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Kultūrininku suvažiavimai
Pastaruoju metu girdime vis daugiau ir daugiau balsų, kad 

tiek visoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, tiek paskiruose kraš
tuose permažai rūpinamasi kultūrine veikla, ypač turint galvoje, 
kad ši darbo sritis yra pagrindinis PLB ir jos padalinių uždavinys. 
Formaliai imant, tas priekaištas nėra pilnai teisingas. Bendruome
nės organai nebuvo visiškai pasyvūs tuo reikalu. Turėjome jau tris 
plataus masto kultūros kongresus, organizuotus JAV ir Kanados 
bendruomenių. Turėjome JAV LB organizuotus du mokslo ir kū
rybos simpoziumus. Nuo senų laikų veikė ar veikia Bendruomenės 
kultūros fondai ar tarybos bei komisijos. Valdomuosiuose orga
nuose yra specialūs nariai kultūros reikalams. Taigi, formaliai 
imant, dirbame. Deja, formalumai dar nėra pati kultūrinė veikla. 
Po 25-rių Bendruomenės gyvavimo metų būtų laikas pamatyti 
konkrečius Bendruomenės organizuotų renginių vaisius. Deja, jų 
kaip ir nesimato. Tiesa, nepajudinamais stulpais tebestovi mokyk
los, spauda, tautinių šokių grupės, bet šie junginiai mažai arba 
visai nesiremia Bendruomenės organizacija. Mokyklų pagrindinė 
našta guli ant tėvų, pasišventusių mokytojų ir Lietuvių Fon
do. Spauda, išskyrus mažytį “Pasaulio Lietuvį”, Bendruomenės 
organizacija visai nesiremia. Tautiniai šokiai su Bendruomene 
susiję tik tiek, kad JAV LB valdyba pakartotinai pakviečia vieną 
asmenį rengti tautinių šokių šventes. Visi kultūriniai reikalai, 
palikti Dievo valiai, pamažu nyksta.

Kodėl minėtieji Bendruomenės organizuoti kultūriniai suva
žiavimai nedavė reikiamų vaisių, nors daug kainavo? Pirmieji du 
kultūros kongresai paskendo rezoliucijose, kurių niekas nevykdė. 
Trečiasis kongresas užėjo ant politinių kontroversijų, kurios taip 
sugadino nuoširdžių kultūrininkų nuotaikas, kad iki šiol, po aš- 
tuonerių metų, niekas nė nekalba apie sekančio kultūros kongreso 
organizavimą. Plačiai išreklamuoti du mokslo ir kultūros simpo
ziumai ilgesnėje perspektyvoje pasirodė tik jaunųjų mokslininkų 
tarpusavio susipažinimo ir pasiinformavimo įvykiai. Platesnių ma
sių jų mintys nepasiekė, panašiai kaip nepasiekė ir Lituanistikos 
Instituto suvažiavimo darbai.

Ir taip norom nenorom iškyla klausimas: kas toliau? Pesi
mistai sako, kad gal kultūrinės veiklos vadovavimą reiktų visai iš 
Bendruomenės atimti, paliekant šią sritį rankose tų, kurie skirsto 
pinigus privačią iniciatyvą rodantiems kultūrininkams. Optimistai 
mano, kad visdėlto reiktų dar kartą bandyti reikalus pačioje Bend
ruomenėje taisyti- Taip, atrodo, mano ir Bendruomenės vadovy
bės. Naujoji PLB valdyba vėl turi narį kuilūio&*ieiiftilams, apie 
kurio veiklą, deja, nieko negirdėti. JAV LB energingasis kultūros 
vadovas pradėjo darbą nuo formalybių — anketų rašymo ir tarybų 
organizavimo. Ar bus kokios iš to naudos, pamatysime.

