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Pietų Vietnamo provlncl- 
jos^vlena po kitos krinta į 
Šiaurės Vietnamo Ir Vlet- 
kongo komunistų partizanų 
rankas. P. Vletnamoprezl- 
.dentas Nguyen Thleu visuo
tina vyrų.nuol7 lkl43m\ am- 
žlauszmobllIzaclja, mėgina 
gelbėtis. Šiauriečiai atkak
liai puola Ir jų daug prieš 
pletnam tėčius žūsta, bet per
galė didėja. Sunkėja padėtis 
Ir Šiaurės Vletnampl naujokų 
pašaukime. Jauni vyrai ven 
gla visokiais būdais stoti ka
rinėn tarnybon, kai žino, kad 

] pas lustu [Pietus kariauti 1el 
nežūsta, tai Invalidais su
grįžta.

KOMBODIJA PRIE GALO. . .

Kambodljos sostlnėPhnom 
Penh apsupta. Nepersenomls 
žiniomis LonNol kontroliuo
ja tik 15% visos valstybės 
plo+o Ir politikai neturi pa
kankamai jėgos paketo 11 kai 
kuriuos mlnlsterlus. Prin
cas Sihanouk’as Iš Pekino 
kalba, .kad užėmus sotinę, 
bus sušaudyti tik septyni 
žmonės- Long Nol, Long 
Boret, gen. Soshene Fer-
nandez ir kt. Atrodo,kad, žmogų,kurį mato Ir jo bend- diena rado gražų atgarsį mynlnės Temperley vietovės 
neturėdamas perdaug Įtakos radarblal,Ir jo kritikai. Urugvajaus spaudoje. Visi "Aušros" mišrus choras.
Į Khimer Rouge partizanus, 
princas nieko negali garan
tuoti. Faktlnasls komunistų 
partizanų vadas yra Khleu 
Samphan, kuris nepalaiko 
ryšio su Sihanouk, Ir abejo
tina, ar jis lauktų jo sugrįž
tant ?

JAV senatorius j Mike 
Mansfield, demokratų vadas 

■ Senate, daugelį metų palai
kąs ryšį su princu Sihanouk, 
spėlioja, kad Iš Kambodljos 
reiktų Išgabenti Slhanouk’ul 
nepageidaujamus vadus Ir 
paskui būtų galima eiti prie 
talkos. JAV yra Ir daugiau 
senatorių Ir kitų politikų 
pritariančių Mike Mansfield 
galvojimui.

JAV Ambasada pasiruošu
si evakuotis Iš Kambodljos, 
nes jos tarnautojai Įsitikinę, 
kad Kongresas nesileis Į jo
kius kompromisus Kambodl- 

' jai gelbėti.
Kai kurios valstybės,kaip 

Australija, visiškai uždarė 
savo ambasadą, Prancūzija 
palikusi tik savo konsulatą.

L KLAIPĖDĄ. DĖMESYS

Toronto dienraštis "SUN"
) kovo 3 d. rašo, kad Klaipė

da yra žymus uostas,perme
tus ten atplaukia virš 13000 
jūrininkų Iš įvairių pasaulio 
kraštų Ir daugiausia Iš Rytų 
Ir Vakarų Vokietijos, Švedi
jos, Norvegijos, Olandijos Ir 
1.1.

Lietuvių jaunimas susitin
kąs tuoslalvus Ir perkąs į- 
valrlas prekes, knygas, jų 
tarpe AleksandroSolženlcy- 
no raštus Ir kt. "Which pro
mote Lithuanian nationalizin'', 
"antlsovlet" spaudą, kramto
mą gumą, svetimą valiutą Ir 
pąn. žinoma, jūrininkai su
siranda Ir jaunų mergaičių, 
kurios vėliau patenkančios, 
dažnai, Ir į Įvairius asme - 
nlnlus Ir politinius nemalo - 
numus.

Mat, Klaipėda esąs langas 
į laisvą pasaulį. Aišku, per 
jį nori kiekvienas belaisvis 
pasižiūrėti, nors už tai pa - 
vergėjas baudžia.

MONTREALIO
BURMISTRAS (MAYOR) -

dokumentinė valandos prog
rama apie Jean Drapeaų-bus 
matomakovo31 d. 7 v. v. TV 
6 kanale.

Brian McKenna Ir Paul 
Rosacher, du direktoriai, y- 
ra gerai žinomi savo ver
tingais darbais, Ir programa 
žada būti labai įdomi, nes 
liečia Ir įdomų,komplikuotą

fį* kaires) Lon Nol, Long Boret ir generolas Fernan^*.

MOKSLINĖS KOMISIJOS 
PASISAKYMAS

Federalinė ir provincinės 
valdžios turėtų sušaukti ml- 
nlsterlų pasitarimą Ir įsteig
ti nuolatinį sekretarlatą, su
daryti valstybinį žemės 
turtų vartojimo planą. Taip 
pasisako Kanados Mokslų 
Komisija.

Kraštas negali tikėtis ap
rūpinti energija, jei planuoja 
tik 25-30 metų Į priekį, sa- 
koKomlslja savo 135 psl. ra
porte. Ragina tyrinėti Ir Iš
vystyti esamus energijos 
šaltinius: alyvą, gazą, anglį 
bei cellullnę energiją. Šalia 
turinėtl naujus šaltinius,kaip 
saulės energiją, hydrogeną, 
deg. medžiagų celes Ir pū

Montevideo mieste Lietu- 
Vos nepriklausomybės minė
jimo aktas buvo Lietuvių Kul
tūros Dr-jos surengtas vasa
rio 15 d. Minėjimą atidarė 
Lietuvių Kultūros Drujos pir
mininkas Stasys Gaida. Pa
grindinis kalbėtojas buvo Gri- 
šonas. Po to sekė meninė 
programa, kur staigmena bu
vo urugvajiečių karinio voka
linio kvarteto pasirodymas. 
Labai gražų įspūdį padarė 
kanklininkų ansamblis ir iš 
Argentinos atvykęs šokių an
samblis.

Vasario 16 d. Montevideo 
Nepriklausomybės aikštėje 
susirinko skaitlingas lietuvių 
būrys su apie 50 jaunuolių 
tautiniais rūbais, kurie suda
rė dvi grandines, sujungtas 
tautinėmis juostomis. Graži 
procesija šu Lietuvos, Urug
vajaus ir Argentinos vėliavo
mis nužygiavo prie nepriklau
somybės paminklo, kur padė
jo gyvų gėlių vainiką. Visa 
ceremonija buvo fotografuo
jama ir vakare rodoma tele
vizijoje. Panašios iškilmės 
buvo atliktos ir Lietuvos aikš
tėje (Plaza Lltuania), po ku
rios svečiai argentiniečlai 
buvo pavaišinti tradiciniu 
"asado", t. y. ant žarijų kep
ta mėsa, vėdarais, kepenimis 
ir pan.

Lietuvos nepriklausomybės 

vančių medžių bei paikių ga - 
rus.

Kad įprastines medžiagas 
teks pakeisti ateityje kitokio
mis- nėra jokios abejonės. 
Klausimas, ar mes galime 
sau lelstlpasyvlal laukti, kol 
tie pakeitimai įvyks, ar ak
tyviau bandyti numatyti, ku - 
rluo keliu geriausia eiti.

• Pašto mlnlsterls Bryce 
Mackasey Ir Parlamento na
rys John Campbell dalyvavo 
montreallečlų lietuvių skau
čių suruoštoje "Vaivorykš
tės " audinių parodoje.

/ / n i

• Pašto streikas Montrealy- 
je atrodė užsitęs Ilgiau, bet 
per savaitę laiko susitarė Ir 
vėl pradėjo priiminėti siun
tas bei Išnešioti laiškus. 

keturi laikraščiai patalpino 
A. Grišono pasiųstą minėjimų 
programą. Vasario 16 dienos 
"El Paez" pirmame puslapy^ 
je atspausdino Grušono laiš
ką. Taip pat įdėjo ilgoką pa
siuntinybėje įvykusio priėmi
mo aprašymą su nuotrauko
mis. "EI Diario" įdėjo iškil
mių prie paminklo nuotraukas

Vasario 18 d. urugvajiečių 
Patriotinio Centro iniciatyva 
Ateneo salėje buvo suruoštas 
Lietuvos pagerbimas vardu — 
Lltuania Martir. Tai buvo 
vertinga Lietuvai propagan
da, nes atsilankė daug įtakin
gų urugvajiečių. Kanklininkų 
būrelis paskambino kelias 
lietuvių daineles. Apie šį pa
rengimą parašė "El Pals" 
vasario 23 laidoje

Lietuvos nepriklausomybės
minėjimą Argentinoje ruošė 
ALOST - Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Ta- 
rvba. Viešas aktas įvyko Ave
llaneda mieste T. T. Marijo
nų patalpose. Kalbėtojai bu
vo: ALOST pirmininkas čia- 
gimis Antanas Mičiudas, jau
nimo atstovė J. Burbaltė, 
kalbėjusi ispaniškai ir Cere- 
finas Juknevičius, kalbėjęs 
lietuviškai. Meninę programą 
išpildė Berissos miesto Min
daugo Draugijos "Pumpurė
liai'.', solistė Jocytė Ir iš kai-

ALT INFORMACIJA
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimas plačiai paminėtas 
JAV kongrese. Atstovų rūmų 
narys J. J. Delaney vasario 19 
d. priminė, kad šiemet yra 
734-ti metai nuo Lietuvos 
valstybės sudarymo ir 57 me
tai nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo. Lietuvius 
pavadino didinga ir ryžtinga 
tauta, pažymėdamas, kad nie
kada laikas neišdildys jų stip
raus laisvės troškimo ir lais
vės siekimo. Pabrėžė, kad jis 
jungiasi prie laisvės siekian
čių žmonių, pasitikinčių, kad 
Lietuvos ir jos žmonių laisvė 
taps tikrove.

Kongresmanas J. G. Beall 
JAV atstovų rūmuose Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mą minint, pasakė kalbą, ku-

PR1E KANADOS LAISVĖS PAMINKLO ST. CATHARINEJE, ONT. - 
kalba Federalinės Vyriausybės atstovas G. Parentfper Vasario I6~sios 
minėjimą), ir aplink jį stovi: žydų rabinas dr. Freedman, R. Braunel, J. 
Šarapnickas, V. Žemaitiene, N. Mezes (Vengru ats.) S. Šetikas ir prie 
vėliavos — J. Zubrickaitė ir Liongaitė. Nuotrauka S. Ulbino.

rioje pažymėjo r "Kai mes 
linkstameį "detente" atmos
ferą santykiuose su Sovietų 
Sąjunga, aš tikiu, kad yra 
svarbu, jog nepamirštume 
laisvę mylinčios lietuvių tau
tos ir kitų pavergtųjų. Nors 
jie yra prispausti užsienio 
galybės geležinės rankos, jų 
laisvės viltys pasilieka nenu
ginčijamos. Jų pavyzdį turė
tų studijuoti ir atminti visi, 
kurie vertina laisvę".

Visi lietuviai, kurie nori 
gauti kokią nors valdinę tar
nybą ir reikalingi rekomendar- 
cijų, gali kreiptis Į Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir mes juos 
paremsime bei stengsimės 
pagal galimybes pagelbėti to
kią tarnybą gauti. Amerikos 
Lietuvių Taryba .turi gerus 
ryšius su Vašingtono žmonė
mis, su JAV senato ir Atsto
vų Rūmų nariais bei su kitais 
valdžios pareigūnais, kurie 
lietuviams yra prielankūs ir 
yra pažadėję savo paramą.

STUDIJOS EUROPOJE
Ottawos Universiteto Pe

dagogikos Fakultetas drauge 
su Lyginamosios Pedagogi
kos Centru šią vasarą orga
nizuoja " Comparative and 
International Education " 
programą Kasselyje,Vakarų 
Vokietijoje. Programoje du 
graduate lygio Ir kreditų 
kursai:

EDU 5220 Comparative 
Education / Emphasis on 
contemporary education In 
France, Germany, Great 
Britain and Sweden/.

EDU 5225 Seminar: Con- 
temporafry Education In the 
U.S.S.R, and Eastern Eu
rope.

Mokomasis personalas 
sudarytas Iš Ottawos Uni
versiteto Ir kviestinių Euro
pos Ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių universitetų pro
fesorių.

Program a prasideda LIE
POS 1 d., 1975 Ir tęsiasi 5, 
savaites.

Studijų laiko organizavi
mas: šiokiadieniais 4 valarn 
dos Iš ryto Iki pietų skiria
mos paskaitoms Ir semina
rams, savaitgaliai laisvi ar 
numatomi Išvykoms į moks
lines Ir auklėjimo Instituci
jas.

Akademiniai reikalavimai 
programos dalyvlams:baka_-

laureatas su "B"vldurklu. 
Programoje galės dalyvauti 
Iki 30 asmenų, patariama 
registruotis kuo anksčiau .

Jei susidarytų pakanka
mas asmenų skaičius, ku
riuos domintų švietimo bei 
auklėjimo padėtis Ir proble
mos dabartinėje Lietuvoje , 
dalis seminaro /EDU 5225/ 
galėtų būti skirta tam reika
lui nagrinėti. Kursų progra-" 
m a bus vedama anglų kalba . 
Už kiekvieną Imamą kursą 
dalyviai gaus po 4 graduate 
lygio kreditus. Visos prog
ramos kaina: $ 865.00 , Į- 
skaltant kelionės transportą 
/Montreal-Paryžius lėktuvu, 
Paryčlus-^Kassel traukiniu/, 
studijų mokestį Ir pensljoną 
su maistu.

Suinteresuotieji kreipkitės 
anglų ar lietuvių kalba pas 

prof. G .JProcuta, Faculty 
of Education, University of 
Ottawa, Ont. KIN 6N5 Cana
da, tel. 1-613-231-4971.
• Lietuvių Tautinių Šoklų 
Institutas praneša, kad 1975 
m. rugpjūčio 17- 24 dieno
mis Dainavoje, 15100 Austin 
Rd., Manchester, Mich. 481 
58, įvyks tautinių šoklų mo
kytojų - vadovų kursai. 
Kiekvieną veikiantį vienetą 
atstovauja nedaugiau kaip dt; 
asmenys. Registruotis Iki š. 
m.liepos 1 d. adresu:

Jadvyga Matulaitienė, 
188 Logan str.
Brooklyn, N. Y. 11208

• TAUTOS FONDO įgalioti’ 
nluWlndsoro apyl Inkėjer Val
dybos pristatymu paskirta 
p-lė Rūta Eldukaltė. Iki 
šiol ėjusiam Tautos Fondo 
įgaliotinio pareigas Baliui 
Balalšlul, už įdėtą darbą 
telkiant lėšas Lietuvos Iš
laisvinimo reikalui, nuošir
džiai dėkojame.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

—- • —-
REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDĄ. 1
- NL SPAUDOS BALIUS TORONTE 
balandžio men. 26 d., Šeštadienį Lie
tuvių Namuose su plačia kultūrine pro
grama, valgiais ir gėrimais, smagiu or
kestru ir lokiais. (Sekti skelbimus).

— NL bendrovės valdyba yra nutarusi 
lalkraėų siuntinėti tik ui $5.00 pir - 
muoslus po užsisakymo metus nau-, 

(lems skaltytoĮams. Spausdinama atkar- 
pa7psl., kviečiame pasinaudoti. NL.

1
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VELYKOS
KĖLĖS KRISTUS. MIRTIS KRITO -

ALELIUJA- amžino pava
sario giesmė. Ji skelbia 
Prisikėlimą.

Kiekvienas augalas, Ir 
mažiausios žolelytės dalge
lis, atgijęs, stiebiasi į sau
lę, į šviesą. Juo labiau, 
žmogus Ieško šilumos, švie
sos, gėrio, grožio, tiesos 
Ir darnos. Gražu,kai gamta 
atbunda, kai vėl žengia pa
vasario žaliais laukais į 
viltingą naują gyvenimą.

Irkas galėtų būti gražes
nio, kUnenslo, kaip nuo
širdžiai pergyventi Velykų 
rytą-Didįjį Prisikėlimą’.

Velykos religiniu požiūriu 
yra Kristaus prisikėlimo iš 
numirusių šventė, viena se
niausiųjų Ir didžiausiųjų 
Bažnyčios švenčių. JI sie
kia apaštalų laikus, nes pir
mieji krikščionys ją šventė 
drauge su žydais,kurie tel
kė jai kitą reikšmę. Žydai 
Velykų šventėje minėjo Išė
jimą Iš Egypto, aukodami Ir 
valgydami avinėlį bei ne
raugintą duoną, o krikščio
nys- Velykų šventę skyrė 
paminėti Kristaus Iš numi
rusiųjų prisikėlimui.

