, jau prieš plet pra
dėjo rinktis nariai ir svečiai 
Susirinko virš 30 mašinų ; 
1 vai. visus pasveikino Klu 
bo pirm.A.Mylė, prlstaty - 
damas dienos programą, kuj- 
rios svarbiausias dalis , 
šaudymo pirmenybės. Prog - 
rama praėjo sklandžiai ii* 
visą popietę vyravo linksma 
nuotaika.

Svečiai buvo pavaišint 
Stasio Remelklo paaukota 
rūkyta žuvimi- unguriu.

Klubo V-ba yra dėkingi 
visiems prisidėjustemspTte 
programos pravedlmon ypačt 
A. Kačinskui, A. Šveikauskui, 
Mrs. E.Krasowskl, J. Bab- 
rauskul, M.Grikul,N.Urba
navičienei, K. Krasowskle - 
nei, B.Kasperavičiui, B . 
Kirstukui, S.Pocauskui ir kt

Klubo Valdyba

MONTREAL WEST
METU DARBO
LAI KOTĄRI’V.I

VISU RŪŠIŲ APDRAUDA.

P. Adomonis

TEL: 722 - 3545

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

d.n.balt - baltrukonis
Sylka Realties Inc.

ygįjffį 445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273- 3442, 273 - 9 18 1, 737 - 0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
353-9960 / Namu 721 - 0 6 14 
UNITED TRUST REALTIES
7 9 95 Blvd. Les Galeries. D’Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

£

LEONASfGURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac + Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS,

■ PASITARNAUS I
Salat Manager 

(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manog.nlu 

LEO GURĖKAS

mu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH , 489-5391
.  (At the end of Sherbrooke Street West)

r■III
■—1 ■ ■
jMoutt'Ciilio Liet

J /r.. U
u rilį Kredito i hi i ja

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. EM E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.73%
Term. ind. 1 m. 10,0%
Term. ind. 2 m. 9,5%
Term. ind. 3 m. 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto
Čekių kredito
Investacipjės nuo 11,5 % 
Nemok, gyvybės apdr. Iki 
už paskolos sumą.

11,5%
11.0%
12,0

J

$10.000

Kooperotyvinė namų ( iki 4 butįi) ir namu inventoriaus apdrauda. 

Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487- 58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sektnadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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