Kanada, tuo reikalu besisielodama' kiekviename krašto tary
bos suvažiavime, jau prieš porą metų buvo nutarusi pradėti reika
lą judinti kultūrininkų suvažiavimo sušaukimu. Buvusioji krašto 
valdyba to kažkodėl nepadarė, jį pakeisdama kelių kultūrininkų 
skubotai surengtu simpoziumu. Naujoji KLB kultūros komisija 
grįžo prie minėtojo nutarimo ir paskelbė šaukianti tokį suvažiavi
mą š.m. gegužės 24-26 dienomis. Gera pradžia, bet iki geros pa
baigos dar toli, ypač kad laiko tokiam reikalui liko nedaug. Kol 
dar oficialiai suvažiavimo programa nėra paskelbta, norėtųsi pa
siūlyti, kad jis svarstytų tik konkrečius klausimus, galimus mūsų 
sąlygomis įvykdyti. Kiekvieną tų klausimų turėtų pateikti kom- 
petetingas referentas, paliekant diskusijoms ir nutarimams kiek 
galint daugiau laiko. Pačių klausimų turėtų būti nedaug, nes nieko 
nėra blogesnio, kai visi kalba apie viską, pradedant Žalgirio mūšiu 
ir baigiant politinėmis kovomis JAValstybėse. A. Rinktinas

Pasaulio įvykiai
PREZ. N. V. THIEU PRADĖTAS KARIUOMENĖS ATITRAUKIMAS 

iš Pietų Vietnamo šiaurinės ir centrinės dalies baigėsi maždaug 
dviejų trečdalių teritorijos praradimu be jokių rimtesnių kauty
nių. Dėl kilusios panikos milijonai civilių pabėgėlių ir ginklus 
metusių karių užkišmo pakrančių miestus. Vien tik Da Nange į 
komunistų rankas pateko apie pusantro milijono pabėgėlių. Orinį 
susisiekimą teko nutraukti dėl ginkluotų dezertyrų veržimosi į lėk
tuvus, o sutelktus laivus pradėjo apšaudyti komunistų raketos ir 
artilerija. JAV prez. G. Fordas, susilaukęs Hanojaus kaltinimo, 
kad pabėgėlių evakuacija pažeidžia Paryžiaus karo paliaubų sutar
tį, įsakė laivų kapitonams pabėgėlius rankioti tik tarptautiniuose 
vandenyse. Masinis civilių gyventojų bėgimas į prez. N. V. Thieu 
valdomas sritis buvo labai ne- •-------------------------------------

KANADOS m . I .
Ivykiat Nauja loterija

Naujosios Ontario loterijos 
“Wintario” bilietai bus pradėti 
pardavinėti balandžio 17 d., o 
pirmasis laimingųjų bilietų 
traukimas, transliuojamas tele
vizijos, įvyks gegužės 15 d. Bi
lieto kaina — $1. Iki to laiko ti
kimasi parduoti 1.350.000 bilie
tų, padalintų po 90.000 į pen
kiolika serijų. Laimingų bilietų 
bus 1.350. Vienas jų laimės 
$100.000, 14 bilietų — po $10.- 
000, 120 — po $1.000, 1.125 — 
po $100. Laimėtojams išrinkti 
bus panaudota speciali prancū
ziška mašina su dešimtimi nu
meruotų kamuoliukų. Kiekvie
nas bilietas turės šešių skait
linių numerį ir serijos numerį. 
Tas skaitlines nustatys po vie
ną iš mašinos iškrintantys ka
muoliukai. Pirmasis $100.000 
laimikis teks bilietui, atitinkan
čiam serijos ir numerio skait
lines. Tiems bilietams, kurie tu
rės teisingą numerį, bet klai
dingą seriją, bus paskirta po 
$10.000. Po $1.000 laimės bilie
tai, kurių keturios paskutinės 
skaitlinės atitinka laimingojo 
numerio skaitlines, po $100 — 
bilietai su trim atitinkančiom 
skaitlinėm. Laimėjimų trauki
mus numatoma turėti kas dvi 
savaitės. Metinis loterijos pel
nas — apie $40 milijonų pri
klausys R. Welsh vadovaujamai 
Ontario kultūros ir pramogų 
ministerijai. Iš šio fondo bus 
remiami įvairūs fizinio lavini
mosi, sporto, pramogų ir kultū
ros projektai.