Velykų švenčių ciklas pra
sideda Verbų sekmadienį. Tą 
rytą tėvai prikeldavo valkus, 
paplakdami juos kadugio ša
kele . Plakdam l kalbėdavo: Ne

lė. EL/l/4 !. . .

aš mušu, verba muša, tolei 
muš, kol suluš. Po savaitės 
vieną dieną tegul linksmina 
kiekvieną".Kaimo jaunimas, 
ypač kaimyninių kiemų, sku
bėdavo anksčiau už kitus at
s įkelti Ir savo draugus Iš
plakti. Dėl to niekas nepyk
davo, nes Juk tuo būdu buvo 
linkima tik gero-būslantl ge
ra sveikata. Bažnyčios įta - 
koje, verbos yra paimlų prl - 
s įminimui. Jas džiūgaujan
čios minios klojo Kristui po 
kojomis, įžengiant į Jeruza
lę. Žemaičiuose dar sakyda
vo, kad kas Verbų sekma
dienį nueina bažnyčion be 
verbos- tam velnias įklšąs į
ranką savo uodegą palaikyti.

Lietuvos liaudyje kiekvie
nas šalies "kraštas"-Aukš
taičiai, Žemaičiai, Dzūkai, 
Zanavykai Ir kt., be bendrų 
velykinių papročiui''prietarų 
ar burtų, .turėjo'dar hemą-' 
ža kitokių, savų. Vienas vi
siem s bendras-tai margučių 
dovanojimas Ir valgymas, 
bei jų sumušimas Ir rideni
mas .bei kitokį žaidimai.

Dar prieš Kristaus gimi
mą kiaušinis buvo ne tik pa
vasario gamtos atgimimo, 
bet Ir kiekvienos gyvybės 
simbolis. Kiaušinį sutinka
me įvairiuose vaisingumo
bei vestuviniuose papročluo- 

se. Atslgavėjimas prasidė
davo kiaušinių valgymu. Kai 
kur prieš valgį šeimininkas 
atsistojęs prieš šventą pa
veikslą pasakydavo: Mes at- 
slgavbn, tegul bėdos užsi
gavi.

Prieš porą*tūkstančių me
tų žmonijai paskelbtas Kris
taus Idealas Velykose sus - 
plndl nauja,gaivinančia švie
sa. Jis ragina žmogų baigti 
kompromisus su savo sąžl - 
ne Ir pasukti Jo nužymėtu 
keliu. O tasai kelias, atrodėt 
toks nuostabiai tiesus Ir 
aiškus: artimo meilės Ir pa
siaukojimo kelias.Ir tikrai , 
ar bereiktų didesnės žemei 
palaimos, jeigu visa žmoni
ja nuoširdžiai juo .pasuktų ? 
Pasaulis pasidarytų kitoks; 
nyktų skurdas Ir vargas, 
dingtų neapykanta, nuo ku
rios šiandieną laisva tiktai 
labai reta kuri širdis. Baig
tųsi masėmis Iš savo gimtų
jų kraštų Ir pastogių nekal
čiausių žmohlų Išmetimas , 
trėmimai, kankinimai bei. 
žudymai Ir nebeperseklotų 
nuolatinis baimės jausmas .

Velykose žmogus turėtų 
ypatingai atsiminti šį Kris - 
taus mokslą- mylėti artimą, 
kaip save patį Ir nedaryti
kitam taip, kaip pačiam ne
miela.

Ta pačia linkme žmogų 
skatina IrgQl velykinėmis - 
tlka, gaubiama kasmet nauja 
gyvybe alsuojančios gamtos.

To linkime Ir mes patys 
savo artimiesiems, nuošlr - 
džlal juos sveikindami Ve
lykų švenčių proga.

Jonas Butetka

I E L Y K I V l A l MARGUČIAI

PANORAMA

Kasiųet Vilniuje vyksta tradicinė Pavasario šventė. Tūks
tančiai moksleivių iš Gedimino aikštės miesto gatvėmis žy
giuoja į Vingio parkų, čia apdovanojami vaikai, geriausiai 
globoję miško žvėrelius bei paukščius.

IŠ TRSR AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS SESIJOS
Pereitų metų gruodžio m. 

26 d. Vilniuje buvo sušauk
tas Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos sesija. Sesija 
savo išore klek priminė ma
tytus nacių "Reichstagus", 
kur vienas ar daugiau kalbė
tojų valandų valandomis 
vargina "atstovus" savo ne
sibaigiančiomis kalbomis ar 

jau šimtus kartų girdėtais 
lozungais- propagandiniais 
šūkiais.

Žinoma, liaudies "atsto
vai", melžėjos, šaltkalviai, 
kiaulių šėrlkės Ir kiti, sesi
jos metu stengiasi kvietė
jams parodyti rimtus veidus 
Ir nuduoti, kad su atsidėji
mu klausosi Iki gyvos gal
vos Išrinktųjų Aukščiausios 
Tarybos narių pranešimų. O 
jei snaudulys perdaug ne
kankina, tai "delegatai" dar 
Ir pareigingai bei nuožmiai 
paploja, ar, kaip kokie auto
matai, visi balsavimams pa
kelia ranką. Tik įsivaizduo
kime, kokia elektrizuota at
mosfera pasidarytų sesijoje^ 
jei pav., pradėjus nagrinėti 
pramonės Išplėtimą Lietu- 
voje, atsistotų koks nors 
liaudies " atstovas " Ir 
samprotautų- ar nevertėtų 
vis didėjančiam maskolių 
antplūdžiui / Klaipėdoje net 
apie 42 %/ pristabdyti, -su
stabdyti Iki šiol milžinišku 
mąstu pi ėč lamą Lietuvos 
Industrializaciją?

Balsu Ir pagal votį,kas to
kiam liaudies "atstovui" at
sitiktų.

Mums, nuo bolševikų su
naikinimo pasitraukusiems 
išeiviams, malonlta A.Lau- 
rlnčlukokalbos dalis, kur jis 
"delegatų" dėmesį atkreipia 
į mūsų visokeriopą veiklą , 
nukreiptą prieš Lietuvos o- 
kupantą. Savaime aišku,kad 
jis mūsų veiklos įvertinimą 
daro savotiškai t. y. vadinda
mas mus "buržuaziniais na
cionalistais", kurie užsiima 
purvinomis diversijomis. 
Kadangi mes,"nepadorūs"l— 
šelviai, dirbantys antikomu
nizmui, tai tarybinės pro - 
pagandos pobūdis užsieniui 
turįs tapti tik puolamuoju. ė*

Gerai, kad .tarybiniai ko
munistų darbuotojai nors ' 
tokioje formoje su mumis 
skaitosi. Šiuo atveju, A. 
Laurlnčlukas bene geriausiai 
pažįsta tautiniai suslptatu- 
slų Išeivių ne tik kultūrinį , 
bet Ir politinį pajėgumą. Bū
damas kelis metus Ameriko
je, jis Iš arti matė rūsių sa- 
lėsepaslrodančlus "Vilnies" 
ar "Laisvės" senukų ar se
nelių silpno lygio chorelius, 
kai tuo atveju ateiviai ChOca- 
goje ruošė operų spektaklius, 
ar tautinių šoklų šventes, į 
kurias nukreipė savo kame
ras net*didžiausios JA V te
levizijų kompanijos.

Žinoma, dabartinėje Lie
tuvoje JA V -Ir Kanados . 
"progresyviųjų" veiklą, ku
rios praktiškai kaip Ir nėr^ 
stengiamasi Išpūstai perdėti. 
Pvz. ,kal Išeivių dailininkai 
ruošė aukšto lygio meno pa
rodas, " tarybų " spaudoje 
plačiai buvo rašoma apie 
primityviai ant kartono nu
tepliotą Lenino atvaizdą, ku
rį "pažangieji" lietuviai, va
dinamais "Lenino Metals" , 
kaip Amerikos lietuvių "do
vaną" siuntė į Maskvą.

Kas liečia mūsų Išvystytą 
politinę veiklą laisvame pa
saulyje, ar tai būtų viešomis 
demontracljomis, įvairių 
kalbų biuleteniais, radijo:1 
bangomis, susitikimais su 
mums palankiais pasaulio 
politikais ar įtakingais JAV 
senatoriais, ji, be abejo, 
paskutiniu laiku smarkiai 
suaktyvėjo. Tad, - esame 
.ramūs Ir ateityje pasiruošę 
sutikti naujus Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos sesi - 
joje suminėtus prieš mus - 
puolimus.

NETIKĖTA MIRTIS

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

AR MES ESAME KIL£ IS 
ROMĖNU ?

Savo istorija lietuviai pra
dėjo domėtis t Ik Vytauto lai
kais, kaip tvirtina A . Šapoka 
/ Lietuvos Istorija, Kaunas , 
1936, p. 248/. Nenorėdami 
pasirodyti menkesni už len
kus, Lietuvos bajorai Iš
galvojo teoriją, jog lietu
viai esą kilę Iš 
senovės romėnų, 
taigi jie esą kilnesni už savo 
kaimynus. Pramokę lotyniš
kai, susipažinę su Romos 
Istorija Ir pastebėję, kad 
daug lietuviškų žodžių 
skamba panašiai į lotyniš
kuosius, jie padarė išvadą, 
jog lietuviai ir romėnai se
niau būsią kalbėję vienakal- 
ba; taigi, lietuviai, jų nuo
mone, būsią kilę iš romėnų.

Tai romaniškai kilmei pa
remti ir buvo sudaryta Ištisa 
teorija. Dsą, istorijoje 
žinomas romėnų karvedys 
Publtjus Llbonas/ iškreip
tas j Palemoną/, savo prie
šų persekiojamas, iš Italijos 
atbėgęs į Lietuvą Ir čia Įkū
ręs valstybę. Tas atsitikę 1- 
V psl

11 amž. po Kr., Ir Iš jo kilę 
kunigaikščiai užpildę TI-NTI 
amž. spragą. Kai XVI amž. 
buvo pradėtos derybos dėl 
santykių sutvarkymo su len
kais, šiais Istoriniais duo
menimis Ir dokumentais bu
vo griaunami jų teigimai.

Nežinau, klek tokios "ro
mantiškos" tezės gali būti 
naudingos ateityje, ypač gal
vojant apie RYTU EUROPOS 
PLANĄ ir’htgavlmą visų lie
tuviškų žemių", pagrindu l- 
mant Lietuvos Didžiąją Ku
nigaikštystę prieš 1772,1793 
Ir 1795metųpadalinimus. Ar 
ne pats laikas suorganizuoti 
visas turimas Intelektuąllnes 
jėgas daug tvirtesnių tezių Ir 
argumentų pateikimui, jei 
nenorime, kad ateityje vis
kas ir baigtųsi vien r o- 
m a n t i k a ? ’.

Tačiau, giliau pažvelgę, 
tame argumente randame 
daug tiesos, kuri gali būti 
panaudota, kaip Istori
nė tezė. Visų pirma, tai 
Vilniaus Ir Romos miestų į- 
kūrtmo legendų panašumas , 
analogija tarp vilko ir vilkės 
simbolių. Kaip žinome, Ro
ma buvo įkurta maždaug 

GOO m. pr. Kr. , tuomet ten 
viešpatavusių etruskų, kurie 
save vadino RASENAI / be 
iškraipymu ’./.

GEDIMINAS savo raštuo - 
se visuomet tituluodavęs i ” 
Rex llthuanorum et muito - 
rum r u t h e n o r u m " t. 
y. Lietuvos Ir daugelio rusų 
/rasų arba ras ė n ų/ 
karai lupi. Tas vardas dar y- 
ra išlikęs daugelyje atlasų 
pavadinti Gallcljal/ruthenla/ 
- tai senoviškas Rasos 
vardas.

Šiaip jau du kartu Istori
joje mūsų Ir Romos Imperi
jos bei tautos buvo sujungtos 
nors trumpam laikui, vieno 
Viešpačlo/valdovo/ valdžio
je. Kad Įsitikintume, pir
miausia atkreipkime dėmesį 
į Salzburgo Šv.Petro kated
ros katakombų kaslnėjlmuo - 
se rastą marmurinę lentą , 
kurioje Iškalta VADA KARIO 
vedamų tautų sąrašas, pra
sidedąs šiais žodžiais:ANNO 
DOMINT CCCCLXXVTT ODO - 
ACER REX RUTHENORUM , 
GETPTDT GOTHI, VNGARI 
ET HERULI. ..", t. y. Vieš
paties 477 metais, Vada Ka

rys, rasų, gepldų, gudų, 
vengrų ir varuilų karalius. . .

Antra, atkreipkime dėme
sį į oficialų Imperatoriaus 
Cezario VOLUTNįNO titulą , 
jotvingių, galindų, suomių ir 
visų rasų valdovą 
trumpam apjungusiam Ginta
ro Kelio Ir Romos Imperijas: 
"ImperatoriaiGALYS IrVO- 
LUTNĖNAS viešpatavo dve
jus metus Ir keturis mėne - 
sius/ 251 m. po Kr./. Vos 
tegavę valdžią, jie tučtuojau 
sudarė sąjungą su gudų 
tauta. . . /Glrdonis, Gudų Žy
giai/.

Išvadoje, reikia pasakyti , 
kad ras ė n ų/arba i rasų , 
vėliau Iškreiptų {"rusus " / 
arba etruskų atslradl — 
mas Lietuvoje, jų rašto Įta
ka mūsų runraščlvl, Romos 
ir Vilniaus įkūrimo analogi
jos nėra vien sutapimal-tam 
turi būti Istorinis pagrindas. 
Gal tik Išskaitė jų raštą, su
žinosime Ir tą virš minėtą 
paslaptį, t. y. mūsų kilmę iš 
"senovės rom ėnų”, t. y. pir
mųjų Romos miesto Įkūrėjų, 
gal Ir kalbėjusių net ta pa
čia kalba ’.

J. Benius
Montreal

A. LAURINČIUKAS PASISAKO 
DĖL UŽSIENIO LIETUVIŲ 
VEIKLOS
Tame pačiame sesijos 

plenume kalbėjo Ir mums, 
montreallšklams, gerai ži
nomas Albertas Laurlnčlu
kas, dabartinės "Tiesos" vy
riausias redaktorius.

A. Laurlnčlukas yra daug 
keliavęs Ir daug pasaulio 
matęs. Jis geriausiai pažįs
ta Šiaurinės Amerikos kraš
tus Ir jų darbščiųjų darbinin
kų/ ypatingai lietuvių/aukštą 
gyvenimo standartą. Kadan
gi sovietinio žmogaus mate
rialinis lygis toli gražu dar 
negali prilygti kapitalisti
niam, Aj Laurlnčlukas sesi
joje tarp kitko, pareiškė, kad 
"tarybiniai žmonės nesimel
džia daiktams". Tačiau tei
sūs esą tie, kurie reikalauja, 
kad prekės Lietuvoje būtų 
geresnės kokybės. Jo nuo
mone, spauda turinti griež
čiau prabilti ir apie žmogaus 
elgesį bei etiką.

KELEIVIS
Lithuanian Waekly

630 EAST BROADWAY 
sout:* boston, mass. 02127

NIEKAM NEP AT AIK AUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS. 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR ii KANADOS 

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKlO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAXIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI 

siNių patarimu skyrių. Metinė prenumerata tik $7.00

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Š.m. kovo 2 d.,snlegrle- 
džlo/snovmobūe/ nelaimė - 
je žuvo Romas JOCIUS, 25m. 
amžiaus, gyv. Rodney, Ont. , 
Prano IrMartos Jocių sūnus. 
Šita skaudi nelaimė palietė 
netik tėvus, bet gimines Ir 
draugus. Romas buvo palai
dotas labai Iškilmingai.Baž
nyčioje giedojo sol. V. Verl- 
kaltls Iš Toronto..Palydėti į 
amžino poilsio vietą susi
rinko virš 300 žmonių, nes 
jį mylėjo ne tik lietuviai,bet 
Ir kitų tautybių žmonės. Po 
laidotuvių visi dalyviai buvo 
pakviesti į lietuvių namus 
pietums.

Romas buvo baigęs uni
versitetą, dirbo Toronte Ir 
vėliau žadėjo "grįžti dirbti 
f arm oje.

Reiškiu gilią užuojautą p.p. 
Jociams Ir giminėms, , Ir 
liūdžiu kartu. O tau, mielas 
Romai, tebūnie lengva Ka
nados žemei ė, kurią taip 
mylėjai.

Martynas Krlngells.
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TAMSOJE
AR MES VIENI TEMATOME

JUOZAS LUKOŠIŪNAS

"TIESA NETURI NIEKO BENDRO SU ĮTIKINTŲ ŽMONIŲ 
SKAlčlUNl" - Paul Claujel

u(DIEVAS) ŽMOGUI ATVĖRĖ DAUGELI
KELIŲ [ SAVE" — Karl Jaspers

niškų elementų. Bandymą nu
sikratyti daugelių tabu, mitų 
ir'net taip vadinama moder
nioj kultūroj "mirusio Dievo
teologija yra niekas kitas, 
kaip reakcija prieš viduram
žišką Dievo suvokimą. Nau
ja Dievo samprata dvelkteli 
ypač protestantų teologų vei
kaluose (vysk. J. Robinson, 
teol. P.Tillich ir T.Altizer).

(TĄSA iŠ PRAEITO N R.)

