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Trudeau su žmona pas Mesikos p rezidentą L uis Echeverria

TRUDEAU BAIGĖ
KELIONĘ
Kanados premjeras sugrį
žo į Ottawą po 11 dienų kelio
nės, aplankęs Meksiką, Ku
bą ir Venezuelą.
Premjeras Trudeau susi
laukė spaudos ir opozicijos
kritikos už perdėtą draugiš
kumą su Fidel Castro 3-jų
dienų svečiavtmosi Kuboje
metu. Ypač, kad Castro re
mia Sovietų siunčiarmts ka
rines pajėgas Angolos civi llniam karui.
Trudeau paaiškinęs,kad šį
klaus imą j is diskutavęs 3 vaL
su Castro ir jam pasakęs ,
kad patarimas atitraukti Ku
bos karius iš Angolos batų
naudingas.
Meksikoje
vizito metu
nuotaika pasidarė įtempta
dėl meksikiečių ir jų prezi
dento Echeverria pamėgimo
ilgai ir vienapusiškai disku
tuoti reikalus, vis pažveLgiant visą Meksikos istoriją.
Taip pat Meksikos preziden
tas kalbėjo labai aštriai
prieš amerikonus, uzurpuo
damas visus pasikalbėjimus.
Gavęs progą, Trudeau pat
virtino, kad Kanada nori pa
laikyti
labai tamprius ir
draugiškus santykius su Amerika. Vėliau jis pasakęs
žurnalistams:" NeilPrezi-'
dentas, nei aš neradom bū
do pakeisti geografijai, iratmetėm hypotezę pravesti tu nelį po USA,kadangi tai per
daug kainuotų"...
Kanados-Meksikos preky
bos reikalais pas įtarimai pa
rodė, kad Kanada galėtų pa gaminti ir parduoti vagonų ir
geležinkelio linijų, prefabrikuotų namų, trumpo pakilimo
ir nusileidimo lėktuvų,gal ir
atominį reaktorių CANDU.
Netrukus numatoma Mek
sikos prekybos delegacijos
atsilankymas Kanadoje.
Pats svarbiausias preky
bos reikalais susitikimas įvyko Venezueloje su prezi
dentu Carlos Andres Perez.
Praeitais metais Kanada
Išvystė Ibil. dol.
deficitą
prekyboje su Venezuela, dėl
Importuotos alyvos rytų Ka• nadai.
>
Kanadiečiai buvo maloniai
^ nustebinti,kuomet pasirodė,

kad patys venezueliečiai bu
vo pergalvoję šį
prekybinį
nesibalansavimą. Jie domė
josi Kanados geležinkelio įrengimais ir svarstė bend rų kasyklų reikalus , laudojant Kanados technologiją:
Venezuelos Orinoco alyvos
smėlėti plotai panašūs į Al
bertos dervingus smėlynus.
Susitarta dėl. Venezuelos
prekybos delegacijos lanky
mosi Kanadoje.
ŽEMĖS DTE B ĖJIMAS
Nuostolingas žemės dre
bėjimas palietė Guatemala,
kuris buvo jaučiamas ir Hon
dūre, EI Salvadore bei dali
nai Meksikoje.
Žuvusių priskaitoma iki
dabar virš 10.000. Daugy bė sužeistų,, badaujančių ir
be pastogės.

MENO "MĖGĖJAI"
Avlgnon’e,
Prancūzijoj,
trys banditai, sumušę sar
gus,pavogė 119 Picasso dar
bų, kurie priklauso paskuti
niųjų menininko darbų gru-,
pei. Žinovų nuomone, jų ver
tė siekia virš 4 mil. dolerių.
Taigi, naujas nūs įkalt eitų
išradimas- grobti meno kū
rinius, vietoj žmonių, reika
laujant juos išplikti.. .
KANADA ŠELPTA
Jungtinių Tautų organiza
cijai, sušelpti valstybes,pa
liestas maisto nedatekliaus ,
Kanada paskyrė 1OO mil. do
lerių. Iš Jų 54 mil. dol. ver
tės grūdais, 26 mil. dol. ver
tės ne javiniu maistu ir 20
mil.dol. pinigais.
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Šito siekiama klasta, melu
ir apgaule. Planingai ir
maskuotai Lietuva masiškai
žlugdoma ir fiziškai naiki
nama. Dalis tautos nepastebi
šios nelaimės ir nesirūpina
gręsiančiu pavojumi.Kartais
nesuprasdami, o kartais dėl
duonos kąsnio jie tampa tau
tos engėjų talkininkais.

ypač jos dvasinės kultūros
vertybėmis. Tautos dėme
sys ir jėgos nukreipiamos
IŠ DIPLOMATINĖS VEIKLOS: kuri jai buvo brutualiai pri
tik į medžiaginės kultūros
mesta, sunaikinant jos nekėlimą: į gamyklas, planus,
Lietuvos diplomatijos še p tklausomybę. Lietuvių
spurtą, o dvasinės kultūros
fas ministras Stasys Lozo tauta gyvena priespaudos
dirvonai užleidžiami. Ištyraitis
pasiuntė Jungtinių sistemoje, kurioje yra gru
žusią, materialinėmis, gėry
Tautų generalinės asamblė biai paneigiami kultūringo
bėmis besisotinančią ir gir
jos pirmininkui raštą, ku pasaulio pripažinti teisės
tuokliaujančią tautą nesun riame dar kartą
iškelia principai
ir
pagrindinės
ku ir nutautinti, ir sunaikin
Lietuvoje ir kituose Pabal- žmogaus teisės.
ti.
Šiandien stengiamasi nu
tljokraštuose Sovietų Sąjun
Mūsų tautą reikia pabu
tylėti didvyrišką Lietuvos
gos vykdomus tarptautinės
dinti iš to dvasinio miego.
IŠ
ELTOS
BIULETENIO:
praeitį.
Nenuostabu,
kad
teisės pažeidimus, atvirai
Maironio žodžiais tariant,
nūs {kalstant prieš Jungtinių
1975 m. lapkričio mėnesį mūsų mokyklose taip mažai reikia naujo Vaidevučio. . .
vietos
skiriama
Lietuvos
Tautų Statutą. Jungtinių Tau Lietuvoje tarp žmonių pa
Šito uždavinio ir imasi iš
senovės istorijai, taip skur
tų generalinei asamblėjai sklido naujas leidinys "Auš
naujo atgaivinta "Aušra".
svarstant Portugalijos įvy ra", multiplikuotas rašomo džiai leidžiama istorinė li
"Aušros" programa lieka
kius, pažymi rašte Lozorai mis
mašinėlėmis. "LKB teratūra ir ta pati cenzorių tokia, kai ir prieš
šimtą
tis, sovietų delegatas buvo pateikia "Aušros" leidėjų yra negailestingai žaloja metų: parodyti lietuviams
ma,
o
prieš
karą
išleisti
pareiškęs, kad "niekam ne įžanginį straipsnį: "Gedi
praeitį, teisingai įvertinti
leistina mindžioti tvirtą ir mino laikus, Vaidevutis gar Lietuvos istorijos vadovė
dabartį ir padėti įsivaizduo
liai
rūpestingai
naikinami.
sus
prikeltų?
Bet
kur
Vai

nekintamą teisę pačiom, be
ti ateities Lietuvą.
Klastojant istorinius faktus,
įsikišimo iš šalies, spręsti devutis ? /Maironis/.
"Aušra" nesiekia politinių
savo likimą". Šio pasisaky
Beveik po šimto metų vėl norima apjuodinti Lietuvos
tikslų - sukelti revoliuciją
mo tikslas buvo sudaryti iš naujo pasirodo "Aušra". praeitį.
arba grąžinti kapitalistinę
Nutylima ne tik tautos
įspūdį, kad ir Sovietų Sąjun- Lietuvos istorija tarsi pasisantvarką. Jos uždavinys praeitis,
bet
ir
tamsiosios
ga gerbianti tarptautinės tei- kartoja, - carinė okupacija
ir sunkiausiais laikais gai
sės nuosta us. Iš tikrųjų,ta- pasikeitė į tarybinę. Iš nau- šiandieninio gyvenimo pu
vinti lietuvio dvasią, ugdyti
čihu, rašo Lozoraitis, ta jo iškilęs pavojus lietuvių sės. Kalbama apie augančius
tautinį susipratimą, tautos
pati SovietųSąjunga pačiame tautos egzistencijai. Pavo- miestus, didžiuojamasi ku
dorovingumą, skatinti viso
Europos centre po kojomis juje atsidūrė ypatingai dva- rortais ir augančiomis ga
keriopą pažangą. Lietuvių
myklomis,
be
1
nutylima
apie
mindžioja
lietuvių tautos sinės vertybės : tikėjimas,
tauta išsilaikys, jei bus kul
nekintamą teisę be įsikišimo^ dora, kalba, literatūra ir besiplečiantį Qustkalstamu- tūringesnė už pavergėjus.
iš šalies spręsti savo Ilki- ' visa
lietuviškoji
kultūra, mą, lagerius ir siaubingas Todėl turi pasikartoti seno
mą. Lietuva, pažymi rašte Mūsų tautos priešai ir į jos 1 igas.
vės istorija: romėnai jėga
Mažai kas tinkamai rūpi
Lozoraltią, vis dar yra so- ateitį toliau neįžvelgia vainugalėjo graikus, o graikai
nasi
Ir
Lietuvos
ateitimi,
vietų karinėje okupacijoje, kai, ruošia tautai pražūtį.
kultūra nugalėjo romėnus.
"Aušra" nekurstys tauti
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE
nės neapykantos. Ji laiko
1975 METŲ APYSKAITA
savo draugais visų tautų tai
kius ir geros valios žmo
nes, kurie Lietuvai linki ge
1974
1975
1974
1975
PAJAMOS
ro ir nori su ja dalintis kul
176.00
$
164.00
$11,000.00
11. Ottawos ap. ... . $
1. Toronto ap................. $15,000.00
tūrinėmis vertybėm!, s
399.00
400.00
2,425.00
12 . St-Catharines .
3,000.00
2. Hamiltono ap. ...
292.00
371.00
13. Oakviles ap. ..
610.25
585.00
3 . Londono ap.................
"Aušra" tikisi, kad ją
800.00
1,000.00
14. Montrealio ap.
246.00
276.00
4. Rodney ap....................
rems visi nuoširdžiai my
47.50
75.00
278.00
15. Thunder Bay
246.00
5. Edmontono ap. ...
lį Lietuvą, nepaisant įsitiki
607.00
653.00
180.00
16. Sudbury ap. ...
218.00
6. Vancouverio ap. .
287.00
17. St.Ste.Marie ..
232.00
156.00
182.00
7. Wellando ap...............
nimų, partiškumo ir parei
964.00
18. Delhi ap.................
1,069.00
400.00
626.00
8. Windsor© ap..............
gų. Šiandien daugelis net at
570.00
220.00
194.00
19.
Atskirų,
asm
.
.
.
407.00
9. Winnipeg© ap. ...
sakingų pareigūnų nenustoja
399.86
544.59
20. % už indėlius ■
170.00
120.00
10. Calgary ap.................
mylėti savo Tėvynės ir klek
$20,140.36
Viso pajamų ... . $25,449.84
1
4,867.26
gali rūpinasi jos gerove.
s
6,537.87
"Aušra" nepretenduo
$25,007.62
$31,987.71
ja apimti visų L ietuvos pro
IŠLAIDOS
blemų. JI sveikina jau ket1. Įteikta Tautos Fondo Centrui VLIKO seimo metu New Yorke .................... S25.000.00
verl metai einančią "LKB
/Toronto apyl. $15,000.00 įteikė betarpiai/
Kroniką" ir su džiaugsmu
2..Skelbimai spaudoje ir per radiją ....................................................................................
125.00
sutiks naujai pasirodančius
3. Raštinės, pašto, susisiekimo ir kt. išlaidos ...................................................
75.00
4. Kelionės išlaidos, dalyvaujant VLIKO seime ir Tautos Fondo
leidinius.
suvažiavime .................................................................................................. LLiCitimiLcm______
Tikimės,
kad "Aušros"
Viso išlaidų ... S25,368.33
skelbiamos mintys paplis
1976 ■
___
jaunimo tarpe.
Norėtume,
Balansas .. $31,987.71
kad jie, pažinę Lietuvos
praeitį, dar labiau pamiltų
Pinigai laikomi Paramos ir Prisikėlimo Parapijos kredito Kooperatyvuose.
savo tėviškės žemę.
I
TAUTOS FONDO ATSTOVYBE
"Aušros" leidėjai.
KANADOJE
V

Pirmame "Aušros" nume
ryje patelkiamas pilnas režlsoriaus Jono Jurašo liudi
jimas Tarptautiniame Sa
charovo vardo nagrinėjime
Kopenhagoje lietuvių tautos
persekiojimo
klausimu,
straipsnis "Vysk. M. Valan
čiaus 1OO metų mirties su
kaktis" Ir Solženicyno
straipsnis "Gyventi be me
lo".

NETIKRI PINIGAI
Quebec* o
mieste vieną
dieną buvo padarytallkratų.
RCMP rado 2. 5 milijonų do
lerių vertės netikrų bankno
tų po 20 dol.
Tai pats "pinigingiausias"
Kanados istorijoje tokio nu
sikaltimo išaiškinimas.

PABRANGO PAŠTAS
Nuo kovo 1 d. pirmos kla sės laiškai į JAV kainuos 1O
centų vietoj buvusių 8-ių.
Numatoma, kad Ir Kanado
je siuntimas laiškų panašiai
pabrangs.

LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ. !
NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi

laikra$t£ siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y.
VASARIO 16-JI
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LIETUVOJE
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Bendradarbiu ir koresponuentų spausdinamos mintys nebūtinai
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąžinami tik iš
anksto susitarus. už skelbimu turini redakcija ir leidykla
neatsako.