Federacinė vyriausybė sustab
dė valdinius skelbimus Mont- 
realyje 25.000 egz. tiražu lei

džiamam dienraščiui “Le Jour”, 
kuris atvirai propaguoja sepa
ratistinio Kvebeko idėjas. Šį 
žingsnį padarė energijos ištek
lių ministeris D. Macdonald 
specialiu įsakymu jo ministeri
jos skelbimus tvarkančiai agen
tūrai Toronte iš skelbėjų sąra
šo išbraukti “Le Jour”. Pran
cūziškoje CBC televizijos laido
je jis pabrėžė, kad skelbimai bu
vo sustabdyti grynai dėl politi
nės priežasties. Vyriausybė ne
gali remti tokio dienraščio, ku
ris pasisako už Kanados fede
racijos sunaikinimą. “Le Jour” 
vyr. red. Y. Michaud kreipėsi į 
19 narių turinčią Kvebeko 
Spaudos Tarybą. Į jos protestą, 
kad skelbimų nutraukimas po
litiniu tikslu pažeidžia 1960 m. 
priimtą kanadiečių teisių įsta
tymą, premjeras P. E. Trudeau 
parlamente atsiliepė viešu pri
tarimu ministerio D. Macdonald 
akcijai. Dienraštis “Toronto 
Sun” šiuo klausimu paskelbė 
specialų vedamąjį, pilnai prita
riantį federacinės vyriausybės 
sprendimui ir taipgi primenan
tį, kad valdinių skelbimų netu
rėtų gauti Maskvai tarnaujan
čios Kanados kompartijos ofi
ciozas “Canadian Tribune”. Jo 
puslapius betgi puošia energi
jos išteklių ministerijos skelbi
mai, nors šis laikraštis Kana
dos ir Sovietų Sąjungos nesu
tarimuose nė karto nėra pasisa
kęs už Kanados poziciją. Aklu 
Maskvos rėmimu jis pabrėžia 
savo tarnybą sovietams, kuri 
neturėtų būti remiama Kanados 
valdžios iždo pinigais.

(Nukelta į 8 psl.)

Lietuviai, lenkai ir ateitis
Į "Tėviškės Žiburių" klausimus atsako žymus lenkų veikėjas ir redaktorius 

Jo nuomonė Vilniaus klausimu
Išeivijos lenkai Paryžiuje leidžia 

žurnalą ‘IKultūra”, kuris dažnai 
spausdina informacinius rašinius 
apie Lietuvą ir lietuvius, nevengda
mas kritiško žvilgsnio į praeities 
politiką. Čia pateikiame to žurnalo 
redaktoriaus JERZY GIEDROYC at
sakymus j “Tėviškės Žiburių” pa
teiktus klausimus.

— Gerbiamasis Redaktoriau, 
turbūt jau senokai redaguojate 
mėnesinį žurnalą “Kultūra”. Ar 
tai politiniu požiūriu nepriklau
somas leidinys? O gal eina ku
rios nors politinės partijos ar 
ideologinės grupės keliu? Jei 
ne, kokie yra pagrindiniai žur
nalo “Kultūra” principai?

— Redaguoju “Kultūrą” be 
pertraukos nuo 1947 metų. Tai 
visai nepriklausomas leidinys, 
nesusijęs su jokia politine par
tija ar konkrečia ideologija. 
“Kultūra” yra liberalus žurna
las pilna to žodžio prasme. Pa
grindinis akcentas, po literatū
rinių klausimų, tenka kovai už 
nepriklausomybę Lenkijos, do
minuojamos sovietų, taipgi san
tykių sunormalinimui su Rytų 
Europos tautomis, neišskiriant 
nė rusų tautos.

— Jūsų žurnalas gvildena 
įvairius klausimus — kultūri
nius ir politinius. Ar jis atspin
di lenkų išeivijos ir Lenkijos 
tautiečių pažiūras?

— Į tą klausimą gana sunku 
atsakyti konkrečiai. Neatsto
vaujame ir nesiekiame atsto
vauti visų nuomonei — emigra
cijos ar krašto, tačiau neabejoti
nai atstovaujame žymios emi
gracijos dalies nuomonei. Tai 
rodo pats žurnalo buvimas. Jei 
eina kalba apie kraštą, tai turi
me pagrindo manyti, kad esame 
lenkiškos inteligentijos nuomo
nės reiškėjai, ypač jaunimo. Su
prantama, tos visuomenės da
lies, kuri nėra reakcinė ar šovi
nistinė. Geriausias Įrodymas 
mūsų pozicijos Lenkijoje yra 
daugybė straipsnių, gautų iš 
Lenkijos ir spausdinamų “Kul
tūroje”; taip pat visa eilė kny
gų autorių iš Lenkijos, kurių 
didelis nuošimtis išdrįsta spaus
dinti savo knygas tikromis pa
vardėmis, nežiūrint to, kad 
“Kultūra” yra smarkiai ir siste

mingai persekiojama komunisti
nio režimo.