PROŠVAISTĖS IR SUTEMOS 
DABARTIES BENDRIJOJ

k Šio šimtmečio pabaigoj 
krikščionių bendrija pabudo, 

—sbet dėl savo neryžtingumo, 
aktyviai prisidėti prie žmoni
jos likimą lemiančių sprendi
mų pasijuto, kad nebėra mo
derniojo žmogaus Interesų 
centre, bet ir periferijose. 
Bet dėka šių dienų žmogaus 
istorinio sąmoningumo, 
krikščionių bendrijoj įvyko 
lūžis. Aš tai vadinu tikru pa
laimos lūžiu. Nors audra vi
suomet aptemdo momentui 
dangų, bet vėl išvystame sau
lėtas prošvaistes, atsigaivi
nusia audrų vandeniu žemę, 

A nuplautas nuo dulkių gatves.
Išvystame ir katalikų bendri
joj giedresnių prošvaisčių:

sąžinės ir religinės laisvės 
paskelbimą, atsisakymą iš
minties ir tiesos monopolio 
ir to pasėkoj dialogo pradžią 
su atsiskyrusiais broliais ir 
netikinčiais. Deja, paskuti
niai Povilo VI-jo pareiškimai 
vėl aptemdė dalinai dangų.

Prie giedresnių prošvais
čių reikėtų priskaityti ir se
kuliarizacijos sąjūdžio pasi
rodymą, suvoktą kaip kultū
rinį procesą. Šis sąjūdis at
nešė atnešė naują diferencia
ciją tarp profaniško ir šven
to. Šiame procese gamta, 
valstybė, bendruomenė vėl 
atgavo profaninę autonomiją, 
kurios iki šiol buvo religijos 
globoj.

Modernus tikintysis jaučia, 
kad norint tikėjimą tinkamiau 
pritaikinti prie šių dienų pa

saulio, yra reikalinga, radi
kali bendrijos socialinių 
struktūrų reforma. Hierar
chinės, griežtos bendrijos 
struktūros, paveldėtos iš vi
duramžių krikščionybės šian
dien nebėra tinkamos. Todėl 
nenuostabu, kad šiandien ben
drijoj įvykęs lūžis yra labai 
stiprus ir kartu neišvengia
mas, kadangi viduramžiškos 
krikščionybės Išblėsimas 
mus krikščionis paliko su ne
maža problemų, kaip prieta
ringumas, legalizmas, tra
dicionalizmas, hlerarchišku- 
masirypač Dievo problema. 
Viduramžių krikščionybėje 
Dievas buvo įjungtas į kultū
rinę, socialinę, politlnial- 
bažnytlnę sistemą. Šiandien 
krikščionys turi išgryninti, 
apvalyti Dievo sąvoką nuo 
daugelio archainių, net pago-

Prof. A. Maceina sako, kad 
ir mokslas nors ir ne tiesio
giniai prisidėjo taip pat prie 
Dievo sąvokos sukrikščio - 
nimo. Jis apvalė ją nuo pla
toniškai-aristoteliškų prie- 
augų. Anksčiau, jis aiškina, 
'mes Dievo ieškodavome pa
saulio tvarkoje, bei jo dės
ningume, atseit kosmologinė
je pasaulio sąrangoje, šian
dien (vėl kitas kraštutinumas) 
mes norime "sutikti" arba 
"pergyventi" Dievą daugiau 
sociologinėj plotmėj.Čia svo
rio centras perkeliamas į 
žmogų: jo istorija, jo kaip as
mens vertės pajautimą, pa
garbą bei meilę savo artimui. 
Štai kaip jis suvokia Dievo ir 
pasaulio santykį .-"Labai daž
nai Dievo santykis su pasau
liu suvokiamas kaip kamščio 
su tuštuma. Dievu užkaišio-

Chicagiete prisega gele sol. ir vadovui Vaclovui V erikaitiui, 
kai su Hamiltono Mergaičių choru "Aidas" koncertavo Chica
go j e. Nuotrauka M. Burosienės.

jama mūsų nežinojimo, nega
lėjimo, nesugebėjimo skyles. 
Kaip tik ko nors negalime iš
aiškinti, šaukiamės Dievo 
kaip hipotezės .Kai tik ko nors 
negalime padaryti prašome, 
kad Jis įsikištų ir mums pa
dėtų arba pats tai atliktų. Šį 
tad netikrą Dievą arba stabą 
modernus mokslas ir pašali
no, atskleisdamas, kad Dievo 
valia nėra kosmologinė... 
Dievas yra nereikalingas pa
sauliui veikti bei tvarkytis, 
>et Jis yra reikalingas pasau

KANADOS VYRIAUSYBĖS 
DEPARTAMENTŲ
PRANEŠIMAI
SVEIKATOS IR GEROVĖS DEPARTAMENTAS
(The Department of Health and Welfare) \

jamas. Dabartinis makšimalinis papildas yra $84.21 
nevedusiam asmeniui- arba vedusiam, kurio žmona arba 
vyras nėra pensininkas., Vedusių porai mokama po 
$74.79 kiekvienam, jei abu gauna pensijas. Garantuotų 
pajamų papildas padidinamas kiekvienais metais sausio, 
balandžio, liepos ir spalio mėnesiais, jei pabrangsta 
pragyvenimas.

Blankas papildui gauti pasiunčiamas kiekvienam senat
vės pensininkui, kai patvirtinama pensija. Naują pra
šymą papildui gauti pensininkas turi įteikti kiekvienais 
metais gavęs papildą.

Blankus ir papildomą informaciją apie senatvės pensiją 
bei garantuotų pajamų papildą galima gauti regioninėje 
senatvės pensijos įstaigoje, esančioje prašytojo gyven
vietės sostinėje.

t V? Senatvės pensijos (Old Age Security Pensions) yra mo
kamos Kanados vyriausybės kiekvienam, kuris atitinka 
senatvės pensijos reikalavimus, liečiančius amžių ir gy
venamąją vietą. Reikalaujamas amžius yra 65 metai, 
o pagrindinis gyvenimo Kanadoje laikotarpis — ištisai 
lb metų prieš pensijos prašymo patvirtinimą.

Dabartinė senatvės pensija yra $120.06 į mėnesį. Ji pa
didinama kiekvienais metais sausio, balandžio, liepos ir 
spalio mėnesiais, jei pabrangsta pragyvenimas.

Garantuotų pajamų papildas (Guaranteed Income Sup
plement) yra mokamas Kanados vyriausybės gaunontierri 
senatvės pensiją, jei neturi jokių kitų pajamų arba gau
na tik labai ribotas pajamas. Garantuotų pajamų papildo 
dydis įvairuoja pagal pensininko šeiminę padėtį ir pa-

KANADOS DARBO DEPARTAMENTAS
Sis departamentas nuo pat įsteigimo prieš 75 metus 
puoselėja gerus santykius tarp darbdavių ir unijų, atliko 
pažangių pagerinimų darbo sąlygų srityje.

Tam tikslui departamentas administruoja darbo kodeksą 
\ (Canada Labour Code), apimantį pramonės įmones, vei

kiančias dviejose ar trijose provincijose arba už Kanados 
ribų. Visos kitos įmonės yra provincinių vyriausybių 
žinioje.

Specialaus dėmesio verta departamento vykdoma teisin
go darbo programa. Pirmoji Kanados kodekso dalis drau
džia darbdaviams ir unijoms diskriminuot asmenį dėl jo

(Canada Department of Labour)
rasės, religijos, spalvos, tautinės kilmės. Kodeksas rei
kalauja, kad moterys būtų atlyginamos lygiai kaip ir 
vyrai, jei atlieka tą patį darbą. Jis stiprina įstatymo 
vykdymą tyrinėjimu, tarpininkavimu ir teisėjavimu. Ko
deksas taip pat nustato darbo valandas, atlyginimo 
minimumą, antvalandžių atlyginimą, atostogų teises ir 
apmokamas nedarbo dienas. Tarnautojai, dirbą federa
cinėje jurisdikcijoje, yra apsaugoti Kanados darbo ko
dekso.
Prašantiems informacijų apie tuos įstatymus Kanados 
darbo departamentas turi ištisą tinklą regijoninių įstai
gų visame krašte, kurios padeda besikreipiantiem.

DARBO JĖGOS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 
(The Department of Manpower and Immigration)
Kanados darbo jėgos politika. — Nuo pat įsteigimo 
1966 metais šis departamentas aktyviai rūpinasi pir
miausia padėti visiem kanadiečiam prisitaikyti prie so
cialinių ir ekonominių pasikeitimų bei darbo rinkos 
reikalavimų.

Patarimų ir įdarbinimo tarnybos Kanados darbo jėgos 
centruose. — Sis departamentas per penkias regijonines 
įstaigas išlaiko ir tvarko apie 450 Kanados darbo jėgos 
centrų tinklą, kurie aptarnauja miestus, miestelius ir 
kaimus visoje šalyje.

Tuose centruose apie 4000 patarėjų padeda žmonėms 
rasti darbus, o darbdaviams — tinkamus darbininkus. 
Kanados darbo jėgos centro patarėjai nukreipia savo 
klientus, neturinčius specialybių, į valdžios remiamus 
profesinius kursus arba parūpina finansinę pagalbą

bedarbiams, persikeliantiems į vietoves, kur darbo yra. 
Praėjusiais metais buvo įsteigtos darbų informacijos 
įstaigos Kanados darbo jėgos centruose visdje Kanadoje, 
kurių paskirtis — palengvinti tinkamo darbo suradimą.
Kanados imigracijos programa. — Imigracija yra esmi- 
tinė darbo jėgos politikos dalis ir materialiai padeda 
spręsti ekonominius, specialistų, technikų ir profesinių 
asmenų poreikius.

Kanada turi 58 imigracijos įstaigas 37-se užsienio šalyse 
ir per 90 įstaigų Kanadoje, kurių 43 yra imigracijos 
vietovėse. Tos įstaigos yra atsakingos už imigrantų tel
kimą,, dokumentų tvarkymą, pervežimą ir pradinį jų pri
ėmimą. Nuo II D. karo pabaigos Kanada priėmė 3.8 
milijono imigrantų.

1*1 Hon. John Munro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism

L’hon.John Munro 
Ministre chargč 
du Multiculturalisme
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liui būti. ... Vieta, kurioje 
galime Dievą sutikti yra ne 
pasaulio paviršius — jau esąs 
ir .išsivystęs, bet ontologinė 
jo plotmė t. y. pats jo buvi
mas, stovįs prieš nebūtį ir 
todėl reikalingas To, kuris jį 
nuo nebūties grėsmės apsau
gotų ir tuo būdu jį buvime iš
laikytų" ("Pasaulis ir Bažny
čia" psl.133).

Taigi mokslas išstūmė Die
vą iš kosmologinės plotmės, 
bet jis Jo nepaneigė.

Visas šias filosofines ir , 
teologines pastangas galima 
apibūdinti apskritai kaip re
akciją prięš klasinį galvojimo 
būdą, kuris jau nepajėgė ap- 
rpėti šių dienų pasaulio pro
blemų. Klasinis žvilgis į pa
saulį pabrėžė daugiau pasto
vumą ir universalumą, gi mo
dernus, užakcentuoja istoriš
kumą, laikinumą, atsitikiinu- 
mą ir empirinį aspektus.b.d.

Vancouver
VASARIO 16-os tos PAMINĖ
JIMAS

St.Mary’s bažnyčioje mi
šias atlaikė Ir pamokslą pa
sakė kun.J.Grigaitis. Daly
vaujant skaitlingai publikai, 
minėjimą atidarė B. C.Lietu
vių B-n ės Apylinkės pirm? 
Edvardas Gum bells .pakvies
damas tarti žodi dr.Saka-' i 
lauską. <

Meninėje dalyje p. p. Gum- 
bellenė Ir Macijauskienė pa-*' 
deklamavo eilėraščių Ir jau
nasis Gumbells akordeonu; 
pagrojo keletą lietuviškų da
lykėlių. Minėjimą baigė pa
sivaišindami skaniais suneš
tiniais užkandžiais.
• Iš gyvųjų tarpo Išsiskyrė
Juozas Gulbinas. Gliyięs Kė- 
dainių apskr. .tarnavęs Lie
tuvos geležinkeliuose, buvo 
Šaulių Sąjungos narys. Po II . 
Pas.Karo pasitraukė į vaka-; 
rus Ir 194 8 m. em Igravo į
Kanadą. Buvo pavyzdingas ir . 
malonus lietuvis, tad Ir lai - • 
dotuvėse dalyvavo daug žmo
nių. Liko nuliūdusi žmona Ir 
anūkas Smitas su šeima.
• Nukentėjo Stapulalčlų šei
ma: ant gatvės, trys mote - 
rys Ištraukė rankinuką Iš 
Marijos rankų, rado jame 
banko knygutę. GrąsIndamos 
revolveriu, bandltės pasiliko 
už durų. Stepulaltlenė, įėjusi 
i banką Išėmė virš penkių 
tūkstančių dol., Išnešus paJ* 
davė bandltėm, kurios ra-* 
mlauslal su visais pinigais: 
pasišalino.
• Vancouver’lo latkraštlS:
rašė, kad aerodrome vienas’ 
lietuvis, lipant į lėktuvą, už-' 
klaustas policininko, ką tui>l 
čemodane, atsakė: Atomic 
bomb. Už tokį juoką buvo! 
uždarytas dabokiėn. -•
4_iWlnnlpegletė p. Butkienė 
svečiavosi pas p. Smilgius Ir 
tyrė sąlygas persikėlimui Į" 
mūsų miestą. Visus traukia 
švelnus B. C. oras Ir didingi 
kalnai.
• Ona Macijauskienė llk-r * 
vldavo savo lietuvišką kai
melį, nusipirko liuksusinius 1 
namus West Vancouveryje l-r: 
persikėlė ten gyventi. Lln.-.-' 
klme laimės naujoje vietoje*

KLukas. •
3 pst.<

3

3



Kovo8d. Montreallo Litu
anistinė ^Mokykla IškUm Ingai 
elegantiškai Ir prasmingai 
atšventė savo egzistavimo 
25 metų jubiliejų AušroB 
Vartų parapijos salėje.

Gintarėlio ansamblio su
grotas programos pradžioje, 
Kur Gintarai, -Ir Mokyklos 
vedėjos Monikos Jonynlenės 
tartas vakaro atidarymo žo
dis davė naują toną, jau se
nai Montrealyje begirdėtą 
tokiomis progomis. . Aišku 
buvo Iš karto, kad ši prog
rama rūpestingai, apgalvotai 
suplanuota, bus šauniai at

likta.
Atidarymo žodis:

Gerbiamosios Ir gerbia
mieji *.

Man tenka garbė atida
ryti Montreal lo Lituanistinės 
Mokyklos 25-lų metų sukak
ties minėjimą - koncertą.

Garbė priklauso visiems 
montreallečlams, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prlsl - 
dėjo prie mokyklos Išlaiky
mo, kad ji galėjo sėkmingai 
dirbti Ir sulaukti šio jubilie
jaus.

Liūdna, tačiau,kad šios 
džiugios šventės proga ne
beturime savo tarpe kalku- 
rlų mokytojų. Mokytojų, pa
sišventusiai dirbusių mūsų1 
mokykloje Ir niekuomet ne
suabejojus lų jos reikalingu
mu. Mirusius mūsų moky
tojus, jų šviesų atmlntmą- 
Jlevą Rlmkevlčlenę, Joną 
Kardelį, Ziną . Plečaltlenę , 
Ir Vandą Balsienę prašau 
pagerbti minutės susikaupi
mu.

Kelias lletuvybėn sun
kus. Mus nuolat kankina 
klausimai kodėl, 'kam, ar 
verta. Į šluos klausimus aš

MONTREAL!© LITUANISTINĖ MOKYKLA 
ATŠVENTĖ 25 METUS ’.

kasmet gaunu atsakymą Iš 
pačių mokinių. Kai 8-ame 
skyriuje mes perskaltom 
Vinco Kudirkos Lietuvos 
Tilto Atsiminimus,kur pas
kutiniai sakiniai skamba 
taip:

-Išgrauš.
Kol tUte bus nors viena 

senoji dalelė, tokio krikšto 
nebus-lšlalkyslu. O visų da
ilų, bičiuliai, permainyti 
nesuspėsite.. . Juk jūs Ir pa
tys neamžini, nusmuksite 
savo darbo tiltais bevažinė
dami.

Paprašius mokinius 
aiškinti,savais žodžiais, ką 
tai reiškia, mokiniai man 
visados atsako:

-Kol nors vienas sąmo - 
nlngas lietuvis kur nors 
pasaulyje bus, Lietuva per 
jį bus gyva.

Ir tada aš žinau, kad 
mokykla reikalinga, kad ji 
savo misiją atlieka.

l

Mokyklos steigėjų vardu 
sveikino Ir kalbėjo Augusti
nas Ališauskas, su jumoru Ir 
gyvenimiškai papasakojęs į- 
kūrlmo Istoriją. Suminėjo į- 
domlų, mažai kam žinomų 
faktų. Pav. ,kad senieji mū
sų emigrantai buvo j įsteigę 
tokią mokyklą, kad ji dirbo 
normalios mokyklos teisė
mis, valdžios Išlaikoma.1934 
m. dėl mažo mokinių skal- 
člaus uždaryta.

Atsiradus pokariniams l- 
šelvlams, mokykla visą lak 
ką velkė nuo 1949 m./šiuo 
patikslino LE žinias apie 
moksklą/.