TAUTOS

Teoretiškai galvojant, skirtingos tarpusavy savo
šiandieninė Jungtinių Tautų dydžiu, jėga ir pan., prade
organizacija,
jungianti į dant gigantiškomis jėgomis,
bendrą vienetą netoli pus kaip JAV - bės, Sovietų Są
tokiomis
antro šimto valstybių atsto junga, baigiant
vus, privalėtų būti ypatingai valstybėlėmis kaip Panama,
didelis, svarbus ir pajėgus Islandija ir kt.
Taigi, vienas kuris iš di
organas spręsti viso pasau
džiųjų Jungtinių Tautų narys
lio reikalus.
Deja, toli gražu, taip nė gali būti 1.000 kartų dides
ra. Šitokią tiesą netgi visi nis už mažąjį, nekalbant jau
" mirtingieji " labai gerai apie tų valstybių turtingumą,
mato arba nujaučia, tai ką ir visapusišką pajėgumą,ku
bekalbėti apie politinio meno ris dažnai esti dešimtimis
žinovus - valstybininkus, di tūkstančių kartų didesnis.
plomatus, politinės teisės
Išmokslinti ir beraščiai.
specialistus ir kitokius, ku
rie, galima sakyti, " iš to Jungtinėse Tautose yra su- duoną valgo ”...
darytas Toks Kredencialų
Čia norime patiekti skai Komitetas.Tačiau tas komltytojams
Didž. Britanijos t-.tas, anaiptol, nėra pajė
gerai žinomo politiko ir gus, o pagaliau ir nesistenmokslininko lordo Cher^vell giąs išaiškinti, ar pristaty
jau istorijon įėjusią nuomo- tieji valstybių delegatai renę apie Jungtines Tautas, prezentuoja tųkraštų daugu(Sioje vietoje pridurtina, jog mą, ar jie yra tinkamai išlordas Cherwill savo laiku rinkti ir 1.1. Praktikoj paslbuvo pirmaująs D.Britanijos rodė šitaip: kas nors ir kukonservatorių partijos kai- rlarn nors krašte pagrobė
bėtojas ir komentatorius, valdžią, kaip pvz. Kadaras
buvęs . artimas
Winstono Vengrijoje, Hitsakas ČekoChurchillio draugas ir pa- Slovakijoje, tie ir siunčia
tarėjas,
du kartu buvęs savo
klikos
delegaciją į
Churclūllio kabineto narys Jungtines Tautas, kur ji, be
ir asmuo, vaidinęs didelį abejonės, balsuos tarptautivaidmenį
Britų atominės niame forume tik už tą vieną
energijos išvystimo procesu, diktatorių, kuris ją atsiuntė,
■—" Esame užhipnotizuoti bet ne už visą tautą. O
Ir
JTO šūkiu " - teigė lordas dabar - vos tik paspėjo rauChcrwell. Vienok iš jo toli- doniejl įžengti į Kambodljos
mesnių išvedžiojimų buvo sostinę, Jungtinės Tautos
visiškai aišku, jog Jungtinės jau pripažino Khmer Rouge
Tautos, anaiptol, nėra pa- ir jų delegaciją pakvietė dajėgios
spręsti pasaulinlo| lyvautl visuose JT komisijų
masto reikalų dėl daugelio darbuose.
priežasčių.
Skirtingi reikalai yra, kaip
- Aš nemėgstu
gyventi jau minėta, tarp aukštai cikvailių rojuje ir būti maiti- vilizuotų bei
išmokslintų
namas išpūstomis svajonė- kraštų ir tų, kuriuose gy
mis. Norėčiau, kad Jungti- ventojai daugiausia nemoka
1 nės Tautos dirbtų ir būtumei skaityti, nei rašyti. Ir į
..pajėgios pasiimtą uždavinį, šitokį faktą niekas neatslįvykdyti. Gaila, toms parei- žvelgia.
goms jos visiškai netinka Jungtinių Tautų asamblėja
teigė lordas Che rwell.
yra skaitoma / arba tokia
Šiuo metu tarytum jau turėtų būti / pajėgiu organu
įėjo į madą'vienas pasaky- šioje organizacijoje. Kitaip
mas : " Siųskite šią bylą sakant, tai
privalėtų būti
Jungtinėms Tautoms ”.O kas tarytum " Aukščiausias paatsįtinka nusiuntus ? Gi tik- šaulio tribunolas ", kurio
tai bylos prastūmimas pro nutarimus privalėtų vykdyti
tam tikrą ceremonialą ir.. . visos valstybės, be jokių atviskas.
sisakymų ar svyravimų. Bet
Kas gi yra tas superorga- ar taip yra ? ...
nas, į kurį mes taip įtikėjo
me ? Jungtinės Tautos šiuo
-------- ----- =—
metu turi netoli pusantro
šimto pavadintų suvereninių
į Romoje esantį Vatikaną
ir nepriklausomų valstybių. Pas šv.Tėvą atvyksta ir pa
Bet argi galima tokiomis vergtos mūsųtautos atstovai
suvereninėmis pavadinti Uk vyskupai be žodžių,be raštų
rainą, Gudiją, o taip pat ir /jiems užčiauptos burnos/
satelitines valstybes kaip prašyti užtarimo, patarimų,
Lenkiją, Čekoslovskiją, Veng pasisemti ištvermei jėgų.
RumunijąI čia atnyra ir Dievo tautoj
riją, Bulgariją,
priešai pas Vatikano poli
ir kt ?
tikos vairuotojus, tykoti sa
Be to, rėkia atkreipti dė
vo imperializmui grobio.Ir
mesį ir į tai, jos tos JT
su jais tariamasi, gal net
valstybės yra
begaliniai
sutartys pasirašomos, nors ,
mūsų tautos atžvilgiu, tuose
susitarimuose už grūdą ati
duoda pūdą. Derasi prašo ,
maldauja Liuciferio,
kad
pragaras būtų vėsesnis. ..

ATLIK PAREIGĄ TĖVYNEI
- AUKOK TAUTOS FONDUI
Artinasl
mums
labai
reikšminga Vasario 16-oji
diena. Lietuvių tauta, Ugus'
metus išbuvus i vergijoje ,
prieš 58 metus atgavo nepri
klausomybę. Nepriklausomu
gyvenimu gyvenome tik 22
metus,
o nuo 1910 metų,
keičiantis okupantui, Tėvynė
tebėra vergijoje. Jei nepri
klausomoje Lietuvoje Vasa
rio 16 d. buvo
džiaugsmo
diena, tai dabar, kai Tėvy nėję šeimininkauja svetimi,
tą istorinę Vasario 16 dieną
minėsime
su
atatinkama
rimtimi 'ir ryžtu bei tikėji
mu, kad Lietuva nebus per
amžius pavergta ir gal neuž
ilgo ateis išlaisvinimo va
landa iš okupantų jungo. Ką
gi mes, budimi išeivijoje,
galime padaryti, kad priartintumėm išsilaisvinimo va
landą. Tarptautinių įvykių
tekmel mes iš tikrųjų įta
kos daug neturime. O visgi
mes galime ir turime daryti
viską, kad priartėjus tarp
tautinių įvykių atomazgai ,
Lietuvos nepriklausomybės
atgavimas būtų aktualus ir
mums lietuviams, ir pašau
linlų įvykių vairuotojams’.
Lietuvos išlaisvinimu rūpi
nasi visa lietuvių išeivija,
kiekvienas doras ir susipra
tęs lietuvis, visos lietuviškos
organizacijos, nors jų pag
rindiniai tikslai būtų ir kito
kį, bet svarbiausiu organu ,
kuris išimtinai dirba Lietu
vos laisvinimo darbą, yra
VLIKas. Tiesa, VLIKas ne
turi priemonių išlaisvinti
Tėvynę nuo okupanto,tačiau
jis dirba dirbą, kuris nea
bejotinai yra naudingas ir
prasmingas. Pirmon eilėn,
VLIKo darbų apimtyje yra
teisinga informa
cija svetimtaučiams apie
Lietuvą,
jos o k u p a c ij ą ir vykdomus teroro

be i priespaudos veiks
mus, bei t a u t i n j ir re
liginį persekiojimą.T am
tikslui VLIKas leidžia aštuoniomis kalbomis ELTOs
biuletenius, spausdina bro
šiūras ir išleidžia specia
lius leidinius. Taip pat VLI
Kas išlaiko Romos, Vatikanu
Madrido ir Manilos radijo
valandėles, per karias per
duoda žinias iš laisvojo pa
saulio pavergtiems lietu viams Lietuvoje ir Sibiro
tremtyje. Tai tik dalis VLIKo darbų. Aplamai, VLIKo
darbų apimtis yra gana plati.
Jis kalba pavergtos T ėvyaės
vardu laisvajame pasaulyje .
Tautos Fondas gi yra VLIKo
iždas. Nors dabartinis Tau
tos Fondas, nuo pereitų me
tų įregistruotas, kaip pel
no nesiekianti savistovi or
ganizacija, tačiau kaip ir
pirmykštis Tautos F ondisįveikęs prie VLIKo, savo pa
grindiniu tikslu telkia lėšas
Lietuvos laisvės kovai pa
remti. Taigi, visos surinktos
lėšos
Tautos Fondui eina
VLIKo išlaikymui ir jo mi nėi tems ir nepaminėtiems
darbams paremti.

Tautos Fondo Atstovybė
Kanadoje visuomet stipriai
parėmė VLIKą. Dėkojame
visiems Kanados lietuviams
gaus ia i aukoj us ie m s T autos
Fondui Ir šia proga kreipia
mės į mielus tautiečius pa
dėti VLIKui tęsti Tėvynės
laisvinimo darbą ir dar gali
siau aukoti Tautos Fondui,
nes laisvinimo darbai platėja
ir didėja, ir tie darbai rei
kalauja vis daugiau išlaidų .
Gi, aukodami Tautos Fondui,
mes geriau įprasminsime ir
Nepriklausomybės šventę ir
laisvės .idėją.
TAUTOS FONDO
ATSTOVYBĖ KANADOJE

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai
*

GERB. REDAKTORIAU

Sveikinu S. Še‘kų taip gar
bingai iir gražiai apginusį
Itetuvį - patriotą,
buvusį
Kžiuno miesto viceburmistrą
pulk. Steponą Rusteiką, prieš
nęeg inusius jį net ne lietuviu
apšaukti /NL 1975 gruodžio
1S diena /.
Su viceburmistru S.Rus
teika man teko trejis metus
/1936-1939/ artimai dirbti
sa.ylvaldybėje, kai tvarkiau
jos. f i lanslnlus reikalus.
Paskutinį kartą vicebur
mistrą aplankiau Kauno sa
vivaldybėje 1940 m. birželio
mėn. gale dvi-tris die įas
2 psl.

prieš tai, kai bolševikai jį apgins bet kuriuo atveju,
areštavo. Kalbėjomės apie kaip kad Rusteika apgindavo
okupanto pradėtąsias siau Gedvilą, einantį tose parei
tėjimo pastangas ir nelinks gose. Apie tai jis man užsi
minė.
Juozas Audėnas
mas gerspektyvas.
S. Šetkus rašo: "Sovie
Richmond Hill, NY
tams užėmus Lie'uvą, Ste
ponas Rusteika aebėgo iš
savo tėvynės, nors tam tu
rėjo geras sąlygas". Taip, BRAVO, KAD RAŠO TIESA. . .
nebėgo. Tik man labai gai
"Mūsų Žlnios"-tal Jauni
la, kad jis taip darė,pas įti
kėdamas sovietų naujai pa mo Centro ir Tėvų Jėzuitų
dvisavaitinis leidinys, ku
skirtu vadinamu vidaus rei
kalų ministeriu Mečislovu riame telpa daug nuotraukų
ir trumpų įvykių aprašymų.
Gedvilu. Gedvilą buvo ilga
metis Telšių ligonių kasų Man įstrigo gera Br. Petro
kur
direktorius. Rusteika nuo Kleinato, SJ.pastaba,
jis tęsia kelionės įspūdžių
senai buvo su juo susigyve
nęs ir manė, kad Gedvilą jį po Romą aprašymą:

Bravo, kad rašo tiesą: neinapavergtų katalikų laisvin
ti, o bučiuojasi su Bažnyčios
priešais.. .Žūsta tūkstančiai
tikinčiųjų, Vatikanas tyli. O
kai
keli baskai Ispanijoje
buvo Franco įsakymu sušau
dyti, vienas pirmųjų protes
tų pakilo iš Vatikano.
Knygų lietus - tai vasaros
laikotarpio išleistos lietu
viškos knygos. Iš jų vienos
geros, kitos peiktinos. Puįkl prel. Krupavičiaus mono
grafija,
V. Bražėno " Są
mokslas prieš žmoniją ".vi
si lietuviai turėtų ją per
skaityti. Taip pat išleista'
šiek tiek mokslinio turinio

JUNGTINIU

TAUTU

Žodis " tribunolas ", Ko
kios tai rūšies frazė yra
"Aukščiausias tribunolas?"
Tokio tribunolo sąvoka, be
abejonės, būtų galima pri
skirti JT asamblėjai, žino
ma, nepretenduojant į tai,
kad
asamblėja būtų koks
nors juridinis organas.
To organo nariai nėra tam
tikslui prisaikdinti, jų visu
ma nesudaro jurisdikcinlo
vieneto, o taip pat jis nėra ir
įstatymu tokiu pripažintas.
Vienok jo funkcijos -labai
panašios tribunolo funkci
joms. Betgi, Iš kitos pusės,
reikėtų pripažinti, jog tąjį
" tribunolą " begaliniai ski
rta jo nevienalytiškurnąs . Juk
JT asamblėja yra susiskal
džiusi į
nepaprastai daug
blokų. Tenai yra pvz.Afrikos-Azijos valstybių blokas.
Pietų
Amerikos
blokas,
anapus geležinės uždangos
esančių valstybių blokas,ku
rios nori, nenori - privalo
balsuoti visos kartu ir 1.1.
Saugumo Taryba. Šitas
organas yra sudarytas iš
penkių didžiųjų jėgų, kaip
nuolatinių tarybos narių ir
šešių narių, rinktų dviems
metams. Čia " didieji " turi
" veto " teisę, o " mažieji "
rinktieji - ne. Pagal JT

A. Žiedo " Mintijančio žmo
gaus žodis ", " Sukilimas "
pulk. K. Škirpos / ja domisi
buvę kariai ir sūkflėliaiZ
Blogai mane nuteikė rašyto
jo Cinzo knyga " Raudonojo
velnio vasara ".Nors N. Jan
kutė " LL " recenzavo švel
niai, tačiau nerekomenduo
tina skaitytojui. Joje pirmą
kartą gyvenime užtikau ne
cenzūruotus žodžius. Kodėl
leidėjui Ir jam pačiam rei
kėjo tai daryti, juk tuo sublaurlno visą kūrinį. Rašyto
jai turėtų reaguoti Ir paša kytl aštrų žodį autoriui tos
knygos reikalu. Lietuvoje iš
leidžiamos ir mus pasie
kiančios knygos rodo, kad
ten prispaustas rašytojas,
laikydamasis komunistų pa
valkų, vistlek kuria alsuo damas savos tėvynės gro
žiu, meile ir jos ateitimi.
Šiemet ten buvo švenčiama
35 metai nuo Lietuvos už
grobimo ir 30 metų nuo ant

BUVEINE

\f.II i'ORKE

charterį,
Jungtinių Tautų
asamblėja savo nutarimus
gali tik rekomenduoti, o Sau
gumo Taryba gali ir veikti.
Klek tekių rekomendavimų
buvo, o ar prileido prie bent
kokios veiklos sovietiškasis
" veto " Saugumo Taryboj ?
Juk
Kremliaus delegatas
Saugumo Taryboj jau yra
panaudojęs
savo " veto "
teisę, ištardamas rujsišką
žodelį " nlet ", berods beveik
tiek kartų, kiek Jungtinėse
Tautose yra narių.. . Tuo
tarpu kitas didysis ir nuo
latinis Saugumo Tarybos na
rys su " veto " teise - JAV
tuo " ginklu " tepasinaudojo,
berods, tik tris kartus. Va
dinasi, kaip mažam vaikui
degtukai, taip blogos valios
žmogui ginklas ir blogų in
tencijų valstybės valdžiai
koklanors išimtina teisė ne
gali būti duota, nes tai te
būna, kaip matome, panau
dota destruktyvintams tiks
lams.
Dėl tų tad priežasčių JT
su savo plenuminiais posė
džiais ir savąja Saugumo
Taryba niekam negalėjo būti
ir ateityje nebus veiksmin
gos. Tai ypatingai ryškiai
parodė Vengrijos,, Čekoslo
vakijos, Vtd. Rytų reikalai
ir kt.
Pranys Alšėnas

ros okupacijos. Keliami į
herojus II Pasaulinio karo
Rusijos vadai. Tarp jų pa
garsintas ir vienas kitas
lietuvis. Netikėtai gavau į
rankas A.Bulotos knygą "Ten
už kalnų Ispanija". Jis ap
rašo savo trejų metų var
gus, kai gen. Franko smaugė
komunistų įsigalėjimą Ispa
nijoje ir 1939 - 40 metais
pribaigė jų galybę. A. Bulota,
kaip ir "Naujienų" redakto
rius Martynas Gudelis, vyk
dė atentatą prieš Lietuvos
minister} pirm. A. Voldema
rą 1929 m. gegužės 6 dieną.
Jo metu kapt. Gudynas žuvo,]
o šie du pasikėsintojai pa
bėgo. Dabar A. Bulota yra
miręs /1974 spalio 28 d./,
jis partijos pašlovintas, kaip
kovotojas ir veikėjas prieš
fašistus, todėl ir išleido jo
knygą.
Bal. Brazdžionis
Chicago, UI. USA.
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tematika. Vitražistai ypatingi savo techniniu
išradingumu. Lietuvos dailininkai išsirikiuotų
lygiagrečiai su kitomis pasaulinio masto paro
domis, ir nieno mėgėjai su dideliu džiaugsmu
sveikintų jų pasirodymų.

Kiekvienas atsilankymas Lietuvoje yra
be galo mielas ... I
— Pirmiausia prašyčiau trumpai apie savo dir
bamų darbų ir šios kelionės į Lietuvų pobūdį.
— Pagrindinis mano darbas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose yra susijęs su gamtos aplin
kos apsauga. Aš tiesiogiai dirbu Vidurio Vaka
rų regione, kuris apima šešias valstijas ir kon
centruojasi apie didžiuosius ežerus, kurie, kaip
žinote, yra didžiausi gėlo vandens rezervuarai
pasaulyje? Darbas įdomus. Plačiau apie visg
organizacijų ir struktūrų gal nevertėtų pasa
koti. nes jau pasakojau savo pranešimuose
Vilniaus universitete.