— Didžioji lenkų emigracijos 
dalis gyvena Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Kodėl Jūsų žur
nalas pasirinko savo rezidencija 
Paryžių, o ne Čikagą?

— Įsikūrėm Prancūzijoje 
ypač dėlto, kad turėtume gyvą, 
betarpišką kontaktą su kraštu ir 
europine problematika. Žinome 
iš patirties, kaip įsikūrimas 
Jungtinėse Valstybėse silpnina 
ryšius su kilmės kraštu.

— Pastebėjome, kad Jūsų 
žurnalas turi drąsos paliesti 
jautrius ir net skaudžius klausi
mus. Kaip vertinate Lenkijos 
politiką prieš 1939 metus? Ar ji 
nebuvo pagrįsta siaurais ir kar
tais klaidingais principais?

— Nuo pat pradžios manome, 
kad geriausias metodas auklėti 
visuomenei yra sakyti tiesą, nie
ko neslepiant. Tarpkario laiko
tarpyje Lenkijoje buvo pasiek
ta neabejotinai žymių laimėji
mų, kuriais galime didžiuotis, 
tačiau antra vertus buvo pada
ryta ir fatalinių klaidų savo ne
naudai. Manome, kad reikia 
stipriau nušviesti anas tamsią
sias mūsų istorijos puses, kad 
ateityje nepasikartotų.

— Praeityje Lenkijos vyriau
sybei buvo gana dažnai prie
kaištaujama dėl perdaug varžan
čios mažumų politikos. Ką ma
note apie tai dabar, žiūrėdami į 
aną situaciją iš tolimos perspek
tyvos?

— Be abejonės, užlūžus 20- 
siais metais didžiajai maršalo 
Pilsudskio politinei vizijai, ne
buvo nuoseklios mažumų politi
kos, o paskutiniaisiais metais 
metais prieš karą vyriausybės, 
deja, vykdė nacionalistinę poli
tiką, neleidžiančią mažumoms 
nei kultūrinio, nei ūkinio, nei 
politinio vystymosi. Dėjosi pasi
baisėtini dalykai. Be to, ir ta 
politika nebuvo nuosekli, nes 
visuomenėje, netgi valdančiųjų 
sluogsniuose, buvo daug asme
nų ir grupių, bandančių siekti 
santykių sunormalinimo su ma
žumomis. Tokių tarpe minėtinas 
Volynijos vaivada Henryk Jo- 
zewski, Holowka, taip pat — 

toks leidinys, kaip “Biuletyn 
Polsko - ukrainski”, redaguotas 
Wl. Bączkowskio, arba “Bunt 
Mlodych i Polityka”, kurį prieš 
karą redagavau Varšuvoje. Kal
bant apie lietuvių klausimą, rei
kia taip pat pabrėžti garbingą ir 
drąsią politiką laikraščio “Ku- 
rier Wilenski”, kurį redagavo 
Kazimierz Okulicz, taip pat — 
Stanislovo Mackiewicz, “Slowo” 
redaktoriaus. Galima taipgi pri
minti jo brolio Jdzef Mackie
wicz knygą “Bunt Rojstow”, ku
ri savo laiku turėjo platų atgar
sį. Tai buvo kaltinamasis aktas 
Lenkijos politikai šiaurinėse 
srityse.

— Jūs, be abejonės, gerai ži
note lenkų laikyseną lietuvių 
atžvilgiu prieš II D. karą. Ar ji 
pasikeitė lenkų išeivijoje ir da
bartinėje Lenkijoje? Jei taip, 
kokie yra to pasikeitimo ženk
lai?