Aug. Ališauskas Ir Aug 
Kudžmal949m. nutarė, kad 
mokyklos darbą reikia tęsti, 
Ir geros padėjėjos ryžtu-lš 
Vūle L as alio, Matui yt ės-ga

vo patalpas. Per tuos pir
mus metus buvo 12 mokinių. 
Visi bevelk jie yra dabar 
gerai žinomi Inontrealle - 
člams,bevelk visi buvo šia - 
me minėjime, bevelk, visi 
siekė aukštojo mokslo Ir 
beveik vist dabar Jau savo 
valkus atveda į tą lietuviš
kąją mokyklą. Antrais me
tais Tėv. J.Kubilius parūpi
no patalpas, - Jau buvo susi
rinkę apie 70 mokinių.

Su- dideliu nuoširdumu, 
Ir akivaizdžiu malonumu A. 
Ališauskas prisiminė moky
tojus .kurie Išdirbo ne už at
lyginimą po 20,18,16,10 ir 
pan . metų.

Nors šis faktas Ir l buvo 
gerai žinomas, bet labai su 
juo apsipratus, gal net Ir Jau 
nebuvo pakankamai tėvų, 
ar šiaip sau publikos be- 
įvertlnamas,bent nesąmo - 
nlngal. Nejučiomis, per šIuoe 
nemeluoto jausmo, faktų Ir 
mokytojų pasišventimo žo - 
džius /kurie švietė Ir Iš kitų 
kalbėtojų bei sveikintojų pa — 
s įsakymų/ pajutome savyje 
naują šilumos bangą vieni 
kitiems, Ir pagarbą, Ir 
džiaugsmą, kad, broliai, dar 
nesužlugomer Seserys,-dar 
suprantame vieni kitus, dar 
taip greitai mūsų-anot to 
Kudirkos TUto-nesugrlaus... 
Tik laikykimės kartu ’.

Tėv. Aranauskas pabrėžė , 
kad ši mūsų mokykla yra- 
vargo mokyki a: vargo valkai ,‘ 
anksti keldamiesi šeštadle 
n la’s, vargo tėvai veždami/ 
vargo durininkai, vargo Ir 
klebonai... Bet rezulthtal’ 
geri. Daugelis šeimų nesu
laukė 25 m.bendro gyvenimo, 
Lietuva nesulaukė 25 m. ne
priklausomybės, o ši vargo 
mokykla Ištvėrė. Linkėjo jai 
Išlikti Ir toliau.

Kun. F. Jucevičius, pasvei
kinęs Lituanistinės mokyklos 
mokytojus Ir mokinius, lin
kėjo Ištvermės.

K. L. B. Montreal lo Apyl . 
V-bos pirm. J. ŠlaučlulIs pa-
reiškė padėką Ir pagarbą 
mokytojams, Tėvų Komite
tui Ir lietuvių šeimoms, ku
rios supranta Ir atlieka sa
vo uždavinius lietuvybei. Re
miant mokyklos darbą, įtei
kė $'1OO auką bendruomenės 
vardu.

Rėmėjų vardu nuoširdžiai 
pasveikino Lito pirm. J. Ber
notas, prisimindamas did
žiausius mokyklos r&nėjus- 
tėvus. Ragino juos remti.GI 
jauniesiems tėvams priminė 
kad Ir jie savo eilės nepa
mirštų t Ir leistų valkus į šią 
mokyklą.

Įdomi, originali Ir konden
suota dr. Ilonos Gražytės- 
Mazlllausklenės paskaita Iš- 
r yšk Ino tok los mokyki os m o- 
klnlo Ir tokio ypatingo mo
kytojo nepaprastų aplinkybių 
darbo privalumus, tikslą Ir 
uždavinius, kurie jau nebėra 
vien tik mūsų tautine l grupe l 
reikšmingi, bet pasidaro 
bendrai visų humanizmo- l - 
dealal. Viena citata tegul pa
silieka Ilgiau mūsų visų at - 
mintyje:
.. .Šeštadieniais tarp 9 Ir 12 
vai. vyksta pats . svar- 
blauslas mūšis už lietuvybę. 
Nesubrenduslos asmenybės, 
romantiškas šūkis, kad JI no
ri mirti už lietuvybę- o su
brendus los-kad ji nori kuk - 
llal gyventi dėl jos.

Senai girdėtas poetas Hen
rikas Nagys sugestyviai Ir 
šiltai perskaitė savo Ir kitų 
lietuvių poetų kūrybos.- ;-

Solistė Anita Pakalniškytė 
labai simpatinga savo jau
nyste, balso tembru, šiltu 
kontaktu su publika , užbaigė 
šio ypatingo vakaro progra
mą, nes įgali ėjusi Ir- kelių 
"magaryčių" .publikai pra
šant.

Mokyklos choras va d. Ra
sos Lukoševlčlūtės gera dik
cija Ir linksmai padainavo 
keletą dainelių.

Elegantiškos, valšėą, mo
kytojai EI. Navlkėntenel už
gesinus 25 jubiliejines žva
keles, prisidėjo prie svečių 
dėkingumo ir šventiškos nuo
taikos .

M omental Iš 
VAIVORYKŠTĖJ ŠVENTĖS:

ANTANO TAMOŠAIČIO 
KALBA, ATIDARANT VAI
VORYKŠTĖS PARODĄ.

Gerb. Federalinės Val
džios Atstove, mlnlsterl 
Bruce MacKassey, svečiai 
John Campbell, vyr.skautl - 
nlnke L.MUuklene, Vaivo
rykštės vadove Irena Luko
ševičiene, Vaivorykštės 
skautės ir - montreallečlal’.

Man yra didelė garbė a- 
tldarytl Montreallo Vaivos 
skaučių Tautodailės parodą.

Dėka Kanados Federali
nės Valdžios finansinės pa
ramos Ir didelio skaučių 
ryžto, vadovaujant p. Luko
ševičienei, buvo parengtas 
pozityvus planas, ne tik Iš
mokti naujo patyrimo, bet 
taip pat Įsisąmoninti kury - 
blpgumo taikomosios dailės 
srityje. Įvairūs rankų dirbi
niai tik tuomet turi didelę 
vertę,kada Jie yra meniški, 
estetiški, dekoratyvūs Ir 
stilingi. Tik žvilgtelėkime, 
kokį pasisekimą turi stilingi 
skandinavų dirbiniai, Išaugę 
Iš liaudies meno’.Kartais, Iš 
primityvių etninių menų vi
suose kraštuose Išbujoja

savotiški stiliai, kurie yra 
dideliu įnašu į visuotiną kuk 
tūrą.

Į Kanadą yra atvykę iš 
daugelio Europos ir kitų 
kraštų etninių grupių. Atsi
vežę savo kultūrinį patyri
mą, įlieja jį į šio krašto 
kultūrą.

Lietuvoje, Uglau negu ki
tuose vakarų Europos kraš
tuose, yra klestėjęs senasis 
liaudies menas, tautosaka, 
dainos, pasakos-folkloras .

Per du pastaruosius 
pasaulinius karus, dalis 
lietuvių, o ypač kultūrinin
kai, buvo išblokšti Iš savo O 
krašto Ir rado naują tėvynę 
Kanadoje. Jie atsivežė iš 
savo krašto nemažai žinių, 
ir kultūrinių lobių.

Šioje parodoje ir mato-
me dailę- kaip medį, kurio 
Šaknys buvo senojoje tėvy
nėje, o jaunos atžalos jau 
Išaugusios šiame krašte . 
Skaučių tėvai gimę Ir augę 
Lietuvoje, o jaunoji karta 
Kanadoje.

Šios parodos darbščių 
skaučių naujai Išmokti Ir 
Įvykdyti darbai vaizduoja tą 
dvyiypę kultūrą, Jų tėvų 
šalį Lietuvą Ir šios Vaivos 
grupės, čia gimusių meni
ninkių naują tėvynę Kanadą . 
Jų ryžtas Ir buvo savo tėvų 
žemės liaudies dailę per
sodinti į kanadtšką kultūrą.

Esu gUlal įsitikinęs , 
kad Kanados Federalinės 
Valdžios parama šios gru
pės entuziazmą dar labiau 
paskatino ryžtis Išmokti 
naujos dekoratyvunės dailės 
ir kieto darbo rezultatui 
parodyti šioje parodoje. Gal 
ne vieną šios grupės dalyvę 
paskatins ateityje šią meno 
sritį pasirinkti kaip profe - 
sija.

Ponios Irenos Lukoševi
čienės iniciatyva buvo ši 
grupė suorganizuota ir vado-, 
vauta, tod# tikiu, kad jį pa
minės mums apie darbo eigą 
ir tų Jaunųjų menininkių var
dus.

Ačiū Vaivai už gražius 
ir kruopščius dailės kūri
nius, ačiū svečiams už dė
mesį! *

PAŽINKIME PRAEITĮ ! 
ATSAKYMAS PO PENKERlG METU...

Neperseniai skaitėme spaudoje, kad Australijos LB-nės KraSto Valdyba pakvietė Vincą Kazoką 
redaguoti bendruomenės leidžiamą laikraštį "Mūsų Pastogė". ; Taa šį pakvietimą vertėtų laikyti kaip 
atsakymą į žemiau perspausdinamą iš laikraščio "Lietuvos Keliu" 1970 m. straipsnio autorės Agnės 
Lukšytės paklausimą — ar Vincas Kazokas yra tinkamas asmuo MP laikraščio redaktorium.. . Papil
dome, kad V. įkazokas ir ankščiau MP redagavo, bet 1970 m.. siaučiant superpatrijotiŠkai "veiklai", 
priverstas buvo pasitraukti. ,Nk.

Mes lietuviai-tremtiniai Aust
ralijoje esam susispietę į ke
lias vietoves: Sydnėjų, Mel- 
bourną, Adelaidę; mažesni vie
netai yra Brisbanėj ir Perthe, 

;o pavienių asmenų randasi šen 
bei ten mažesniuose šio krašto 
centruose. Beveik visi išgyve
nom Australijoj maždaug dvi
dešimt metų. Per eilę metų 
.ietuviškas gyvenimas buvo nu
sistovėjęs j tam tikrą vagą ir 
ja ramiai plaukė. Rodos, taip 

•turėjo ir likti, tačiau likimas 
;lėmė kitaip, šiuo metu Sydnė
juj mes išgyvenam didelę mū
sų bendruomenės krizę ir ją 
stipriai jaučia kituose miestuo
se įsikūrę lietuviai. Dabar ne- 

, išvengiamai atėjo laikas tą kri
zę iš pagrindų išglivdenti. Ji 
prasidėjo mūsų bendruomenės 
laikraščio — Mūsų Pastogės — 
skiltyse, ypatingai vedamuo
siuose, kuriuos beveik išminti- 
nai užpildo pats redaktorius — 
Vincas Kazokas.

Jau pernai melais (1969- 
tais) bendruomenės laikraštyje 
padažnėjo satyros, puolančios 
įvarius visuomenininkus ir ats
kirus individus. Vėliau pats re
daktorius parašė vedamąjį, ku
ris atkreipė į save akis tųjų, 
kurie stropiai seka visą laisvojo 
pasaulio lietuvių spaudą, taigi 
ir mūsų spaudą Australijoje. 
Minėtas vedamasis ragino tau
tiečius sugebėti dirbti ir su
siklausyti taip, kaip sugeba ko
munistai. Tai buvo niekas ki
tas, kaip mūsų tautiško jaus
mo įžeidimas. Mes bėgom iš -.ia- ' 
vo krašto, puikiai žinodami, 
kad likus, vargu, ar išliksim gy 
vi, nes komunistai savo veik 
lą grindžia žudymu, vergija it 
barbarišku smurtu, o čia štai, 

4 psl.

turėti tvirtą savo nuc 
jos laikytis tam, kai 
nors nenuvestų klyst- 
šis atrėmimas buvo

atsiranda tautietis, kuris mums 
siūlo imti iš komunistų pavyz
dį. Teko girdėti, kad žodžiu bu
vo protestuota redaktoriui dėl 
tokio vedamojo ir sekančiam 
numery tilpo priedas (neva iš
leistas iš ano vedamojo), kuris 
šiek tiek sušvelnino aną ' žiau
rų smogimą.

Vėliau Mūsų Pastogės skilty
se pradėjo rodytis siūlymai, 
girdi, reikia, ateinant į susi
rinkimus ar šiaip pasitarimus, 
palikti pasaulėžiūrą už durų ir 
visiems susiklausyti, darniai 
dirbti. Katalikų laikraštis — 
Tėviškės Aidai — šį siūlymą 
atrėmė tvirtinimu, kad kiekvie
nas turi 
monę ir 
jų kas 
keliais, 
pranašiškas, nes šiandien, kri
zės metu — išeina kovoti tik 
tie lietuviai, kurie turį stiprią 
nuomonę, o tie, kurie visada 
ir su viskuo sutiko, šiandien 
laikosi laviravimo politikos.

Pernai metų pabaigoj Mūsų 
Pastogės skiltyse “Kiek aš su
žinojau” tilpo paties redakto
riaus paduota žinutė, kad Aust
ralijoje lankėsi profesorius V. 
Zenkevičius, Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris. Po to Syd- 
nėjuj pradėjo vaikščioti įvai
rios kalbos, nušviečiančios Mū
sų Pastogės redaktorių Vincą 
Kazoką, jo šeimą ir kelis arti-’ 
mus 
kius 
tais 
apie 
į Lietuvą ateinančiais 1970-taisk 
metais (Lenino metais). Visos 
kalbos nurodė tų organizatorių 

-lizdą — Mūsų Pastogės redak
toriaus namus. Tą neaiškią 

jų draugus, kaip palan- 
bendravimui su komunis- 

Lietuvoje. Pasigirdo žinios 
organizavimą ekskursijos

n

^spausdintu Tėviškės 
apšvietė tiesiog aka- 
išgvilddnimu. Vincas 
j šį straipsnį tiesio-

būklę J. Tautvydas savo 
straipsniu Quo Vadis Domine?, 
šiemet 
Aiduose, 
demišku 
Kazokas
giniai nieko neatsakė, bet re
agavo netiesioginiai, pradėda
mas bendruomenę plūsti ben- ' 
drai, neminėdamas pavardžių. 
Jo vedamieji ir strajpsniai pra
dėjo “puoštis” barbariškais už- 
vardymais: Raganų Medžioklė, 
Peilio Politika if kt.

Visur buvo stipriai jaučiama, 
kad mūsų bendruomenė, ypač 
Sydnėjuj, pergyvena krizę. Mū
sų tautiečiai, kurie Mūsų Pas
togės vedamųjų neskaito, nega
lėjo suprasti, kas atsitiko, ko
dėl atsiranda žmonių, kurie rei
kalauja Vincą Kazoką pašalin
ti iš redaktoriaus pareigų? Pa
vyzdžiu paimkim kokį nors vie
ną Mūsų Pastogės numerį, sa
kysim, šių metų penkioliktą — 
ir panagrinėkim. Pradėkim nuo 
Vinco Kazoko vedamojo pava
dinto — Lietuva Okupuota, čia 
pacituoju vieną jo iškreiptą tie
są:

"... mes dainiausiai išlei
džiame iš akiu patį pirminį 
faktą — Lietuvos okupaciją 
ir tiek savųjų tarpe, tiek ir 
tarptautinėje diplomatinėje 
arenoje daugiausia operuo
jant to fakto padariniais — 
persekiojimais, trėmimais ir

Ar mūsų bendruomenės laik
raščio. redaktorius nežino BA- 
TŪN (UBĄ) organizacijos, ku
rios vienintelis tikslas — Balti
jos kraštų nepripklausomybės 
klausimo nepaliaujamas kėli
mas Jungtinėse Tautose? Tai 
yra bepartyvė baltiečių: lietu

vių, latvių, estų organizacija, 
sudaryta iš asmenų, užsieny 
baigusių aukštuosius mokslus!

Batunas paskelbė, kad šiemet 
pasauliui atatinkamai primins 
apie Lietuvos-Latvijos-Estijos 
okupavimo trisdešimt metų su
kaktį. Užtenka surasti Lietuvių 
Dienas, 1969 m. lapkričio mėn. 
9-tą numerį. Visas šis numeris 
paskirtas Batuno suruoštai de
monstracijai visų trijų Baltijos 
tautų prie Jungtinių Tautų 
1969 m. rugsėjo mėn. 20 d. 
Siame numeryje protesto de
monstracijos nuotraukose ir ap
rašymuose atsistoja visoje di
dybėje ir dėl to kyla klausi
mas: kodėl Vincas Kazokas pa
cituotam jo vedamojo posmely 
teigia, kad niekas neprotestuo
ja dėl pačios okupacijos?

Ar kas nors patikės, kad mū
sų bendruomenės laikraščio re
daktorius apie Batuno veiklą 
nieko nežino? Jei nežino — atsi
stoja dar aštresnis klausimas: 
kodėl nežino? Vincas Kazokas 
savo vedamojo pabaigoje sako:

“Gi kaltinti krašte paliku
sius, kai niekas neturi savo 
valios, yra nesiskaitymas su 
tebetrunkančia kraSto okupa
cija'’.. Jo išsireiškimas “Gi 

kaltinti krašte palikusius...” 
yra tiesiog kopijavimas Gimto
jo Krašto (Vilniuje leidžiamo 
ir į Vakarus veltui lietuviams 
siuntinėjamo laikraštėlio) ve
damosios linijos ir ten sklei
džiamų klaidinančių įtikinėjimų 
apie laisvojo pasaulio lietuvių 
laikyseną mūsų taurių (oku
pantui neparsidavusių) brolių 
atžvilgiu, likusių Lietuvoj.