Kadangi užsiminiau universitetų, reikia paste
bėti, kad mano kelionės tikslas čia buvo pasi
dalinti gamtos apsaugos klausimais su specia
listais, mokslininkais, gamtininkais. Kap žinote,
buvo dvi pagrindinės paskaitos universiteto
auloje. Buvau maloniai nustebintas, abi dienas
čia klausytojų buvo tiek, kad net salėje pri
trūko sėdimų vietų. Lėbai įdomūs klausimai
buvo po paskaitos. Domėtasi visais gamtos
apsaugos klausimais Jungtinėse Valstijose, ir
net kai kas klausė, kaip galėčiau palyginti sa
vo įspūdžius iš darbo Jungtinėse Amerikos
Valstijose, ir kaip tos problemos sprendžiamos
Lietuvoje.
— Šį kartų Jūs, rodos, plačiau pasižvalgėte po
Lietuvų. Kuo papildėte savo pažintį?
— Neabejotinai mano žvilgsnis krito į visų Lie
tuvos gamtų, ir pirmų kartų teko jų pažinti
daugiau, negu kad turėjau progos bet kada
anksčiau pažinti. Nėra abejonės, kad visos
pastangos tai Lietuvos gamtai apginti, apsau
goti yra vertos rūpesčio visų entuziastų, kurie
šioje srityje dirba Lietuvos gamta mane ir
mano žmonų tikrai sužavėjo. Esam be galo
dėkingi, kad susidarė proga Lietuvai pažinti
taip, kaip mes šios kelionės metu pažinome.
Nors rudens oras ir nėra pats palankiausias,
bet. kaip kiti sako, gražiausias. Gamta savo
spalvingumu, kurio trūksta kitais metų laikais,
sakyčiau, burte užbūrė mus savo grožiu.
— Kur Jums teko pabuvoti?
— Teko buvoti Kaune, Lietuvos pajūryje — Pa
langoje ir labai trumpai Kuršių nerijoje, kuri
savo grožiu ypatingai išsiskyrė. Be to, atskirų
turistinį turų turėjome į Druskininkus bei Žu
vinto rezervatų, kuriame kaip tik teko pama
tyti gamtos globėjų, ypatingai pirmtako pro
fesoriaus Ivanausko kadaise užplanuotus di
džiuosius darbus, kurie dabar įgavo konkre
čių formų. Žuvinto ežere teko net išplaukti ir
pasižiūrėti į paskutinius šios vasaros palikuo
nis — gulbes, kurios pasiruošusios jau išskristi
į šiltesnį klimatų. Teko susipažinti su darbais,
kurie šiuo metu vykdomi. įkuriant, kiek aš su
prantu. specialų institutų^ Teko susipažinti su
jaunuoju rezervato direktoriumi, energingu
žmogumi, kuris turi didelius planus ateičiai
šiame gražiame Lietuvos kampelyje. Net ir
pasvajojom, kad. sakom, prie visų esančių
paukščių, kuriuos ten stengiamasi globoti ir
išsaugoti Lietuvai, reiktų gauti laukinių Kana
dos žąsų, kurios papuoštų, papildytų tų pauk
štynų. kuris tikrai gausus toje Lietuvos dalyje.

— Kokį iš viso susidarėte įspūdį apie gamtos
apsaugos darbus Tarybų Lietuvoje?
— Iš pasikalbėjimų su tos srities specialis
tais
įspūdis labai geras. Todėl, kad krei
piama dėmesio ne tik į bendrąsias, visiems
žmonėms suprantamas sritis, kaip atmosferos
ir vandens apsauga, bet ir stengiamasi detali
zuotai prieiti prie gamtos apsaugos problemų,
gerai išplanuotų sprendimų, žvelgiant į ateitį.
Galavoju. kad teoretinis šios problemoj spren
dimas Lietuvos mokslininkų ir toje srityje dir
bančių žmonių labai geras, ir reikia linkėti,
kad tie planai, dėl kurių diskusijos bei deba
tai šiuo metu vykdomi, būtų artimiausiu keliu
pervesti į praktikų, į realųjį gyvenim'ų.

— Kaip Jūs vertinate tai, kad Lietuva, toks ne
didelis kraštas, suskirstytas į kelis regionus,
kuriuose tam tikri miestai yra svarbiausi cen
trai pramonei plėsti, o taip pat parenkamos
rekreaciniams tikslams skirtos zonos, kur neį-

sileidžiama pramonė, didžiųjų statybų ir tuo
pačiu stengiamasi išvengti didžiųjų problemų,
kurias kelia gamtos ir civilizacijos pusiaus
vyros pažeidimai?

— Aš patį principų sveikinu Galvoju, kad ir
kitose pasaulio šalyse reikia taip daryti, kad
išsaugotume tų unikumų, tų natūralų grožį,
kuris, deja, diena iš dienos musų nesąmonin
gai yra naikinamas.

— Administraciniu požiūriu, aš galvoju, tai yra
vienas sveikiausių problemos sprendimų. Tas
leidžia
administratoriams, tiek ir pramo
nei bei visiems kitiems lengivau išspręsti su
sidariusias problemas, kadangi nesusiduriamą
su milžiniška biurokratija. Regioninis pasiskirkirstymas. aš manau, yra vienas iš spren
dimų. kurie turi būti ir toliau praktikuojami ne
tik Lietuvoje, bet ir visur pasauly, kur tos
sistemos dar nėra įvestos. Manau, geri admi
nistratoriai pripažins tokiam pasiskirstymui
pirmenybę.

— Gaila, kad Jums neteka detaliau apžiūrėti
Nidos ir kitų Kuršių nerijos gyvenviečių staty
bų, tos „kamerinės architektūros“, pajusti sie
kimų, kurio pilni mūsų architektai, steng
damiesi išsaugoti kuo tvirtesnę harmonijų
tarp gamtos ir statybų. Bet, mannau, šiek tiek
tai matėte kitose vietovėse, kituose miestuose.
Kaip Jūs vertintumėte šiandieninių Lietuvos
architektų pastangas mieste neskriausti gam
tos?

— Aš manau, kad čia yra jų stiprybė. Iš to,
kiek mačiau restauruojamų senamiesčių, —
— Ar Jums yra tekę susipažinti su Lietuvos
kiekvienas namas, kiekvienas medis yra ap
gamtos apsaugos įstatymu?
•
saugotas. Tas yra tikrai sveikintinas reiškinys.
— Su įstatymu, kaipo tokiu, nesu nuodugniai Tuo yra pasitarnaujama visai kultūrai, išsau
susipažinęs Esu gavęs išleistų įstatymo kny gojant ir perduodant sekančioms kartoms. Be
gelę. kuri padės susipažinti. Tačiau teko gir to, išlaikomas savitas charakteris. Kiek tai lie
dėti apie esamus įstatymus, ir iš pirmo žvilgs čia naująsias miestų dalis, kaj kur tenka
nio aš manau, kad tie įstatymai galėtų būti pastebėti to savitumo architektūroje, tačiau
ypač iš paskutinių matytų vaizdų Lazdynuose,
pritaikyti bet kurioje pasaulio šalyje.
Karoliniškėse — pirmasis įspūdis buvo, kaip
— Keliaujant po Lietuvų, gal būt. Jums teko sakiau, toks, kad čia beveik nieko nematau
architektūriniu
požiūriu skirtingo, negu Ameri
pastebėti, kad autostrados statytojai aplenkia
kokį senų,~ įdomesnį medi, kad melioratorai koje. Gal būt, tiktai tai, kad ryškios pastangos
palieka pušaičių ar berželių guotų. . . Atvažia panaudoti ne tik visų gamtinį reljefų, bet ir
vusiam iš didelio krašto, kur tiek daug sudė medžius, gojelius, inkorporuojant juos savai
tingų didelio masto problemų. — ar Jums mingai į tų naujų, miestiškąjį kompleksą. Sa
neatrodo, kad tai yra per smulkūs ir dėmesio vaime suprantama, tai pasitarnauja ne tik ar
neverti rūpesčiai?
chitektūriškai, bet ir žmonėms, suteikiant nors
mažą gamtos prieglobstį.
— Mane kaip tik tas žavėjo, ir aš savo pasta
bose iškėliau tų faktų, kad toks gamtovaizdžio — Kalbant apie mus supančių aplinkų, jos iš
išsaugojimas yra išskirtinis, tur būt. Lietuvai, saugojimų, gamtos sveikatų ir grožį, vertėtų
kur parodyta meilės kiekvienam individualiam prisiminti ir per šimtmečius žmogaus kuriamų
medžiui, jau nekalbant apie gojelius ir miš grožį. Nuo musų senamiesčių, pilių, nuo kuk
kelius. Aš galvoju, kad tas kaip tik parodo iš lių medinių smūtkelių iki impozantiškų archi
mąstytą ir tvarkingą gamtos globą ir turėtų tektūrinių istorinių paminklų. Kaip Jūs verti
būti sektina visur kitur, norint išsaugoti pei nate plačiu valstybiniu mastu dedamas pa
zažą, landšaftą. Tuo atžvilgiu Lietuvos gam stangas išsaugoti visa tai ateičiai?
tininkai ir planuotojai turėtų būti statomi pa
vyzdžiu visų kitų didesnių tautų tarpe. Toks — Aš manau, kad šitos pastangos yra neabe
smulkus planavimas, bet mūsų praktikoje, ka jotinai didžiai vertintinos. Džiaugiuosi, kad tos
da tas yra vykdoma rpilžinišku mastu, kartais pastangos yra daromos. Mačiau muziejuose
net sunkiai įgyvendinamas. Lietuvoje rūpina išsaugotų daug liaudies menininkų darbų ma
masi labai konkrečiau, liuksusas yra įmanoma, čiau ir pakelėse įdomių darbų, kurie iki šiol
kas didesniuose kraštuose, platesnėje apimty yra pasilikę ir apsaugoti valstybiniu, rodos,
je. bent šiuo metu, vargiai yra įmanoma. Kitur paminklų apsaugos įstatymu. Tas labai yra
yra daug didesnės bendrinio masto proble vertintina ir Įdomu. Be to, čia, galbūt, ir nau
mos, kurias reikia greitai, skubiai išspręsti, jas aspektas yra, kuris įsirikiuoja šalia visų
nesigilinant į tokį detalizuotą planavimą, kurį kitų, — nauji vietovardžių stulpai, kurie ne tik
tarnaują informacijai, bet ir gamtovaizdi labai
teko pastebėti, keliaujant Lietuvos laukais.
praturtina liaudišku, lietuvišku motyvu. Tas be
— Tur būt, vertėtų, pridurti, kad šituo požiūriu galo maloniai nuteikia.
pastangos nebūtų vaisingos, jei į tai nebūtų
kreipiamas didesnis dėmesys, jeigu kiekviena — Na, ir Lazdynai, Karoliniškės, Žirmūnai —
smulkmena nesiremtų j tvirtesnį, bendravalsty- sostinės panoramoje jų pavadinimų kaimiškas
koloritas taip pat įdomus.. .
binį pagrindų?
— Aš nė kiek neabejoju, kad bendra gamto
vaizdžio ir gamtos aplinkos apsaugos filosofija
yra apspręsta pagrindinių įstaigų, ir tam yra
pritarimas ir gairės duodamos visiems planuo
tojams. Taigi jokios abejonės, kad tai nėra
lokalaus patriotizmo pasireiškimas.

— Jūs jau minėjoti Žuvinto rezervatų. Ar dau
giau gamtinių draustinių teko pamatyti?
— Teko matyti
pirmąjį jūsų
nacionalinį
parką Ignalinoje. Pats to parko paskyrimąs ar
išskyrimas nacionaliniu mastu ir apsaugojimas
yra didelis laimėjimas, aš galvoju, ne tik Lie
tuvai, bet ir visiems žmonėms, kurie tą parką
lankys ir matys. Tai yra reto grožio gamtos
kampelis, vertas-visų pastangų,. kad išsaugo
jus tokį, koks yra šiandieną. Gal būt, net
apsaugojus jį nuo bereikalingų, kad ir labai
rūpestingų, lankytojų, nes pasitaiko taip, kad
nesąmoningai tokie gamtos turtai 'yra sunai
kinami. Mano didžiausias sveikinimas 1 tiems,
kai kurių vadinamiems gamtos fanatikais,
tiems, kurie nacionalinį parką pavertė tuo.
kuo jis turės ateinančioms kartoms būti ir
rodyti, kokia yra ta graži gamta.

— Jums teko, tur būt, patirti ar bent girdėti,
kad, pavyzdžiui, Neringoje yra apribotas lan
kytojų srautas. . .

— Jokios abejonės. Net suteikia
mistiškumo, egzotikos. . .

tam tikro

— Ar teko Jums detaliau apžiūrėti restauruo
jamus senamiesčius?

— Praėjusį kartą teko matyti pirminius užmo
jus. šį kartą ypatingai su dideliu džiaugsmu
stebėjau Vilniaus universiteto kieme vykdomus
restauravimo darbus. Nežinau, kurio ten pa
vadinimo bažnyčia yra restauruojama. Tai tie
siog stebėtinas Lietuvos restauratorių pasiš
ventimas — darbas, atkuriant šitą kūrinį, kuris
beveik sunkiai buvo atpažįstamas. Be to. se
namiestyje kai kurie pastatai tiesiog įspūdingi.
Būdinga, kad senamiestyje jūs mokate panau
doti senovės kiemus naujoms užeigoms, kaip
kad „Lokyje“ teko matyti. Tai reto grožio
vieta. Šimtmečius atlaikęs pastatas tarnauja
naujam gyvenimui. Sakyčiau, kad tokios vietos,
kaip ..Lokys “, yrė*‘ tfkftadsTal fabai sunkiai
randamos bet kur Vakarų Europoje. Restaura
vimo darbai yra pasigėrėtini tiek Kaune, tiek
ir Vilniuje.

— Kaip Jūs žiūrite į tai, kad pas mus, ypač
pastaraisiais metais, stengiamasi restauruoti
kompleksiškai. Pradedama ne nuo atskiro na
mo, atskiro paminklo, o imama visuma, paruo
šiamas viso senamiesčio regeneracijos pro-

Sužinokite
daugiau apie savo
sali šiais metais

— Ar leistumėte priskirti Jus prie tū žmonių,
kurie pastoviai bendrauja su Tarybų Lietuvoje
spausdinamomis knygomis?
— Aš skaitau ir seku ne tik knygų, bet ir pe
riodinę literatūrų. Esu gana artimai susipaži
nęs su Lietuvos raštija. Seku jos raidų. Vienas
mano bendrakeleivių, kuris matė mane grįž
tant iš Druskininkų su milžinišku glėbiu lietu
viškų knygų, sakė: išvešite mums visas kny
gas. . . Tas. gal būt, geriausiai charakterizuoja
mano meilę lietuviškai knygai, spausdintam
žodžiui, ši kelionė dar labiau papildys mano
bibliotekų.

Vaidas V. Adamkus, JAV Aplinkos apsaugos
regiono valdininkas ir patarėjas sveikatos
reikalais prie JT pasaulinės sveikatos

o rgani zaci jos.
jetas. O paskui nuo visumos einama prie ats
kirų kvartalų, gatvių.
— Tai. ką Jūs pasakėte, yra racionalus kelias
restauravimo darbuose. Noriu pastebėti, kad
tas, kas net naujai statoma Vilniaus miesto
senoje dalyje, yra architektu be galo gerai
išspręsta. Kaip pavyzdį galiu paminėti naujųjų
Operų. Aš galvoju, kad naujųjų Operos rūmų
inkorporavimas į Vilniaus panoramų yra iškilus
architektūros tikslingo panaudojimo pamink
las. Savo dvasia jie, jokios abejonės nėra,
naujoviški, bet tuo pačiu įsikomponuoja į
amžiais kurtų Vilniaus panoramų ir įsilieja
taip, kad neišsiskiria. Pasižiūrėjęs negalėtum
sakyti, kad yra nesusipratimas pastatyti naujų
pastatų senajame Vilniuje. Tai yra, sakyčiau,
architektūros pelnybė, architekto talento iš
kėlimas. Teisingiau — architektės, kaip man
šiandien pasakė. Pagarba Lietuvos architek
tams, kurie pajėgė sujungti senovę su moder
niuoju pasauliu ir nesudarkyti aplinkos. Tai
pasigėrėtinas pavyzdys, kaip reikia dirbti, kad
nesunaikinus to brangaus, kų turime gavę iš
senoyės. Ir tuo pačiu neatsisakant naujovių,
kurias gyvenimas mums pristato ir prie kurių
esam jau beveik pripratę.
— Kokia Jūsų nuomonė, tuo pačiu aspektu
žvelgiant į Parodų rūmus?

