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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Jugoslavų laivas Alka, kapitono Ljumo Mlmlca vadovau - 
jamas, perplaukė dokus ties St. Lambert, netoli Montreallo

prašydama suspenduoti ato
minių jėgainių vystymą pro
vincijoje, kol gyventojai bus 
tinkamai painformuoti apie 
atominės Industrijos riziką 
sveikatai.

” Kodėl, priešingai pa
reiškimams Iš valdžios pu
sės, Hydro- Quebec planuo
ja atominę Industriją, nepai
sydama Ir bendro viso pa
saulio susirūpinimo dėl to- 
klųprojektų? Ar Hydro-Que
bec turi daugiau jėgos, 
negu valdžia?,-klausė gru
pės prezidentas Roger Le
may. Jis priminė taip pat , 
kad Ir m luiste ris natūralių
jų resursų Jean Cournoyer 
nesenai viešai pareiškė,kad 
jis priešingas skubiam ato
minės energijos jėgainių 
vystymui.

BENDRUOMENYBĖS

Idl

ATSIVĖRĖ UPĖ LAIVAMS 
Pavasaris tikrai prasidė

jo, nes 1976 metų navlgacl - 
jos sezonas St. Lawrence 
Seaway oficialiai atidarytas, 
atplaukus pirmajam laivui.

Šį kartą garbė teko Jugos
lavijos keleiviniam laivui M. 
V.Alka. Jis pasieks Toron
to, Cleveland, Detroit ir 
Chicago,gabendamas ir šafc- 
dytus bei kitokius produktus.

CLOUTIER BELGIJOJE
Franęols Cloutier, kuris 

dabar dirba Quebec’o pro
vincinėje valdžioje kaip už 
sienio reikalų mlnisterls- 
paskutlnlu metu lank ės i Bel
gijoje ir Prancūzijoje.

Jo tikslas buvo ypač sus
tiprinti ryšius su Belgija , 
kaip skelbiama, auklėjimo ir 
kultūros srityse.

PASKUTINIS ARGUMENTAS 
Paskutinis paskelbtas 

smurto ir nesusivaldymo 
veiksmas supurto savo ab
surdiškumu: .

Montreallo pietuose, šeš
tadienio rytą susidūrė du 
automobiliai. Iškilus ginčui, 
argumentams buvo panaudo- 

..> tas peilis. Vienas vlaruoto- 
jų, 19 m. amžiaus jaunuolis 
buvo mirtinai subadytas ir 
atvežtas į ligoninę, mirė.

Montrealyje smurto nusi
kaltimai didėja. Šis įvykis - 
jau 31 žmogžudystė šiais 
metais.

NENORI ATOMO
I JĖGAINIŲ

Quebec’o Aplinkos 
žiūros grupė kreipėsi į
premjerą Robert Bourassa,

Prle-

AMIN TRUPĖS 
RODE Z MOJĘ

Ugandos prezidentas 
Amln pareiškė, kad jis pla
nuoja siųsti trupes paremti 
juoduosius gerHus Rodezljo- 
je.

Londone, Anglijos vyriau
sybė tvirtina, kad dar yra 
galima tvarkingai perduoti 
juodajai daugumai pirmavi
mą valdžioje, jeigu baltieji 
susitaikys su savo situacija.

Jeigu būtų pasiekta susi
tarimo dabar, tai Rode z i jos 
273. OOO baltųjų turėtų vita
lišką rolę kartu su Rode z l- 
jos 6 milijonais juodųjų.

Bet jeigu nebus susitarta, 
tai vyktų prailgintas rasinis 
karas, kurį eventualiai pra
laimėtų baltieji.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA INFORMUOJA
Sovietų Sąjungos sudarytų 
organišką vienetą". Esą da
bar, kol Sovietų Sąjunga ne
turinti pilno užtikrinimo Ry
tų Europoje, yra priversta 
remtis grynai karine jėga , 
besiekdama sau apjungti Ry
tų Europą. Nesant organiš
kos sąjungos, Rytų Europos 
troškimas Išsiveržti Iš So
vietų Sąjungos kontrolės au
ga Ir tie "nenatūralūs ryšiai 
galį vėliau ar anksčiau 
sprogti, sudarant trečiojo 
pasaulinio karo priežastį" .

Vienu žodžiu, oficialus 
Valstybės Departamento pa
tarėjas skelbia re įkalą suda
ryti organišką Rytų Europos 
sujungimą su Sovietų Sąjunga, 
kas reikštų priimti Maskvos 
dominavimą Pabaltyje.

Nor^ laikraštis pažymi, 
kad šis pareiškimas sukėlęs 
didelių ginčų Fordo vyriau
sybėje, tačiau kartu pasako, 
kad Sonnenfeldt yra dešinio
ji Kissinger’lo ranka,kad jis 
paprastai yra Ištikimas sa
vo šefo politikos veidrodis Ir 
kad tuo visu norima Išryš
kinti JAV poziciją- siekiant 
pasaulio talkos, stabilizuoti 
Sovietų Sąjungos Imperiją 
Rytų Europoj.

Tai būtų aiškus Lietuvos 
laisvės Ir nepriklausomybės 
Išdavimas 
fakto, kad 
g ■» rantuoja 
svetimoje
mums visiems reikia vėl e- 
nerglngal sukrusti, kaip iš-

Giliai mus sujaudino žinia 
apie ryškėjančius naujus pa
vojus Lietuvai. Laikrašti
ninkai Rowland E vans ir Ro
bert Novak o dienraščiuose 
Chicago Sun-Ttmes ir Wa
shington Post paskelbė tik 
dabar aikštėn iškilusią ži
nią, kad Londone 1975 m. 
gruodžio mėn. vidury įvyku
siame JAV- blų ambasado
rių suvažiavime Valstybės 
Departamento patarėjas Hel
mut Sonnenfeldt pareiškė, 
jog "JAV politika turi kryptį 
į tokią evoliuciją, kur san
tykiai tarp Rytų Europos ir

AME RIKA TAUPO
Mažiau suvartojo kūrena

mosios. Ir elektros e ne rgl - 
jos Amerika per paskutinius 
metu , Daviniai parodo, Iš 
eilės antri metai,k raštas 
suvartojo mažiau energijos.

Pakeltos alyvos kainos, 
pastangos taupyti energiją, 
sumažino ekonominį aktyvu
mą. Priedo, palyginant 
švelni žiema prisidėjo prie 
tokio vartojimo sumažinimą

Šiais metais industrijoje 
sunaudota 6%, vidutinio a- 
me riko no šeimose- 2% ma
žiau energijos.

• KLBgavo $6.OOOparamą* 
iš Daug lak uitu r Intam s reika
lams m-jos paruošti filmai 
iš lietuvių gyvenimo.

ir repalsymas 
mažiausiai talką 
palikimas tautų 

vergijoje. Dėl to

jSHS

SVEIKAS NUTARIMAS
Ontario provincija nutarė: 

gana Išnaudojimo. Visi pa - 
jėgūs asmenys, gaunantieji 
pašalpas, kurie atsisako 
siūlomo darbo, nustos pašalr 
pų. Pagal naują pa rėdymą, 
toks asmuo privalės dirbti 
dalinai,arba sezoninį belpa- 
dlenį darbą, kurį pasiūlys 
šalpos administracija. Kl - 
taip šalpa bus sumažinta ar
ba visai nutraukta.

Praeityje Jcalp ir Quebec’ 
o provincijoje, šelpiamas tu
rėjo teisę atsisakyti siūlo
mo darbo 
ve ne i jų.

be jokių konsek-

CUKRUS
Keičiant 

netrukus pasirodys įpakavi
mai cukrui vietoje 5 svarų- 
2kllogramų/t. y. 4,4 svaro/ , 
1O svarų įpakavimas bus pa
keistas į 4-lų kilogramų 
kiekį, dviejų svarų į 1 klgr .

KILOGRAMAIS 
matų sistemą,
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< Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.Mažvydo, 
v biblioteka į

GROJA MONTREALIO GINTARAS - ŠOKA TORONTO GINTARAS. PER TORONTIEČIU GINTARIEČltL SUKAKTI,
N uotrauka o. Burdžiaus.

plėtėme veiklą kai Amerikos 
Lietuvių Tarybos Informuo
tas žurnalistas Andersonas 
Iškėlėpavojus Baltijos vals
tybėms .

Dėlto, Amerikos Lietuvių 
Taryba visus Išeivijos lietu
vius karštai ragina vlsųplr- 
ma kreiptis į JAV Sena
to narius,prašant, kad grei
čiau priimtų rezoliuciją 319, 
kuri neleidžia JAV vyriausy
bei pripažinti Lietuvos.in
korporavimo į Sovietų Są
jungą.

Toliau- siųsti laiškus ir 
telegramas prezidentui For
dui, iškeliant Valstybės Sek
retoriaus Kissinger* lo ve
damą Pabaltijo ątžvllglu po
litiką, kuri yra visiškai 
priešinga prezidento Fordo 
padarytiems pareiškimams , 
o taip pat prašant preziden
tą, kad jis neleistų Valsty
bės Departamento pareigū
nams daryti pareiškimus , 
kurie priešingi JAV vedamai 
politikai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
tuo reikalu kreipėsi į Vals
tybės Departamentą, prašy
dama naujų paaiškinimų ir 
reikšdama protestą prieš to
kius to departamento patari 
jo pareiškimus. Gyvai pra
šome visus 
s uk rustl 
at lt Ink am us
Ir tele gramas , kas da
bartiniais rinkimi
niais metais turės 
žymiai didesnės įta- 
k os .

Amerikos Lietuvių Taryba

1 letuvlus 
s lu nčla nt 

laiškus

• Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas 
JAV Atstovų Rūmuose įvyko 
kovo 4 d. Jo pradžioje kun. 
A. Žilinskas sukalbėjo mal
dą, kurioje skatino melsti , 
kad JAV " taptų vilties,tei
sybės, taikos ir laisvės pa
vyzdys visiems žmonėms 
pasaulyje". Pabaigoje pri
minė, kad esame broliai 
vienas kitam, " todėl visi, 
nelaisvės prislėgti pasaulyje, 
siekia vilties ir vadovavi
mo, jų tarpe ir Baltijos 
kraštai: Lietuva, Latvija ir 
Estija. Tegul JAV vadovai 
netyli ir te ne daro kompro
misų su blogybe".

Kongresmanas Daniel J. 
Flood ir eilė kltųkongres- 
manų pasakė kalbas, išryš
kinančias Lietuvos teisę į 
laisvę.

Minėjime Altai atstovavo 
Teodoras Bl i ns t rūbas, Juo
zas Skorubskas Ir dr. Jonas 
Genys, iš Lietuvos atstovy
bės buvo dr.Stasys Bačkts , 
iš Amerikos Balso- Antanas 
Vaičiulaitis ir Barbora Dar- 
lys, Jungtinio Baltų Komlte - 
to reikalų vedėjas Edvardas 
Šumanas, taip pat dalyvavo 
latkraštlnlnkė Genovaitė 
Krlvlcktenė.

LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ I

C
NL Bendroves Valdyba yra nutaruel

laikraltj, siuntinėti tik už $5.00 pit*

nauji .m a skaitytoj am*.
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A aks tįįbam 
pa vasariui

— DIDŽIAM ATEINANČIAM - IR TAU

Atpalaidavęs ledo varžtą, 
Tu Žemę Močią gaivini 
Ir — ten, kur jos širdis yr karšta — 
gyvybės žiedus dalgini.

Sutruks dar kelios trumpos dienos 
Ir Žemė gyva atsistos
Ir — blykš spalvomis gėlės vienos 
Ir auksu kitos suliepsnos...

Didus Pavasari, žengimą 
su mano šlrdžla Tu riši, — 
Ir ji jau pameta veržimą, 
Ir dingsta jai nhktis tamsi,.’

'Jau dvasios pančiai, sutrūniję, 
po kojų Tau, Didus, nukris — 
Ir suklestės skaisti lelija 
džiaugsmų širdy, Ir vers akis 
balti Ir rožiniai žiedeliai 
nuo sodo medžių, obelių... 
Matau, kas Žemę gyvą kelta 
Ir re ng la J a V kel lūs g ėl lų ’.

I r Tu, Mano Žiemos Svajone 
per Ilgas speiguotas naktis, 
ateisi tais žiedais... Dejonę 
vien meilės plakimu širdis 
pakels, — Ir aš bučiuosiu Tavo kojas, 
rasos nuplautas, tEįrp gėlių: 
Matysiu, kaip stebuklas gyvas stojas... 
O galvą puoš žiedeliai obelių...

Didus Pavasari, sukėlęs 
gyvybės norus, Tu eini... 
Matau vien lankas, dangų, gėles — 
Ir tarpe jų: šventykla įstabi.

Aš, ją aplankęs, nusilenksiu 
Gyvybei, Grožiui, Meile — Tau ’.
Sielos gelmes aikštėn pradengsiu, — 
Pavasari gražus, dėkosiu vien tik Tau *.

/ Arėjas Vitkauskas

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

Saulių sąjungos atstovu
SUVAŽIAVIMO BELAUKIANT

Balandžio mėn. 25-25 die
nomis Toronte įvyks Lietu
vos Šaulių S-gos Tremtyje 
atstovų suvažiavimas,kuria
me bus apžvelgta praėjusių 3 
metų veikla, naujos Centro 
V-bos, bet kitų valdomųjų 
organų, rinkimai ir ateities 
veiklos gairių nustatymai.

Šiuo metu L. Š. S-gos 
tremtyje yra 27 vienetai,su 
arti trim tūkstančiais nartų. 
I ši jų 8 vienetai yra Kanado
je, vienas iš seniausių yra 
prieš 21 metus Toronte įsi
kūrusi Vlado Putvlo šaulių 
kuopa, ir prieš 20 metų L . 
K. Mindaugo šaulių kuopa 
Montrealyje.

Per tą dvidešimtį su vir
šum metų Iki šiolei Centro 
Valdybą, daugiau kaip 90% 
sudarydavo Iš J. A. V. esan
čių vienetų su buveine Čika
2 psl. 

goje ar Detroite, Kanadoje e- 
sančlus šaulių vienetus pa
liekant lyg Ir antraeilėse po
zicijose.

Praėjusiam S-gos atstovų 
suvažiavime Detroite buvo 
priimtas nutarimas,kad se
kantis S -gos atstovų suva
žiavimas būtų sušauktas To
ronte, su mint Imi, kad vieną 
kartą Centro V-ba,laikantis 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės bei Šaulių S-gos de- 
demokratinlų principų būtų 
sudaryta Kanadoje.

Žiūrint iš geografinio taš
ko- su buveine Toronte - so-c 
lldarlal įsijungiant ir iš kai
myninių vlenetų.tam darbui 
tinkančių šaulių atsirastų. O 
šaullškam darbui pasišven
tusių tikrai yra neblogesnių, 
kaip JAV narių gretose.

Be abejo, svarbiausias 
taškas yra Centro V-bos 
pirm Inlnko postas, kuris, pa
gal L. Š. S. T. statutą,yra

PANORAMA
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Pietų Australijos sostinė
je Adelaide buvo Iškilmingai 
paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 58 t 

ji sukaktis vasario 15 dieną. 
Iš ryto buvo pakeltos vėlia
vos Lietuvių Namų sodelyje 
Ir prie Lietuvių Katalikų 
Centro. Pamaldos vyko šv. 
Kazimiero koplyčioje, ©mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Dienai pritaikytą paskaitą 
skaitė P. Bielskis, sveikino 
minėjime dalyvavę latvių, 
estų bendruomenių atstovai. 
Meninėje dalyje tautinių šo
klų grupė "Žilvinas" pašoko 
3 tautinius šoklus. Ištrauką 
Iš A. Škėmos dramos "Živi
lė" ptllko "Vaidila" teatro 
aktoriai: J. Venslovavlčlus, 
B. Rainys, N. Skldzevlčlus, 
V. Mare Ikonytė Ir J. Neve- 
rauskas. Pabaigai choras 
" Lithuania ", diriguojamas 
B. Vasiliauskienės, padai
navo 4 dainas, akomponuo- 
jant Nemirai Masiulytei.