Mūsų talentingas poetas Ka
zys Bradūnas parašė eilėraštį 
— Nežudykite Čiurlionio, kal
tindamas okupantą, o Gimtasis 
Kraštas išspausdino tik pirmą 
eilėraščio posmelį:

“AS negaliu nei dirbti, nei 
miegoti,
I.'rirdęs, kad Giurlic^ięžu
domas...“

pradėjo poetą plūsti šiais ir
žodžiais:

“Buvo be galo skaudu ir 
pikta. Pikta todėl, kad užsie
nyje prisiglaudę lietuviškie
ji veiksniai plūsta Lietuvos

žmones: girdi, niekas čia ne
sirūpinąs didžiojo mūsų tau
tos menininko M. K. Čiur
lionio kūriniais ir t.t."

Gimtasis Kraštas nepacitavo 
antrojo eilėraščio posmelio, ku
riuo poetas bara afšibasčiusius 
iš taigų ir stepių į Kauno ir 
Vilniaus klonį Čiurlionį nužu
dyti. Lygiai taip pat pasielgė 
ir V. Kazokas — jis nutylėjo 
apie Batuno veiklą, bet išbarė 
visus tautiečius, neprotestuo
jančius dėl Lietuvos okupaci
jos.
Tam pačiam vedamajam V. Ka
zokas daro “užmetimus” lietu
vių bendruomenei Australijoje, 
kodėl nėra mitingų,ir protestų 
dėl okupacijos. Jis yra vienin
telis bendruomenės apmoka
mas tam, kad dirbtų, be to, jis 
įeina į Krašto Valdybą vice
pirmininku, tai kas gi jam 
draudžia organizuoti mitingus 
ir protestus prieš okupaciją? 
Jei V. Kazokas būtų nuoširdus 
kovotojas prieš okupaciją, ben
druomenės laikraščio skiltyse 
tas ir jaustus.

Kituose savo vedamuosiuose 
Vincas Kazokas įvairiomis 
užuominomis piršo skaitytis su 
esama padėtim Lietuvoje — at
seit draugiškai sugyventi su 
okupantu. Vincas Kazokas aiš
kiai bandė Australijos lietuvių 
bendruomenės laikraščio veda
mąją liniją išsukti iš Vliko 
nustatytų gairių 
Lietuvos okupantui 
mo keliu.

šių metų 
Dainavoje 
Apylinkės 
mas, kuriame, girdint daugiau 
nei šimtui penkiasdešimt as
menų, p. Genovaitėė Kazokienė 
(bendruomenės laikraščio re
daktoriaus žmona) savo kalbo
je, garsiai ir aiškiai pasakė:

"Yra didelė garbė būti 
Gimtojo Krašto bendradar-

ir nusukti
pataikavi-

mėn. 17 d. 
Sydnėjaus 
Susirinki-

gegužės 
įvyko 

Metinis

Tuo ji ryžčiai užakcentavo ne 
tik savo vyro bendruomenei 
peršamą anti-tautiškumo poli
tiką, bet ir iššaukė visus tau
tiečius apsisprendimui: ranka 
rankon su okupanto pakalikais, 
ar prieš juos! Tie kurie palai-

ki-
as- 
tik

ko Vincą Kazoką ir nori jį pa
likti bendruomenės redakto
rium, be jokios abejonės turės 
sutikti ir su jo peršama politi
ka: bendrauti ir bendradarbiau
ti su komunistais Lietuvoje. 
Tie, kuriuose tautinė sąmonė 
dar gyva ir pasiryžus dėl Lie
tuvos laisvės kovoti iki pasku
ti! nio atodūsio — niekada nesu
tiks, kad jiems vadovautų Vin
cas Kazokas.

Jis vėl neatsispyrė pagundai — 
be priežasties pulti Tėviškės 
Aidus. V. Kazoko pamėgimas 
pulti katalikus, jų spaudą ir 
kunigus, yra viešas faktas, ku
ris kasmet yra patvirtinamas 
įvairių Mūsų Pastogės skilčių. 
Tačiau pereitais metais jis nu
tarė tvoti skaudžiau ir 1969 me
tų pabaigoj, prieš pat Kalėdas, 
jo žmona p. Genovaitė Kazokie- 
nė išspausdino pamfletą, ku
rį išsiuntinėjo kunigams ir 
tiems mūsų bendruomenės 
menims. Jei G. Kazokienė 
savo pavarde atsakytų už 
pamfletą, vis vien netiktų taip 
elgtis bendruomenės laikraščio 
redaktoriaus žmonai, tačiau tą 
pamfletą angliškai patvirtino 
(authorized) pats Vincas Ka
zokas — Mūsų Pastogės redak
torius. Tame pamflete išreikš
tas aštrus sarkazmas mūsų ku
nigų atžvilgiu, girdi, visa jų 
veikla reiškiasi tik kokiems 
nors veikėjams susėdus foto
grafuotis — atsisėsti į jų vidu
rį. V. Kazokas, savo vardu pri
dengdamas minėtą pamfletą, 
tarsi kokia lazda neužtarnautai 
užtvojo nenuilstamai tautinį ir 
kultūrinį darbą dirbantiems 
mūsų bendruomenės ryškiau
siems asmenims.

Ar pridera bendruomenės 
laikraščio redaktoriui vieną ku
rią bendruomenės grupę niekin
ti?

Būtų pravartu kiekvienam, 
perskaičiusiam šį straipsnį su
sikaupti, viską pergalvoti ir pa
klausti :

— Ar Vincas Kazokas yra 
tinkamas asmuo lietuvių ben
druomenės laikraščio redakto- 
riavimui ir tuo pačiu visos ben
druomenės vadovavimui?

NEPRIKLAUSOMA LIETUV,
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reikšmingiau) atrodė tos nuo
traukose delegacijos, kurias 
sudarė, tegu ir labai nusipel
nę ir žymūs mūsų tarpe vei
kėjai, pensijos amžiaus su
laukę darbuotojai... Taip ir 
norėjosi šaukti: "Meldžia
mieji, kas gi nutiko jūsų ko - 
lonljos jauniesiems ? Neturi
te tokių,ar neįsileidote jų?.."

Iš kai kurių vietų girdėjosi 
skundai, kad ir iškilmių pra- 
vedlmul, nepanorėta įtraukti 
jaunosios kartos atstovų. Vy-

SITUACINIAI MINĖJIMAI 
IR GALIMOS 
REFORMOS

Tikėsite ar ne, bet lygiai 
ta pačia tema tokia pačia pro
gą, teko kalbėti lygiai prieš 
metus. Ir, jei tenka vėl ra
šyti apie tą patį, kaltinkime 
ne ką kitą, bet tą nusistovėju
sią, įrėmuotąlr kaip ir nesl- 
,keičiančią rutiną — kalbame 
apie nesenai praėjusius Vasa- resniejl, laužytu akcentu ir 
rio 16-osios minėjimus.

Sprendžiant iš mūsų spau
doje pasirodžiusių tų visų iš
kilmių aprašymų, daugumoje 
tai būta įvykių-renginių, ku
rie, beyelk lygiomis galėjo 
būti aprašyti neatsižvelgiant 
į metinę datą — galėjo tai bū
ti "69 metų vasaris, 72-ųjų, 
ar 1975-tųjų. Visa programa 
sukirpta pagal šabloną. Nu
sistovėjusią rutiną, su viso
kių prezidiumų sudarymais, 
vėliavų atnešimais ir išneši
mais, proklamacijų skaity
mais, rezoliucijų priėmi
mais, himnais. Žinoma, ne
išmesi vienų ar kitų progra
mos punktų vien dėl to, kad 
jie kasmet kartojami. Kai kas 
reikalinga ar net būtina įvy
kio iškilmingumo ir orumo 
palaikymui, bet, kita vertus, 
nerodant jokios naujos, bent 
kiek skirtingos iniciatyvos, 
bent minimalaus išradingume 
visa tampa besikartojančia , 
lyg ir mažiau reikšminga ma
nifestacija, nebūtinai priside
dančia prie nuotaikų ir lūkes
čių kėlimo,didesnio entuziaz
mo.

Miela ir gera dar ten, kur 
buvo stengtasi įtraukti dau
giau mūsų jaunimo. Įdomu 
buvo laikraščiuose matyti 
nuotraukas liet, delegacijoms 
lankantis pas didmiesčių bur
mistrus ir valstijų guberna
torius, kartu su mūsų jauno
sios kartos atstovais. Kur kas 
fiū&iiau ( ir gal negatyviai

darkyta anglų kalba "persta
tinėjo" nelietuvius svečius ar 
net ir drįso vieną kitą sakinį 
(ačiū Dangui, ne visą kalbą) 
tarti, įvykio esmę "nušvies
ti", lyg ir pademonstruojant 
garbės svečiams, kokie ne
mokšos esame, bene 25 me
tus išgyvenę ir žmoniškai ne- 
į kandę gyvenambsios aplinkos 
kalbos....

Kiek ir kur buvome suruo
šę spaudos konferencijų ar 
šiaip susitikimų su vietinės 
didžiosios spaudos reporte
riais, radijo ir TV darbuoto- 
tais ? Čia neužmirština, kad 
priešpiečiai (su prieš ar po 
"coctailhour"), padeda infor- 
malial plėsti ryšius su viešo
sios opinijos formavimo ins
titucijų atstovais, kurių dė
mesio ir talkos kaip tik lau
kiame ypač mūsų ryškesniųjų 
švenčių progomis. Gaila, bet 
kaikenonuomone, čia jau nė
ra bendrosios kovos dalis ir 
tokiam reikalui neįmanoma 
skirti lėšųlš bendrųjų fondų. 
Gal ir taip, bet atskirais at
vejais, gal ir rastųsi vienas 
kitas, plačiau galvojąs ir gi
liau įžvelgiąs mecenatas.

Visi tie minėjimai, gražus 
ir geras dalykas, bėda tik ta
me, kadjle dažniausiai nepa
lieka jokio gilesnio ar ilgiau 
išliekančio ženklo sau pa
tiems ir svetimųjų pasauliui., 
Užtat ir pribrendo laikas kal-r 
bėtl apie galimas reformas.

A.A. nėra draugija, į 
kurios susirinkimus ateina 
beviltiški girtuokliai Išsipa
girioti. Šiai bendrijai prik
lauso tie,kurie n u s t o j o 
gerti alkoholinius gėrimus.

■■■■m him wmbbm m ^«Kalp pastebėjote, apibūdini—|kj rUUg Į P BjflPme yra sakoma, kad norln- > U ~ J Į |j 1 Šlą bendriją įsijungti
^^^turl patys norėti nustoti

gerti. Dėl įvairių priežas
čių. Vieni pastebi, kad gė
rimas pradeda kenkti jų 
sveikatai arba darbui, ki
tiems tenka reikalų turėti 
su policija Ir teismais dėl 
to, kad pasigėrus atsitiko 
automobilių nelaimės, Išsi
šokimai; kad šeimos gyve
nimas ėmė Irti, kad pas įgė
rę nebeatsimena, kaip namo 
parvažiavo, ką sakė, ką už
gavo žodžiu arba veiksmu 
Kad pagirios pasidarė nebe
pakenčiamos Ir reikia kas
dien "sveikatą taisyti" /net 
Iš ryto/. Kiti Ima girdėti 
nebūtus garsus, dar kiti 
nori prasmegti kiaurai že
mėn, nes, susitikę su kitais, 
nebegali paslėpti drebančių 
rankų Ir krauju pasruvusių 
aklų. Ir 1.1., Ir 1.1. Ir kiek
vienas/arba kiekviena/ patys 
gerai žino, kad jie nege
ria taip, kaip kiti. Nežiūrint 
kaip bandytum nuslėpti, apie 
tavo nesveiką gėrimą žino Ir 
kiti.. . Tačiau, prisipažinti 
sau, kad esi alkoholikas nė
ra lengva.Sunku būti sau at
viram, sunku apsiprasti su 
mintimi, kad nebebus kuo 
save dirbtinai linksminti Ir 
apsvaiginti, sunku .pagaliau 
pačiam kūnui atsisakyti al
koholio, kurio Jau nebeper- 
nešl, nebenori, bet jo r e l- 
kla ’.

ĮSTEIGTA lietuviu a.a. grupe montrealyje

Tojl 
turi

Montrealyje jau yra ne
mažas lietuvių skaičius, ku
rte priklauso Alcoholics A- 
nonymous draugijai, 
draugija šiuo metu
Montrealyje apie 465 t atski
ras grupes. Jose daugiausia 
kalbama anglų arba prancūzų 
kalbomis. Keli A. A. nariai 
lietuviai jau kurį laiką gal
vojo,kad reikėtų įsteigti lie
tuvių grupę, kur susirinki
mai būtų pravedami lietuvių 
kalba.

vlsdėlto, po tų ligų svarsty
mų, nutarėme, kad tokios 
lietuviškos grupės reikia 
nes tie, kurie sunkiai tegali 
kalbėti arba suprasti anglų 
bei prancūzų kalbas/o Ir tie, 
kuriems bus daug lengviau 
Išsireikšti gimtuoju žodžiu/ 
turės galimybių tapti šios 
vienkartinės bendrijos na
rtais. /JI įsteigta 1935 m., 
Acron, Ohio. Šiuo metu Iš
plitusi visame pasaulyje, Iš
skyrus komunistinius kraš
tus. Registruotų narių turi 
apie 1 milijoną. Neįrašytų 
žymiai daugiau/.

Kas gi yra šioji Alcoho
lics Anonymous draugija ar
ba bendrija ? Apie ją lietu - 
vlškojoj spaudoj nebuvo daug 
rašyta. Daugelis lietuvių 
tikriausia, net nėra girdėję 
to vardo, arba dažniausiai 
sutrumpintai rašomų dviejų 
raldžlų/A. A./. Tai Ir nori
me pradėti nuo apibūdinimo, 
kuris paprastai yra perskai
tomas kiekvieno susirinkimo 
pradžioje: "Alcoholics Ano- 
nymous yra vyrų Ir moterų . 
draugija, kuri drauge su ki
tais alkoholikais dalinasi 
patyrimu, stiprybe Ir vil
timi, siekdama spręsti visų 
bendrą problemą Ir padėti 
kitiems pasveikti nuo alko
holizmo. Vlenlntėlė sąlyga 
būti A.A. nariu yra noras 
nustoti gerti. A.A. nerenka 
nario mokesčio ir nereika
lauja jokio atlyginimo; ji Iš
silaiko savanoriškais įna
šais. Alcoholics Anonymous 

susirišusi su jokia

Čikagoje 1972 m.kovo m. 
20 d. buvo įsteigta pati 
pirmoji lietuvių A.A. grupė. 
JI pasivadino PRADŽIA.Ta
čiau, kaip "Laiškuose Lietu
viams" vienas tos grupės 
narys rašo:"... neatsiradus 
pakankamam lietuviškai kal
bančių skaičiui, netrukus tik 
tos grupės pavadinimas pa
siliko lietuviškas..." Tai 
atsitiko todėl, kad Amerikoje 

' glmuslems lietuviams/o tos 
grupės steigėjas kaip tiktai 
buvo antrosios kartos lietu
vis/ anglų kalba nėra kliūtis, 
todėl jie galėjo lengvai daly
vauti betkurlos amerikiečių 
grupės susirinkimuose bei 
veikloje. Kita priežastimi 
nurodoma, kad lietuviai, turį 
problemų su gėrimu, vengė 
tos lietuviškos grupės, nes 
mažų tautinių bendruomenių 
susibūrimuose sunku Išlikti 
ne Ž Inorn u-a non Im Išku.

Apie visa tai mes, į- 
stelgę lietuvišką grupę 
Montrealyje, Ilgai galvojo
me, kalbėjome Ir svarstėme^ 
kaip būtų geriau pasielgti.Ir _ nėra 
1975. III. 24

ČIRVOS I
KARJERA lVEro8ooaw

gerti, pavaišino lašinėliais ir 
rūgščiais kopūstais. Aprodė 
Ktrbelka savo butą, pasigyrė, 
kad susižiedavo su kažkokia 
Onute, žada neužilgo sukurti 
lietuvišką šeimą.

Kristupas nieko daug nesa
kė, bet parėjęs namo, tuojau 
parašė visiems lietuviškiems 
laikraščiams korespondencl- 

PERSKYRIMAS ANTRAS

Gavo Čirva dažų fabrikėly
je darbą ir buvo patenkintas. 
Daug kas jam galėjo pavydėti, 
nes ne tik uždarbis buvo ne
blogas, bet ir dažų maišymas 
buvo neįvertinamas mokslas.