— Negalėčiau nieko atsakyti, kadangi
juose nebuvau, tik iš lauko mačiau.

dar

— Žinome, kad išeivijoje nesate nuošalyje nuo
kultūrinio, meninio gyvenimo. Lietuvoje, matyt,
ne per daug laiko turėjote susitikimams su
menu. Na, bet universiteto studentų dainų ir
šokių ansamblį, berods, matėte?

— O, tai grynai meninis pasirodymas. Gėrė
jomės jaunaisiais studentais, kurie tikrai re
prezentuoja lietuviškų kultūrų, menų, dainų.
Susižavėjome jais. Kiek suprantu, ne per se
niausiai jie lankėsi Vakarų Europoje, ir ten
buvo labai šiltai sutikti. Išgirdus ir pamačius
jų pasirodymų Vilniaus universiteto Aktų salė
je. galima pasakyti: jie verti visų pagarbos ir
meilės Su dideliu pasitenkinimu sekėm jų
pasirodymo.

— Neabejoju, kad Jums pažįstami musų dai
lininkų darbai — iš reprodukcijų, iš skaidrių.
Gal yra tekę matyti ir vienų kitų originalų. . .
įsivaizduokime, kad šiandieninės mūsų dailės
paroda būtų surengta išeivijoje. Ar jinai, Jūsų
nuomone, sulauktų susidomėjimo ir įvertini
mo?
— Sprendžiant iš mano matytų dailės darbų,
tarp Lietuvos menininkų išsiskiria grafikai ir
vitražistai. Tos dvi grupės savo darbais ne
abejotinai patrauktų ne tik išeivijos, bet ir viso
pasaulio dailės mėgėjų dėmesį, kadangi yra
be galo stiprūs, labai saviti savo kompozicija,

Ini. Valdas V. Adamkus
daugiau kai prieš me tus, tarnybos reikalais,
nuvykęs buvo i Lietuvą.
Jo pasikalbėjimas su Vi
lium Baltrėnu patalpin •
tas buvo ten spaudoje ,
kuri perspausdiname
ištisai. , NL. ,

— Lietuvoje Jūs buvojote, berods, prieš porų
melų. Išeitų, kad pamatyti jų vienų kartų lyg
ir nebūtina tai vadinti naujos Amerikos atradiir nebūtina tai vadniti naujos Amerikos atradi
mu Lietuvoje, bet nauja pažintimi su šian
dienine Lietuva, tur būt, galima pavadinti?

— Sakyčiau, jokios abejonės nėra — iš tiesų
nauja pažintis, kadangi gyvenimas nestovi vie
toje. Jis priaugina naujų žmonių, naujų darbų.
Tas yra verta ir gera pamatyti ir sužinoti. Tarp
kitko, vienas simpatiškiausių aspektų iš visų
tų kelionių, — kad susitinki vėl su senais drau
gais, pažįstamais, turi proga pabendrauti ir
savotiškai atsigaivinti lietuviškoje atmosferoje.
Kiekvienas atsilankymas Lietuvoje yra be galo
mielas.
— Vilniaus dniversiiete bei iš viso Lietuvoje
susitikote daug savo srities specialistų. Jūsų
paskaitos sutraukė nemaža gamtos apsauga
besidominčių žmonių, O jeigu ka bėti apie išeivijų — ar ten dažnai turite panašių pasikal
bėjimų? Ar tuo domimasi lietuvių tarpe?
— Yra domėjimasis, bet. žinot, kadangi etni
nės grupės tuo aspektu neišsiskiria amerikie
čių visuomenėje, taip ir to klausimą tenka vi
suomet spręsti angliškoje auditorijoje. Lietu
viai tampa da'imi bendrosios problemos.

Lietuvoje yra savaiminga tas, kad čia vis tiek
lietuvių kalba yra pagrindinė kalba, čia tais
klausimais domimasi todėl, kad tai liečia Lie
tuvos gamtą respublikos mastu. Jungtinėse
Valstijose tos problemos sprendžiamos viso
krašto mastu, neskirant tai etninėms, kalbi
nėms ar kitoms grupėms. Gal būt, tas sunkiai
yra suvokiama, ypač kai aptari tą lietuviškai.
— Na, mastai mastais, bet jeigu pusiau rimtai
Jums būtų pateiktas toks klausimas: kų dary
tumėt, būdamas vienu Lietuvos gamtos apsau
gos vadovų? ...
— Būdamas vienu Lietuvos gamtos apsaugos
atstovu, įsijungčiau į jų tarpą ir su tuo pačiu
entuziazmu dirbčiau, kaip kad jie dirba.
— Ar darytumėt kų nors kitaip?
— Gal būt. stengčiausi organizacijų truputį
suprastinti ir apjungti jų daugiau į vienų vietų,
šiuo metu jaučiu, kad labai daug žmonių rū
pinasi vienu ir tuo pačiu iš skirtingų pozicijų.
Jeigu jie daugiau suderintų ir sujungtų savo
jėgas, gal būt. jie būtų dar daugiau fanatiš
kesni ir pasišventę Lietuvos gamtos apsaugia,
kaip kad jau dabar imponuojančiai yra.

— Svečiui, be abejo, žinoma, kad mūsų res
publika nėra išimtis kitų respublikų tarpe, kad,
imant sąjunginį mastų, mūsų gamtos apsau
gos problemos sprendžiamos taipogi plačiu
didelės šalies mastu, tiktai kiekvienoj konkre
čioj vietoj konkrečiai detalizuojama. Šiame pokaibyje akcentavome būtent Lietuvą, Lietuvos
gamtos apsaugų, tačiau tai priešpastatyti visos
šalies mastu dirbamam darbui, matyt, nebūtų
tikslu?
— Jokiu būdu! Jeigu aš sudariau tokį įspūdį,
tai yra grynai nesąmoningas mano neapsižiū
rėjimas. Aš esu labai artimai susipažinęs su
visos Sąjungos darbais šioje srityje. Man ten
ka tiesiogiai bendrauti su Tarybų Sąjungos
atstovais, vadovais šioje srityje. Teko daly
vauti tarptautinėse konferencijose, kur tiesio
giai buvo liečiami JAV ir Tarybų Sąjungos
gamtos apsaugos klausimai. 1972 m. buvau
pirmosios JAV gamtos apsaugos delegacijos
atstovas — teko dirbti penkias savaites Mask
voje. Pilnai esu susipažinęs su visasąjunginiu
planu, tarptautinio bendradarbiavimo toje sri
tyje problemomis ir turiu pasakyti, kad abi
šalys lygūs partneriai tiek problemų atžvilgiu,
tiek pastangomis toms problemoms spręsti.
Tam reikalui yra skiriami milžiniški pinigų kie
kiai, yra įjungta be galo daug pasaulinio
masto mokslininkų^ ir talento. Taigi mano ver
tinimas būtų toks, kad šiuo metu pasaulyje,
jeigu gamtos apsaugos reikalais yra dvi vado
vaujančios valstybės, — tai yra JAV ir Tarybų

Jūsų Šalis nori būti tyrinėjama. Ramūs ežerai ir dideles upės; nepaliesti miškai ir
aukšti kalnai; sudėtingi didmiesčiai, atspindintys augančios salies gyvastingumą; ramus
miestai ir miesteliai, kur gyvenimas plaukia lėtesniu tempu.
jos tradicijas, jos istorija ir tikrai jauskis namie.

įsisavinki Salies kultūras,

Kur bekeliausite, rasite nuoširdžius, draugiSkus žmones ir šilta bičiuliška bei malo
nu p r i e m i m a. .
Jusį kelionių!s taigos atstovas pagelbės jums suplanuoti pažintine kelione, painfor
muos apie lankytinas vietoves, matytinus dalykus arti ir toli. Teiraukitės apie jvairias
galimybes pamatyti ir pažinti Kanadą, iškaitant ekskursijas ir kitas sistematingai

suplanuotas pasiūlas.
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Penkiolika iš ąžuolo iškaltų stogastulpių, pratęsdami turtin
gas lietuvių liaudies mažosios architektūros tradicijas,
plačiu žingsniu išsirikiavo Varėnos-Druskininkų plento
pakraštyje. Jie simbolizuoja menininko kelią nuo jo gimimo,
pirmųjų žingsnių iki kūrybinės brandos viršūnių. Paminkli
nis stogastulpių — medžio skulptūrų ansamblis gimė
Perlojoje, kur veikė kūrybinė liaudies meistrų stovykla.
3 psl.

ANTANAS TAMOŠAITIS
1926-39 m. vasaromis An
tanas Tamošaitis vadovavo
ekspedicijoms, rinkusioms
liaudies meno dirbinius Lie
tuvoje. Jo surinkta medžia
ga pateko į M.K,Čiurlionio
galeriją ir Žemės Ūkio Rū
mų Sodžiaus muziejų Kaune .

J-'f ,

Džiaugiamės,kad turime
progos paminėti svarbią kū
rybiškojo dailininko Antano
TAMOŠAIČIO 70 m. am žiaus sukaktį.
/g.1906 m.
Vasario 14 d. / Tuo pačiu mi
nime. ypač , jo nueitą kūrybi
nį kelią, jo nepamainomą. įnašą į mūsų kultūrą ir Lie tuvoje ir čia, išeivijoje.
Dailės meile nepavargs -

tarnai dalinasi su atsilan
kančiais mokiniais, draugais
ir pažįstamais. Visuomet akylus naujoms galimybėms
panaudojo antsiuvų techniką,
sukūrė eilę projektų ir kanardiečių įstaigoms / Kingstono
Rotušei/, ir paskutiniu metu
Mcntrealio Vaivorykštės pro
jektui.
B.

ONK—IHiraTBT-l

A.Tamošaitis, vienas pirmųjų lietuvių liaudies meno
tyrinėtoj^Kauno Meno Mo
kyklą baigė 1929 m. Tapybos
mokėsi pas J. Vienožinskį, o
grafikos pas A.
Galdiką.
Meno žinias dar gilino M.
Dobužinskio dailės studijoje.
1929-31 Kauno Meno M-los

dėstytojas, 1932-40 Žemės
Ūkio Akademijos Dotnuvoje
audinių lektorius. 1940-42
Vilniaus Dailės Akademijos
dėstytojas ir pedagoginės
katedros vedėjas. 1942-44
Kauno Taikomosios Dailės
Instituto dekoratyvinių audi
nių vedėjas.

gos Čiurlionio galerijoje su
ruošė ' parodą.
Tuose jo tapybos darbuo se labai būdingas lietuvių
liaudies meno dvasios ir elementų individualus ir labai
originalus traktavimas. Tai
lietuviško modernizmo- sa
Tamošaitis daug nusipelnė vo laikmečio akimis regi
tyrinėjant ir populiarinant mo lietuviškosios dailės atautinius drabužius. Jis ne noniminio kūrėjo pasaulio
tik juos telkė, bet taip pat ■transfiguracija- viena dar
aprašė, sugrupavo apylinkė neliestų sričių, nesiekianti
nei kpljuotl, net populiarin
mis, paruošė spalvuotus jų
ti, nei operuoti banaliomis
piešinius, mokė kaimo au
dėjas juos austi. Jis išpopu liaudiškojo meno detalėmis .
liarino ir tautinių drabužių Koloritas, piešinys, kom idėją. Jei šiandien tautiniai pozicija yra autentiški pa
drabužiai taip plačiai dėvi ties dailininko padariniai, o
mi, tai yra pirmiausia An - tačiau juose gyva liaudies
tano Tamošaičio nuopelnas . meno tradicija ir toji nai
Nuo 1931 m. Tamošaitis viai paprasta, bet giliai poe
buvo vienu pagrindinių Mar tiška ir šilta, žmogiškoji
ginių bendradarbių bei jų meilė kiekvienam tvariniui
valdybos pirmininku, vice-p. ir visai gamtai. Kaip tiktai
ir nariu. Taip pat Dailės ko tokia be galo nepretenzinga,
operatyvo
iniciatorius ir išieškota Tamošaičio tapyba,
originali savo stiliumi yra
steigėjas.
Pirmoji jaunųjų dailininkų savotiškas unikumas mūsų
paroda Kaune 1928 m. buvo dailės raidoje.
Grafika užima nemažesnę
ja suorganizuota.
Šalia tų visų darbų asme vietą dailininko kūryboje.
niškai kūrybai neliko daug Stilinga, gerai sukomponuo
laiko.Šalia bažnyčių dekora ta, lengvai atpažįstama sa
vimo, 'poezijos knygos ilius vuoju braižu iš griežto juo travimo, jis paruošė kostiu da-balta tonų, pereina į jun
įvairio
mų piešinius St.Šimkaus o - ginius su pastele,
perai P.ngirėnai ir Valstybi mis faktūromis,lyg vitraži
niam filharmonijos ansamb ne kompozicija.
liui.
Antanas Tamošaitis para šė ir išleido visą eilę leidi T ik karo įvykių nublokštas nių. Didžiausias jo darbas
pirma į Austriją ir pi etų Vo yra 8 knygos Sodžiaus Meno ;
kietiją, vėliau į Kanadą, dail. Audimas; Austiniai kilimai ;
Antanas Tamošaitis, įs įkū Staltiesės. Rašė
įvairuose
ręs nuo 1950 m.Kingstone, laikraščiuose ir žurnaluose
Ontario, galėjo pradėti vyk - Lietuvoje
liaudies
dailės
dyti savo svajonę- ats įduoti-klaus imais ir čia, taip pat
dailės menui, ieškoti ir vys Lietuvių Enciklopedijoje.
tyti savo kūrybinį braižą.
Henrikas Nagys
Po ilgo (ir dažnai ištisus
mėnesius trukusio,eskizinių
detalių studijavimo, moder
niosios dailės ir liet.liau
dies šaltinių atrankos,stilis
tinių problemų diskutavimo ,
Tamošaitis 1962 m. Chica -

PAŽINKIME praeiti l
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PIRMASIS LIETU VO $ STATUTAS
/tęsinys/
Pirmąjį Statutą išspausdino mokslininkai XIX ir XX
amžiais. Pažymėtinas jau minėtojo grafo
Dzialynskio
1841 metų leidinys Zbior Praw Litcwskich, išleistas Poz
nanėje; taip pat Staryj Litovskij Statut 1529 goda, paskelb
tas Vremennik Imperatorskago Moskovskago Obščestva
Istorli į Drevnostej", XII knyga, išleistas Maskvoje 1854
m. Mūsų laikais Konstantinas Jablonskis išleido Statutą
originalo kalba ir jo rusišką vertimą atskiru leidiniu
Statut Velikogo Kniažestva Litovskogo 1529 goda Minske,
1960 m. Jablonskio leidinio pagrindu eina 'Dzialynskio
rankraštis, o išnašose su
juo palyginti likusieji rank
raščiai. Iš Jablonskio leidinio Statutą išvertė į lietuvių k.
a.a. Jonė Deveikė.
Deveikė nėra pirmoji išvertusi 1529 m.Sta'utą į lietuvių kalbą. Dar 1909 m.pasirodė Jono Šliūpo vertimas ,
paremtas lenkišku T.Czackio parengtu tekstu ir komentarais ' , išėjusiais 1800-01 m. Šliupo vertimas
duoda
gana nepilną tekstą; kai kurie straipsniai labai sutrom pinti, bet drauge išversti platūs Czackio komentarai, ne
atitinką dabartinių o mokslo reikalavimų. Be toj.9O9 m .
lietuvlškojil istorinė ir teisinė terminologija
dar buvo
nesusistojus t. Todėl šiandieną Statuto tyrinėtojams Šliū po vertimas nebūtų naudingas, Ir Develkės darbas užpil dė susidariusią sp agą.
Pirmasis Lietuvos Statutas suskirstytas į įžangą
ir
tryiiką skyrių, o skyriai į stralpsnlus.kurie orlginalokalba vadinami artikulais.
-LSB'
Statuto Įžangoje pabrėžiama,kad Statutą valdovas "iš
savo malonės, kilnumo ir dosnumo" suteikiąs . Lietuvos
gyventojams, tiek Romos, tiek graikų apeigų krikščlo
ntms. Statuto straipsniai suredaguoti pirmuoju asmeniu ,
T psl.