Melborne, Lietuvių Na
muose, buvo suruoštas vai
šės kviestiems svečiams va
sario 13 d., į kurias atsi
lankė australų politinių par
tijų vadai, parlamentarai, 
bažnyčių galvos Ir Pavergtų 
Tautų atstovai. Mlnlsterį 
pirmininką atstovavo sena
torius I. Greenwood. Victo
ria valstijos Krašto parti
jos vadas Ross Edwards pa
sveikino lietuvius šventės 
proga Ir pasiūlė tostą už 
Lietuvą.

Vasario 15 d. buvo pamal
dos Šv.Jono bažnyčioje, kur 
organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Kun. Pr. Vasaris 
pasakė šventei pritaikytą 
pamokslą. Po pietų vyko mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Minėjimą atidarė Ir trumpą 
žodį tarė ALB Melbourne 
Aoyl. pirmininkas A.Pocius, 
Po to sekė teatro mėgėjų 
"Aušra" pastatymas Sofijos 
Kymantaitės - Čiurlionienės 
4-lų veiksmų dramos "Auš
ros Sūnūs". Režisavo Regi
na Mačienė, vaidino Vytau
tas Miliauskas, Viltis Kru- 
žlenė, Vidas Mačys, Aldona 
Butkutė, Edwardas Šidlaus
kas, Adomas Adomaitis, Vin
cas Motuzą, Bronė Naujokal- 
tlenė Ir Eugenijus Žvlnakls.

Sydnėjuje Iškilmingas mi
nėjimas įvyko vasario 14 d. 
gražioje Barikstown miesto 
s ai ėję. Paskaitą skaitė New
castle universiteto vyr. lek
torius Dr. A. Ivinskis. Me
ninę dalį Išpildė jaunų mer
gaičių kvintetas, deklamavo 

renkamas atskirai Ir kuris 
pristato būsimos Centro 
V-bos sąstatą suvažiavimui 
priimti ir patvirtinti.

Vienas iš iškiliausių šau
lių Kanadoje yra Stasys Jo
kūbaitis, ilgametis Vlado 
Putvlo šaulių kuopos v-bos 
Toronto plrmlnlnkas-vlsuo- 
menlnlnkas, kuris mano ma
nymu, yra visai tinkamas Ir 
vertas būti Išrinktu Centro 
V-bos pirmininku.

Stasys Jokūbaitis jaft nuo 
1950 m. atvykimo į Kanadą 
ėmėsi lietuviško darbo Ir 
jame visą laiką sėkmingai 
reiškiasi. Gyvendamas Ha
miltone, suorganizavo or
kestrą Aldą. 1952 m. persi
kėlęs į Torontą- orkestrą 
Trimitą, ablems sėkmingai 
Ilgą laiką vadovaudamas .

Toronte SLA organizacijos 
vardu pastatė operetę Vien
gungiai. 1955 m. įstojo į Vlar 
do Putvlo neseniai suslorga- 

Ginta Ir Vida VUlūnaltės Ir 
Rimas Mllašas. Porą dainų 
duetu padainavo seserys Ra
mutė Ir Violeta Maksvytytės. 
akomponuojant tėveliui. Pa
baigoje "Dainos" choras, va
dovaujamas Zitos Belkutės, 
padainavo 6 dainas. Toliau 
vyko pasilinksminimas Lie
tuvių Klube. Minėjimas už
baigtas sekmadienį pamal
domis Šv. Joachimo bažny
čioje Lldcombe, kur ramo- 
vėnal Ir jaunimo organiza
cijos dalyvavo su savo vė
liavomis.

Grįždama Iš Indijoje vy
kusios archeologų Ir etno
grafų konferencijos, Austra
lijoje savaitę laiko praleido 
Prof. Dr. Marija Gimbutie
nė. JI lankėsi Sydnėjuje. 
Melbourne Ir sostinėje Can
berra. Viešnia dalyvavo Syd
nėjuje vykusiame Vasario 16 
minėjime, o vasario 15 d< 
Lietuvių Klube turėjo pas
kaitą apie senovės lietuvių 
tikėjimą Ir dievus.

Sydnėjaus Lietuvių Klube 
vasario 15 d. vakaro pro
gramą Išpildė kylanti daini
ninkė Gražina Zlgaltytė. 
Gražina užaugusi Ir mokslą 
baigusi / yra mokytojs/Syd- 
nėjuje yra ne kartą daina
vusi įvairiomis progomis 
savo tautiečiams,bet šį kar
tą ji debiutavo kaip profe
sionalė. Gražina yra kvie
čiama dainuoti Ir australų 
publikos Ir savo repertuare 
įterpia Ir lietuviškų dainų.

Pirmieji lietuviai sporti
ninkai Sydnėjuje susiorga
nizavo 1950 m. vasario tl d, 
bet neišlaikius pilnų metų, 
veikla užgeso.

1951 m. kovo mėn. 4 dieną 
buvo sušauktas steigiamasis 
lietuvių sporto klubo susi
rinkimas, į kurį atvyko 19 
sporto entuziastų. Tame su- 
s trinkime buvo priimtas 
klubo vardas "Kovas" ir iš
rinkta vadovybė. Pirmąją 
valdybą sudarė: A. Ustja- 
nauskas / miręs JAV/, VI. 
Šneideris, V.Šutas, J.Kapo
čius, VI. Dauda ras ir L. Ma
karova lt ė.

Nuo savo įs įsteigimo "Ko
vas" kiekvienais metais da
lyvavo Australijos lietuvių 
sporto šventėse / vykstan
čiose kasmet tarp Kalėdų ir 
N. Metų/, o taip pat daug 
kartų yra buvę ir tų švenčių 
rengėjais - šeimininkais. 
Klubo krepšininkai atsto
vauja lietuvius australų 
krepšinio pirmenybėse.

Šiuo metu klubo sudėtyje 
yra apie 200 įvairias sporto 
šakas praktikuojančių spor-

nlzavuslą šaulių kuopą,ku - 
rloje jau 12 metų e Ina kuo
pos v-bos pirmininko parei
gas. 1968 m. suorganizavo 
pirmąjį šaulių sąskrydį Ka
nadoje. Tais pačiais metais 
jo organizacinių pastangų 
dėka buvo įsteigta Kanados 
Šaulių rinktinė, Ir jis buvo 
vienbalsiai Išrinktas jos pir
mininku.

S. Jokūbaitis taip pat yra 
vienas Iš steigėjų Baltic Ve
terans Corps, kur šiuo metu 
eina pirmininko pareigas.

Jo pastangomis, Toronte 
paikas pavadintas Park Li
thuania vardu. Jis įsteigė 
Sudbury Maironio Ir St. Cat
harines Povilo Lukšio šau — 
llų kuopas; vienas Iš pagrin
dinių Hamiltono D. L.K. Al
girdo šaulių kuopos steigėjų 
ilgametis narys S-gos Cent
ro V-boje, dalyvavęs be
veik visuose S-gos atstovų 
suvažiavimuose.

St. Jokūbaitis taip pat yra 
didžiausios ir sėkmingiau
sios Šaulių S-gos kultūrinės 

tlnlnkų. Iškilmingas 25 - člo 
jubiliejinis balius suruoš
tas kovo 20 d. Šios kaden
cijos valdybą sudaro: pirm, 
Antanas Laukaitis, nariai 
P. Gustafson, S. Gustafson 
/Motiejūnaitė/, V. Gulbinas, 
Br. Paskomimas, Z. Motle- 
jnūaltė, D. Newman ir V. 
Laukaitytė.

Sausio mėn. lt d. Sydnė
jaus Lietuvių Klube įvyko 
teatro " Atžala " premjera, 
pastačiusi Vyr. Alanto 3-jų 
veiksmų komediją '(Šiapus 
uždangos". Veikalą režisavo 
Julius Dambrauskas ir vai
dino K. Dauguvietytė, D. Kan- 
pavlčlenė, Juozas Maksvy? 
tls, Paulius Rūtenis, Stasys 
Skorulis, Gražina Zlgąltytė 
ir Julius Dambrauskas

Tas pats veikalas buvo 
pakartotas vasario mėn. 22 
dieną, režlsorlul švenčiant 
savo 5O-jį gimtadienį.;

Kas antri metai Australi
joje /tarp Kalėdų ir N .Metų/ 
vyksta Australijos Lietuvių 
Dlenos/ALD/. Šių metų pa- 
balgoje ALD vyks Melbour
ne mieste, jas pradedant Iš
kilmingomis pamaldom Is 
Katedroje gruodžio 26 dt Iš
kilmingas ALD atidarytas 
bus tą pačią dieną 2 vai.p.p. 
Visi kultūriniai parengimai 
vyks vakarais Ir popietė
mis : Literatūros, Muzikos 
Ir Dainos vakaras, teatro 
spektaklis, Jaunimo talentų 
koncertas, tautinių šoklų va
karas, M.K. Čiurlionio kon
certas ir dainų šventė. Die
nos metu vyks ALB Tarybos 
posėdžiai, sporto šventė, 
Australijos Lietuvių Studen
tų S -gos, Australijos Liet. 
Jaunimo S-gos, Australijos 
Liet. Inžinierių ir ‘Archi
tektų ir Ramovėnų suvažia
vimai. ALD užsibaigs gruo
džio 31 d. su N. Metų sutiki
mo baliumi.

ALD ruošti komitetas iš- 
lelą. specialius, ant automa
šinų langų lipinamus ALD 
ženklus4 Komitetas nuošlr- 
džlalkvlečla užjūrių svečius 
atsilankyti į tuos Australijos 
lietuvių "atlaidus".

Vienintelė Australijo
je lietuvių kooperatyvlnė 
D-ja 'Talka",įsikūrusi Mel
bourne, praėjusiais metais 
įsteigė skyrių Adelaidėje. 
Tokį skyrių numato įsteigti 
Ir Sydnėjuje, sutvarkius tarp 
atskirų valstijų įst at Imines 
kliūtis.

Prie ALB įsteigtas Aust
ralijos Lietuvių Fondas, au
ga. Be pirmųjų didesnių fon
dui aukų,pinigai plaukia tau
tiečiams juos skiriant įvai
riomis progomis. Dažnai 
mirusio pagerbimui, vietoje 
gėlių, auka duodama AL fon
dui. Visose didesnėse lletu-

stovyklos Kanadoje 1975 m. 
vyr. organizatorius ir jos 
vadovas. Jo iniciatyva su
rinktos lėšos ir Išleistas 
leidinys jaunimui " Kas yra 
Lietuvos Saulių Sąjunga".

Jis yra aplankęs velk vi
sus šaulių vienetus JAV Ir 
Kanadoje. S. Jokūbaitis ge
rai žino Šaulių S-gos užda
vinius Ir yra atsidėjęs Šau
lių S-gos Idėjai vykdytl.Talp 
pat palaiko plačius ryšius 
bei pažintis su Kanados val
džios asmenimis.

Todėl jis yra pilnai tin
kamas Ir gali pilnai repre- 
zentuotl.L lėtu vos Šaulių S-gą 
tremtyje ne tiktai lietuviškos 
bendruomenės bet Ir angliš
kai kalbančios visuomenės 
tarpe. Jo nuo pat jaunystės 
lietuvybei Ir Šaullųs-gal su
krautas kraitis-darbai- yra 
tinkamas laidas būti Išrink
tu L. Š.S-gos Centro V-bos 
pirmininku.

š. J. Šlauč lulls
Montreal, P.Q.

Povilas Alekna, lietuviškos spaudos 
platintojas miręs praeitųjų metų, 
pabaigoje Sydney lietuvių ’’ 
apylinkėje. Nuotr. V. v ilk aldlo.

ylų kolonijose yra paskirti 
AL fondo įgaliotiniai.

Apkeliavusios Japoniją Ir 
Filipinus, trims savaitėmis 
į Australiją atvyko Lilė Kli
mavičienė /Klimas/ Ir Ona 
Macijauskienė, abi Iš Van
couver. vPirmiausia susto
jusios Sydnėjuje, viešnios 
susitiko su senais Ir naujais 
pažįstamais, aplankė Syd
nėjaus Lietuvių Klubą, da
lyvavo lietuviškose pamal
dose. Mielos keliautojos sa
vo plane numato aplankyti 
Melbourne, Adelaide Ir juo
se gyvenančius lietuvius.

Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos leidžia
mas savaitraštis 'Tėviškės 
aidai" įžengė į savo gyvavi
mo 21-slūs metus. Vykdant 
Federacijos suvažiavimo nu
tarimą,'Tėviškės aldų"Nr.I 
Išėjo Melbourne 1956 m. va
sario 11 d. Pirmuoju redak
toriumi buvo kun. Dr. P. 
Bašinskas. Dabar 'Tėviškės 
aidų" vyr. redaktoriumi yra 
kun. Pr. Dauknys.

1974 m. rugsėjo mėn; 15 d. 
Melbourne miręs Jurgis 
Santas - Sasnauskas, paliko 
savo turtą tautiečiui Albinui 
Savickui su page įdavimu,kad 
Iš jo palikimo būtų paskirta 
šalpa ALB leidžiamam laik
raščiui Ir Lietuvių Namams 
Me 1 b o u r n e . Vykdydamas 
Jurgio Santas-Sasnausko pa
geidavimą, A. Savickas at
siuntė Melbourne Lietuvių 
Namams $ 500. oo Ir savait
raščiui " Mūsų Pastogė ” 
$ 250. oo. Tai pirmas pali
kimas Australijoje, kai buvo 
paskirta auka lietuviškiems 
reikalams. Australijos lie
tuviai reiškia gilia pagarbą 
vėllonlulJurglul Santas-Sas- 
nauskul Ir jo testamento 
vykdytojui Albinui Savickui 
už jo gerą valią Ir sąžinin
gumą.

Australijos Rajono skau
tams pavesta suruošti se
kančią LSS Tautinę stovyklą, 
kuri turėtų įvykti 1978 m. 
sausio mėn. pradžioje prie 
Melbourne. Sudarytas sto
vyklos rengimo komitetas, o 
patį užsimojimą remia ne 
tik rajono skautai, bet Ir vi
sa Australijos lietuvių bend
ruomenė. Vietos spaudoje 
pasirodė pirmosios pinigi
nės aukos stovyklos.ruošimo 
darbams paremti. J. Z inkus
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( Pradžia 8 numeryje) kalną Ir pilį. Ir gerai pada-
Štal čia r at nuo vieno'rėme pasistiprinę briediena, 

nes kopimas į patį kalną jau 
pareikalavo nemažai energi
jos. Pats Istorinis kelias, 
sraigtu vedantis kalno paš
laitėmis, kilo vlršyn gan pa
lengva. Žengiame keliu, ku
riuo per šimtmečius trypė

stalo pakyla vienas Iš mano 
bendrakeleivių, torontiškis 
vyrukas. Jis juokaudamas 
man sako - ”Negailu nuo ta
vęs niekur pasislėpti, net Ir 
Vilniaus požemiuose randi",.