Tačiau išdirbus fabrike 10 
valandų, jau nebesinori gal
voti apie dažus. Reikia pasi
dairyti ir po svietą. Kartą jį 

, Šventoriuje susitiko pažįsta
mas iš lagerio Klrbelka. Pa
sikvietė pas save. Davė iš-

MANO ŽEMIEČIO KRISTUPO 
ČIRVINSKO KARJERA arba 
kaip sopulio pilnoje 
tremtyje per apleras 
ir atydą vienok aptu
rima didelė šlovė.

Surikiuota paties K. Čirvos 
per pagelbą jo prieteliaus 
J. Ge dvi los.

/ TĘSINYS IŠ PRAEITO NR./ įį ‘p,° nepaprastą tremtinio 
Klrbelkos įsikūrimą ir jo ne
palaužiamą patriotizmą. Ne
pamiršo pridėti, jog Klrbelka 
valgo tik lietuviškus valgius.

Nors iš aštuonių lietuviškų 
laikraščių tik vienas pasinau
dojo Čirvos žinute, bet to jam 
užteko. Nuo dabar Čirva vi
sur lankėsi, kur tik būdavo 
susibūrę keli lietuviai. Dar tą 
pačią dieną Čirva parašyda
vo į laikraštį korespondenci
ją. Tiesa, tas jo korespon
dencijas redaktorius velniš
kai trumpindavo. Ir iš viso —■ 
redaktorius elgėsi perdaug 
dlktatūrlškal; prikišdavo taš
kų, kablelių, Išbraukdavo iš
tisus sakinius, trumpindavo, 
žodžiu — iš Čirvos korespon- 
dencl jų likdavo laikraštyje tik 
Čirvos pavardė nepakeista. 
Tačiau tai buvo pakenčiama. 
O tai svarbiausia. Kaip ma
lonu daug kartų skaityti Kris
tupas čirva'.

Greitai Čirva suprato, jog 
korespondenciją turi lydėti 
fotografijos. Būti ne kores- 
pendentu, bet foto-korespon-

sekta, religija, politine par
tija, organizacija ar Insti
tucija. JI neina į jokias 
kontroversijas, ji nei pri
taria, nei priešinasi jo
kiems viešiems disputams . 
Jos vlenlntėlls tikslas yra 
būti blaiviais Ir padėti ki
tiems siekti blaivumo".

Lietuvių tarpe, tačiau, 
yra tekę nugirsti apie A.A. 
labai keistų Ir nebūtų daly
kų. Be abejo, kalbėjusieji 
nebuvo A. A. nariai. Todėl, 
pirmiausia, pasakysime,kas 
A.A. nėra. Alkoholizmas yra nuo - 

lat blogėjanti Ilga. Nėra 
gi gėdos norėti pasigydyti? 
A.A. yra tokia atsIgavuslų 
alkoholikų bendrija, kuri 
nori Ir gali padėti vi
siems, matantiems kad gė - 
rimas juos žlugdo. Tačiau , 
A.A. nėra kokių pamokslau
tojų, praketkėjų, galų gale , 
nei šventuolių susibūrimas . 
Mes nevalkščlojame po kar
čiam as Ir nevelkame ge
riančių Į savo susirinkimus. 
Mes nedaužome alkoholinių 
gėrimų bonkų, mes nekovo
jame prieš alkoholį.Mes tik 
suprantame, kad alkoholis 
mums yra nuodas . 
Tie, kurie gali gerti jį kaip 
žmonės, Dieve padėk Ne
tiesa taip pat, kad A.A. na
riai yra tik kažkokie Ištižė
liai, bevaliai arba beširdžiai, 
nes, kai kurių mūsų tautie
čių nuomone, visi perdaug 
Išgeriantys esą tokie. Ttkru- 
moje-tal jie patys Vieni sau 
nebegali padėti. ..

rų.

Štai, čia prasideda bėda 
mūsų tarpe. Lietuviui atro
do, kad alkoholikas- tai 
paskutinis beverčlauslas 
žmogus, kad tai jau tik koks 
valkata, miegantis po me
džiu. Jau pats žodis mums 
balsus. O tai netiesa ’.

A. A. narių tarpe yravl- 
soklų profesijų, visokio Iš
silavinimo Ir įvairaus am
žiaus žmonių. Vyrų Ir mote-

Kalp b’e galo nustebtų
tie, kurie visokias nesąmo
nes prikalba apie šią bend
riją, pamatę susirinkimuose 
linksmus veidus, skaidrias 
akis, gerą nuotaiką-įvairiau
sių žmonių / nuo žinomlau - 
slų garsenyvlų , Iki eilinio 
darbininko/, kalbančių tar
pusavyje ramiai, atvirai Ir 
nuoširdžiai, paaakojančlų a- 
ple savo gėrimo nutikimus , 
visuomet pasitinkančius 
kiekvieną ateinantį, 
tiktai kaip tos pačios nelai
mės bei Ilgos seserį Ir bro
lį. A.A. susirinkimai yra be 
galo paprasti. Į juos galima 
ateiti Ir Išeiti kada nori. Ne
reikia nei kryžium pulti ant 
žemės, nei save niekinti ar
ba pasmerkti.- Nė vienas rrė- 
ra verčiamas kalbėti, jei 
nenori, nei įsirašyti Į grupę 
nariu. Atviri A. A susirin
kimai yra tikrai atviri

dentu yra tikrai kas kita. Už 
12 dolerių galima gauti geras 
fotoaparatas. Čirva pirko,

Nuo tos dienos Čirva lankė
si visuose lietuviškuose su
sirinkimuose, pobūviuose, 
piknikuose, simpoziumuose, 
konferencijose, pasitarimuo
se, minėjimuose, šventėse, 
pagerbimuose, suėjimuose, 
susibūrimuose, posėdžiuose, 
renginiuose, vaidinimuose ir

t- ir 1.1.
Visur Čirva buvo, visur jo 

foto šviesos žaibuodavo. Ki
tą savaitę vietiniame laikraš
tyje pasirodydavo jo nuotrau
kos. Aišku, po trumpu tekstu 
būdavo parašyta: "Jūsų foto
korespondentas Kristupas 
Čirva".

Tačiau vieną dieną, o nie
kada niekada tos dienos Čir
va nepamirš, pasirodė laik
raštyje paskutinė Kristupo bažnyčią ir jau nuo to laiko 
nuotrauka. Tiesa, ji, kaip ir 
visos kitos, nebuvo labai ryš
ki. Gal tai ir buvo Čirvos lai
mė. ..

O atsitiko taip. Grybautojų 
ir Uogautojų Draugija, kurios

I prezidentu ką tik buvo išrink
tas Kristupas Čirva, išvyko 
vieną rudens rytąjį mišką 3 Days. Easy Lessons Step by*

Step". Virš dviejų savaičių^ 
Čirva vakarais mokėsi piešti 
Ir pasitaikyk tokia proga 1 t 
Kitoje miesto dalyje buvo sta
toma nauja parapijos bažny-* 
čia. Čirva greit nuskubėjo*

: pas kleboną:
- Kunige klebone, leiskite*

man išdekoruotl bažnyčios'* 
rūsį. •-

- Ar tu, Kristupai, pajėg—’
si atlikti tą darbą? - paklau-* 
sė klebonas. ;

- Ale klebone! Kam Tams—* 
tai Išmesti veltui pinigą? Nei? 
už dažus, nei už darbą man’* 
nereikia jokio cento. O jeigu: 
Jums mano darbas nepatiks, 
tai perdažyti visada gi gali-' 
ma. Tai kur čia rizika? . '

- Kalbi neblogai. Bet žiū-* 
rėk, kadbūtų religiniai moty-% 
vai, - perspėjo klebonas.

- Tautiniai religiniai, ku
nige, - pridėjo Čirva.

- Gerai. Tautiniai religi
niai. Kitą pirmadienį aš iš
vykstu dviem savaitėm atos
togų. Galėsi niekieno netruk
domas dirbti.

- Ačiū, ačiū klebone. Dar 
ir bažnyčiai paaukosiu, kiek

Už savaitės pasirodė apra
šymas vietiniame savaitraš
tyje apie buvusią grybautojų 
išvyką. Šalia korespondenci
jos buvo į dėta nuotrauka su po 'f 
medžiu tupinčia moterimi. <5> 
Parašas: "PoniaKubilinskle- •** 
nė rauna baravykus. Jūsų fo- 
tokorespondentas Kristupas ' 
Čirva".

Vos tik laikraštis pasiekė 
skaitytojus, į redakciją su- * 
skambėjo telefonas. Prie te-,v 
lefono buvo Kubilinskienė. Ką 
ji redaktoriui sakė, sunku pa- '* 
sakyti, bet paskutinius saki- 
nlus ji bevelk klykdama išta-''' 
rė: •

- Tuo metu man ne grybai 7 
rūpėjo, kai jis fotografavo... 
Aš jam prie visų žmonių akis 
Išdraskysiu... Kiaulė...

Apie porą mėnesių Čirva 
neateidavo sekmadieniais į

Čirva nustojo rašyti korespon
dencijas, nustojo siųsti laik
raščiui savo nuotraukas. -i

Tiesa, toji pertrauka buvo/ 
tik laikina. Šiuo metu Čirva • 
pajuto savyje patriotinio me
nininko gyslelę. Nusipirko už ' 
75 centus knygutę "Artist inr<

grybauti. Žinoma. Čirva be
velk kiekvieną grybautoją fo
tografavo. Vienus iš toliau, 
kitus išarčiau. Vienus iš šo
no, kitus iš priekio, trečius 
iš užpakalio.

klėkvlenam, kuris turi prob
lemų su gėrimu. Į juos atei
ni pats, neverčiamas, ne - 
varomas, nes Ieškai drau
giškos aplinkos Ir rankos? 
Toji ranka visuomet yra Ir 
bus Ištiesta. Vieno tiktai 
reikalauja A.A. bendrija Iš 
tų, kurie ateina į jų viešus 
susirinkimus, būtent, nie
kam niekad nepasakoti k ą 
ten matei arbakaską kalbėjo 
Tojlpaslaptls turi būti Išlai
koma besąlygiškai. Šiaip jau, 
kiekvienas A.A. narys gali, 
jei nori, pasisakyti, kad pri
klauso tai bendrijai, tačiau, 
Ir čia A.A. reikalauja, kad po 
raštais, kalbant per-radiją 
arba televizijoje niekad 
nebūtų naudojama nario pa
vardė. Vadiname save var
dais. Nes mums yra svarbus 
tik blaivybės siekiąs žmogus, tik lėslu> _ pažadėjočirva.

Pirmadienį Čirva, gavęs iš 
klebono raktus, nuvyko į nau
jos bažnyčios rūsį. Kaip lai
mingas pasijuto Čirva, kada 
pamatė, jog visos rūsio sie
nos nudažytos švariai baltai. 
Susinešė Į rūsį Čirva Iš savo 
automobilio kopėčias, dažus, 
teptukus ir pradėjo darbą.

Pirmiausia šoninėse sieno
se Čirva nubraižė po didelį 
keturkampį 6'x 20*. Salės ga
le padarė kitą keturkampį, 
bet jau kiek mažesnį.

Dabar jau Čirva pradėjo 
kurti.

nesvarbu, ar jis garsenybė , 
ar eilinis pilietis.A.A. tiks
las yra ne reklamuotis, bet 
padėti vieni kitiems.

Todėl Ir įsteigėme lle- 
grupę. Kviečiame vl- 
be baimės Ir neslgėdl- 
ateltl į mūsų suslrlnkl- 
/ Ateityje parašysime

tuvių 
sus, 
nant, 
mus.
daugiau apie A.A. Ir mūsų 
grupę šiame laikraštyje/. 
Tiktai pagalvokite: norim 
nenorim, apie mūsų gėrimą 
vlstlek daug kas žinojo, tai 
kodfl turėtumėm slėptis da
bar nuo kitų, būdami blaivūs 
Ir laimingi Išsigelbėję nuo 
tos Ilgos ?

'Eus daugiai

LIETUVIU A.A. GRUPĖ 
/Lithuanian A. A. Group/yra 
oficialiai užregistruota A. A. 
pasaulinėje organizacijoje. 
Jos pirmas susirinkimas į- 
vyks 1975 m.kovo mėn. 26 d. 
trečiadienį, 8 v. v. NLredak- 
cljos patalpose/jos tuo metu 
nuomuojamos tik susirinki
mui Ir jose bus tik A, A, na
riai/, 7722 George street, 
.Ville LaSalle, Que. Po to 
susirinkimai vyks tose pa
čiose patalpose kiekvieną 
trečiadienį tuo pačiu metu, 
/nebent, pirmame suslrln-

ktme nariai pasisakytų dėl 
kitos datos Ir laiko/. Sekite 
tolimesnę A. A.lietuvių gru
pės Informacljąklekvlename 
sekančiame NL numeryje.

Norintieji daugiau In
formacijų skambinkite: Leo
nui G. 366-2548/namų / arba 
489-5391/darbo/ tel.» Juozui 
S. 365-0691, Henrikui N. 277- 
7868.
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hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

Pirmutiniame ir didžiausiame jb m jb ga jb 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/Vl/l 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main St. East. tel. 544-7125

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — .7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieS ilgus savaitgalius “Talka" 
Šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 1113%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėliu saugomas. Kapitalas — virš $ 3,000.000

VIEŠNIA IŠ PIETŲ 

AMERIKOS
Kaip žinoma, dabar daug 

kur lietuvių jaunimas labai 
atsidėjęs svarsto, kaip pasi
reikšti ir dalyvaut! III-čia ja
me Jaunimo Kongrese. Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba yra šiam reikalui at- 
slkvletusi iš Sao Paulo, Bra
zilijos p. Živilę Jūraltytę, 
kuri dabar lanko įvairias Ka
nados lietuvių kolonijas ir da
ro išsamius pranešimus apie 
m-čląjį Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, kuris įvyks š.m. 
gruodžio mėn. 20 d. iki 1976 
m. sausio mėn. 6 d. Pietų 
Amerikoje, tiksliau tariant - 
Brazilijoje, Argentinoje ir 
Urugvajuje. IH-čiasis Kon- 
fresas turės su sprendžia - 
muojubalsu tik 125 atstovus, 
išrinktus iš įvairių kraštų 
lietuvlų-lšelvių jaunimo tar
po. Kanada galės siųsti 17 ats
tovų.

Š. m. vasario mėn. 23 d.

ŽIVILE JORAITYTE, III Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui rengti 
komiteto atstovė iš Brazilijos.

matoma plati programa: stu
dijų dienos, posėdžiai, iški
los, stovykla, subuvimai ir 
kt. Šalia rinktų atstovų, Kon
gresan kviečiamas ne tik jau
nimas, bet ir jų tėveliai ir 
kiti tautiečiai.

Pietų Amerikos jaunimas 
yra sudaręs kelias Kongresui 
ruošti Komisijas. Visos jos 
sudarytos iš jaunimo. Tik fi
nansų Komisijon įėjo ir vy
resniosios kartos atstovai. 
Butų Komisija yra užsimoju-

f Šiandieną svetainėje mato
si ne tiek čia dažniau ateinan
čių pietautojų, klek susirin
kusių žmonių pasidalyti pra
ėjusio Vasario 16 d. minė
jimo įspūdžiais. Beveik visų 
pasikalbėjimų temoje yra čia 
apsilankęs garbingasis sve
čias Simas Kudirka. Jo daly
vavimas pamaldose ir paša - 
kytos kalbos. Viena minėji
me, o kita jo gerbei sureng
tame baliuje.

Prie stalo esą pietautojai 
sutinka, kad didingiausias 
momentas buvęs, kada Prisi
kėlimo parapijoje, pasibaigus 
pamaldoms buvo sugiedotas 
Tautos himnas. Prieš daugelį 
metų, anų laikų kovotojo dr. 
Vinco Kurdirkos parašytą him
ną giedojo visi, pilnutėlę baž
nyčią užpildę žmonės, orga
nizacijų nariai ir choras; tie - 
slog simboliniai dalyvaujant 
kitam, šių laikų kovotojui Si - 
mui Kudirkai. Taip pat vieną 
iš jaudinančių momentų teko 
laikyti, kada, pamaldų metu, 
Kudirka, asistuojamas dviejų 
skaučiukų, padėjo prie pa
minklinės lentos gėlių vaini
ką.

Pamaldų metų savaimingą 
nuotaiką kėlė solistai Justina 
Sriflbiškienė ir Bronius Ma
ri jošius. Jiems pritarė cho
ras ir smuikininkė, nesenai 
iš Lietuvos atvykusi Danutė 
Pamerancaitė -Mazurkevičie- 
nė.

Viena, prie stalo esanti pie
tautoja, klausydama vieno už 
kitą gražesnių minėjimo atsi
liepimų, susidomi Ir įsiterp
dama pasiklausia kas tas prie 
altoriaus buvęs, niekuomet 
nematytas ponas, mišių metu 
taip gerai skaitęs maldas. 
Tas maldas, kurios paprąstai 
skaitomos pakviesto parapi - 
jiečio. Ji net suabejojusi, ar 
tai nebuvęs koks svarbus sve
čias, atvažiavęs iš Amerikos 
kartu su Kudirka. Bet greta

pasirodymas. Kas buvę dar 
būdinga, kad estaičlų ir lat- 
vaičių tautinės aprangos 
trumpesni sijonukai teikė eik
lų lengvumą^. O estaičlų apva
dėliuose buvo matomos ryš
kios mūsų tautinės spalvos: 
geltona, žalia, raudona.