kur valdovas pats pareiškia savo valią savo ir savo įpė dinių vardu. Daugelis straipsnių prasideda žodžiais "taip
pat nustatome" ar "taip pat norime". Tokiu būdu vieninte
lis formalus Statuto šaltinis buvo valdovo valia ir, nepai
sant kokios įtakos privertė Valdovą leisti Pirmąjį Statu
tą, tekstas Statutą pavaizduoja kaip spontanišką paties val
dovo aktą valios. /Statute dažniausia vartojamas termi
nas "valdovas", originalo kalba "hospodar", nors kartais
ps įtaiko ir didžiojo kunigaikščio ar karaliaus titulas/.
į

Pareigos valstybei
Didižioslos Lietuvos Kunigaikštijos atžvilgiu valdo vas prisiima visą eilę įsipareigojimų,kurių tikslas apsau
goti Lietuvos nepriklausomybę, garbę, teritorinį integra
lumą ir užkirsti kelią svetimšalių įsigalėjimui. Valdovas
pažada Lietuvos ir jos ponų tarybos jokiu būdu nežeminti
/III-I/, valstybės žemių nemažinti,bet atvirkščiai,' pagal
išgales prarastąsias žemes atgauti /ITI-2/ ir valstybės po
aukščių svetimšaliams neduoti /HI-3/. Valdovas taip pat
pažada, gyvendamas kitoje valstybėje savo, Lenkijos Ka
rūnoje, Lietuvą liečiančių privilegijų neduodi ir joje
esančių dvarų niekam nedalinti /I-25/; jis tai darysiąs tik
būdamas Lietuvoje drauge su ponų taryba, seimo metu /
ten pat/, Taip pat jis pasižada kunigaikščių,ponų bajorų
ir miestiečių lasivių ir garbės nemažinti/ IH-7/, senųjų
privilegijų ir papročių laikytis, onaujus įvesti tik su ponų
tarybos žinia /HI-6/.
Pačiame pirmame Statuto skyriuje kalbama apie gy
ventojų pareigas savo valstybei ir valdovui.
Pirmoje eilėje smulkiai nusakoma bausmė už valdo
vo majestoto įžeidimą /I-9/. Šitas nūs (kalt imas
turėjo
plačią prasmę senųjų laikų monarchijose, bet Statutas nu
sako jį visai siaurai.: majestoto Įžeidimas- ■; tai pabėgi
mas iš valdovo žemės Į valdovo priešų žemę; mūsų ter -

lonas Aistis

KŪRIMO

VALANDA

ŠILTA PAVAKARĖ, TARTUM LELIJŲ KVAPSNIS,
PLAČIAI PASKLIDUSI SVAIGINANČIU KVAITU ,
GIEDRA, TARYTUM KŪDIKIO ŠYPSNYS PER SAPNĄ,
NERŪPESTINGA , KAIP WATTEAU.
O SAULĖS SPINDULIAI, TARYTUM MIEŽIO VARPOS,
NUSVYRA ŽEMĖN AUKSO AKUOTAIS,
IR BLAŠKOS PAMIŠKĖM PAKLYDĘS VARPAS,
IR VIRPULIUOJA NERIMU SKLIAUTAI.

IR, TARTUM LAUŽO ŽARIJAS, DAR ŽARSTĖ
RŪSČIAIS VEIDAIS RATU SUSĖD Ę MILŽINAI
PALEI SKAISČIOSIOS KARALAITĖS SAULĖS KARSTĄ,
KUR JAU DEGĖSIAI BLĖSO, GRINDĖS PELENAIS...
SKLIAUTE IŠTRYKŠTA DAR NURAUDUSI VAKARĖ,
PRABĖGA MEDŽIŲLAPAIS ŠIURPUS ŠLAMESYS,
IR JAU NUO KALNŲ, IR NUO ŠILO, IR NUO MARIŲ
GRASUS,KAIP SLIBINAS PAKYLA DEBESIS.
TAS DEBESIS TOLYDŽIO DRUMSČIAS, AUGA, KELIAS ARTĖJA DUNDESIAI IR DUSLŪS, IR PIKTI...
STAIGA, NUSIKVATOJĘS, ŽAIBAS SKLIAUTĄ SKELIA AKIMIRKSNIUI PRASISKIRIA PLATI NAKTIS -

IR MATOSI NURAUDĘS DIDELIS PEISAŽAS,
TARTUM EKSTAZĖJE NUŠVITUSI ŠIRDIS}
IR VĖL TA UŽBURTA ŠALIS NUGARMI SKRADŽIAIS,
TIKTAI KAŽINKĄ GAILIAI VERKAUJANT GIRDI. ..
TAI TIK AKIMIRKSNIUI, TIKTAI VIENAI SEKUNDEI ’.
PO TO TIKTAI TRAŠKUS GRIAUSTINIO TRENKSMAS JAU
IR LAUKI TOKIO PAT AKIMIRKSNIO NUBUNDANT,
BET...................
TĄSYK BŪNA DAR TAMSIAU.. .
■y

KyH|

Liaudies daina

ANT KALNELIO JOVARAS ŽYDĖJO

ANT KALNELIO JOVARAS ŽYDĖJO.
GARSUSIS ŽOLYNE, RUGELI ’.
PAŠAKNĖLĖJ DŪZGIANČIOS BITELĖS, G
ANT ŠAKELIŲ SKAMBANTI KANKLELIAI,
VIRŠUJE SAKALO VAIKELIAI.
PRAŠOM SUSTOTI JAUNŲJŲ BROLELIŲ,
PAKLAUSYTI DŪZGIANČIŲ BITELIŲ,
PAŽIŪRĖTI SAKALO VAIKELIŲ,
PAKLAUSYTI SKAMBANČIŲ KANKLELIŲ.

mlnologija, tai valstybės išdavimas. Kadangi pats nusi
kaltėlis pabėgęs ir negali būti
nubaustas, tai jo turtas
nusavinamas.
Statutas taikomas pirmiausia tiems,kurie žemę vai do ir iš žemės darbo gyvena. Dvasiškius ir miestus Sta
tutas liečia tik prabėgom. Žemės savininkai bei valdyto jai, dažnai vadinami bendru žemininkų /zemiane/ vardu ,
turėjo ypatingos svarbos
valstybės gyvenime, nes jie
gynė kraštą. Karo atveju visi žemininkai turėjo
karan
stoti patys ir pristatyti nustatytą skaičių karių, pagal sa
vo dvaro dydį /U-l/. Ši prievolė dažnai Statute tiesiog va
dinama žemės tarnyba. Lietuvos kariuomenė, etmono va
dovaujama . susidėjo iš pavieto dalinių, vadinamų vėliavo
mis, kurioms vadovavo karūžai, po vėliavą iš kiekvieno
pavieto, ir iš ponų vėliavų, sudaromų iš visų kurio pono
dvarų, nepaisant kokiame paviete jie būtų. Statutas smul
kiai nustato, kaip žemininkai šaukiami į žemės tarnybą,
kaip, atvykę į paskirtą vietą, jie įsirikiuoja ir įsirašo į
savo vėliavą /n-2/, kokius ginklus ar žirgus turi turėti
/II-1 ir kiti/ ir kokios bausmės skiriamos tiems,kurie ne
stotų /II-7/, stoję sauvališkai pasitrauktų /fl-ll/,ar sau
valiautų žygio metu /II-14/. Ypač rūpi Statutui,kad že mės tarnyba būtų einama iš visų žemių, todėl nustatyta ,
kad dvasiškis, jei jis kokį dvarą valdytų, pats turi atlikti
žemės tarnybą, kaip ir kiekvienas žemininkas /ni-3/.Čia
kalbame tik apie privačius dvasiškių dvarus, ne apie baž
nytines žemes, nes šios buvo privilegijų atleistos nuo že
mės tarnybos, ir Statutas apskritai jų nemini. Iš
teksto
neaišku, ar dvasiškiai turi lygiai su bajorais ir dalyvauti
mūšyje, bet neatrodo, kad jiems būtų daromos išimtys ar
lengvatos, nors bažnyčios kanonai ir draudė
kunigams
kraują lieti.
Vienintelis pasiteisinimas žemininkui nestoti "• karan
tai rimta, įrodyta liga /II-5/. Be to, jei žemininkas turi
suaugusį, karui tinkamą sūnų, tai jis, havęs etmono lei
dimą, gali tėvą žygyje pavaduoti /n-6/.
Gyventojų luomai

Žemininkus daugelyje savo straipsnių Statutas skirs
to į tris luomus: kunlgalkščtls, ponus ir bajorus, kartais
dar pridėdamas dvasiškius Ir miestiečius, jei šie valdė
dvarus.
/b.d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ŽIEMOS ŠVENTES AMŽINOS
VASAROS KRAŠTE

K^E/yi

lė sugiedojo Amerikos ir
Lietuvos himnus. Beveik visi
Kūčios
Miami lietuvių
Amerikos lietuviai fledojo
klube. Į Kūčias lietuvių kluhimnus. Iš to tektų daryti
ban patekome visai netikė
išvadą, kad Amerikos lietai. Susitikome Klevelando
yviai aktyviai dalyvauja ne
lietuvį
paplūdyme Ir jis
tik lietuvių visuomeniniame
mums papasakojo apie ren
gyvenime, bet ir amerikie
giamas Kūčias.
čių. To Kanadoje lietuvių
Į klubo salę Kūčioms su
tarpe negalima pastebėti.
ėjo apie 300 lietuvių. Tru
Vaišės ir šokiai užtruko
putis vietinių, kiti atvažiavę
iki 2 vai. ryto. Klevelandieatostogauti.
Plotkelė ant
tis, nukreipęs mus į Kūčias
kiekvienos lėkštės. Valgiai
ir Naujų Me tų sutik imą, tvir
paruošti Miami lietuvių po
tino, kad daugiau neisiąs į
RŪTA LEE — viename is jos vaidmenių. Malda prieš valgį. Vė
Palm Beach Naujų Metų su
nu filmose..
liau
giedamos
kalėdinės
tikti, bet važiuosiąs į Mia
giesmės.Keletą giesmių sumi. Miami klube jis atran
pasaulyje. Ten
pažymėta,
diedojo solistė Dambraus
dąs paprasto lietuvio pen
kad
Rūta
Kilmonis
gimusi
kaitė. Vaikučiai iki 12 metų
sininko atvi urna ir nuošir
Kanadoje Išgirta jos išvaiz amžiaus apdovanoti lietuviš
dumą.
kom knygom.
Kelionė atgal. Sausio ant da bei priskirtos jai talenSusitikome,
susipažino
rą dieną, a ikstų rytą, Išvy tingiausios ypatybės irt as
me ir išsikalbėjome su vie
kome at; ai į Toronto. 75-tas menybė/personality/. Jos
tiniais lietuviais. Be mūsų,
greitkelis buvo užkimštas filminis debiutas buvo Seven
dar viena šeima iš Toronto
rįžtanč iais. Taip pat ir ša Brides for Seven Brothers ,
atostogaujanti, dalyvavo Kūlutiniai keliai vedą į šiaurę kur Rūta buvus i pati jauniau
člose.
Ir taip buvo beveik iki paties sia iš ten vaidinusių aktorių.
Tarpšventinės pramogos.
Detroito. Naktį nesibaigian Taip prasidėjo jos karjera
Floridos kurortinės vieto
ti baltų priešakinių šviesų Hollywoode. Ji sėkmingai
vės yra taip sutvarkytos,kad
jūra užpakaly, o priekyje - suvaidino The Gun Hawk su
Rory Calhoun.
Vėliau su
niekada netenka nuobodžiai'
raudo iu šviesų. Važiavome
Tyrone Power Witness for
ti. Puikios parduotuvės ir
kelis šimtus mylių šaluti
the Prosecution, su Audie
įvairios pramogos suteikia
niais keliais. Miegojome to
Murphy Bullet for a Dead
pasitenkinimą
Luistams.
li įuo . reitkelio. P avažiaMatTirOperation Eichmann.
Didelėj, puošnioj Boca Ra
vome Apalačų kalnus, aplan
Toliau, su Frank Sonatra tu
toon "plazoj" į eng'os še
kėme "Smoky mountains"
rėjo nelengvą vaidmenį fil
šios patogios patalpos kino
parką. Neišpasakytas gam
me Sargean‘s3 . Be visų čia
seansams. Visose šešiose
tos grožis.
suminėtų ir nesuminėtų fil
patalpose tuo pačiu metu ro
Pe rvaž iavome K a - a d o s
mų, Rūta vaidino įvairių ka domos skirtingos filmus. Ga
miego zoną naktį. Snigo ir
nalų televizijose. Kartais
li pasirinkti kokią nori. Vi
buvo slidu. Dau automobi
ištisas serijas pasirodymų.
sos filmos įaujos, tik.ką iš
lių nučiuožusių nuo greitke
Rūta pažįsta labai daug
leistos į rinką. Salės erd
Atėjo 12-ta valanda, pra lio. Laimingai su; rįžome.
vios, patogios kėdės ir vė sidėjo tostai, viens kito svei Pasilsėjome ir vėl su žmonių ir visiems ji šiltai
visiems
randa
sintuvai. Salių talpa 300 kinimai. Solistė Krištolai- džiaugsmu ir viltimi lau širdinga,
gražų
žodį
ir
visus
pasitin
asmenų.
tytė - Daugėlienė ir visa sa kiame sekančių atostogų.
ka ir palydi su plačia šypseLietuviai naujakūriai A na. Gal dėl to,ką Hollywoode
lanto pakrašty. Ne taip jau
besutiksi, kurie Rūtą pažino
mažai yra čia gyvenančių
RŪTOS LEE - KILMONYTĖS VESTUVES ČIA PAT
f
arba pažįsta, kiekvienas pa lietuvių. Daugiausia pensi
reiškia
susižavėjimą jos
ninkai. Tačiau yra turinčių
Kaip
jau
amerikiečių buvimą, užakcentuodama ja
puikia
asmenybe, o vietos
savo motelius bei gan dide
tad kaip gi
spaudos atstovai pamini dar
lius nuomuojamus
namus spaudoje skelbta, Rūta sus i- didžiuojasi.
ir jos’feharp sense of humor".
/apartmen /. Kai kas dirba žiedavo su vienu iš Texas mes neturėtumėm ja did
nekilnojamo turto įstaigose. valstijų Bonanza restoranų žiuotis? Jos pasirinktuoju,
prezidentu. Dabar be abejo, taip pat, nes rei Rūta pamilo Tex as. Ji ten
"a.iiųjų Metų sutikimas. tinklo
Naujų Metų sutikimą ruošė ir spaudos ir tele vizijos ka kia manyti, kad nors ir ne vaidindavo ištisus žiemos
ir Miami ir West Palm nalai prabilo, kad Rūtos lietuviškos kilmės Webster sezonus, nežiūrint, kad kas
Beach lietuviai. Pasirinko vestuvės bus vasario 14 die Love, bet nuo to Rūtos lie trečią ar antrą dieną tekda
vo skristi į Hollywoodą, nes
Kadangi Hollywoodas tuviškumas, jos prie lietu
me West Palm Beach lietu-, ną.
garsiai prakalbo, ir kadangi vių prislrišimas-nepakitės . buvo sukamas filmas televi
vių ruošiamą sutikimą.
Sutikimui išnuomota Holi- Rūta visada turėjo laiko lie- Mums tik nereikėtų rodyti zijai. Nekartą man nusisday Inn banketų salė. Joje tuvlams ir jei ne, tai visur komiško snobizmo ir nepra kundė,kad pavargusi nuo to
dėti dėl to Rūtą ignoruoti . kio didelio darbo ir dar plius
sutilpo apie 250 svečių. Bu ir visada drąsiai pasisaky
vo norinčių dalyvauti dau- davo savo lietuviškos kilmės Jos visas gyvenimas rišosi kelionių. Nežiūrint tų visų
daugiau, taip kaip ir pati jos rūpesčių ir užsiangažuo
profesija ir darbas, ne su tų darbų, Rūta rasdavo laiko
lietuviais. Nežiūrint to, Rū - ir lietuviams, jeigu būtinai
ta buvo ir bus lietuvių pasi kam jos pagalbos vienam ar
didžiavimo kriterijus ir kur kitam parengimui pravesti
ji bepasirodytų- atrakcija ir reikėdavo. Rūta kalbėdavo į
dinamika.
mūsų jaunimą ir ragindavo
Rūtos vestuvės būsiančios nenutausti. Ji sakydavo,kad
privataus pobūdžio ir daly lietuvių kalba graži ir jos
vausią tik giminės ir drau nemokėti esą gėda. Aš esu
gai. Kas kita su povestuvine tikras,kad skaitytojai ją visi
puota- ten būsią apie 400 ir gerai pažįsta ir žino. Tad
gal daugiau svečių.Teko $ iš tik tenka Rūtai palinkėti lai
jos agento sužinoti,
kad mingo ir ilgo gyvenimo,prie
ir vestuves ir patį kilmingą to dar pageidaujant,kad tie
pobūvį jai suruošia draugai tamprūs ryšiai su lietuviais
ištaigingame klube.
paliktų ir
toliau. Lai jos
šviesi asmenybė skleidžia
Rūta Hollywoode
šilumą ir lietuviškumą visur
Po koncerto Miami mieste Floridoje. Įš kaires: K. Žilinskienė, K.
Štai prieš mano akis guli ■ ir visada.
Kodaitiene, jonusienė, T. Žilinskas, sol. Gina Capkauskiene, pia
niste - akomponatore Birute Mann, sol. J. Danieliene, Z. Steponavi
lapas-biografija ir jos nuei
Juozas Kaributas
čius ir J. Steponavičiene.
tas netrumpas kelias filmų
glau, tačiau nesutilpo. Or
kestro nebuvo. Muzika skli
do garsiakalbiais iš elektro
ninių juostelių.
Svečius sudarė visiškai
skirtinga lietuvių visuome
nės dalis, kurią, teko matyti
Kūčių metu Miami mieste.
Čia susirinko akademinio
išsilavinimo ir akademinių
profesijų lietuviai, suvažiavę
atostogauti
iš
šiaurinių
valstijų. Būdami finansiniai,
pajėgūs ir savarankiški eko-|
nominiam
gyvenime, jie
laisvai
užsilaikė
salėje.
Prieš vidurnaktį p. Dr.ugėla
rengėjų vardu pasveikino'
visus ir paprašė p. Bražėną
pravesti tolimesnę progra
mą. Visa salė su p. Bra
žėnu sudainavo "Pasėjau li
nelius". Antra diina nevykc
taip sklandžiai. Tada ponas
Bražėnas humoristiniais ei
lėraščiais stengėsi užpildy
ti 10-15 min.tarpą iki 12-tos
valandos. Nežinia ar sve
čiams nepatiko p rograma, ar
kai kurie skubėjo gauti šam
pano bo.iką tostui, salė pra
dėjo nerimti, nepertraukia
mai ploti, nekreipdami dė
mesio į pravedamą progra
mą. Po p. Bražėno išėjo dr
S'ukas iš New Yorko i pa
sakojo įspūdžius iš savo ap
silankymo Lietuvoje. Be n’
kiek salė aprimo, bet nevi
siškai. Buvo gana didelis
kleg esys ir dėlto neįmanoma
buvo jo kalbos pasekti.