Siaurais laipteliais lel-'
džlamės gilyn. Visur sunkios kojos žmonių Ir žirgų savų- 
storos plytos Ir virš galvos,' 
Ir po kojomis. Pagaliau mes 
Vilniaus požemiuose, tarsi 
katakombose. Atskirose ni
šose vis stalai su sunkiais! 
suolais. Prie jų pietautojai 
skaniai doroja patiekalus.

Ate Ina puikiai atrodančios 
padavėjos. Smagu pasikal
bėti gražiai lietuviškai su 
Jaunomis Lietuvos dukro
mis. Pirmiausia - dubeniai 
sriubos. Toliau seka gerai 
paruoštos salotos: ridikė
liai, agurkai Ir 1.1. Na, Ir 
atvyksta pati staigmena - 
Lietuvos girių briedžių deš
relės Ir stumbro kepsniai. 
Valgai žmogus , o aplinkui 
Lietuvos šimtmečių Istorija. 
Tai čia kadaise ullavodavo 
senovės Lietuvos kar'->l,ba
jorai, taršydami čl ..u.t kep
tą Lietuvos girių šerną, 
briedį ar stumbrą, užsiger
dami midumi. Čia pat didžiu
lė, atvira krosnis, kur ant 
Iešmų spring ėda vo Lietuvos 
girių skanumynai, Išalku
sius medžiotojus pasotinti.

Čia jie apkalbėdavo savo 
žygius prieš kryžiuočius, ar 
tolimose Ule rainos stepėse 
prieš nuožmų totorių, ar ko
kį maskolių Iš šiaurės Ry
tų.

Čia Ir mes apkalbėjome 
bent dalelę savo praeities 
Ir dabarties.

Klek teko patirti Iš pa
tarnautojų, mūsų Lietuvos 
kulinarai yra laimėję vlsa- 
są jungi ne s premijas maisto 
parengime Ir patarnavime. 
Buvo džiugu girdėti,kad mes 
pirmaujame tarp kItų tauty
bių visapusiškai.

T a Ip pas 1st Iprl nę, trauk la
me aplankyti Ir patį aukš
čiausią Ir romanlšklauslą 
Vilniaus objektą - Gedimino

jų Ir priešo. Aplink seni Ir 
Jauni medžiai, ąžuolai, kle
vai Ir vtkšnos, giliai suleidę 
šaknis į šį tūkstančiais metų 
dūnksantį kalną, kadaise su
stumtą slenkančių Iš šiaurės 
vakarų ledo kalnų.Tai čionai 
prieš kelis šimtmečius po 
sėkmingos medžioklės pa
vargęs Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Gediminas, nu
tarė praleisti naktį, kuomet 

“jis susapnavo tą legendarlnį 
, sapną apie Geležinį Vilką.

Krivių Krivaitis Lizdeika 
Išpranašavo, kad Gediminas 
čia pastatysiąs tokią stiprią 
Pilį* jog Jos jokie priešai 
neįveiksią Ir jos garsas nu
skambėsiąs per visą pasaulį.

Tai čia prieš 36 metus 
skambėjo batai žvalių Lie
tuvos kareivių, . saugančių 
mūsų trispalvę Gedimino 
bokšte. Plevėsuoja Ir dabar 
trispalvė, tačiau viena spal
va kitokia Ir kitaip oran- 
žuota. Bet vis dėlto sava - 
respublikos vėliava...

Štai mes jau Ir kalno vir
šūnę pasiekėme. Kairėje - 
kunigaikščių aukštųjų pilies 
rūmų liekanos. Kelių metrų 
storumo sienos su požemių 
skliautais, dabar tik mena 
didžią Lietuvos praeitį. De
šinėje - Ir pats magiškas 
taškas, šešiakampis bokš
tas. Jį skiria nuo šių rūmų 
liekanų kadaise buvęs pilies 
kiemas. Iš, berods, keturių 
tai vienintelis Išlikęs bokš
tas. Vis dėlto laikas padarė 
savo, bet legendos prana
šystė, nors dalinai, Išliko 
gyva. Š ls amžių,karo audrų 
Ir laiko sužalotas brangus 
bokštas. Apie tave sudėjo 
gražiausias eiles skambiau
si Lietuvos poetai. Už tave 
guldė galvas geriausi Lletu-

važiuojant I KAROLINIŠKES
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vos sūnūs. Aš tave pirmą 
kartą regiu tikrą, gyvą Ir Iš 
taip arti... Jau praeIto karo 
patrankos gerą dalį šono Iš- . 
nešę buvo. Dabar jis myli
mos tėvynainio rankos pul- ( 
klal sugydytas. Prie durų 
mus sutinka taurus vyresnio 2 
amžiaus lietuvis sargas. ‘ 
Maloniai supažindina su < 
trumpa bokšto Istorija Ir . 
lankymo programa. Tai • 
bokštas - muziejus. Jo sle- • 
nos Iš vidaus nukabinėtos 4 
čia, pilies kalne, Iškastais į 
mūsų senolių ginklais, įran- Į 
klals Ir įvairiais Indais. Ll- ? 
pame Iš aukšto į aukštą. O i 
sienų storumėlls. Languose | 
Išdėstyti 16 - 17 - 18 amžių f 
šaunamieji ginklai, kuriais I 
mūsų proseneliai daužė J 
priešą, apgulusį pilį.

Užkopiame siaurais, suk-(f
tais laipteliais ant paties 
bokšto viršaus. Prieš akis 
atsiveria pulki viso Vilniaus 
panorama. Sukiesi pamažu 
aplinkui Ir vis regi miestą 
Ir jo apylinkes.Kur akys už
mato, toli Ir arti, senasis Ir 
naujasis Vilnius su bokštu 
daugybe. Čia pat, pilies kal
no papėdėje, Katedra Su 
Varplre. Nuo jos į dešinę 
vingiuoja Nėris. Keleivinis, 
gal ekskursinis, garlai
viukas narsiai kovoja su 
sraunia Nėrlm aukštupio 
link. Dar dešiniau, už Vil
nelės, buvusių Trijų Kryžių 
kalnas, dabar Kalnų Parko 
amfiteatras,kur vyks pirma
sis dainų šventės koncertas. 
Anapus Nėries matosi Žal
girio stadionas,kur vyks šo
klų dienos šventė - užbai
giamoji diena. Nuo Žalgirio 
stadiono į kairę , Nėries kil
poje, pulkus pušynas, kuria
me baltuoja Vingio Parko 
amfiteatras.Jame vyks ant
rosios dainų šventės koncer
tas. O pačiame horizonte 
baltuoja naujieji Vilniaus 
mikrorajonai - Ž l rmū na l, 
Lazdynai Ir Karol Inlšk ės. 
Iškyllausl Iš Jų tai Lazdy
nai su savo dvyilkaaukščlals 
apartmentals, labai šauniai 
Iškylą horizonte. Tai tikra 
Vilniaus pažiba. Dar į kairę 
Kauno kryptimi, vis senasis 
Vilnius, Išsidriekęs pane
riu. O tiesiog į vakarus - 
Trakai, antroji mūsų kuni
gaikščių sostinė. Į pletūs- 
Gardlnas kažkur už aukštu
mų. O į Rytus - N. Vilnia Ir

D. Baltrukonis Gedimino Pilies papėdėje

Minskas,kur mums teks vė
liau keliauti.

c

TIK įSAUŠUSIO PAVASARIO VAIZDAS KANADOJE - Foto: IR & W.

TYLUS PAVASARIS
A. Lukoš lūs

Be abejonės, visiems 
mums šiais laikais tenka 
mažiau ar daugiau girdėti 
įvairiausių kalbų, pasisaky
mų Ir net diskusijų apie šių 
laikų, šito šimtmečio pačią 
didžiausią žmonijos proble
mą, būtent, labai jau grės
mingą, per toli nuėjusį oro, 
vandens Ir bendrai visos že
mės užteršimą.

Vieni gal būt daugiau, kiti 
mažiau apie tai pagalvojame, 
tačiau ne visi bandome rim
čiau Ir giliau esamon pro- 
blemon įsigilinti.

Suprantantys šį reikalą, 
sako, kad "tai pati balsiau
sioji Ir pagrindinė šito šimt
mečio tragedija. I r taip jau 
toli nueita, kad kažin ar be- 
surastme kelią atgailos".

"Einame vienos krypties 
gatve Ir nei vienas Iš mūsų 
nežinome nei kur, nei kada 
šita gatvė pasibaigs".

Ne taip dar senai perskai
čiau amerikietės mokslinin
kės rašytojos Rachel Carson 
knygą " Tylus pavasaris" 
Turiu pasakyti, kad po to li
kau nepaprastai giliai su
ki ėstas liečiamos proble- 
anos rimtumu. Knygoje la
bai aiškiai Ir pll'ial pagrįs
tomis detalėmis nagrinėja
ma ta bals loji šių laikų žmo

Vilnius tikrai yra palai
mintas puikiomis apylinkė
mis, ypač N. Vilnios link, 
kur randasi gal būt gražlau- 
s los vietovės Ir nuo senų 
laikų buvo Įsikūrę įvairių 
didikų rūmai, dabar tik ar
chitektūriniais paminklais 
telikę.

Gal šių reginių įkvėptas 
didysis mūsų poetas rašė: 
Maironis rašė: t

"Antai pažvelk, Tai Vil
niaus rūmai dunkso tarp kai- 
nų plačiai... "

Bus daugiau. 

nijos nelaimė. Atsiliepdami 
apie tą knygą Ir liečiamo 
reikalo rimtumą, daugelis ją 
laiko pačiu svarbiausiu šio 
šimtmečio veikalu, tiesiogi
niai liečiančiu visos žmoni
jos, augmenijos Ir gyvūni
jos Išlikimo problemą.T įka
liau sakant,v įso šios žemės 
rutulio likimą.

Žmogus jau nuo senai pa
sidarė šios planetos valdovu 
Ir jis tuo didžiuojasi, visu 
kuo vadovauja, ką kontro
liuoja Ir visai kitai gyvybei 
dominuoja. Viskas jam turi 
paklusti, nusilenkti Ir jam 
tarnauti. Dalelsklme, jis 
nepaprastai įkyriai Ir neat- 
laldžlal kovoja su visa kuo, 
kas jam nepatinka. įvairiau
si laukų, miškų, sodų bei 
daržų kenkėjai Ir žmogaus 
įkyri kova su Jais tiesiog 
stumte stumia visą žmoniją 
pražūtim Š lai kovai žmogus 
pasirinko ginklą, nuo kurio 
jis pats daugiausiai Ir nu
kenčia. Tai įvairiausių for
mų Ir rūšių nuodai chemi
kalai. Naikindamas bloguo
sius kenkėjus, žmogus visai 
nepagalvoja, kad tuo pačiu 
jis sunaikina Ir geruosius 
tuos,kurių pagalba pati gam
ta natūraliomis priemonė
mis kontroliuoja visą aug
meniją Ir gyvūniją. Tų įval- 
rlauslų chemikalų naudoji
mas ypatingai šiame konti
nente - Amerikoje, papilto 
taip plačiai, kad Ištlkrųjų 
drąsiai galime kalbėti apie 
tylųjį pavasarį. Pavasarį - 
be skaidraus upokšnio čiur
lenimo, liūdną, klaikų, be
spalvį, net be paukščių links
mo čiulbesio.

Ištisose šio kontinento 
srityse jau visiškai Išnyko 
laukiniai paukščiai, įvairūs 
žvėreliai, o upėse Ir eže
ruose žuvys. Ir re vien lau
kiniai, naminiai gyvuliai,bet 
Ir pats žmogus jau skaudžiai 
nuo to visko nukenčia.

Nei vienas lašelis tų Iš- 
barstomų chemikalų nepra
puola, nepradingsta. Viskas 
susėda į žemę, patenka į 
vandenį, renkasi tam tikro
se vietose, daug kur daugė
ja Ir neša tikrą mirtį visai 
šios žemės gyvūnijai. Nei
menkiausios liekanos tų 
nuodų Ir bendrai kitokių ne
švarumų mes ne Išmetame 
Iš šio pasaulio ribų. T Ik įsi
vaizduojame, kad Išmeta
me, tačiau deja, viskas pa
lieka čia pat, su mumis ir 
kas kartą vis gausėja.

Ne vien žemė Irvandenys, 
oras taip pat labai užterš
tas. Gausūs fabrikų dūmai, 
automobilių dujos Ir visi ki
ti Į orą kylantys garuojan
tieji nešvarumai, renkasi ■> 
erdvėse,tirštėja, sudaro vis 
tankesnį sluogsnį, per kurį 

net saulės spinduliai paga
liau vis sunkiau bepasiekia 
mūsų pastoges, nebe taip 
bešildo šią žemelę .

Taip,tylus, ramus, tačiau 
nepaprastai klaikus Ir gra
sus pavasaris. Mažai arba 
visai jau nėra to linksmo, 
veržlaus gyvybės klegesio. 
Nesuteikia linksmumo nei 
tamst nors kažkur Ir tekanti 
srovė. O štai Ir pats šios 
planetos viešpats žmogus. 
Tai tikras naikinimo Ir žu
dymo genijus, jau taip skau
džiai sužalojęs gyvybe Ir 
veržlumu beslpuošlantį šios 
žemės veidą. Nei pats jau 
nebeturi gailos suprasti,ko
kias šėtoniškas žabangas 
pats sau užsįsprendė. Bevelk 
viskas , kuo jis maitinasi, 
daugiau ar mažiau yra tų 
nuodų paliesta. J ls savo or
ganizme nešasi Ir kas kartą 
vis daugiau sukaupia to 
"eleksyro" , to pat les, ką jis 
prieš kitus naudoja. Įvairios 
Ilgos, kaip tai vėžys, proti
nis ne Išsivystymas, nenor
malūs gimimai įr galybės 
kitų, tai Ir yra viso to skau
di Išvada.

Visa tai matant Ir stebint, 
savaime kyla klaus Imas. Kur 
gl mes pagaliau einame ? Ar 
yra dar kokia nors Išeitis 
Iš šios klaikios padėties ? 
Žmogus sakosi, kad Jis yra 
protingas. Negi jis jau nema
to, nesupranta, ką jis daro? 
Taip, Iki šiol jis nematė Ir 
nesuprato. Besisielodamas 
tik savo gerbūviu Ir norėda
mas, kad visa kita jam tar
nautų, jis per^toll nuėjo.

Paskutiniu laiku Jau atsi
randa žmonių Ir net Institu
cijų gerai suprantančių šią 
didžiąją žmonijos tragediją. 
Bandoma Ieškoti Ir kitokių, 
švelnesnių priemonių žmo
gui atsiginti nuo jo įsivaiz
duojamų priešų. Kad padėtis 
bent klek gėrėtu, reikia 
veikti greitai. Bet kaip ? Nuo 
ko pradėti? Iš kur paim
ti tiek energijos Ir Ištver
mės ?

Išvadoje , štai kas mums 
belieka. Nenorėkime už
grobti viską. Palikime šį tą 
nugraužti Ir tiems mūsų ne
mėgstamiems parazitams. 
Daugiau pasitikėkime pačios 
gamtos raida. Liks, užteks 
dar Ir mums. Bešlrsdaml 
ant tų blogųjų kenkėjų, vi
siškai net nem Ūktelėję su

k

naikiname Ir geruosius tuos, 
kur būtinai reikalingi Ir ku
rie daug svarbesni už naiki
namuosius. Pasitikėkime 
daugiau gamta Ir daugiau 
palikime jai pačiai apsi
spręsti. Neterškime Ir ne- 
žalcklme jos nuostabaus 
grožio. Ji kaip motina visus 
mus vienodai priima sav ) 
globon.Savo nuostabiu spal
vingumu Ir burtais mus šau
kia gyvenimas, vilioja Ir 
žavi. Net mūsų šios žemės 
takelius margais žiedais pa
dabina.