Visiems dalyviams, kurių 
tarpe buvo iš miesto savival
dybės ir parlamentarų, pasi
stiprinus karštų kepsnių (p. 
Vaitkienės kulinarija) vaka- 
»iene ir užsigėrus dviejų 
spalvų, vynu, Simas Kudirka 
tarė neilgą žodį. Jam vertė
javo Almis Kuolas. Savo žo
dyje Kudirka padėkojo toron- 
tiečiams už gražų priėmimą. 
Toliaupreligentas prašė,kiek 
galint, visiem dėti pastangas, 
kad sudarius kokias galimy
bes padėti sovietų koncentra
cijos stovyklose kalintiems 
nekaltiems žmonėms. Tuo pa
čiu jis pakvietė dalyvius atsi
stojimu pagerbti ten žuvusius 
ir dar tebekankinamus prieš 
sovietinį neteisingumą kovo
jančius pasiryžėlius.

Toliau, kitas pietautojas 
prisimena kai baliaus metu 
Paramos Kredito Kooperaty
vo pirmininkas Vytautas Auš
rota įteikė Kudirkai torontie- 
čių suaukotų $1. 500. - čekį. 
Pažadėdamas vėliau, suvedus 
galutinas sąskaitas, dar apie 
$500. -

Dėlto kaip tik išsišoka gre
ta sėdėjęs kaimynas. Pradė
jęs kalbėti, vyras beveik už
sigavęs sako, kad tai buvęs 
paprasčiausias nesusiprati
mas. Kaip esą buvę galima 
taip pasirodyti, tokiai koloni
jai, kokia yra Toronto. To
kiam Toronte, kur Prisikėli
mo parapija tik pereitą gruo-r 
dį rinkliavų surinko $11.221.30- 
(Montreallo Šv. Kazimiero 
parapija per visus 1974 m. 
rinkliavos surinko $8.542.31). 
Kur Tautos Fondas į Ameriką 
išsiunčia dešimtimis tūkstan-

MOKA: 
8’/a%’už 1 m. term. dep. 
7,/2% už taupymo »-ta» 
8V4% už pensijų planų 

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI viri 9
Į

IMA:

914% už asm. paskolas

9’/a% už mortgičius

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. Nemokamas čekių ir sgskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. -Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siuntinius Iki !93/4 tvarų 
gryno svorio. Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sųžininooi ir (greitai patarnautame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmodlonlala, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ r» ls.5 4,0 RONCUVAULW AV«
įstaiga Baltic Exporting Co. TORONTO a. Ontario

Telefone* LE 1-3098 Savininko! A. ir S. KALOTA
---------- ------

seklyčią kviečia Juozas Sta
naitis. Ten pensininkai nori 
svečią pas save pamatyti ir 
kuklią dovaną įteikti.

Tuo tarpu baliuje gausiai 
dalyvavęs jaunimas, susime
tęs į vieną didžiulę grupę, va
dovaujant Laimai Mačlonienei 
ir dalyvaujant Toronte viešin
čiai TV ir dramos aktorei Ri
tai Merkelytei, be paliovos 
traukė lietuviškas dainas iki 
gilios sekmadienio vakaro vė
lumos.

ūsai LIETUVIU NAMAI

viešnia Živilė Jūraltytė lankė 
Londoną ir lietuvių parapijos 
salėje padarė platų praneši
mą. Pradžioje pranešėja kal
bėjo bendrai apie Brazilijos 
lietuvius, kurių daugmas ten 
nuvyko maždaug prieš 50 me
tų.

Prieš pusšimtį metų atvy
kusių lietuvių jaunimas dabar 
daugumoje jau (vietovėse) te
kalba portugališkai ir ne kiek
vienas supranta lietuviškai, 
tačiau tautinė sąmonė visa - 
me lietuvių jaunime tebėra 
visgi gyva. Lietuviškai gerai 
kalbančio jaunimo yra tiktai 
tarpe tų, kurių tėvai Brazi
lijon atvyko po II pasaulinio 
karo. Ir pranešėja Živilė Jū
raltytė šiems pastariesiems 
priklauso. Brazilijos lietuvių 
jaunimas daugiausia yra su
sibūręs tautinių šokių grupė
se. Bet turima ir chorų, net 
literatūros mėgėjų būrelį, o

si visus Kongresan atvyku
sius asmenis apnakvidintl pas 
vietos lietuvius. Tik Urugva
juje svečiams tektų samdyti 
viešbučius, nes vietos lietu
viai nėra pajėgūs svečius pri
imti. Kongiteso metas sutam
pa su Pietų Amerikos vasaros 
atostogomis, o mums - šiau
riečiams- tai Kalėdų atosto
ginis laikotarpis.

Ž. Jūraitytės pranešimą 
papildė londoniškial Jurgis 
Valaitis ir Algis Jucys bei to
rontiškė Gabija Juozapavičiū
tė.

Londone š. m. gegužės mėn. 
viduryje numatomas Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas, kurį organi
zuoja JAV ir Kanados-Lietu
vių Jaunimo S-gos valdybos. 
Šiame suvažiavime norima 
tinkamai painformuoti ir pa
ruošti rinktus į Kongresą at
stovus, o taip pat ir visus ne

sėdėjęs kaimynas, nusistebė
jęs, kad moteriškė neatpa
žino, paaiškina tai buvus mū
sų radio valandėlės vedėją*' 
O, kad jo niekuomet nesima- 

• to bažnyčioj, tai esą todėl, 
kad kiekvieną sekmadienį, 
pusę antros jis turįs pravesti 
lietuvišką radio programą.

Prie kito stalo, daug gau
sesnė pietautojų grupė dar 
nuotaiklngiau prisimena iškil
mingąjį bailų. Vienas pilietis 
ypatingai gėrisi įdomia pro
gramos naiujove, kur lietuvių 
latvių ir estų jaunimas susi
jungė bendram, tautiniam šo
kiui. Tai buvęs bene gražiau
sias, broliškų tautų atžalyno

gauti lengvatų, Lėktuvų Ben
drovės reikalauja, kad vyktų 
organizacijų nariai, kurie yra 
apsimokėję nario mokesčius 
ir org. priklauso bent 6 mė-

per atostogas daromos, kac 
Irnem&ninės, jaunimo išvy
kos, Iškilos bei stovyklos.

III-sis Jaunimo Kongresas 
numatytas suruošti net trijo
se Pietų Amerikos valstybė
se , būtent: Brazilijoj, Argen
tinoj ir Urugvajuj. Tikima, 
kad Kongresas labai susti
prins lietuvybę ten gyvenan
čiame jaunime, o taip pat 
juos suartins su Šiaurės Ame
rikos jaunimu. Kongresui nu-

rinčius vykti į Kongresą. 
Kongresan renkamiems at
stovams statomos tam tikros 
sąlygos, pavyzdžiui — gerai 
mokėti lietuvių kalbą žodžiu 
ir raštu. Ekonomišku atveju 
Kongresan vykti bus sudaro
mos ekskursijos. Norima su
daryti atskira ekskursija vien 
kanadiškiams. Yra provizo
riniai apskaičiuota, kad ke
lionės išlaidų susidarytų apie 
600 dolerių asmeniui. Norint

nesiūs. Mūsų atveju ekskur
santai bus lietuvių bendruo
menės nariai, susimokėję so
lidarumo mokestį. Ekskursl- 
jon užsirašyti reikės dar 
prieš liepos mėnesį. Smul
kesnės informacijos bus su
sirinkimuose ir spaudoje. Kai 
kurios sąlygos ir kainos gali 
keistis.

Kongresan nuvykti galėtų 
visi, kam įmanoma. (P. Ame
rikos lietuviai daugiau susi-

ĮSI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS

■
 Geriausias Amerikoj Ir Europoj "J IB Hoarpfiege-Loflon" preparatas sulaiko 

plauku slinkimu naikina pUhkanai. pataline nUŽ4|iwi?, plauk? skilimu 
stiprina plauk? iaknis, padeda atgauti natūrali? plauk? spalv?. J IB var
todami nabusita nei žili, nei pliki 100%. jraiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicina Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dongai! Rd., Windsor 1.2, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

spletę didžiuliuose miestuo
se.) .

Teko nugirsti, kad Londono 
lietuvių Jaunimo Sambūris 
"Baltija”, svarsto visas gali
mybes, kaip kolektyviai nu
skristi Pietų Amerikon į HI- 
čiąjį Jaunimo Kongresą.

L. Eimantas

čių. O dabar tokia proga ir to
kiam svečiui tiktai trupinius. 
Juk buvo atvejų, kad kitose 
kolonijose vienas asmuo įtei
kė Kudirkai didesnę sumą.Tai 
klausydami, prie stalo buvę 
pietautojai nusprendžia, kad 
tokiame mūsų vadovaujančių 
veiksnių finansiniame pasiro
dyme buvę nepateisintino 
poelgio. O vienas vyras pri
sipažįsta, kadjis net nežino • 
jęs apie kokį tai Kudirkos fon
dą.

Grįždami prie svečio ir ap
tardami jo keliones, pietauto
jai stebisi Kudirkos ištver
mingumu. Toronto vizito at
veju. Kudirkai atskridus šeš
tadienį, buvę numatyta lietu
viškos mokyklos aplankymas. 
Retojo svečio laukė šeštadie
ninės mokyklos mokiniai ir 
mokytojai. Bet suvėlavus lėk
tuvui, mokyklos aplankymą 
teko išleisti, nes reikėjo sku
bėti į Hamiltoną, į ten vyks
tantį minėjimą.

Sekmadienį po pamaldų, pa
pietavęs Kudirka vyko į 3 vai. 
įvykstantį torontiečių minėji
mą. Minėjimui užtrukus ir vi
siems vėlinantis, bevelk visą 
valandą Kudirka buvo atvež
tas į vakarinį balių. Svečias 
vos spėjęs pasistiprinti ir pa
sakęs trumpą kalbą, turėjo 
skubėtlį City TV studiją, ten 
vykstančiai specialiai pusva
landžio programai;

Grįžus iš TV studijos, kai 
kurie baliaus dalyviai jau bu
vo pradėję skirstytis. Kurie 
norėjo iš arčlau-pamatyti, pa
sveikinti, gauti autografą, 
tuojau apgulė Kudirką. Kudir
kai vos spėjus atsikvėpti ir su 
žmonėmis pasikalbėti, jam už 
parankės ima ir į pensininkų

Karaliaus Mindaugo Me
nėje įvykę Toronto Univer
siteto Lietuvių Studentų šo
kiai praėjo sėkmingai. Atsi
lankė apie 250 asmenų.

LNMoterų Būrelio popie
tė Karaliaus Mindaugo Me - 
nėję praėjo labai geroje 
nuotaikoje. Vienos Valandos 
programa buvo labai įdomi 
Ir parodė, kad jaunimo tarpe 
sulauksime talentingų meni
ninkų. Iš Ramonos Grigai lū- 
nattės gal sulauksim aukšto 
lygio pianistės, o jaunas 
magtkas- tai mūsų kolonijos 
maloni naujena.

Kava Ir užkandžiai buvo 
tikrai skanūs ir į_ gražiai 
patiekti.

Lietuvių Namai yra nutarę 
ruošti šluos tradicinius pa
rengimus: Naujųjų Metų su 
tikimą, Užgavėnių vakarą / 
šeštadienį prieš užgavė
nes/, Velykų stalą /Atvely
kio sekmadienį/, LN atida
rymo metlrtes/ Spalių m', 
pradžioje/ Ir Kūčių vaka
rienę.

Balandžio 6 d. Atvelykyje 
1 v. p. p. Moterų Būreliui pa
dedant, LN ruošia Velykų 
stalą. Tai bus pietūs Iš tra
dicinių lietuviškų velykinių 
valgių.

LN narlalpakeltę adre
sus, prašomi pranešti LN.

Bibliotekos patalpos jau 
tvarkomos, gaminamos len
tynos Ir kt.

LN turi penkias sales. 
Reikėjo joms duoti nuolati
nius pavadinimus. LN V-ba 
pavedė jos vlce-plrm-kul 
Stasiui Kuzmul sudaytl tam 
reikalui Toronto lietuvių vi
suomenininkų komisija. Joje 
sutiko dalyvauti žymi vlsuo- 
menlnlnkė Ona Tndrellenė, 
L N Moterų Būrelio pirm. Al
dona Jankaltlenė, dr. Juozas

6 Psl.

Sungaūa, skulpt. Jokūbas Da
gys, Savanorlų-kurėjų Ir A- 
naplllo atstovas Antanas Ja
kimavičius, K. L. B-nės To - 
ronto apul. pirm-kas Mečys 
Anromaltls Ir, žlnorųa, LN 
v-bos atstovas St.Kuzmas.

Su jais glaudžiai bendra
darbiavo patarimais vienas 
žymiausių mūsų rašytojų- 
Juozas Krallkauskas.

LN v-ba LN Klubo patal
pai buvo parinkusi Svetainė 
Gintaras pavadinimą. Ta
čiau juorbuvo nepatenklmtas 
taukinių šoklų ansamblis 
Gintaras. Iš naujo reikalą 
persvarsčius, nutarta LN 
klubo svetainę pavadinti 
SVETAINĖ LOKYS.

LN V-ba Komisijai už 
taip prasmingus sallųvardus 
yra labai dėkinga.

Nauji nariai: Jasellūnas 
'Juozas Ir Jasellūnas Rlmac^ 
įnešę po $ 1OO nario įnašo . 
Gaputls Andrius Ir Saulius 
Antanas,-po $ 25, Dementa- 
vlčlūtė Rita - $ 1O.

įnašus papildė: Jasellūnas 
Stasys- $ -4OO, Danaltls Jo
nas, Sergautls Bronius ir 
Dirsė Bronius po $ 75. -

Simui Kudirkai lankantis 
Toronte, jo.pagerbimą su
ruoš ė L let. 'Gen.konsulas dr. 
J. Zmuldzlnas savo namuose. 
Buvo sukviesta Toronto Ir Ha
miltono liet, organizacijų pir
mininkai, parapijų klebonai , 
laikraščių atstovai Ir kiti vi
suomenės veikėjai.

Šeimininkai S. Kudirką ap
dovanojo. Dali. H. Zmuldzl- 
nlenė, kaip tapytoja paveiks
lu Ir konsulas, kaip rašytojas, 
vienu savo veikalu - knyga. Ir 
taip pat val&lų Išlaidas paden
gė šeimininkai.

Sukviestieji svečlal/vlrš 70 
asmenų/ turėjo progos netik 
pasimatytu Ir pagerbti Simą, 
bet Ir-arčiau susipažinti, pa
sikalbėti bei gauti autograflš 
kų įraSų. k.

-•••-
DĖMESIO TCRONTIEČIAMS I 

NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos bailę suruoėtl bo-

I ondi. 26,Lietuvi ų Namuos*. Kvie
čiami torontleČIal jiems tolklnln • 
kauti, suslrlšont su būrelio pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Bonells, tel.24 1-9632.

P.s. NL Bendrovės Šeri^ sekretorius 
Išrašė visiems plrkuslems dorus (akci
jas) Ir tučtuojau Išsiunčia į Toronto. 
Visi pirkusieji 1974 m. kreipkitės pas 
jūsų atstovę S. BonelĮ, kurio vdtdu 
kerai Išsiunčiami. NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PRANUI KLICIUI mirus, žmonai Vandai, vaikams
Algirdui, Nijolei, Raimundui ir ju seimams 
reiškiame nuoširdžia uzuojautair 
dalinamės ju liūdesiu —

Janina ir Gediminas Rukšėnai

A. A. PRANUI KLICIUI mirus, liūdesio valandoj, giliai 
užjaučiame jo žmona, sūnus, dukra ir visus 
artimuosius -

D. B. Rupšiai ir 
M. R. Verbylai

A? A. PRANUI KLICIUI mirus, nuliudime likusia 
šeima nuoširdžiai užjaučia -

Montrealio Jaunimo Ansamblio
“Gintaras" Vadovai, Nariai

A.+A. PRANUI KLICIUI MIRUS, žmona. V. Kličiene, 
'dukra Nijolę, sūnūs Algirdą ir Raimunda 
ir ju seimas nuoširdžiai užjaučiame — 

Investaciju klubas “CENTAS"

A; A. PRANUI KLICIUI mirus, žmona V. Kličiene,1 
dukra Nijole, sūnūs Algirdą ir Raimunda ir 
ju seimas užjaučiame ir kartu liūdime —

N i e d v a r a i

MYLIMAM TĖVELIUI mirus, broli Algirdą Kličiu, 
su šeima nuoširdžiai užjaučia -

Montrealio lietuvių “Geležinio Vilko" 
Tunto broliai skautai

Netekus mylimo tėvelio ir uošvio a.a. PRANO KLIČIAUS, 
nuoširdžiai užjaučiame Ina ir Algi Kličius, ju seimą ir 
artimuosius -

Jūratė ir Charles Tanner

rrVyTMh+t tėvui PRANUI KLICIUI mirus, žmona Vanda, 
sūnus Algirdo ir Raimunda, dukterį Nijcle ir ju 
šeimas nuoširdžiausiai užjaučiame —

M. ir S. Morkūnai

PRANUI KLIČIUI mirus, seimą ir artimuosius 
nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Bukausku Šeimos

PRANUI KLICIUI iškeliavus negrįžtamai, žmona 
Vanda Kličiene ir šeima nuoširdžiai užjaučia 
i r kartu I iudi —

Juze ir Pranas Simelaiciai su
R. R. 2, Mount Hope, Ont. seimą

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičiuje 1053 Albane! O., Duvirnoy, P.Q. TEL. 669-8834

6396 Bonn Ave. Verdun, Montr

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

89 Orchoid Street,'La Sali e, P. Q .
('•airi industrinė ir ! -..re-cinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat

INTERNATIONAL dažų iipardavimas - tel. 366-6237/3896

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laika saugojimas 

(Storage)'

1975. 111.24

Tel. 767-6183

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

Plumbing & Heating kontraktorlu*.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

montreal
PIRMASIS KONCERTAS 
$V. KAZIMIERO PARAPIJOJE

JAUNIAUSIAS muzikinis at
žalynas Montrealyje, grakš
čiai pasivadinęs Glntar&lo 
vardu, pirmą kartą pasirodė 
viešai pats IšpUdydamas pil
na programą. Buvo Ir prane- 
šėja-deklamatorė, slmpatln - 
gal atlikusi savo dalį, Živilė 
Jurkutė;kanklės Ir skudučiai 
Ir lumzdeliai skambėjo drą
siai.