f Tasa iš praeitos laidos )
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PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
TAVO

-Tu mane traktuoji nevalyvai. Jei ateitu sveciil. ■
tai galvotu, kad esu virėja, bet ne žmona.
- O ne, jie to nepagalvos jei pasiliks pietums. 5

toronto
KOČIOS SAVOJ PASTOGĖJ

Jau keletą metų Iš eilės
LN ruošia bendrą Kūčių Va ■■
karienę. Toronte tai jau lapo
tradicija.
Šiais metais ji buvo ypa tingu, gerai paruošta ir pra
ėjo labai iškilmingoj nuotai
koj.
Trumpa kalba apibudino
lietuviškas Kūčių tradicijas
L N Moterų Būrelio pirmi
ninkė A. Jakubaittenė, pa kviesdama uždegti 3didžiules žvakes viduryje salės
pastatytas. Pirmąją
žvakę
uždegė L N Valdybos pir mi
ninkas J. Strazdas, antrąją
uždegti buvo pakviesta vieš
nia iš Montrealio sol.Elž
bieta Kardelienė, prlm indima tradicijas Lietuvoje,kur
visuomet prie kalėdinio sta
lo buvo vieta pakeleiviui, o
trečiąją žvakę uždegė maža
4 m. mergaitė Vidutė Dlrmantaitė, kad lietuvių Kūčių
papročiai neišnyktų išeivijos
tarpe, bet kad būtų ugdomi,
puoselėjami Ir jaunosios išeįvijos kartos.
Sol. V. Verikaičiui savo
galingu balsu vedant, visa
salė giedojo kalėdines gies
mes, pagerbdami Tą,kuris
prieš 2000 metų gimęs di
džiausiame neturte, pakeitė
gyvenimą milijonų žmonių. ..
Užbaigiant giedoti, atvyko
Pranciškonų par. klebonas;
kun. Simanavičius ir gra—
žiais maldos žodžiais laimino valgį, prašė palaimos
tiems, kurie čia susirinkę,
po visą pasaulį išsisklaldžiusiems lietuviams, Tėvynėje kenčiantiems priespaudą, vargstantiems Sibiro
taigose. Prašė amžinos ra mybės tiems, kurie jau iškeliavo iš šio pasaulio. Ne—
vienam iš dalyvavusių nu riedėjo ašara per skruostus,
prisimenant tolimus gimines,

draugus ir mirusius arti-'
muos ius.
Po maldos dalyviai pakilo
nuo stalų ir su plotkele ran
kose keliavo nuo stalo prie
stalo, linkėdami vienas ki-tam laimės ir tikros ramy
bės. Nuotaika buvo pakui ir
vist jautėsi vienos lietuvių
šeimos vaikais.
Užbaigiant Kūčių va'.'.arie-į
nę, sol. V. Verlkaitis ir sol .
V. Žiemelytė,
akompojant muz. J. Govėdai, padai
navo keletą solo ir duetų.
Šventiškoj nuotaikojbuvo iš
klausytas pulkus koncertas";
Užbaigai, vaikučių ir visų
džiaugsmui buvo atvykęs ir
Kalėdų Senelis su maišu do-«
vanų.
Didelė pagarba ir padė
ka LN ir Moterų Būreliui už
tokią gražią ir prasmingą
Kūčių vakarienę.
Laikui bėgant, LN auga ,
stiprėja, apjungia vis dides
nį skaičių lietuvių be pažtū rų skirtumo. Jie renkasi čia
sekmadienio pietums,
pa
rengimams, bokalui alaus .
Džiaugiasi tuo,kas juos jun
gia, pasiginčyja kartais dėl
to, kas juos skiria.
Iš visos širdies lauktina ,
kad LNpasidarytų visus Ka
nados lietuvius jungiančiu
Centru.
K. Butienė

sudbciry
METINIS SUSIRINKIMAS
Sudbury ir apylinkės Žve
jų ir Me džiotojų Klubo Geležinis Vilkas v—ba vasario 22
d.12 vai. J. Remeikio restorano Elgin Lunch patalpose ,
šaukia metinį klubo narių
susirinkimą. Kadangi bus
renkama nauja klubo valdyba, prašome narius skaltUngai dalyvauti. Bus galima
pasivaišinti ir cepelinais,
lingai dalyvauti. Taip
pat
visi galėsime pasivaišinti
cepelinais.
iki pasimatymo ’.
Valdyba

C FMB
RADIO

1410

LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA

MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak.
PROGRAMOS VEDĖJAS
L Stankevičius, 1053 AlbanelCr.. Duvernoy, P.Q.

TEL. 669-8834

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę,
neiriamos ir nesidėdamos Į sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00,
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
__ $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50.
Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
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susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu-1
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Leonui G, 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S 365-0691, Henrikui N. 277-7868._____________________
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-Na, kaip tavo naujas butą? Patenkintas? Teiraujasi draugas Joną.
--Puikus, tik yra viena yda. Kaimynai viską girdi
ka mes kalbame.
- Čia paprastas reikalas, išklijuok tapetais ir
girdimumas sumažės.
JT'
- Taip, žinau, bet tąsyk mes negirdesim ka jiėi’j
kalba.

Sony

PORTRETAI- VEDYBOS- KRIKSTYNQS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
s

Į—Į Siunčiu ................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

3

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

t EL.325- 8 971.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

......... ............ —----------- ---------------

------------------------------- ----------............... ........... —-

ĮVAIRIOS PROGOS

5 psl.

Hamilton

totonto

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūrus nuosavuoM namuos* —

HAMILTONO L I E T U V I V KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos:
10 — 5 v.p.p.
pirmadieniais
antradieniais
10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais
10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais
10 — 5 v.p.p.
10 —J v.vak.
penktadieniais
šeštadieniais
9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir
prieš ilgus savaitgalius “Talka”
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:

Depozitus ( P.C. A)
6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) '8% ’
Terminuotus depozitus 1 metu
IMAME

UŽ:

Asmenines paskolas
Nekilnojamo turto paskolas

12%
11%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Kapitalas — virš $6,500,000

MALONIAI KVIEČIAME VISUS HAMILTONO IR
APYLINKIŲ LIETUVIUS ATSILANKYTI Į
MUSU RUOŠIAMA

Kaukiu.
BALIU
VASARIO 2 1 d., šeštadieni, HAMILTONO JAUNIMO
CENTRO SALĖJE, 48 Dundurn St. N.
*** ĮVAIRŪS gėrimai
*** ŠILTI VALGIAI, KAVA, PYRAGAI
*** LAIMĖS STALIUKAI IR KITOS
STAIGMENOS
*** VERTINGOS PINIGINES PREMIJOS
KAUKĖMS
*** LINKSMOJI DALIS IR ŠOKIAI .grojant
J. Vaičiaus orkestrui.
Pradžia 7 vai. vak.
ĮĖJIMAS: suaugusiems S3 00,
studentams ir pensininkams $2.00.

DLK Algirdo Saulių Kuopa
Hamiltone

,

NAUJIE NA
Ruoškite kaukes, nes va
sario mėn. 21 d. Jaunimo
Centre bus Kaukių Balius .
Geriausioms kaukėms bus
paskirtos nemažos piniginės
premijos. Kaukių premija
vimui jau gauta aukų iš: Jo
no Kažemėko 50 dol., Petro
Žulio- 35 dol., Adomo Bui. nio- 25 dol. Gedimino Skaisįčio-2O dol. Bus ir daugiau
/aukotojų, kurių pavardes
^paskelbsime vėliau. Bus ir

laimės štaiiukų.Virtuvę tvar
kys šaulėStasė Petkevičienė,
žada paruošti įvairių patie kalų. Nepamirškite, kad va
sario 21 d. esate laukiami
visi- su kaukėmis ir be jų’.
Ad.

Otonas STASIULIS, KLB Hamil
tono apyl. v-bos ižd.y kurio ran
kose buvo pirmosios
Kanados
liet, dainų ir taut. šokiu šventes
finansinė atsakomybė.
Nuotrauka K.kĮ.

^hieagos dangum
- Margučio koncertas Lietuvių Radijo Programa
Margutis sausio 25 d.suor
ganizavo koncertą, Jį atliko
pasauilinio mąsto menininkai
•Dana Pome ranča itė ir Y .
Mazurkevich. Sausakimšai
žiūrovų
salei jie suteikė
daug džiaugsmo.
Muz.D.
Lapinskas labai tiko akomponuoti šiai porai: jie visi
jauni, parodė puikius talen
tus muzikoje. Garbė mums ,
kad turim tokius menininkus.

• Margutis savo Pelkių Z i pūrelio programoje vis įne
ša ką nors naujo ir savotiš ko, įvesdamas ir naujų ta lentų.
Daugiausia rūpinasi
programos įkūrėja Dalia Bylattienė, kartais jas ir pra
ves dama,
Danutė Baleišaitienė vie
noje jų kalbėjo apie Ievą Si6 psl.

monaitytų ir Klaipėdos kraštą/š.m.sausio 8 d./, girdė —
jome
poetą Henriką Nagį
skaitantį savokųrybos.
Lietuvių Radijo Forumas
davė 1975 m.apžvalgą,: kurioj dalyvavo dr.K.Pęmkus,
inž. Jurkūnas, Vyt.Kasčiū
nas, D. Vaitkevičiūtė,ką tik
grįžusi iš III Jaunimo Kon
greso ir Saulius Kuprys.
LT sausio 18 d. PLB Jau
nimo vadovas Romas Kasperas patelkė žiūrovams dau
gybę skaidrių nuobraukų iš
III Jaunimo
Kongreso.Jį
pristatė kun.Kežys, JC LTV
valandėlės vedėjas.
-Mažosios Lietuvos D-jaSurengė gausingą Klaipė
dos krašto atvadavimo 53 m.
sukakties minėjimą Tėviš
kės Parapijos salėje sausio
18 d. Buvo pristatyta T. Ta
mošaičio knyga Lietuvos Pa-

) Svečiai iš Windsor'o
Didelių šalčių lydimam,
šįmetiniam sausy,ir miesto
gatvėm dar ne visaipravalytom nuo pakartotinai už
versto sniego, Torontą ap
lankė tolimi svečiai. Tai
motelių savininkai Januškai,
atvažiavę iš Wfndsoro ap
lankyti universitete studijuo
jančią savo dukrelę.
Aišku, kas gi, atvažiavęs
tokiąkelionę, neužeis aplan
kyti ir sekmadienio popietėje pasisvečiuotiLietuvių Na
muose. Tuo labiau, kad čia
susiranda nemaža pažįstamų
su kuriais smagu pasikalbė
ti ir pasidalinti nuomonėm.
Kas būdinga, kad Petras
Januška tapo biznierius vi
sai netikėtai. Prieš aštuonius metus netekęs darbo ir
savo darbštumu neturėdamas
už ko stvertis, jis užtiko
pardavimui
išstatytą pat
rauklų motelių junginį. Pa
sitarus su žmonele, po ne ilgų derybų jie taip ir tapo
dąugiavienečio Cadilac mo
telio savininkai. Nežiūrint
daug laiko pareikalaujančio
užsiėmimo,Januškai matomi
visuomeninėje veikloje ir
suranda laiko surengti gra
žaus atgars io sus ilaukusias
literatūrines vakarones De
troito laikraštininkams.
Papietavus ir laikui grei
tai bėgant, ponia pradeda rū
pintis apie kelionę. Svečiai
nori dar šiandien sugrįžti Į
namus. Ilgiau nebelaukdami,
dar prilaikomi LN knygininko inž. Petro Lėlio, jie atsisveikina ir, dukrelės lydimi,
išskuba iš svetainės.
Bumbulis ir Dundulis
Prie stalo likę torontiečiai tęsia savo pasikalbėji
mą. Jie prisimena vaka
rykštį parengimą čia,kur
hamiltoniškiai suvaidino An
tano Rūko linksmą 3 veiksm.
nutikimą Bumbulis ir Dun
dulis. Mačiusieji, kalbėda nules i, gėrisi gerai pastaty
ta komedija, turtingom deko
racijom /Liudos Stungevi čienės ir K.Mikšio/ir ar
tistų paruošimu /St. Ilgūno/.
Svečiai
su pasitenkinimu
i apie Ham iltono Aupasišventusius vaidin
tojus ir jų režisorę , Eleną
Kudabienę. Ypač tuo prhdi -