3 psl.

3

3



KULTŪRINIS
Jurgis JANKUS

AHTAMJk ttAMOŠAiTį
/ Kalba dailininko A.T. 70 m.amžiaus sukakties minė 

‘jtme š.m.kovo 13 d.Toronte, Lietuvių Namuose /
Tęsinys/

R i?yt. Jurgis Jankus kalbos metu

Buvo pilni gražių sumanymų 
bet laukė, kad kiti juos vyk
dytų. Pasidarė kitaip,kai at
sirado Tamošaičių Antanas , 
kuris nebe tiek prašė, nebe 
tiek siūlė, klek pats dirbo Ir 
kartu reikalavo, kad jo dar
bui būtų pripažinta verta 
vieta. Plrmon galvon jis 
susitelkė į audimą,į liaudies 
meno sritį, į kurią to meto 
dailės žmonės gal mažiau
siai tekreipė dėmesio,o Ta
mošaitis joje matė liaudies 
meno atgimimo galimybes .

Pabaigęs Meno mokyklą, 
tais pačiais metais toje pa
čioje mokykloje gavo moky
tojo vietą ir ėfnė dėstyti, 
tarp kitų dalykų ir lietuvių 
audinių ornamentiką. Tuo 
tarpu ima stipriai kalbėti a- 
pie įvedimą meno mokyklon 
taikomosios dekoratyvinės 
dailės studijų. Tamošal - 
t is jautėsi į Meno mokyklą 
jau stiprokai įkėlęs koją ir 
drįso relklautl,kad joje būtų 
įvesta Ir dailiojo liaudies 
audimo studija,kuri paruoš
tų vadovus busimąją i taut i ne i 
Lietuvos dailiosios tekstilės 
pramonei. Į jo siūlymus 
Švietimo ministerija Ir mo
kyklos vadovybė numojo ran
ka, o kai jis nenutilo ir net 
spaudoje parodė savo šiau
še ii, buvo Išmestas iš Meno 
mokyklos mokytojų. Kitam 

gal ir būtų buvęs svajonių 
galas, gal būtų sėdęs prie 
molberto ir tapęs pelzžlukus. 
Bet ne Tamošaičiui, Jis ieš
kojo atramos kitur ir rado , 
iš tolo žiūrint pačioj netlkė- 
člausioj vietoj- Žemės Ūkio 
Rūmuose.

Kas galėjo patikėt i, kad ne 
Švietimo Ministerija, o Že
mės Ūkio įstaigos Imtųsi 
mokyti dailiojo liaudies me
no. Bet Žemės Ūkio Rūmai 
ėmėsi Ir tam darbui pasik
vietė ką tik Iš Meno Mokyk
los. paleistą Antaną Tamo
šaitį. Ne tik pasikvietė,bet 
davė Ir visą veikimo laisvę . 
Jis pačioj pradžioj visą dė
mesį nukreipė į audimą, ne 
vien kaip į pačią turtingiau
sią liaudies meno sritį, bet 
Ir kaip turinčią geriausias 
galimybes Išsiplėsti visame 
krašte, Išaugti į dailiąją na
mų pramonę.

Laiko negaišindamas,par
sigabeno Iš kaimo audimo 
stakles, apsikrovė vokiečių 
Ir rusų kalba audimo knygo
mis, alšklnančlom audimo 
techniką, Išmoko tarptauti
nius audimo užrašymo ženk
lus, Ir sėdo pats austi. Po 
mėnesio jau buvo tiek Išmo
kęs,kad Išvjko į kaimus lan
kyti gerų audėjų, pažiūrėti, 
kaip jos audžia, pasimokyti 
Iš jų, ko nerado knygose, o 
kartu Ir pagalvoti, kaip gali
ma būtų kaimo audėjų tech - 
niką pagerinti. Ir grįžęs Iš 
tos ekspedicijos dar jautė, 
kad tiktam darbui to neuž
tenka, kad neverta laužtis į 
išradimus, kitų gal jau se
nokai Išrastus. Tada, tų pa
čių Žemės Ūkio Rūmų Ir Už
sienio Reikalų Ministerijos 
remiamas,išvyko pasidairy
ti po Latvijos, Estijos Ir 
Suomijos audimo mokyklas. 
Iš to pasivažinėjimo parsl- 
vežėtlek naujų žinlųjcad dar 
pusmetį padirbėjęs, jautėsi

audime pakankamai stirpus 
jog; Išdrįso vadovauti Žemės 
Ūkio Rūmų sušauktiems au
dėjų kursams. Iš tikrųjų, 
toks ten Ir buvo vadovavimas, 
kada jis pats vienas tebuvo Ir 
vadovas Ir mokytojas. Vado
vauti nebuvokada, re ik ėjo tik 
dirbti Ir Išmanyti, ką dirbi. 
Kursai taip pasisekė, kad 
Žemės Ūkio Rūmai suorga
nizavo vienas po kito dar 
dvejus, Ir Iš kursuose pada
rytų darbų surengė parodą . 
Č la buvo k II Imu, baldų ap
mušalų, staltiesių, langų u- 
žuolaldų. Žmonės lankė, ste
bėjosi,kad Iš kraitinių skry
nių audinių pavyzdžių buvo 
galima sukurti tokių gražu
mų. O dailininkas Paulius 
Galaunė Lietuvos Alde apie 
tą parodą vakalp rašė: 'Ei
nu į Žemės Ūkio Rūmų salę, 
kur Išstatyti tų rūmų orga
nizuojamų audimo-mezgimo 
kursų darbai. Naujas ste
buklas. Daug čia visa ko. 
Tiktai marguliuoja ant sienų 
stalų, grindų. Vis tai nauji 
daiktai, bandymai pradėti 
masiškai juos gaminti. Rei
kia tik dėkoti Žemės Ūkio 
Rūmams už tas pastangas. 
Jos netuščios", lrt.t.,lrt. 
t.

Tie pabandymai buvo lyg 
sniego gniūžtės pastūmėm 
j Imas nuo kalno. Panašūs 
kursai po to buvo rengiami 
nebe Kaune, bet per visą 
kraštą. Ir Tamošaičiui ne
bereikėjo jiems vadovauti . 
Dabar jau vadovavo jo moki
nės. .Jis pats ėmėsi liaudies 
meno Ir namų pramonės 
spaudos. Pradėjo leisti ats
kiromis knygomis, pavadin
tomis Sodžiaus Me nu, liau
dies meno pavyzdžius. Tų 
knygų nepriklausomos Lie - 
tu vos metu Išėjo net aštuonl 
tomai. Tarp daugybės kitų 
raštų dar parašė Ir pirmąjį 
lietuvišką audimo vadovą , 
kurį Žemės Ūkio Rūmai,kaip 
Ūkininko Patarėjo priedą, 
paskleidė visame krašte 
daugybe egzempliorių.

Tuo "tarpu Žemės Ūkio 
rėmų globoje buvo įsteigta Ir 
Marginių bendrovė, kurios 

tikslas buvo ne tik atgaivinti 
liaudies gaminių pramonę, 
bet Ir pačius gaminius pla
tinti per to paties vardo 
krautuvę. Ir čia Tamošaitis 
yra daug savo įdėjęs. Jis, 
dar būdamas Meno Mokyklos 
studentas, pradėjo mokyti 
meno dalykų Kauno moterų 
dailės darbų mokykloje. Joje 
tebemokė dar Ir įsijungda
mas į Žemės Ūkio Rūmų 
veiklą. Tad turėjo po ranka 
savo paties paruoštų specia
lisčių, Iš kurių pačias ga
biausias Ir pasikvietė dirbti 
kartu Žemės Ūkio Rūmams, 
o kartu Ir Marginiams.

Tokį sėkmingą jo darbą 
netruko pastebėti Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademija Ir 
pasikvietė mokyti lietuviško 
audimo busimąsias agrono- 
mes. Iškarto Tamošaitis 
krūptelėjo. Kaip čia, nors Ir 
diplomuotas dailininkas, bet 
savamokslis audėjas eis į 
akademijos profesorius, bet, 
rektoriaus Vilkaičio įkalbė
tas, darbą pasiėmė Ir nesi
gailėjo nei jis, nei kraštas, 
nes niekas kitas negalėjo tu
rėti daugiau įtakos atgims
tančiai liaudies tekstilei, 
kaip gerai paruoštos agro- 
nomės, pasklidusios po visą 
kraštą.

Tuo tarpu Ir pats Tamo
šaitis neapsiribojo vien dės
tytojo Ir tyrinėtojo darbu. 
Jis ėmėslllaudles raštųmo- 
tyvals austi kilimus. Iš kar
to pats vienas, paskum pasi
telkia savo mokinę Anasta
ziją Mažeikaitę, bene 1934 
meta Is, Mažę ika lt ės pa va rdę 
Iškeitusią į Tamošaitienę. Jų 
Lietuvoje surengtos net dvi 
kilimų parodos. 1935 m. vie
no Tamošaičio vardu, o 1937 
metais jau abiejų Tamošai
čių vardu. Tada K.Naunčl- 
kas, aptardamas šią parodą, 
taip rašė:"Talglmūsųklllmų 
gamyboje pirmieji ledai jau 
pralaužti, lieka tik pageidau
ti, kad ši gamyba pi ėstus l 
dar sparčiau Ir plačiau. 
Darbo užteks, nes paklausa 
nemaža Ir vis didėja. Kraš
tui būtų didelė nauda,kad 
kilimų gamyba prigytų Ir 

mūsų kaime. Juk laikas Ir 
mūsų kaimo grįčlal kilimu 
pas klabinti".

Ir kad tat būtų viskas .Ta
mošaitis tarp tų visų darbų 
rado laiko Ir dar vienam, ne
paprastai dideliam, Ilgi tol 
net neįsivaizduotam darbui. 
Jis surinko, Ištyrė Ir susls- 
tematlzavo mūsų tautinius 
drabužius. Būdamas prakti
kos vyras, nesustojo prie 
mokslinio jų apdorojimo Ir 
aprašymo, bet juos pagami
no Ir pe r Marginius pale Ido 
į žmones. Jeigu šiandien tu
rime tautinius drabužius, at
remtus į amžiais sukauptą 
tautos palikimą, tai tik jo 
vieno nuopelnas. Jeigu savo 
gyvenime Ir nieko daugiau 
nebūtų padaręs, jau tuo vie
nu darbu būtų amžiams įsi
rašydinęs į lietuvių kultūros 
Istoriją. Todėl, visiškai pel

"Rods", tarė Prlčkus, ” vis tiesa,kas čia pasakvta. 
Aš kaip Šulcas,per kiemus Ilgai jodinėdama, 
Daug įsltėmljau,kaip daro mūs gaspadlnės , 
Kad žiemos čėse ką verpt krūvoms susisėda.
Juk radau gana tokių, kurios nesigėdi, 
Kad joms kartais merdėdama vos sukasi vlndas: 
Nes,kad verpt reik, jos taip daugel pasakų vapa, 
Kad jau Ir ranka kuodelį pešt užsimiršta, 
Ir besijuokiant koja vlndą sukt pasiliauja.
Taip šūtkas betaisant, štai žiema pasibaigia, 
Ogi pavasaris, atžengdamas su-vasara miela, . 
Atliktų žiemos darbų visur pasigenda.
Plniė rengias aust, O Jekė mest pasisiūlo; 
O ką mes ar aus, kad verpt Ir lenkt nenorėjo? 
Taipgi namai visi pasklaus nuogi pasidaro, 
Kad su buksvoms lopytoms vyrs vos užsidengia, 
O valkai ant ūlyčlų nuogi bėginėja.

Moters, jūs nenaudėlės, tai jums parašyta. 
Bet jūs,prletelkos, jūs, vležlybos gaspadlnės, 
Jūs neprivalot dėl tokių kalbų nuslgėdėt;
Tos tesigėdi tikt,kurios tingėt nesigėdi.
Jums garbė,kad vlndas jūsų, sukriai besisukdama, 
Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai.
Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka, 
Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarška.
Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nuausti 
Ant margų lankų,kaip sniegas pavasario,blizga.

nytai jį galime vadinti mūsų 
tautinių drabužių tėvu. Nes 
be jo gal Ir šiandien te be si
re ngtumėm Iš Varšuvos 
parsivežtais aksmonlnlals 
k Iki (kėliais.

J Is de š Imtme č lul pas l- 
traukė nuo dailininko mol
berto, pralaužė rutinoje sus- 
t Ingus lų biurokratų abuojumą 
Ir bevelk stebuklu padarė 
lietuvių tautodailėj pervers
mą. Ištraukė ją Iš užrakintų 
skrynių ir pale Ido į žmones. 
Ir -pačiu laiku. Jeigu,ne jo 
padarytas perversmas,vargu 
kas jį bebūtų padaręs už
griuvus Rusų okupacijai. O 
dabar Ir okupuotoje Lietuvo
je tautinė dailė tebėra gyva, 
o kartu su ja tebėra Lietu
voj gyvas Ir net su pagarba 
paminimas Ir Tamošaičio 
vardas.

/bus daugiau/

PAŽINKIME PRAEITI l
Iš;

PIRMASIS LIBTUVOS STATUTAS
/tęsinys/

KETVIRTAS SKYRIUS
APIE MOTE RIS IR ME RGINŲ KRAITĮ

1. APIE NAŠLĘ, KURI VALDO VYRO PALIKIMĄ, BU
VO VYRO ĮKRAITINTA IR TURI PILNAMEČIUS VAIKUS.

Našlė, kuri valdo vyro palikimą, jeigu yra savo vyro į- 
kraltlnta Ir turi suaugusius sūnus, turi gyventi Iš savo į- 
kraičio. Į visus tėvo dvarus Irloblus turi teisę sūnūs , 
kurie turi atlikinėti žemės tarnybą. Jeigu ji yra savo vy
ro neįkraltlnta, tai ji kartu su savo pilnamečiais valkais 
turi teisę į visų lobių, kilnojamųjų Ir nekilnojamųjų turtų 
lygią dalį.

2. APIE NEVAISINGAS NAŠLE S, KURIOS VAIKU NE - 
TURI.

Matydami, kad kai kurios bevaikės našlės,kurios val
do vyro palikimą, daro valstybei didelių nuostolių, Ir tai 
tuo, kad karinė tarnyba nebūna tinkamai atliekama,o-talp 
pat giminėms daug turto žlunga, nustatome taip, kaip že- 
mlau parašyta: jeigu kuri našlė vaikų neturi, bet yra sa
vo vyro įkraltlnta, tai ji turi gyventi tik Iš įkralčlo,o vi
si turtai turi atitekti giminėms; o jeigu ji nebūtų buvusi 
savo vyro įkraltlnta, tai kol ji Išeis už vyro, turi gyventi 
Iš trečiosios dalies iki mirties, o vyro giminėms turltek- 
tl visas turtas, Ir šie turi atlikinėti mūsų valdovinę tar
nybą.