Paruošiamąjį darbą su 
Gintarėliu atliko Rimas La
pinas, kurį laiką jam vado
vaudamas Ir su vlenukltu da
lykėliu Išleisdamas jį Į sce
ną.

Jam pasitraukus, repetuo
ti Ir juo rūpintis sutiko Jo - 
nas Žurkevlčlūs,didelis mu
zikos gerbėjas.

Programą atlikti juos pak
vietė Marija Šalčlūnlenė, šv. 
Onos D-jos pirmininkė Į šios 
organizacijos Iškilmingus 
pietus. Susirinko, kaip ji 
pati nustebusi tvirtino,virš 
200 žmonių^—Visi buvo labai 
patenkinti tokia programa , 
tokiu neįprastu pietų paįvai
rinimu. Kaip teko nugirsti , 
buvo tokių, kurie Iš viso 
nebuvo girdėję ■ lietuvių 
liaudies Instrumentų Mont
realyje... Ir labai nustebo 
•bei nudžiugo dabar Išgirdę .

Ansamblyje yra ' keturi 
berniukai- Aras Plečaltis , 
Tadas Valinskas, Romas 
Staškevičius, Danius Povi
laitis. Mergaitės dalyvės: 
Daiva Plečaltytė, Ramona 
Lapinaitė, Audronė Lapinai
tė, Rūta Žurkevlčlūtė, Živi
lė Jurkutė, Gallė Naruševi
čiūtė, Rita Jaugeiyt ė, Audru
tė Verbyialtė.

Muzikantus pavaišino ge - 
rals pietums Ir apdovanojo .

Tokiu būdu, šv. Onos D- ja 
dirbanti prie šv.Kazimiero 
parapijos, atliko gražų Ir 
labai svarbų lietuvių savi
tarpio bendravimo darbą.

Norėdama paremti lietu
viškųjų Instrumentų muziki
nį darbą, D-jos pirmininkė 
Įteikė 25 dol. auką. ,

Linkime daug geros mu
zikinės nuotaikos Ir Ištver
mės? b. ,

• Montreallo Jaunimo An - 
sambllsGlntaras Intensyviai 
ruoštasi savo penkmečio 
vakarui balandžio 12 d.

Pakviesti programon Ir 
Toronto Gintaro jaunimas . 
Programoje žada būti slur - 
pryzų’. Ne tik patys ateikite 
pasidžiaugti meniškais mū - 
sų jaunimo sugebėjimais, bet 
kvieskite Ir kitataučius pa - 
žįstamus,kuriems bus pro
ga pamatyti neeilinę prog - 
rainą Ir neeilinį mūsų jau
nimą ’.

MONTREALIO LIETUVIU 
STUDENTŲ SĄJUNGA

Balandžio m. 5 d., 7. 30 
v. v. ruošia Atvelykio šo
klus Thomson Hall/McGUl 
Universitete/ naujose patal
pose. Įėjimas $ 2.50. Visi 
studentai yra kviečiami da
lyvauti, nes bus renkami du 
nauji nariai į valdybą.

Norintiems kandidatuoti 
prašome skambinti Ryčiui 
Bulotai 733-9005. ,
• Montreallo lietuvių Aka
deminis Sambūris yra numa
tęs savo veiklos 25 m. jubi
liejų š. m. lapkričio 8 d. Jie 
būtų dėkingi, jei tai datai ki
ti rengėjai susilaikytų nuo 
parengimų.
• Julija Adamonlenė Ir Vin
cas Skalsglrys buvo Išvykę į 
sesers dukters - Danutės Jo
naitytės laidotuves. Danutė 
mirė bebrestantl pačioje jau
nystėje. Paliko tėvus, Juzę 
Ir Stasį Jonaičius, sesutę Al 
doną bei kitus artimuosius, 
gyvenančius Stayner, Ont.
• Mirė stalgiai Leonas Ba
rauskas Chicagoje. Velionis 
su žętma ankščiau yra gyve
nęs Montrealyje.
• Mirė Pranas Kličlus 66 m. 
amžiaus. Paliko žmoną Van
dą, du sūnus, dukrą Ir jų šei
mas. Chlcagoje mirė Leonas 
Barauskas 49 m. amžiaus, 
ankščiau gyvenęs Montrealyj.

365-0770

UŽPILDAU INCOME TAX 
Esu baigės ‘‘BLOCK" kursus, tad 
prašau kreiptis iiuo tel. 728-0343 

— K. Gudžiūnas.

7725 George Street
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 v pity s.

CO

LAURENT MiaNEAULT

Mechanizuota* ratų Ir kitų dailų reguliavimas. įtark* (Body) taisymas Ir 
dažymas nau j ame garais Ir moderni am i s priemonėm! s. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr'e Laplerrelr vandens kanalų. Tel. 365*3364.

ony A
2680 FRONTE#AC ST. - MONTREAL, P.O.
portretą! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

NAUJI IR REMODELI'JOTI 
KAILINIAI, KEPURES 
STOLES IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos 
prieinamos — fabriko. Skambinkite į dirbtuvę 845-29 l2

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už.Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neiriamos ir nesidėda:.ios į sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras istitu- 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bef tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems jdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lle- 

, tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago), ir Kanado|e metams — $24.00, pus.! moty — $13.00, 

trims mėn. — $7.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $22.00, pusei mėty — $12.00, vienom mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $25.00 mėtoms. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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.

PAVARDE IR VARDAS
ADRESAS

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.
TORONTO, ONTARIO 
MŠR 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambint!

to/. 533-353/
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 

1975 METAIS
6 DIENOS VILNIUJE

14 DIENŲ IŠVISO: žymus
Maskva - Leningradas 
ir Minskas.

KAINA;
Pradedant $849.00

Vilnius -

IŠVYKIMO DATOS: Gegužes 15 ir 29 d.d. ' 
Birželio 19 d. 
Liepos 10 d. 
Rugpjūčio 14 d. 
Rugsėjo 4 d.

Promatomas vietų ribotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR I

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į, Kanadą.
Parduodame bilietus skristi iš Montrealio į 
Floridą (Miami).

Rašykite anglų kalba:
ADRIA TRAVEL* SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q., - CANADA

Tel: 844-5292 ir 855-5662.

" A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, K AD GĖRIMAS^ IMA 

naikinti tave patį, tavo ir tavo artimųjų 
gyvenimą ir nori nustoti 
ateik pas mus. mes gal 
TAU PADĖTI. .

GERTI 
I M E

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

. I

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 j
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5321 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868. 1

mlnleneį.*
•Patikslinimas: HLŽ Ir Medž. o NL 2 akcijas įsigijo To? 
klubas‘'Gledraltls" atsiprašo , ronte ne Kaunellenė, bet E. 
kad praleista padėka A. Ged-Kaunienė. Atsiprašome NL.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS /
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALS LASALLE

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road. 
Tel. 695-3883

a Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Reį’H.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorines

Sav. G. D e s r o c h e r s
MASP A R D 

Chrysler e Monaco e Charger a Dodge e Dart 
®ort e Swinger o Special e Sedan • Trucks 
7635 Boul. Lasslle, La Salia P.Q.

. ■
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N L SPAUDOS BALIUJE, FOTOGRAFO T. LAURINAIČIO KAMEROS ŽVILGSNIS [ ŠOKĖJUS.

Balandžio 5 d., 7 vai. vak. (Atvelykyje) Sv. Kazimiero parapijos
Choras kviečia MONTREALIO LIETUVIUS ATSILANKYTI

MARGUČIU 
VAKARIENE

1. PROGRAMA — choro dainos, vad. muz. A. Ambrazaičio.
2. KARŠTA, GERA VAKARIENĖ.
3. PREMIJOS MARGUČIAMS, baras, loterija.

BAVARU ORKESTRAS

3426 Parthenais, Montreal, P.Q. Įėjimai S dol., jaunimui pusė kainos

Rengėjai
>■» 1 "■»— ----------------- ’i ■■ ■ 'j.'įį "j"' ’ - ■ '

mums parodys vaizdelius su lauks pavasariška nuotaika , kant pinigus už visą stalą- 
klšklukals, _ voverytėmis Ir salė bus Išpuošta kačiukais , Stalas yra 12 vietų, 
katytėmis, kurie Išpildys sprogstančlųjų medžių šake- Dėl rezervacijų kreiptis

VISI Į VELYKINĮ STALĄ I

Šiais metais balandžio m. 
6 d.Montrealls susilauks jau 
trečiojo Velykų stalo. Kaip 
žinome, pirmieji du praėjo 
su dideliu pasisekimu Ir 
paskatino Velykų stalą pada
ryti tradiciniu. Tikimės,kad 
Ir šis trečiasis sausakimšai 
Užpildys A V parapijos salę , 
Jo pasisekimui jau sutrauk
tos visos K.L.K.Moterų d-

jos darbščios Ir kulinarijos 
gabumais pasižymėjusios 
moterų rankos. Atvykusiųjų 
lauks įvairūs kepiniai, kaip 
puošnūs tortai, pasišiaušę 
ežiukai, kr Ingei lai, mozūrė- 
llal, velykinės bobos. Stalas 
pasipuoš parudavusiais par
šiukais, skaniais zuikiais, 
kalakutais, viščiukais,kum
piais, įvairiausiomis salo
tomis. Visi galės pasigrožė
ti, arba kas norės, Ir įsigyti, 
išradingai Išmargintų mar
gučių, taip pat prls [grybautl

K.L.K. MOTERŲ GRAUGIJA MALONIAI KVIEČIA 

ATSILANKYTI Į

VE LYKU STALĄ
š.m. balandžio 6 d., 12 vai. Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Programoje, vaikučių išpildomas vaidinimas, 
vaišės, 
loterija.

Auka: suaugusiems — 5 dol., 
studentams — 3 dol., 

ir vaikams iki 6 m. — 1 dol.

grybukų.. .Turėsime Ir patį 
Iškiliausią stalo papuošalą- 
dldžlulį raguolį.

Šią metinę mūsų moterų 
kulinarinių gabumų šventę 
papildys Ir visus palinks
mins mūsų jaunieji artistai. 
-Juos paruoš šeštadieninės 
.mokyklos mokytoja J.Bal- 
tuonlenė. Jų laukiame visi 
nekantriai ne tjkdėl įdomios 
velykinės programos, bet 
šiemet pamatysime Ir pačius 
mažiausius , dar tik pirmą 
žingsnį žengiančius savę> 
"artistinėje karjeroje", vai
dintojus. Programos atlikė
jų grupė bus papildyta ma
žyliais, kurie yra dar tik 4- 
5 metukų- amžiaus. Jie

nuotaikingą dainų Ir šoklų 
pynę. Per praėjusius vely
kinio stalo parengimus, vi- 
stems labai patiko valkų 
programa; todėl šiemet , 
mūsų mažieji artistai,pas
katinti tokio aukšto jų pas
tangų įvertinimo, pasiryžo 
dar daugiau pagyvinti šią 
gražią Velykų stalo tradiciją 
Montrealyje. Reikia pažy
mėti, kad K. L. K.Moterų d- 
ja, įvertindama šeštadieni
nės mokyklos mokinių gražų 
bendradarbiavimą, o taip 
pat didelį įnašą lietuvybės 
ugdyme Išeivijoje, mokyklos 
sidabrinio jubiliejaus proga 
parėmė ją 1OO dol. auka.

Velykinio stalo dalyvių

lėmls Ir įvairiais žalumy
nais."Norintieji galės Išban
dyti laimę loterijoje. Tie, 
kurie turėtų atliekamų fantų' 
prašomi paaukoti. į

Pageidaujantieji užslsa-’ 
kytl stalus, prašomi rezer
vuoti juos Iš anksto, užmo-

pas Danutę Staškevlčlenę 
769-1557 arba pas Nijolę 
Bagdžlūnlenę -767-7455.

Į šią metinę šeimos šven
tę laukiama atsilankant visa 
Montreallo 1 lėtuvlškojl vl- 
suomenė.

Nijolė Bagdžlūnlenė

Rengėjai

G
pharmacie

agnon
■^EilBERT GENDRON LPH. PROP.

7626 CENTRALE LASALLE 386-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO 

t

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1ŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— O —

5330 L'Amomftio* Blvd. 

Montreal.

Tbl.. 255-3535

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
T ei. 932-6662; namM 737-968 L

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherine Ouest
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528

ADVOKATAS

RJ.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

276 St. Jamas Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Teh 842- 1126, namu 678 - 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-. E.R.C.S.(c)

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Villa Mari* IBM Building 

Suite 417, Montroal, Qua.
Tel. 877- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL B.C.L
- 168 Matra Dama Stroot E.Jfuito 205.

Tol: 866-2063; 866-2064

8 P»l-

SU NAUJA DIENA T NAUJA PROBLEMA !
NaniĮį apšildymo reikalu skambinkite šios 
didžiulės alyvos tiekimo ir visokiausio 
namų Šildymo įrengimo,bei taisymo 
(kompanijos atstovui Pr. F.
PaukŠtaičiui 365-0311$ 
arba 366 - 6220. LES COMBUSTIBLES

ADANAC-NAUD FUELS
5260 O. Boul. Maisonneuve Blvd. West H4A 1Y6

® Royal Trust fį)
Atstovas J. Skubos, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė —sklypai ir žemė)

0 I TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langeliai, Montreal, P.Q. H IN 3A7 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS 

v. pėteraiTis
254-4566 / Namų - 72 1-06 14

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

JSZ D.H.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Raaltias Ine.

ySuBį 445 Jaan Talon Wast.', Suitf 305, 
Tol: 273 - 3442, 273 - 918 1, r 37- 0844.

Foto E.M.L.S. Montroal, Quo. 
Sistema.

n A H A D sumažini pajamu mokesčius UADRI1 IR SUTAUPAI PENSIJAI.
DUOTI*UŽTIKRINTĄ PENSIJOS 
PLANĄ GALI TIK GYVYBĖS 
DRAUDIMO BENDROVĖS.

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

Tel.; 722-3545

ŠIANDIEN

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL 727-^12ft Namų 376-3781

A g e n 10 r a veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKE LIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LEONAS GUREOCAS 
Sole, Manager 

(Lietuvi, atstovas)

GM

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I
O NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS į

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managoršu \

LBO GUREKAS_________

muj Montreal west automobile

-11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

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

MOKA UŽ: .
Einamąsias s-tas 6C%
Taupomąsias s-tas----------- .8,0%
Term. Ind. 1 m. --------------- 8,0%

Term. ind. — 2 m. 8,25% 
Term. ind. — 3 m’ 8,5% .

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11,0%,-
Nekiln. turto------------------10,5%
Čekių kredito___________12.0%
Investacines nuo_________11.5%

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

Kooperatyvinė namų ( iki 4 buty) ir namy inventoriau* apdrauda. 

Kreiptis: Gil Constontini, C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

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 nedirbama 
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.

HORNET 1975 
2 durų sedan 6 clllnderiy 
reguliariu (rengimu 
pagrindinė kaina 

’3445.
GREMLIN 1975
6 clllnderių 23 2 p. c. 
reguliariu Įrengimu 
pagrindinė kaina 

’3180.

MUSU FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS r
PASITARNAUS J 

*
PASIKALBĖKITE

su Manogorlu
Abe Baserman

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 clllnderl^ 
reguliariu [rengimu 
pagrindinė kaina 

’3772.
nesudėtinga , bet tvirta 
garantija

100% 12mėn. arba 12,000 
myllyffabrikinė garantija)

Inspekciniai 37 patikrinimai 
pogrindinių dalioj 
speciali apsauga valiavime

rt. lambert
AUTOMOBILE LIMITED

860 T aschereau. Greenfield Park 4 676-7901

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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