niu eilėraščiu, kurį pasakė
Lina V&rbickaitė.
Žiūrovams
buvę miela
nors ir mėgėjiškoj scenoj
pamatyti lietuvišką sodybą,
avilių pristatytą sodą ir ge rai sugyvenančius du gaspa dorius. Bet nelemti vėjai
pūsteli, dėl kokio ten nesu
sipratimo, dėl
išskridus io
bičių spiečiaus, iškyla kalti
nimai ir kaimynai tampa
priešai.
Šalia vis daugiau įsiliepsnojančios kaimynų "nezgados", veikale figūruoja ište
kėti norinti senmergė Rožė
/Marija Kalvaitienė/ ir dar
daugiau piršlių laukianti Agulė / Elena DauguvietytėKudabienė/. Na ir norimos
santaikos didžiausia prie
žastis- besimylį kaimynų
jaunyliai
Dobilas / Algis
Paškevičius/ir Radasta/DaHa Jonikaitė/.
Pietautojai,
apsvarstę
gražios sodybos kieme, prie
alaus uzbono įsivyraujančią
taiką ir
daugiapor inėmis
vestuvėmis užsibaigusią ko
mediją nutaria, kad geriau
siai pasirodę bus Dundulis/
A ntanas L augaiys/, Bumbul is
/Algis Ulbinas/ ir Agulė/E .
Kudabienė/. Ypatingo dėme
sio susilaukė ir kaimynas
Girdžius, gerai atlikęs savo
vaidmenį/stepas Ramanaus
kas/. Tuo labiau,kad jis,torontietiSjir tik reikalui išti
kus, prieš savaitę susipaži
nęs su role, atėjo į pagalbą.
Bet tuo tarpu, vienas pie' tautojas, neva pasipriešin
damas, neva . pataisydanas
besikalbančiųjų stalo kaimy
nų nuomone, įsiterpia į po kalbį. Išlenkęs iš Lokio ba
ro užsakytą stiprumėlį, jis
sako, jeigu viskas ten buvo
taip gerai,kodėl bičiuliai ne
atkreipė dėmesio į pačius
vaidintojus. Į jų
sudėtį.
Tiksliau pasakius, į jų inty
mesnį elgesį ir į jų atvirkščląsias
proporcijas. Kad
vaidinimas buvęs perdėtai
juokingas, tame ir esąs di
džiausias hamiltoniečių išmanlngumas. Savo aktorių
sudėtimi jie įvedė į sceną
tokių
kontrastų, kad ir be
ąuotalkingo veikalo turinio
ten būtų buvę gardaus juoko .
Jeigu vaidinimą sekę, paste
bėjo profesionalų piršlį Ta-

msrys. Žmonės ja labai do- darbuotojų suvažiavimas Umėjosi ir įsigijo.
nion Pier ar Sodus ūkyje.
Lietuvių Sodyboje rašyt .
Gegužės 25 d. bus pami
Algminienė papasakojo apie nėtas J. Būtėno žuvimas oKlaipėdoj atvadavimą, nes ji kupuotoje Lietuvoje.
buvo
tuo metu Klaipėdoje
Žurnalistų metinis parenkonsulato tarnautoja. Ne tik, ■ g imas-Spaudos Balius praėpasirodo, prancūzai norėjo' 1 jo labai sėkmingai. Ypač pa
valdyti mūsų uostą ir mies sižymėjo muz. A. Jurgutis su
tą, bet ir lenkai, kurių
du savo kvintetu, E. Pakštaitė
laivai buvo atplaukę su ka par triko jaunuos ius plunks nos
riuomene įsitvirtinti. Tačiau, mėgėjus premijoms, inž. Ru
mūsų sukilėliai, daugiausia dis pristatė Chicago Tribune
iš pradžių klaipėdiečiai, vė užsienio skyriaus red.MJMc
liau iš Didž. Lietuvos, kartu Guire. L Z C V įteikė jam
su šauliais, partizanais, cl - specialų adresą.
viliais nušlavė vokiškus po
Ta pačia proga tenka pa
licininkus.
minėti ir Lietuvio Žurnalis
- L ietuvių Žurnalistų ' S-ga- to nr. 6 pasirodymą. Virše
S-gos ruošiamo Metraš lyje jaunas Vtkt. Nakas ir
čio medžiagą tvarko Vyt. gabus minčių reiškėjas kun.
Kasniūnas.
Pirm.
kun. V. Bagdonavičius, o 32 pusi,
J..Vaišnys sausio 16 d.pasi gražiai sugrupuoti, prirašyti
kalbėjime per Margučio ra kun. J.Vaišnio, kun. J.Prunsdijo programą, užklausus P. klo, Br. Railos, prof. Puzlno,
Petručiui,kodėl nebus Spau Alf.Nako, E.Pakštaitės, D.
dos Teismo, atsakė,kad pa Vakarės, J. Kuprionio, J.
būgo grąsinimų. Kai kas ne Karkos, VI. Būtėno, J. Ja—
suprato' tokio teismo esmės. nušaičio, A.Pužausko, Vyt.
Spaudos teisme galėjo pasi Kasntūno ir kitais straips
reikšti įvairios išvados, ir niais bei nuotraukomis. Patai gal būtų išėję į naudą pa sigęsta žinių apie Chicagos
čiai spaudai. Taip pat jis skyrių, kuris nors silpnai ,
pranešė, kad rudenį bus šau bet dar veikla.
kiamas
spaudos ir radijo
Bal. Brazdžionis

Taupyk ir

skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
IMA:

MOKA:
9!4% už 2 m. term. dep.
834% už 1 m. term. dep.

9!4% už asm. paskolas

7!4% už taupymo s-tas
8!4% už pensijų planų
6% už čekių s-tas (dep.)

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 11 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro:
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų;
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

M6P 1A6

532-1149

ir

Balio Maskeliūno
/VAIJUŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ----- Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1
rulį/Algis Enskaitis/, turėjo keturienė iš Rodney, Ont., ir
atkreipti dėmsį ir į jo išsi - inž.K. Dočkus iš Cicero, III.
reiškimus. Ypač, kada jis,
Biblioteka atidaryta kiek
piršdamas jaunai ūkininkai vieną sekmadienį nuo 1- v .
tei Radastai, norėjo įkalbėti Dabar knygas skolina Stasys
iš miestelioatsibasčiusį ne Crizickas. Jis pats yra di
susitupėjusį individą Šel- delis knygos mė~ėjas,bib tekšnį/K. Burgundą/. Arba, liotekai vėl padovanojo 13
kada piršlys, kalbėdamas a- gerų kny ų. Dar 5-ias kny
pie stirnelės lieknumą ir ša gas padovanojo Liormanas
kalėlio plonumą, adresavo tų Meduardas. Biblioteka jiems
privalumų nepaprastai prie labai dėkinga.
šingybei. O jeigu dar pridė
Prieš kurį laiką Toronte
jus piršlio paminėtos prie buvo gana veikli Verslo Są
šingybės eiklumą ir jos pa junga. Kelis paskutinius me
rodytą vikrumą, žiūrovams tus jos ve ikla buvo sumažė
to užteko. Buvo galima plyš jusi. Šiais metais, Verslas,
ti iš juoko. Tame ir buvo mtar ė kiekvieno mėnesio
daugiaus ta humoro sukėlusi pirmą antradienį? vai. v. da
veikalo kulminacija.
ryti susirinkimus įvairiems
O jeigu hamiltoniečiai su aktualiems klausimams aiš
gebėjo taip įmantriai papil kintis .
dyti jau ir taip juokingą Rū
Choras Varpas praneša,
ko veikalą, juos tenka svei kad bendra visų choristų re
kinti ir pagirti jų gražias peticija įvyks vasario 3 d. ,
pastangas. Ypač, kad jie ne antradienį 7:30 v. v.Gedimi
pabūgo tokį šaltą sausio 17 no Pilies Menėje.
Sekmadienio popiečių meatvykti į Torontą.
Tiktai jam dar kiek neaiš- tu LN vyrai dežuruoja Vy
ku dėl programoje panaudoto tauto Didžiojo Menėje irteižodžio butaforija/Ada Pet - kia svečiams visokeriopąLN
raitienė/.Ar negalima iš - informaciją. Į LN Vyrų or
rasti ką nors lietuviškesnio. ganizaciią
galima įstoti
Šviesos buvo tvarkomos sekmadienio popiečių metu.
Edvardo Stungevičiaus.
Prieš 25 metus suvažiavę
Pataisa
i Torontą, dejavome, kad nePopietės aprašyme nr. 21
turime kur susirinkti pas —
Pasirodo, kad Moterų Bū- kaitoms, diskusijoms ir įrelio parengime dalyvavęs , vairiems svarstymams. Dakoncertu gėrėjęsis ir vakaro bar tam reikalui patalpų tupajamomis besirūpinąstau- rime, LN išskėstomis rantietis buvo klaidingai infor- komis tokias paskaitas, s immuotas.
poztumus ir diskusijas su—
Abu solistai buvo įvertinti tiktų. Jos atneštų daug nauvienodais honorarais,po 150 dos ne tik tiems, kurie jų
dolerių.
klauso, bet gal dar daugiaū
Montrealietė sol. G. Čap - tiems, kurie Jas skaito, aiškauskienė iš jo dar įsigijo kiną ir diskutuoją. Mūsų
vieną LN šėrą,kuris kainuo- šviesuomenė, nubuski’.
ja $ 1OO.
Reikalingas yra proto po—— - ——.
ilsis ir raumenų mankšta,
LIETUVIU NAMAI tašiau negalima visą gyveni
mą suvesti į vieną sritį.
Dabar žiema. Negalima
Sekmadienio popietėje su
tiktas tautietis labai ats i- marširuoti paskui rutuliuką
nemalonu
prašo torontiečių pamėgtą golfo aikštėje,
solistę Giną Čapkausklenę. braidyti po gilų sniegą zuikio
Pereitą sekmadienį po- pėdomis, šalta ir nemalonu
pietėn
susirinko per 200 žiūrėti į eketėn įmerktą
dalyvių. Popietėje atšventė meškerę, tai bent tą laiką
savo gimtadienį Kostas Pet sunaudokime proto mankštai ■
rauskas. Jis prie stalo daly Iš poros išdiskutuotų klausi
vavo su savo šeima ir arti mų sau ir mūsų lietuviškajai
maisiais draugais. LN ad - kolonijai nusipelnysime gal
ministraclja Kostą Petraus daugiau, kaip sugavę 25 sva
ką per garsiakalbį pasveiki rų žuvį, nušovę kelis zui no ir popietės dalyviai jam klus, ar iš karto įmušę gol
fo rutuliuką.
sugiedojo Ilgiausių Metų.
Nario įnašus įmokėjo; V.
Iš toliau atvykę, pasirašė
Svečių knygoje:J. Rastapke - Jurevičius $1OO, V.E. $50
vlčlus iš Dutton, Ont., J. Pa ir Bumbulytė R. $15.
ii

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KAI LENKAI PERIMA
INICIATYVĄ,
Kaip jau daugkam žinoma,
šiuo metu šiame kontinente
vieši Iš Varšuvos atvykusi/
kurioje nuolatinai gyvena su
savo vyru Jurgiu, dailininku
Ir gobelenų meisteriu/ Al
dona Dvarionaitė. Ji, pakan
kamai plačiai tarptautiniame
muzikiniame gyvenime pri pažinta Ir įvertinta. Pianis
tė, žinomo mūsų muziko,
kompozitoriaus, prof. Balio
Dvariono duktė. Jos brolis
Jurgis,
smuikininkas, D.
Oistracho mokinys, irgi vie
ši Jungtinėse Valstybėse.
Jiems abiems kartu Ir kiek
vienam atskirai, privačia iniclatyva, numatyta eilė vie
šų koncertų ir rečitalių. At
rodo, kad pagrindiniai jų
pasirodymai numatyti ne kur
kitur,kaip New York'e.
Ir
tuo rūpinasi ten pripažintos
ir žinomos koncertų rengi
mo agentūros, kurioms pri
einamos to didmiesčio pa
čios iškiliausios s ai ės, kar
tu beveik garantuojančios
gausią ir dėkingą klausovų
auditoriją šalia to. Jau vyk domi ir muzikiniai jų išpil -

domų
kurinių užrašymai
plokštelėse. Čia, regis, tuo
domisi ne vien tik mūsiškiai
klasinės muzikos mėgėjai,
bet ir amerikinės plokštelių
leidimo firmos. Taipgi,tu
rėta pasirodymų ir per ame
rikines radijo stotis. Ir, štai,
kalbant apie tolimesnes Al donos ir /ar Jurgio, bendras
ar atskiras gastroles pro
vincijoje, lyg tyčia, iškyla
visa eilė tik pusiau numaty
tų keblumų. Su Aldona, lyg
ir
mažiau problemų. JiLenkljos gyventoja, Lenkijos
pilietė, su jos broliu Jurgiu
- jau kiek kitokia padėtis .
Jis- iš Lietuvos atvykęs ,
aišku, sovietiniu pasu. Va,
čia ir kyla minėti nesklan durnai, lydimi savotiškos
nežinios, lyg ir baimės, lyg
ir nepasitikėjimo ir nekant
rumo,
ar net nežinojimo,
kaip toliau elgtis.
Va, vienoje, gana gausiai
lietuviais^
apgyvendintoje
vietoje, būrelis mūsų kultū
rininkų nagrinėjo, svarstė
šią tikrą ar tariamą proble
mą, šnekėjosi asmeniškai,
naudojo telefoną vieni kitus
pasiekti, pasitarti. Visi tu
rėjo primygtinai gerus no
rus, bet nei privačiai, nei.
organizacijų atstovai, taip ir
neišdrįso būti "sponsoriais"

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE
Kaina nuo $849.00 ( laukiama patvirtinti)

IŠVYKIMO DATOS:

Gegužes 20 ir 27 d.
Birželio 17 d.
Liepos 15 d.
Rugpjūčio 12 d.
Rugsėjo 2 ir 9 d.

14
dienų su visu išlaikymu — Vilniuje — Minske
(tik 132 mylios nuo Vilniaus) — Maskvoje.
SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS !
Mes paruošiame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui jūsų
gimines iš Lietuvos i, Kanada.
,r> '
RUOŠIESI L MIAMI ?