3. JEIGU KURI ŽMONA BŪTU IŠTEKĖJUSI IR TURĖ
TU VAIKŲ, BET NETURĖTU IŠ SAVO VYRO ĮKRAIČIO .

Jeigu kuri moteris, būdama Ištekėjusi, neturėtų įkral- 
čio, bet turėtų Iš to vyro vaikų, o vyras mirtų anksčiau 
Ir ji po to liktų našlauti, tai ji turi paimti su savo val
kais lygią dvarų bei lobių dalį Ir Iš tos savo dalies, jelno- 
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rėtų našle pasilikti, gali Iki gyvos galvos gyventi Ir netu
ri būti valkų nušalinama nuo tos dalies; o jeigu ji norėtų 
Ištekėti, tai tą savo dalį turi palikti valkams, o valkai ne
turi mokėti jai Išimtinės.

4. APIE PAMOTĘ, KURI TURĖTU VAIKŲ IŠ DVIEJŲ 
VYRŲ.

Tokiu pat būdu Ir pamotė, jeigu ji turėtų valkų su savo 
vyru, privalo turėti su pirmosios žmonos Ir su savo val
kais teisę į lygią visų nejudamųjų turtų Ir lobių dalį.

Tuo atveju, jeigu pamotė neturėtų valkų su tuo savo vy
ru, taip pat ji turi teisę su pirmosios žmonos valkais į 
lygią nejudamųjų turtų dalį, bet Iš baikų lobių nieko ne - 
turi imti, Išskyrus tai, kas buvo jos atsinešta arba ką 
jai vyras, savo ypatinga malone, davė Iš kilnojamųjų 
daiktų. Ir Iš tos dalies antroji žmona, jeigu ji neištekėtų, 
turi gyventi su savo valkais Iki jn Irt les. Bet jeigu ji Iš
tekėtų, tai turi palikti tą dalį valkams, o valkai neturės 
jai duoti Išimtinės, kaip neturinčiai nuo savo vyro užra
šyto įkralčlo.

6. ŽMONA SU MAŽAIS VAIKAIS PO VYRO MIRTIES 
TURI VALDYTI VISĄ TURTĄ IKI VAIKŲ PILNAMETYS
TĖS; JEI NETINKAMAI T VARK YTŲSI, GIMINĖS TURI 
JAI TO PER TEISMĄ NELEISTI.

Taip pat nustatome: jei kuris vyras mirdamas ar tęs - k 
tamentu pavestų savo valkus ar turtus kokiam nors savo 
bičiuliui, kad Ir ne giminei, nors jam globa pagal pri
gimtinę teisę Ir nepriklausytų, tai tas turi globoti jo tur
tą Ir vaikus, o žmona turi gyventi tik Iš įkralčlo. O

jeigu kuris numirtų niekam savo valkų nepavedęs, tai 
žmona turi valkus auklėti Ir visa valdyti Iki valkų nepll - 
nametystės. O kai valkai suaugs, turi perle Istl turtus 
valkams, bet pati Iki mirties gyventi Iš įkralčlo. Jeigu 
ji įkraltlntmo neturėtų, tai turi gauti lygią dalį su savo 
valkais. Jeigu vieną sūnų teturėtų, tai turi perle 1st! sū
nui dvi turto dalis, o pati turi gyventi Iš trečiosios da
lies. O jeigu žmona, kurios globoje yra valkai, Ištekėtų, 
tai giminės turi rūpintis valkais Ir turtu. Giminės nega
li jos nušalinti nuo įkraltlnto turto tol, kol valkai taps
pilnamečiais, tada valkai gali tą turtą atpirkti. O jeigu
kuri žmona, įkraltlnta ar neįkraltlnta, likusi našle sv 
valkais Ir valdydama vyro palikimą, nenorėtų Išeiti už 
vyro , bet našlaudama turtą bei lobius Išeikvotų, šeimyną 
Išvaikytų, sidabrinę Ir baudas sau Imtų Irdvarą nugyven
tų, tai valkų dėdės Iš tėvo pusės, o jeigu jų nebūtų,talkl- 
tl giminės turi pašaukti ją į mūsų,valdovę, arba į tarybos 
ponų teismą posėdžiams skirtu laiku ir įrodyti tokius 
nuostolius. Ir jeigu tatai įrodys, tai mes, valdovas, ar 
ponai turime dėl to nusikaltimo atimti Iš jos valkus Irtur- 
tus us Ir perduoti juos globoti dėdėms ar giminėms. O 
jinai, jeigu būtų buvusi įkraltlnta, turi gyventi iš savo į- 
kralčlo, bet jeigu įkralčlo nebūtų gavusi, tai jai turi skir
ti lygią dalį, kaip Ir valkams, Ir ji turi gyventi Iš tos da- 
lles Iki mirties, o po jos mirties Ir toji dalis turi atitek
ti valkams. O jeigu anų valkų dėdžių ar giminių ne - 
būtų, tai mes, valdovas, arba ponai turime paskirti tiems 
turtams globoti tinkamą svetimą žmogų, kuris ją Ir visus 
turtus Ir valkus globotų Ir neprileistų turtų Ir lobių e Ik - 
votį, kol jos valkai taps pilnamečiais.

7. APIE MERGINŲ IŠLEIDIMĄ UŽ VYRO TĖVUI GY
VAM ESANT ARBA JAM MIRUS.

Taip pat nustatome, kad jei kuris tėvas ar motina nu - 
mirtų, o savo dukterį, dar gyvi būdami, Išleistų už vyro 
Ir kitas mirdami paliktų neištekėjusias, tai,kas buvo duo
ta kraičio pirmajai dukteriai, tiek turi būti duodama Ir 
kitoms. Ir nors t ėval savo dukterų, gyvi būdami neiš - 
leistų už vyrų, bet tiktai kraitį užrašytų, tai dukterys tu
ri būti Išleistos taip, kaip tėvas<ar motina užrašė. O jei
gu nebūtų kraičio davę nei mirdami užrašę,tai teisėjai tu
ri įvertinti visą turtą pinigais Ir paskirti, klek bus ver
ta ketvirtoji turto dalis. /b.d./
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MOKESČIŲ PAKEITIMAI
B. VAIČAITIS

( Pradžia 13 numeryje)

Lietuvoje Valstybinius Ir 
Savlvaldyblnlus mokesčius 
dėdavo ant realaus turto Ir 
įmonės mokėdavo pelno mo
kestį. Tik baigiantis ctepre- 
sljal, buvo įvesta darbo pa
jamų mokestis.

Anglų - saksų kraštai nuo 
seno turi įsivedę pajamų 
mokestį. Tai mokestis, de
damas asmenims nuo visų jo 
gaunamų pajamų: alga, pa
lūkanos, farmos grynos pa
jamos, pensijos Ir pan. Pa
liekamas minimumas pragy
venimui, o virš minimumo 
likęs balansas, apdedamas 
mokesčiais. Pats Individas 

*■—-turi visas savo pajamas nu
rodyti, užpildant anketą.

Iš pirmo žvilgsnio įsta
tymas, reikia sakyti, mo
demiškas, nes mokama tik 
virš minimumo gautų paja
mų, bet Individui palikta pla
ti dirva slėpti savo tikras, 
pajamas. Todėl melavimui 
nėra galo.

Pildant praėjusių metų 
mokesčių blankus, žmogus 
sulaukęs 65 metus ar dau
giau, turi naujai įvestą prl- 
velegljąlš gaunamų tam tlk- 
rų pensijų atskaityti $ 1OOO 
nuo pensinių pajamų Ir ne
mokėti mokesčių, o jeigu 
pensija nesudaro tūkstančio, 
tai atskaitoma visa gautoji 

) pensijos suma.Š l prlvelegi
ja taikoma sekančiais atve
jais : registruotos pensijos 
/Registered pension/, re
gistruoti pensijų taupymo 
fondai /Registered retire
ment savings/, įmonės ati
dėto pelno santaupos /De
ferred profit sharing plan/, 
ar kitokie metinių santaupų 
Išmokėjimai, sulaukus pen
sijos amžiaus. Pensininkui 
mirus, antroji pasilikusi 
pensininko pusė, gali gauti 
pensiją, nesulaukus 65 m. 
amžiaus.

Senatvės pensija,Kanados 
arba Quebec’o pensija Ir 
mirties atveju Išmokėtos 
sumos, nesuteikia prlvele- 
gljos atimti $ 1OOO nuo šių 
pajamų Ir tų pensijų pilna 
suma įrašoma į pajamas.

Jeigu viena pusė Iš vedu
sios poros, sakys Cm e žmona, 
turi tokią pensiją, Iš kurios 
leidžiama atimti $ lOOO,bet 
bendrai neturi tiek pajamų, 
kad reiktų sumažinti savo 
apmokestinąs pajamas /Tax
able Income/ , tai vyras gali 
pasinaudoti ta prlveleglja Ir 
savo taxble Income gall su
mažinti tūkstančiu ,arba to
kia suma, klek žmona gavo 
pensijos, jeigu sudaro ma
žiau tūkstančio. Tam pensi
jos pervedimui naudojama 
lentelė 9, perskyrimas C.

1975 m. sulaukę 65 metus 
amžiaus ar daugiau, viena 
vedusios poros pusė, saky
sime Augustina, turi gali
mybę netaksuojamų pajamų 
sumą pasididinti dar $1174, 
bet ji neturi tiek pajamų,kad 
reikėtų sumažinti savo 
taxable Income, naudojant 
tą amžiaus prlvelegiją. Vi
sa ar dalis tos sumos per
leidžiama vyrui. Pav: Au
gustinos Old Age examptlon 
$ 1174 Antanas perkelia į šar
vo anketą, naudojant lentelę 
9, perskyrimas C.

Jeigu Augustina panaudo - 
jo dalį tos prlvelegljos su
mažinti savo Taxable In-, 
come, pav: $ 500, tai An
tanas savo atike ton gali per
vesti likusią sumą $ 674 
/1174 - 500 - 674/ .

Šis nuostatas pervedimui 
yra naujai įvestas Ir perve
dimo prlvelegijai numatoma 
palikti ateityje.

Pervedimo prlveleglja 
žmonos vyrui, ar atvirkš
čiai, galima naudoti keturiais 
atvejais :

palūkanų .Ir divi
dendų, pensijos pajamos, 
Invalidumo atskaitymai Ir 
mtokslo ątskaltymal po $ 50 
už mėnesį / education de
duction/ . 

»
Norint pasinaudoti tomis 

prlvelegljomls, reikia ap
skaičiuoti vedusiųjų grynas 
pajamas Ir surasti sumą, 
nuo kurios reikia mokėti 
mokesčiai / taxable In
come/ .

ZBus daugiau.

A. Tamošaitis klausosi poeto Henriko Nagio kalbos parodos atidarvme.
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Kūrybinis Ir socialinis 
įnašas

Toronto visuomenė labai 
įspūdingai minėjo kovo 13 d. 
dafl. Antano Tamošaičio kū
rybinę veiklą. Paroda,pas
kalbom, sveikinimais Ir vai
šėm buvo pagerbta Ir jubl - 
llato 7O-tles metų sukaktis . 
Tačiau, Tamošaičiai ne vien 
tik liaudies menu Ir menine 
kūryba žinomi lietuvių tautai. 
Jie lygiagrečiai stipriai reiš
kiasi Ir socialinėje srityje .

Savu laiku Tamošaičių so
cialinę veiklą Išeivijoje šiek 
tiek aptarė montrealletls A . 
A. Jonynas /NL/, ottawIškis 
Inž. Danys/TŽ/ Ir montrea
lletls He n i įkas Nagys /NL/. 
Minėjimo metu jų nuopelnus 
lietuviškam jaunimui Iškėlė 
Iškilmių vadovė Irena Še r -

naltė- Mlklejohn Ir rengėjų 
sveikintoją Sofija Balsienė. 
Taip pat dali. Telesforas Va
lius š.m.TŽ kovo 18 d. sa - 
valtrašty paryškino tą mintį.

Ypatingai gyvai H. Nagys 
prieš kelerius metus NL sa
vaitrašty Iškėlė Tamošaičių 
s odybos re Ikšmę 1 lėtuvybe l, 
kai jis su Kostu A. atvažiuo
davo pas juos žuvauti. Jo 
aprašyti sodybos Ir gamtos 
epizodai primena Žemaitės 
raštuose Iškeltus lietuvių 
kaimiečių vargus ir džiaugs
mus gamtos stichijų fone.

Negalima A. Tamošaičio 
nuopelnų lietuvybei nagrinė
ti atskirai. Anastazija Ir 
Antanas Tamošaičiai sudaro 
harmoningą kūrybinį junginį. 
Jiedu vienas kitą pakreipia, 
vienas kitą papildo. Abu

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATj, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

reiškiasi tapyboje, grafikoj 
Ir liaudies mene. Abu vieno
dai yra veiklūs ir socialinėj 
srltyj.

Antanas Tamošaitis kaip 
Individas

Jei galima A. Tamošaitį 
nagrinėti paskirai,tai tik Iki 
jo vedybų. Man likimo buvo 
skirta pažinti jį gan senokai 
/1927-1928/. Aš buvau ber - 
niūk as, jis jaunas, darbštus 
Ir energingas Kauno . Meno 
mokyklos absolventas, Že
mės Ūkio Rūmų namų pra
monės skyriaus vedėjas .Kuo 
toliau, tuo daugiau jį pažl - 
nau, be.t nė kaip jo‘artimas 
draugas, bet stovįs nuoša
liai Ir stebįs jį. Neynažal jo 
Ir kitų dailininkų darbų pa
ruošiau spaudos reprodukci
jai. Jam Ir kitiems dailinin
kams priklauso gili padėka , 
kad jie, sutelkdami užsaky
mus, Išgelbėjo privačią 11- 
tograflnę įmonę Pressa, įs - 
teigtą Jono Adomavičiaus, 
nuo pražūtingos kitataučių 
konkurencijos.

Tamošaičiai namie Ir 
tremtyje

Ik l vok le č lų okupac įjos abu 
jie tarnavo Žemės Ūkio Rū
muose. Rinko Ir garsino lie
tuvių liaudies meno kūrinius 
užsienio parodose. Vedė au
dimo kursus, leido sodžiaus 
meno rinkinius Žemės Ūkio 
Rūmų lėšomis. Laisvalaikiu 
kūrė.

Išeivijoje pasirodė pilnas 
Tamošaičių kūrybiškumas , 
jėgos Ir energija. Atvažla - 
vę iš Riropos, apsistojo 
Montrealyje, bet trumpam. 
Greit užpirko ūkį prie King
ston©, Ont., Ir ten Išsikė
lė. Ir čia Tamošaičiai pa
siekė kulminacinį kūrybos 
tašką. Berods, jie yra vie
ninteliai lietuviai dailininkai 
gyveną vien tik Iš savo kūry
bos.

Kultūrinė ir visuomeninė 
veikla

Tamošaičiai reiškiasi ne 
vien tik kūryboj,bet abu yra 
dideli lietuvių liaudies meno 
žinovai. Dažnai Tamošaitį 
tenka matyti paskaitose pre
legentu, meno knygų Ir ka- . 
talogų autorium. Turi savo 
žinioje neįkainuojamos ver
tės liaudies meno rinkinį. 
Tačiau Tamošaičiai nėra ak
linai užsidarę etninėje veik
loje. Pas juos dažnai lanko- 
s i tauttn lo muz lejaus atstovai 
iš Ottawos, Kingston© uni
versiteto meno ir architek

tūros fakulteto profesoriai ir 
įvairių meno grupių ir jungi
nių atstovai. Kanados val
džia už kultūrinį įnašą šiam 
kraštui, apdovanojo juos 
šimtmečio medaliais. Ang
losaksų visuomenė dažnai 
kviečia juos skaityti paskai
tų ir pravesti audimo semi
narus.

Socialinė įtaka išeivijai
Tamošaičių socialinė 

ve Ikla 1 letuvių vis uome ne i 
atnešė neįkainuojamą Indėlį. 
Mes at v jk ome člabe skalike^ 
be kalbos, be profesijos . 
Grlehėmės pirmo,pigiausiai 
apmokamo darbo. Neturėjo
me nei laiko, nei lėšų sa
viems valkams tinkamai au
ginti ir auklėti. Tik kiek vė
liau, kai kurie Iš mūsų pa
jėgė leisti valkus į aukštesnį 
mokslą. Atėjus vasdral,mes 
nepajėgėme savo valkų Iš
siųsti atostogų.Ir čia Tamo
šaičiai atėjo su efektyvia pa
galba.

Jie, gyvendami prie gra
žios Šv. Lauryno upės,pa
siūlė lietuviškam jaunimui 
čia atostogauti. Iš visų Š.A- 
merlkos žemyno kampų va - 
žlavo jaunimas pas Tamo- 
š a ič lūs. Maudymą sls,laužal, 
dainos ir jaunatviškas 
džiaugsmas sukūrė lietuviš
kas šeimas irpallkojas prie 
lietuvių tautos kamieno.Išei
vija dėkinga Tamošalčlams, 
nes jų dukros ir sūnus, su
kurdami lietuviškas šeimas, 
perėmė ir Lietuvos kovos 
vėliavą.

Ne vien akademinis jauni
mas. bet Ir skautai, ir šeš
tadieninių mokyklų mokiniai 
dažnai Lankosi pas juos ir 
semia iš jų sodybos tautinį 
peną.

Abu Tamošaičiai sugeba 
nepaprastai suįdominti ir 
suauguslus^ ir vaikus. Kai 
klausaisi jų, jautiesi lyg 
skaitytum V. Krėvės Šiaudinę 
Pastogę ar Dainavos Šalies 
Padavimus.

Linkime Tamošalčlams 
ilgiausių metų, sveikatos ir 
našios kūrybinės veiklos.

1. a.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS DAILININKO 
ANTANO TAMOŠAIČIO 
VARDU
Jau buvo anksčiau pami

nėta, kad dailininkui, tauti
nių rūbų audėjui, lietuviškų 
kilimų kūrėjui Antanui Ta
mošaičiui šlemt suėjo 70

kr laimėjo,vargdienėliai,

metų amžiaus. Toronto lie
tuvių visuomenė, pagerbda-

Kad jau statom naujus tiltus 
par Atlantą,per Helsinkį, 
kad jau kalam naujus ginklus, 
kurdų nieks nagai atimti I

Pasakyk,tu,atvirai I
Jau Bendruomenę vaduojam, 
o išeivius i*vadams, 
Lietuva - vieni juokai...

parašys jie Duonai odę ?

Ar tas liaudies kontrolierius 
senelius darban vėl varė, 
ar su piautuvais, ar dalgiais 
i* kraėtotyros muaiejaus ?

Pasakyk tu man,paukštaU

Ar pataisa mano broliai 
surūdijusį kombainą,

ar ir Mįmet.kaip ir pernai, 
iė Kanados gaus jie duoną ?

Kai sugrįši tu,paukšte 11, 
pasakyk tu mano broliams, 
kad ir mes čia vedam kovų,- 
ne tik vyrai,bet ir bobos !

ma žymų lietuvį, lietuviškos 
kultūros puoselėtoją A. Ta
mošaitį, specialiai suorga-
nlzavo komitetą Ir kovo mėn.
13 d. Lietuvių Namuose Min
daugo vardo salėje suruošė 
jo page rblmą.

Sveikinusieji kalbėtojai,
daugumoje apgailestavo Ir 
kėlė mintį, kad Antano Ir 
Anastazijos Tamošaičių dar
bai /liet, kilimų, tautinių 
kostiumų audiniai Irkt./tu
rėtų būti tęsiami jaunesnio
sios kartos lietuvių ateinan
čiais dešimtmečiais ar net

V.K.Vi Įkalti s.

kutė, I. L. Adomavičiai, skau
tų vadovės irkt. Atsldėko-
daml už suruoštą pobūvį, 
Tamošaičiai visus pavaišino 
kava, pyragaičiais Ir vynu Ir
kiekvieną dalyvį apdovanojo
savo tapybos reprodukcijos 
po vieną paveikslą. GI Lie
tuvių Namams įteikė savo 
kūrinį - didelio formato pa-
veikslą, kurį įteikė L.Namų 
pirm. Jurgiui Strazdui.Dali. 
Tamošatls, dėkodamas jo 
pagerbimo komiteto rengė
jams, Iškėlė konkretų pa
siūlymą, kaip Antano Ir 
Anastazijos darbai būtų tę- 
šlami. Jis siūlosi mokyti

šimtmečiais Ir šiame kontl- visus
nente, garsinant aukštą lie
tuvių kultūrą, pasireiškian
čia liaudies kūryboje.Taipgi 
turėtų kas nors globoti Ir jų 
atsivežtas Iš Lietuvos ’’auk
so skrynias” su tautodailės 
pavyzdžiais, raštais, bei čia 
Išaustais darbais.

Darbštieji Antanas Ir 
Anastazija Tamošaičiai virš 
Iškeltas Idėjas priėmė Ir 
patys patiekė planus, kaip 
tai praktiškai būtų įvykdo
ma. Kovo mėn. 27 dieną Ta
mošaičiai sukvietė jubilieji
nio komiteto pobūvio ruošė
jus Ir yjkdytojus / su pirm, 
Irena Šernalte - Mlklejohn 
Ir kitus/ į Sofijos Ir Inž. 
Leopoldo Balsių namus. Be 
kitų, ten dalyvavo "TŽ" re
daktorius dr. Pr. Gaida, LB 
pirm. Birbta, L.Namų pir
mininkas J.Strazdas, LŽS 
Toronto sk. p-kas J .Karka, 
L. Namų moterų būrelio 
pirm.p. Jarikaltlenė, E .J an-

norinčius austi klll-
mus Ir tautinius rūbus.Tęs
tinumas yra būtinas, jaunoji 
karta turinti Išmokti lietu
viškos tautodailės, skautai Ir 
kitos organizacijos turinčios 
susirūpinti Ir Imtis šių dar
bų. x

Dali. Anastazija Tamošai
tienė perskaitė aktą-projek- 
tą, kad nuo šiandien įstei
giamas lietuvių tautodailės 
Instltutas A.Tamošaičio 
vardu, kuris Ir pasirūpins 
A.A. Tamošaičių darbų tę
simu. Tamošaičių Klngstone 
dirbami darbaQneturl susto
ti. ”TŽ” red. dr. Pr.Gaida 
siūlė net Ir bažnytiniams 
rūbams pritaikyti lietuvių 
liaudies raštus.A,Tamošai
tis pritardamas pare Iškė, 
kad lletuvškos organlzacl-. 
jos, visuomenė šią Idėją tu
rėtų paremti, nes šiame kon
tinente lietuviška tautodailė 
puikiai ambasadoriauja lie
tuviškai aukštai kultūrai.

J. Karka

F NAUJŲ SKAITYTOJU 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.Cu, pusei mėty — $16.00, 
♦rims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JA'.’ 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.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau inforrracijų skambina. 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868._________________ ___

1976.IV.7

TEL. 525 - 8971.

LOony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
□ Siunčiu ................. — dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ....................... —------------ ----------------
ADRESAS -----------------:---------------------------------------------------
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Hamilton Toupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame F)
TORONTO LIETUVIŲ • AOCXfvlAl
KREDITO KOOPERATYVE

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAU
LIŲ RINKTINĖ pirmą kartą 
susirinko savuose namuose 
kovo 28 d. Susirinko virš 
trijų šimtų uniformuotų Ir 
civiliai apsirengusių moterų 
ir vyrų. Du šauliai p. p . 
Džluvė Ir Pranaitis nupliko 
Ir įteikė Amerikos ir Lietu
vos vėliavas namams. Jos 
buvo Iškilmingai įneštos,su
giedota Amerikos Ir Lietu
vos h tm na I, page rbt l m Iru - 
šieji.

Susirinkimui vadovavo 
rinktinės vadas Išganaltls, 
sekretoriavo Petrauskas .Ta 
proga buvo apdovanoti meda
liais ir žvaigždėmis šauliai: 
Dapkienė, K .Miliauskaitė, J . 
Skeivys, Juškevičius IrPaš- 
kauskas.

Šiame Istoriniame susi
rinkime buvo prisaikdinti 
netoli 30 naujų narių. Jau
niausias- 14 metų amžiaus . 
Priesaiką skaitė kun.A. Za - 
karauskas, šaulių dvasios 
vadovas.

Po to sekė buvusio Sibiro 
kankinio Jono Kreivėno pas
kaita. T rumpams žodyje 
nušvietė, kaip komunistai 
naudoja atvykusių į lituanls - 
tlnlus kursus teigiamus pa - 
s įsakymus apie lietuvius, o- 
kupanto naudai.

Išrinkti savanoriai vykti į 
Toronto, Kanadą, Šaulių Są
jungos suvažiavimą.

Pirm. Išganaltls Išreiškė 
gilią padėką visiems šau
liams ir šaulėms už pagelbą 
kuriant šluos namus. Vieni 
aukomis, kiti prisidėjo dar
bų ir rūpesčiu.

Brlnas už labai mažą at
lyginimą Iš labai apdegusio 
padarė štai puikią salę. Se
sės įtaisė virtuvę Ir supirko 
lėkštes, kėdes Ir stalus . 
Namai šildomi Ir šaldomi. 
Telpa virš 300 žmonių.

Kas aukos tūkstantį, bus į- 
rašomas į Šaulių Namų vin
jetę, kuri bus pakabinta ant 
sienos.

Šauliai visur dalyvauja,kur 
tik Lietuvos alsvės balsas 
šaukia. Jie remia Ir kitas , 
pagalbos reikalingas Institu
cijas: Balfą, Altą, Vilką , 
spaudą, radijo programas

Salė yra Išnuomuota po
kyliams Iki kitų Naujų Metų. 
Tačiau savaitės dienomis 
gauti salę galima kreiptis 
pas M.ackonį 254-8830.

SUORGANIZAVO CHORĄ 
Vytauto Didžiojo Šaulių Rink
tinė. Norintieji jame dainuo
ti, kreipkitės į choro diri
gentą kiekvieną trečiadienį 
7 vai. vakare, Šaulių Rinkti
nės namuose. Kviečia visus

6 psl.

toronto

Sekmadienio popietei Į 
Lietuvių N .mus atėjęs pi
lietis, savo artimiesiems 
pasakoja Ir pats stebisi pe
reitos savaitės nutikimu.Jei 
kas nors kitas jam tai sa
kytų, greičiausiai Ir jis pats 
nepatikėtų. Ir keisčiausia, 
kad tai atsitiko savoje para
pijoje. Kitaip tariant, tą 
die ną, tuoj po pamaldų, žmo
nių buvo susirinkusi tokia 
gausybė, kad jų tarpe pasi
metė su žmona.

Pamaldoms pasibaigus, 
kaip paprastai, jis pasakęs 
savąjal, kad eitų Į apačią Ir 
kavinėje ten jo palauktų. O 
jis pats, tuo tarpu, nubėgsiąs 
į Prisikėlimo parapijos bib
lioteką pas Ike 1st l knygų. S . 
Miniotienės Ir P.Jurėno va- 
vadovaujamame,5OOO knygų 
turinčiame knygyne, jis Ilgai 
neužtruko. Paėmęs keletą 
knygų Ir grįžęs, jis nusilei
do į apačią Ir nustebo : jis 
tik dabar atsiminė,kad šlan-j Kalinauskienę 
dlen čia vyksta Kaziuko mū- ' užkalbinusi Ir 
gė. Žmonių visur buvo sau
sakimšai pilna. J ų buvo tiek 
daug, kad jis vos įsigavo į 
salę. O prie durų pas įtiku
si Ir prie krūtinės segdama 
dekoratyvinę įėjimo širdelę, 
vlsuomenlnlnkė O. I ndre- 
llenė pasakė, kad tokių šlr-

choro dirigentas Petrus Vac- 
bergas.

PAMARIŲ PASAKA-tšvydo 
scenąChlcagoje Vasario 28- 
29 d. Prof.muz. A.Jurgu - 
tls Išlaikė savo pirmąjį eg
zaminą , parašęs muziką Ir 
dirbęs su Dainavos ansamb
liu. Tekstą parašė mok. D. ( deltų ji jau prisegusi virš 
Blndoklenė, režtsūra-p. VI-! 700. Tą labai įtikinančiai 
socklenė. Scenos dekoracl - liudijo šalia jos esanti pll- 
jos Ir apšvietimas p. Rukul- 
žos, baletas J. Puodžiūno. 
Spektaklis buvo malonus Ir 
gražiai paruoštas ir išpil
dytas; reikia tikėtis, kad 
Dainava šį rudenį spektaklį 
pakartos, nes daug tautiečių mažiau žmonių buvo kavl- 
norl jįpaniatytl ir džiaugiasi 
sulaukę ko nors naujesnio. ■

RAŠYT. JUZĖS AUGUS- 
TAITYTĖS- VAIČIŪNIENĖS 
2-jų metų mirties paminė
jimas įvyko vasario 29 d. 
Tautiniuose Namuose.

B. Pakšto liaudies instru
mentų kvartetas pagrojo, J. 
Jasaltytė paskaitė jos poe
zijos, velionės balsas plokš
telėje deklamavo savo e lies . 
Mokyt. Serapinas skaitė pas
kaitą, mokyt. I. Smiellaus- 
klenė kalbėjo apie rašytojos 
veiklą tautiniuose šokiuose . 
Šokėjai pašoko vieną šokį.

Apie skautljal atliktus 
darbus žodį tarė Z. Juškevi
čienė. Br.Jančys padainavo 
tris dainas, akomp. Alekslū- 
nalte -Mitchel.

Žurn. J.Valčlūnas tarė pa
dėkos žodį, o komiteto pirm. 
A. Juškevičius uždarė minė
jimą Lietuvos Himnu.

Susirinko apie porą šimtų

nutėlė dėžė žalių banknotų.
Dar pačioje pradžioje pro 

žmones nebuvo įmanoma 
prasimušti prie pakraščiuo
se Išdėstytų, skautukų ope
ruojamų prekystalių. Ne

■V Bačėnas All Seasons Travel, b.d
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO J
m6r ix6 tel« 533^3531
JC - Akademinis Skautų 

Sambūris pagerbė D.KežIenę 
kaip veiklią žurnalistę New 
York’o apylinkėje.

Kun. Pūgevlčlūs supažin
dino su įvykstančiu Pasau
lio Katalikų kongresu Phi
ladelphia mieste, kuriame 
dalyvaus Ir lietuviai su savo 
plakatais eisenoj, bei kitose 
Iškilmėse.

MUZIKAI DVARlONAIkon- 
certavo Chlcagoje. Dėl Dva
rionaitės- niekas nesiprie
šintų jos paklausyti,bet dėl 
Dvariono, tai jau kitas klau- 
slmas. Jie abu buvo atvežti 
Sovietų Rusijos pinigais,kad 
savo talentus rodytų Jungt . 
Tautose sovietiniams bičiu
liams. Be reikalo Nepr.Lfe- 

tautlečlų prisiminti rašytoją, tuvos laikraštyje nr.6.,va - 
MARGUČIO RADIJO prog- sarlo 11 d. Al. G Imantas IlguMARGUČIO RADIJO prog- sarlo 11 d. Al. G Imantas Ilgu 

ramoje buvo pagerbta Daiva straipsniu verkšleno, kodėl 
Kežlenė Ir kun. K.Pūgevl- lietuviai negerbia savųjų ta
kius, lentų Ir nerengia koncertų,o

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIU RINKTINES ŠAULIAI MIRUSIŲJŲ P AGERBIME.Sv.K AZIMIERO K APINESE.
Nuotrauka C.Genučio.

nėję Ir parodų salėje. Ten 
jie gėrė kavą, užkandžiavo Ir 
šiaip sau šnekučiavosi.