- UŽSIRAŠYK. PAS MUS,

tik $ 133.00, i_ ten ir atgal !

keliauk šįmet pro montrsali
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MUSU MIESTE.
Rašyti angį i škai:

ADRIA TRAVEL. SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q.H2W 1Y7 CANADA

Dvarionų koncerto. Tačiau,
vlslbe Išimčių sutiko irprlžadėjo, jei tik kas nors kon
certą jų kolonijoje suruoštų ,
jie ne tik patys ateitų, I bet
ir kitus paragintų dalyvauti.
Be to, jei būtų reikalas, net
ir piniginiu įnašu, parama
nevengtų prisidėti. Žodžiu .
darykite, ruoškite, stenki tės jūs patys, visi kiti, tik ne
aš. Žinote, gali žmogus su
sikompromituoti, gali viešai
kas kokį nemalonų sinonimą
mano adresu paleisti. . .Tai
gi. Visko gali būti. Tuo kart
vienam išmoningam tautie
čiui atėjo beveik palaiminga
VASARIO 16-stos minėjime praeitaisiais metais. Plateau salėje. Pirmoje eilėje iš kaires:
mintis. Čia jau gavosi tik dr. Q. Ą. Jaugeliene, LaSalle miesto burmistras Raymond, S. Piečvitiene, estu atstovas, VLIK.Q
pirmininkas
dr. K. J. Valiūnas ir toliau kun. J. Aranauskas ir kt.
Nuotrauka T. Laurinaičio.
ras "modus vivendi". Atsi
eit, ir vilkas sotus ir ėriu
Visi tėvai ir draugai ma
kas patenkintas'. Buvo susi pro mūsų gyv.’ vieta prava to šeštadienio Lituanisti
loniai
kvie. iami tame minė
nių
Kursų
metu.
Temą
pasi

siekta su tos vietovės patri žiuoja Aldonos Dvarionaitės
jime dalyvauti '.
otinėmis /aiškiai antikomu vyras Jieži Kožekovski.Ma rinko patys studentai. Atsi Mokyklos Vedėja
nistinėmis/ lenkų organiza niau, kad teks naudoti mano lankė pastovieji 2 12.
I-ą dalį pravedė dr. Ilona • Monika Gaputytė su broliu
cijomis, kurios be jokių gerokai aprūdijusią lenkų
svarstymų ar abejonių,mie kalbą, bet maloniam nustebi Gražytė-Maziliauskienė, n-ą Pranu išvyko į Floridą, San
Pete Beach. Žada praleis
lai sutiko savo vardu ruošti mui,puikiausiai pasikalbėjo dr. Henrikas Nagys.
ti
ilgesnį laiką atostogauda
me
lietuviškai.
Atsieit,
toji
koncertą, pravesti deramą
reklamą savo ir amerikinės Aldona, turi būti geru ir
LITUANISTINĖ MOKYKLA mi.
praneša,kad Vasario 14 d. • Mirė Regina Naginytėspaudos tarpe. Net ir salę " kietu lietuvišku riešutu ",
Biega. Palaidota Hudson ka galvojama imti pačią įmant pajėgusiu savo vyrą išmoky- yra Tėvų Diena.Mokinių tė
riausią didmiestyje, kurioje tilietuvių kalbos, net ne Lie vai prašomi atsilankyti į pa  pinėse. Velionė yra duktė Akasmet vyksta Metropolltain tuvoje gyvenant. Svečią iš mokas nuo 9- 11 vai., pasi lekso ir Marcelės Naginių,
kurie turi motelių verslą
operos gastrolės, žymiau Lenkijos kelionėje po Vid. kalbėti su mokytojais, išsi
pnie Dorlon, P.Q.
sių pasaulinio garso meni Vakarų valstijas globoja mū aiškinti rūpimus klausimus ,
ninkų rečitaliai. Beje, joje sų dr. Saulius Šlmoliūnas.
Tą pačią dieną 11 vai. Mo
REIKALINGAS JANITOR kykla
minės
Vasario 16
laisvai
susėda puspenkto
VYRAS NAMŲ PRIEŽIŪRAI,
šventę. Seselė Paulė praves
tūkstančio klausovų/ ar žiū
pašnekesį su vaikais Vasario Cote dės Nei ges miesto dalyje.
rovų/ Žodžiu, lenkiškoji ko
DARBAS DALINAS - part time|
16 Reikšmė.
lonija, visi jų vadovaujantieji
Birutė Nagienė parodys žmogus turi būti sąžiningas ir. •
sluogsniai,tiesiog apsidžiau
filmą iš neseniai buvusios visad blaivus.
gė, sulaukę ne eilinio talen—
NAUJA VALDYBA
Kalėdų eglutės.
to ir garso pianistės iš Var
Skambinti 738 - 4891
L ietuvių Akadem inis Sam
Pamatysime
generalinę
šuvos. Čia lenkai gausūs ir
Max Frieman
stiprūs, ir labai jautrūs kul būris Montrealyje išrinko tautinių šokių repeticiją.
tūrinei reprezentacijai iš naują valdybą, senajai už
All Seasons Travel, b.o.
tėvynės. Pačiam teko maty baigus dviejų metų kadenciją.
Pirmininkė- dr. I. Mazi2224 DUNDAS STREET W., visais kelionių reikalais
ti, kai į lenkų tautinio an
betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO
x b
c o O O C OI
samblio iš Lenkijos gastro liauskienė, vicepirm. - L.
Gedvilaitė,
sekr.
-H.
Nagys
,
M6R
1x6
td. 533"3o3l—
les atvykdavo organizuotai
autobusais iš įvairių miesto parengimams- K. Barteška,
DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I
dalių ištisos jų parapijos , iždininkas- R. Lapinas.

V Bačėnas

patiems dvasiškiams ir se
NUSIKALTIMAI IR
serims vienuolėms vadovau
BAUSMĖS
jant.
Šios temos diskutavimas Gi mūsų kalbamu atveju .
2-oji jos dalis- vyko praei - ■
ar tik ne pirmą kartą tarp
lenkų ir lietuvių bus vykdo
ma draugiška "detantės"po
(LeJotlcvi (2s.Tam.ic
( Mike Rutkauskas )
litika.
Žinoma, jie viršys
mus tūkstančiais, nes mū GREEN WARE GLAZES FIRING KlLNS
siškai!
teįstengsime
su
477-G Delmar Ave..
traukti tik šimtus.

k

POINTE CLAIRE. P.Q.

P.S. Vieną vakarą sus
kambo telefonas. Pas įrodo , i

LIETUVAI

Medžiaga suknelėms - Crimlenr; kostiumams ir Švarkams • šimtaprocentine rūšis
- pusė kainor.
. ...
Angliško medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester io - nuolaida iki 60 %.

Skarelės vilnones arba šilkinėsir nouidbsiais pieSioiois.
Megztukai, golfui ir pulo.eriniai - didžiausios pasirinkimus spec,eitom,s
karnomis.
• c iq TA
Molerilki paltai - Borgono (ari., far) įvairaus dXdž,o irk S49.JU.
Vyriški megzti marškiniai (kanodiški) - pusė kainos- Taipgi, daugybe

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniu
soldytuvoms.
Prašome ule

S f PARCEL
n- D. C. Mon,r,0|,

SERVICE, 3891 St. Lomrence Bled..
P.O. H2W 1X9. 1,1.844-9 09 8.

H9R 4A5

Tel.685-0370

Tel: 844 -5292 ir 844-5662.

fina

•
IR

—

TEL.: 694-1037

(MIKE RUTKAUSKAI*

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle.

Bases
PLAZA FINA

MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
MISE-AU-POINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS
POINTE-CLAIRE

Tel. 366-7281

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ IŠORĖS(Body) TAISYMO
DAŽYMO, BEI

KITUS MECHANINIUS DARBUS.

APTARNAUJAME GAZOLINO IR
PRODUKTAIS.

ALYVOS

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
q

Savininkai V. Šulinskas & San, te/. 389 - 057 7.

LEO

NIEKO

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

IR

GREITAS

PRISTATYMAS

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

i__ 3

VEIKIANTI

7576 CENTRALĖ

-

PAŠTO

STAIGA

LASALLE

-

365-0770

89 Orchard Street, La Salle,P. Q .
[vairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
otliekcynas sąžiningai ir orieinamomi s kainom! s.
- tel. 366-6237- 3876._______________

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus
— Venture —

Jettė & Frere Lt e e
Viskas moderniems namams
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstiekima. Veltui įkainavimas,
ibing & Heating kontraktorius.

,
140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
1976. II. U

William

Dicks

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik
$ 1,75 už kv. jardų ).
•
•
•
•

Mano specialybė ir laiptu bei sienų,išklojimas.
Padarau madingus pakeitimus.
Pristatau į,namus pavyzdžius.
Padarau išmatavimus ir
įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7 6 8 -6780 — 7962

7661 -A CENTRALE 495-90e Ave.
365-7146
366-1143

NL REIKALAI___
RĖMĖJO PRENUMERATĄ,
nemažiau $ 15,-sumokėjo:
Stasiui Is Ott. / $2o./, Ha
milton; dr. Rev. V.Skilan džiūnas, Ottawa; Astrauskas
J. .Toronto; Martinaitis J.
Ir Bttnerls J. iš LaSalle;
Morkūnas
St. iš Verdun;
Krauza M. iš Montrealio.
AUKOJO:
Dilys J.-$5O; Zinkevičius
Br. - $1O; Vizgirdai J. ir M .
Oželis Vyt., Stankus J., po
$ 5; Masionis A. ir Trečio
kienė A. po- $3;Daunys J. ,
SipellsW., Skaisgirys V.,
Abromonis Br. po-$2, 50;
Daunienė L. - $2. ;Šulmist ras M. ir Saplys Br. po-$l.
Širdingas ačiū '.

turi 17 NL akcijų.
Alfonsas ir jo žmona Vik
torija rūpinasi laikraščio
reikalais nuo pat atvykimo į
šį kraštą.
Paskutiniu metu abu be
veik kartu susirgo ir buvo
operuoti Royal Victoria ligo
ninėje.
Tad,
vykdant vajų, buvo
sukelta
$ 8.310.Dabar yra$ 8.340.Ačiū ’. Ir laukiame atsilie
piant k itus.

• NL bendradarbis J. Kari
butas iš Los Angeles buvo
butas iš Los Angeles, buvo
patekęs į nelaimę; krisda
mas nuo kopėčių ant cemen
tinio grindinio sus įlaužė ko
• Alfonsas
Daugelavičlus ją ir nuo sus įtrenk imo turė
nupirko 3 akcijas prie jau jo kitų komplikacijų. Dabar
turėtų 14 akcijų. Tad iš viso jau pasveikęs.
fjL

Lietuvos valstybės atstatymo 16 Vasario šventės

MINĖJIMAS
Montrealyje,

įvyks vasario 22 d., sekmadieni.

11 vai. iškilmingos pamaldos Ausros Vartų ir Sv. Kazimiero bažnyčiose.
Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

3 vai. p.p. PLATEAU SALEJE, 3710 Calixa Lavai le minėjimo iškilmingas AKTAS. Buv. KLB Krašto Valdybos

pirmininko Eugenijaus Cuplinsko paskaita.
Menine programa išpildys: sol. Gina Capkauskiene, AuSros Vartų parapijos choro Vyru Oktetas
Mokyklos tautinių šokių grupe ir Montrealio lietuviu jaunimo ansambl.o

jaunesnieji — “Gintarėlis”
Maloniai kviečiame visus lietuvius minėjime dalyvauti.

GINTARO

Mon|rea|io Apyljnkes Valdyba

lins savo įspūdžiais iš ke ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS • Susirgo ir gydosi ligoni
lionės po Pietų Ameriką. Vi
Į£ovo 7 d. po 11 vai. pamal - nėje Mary Laurinaitienė.
sos narės bei viešnios yra dų Aušros Vartų parapijoj DĖMESIO:
kviečiamos skaitlingai daly šaukiamas L. K. Mindaugo
1975 m. rugsėjo 18 d.atva
vauti.
Šaulių kuopos susirinkimas . žiavo iš Lietuvos lietuvė su
Bus renkama nauja vadovybė. mažamečiu sūnumi pas sa
o LKVS ” Ramovės " Mont
Visi šauliai kviečiami da vo vyrą. Pavardės nežinau .
realio skyriaus narių meti
'
- —lyvauti.
„
,
V. Susinskas, Sakė gyvena Ontario provin
nis susirinkimas šaukiamas
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" noujom skaitytojui
1976 metų kovo 21 d. 12 vai.
V-bos Pirmininkas cijoj, prie Quebec'o sienos ,
tik už $5.00 metams 1
šaulių būstinėje.
• Susižiedavo Algis
Po- miestelyje pro kurį eina ke
causkas su Diory Flanagan. lias į Ottawą.
P rašome iškirpti ir prisiųsti
® Vytautui Gruodžiui atsi
• ,
.
Reikalas labai svarbus.
Abu jaunieji dirba spaus
su virs nurodytu
------------------------------------------------------statydinus iš Lietuvių Die
prenumeratos
'Pavardė ir vardas)
tuvėje Co^ransville. Sužie - Nuoširdžiai prašau atsiliep
nos rengimo komiteto pir
duotuvės įvyko jaunojo tėvų ti, ar kitus tautiečius,kurie
mokesčiu.
------------- 7777, --------------------------------fTikslius adresas)
mininko pareigų, jo vietą
žino apie tą šeimą,pranešti
namuose.
užėmė J. Šiauč tūlis, vicepir e P. ir M. Petrauskai auto adresą ar nors pavardę per
mininkas R.Otto.
mobiliu buvo nuvykę į Flori NL redakciją.
Nuoširdžiai d&inga, tuo
s Joanos ir Stepono Kęs - dą.Ten maloniai praleido du
•KLK Moterų d-jos Mont
pačiu lėktuvu skridusi St.S .
realio sk. valdyba vasario gailų 40 m. vedybinė sukak mėnesius.
15 dieną tuojau po pamaldų tis ir Stepono 65 m. am pas Seseles šaukia visuotiną žiaus sukaktis buvo gra
žiai ir nuoširdžiai paminė
ir labai svarbų narių susi
tos Aušros Vartų parapijos
rinkimą. Jo metu bus svars
tomas Velykinis stalas,be to salėje./Platesnis aprašy Pontiac ★ Buick ★ Astre
ponia G.Rudinskienė pasida mas bus vėliau/.
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ

I

Į
I

• Montrealio jaunimas,ku
ris dalyvavo Pietų Ameri
koje suruoštame III Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kong
rese, grįžo su gražiais įspū
džiais ir kovo m ėn. 6 d .Auš
ros Vartų parapijos salėje ,
7;3O vai. vak. ruošia įdomų
POKONGRESINĮ VAKARĄ .
Pristatysime Pietų Ame
riką ir patį kongresą skaid
rėmis ir pasakojimais. Po
to šokiai,lengvos vaišės,lo
terija.
Kviečiame visus lietuvius
atsilankyti ’.
Montrealio Jaunimas

MONTREAL WEST

AUTOMOBILE

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU

1 • NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

MUSŲ

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

PASITARNAV1MU 1

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
ir su išimtimi Jums,
PASITARNAUS I

i

RENDELL'S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS
Tune Ups. Brakes
Motor a Transmission, etc.

• UŽEIKITE I

ĮSITIKINKITE

pasinaudokite i
TEL.: 636-6417

BIRCH MOTEL - JONAS AUKŠTUOLIS savininkai, 635 Ouachita Avė.,
Hot Springs National Park, Arkansas, USA. Prieinamiausies sąlygos
apsistoti prisiunčiant 5 5.Q0 depozitą ui kambarį prieš atvažiuo/ant.
GERA

PROGA

.

Puikiai įrengta ir net kilimu išklota
NL redakcijos žemutine patalpa. I šnuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas
— • —

1440 vue Ste-Catherine Onest
Suite 600

PARDUODAMI GEROS KOKYBĖS
GINTARINIAI KAROLIAI.

Skambinti 482

Tel: 866-8235, namu 4 88-8528

3973

PASIKALBĖKITE SU

73S LAKESHORE DRIVE

-Managarsu

DORVAL

nu

© Royal Trust g)

LEO GUREKAS.

montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH

Atstovas J. Skučas,
......
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

489-5391

ĮAt the end of Sbertxooka Street West)

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė - sklypai ir žeme)

LEFEBVRE & ROBERT

DR. A. O. JAUGELIENL
Dantų gydytoja

DR. V. GiRIUNIENt
Dantų gydytoja

TRUST GĖNĖRAL DU CANADA

1410 GUY STREET
SUITE 11 - 12
MONTREAL P.Q.

5330 L Assomoticn Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3535

3270 Boul. Langelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ, PADĖS JUMS

T el. 932 - 6662; nomų 737 - 968 1.

V. PĖTERAITIS

Dr.A.S. Popieraitis

254-4566

/ Namu - 72 1-06 14'

B,A., M.D.. C.M., M.Sc.. L..M.C.C-, E.R.C.S.fc'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

G

Tel. 931 -4024

PHARMACIE

ATIDARA

NUO

ROBERT GENDRON LPH.rrop.

9 VAL. RYTO IKI

366-9742

į

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra

aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.
o

Didelis pa.sirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTR ALE

r

į 7843 O.XTKALe

AVENUE

LASALLE

363-3887

300-1202 (DECORATION) Į

Greitas ir tikslus patarnavimas!

11 VAL. VAKARO

PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

.VIETA GERAI

D.N. SALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc,
445 Jsan Talon West. Suite 395,
Tel: 273-3442, 273'9 is 1, 737-0344.
Foto E.M.L.S.
Montreal, Que.
Sistema.
=

cignon

7626 CENTRALE LASALLE

GALVOJATE PIRK.TI AR PARDUOTI?
Į NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS Į

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

r

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q.
— Tel: 871 -9644, namu 678 -3660.

NOTARAS

k

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building
Suite 4)7, Montreal, Que.
Tel. 871-1430

/L

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.A„ B.C.L.
768 Notre Dame Street E. .Suite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

I

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8,

Telefonas: 766 5827

ADAMON1S INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

~
1UI

PETRASADAMONIS'

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Narni) 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L. IGNAS, B. A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s tas __ ;______ 6.0%
Asmenines
11.0%
Taupomąsias s-tas
8.0%
Nekiln. turto --------- 1----------10.75%
Term, ind.*-1 m. 9%
Čekių kredito —-------------- 12.0%
'Term. ind. — 2 m. B,25 % Investacines nuo_________ 11.0%
Tenn. ind. — 3 m. 9.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki
8 v.: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais npdirban:a
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