Apie prekystalius ėjo gy
va prekyba. Čia skautai tu
rėjo visko. Pradedant nuo 
barankų, paslskonėtlnų py
ragaičių, įvairių rankdarbių 
Ir piešinių, baigiant dekora
tyvinėm žvakėm, žvakldėm 
Ir knygom.

Prekyba buvo tokia sparti, 
kad daugelyje atvejų prekės 
nuo stalų tiesiog tirpo, o 
skautukai patenkinti skai
čiavo savąsias įplaukas.

Tad jis puolęs te n, puolę s 
šen, o savosios kaip niekur 
nėra,taip nėra.Tatp jam tarp 
žmonių besibraunant, teko 
sutikti Ir senai bematytų pa
žįstamų. Tokių asmenų, ku
rie tik šios šventės proga 
Išeina į viešumą. Šiaip jų 
nematysi niekur lietuviškuo
se susibūrimuose. Netikėtai 
jis pastebėję s Ir Marytę 

?. Tiksliau, ji 
užkalbinusi Ir pasiūliusi jam 
pakvietimą į skautų rengia
mą P. Jurgėlos knygos 
" Lietuviška Skautlja" pri
statymą - konoe rtą. Pama
tę s tą, patraukliai skautiš
ka uniforma apsirengusią, 
jau senai bematytą pažįsta
mą, jis valandėlei nustebęs. 
Pirmu įspūdžiu jam pasivai
deno į mamą labai panaši 
dukra. Bet tuo pačiu jis su
sivokę s,kad Kalinauskai tu
ri du kaip ąžuolus sūnus.T Ik 
skautei prisiartinus Ir už
kalbinus, paaiškėjo, kad tai 
buvo toji pati, per eilę me
tų nei klek nepasikeitusi 
Marytė.

lenkai tai padarė. Dva-> 
rlonaltė Ištekėjusi už lenko, 
o Dvarionas dar gana slip - 
nas savo talente.

SLA 59 SEIMAS įvyks lie
pos 5-9 Chlcagoje; jau dabar 
rengiama programos knyga . 
Rėmėjai Ir organIzacįjos ga
li joje dalyvauti, tik reikia 
kreiptis pas K. Mačiuką- 
Macke Marquette Parke 254Ą 
71 gatvėje.

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBAS 
turėjo savo pusmetinį susi
rinkimą JCentre.

PIANISTAS ANDRIUS 
KUP RE VIČIUS konoe rtuo ja 
Jaunimo Centre balandžio 1O 
d. 5 vai.p.p.

Jis yra plano skyriaus ve
dėjas Cleveland State Uni
versitete, tarptautiniai žino
mas koncertų virtuozas.

Bal. Brazdžionis

MOKA:
91/2% už 2 m. term. dep.
83/i% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
8’Z»% už pensijų planų 

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 11

Asmenines paskolas duodame ik'i $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. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line bf 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,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

gel. 251-4864 arba 251-4025 —— Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

Žinoma, dar klek paklai
džiojęs po visas tris sales, 
jis pagaliau susiradęs Ir 
žmoną. JI, artimųjų rately
je pasiskonėdama, stiprino
si skaučių pagamintaisape- 
tltnals'i grietinėle Ir spir
gučiais apipiltais cepelinais.

UCSM LIETUVIU NAMAI
Š.m.kovo mėn.25 d., nau

jai Išrinkta LN valdyba: pir
mininkas J.Strazdas, vice - 
pirmininkas- St. Kuzmas , 
sekretorius - T. Stanulls, Iž
dininkas-Algis Senkus,per
sonalo reikalams-. Andrius 
Šileika, parengimų- Albina 
Štuoplenė Ir Marija Vaitkie
nė, statybos- O. Delkus Ir 
R.Sonda, B. Jackus ir J.Ci
cėnas- elektros Ir ūkio rei
kalams. Be to, valdybos na
riai dar sudaro įvairias čia 
nepaminėtas komisijas.

Praėjusį sekmadienį LN 
popietėje dalyvavo apie 240 
asmenų. Buvo atvykusių Ir 
Iš toliau. Svečių knygoje pa
sirašė M. Malė jie nė Iš Mont- 
reallo, Pranas Tumas Iš 
Detroito, E.A.Sagevlčlūs Iš 
Sarta, Ont. Ir 2-jų asmenų 
neišskaitomi: parašai Iš 
Montreal lo.

Kovo 28 d. įvykd Moterų 
Būrelio narių metinis susi
rinkimas. Jame buvo priim
tas Būrelio statutas, aptarti 
Velykų Pietų Ir meno paro
dos reikalai Ir Išrinkta 
dviems metams nauja val
dyba bei revizijos komisija. 
Išrinktos: Abromaltlenė Bi
rutė, Bedarflenė Benita.Bo
ris le nė Birutė, But lene 
Konstancija, Delkuvienė E- 
lena, Jarikaltlenė Aldona, 
Jarikaltlenė Petra, Jucienė 
Ada, Ranosz Elvyra, Skl- 
landžtūnlehė Aldona Ir Za- 
lesklenė Teresė. Revizijos 
komisija palikta ta pati: Ma- 
člonlenė L. .Matulevičienė L. 
Ir Novogrodsklenė L.

Atvelykio sekmadienį, š . 
m. balandžio mėn.25 d.,bus 
paruoštas Velykų Stalas,pa
gal Lietuvoje buvusius pap - 
ročlus, Moterų Būrelio.

Velykų Stalo valgiai bus 
ralgoml 1 vai. dienos, Ka - 
rallaus Mindaugo Menėje. 
Būtų gerai, kad dalyvautų 
daug jaunimo. Bus rldlnė- 
jaml margučiai. Pakvietimų 
kaina $ 6, - pensInlnkams Ir 
studentams $ 4,- jaunimui 
Iki 18m-$ 2, -. Pakvietimai 

’gaunami LN raštinėje, pas

IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius
/

milijonų dolerių

valdybos narius Ir sekma
dienio popiečių metu prie In
formacijos stalo.

Bibliotekai padovanojo 
knygų :Indrellenė Ona 34, p. 
Pupelka 3 Ir Čeponlenė Stefa 
1. Biblioteka padovanojus lem 
dėkoja.

Nario įnašus įmokėjo: G. 
Balčiūnas $1OO, St.K. $75 , 
V. Čupllnsklenė $50, Eu
genija Ginčauskas $ 40, L . 
T Hindis $ 25, Ig. Našta jus 
Ig.$ 20, V. Kaknevičius $15, 
Glnčauskaltė G., Ginčauskas 
E d., Tunaitis J. Ir Vaškevl- 
člūtė D. po $ 1O.

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubo 'pamaldos už 
mirusius klubo narius bus 
š.m. balandžio mėn. 27 d . 
antradienį, 12 vai.Prisikėli
mo parapijos šventykloje . 
Pietūs- 1:30 vai. Lietuvių 
Namuose.
• DaQ.V.Vlzglrdos paveiks
lų paroda Ir poeto kun. L. 
Andrlekaus kūrinių skaity
mas kovo 27 dieną praėjo su 
pasisekimu.

Parodų s ai ė sutraukė daug 
publikos. Atidarymo kalbą 
pasakė LK Moterų d— jos 
pirm. B r. S apljonlenė. DaU. 
V. Vizgirdą pristatė daH. 
T. Valius, poetą L. Andrle- 
kų - dr. P. Gaida.

Svečiai buvo pavaišinti 
kava su pyragaičiais. Nors 
kainos paveikslų aukštokos, 
bet pirkėjų atsirado. V.Viz
girda yra vienas Iš pirmau
jančių lietuvių dailininkų. 
Jau buvo žinomas Lietuvoje 
ne tik tapybos darbais, bet 
Ir meno įstaigų administ
ravime bei raštais meno 
klausimais.
• Knygų kioskas, kuriam 
vadovauja P.Misevičius, at
sidaro po 9 v. Mišių Ir vei
kla kas sekmadienį. Kioske 
galima gauti įvairių lietu
viškų Išdirbinių, sveikinimo 
kortelių, plokštelių Ir 1.1. 
Naujausia plokštelė kioske 
yra šoklų muzikos vardu 
"Šokime", Išleista "Tėvy
nės Prisiminimų" radio va
landėlės, jos 25 - člo proga. 
Taip pat ten rasite Ir "NL" 
savaitraštį.
• Parapijos biblioteka, ku
riai vadovauja S. Miniotienė 
Ir P. Jurėnas, atsidaro po 
1O vai.Mišių Ir veikla Iki po 
paskutinių. Bibliotekoje nuo
lat atsiranda pačių naujausių 
knygų. Parapijiečius kvie
čiame šia biblioteka naudo
tis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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sudbury montreal
Žūklauto jų Ir medžiotojų 

Geležinis Vilkas klubo narių 
metinis susirinkimas įvyko 
š.m. vasario 22 d., J. He
me Iklo Elgin Lunch valgyk
loje. Susirinkimą atidarė St. 
Krivickas, pakviesdamas 
pirmininkauti J. Staškų Ir 
sekretoriauti J. Kručą. Po 
Ilgesnio klubo p-ko St.Kri
vicko pranešimo paaiškėjo, 
kad paskutiniųjų 3 metų lai
kotarpyje klubas yra labai 
daug padaręs Ir, kad klubo 
materialinė padėtis gera. 
Kontrolės Komisijos aktą 
skaitė J. Staškus Ir už gerą 
knygų Ir atskaitomybės ve
dimą, ve Odą, komis įjos var
du, buvusiai valdybal-St . 
Krivickui, J. PaulaIčlul, K. 
Poderlul pareiškė padėką.

Senajai valdybai nesutikus 
likti dar 3 metams, pusiau 
slaptu balsavimu Iš rinkti: J . 
Itemelkls, A.Gatautls, Eug. 
Paulauskas. Kandidatu liko 
Vl.Krlaučellūnas. Šaudymo 
sporto vadovu pasiliko Kęst. 
Poderys. Nutarta dar šį pa
vasarį klubo nariams Ir vi
suomenei surengti pobūvį. 
Klubas turi Kanados valdžios 
pripažinimą /charter/.

J. Kručas

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 nuklys) 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 I
Mes paruoši ame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui ‘įSsjd 

■ x gimines i ši Lietuvos i_ Kanadfį.

RUOŠIESI L MIAMI ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS, 
tik S 133.00, i_ ten ir atgal I

keliauk šįmet pro montreali 
IR PAMATYK oLlMPIHES ŽAIDYNES MŪSŲ MIESTE.

Rašyti angliikai:
ADRIA TRAVEL SERVICE

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

Tel: 844-5292 ir 844- 5662.
TEL.: 694-1037

Highland Auto Body 
I

611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

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

(Lietuviams duodame spec i ai i nuolaidą)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Sušinskas & Son, tel. 389 • 057 7.

(MIKK RUTKAUSKAtl

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchatd Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekąmas sąžiningai ir prieinamomis kainom, s.
- tel. 366-6237- 3b96.

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

6J96 Bonnentvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Pharmade BRONX PARK Pharmacy 
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASAUE - 365-0770

1976. IV. 7

AUKOS:
1975 m. Vasario 16 minėji

mo proga, aukavusieji mont
real Iečiai Tautos Fondui Ir 
KL Bendruomenei/ pirmoji 
suma T. Fondui, antroji - 
KL Bendruomenei/ : 
Guobls M. -1OO, -, J. B. Lu
koševičiai - 25-5, Daugela- 
vlčlus A. 20-5, Gečienė J r* 
20-, Norvaiša-Girinis J.- 
20-, VazaiInskas A. -20-3, 
Mallška Iz.-15-10, Dr.IPD-
- 20, Kibirkštis J . -15-5, 
Lukoševičiai P. I . -10-10, 
Kę s galios S. J.-15-5, Kvle- 
tlnskas N. -10-10, Kudžma 
V. - 10-10, Kerbei Is Vacį.
- LO - lO,Paknys J.-10-10, 
Laimikis J.-10-5, Kun.Ju
cevičius -10-5, Staškevi
čius B. -lO-5uBr!kls P.1O-5, 
Sniečkus V. -5-lO,Vallulls;J. 
10-5, Naglenė B. -5-10,Va
liulis J . - 1O -1O, J augeliai 
S . A. - 1O -1O, Keblys Ant.
- 10-2, Kudžma -6-6, Rudy
tė A. -7-5, Kardelienė E.- 
7 -3, Gaurys A.-1O-, Rusi
nas A. -1O-, SmUgevlčlal' 
K. D. - 1O-, Peteraltls V.- 
1O-, Vaksells M. - -1O, Kal
vaitytė T. —1O—, Š Hlauąkai 
S , Mr-lO, Žurkevlčlus J. - 
1O -, J onellal A. M. -1O-, 

Beleckas P.-1O-, ŠulmIst
ra l M.O.-1O-, Danaltls A.S - 
1O-, Rusinas A. -1O-, Ple- 
čaltls P.-5 - 5, S Imanlūkš- 
tls - 5-5, Urbonas L. -5-5, 
Adomonis J.-5-5, Dasys A.- 
5-5,Kerevlčlus P .-5-5, Nor- 
kellūnas A.-5-5, J akonls V.
- 5-5į Gudžiūnas K. -5-5, 
Efertas P. -5-5, Žukauskas 
P. - 5 - 5, Jonynas V.-5-5, 
Dabkus J. -5-5, Klezas P. - 
5-5, Staškevičius A, -5-5, 
Stlrbys K.-5-5, Balalšls L.- 
5-5, Mickus P.-5-5, Ple-» 
čaltlenė S . —1O, Barlsa R.- 
-5-5, Baltuonlal Pr. J . -5-5, 
Jurkus R. M.-5-5, Jurėnas 
J . - 5 - 5, Kače rgls V. -5-5į 
Juodviršis M,—5-5, Adamo— 
nls P. -5-5, Adomaitis J .- 
5-5, Barteška P.-5-5, Luko
ševičius .J .-5-3, Mekšrlū- 
nasS.-5-3, Blauzdžlūnlenė 
J . -5-2, Jungme Iste ris A. B, 
-2-5, Aslpavlčlus J.-5-5, 
Pukterls J.-5-4, Gudzlns- 
kas P.-3-3, PtašInskas A.- 
3-3, Paukštaltls Pr.-3-3 
Grigelis L. -3-3, MylėA.- 
5 -, Jukonlenė J.-5-, Kal
vaitis A.-5-,Murauskas V.- 
3-3, Lukošius K.—5, Ur
bonas Alb. —5, Navlkėnle- 
nė E. —5, Zablellauskas J . - 
—5, Kllčlus A.—5, Pakulis
J. -5-, Otto.—5,Katilius B.
— 5 —, Styra P. —5-, Mickus
K. - 5-, Tamkevlčlenė M.- 
5-, Kazlllūnas A. -5-, Gabru
se vlčlenė J .-5-, Tušas A.- 
5-, Lapinas Z,H. -5-, Sie
liu na lt ė >O.-5-, Naruševi
čius J. -5-, Ambrasas 0.- 
5-, Dalmotas J. -5-, Sku
čas J . - 5-, Knystautas R. - 
5-, Ž Itkus J . -5-, Krahule J . 
-5-, Anellūnlenė J .-5-, Va- 
dlšlus K.-5-, Mtikausklenė 
B, - 5 -, Skalsglrys V.-5-, 
Daukša S . G. -1O-, Čupllns- 
kas A. - 5 -, J urgutls J. - 
3-2, Čečkausklenė O.-3-2, 
Vleraltls J .-3-2, Adomai
tis - 2.50-2.50, Go rys J.-
2.50- 2.50-, Šewčluklenė ET 
2. 50 - 2. 50, Ke ršys J#. -
2.50 L 2’ ho, Vasiliauskienė 
M.-2.50-2.50, Pfečaltls J .-
2.50 - 2'. 50, Bunys P.-
2.50- 2.50, Lukošiūnas J.-
2.50 - 2.50, Rupšys D.-
2.50 - 2.50, Verbyial.-
2.50 - 2.50, Žiūkas A.-
2. 50-2. 50, Go rys Iz. —4—,
Mozuraltls A. —4, VUlušls 
I .V. - 4-, Petrauskas M.- 

■■ ■

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik
5 1,75 už kv. j ardę).

• Mano specialybė ir laiptu bei sienų išklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

jkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7 68 -6780 — 7962

-4, Gedvilienė G.2 -2-, Iš - 
ganalčlal A. J .-2-2, Milete- 
nė M. -2-2, Lukauskas V.- 
2-2, Tėv. Aranauskas J.- 
2-2, S Itkauskas K. -2-2, Dai
nius E. -1-3, Valinskas Z,-
2- 2, Plešlnlenė V.-2-2, Či
činskas -3-, Petrauskas P.-
3- , Abramonls B. -2-1, Te - 
ravos I . — 3,Bendlklenė O; 
- 2, Gelto r lūs H. —2, Gir
džius J . -2-Be motas J . —2 
Bagdžlūnas B.-2-, Šimkus 
K.—2, File r lenė G.-2-, Vi
tai P. B.-2.50-2.50, Lady- 
glenė C.-2-,Sutkaltlenė A.- 
2-, Vyšniauskas S .-2-, Že
maitaitis B.-2-, Žuikevlčtū* 
tė A.—2, Žurkevlčlenė G.- 
-2, Bernotienė L.-2-, Ers- 
lovas S. - 2-, Freldariklenė 
T.—2, Čipklenė T. -~2, Va
siliauskas J. -2-, Miliaus
kas J .-2-, Morkūnas S .-2-, 
Stankevičius L. -2-, Plešl- 
na A.-2-, Butkienė K.-1-, 
Beresnevičius —1, Jūras 
B. —1, Mozuraltls S . —1, 
Gudas Alf.- - 1-1, Š Ulauskas 
—1, Vasiliauskienė S .—2, 
Rudžlausklenė A.-1-.

KLB Montreallo Apylinkės 
Valdyba

Litas
METINIS ''LITO'' 
SUSIRINKIMAS

įvjko kovo 20 d., šešta
dienyje, Šv.Kazimiero ; pa
rapijos salėje. Dalyvavo apie 
230 narių Ir svečių.

Susirinkimas praėjo 
sklandžiai Ir teužtruko tik 2 
valandas.

Į Lito v-bą perrinktas Al
girdas Kllčlus Ir naujai Iš
rinkti Vincas Plečaltls Ir 
Vytautas Kudžma. Į kredito 
komisiją perrinktas Jonas 
Adomonis Ir naujai Išrinktas 
Steponas Kęsgailą. Į re vizi
jos komisiją aklamacijos bū
du buvo perrinktas Jonas 
Maskoliūnas.

Perl975 m. Litas padidėjo 
daugiau, kaip vienu milijonu 

, dolerių, pajamos pakilo nuo 
$ 441,000 -1974 metais-į 
$ 560,000 praeitais metais. 
Lietuviškoms organizaci
joms paremti buvo Išleista 
apie $ 4000. Iš tos sumos 
Šeštadieninei Mokyklai 
$ 1200, Baltijos stovykla-

vletel $ 600, KLB Montrea- 
llo Apyl. Šalpos Fondui $5OQ 
Jaunimo Kongresui $400, 
Gintaro Ansambliui $250 , 
Neprfld. Lietuvai $250, Tė
viškės Žiburiams $ 1OO, 
Vasario 16 d. Gimnazijai
$ 1OO, Sporto Klubui TauruI 
$ 1OO, Aušros Vartų Chorui 
$ 1OO, Tautos Fondui $1OO, 
Kanados Liet. Fondui $1OO, 
Lietuvių Radijo Pusvalan
džiui $ 1OO.

Didesnių diskusijų sukėlė 
pirm. J. Bernoto pranešimas 
dėl naujųpatalpų reikalo Li
tui. Dabartinės patalpos 
Aušros Vartų klebonijos rū
syje darosi per mažos. Tuo 
tarpu AV parapijos rajone 
nėra tinkamų patalpų,kurias 
būtų galima Išnuomuotl ar 
pritaikyti Lito reikalams. 
Tam klausimui IšspręstlLl- 
to valdyba yra sudariusi ko
misiją Iš J.Bernoto, A.Kll- 

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vol. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
U, Stankevičius, 1053 Albanel Duvarnoy. P.Q. TEL. 669-8834

Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Kvarkams - limtoprocentinė

Angį i ik a m.diiogo 100% vilnoni. Viįnane arba polf.st.rli - nuolaido iki 60S. 
Skarelis vilnones orbo tilkinisir naujaisiais pieliniois.
Megztukai, golfui ir puloveriniai' - didiiousios pasirinkimas specialiomis

Moterilki paltai - Borgona (art,fur) įvairaus dydlio tik S 49.00.
V yri Iki megzti marlkiniai (konodiiki) - pusi kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktgį reikalingu Lietuvoje.

»/• PARCEL SERVICE, ’891 S*. Low'.nc. Blvd.. 
**•<» Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

365-7146 366-1143

p S'.-.

člaus, Iz.Mallškos, R.Išga- 
nalčlo Ir P. Rudlnsko. Links
tama į naujo Lito namo sta
tybą A V bažnyčios rajone , 
netoli statomos M?trosto
ties.

Susirinkimas buvo už-
balgtas bendra dalyvių vaka
riene. P r. R.
• Rekolekcijas Aušros Var
tų parapijoj Didžiosios Sa
vaitės pirmadienį, antradle- 
nį Ir trečiadienį praves kun. 
J.Valšnys, SJ.

Vyresnio amžiaus.ar pensinin
kų pora reikalinga prižiūrėti 
sirguliuojantį vyrą. Lengvas 
darbas. Apsigyvenimas veltui.

Skambinti tel. 273- 1928.

IŠNUOMUOJAMI apartamen
tai prie ežero, panoraminis 
vaizdas — 21z — 3'/z—4’/z su 
1 metų sutartim. Skambinti 
pas lietuvį 933-7829.

7
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NL SPAUDOS BALIUS

VISU BALIUS

NL laikraščio 35 m. sukakties minėjime solistai G.C apkauskienė Ir V. V erikaitis 
su akomponiatorėM. Roch,po duoto koncerto klausosi Pr. P aukštaičio,redakcijos 
Ir bendroves vardu,padėkos. Nuotrauka H. Adomonio.

Laukiu apsimokant
PRENUMERATĄ NL.

KANADOS LIETUVIŲ, DIE NA š.m. spdllo mėn. 9-10 d. .pa
dėkos savaitgalyje. Todėl 
jau dabar prašoma visi Ka
nadoje ir JAV esantieji lie
tuviai atkreipti dėmesį ir 
šioje didelėje šventėje daly
vauti.

Kanados Lietuvių Dienų 
Komitetas

MO NT RE ALYJE 
22-slos Kanados Lietuvių 

Dienos Komitetas kovo mėn. 
25 dienos posėdyje aptarė 
besiartinančios Lietuvių 
Dienos įvairius reikalus, 
reklaminių plakatų paruoši
mą, LD leidiniui skelbimų Ir 
sveikinimų rinkimą, įvai
riems darbams komisijų su
darymą, salių, Ir Iš Kana
dos federalinės valdžios fi
nansinės paramos gavimo 
reikalą.

Jau pasiųsti pakvietimai 
visiems Kanadoje esantiems 
lietuvių stiprės nterųs meni
niams vienetams,chorams , 
ansambliams, tautinių šoklų 
grupėms . Laukiami at
sakymai.

Kaip žinoma, 22-oji Ka
nados Lietuvių Diena įvyks

SKAUTŲ MUGE

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherhie Oiiesc 
Suite 600 •

Tel: 866 - 8233, namų 488 - 8528

Aušros Vartų Parapijos 
salėje, sekmadienį,kovo 28 
d. mūsų skaudės Ir skautai 
buvo suruošę Kaziuko Mu^ę . 
Tuo pačiu skautai paminė - 
jo savo globėjo Šv.Kazimie
ro dieną dalyvaudami pamal
dose Ir bendra visų sueiga .

Mugė-turgus sutraukė pil
ną salę žmonių. Mažieji vil
kiukai Ir paukštytės, skau
tės Ir skautai,bei vyresnie ji 
rūpinosi atsilankiusiais • bei 
stalų aptarnavimais. Išrl - 
kluotl pasieniais, apkrauti 
pardavimui arba, išlošimui 
pačių skautų ar vilkiukų pa
gamintais eksponatais. Ant 
kitų stalų matėsi namie kep
tų pyragų, sausainių, gry-

DR. V. GIRIOnIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'AiiowR’ion Blvd. 

Montreal.

Tel. 268-3636

DR. A. O. JAUGELlENč
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11 ■ 12 

MONTREAL PQ- 
Tel. 932 • 6662*”nomų 737-9681.

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

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

7626 CENTRALE LASALLE

ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

______________________________ _______ i

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q. - Tel: 871 -9644, namu 678 -3660.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

168 Notre Dome Street E.JSuite 205. 
Tel: 866-2063, 866-2064

8 psi.

WWW

bukų. Net Išaugintų augalų 
stikluose Iš saldžiųjų bulvių. 
Kiekvieno stalo patarnauto
jai skautai, ar jų talkininkai 
vyresnieji stengiasi, pagal 
tradicijas, pagirti savo pre - 
kę Ir tuo padidinti savo stalo 
kasą.

Vyresniųjų stalai parodė 
daug gražaus estetiško suge
bėjimo Ir gražių darbų. Ir 
čia, nors aptarnavusieji sta
lus kukliai laikėsl,matėsi jų 
visų malonus pasididžiavi
mas.

Parduotų loterijai b U lėtų 
Ir eksponatų pajamos eina 
tuntų naudai, ypač stovykla
vimo laikotarpiui pagerinti .

Šioje mugėje ypač malonu 
buvo pamatyti,kad tėvai,ku
rie dar patys ne taip seniai 
bėgiojo skautų uniformose , 
savo valkus atsiveža į skau
tų mugę, įjungia į skautiš
kuos lūs darbus. Nekalbant 
apie Šeštadieninių Mokykit 
reikšmę, akivaizdu, kad 
skautybėyra labai praktiškas 
kelias jaunuosius sudominti 
ir užangažuotl Ir lietuviš
kai veiklai. Vien Iš jų rank-

vyriausia skautininke L 11 e Mlluklene 
_ ' ■ s" projekto parodoje. K airėje Inos L ūko Še vič iū tė s 
- Liūdi Straublys ir byra ašaros V aivos juostai pasirodžius’.

geriausių etninių grupių me
ninius vienetus pasirodyti 
Olimpinių žaidynių metu.
• KLKMoterų d-ja,bebaig
dama paruošiamuosius dar
bus Velykiniam stalui, prašo 
užsisakyti stalus 1O arba 12 
asmenų pas D. Staškevlčle- 
nę arba per Rosemounto Li
to skyrių tel: 722-3545.Tik 
tokiu būdu bus Išvengta di
desnio susigrūdimo prie du
rų. Be to narės, pagal gali
mybę , prašomos prisidėti 
savo fantais prie rengiamos 
lote rijos.
• Augustinas Kalvaitis, per 
KLK Moterų d-jos Vasario 
16 Gimnazijai remti būrelį, 
paaukojo minėtai Gimnazijai 
12 dol.

m as mišrus Ir moterų cho
ras. Bus gera karšta vaka
rienė. Gros Bavarų orkest
ras.

Kviečiame visus atsilan
kyti Ir atsinešti margučių . 
Jie bus permljuojaml.
• Mirė Vilius Austras, 65m. 
amžiaus. Paliko žmoną Ci
ną, sūnų Ir dukterį su šei
momis.
• Lilijai Gabrusevlč lutei 
kovo 9 d. suruoštas merg
vakaris Šv.Kazimiero para
pijos salėje.

Lllljos vestuvės su Vikto
ru Allnausku numatomos ne-

Montrealio Skaučių Tunto tuntinlnkfe Elė Jurgutlenė su 
praeitais metais dalyvavusia “Vaivc yk*tės 
ir Kristinos Niedvaraitės rankdarbis - ---------

darbių matosi,kad galvota Ir 
planuota padaryti daiktą lie
tuviškais motyvais. Oką 
bekalbėti apie vyresniųjų 
skautų, o ypač šioje mugėje 
skaučių darbus. Valvorykš-' 
tės grupėje dirbančios vyr . 
skautės savo darbais pra
turtino didžiąją mugės lote - 
riją- ją skyrius atrodė kaip 
parodėlė. Laimingi buvo iš- 
lošę ve rtlngesnluoslus dar - 
bus. Pav., VlncasPlečaltls 
laimėjo gobeleną, austą I. 
Lukoševičienės, Pranas 
Paukštaltls laimėjo Elės 
Jurgutlemės regztlnį- mac- 
ram^ Ir 1.1.Bendrai šių metų tolimoje ateityje 
mugė labai gerai buvo pa
ruošta. prp.
MARGUČIŲ VAKARIENĖ

Šv. Kazimiero Parapijos 
choras Atvelykio proga ba
landžio 24 d. rengia Margu
čių Vakarienę.

Programą Išpildys muz . 
A. Ambrozalčlo vadovauja -

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSU 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS

Tune Ups. Brakes
Motor a transmission.

738 LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

© Royal Trust f:
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė - sklypai ir žeme)

TRUST GĖNĖRAL DU CANADA
3270 Boul. Longelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namu - 72 1-06 14’

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

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 395, 
Tel: 273-3442, 273~918 1, 737-0844.

Žemiausios kainos! .
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL IGNAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• Mantreallo Gintaro An
samblis buvo pakviestas au- 
dlcljal CBC, kuri renkasi Iš

f MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick it Astra

LEONAS GURECKAS 
Sola, Manager 

(Lietuvi* atstove*)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

g NESITIKėTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI jSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-MenageMu

LEO GUREKAS 

rmu montreal west automobile 

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
________ (At tha end of SNertxooke Sift Wittl

LEFEBVRE & ROBERT
w AtMUeUMtNT - MMMTUM I  " 

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ

BALDU•*

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pusirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CBtTRALI r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
j 7043 edNTWALB 300-1282 (DKCORATION) Į

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE.H4E 2A6 
Telefonas: 766 5827

MOKA U2: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Tennln. ind. 1 me tams 
Termin. ind. 2metans 
Terrain. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

6.#% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 
10.0%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekilo. turto 
Čekių kredito 1 
Investacines nuo 1

11.0% 
10.75% 
12.0% 
11.0%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SU. pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbairs 
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

8
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