— Ši problema reikalinga pla
tesnių diskusijų; sunku ją iš
semti keliais sakiniais. Man ro
dosi, lenkų - lietuvių santykius 
tarpkario laikotarpyje galima 
būtų taip apibūdinti: bent iš 
lenkų pusės santykiuose su Lie
tuva nebuvo priešiškumo, o 
priešingai — buvo daug senti
mento. Visdėlto lenkų visuome
nė žiūrėjo į lietuvių problemą 
iš tolimos istorinės perspekty
vos, nesuprasdama ar nepaste
bėdama tautinio Lietuvos atgi
mimo. Lietuvių gi pusėje buvo 
ryški, dažnai net perdaug ryški 
baimė dėl perdidelės lenkų kul
tūros įtakos. Jaunas lietuvių na
cionalizmas priešinosi pastara
jai nevisuomet geriausiais me
todais.

Neabejotinai lenkų nusiteiki
mas Lietuvos atžvilgiu pasikei
tė ne tik Lenkijoje, bet ir išeivi
joje. Kai “Kultūra” prieš kelio
lika metų iškėlė Vilniaus klau
simą, pažymėdama, kad turime 
atsisakyti teisių į tą miestą, taip 
brangų lenkų visumai, už len
kų - lietuvių santykių sunorma- 
linimą, — tai mūs užimtoji po
zicija, po negatyvios pradinės 
reakcijos, šiandieną tapo priim
ta galbūt didžiosios lenkų visuo
menės dalies. Juk negalima už- 

(Nukelta į 3-čią psl.) 

parankus komunistams, liudi
jantis jų nepritarimą komunis
tiniam P. Vietnamo “išlaisvini
mui”. šiuo balsavimu kojomis 
Vakarų pasaulio liberalams bu
vo aiškiai parodyta, kad karas 
P. Vietname nėra vien tik kraš
to vidaus reikalas, bet atvira ag
resija iš Š. Vietnamo, neturinti 
gyventojų masės pritarimo. De
ja, tie, kurie kadaise taip karin
gai demonstravo prieš JAV kiši
mąsi į Vietnamo karą, dabar ne
surengė nė vienos demonstraci
jos prieš š. Vietnamo komunis
tų agresiją, į pabėgėlius nu
kreiptą tankų bei artilerijos ug
nį. Pagrindinis dėmesys tebuvo 
skirtas sentimentaliam karo 
našlaičių išvežimui iš Saigono, 
ypač lėktuvui, kuris su 319 vai
kų, įgulos narių ir palydovių nu
krito prie Saigono. Žuvusių skai
čius siekia beveik 200, tačiau to
kių našlaičių yra dešimtys tūks-.. 
tančių. Pačios motinos išsižada 
savo vaikų, kad tik jie būtų iš
vežti iš Saigono, kol jo dar ne
spėjo užimti komunistai. Ge
riausiu atveju į JAV, Kanadą, 
Britaniją bei kitus kraštus bus 
išvežti tik keli tūkstančiai tokių 
vaikų.

SUSKAITYTOS DIENOS?
P. Vietnamą ir jo sostinę Sai- 

goną nuo galutinio pralaimėji
mo tegalėtų išgelbėti stebuklas. 
Prez. N. V. Thieu vyriausybė iš 
turėtų 13 pėstininkų divizijų 
atitraukime jau prarado 6. Tuo 
tarpu Š. Vietnamas turi net 20 
kovose nenukentėjusių divizijų 
P. Vietnamo teritorijoje ir da
bar į ją siunčia dar 8 atsargines 
divizijas. Liūdniausia, kad P. 
Vietnamo panikon puolusios di
vizijos komunistams paliko vi
sus savo sunkiuosius ginklus — 
tankus, artileriją ir net lėktu
vus. Jiems pakeisti reikėtų bi
lijono dolerių, o prez. G. For- 
ras negauna JAV kongreso pri
tarimo $300 milijonų vertės ka
rinei paramai, šiemet P. Viet
namas iš JAV nesusilaukė jo
kios ginklų siuntos, išskyrus tik 
40% prašytos municijos bei ku
ro. Ši aplinkybė, atrodo, ir pri
vertė prez. N. V. Thieu pradėti 
atsitraukimą kovos linijoms su
trumpinti. Tokiai operacijai įgy
vendinti betgi trūko gerų kari
ninkų, kurie būtų sugebėję 
griežta drausme apsaugoti savo 
dalinius nuo panikos. Amerikie
čiai iš Dalato vietovėje buvusio 
atominio reaktoriaus išsigabeno 
jo kurą ir susprogdino visus 
įrengimus. Pentagonas džiau
giasi, kad į komunistų rankas 
nepateko joks naujesnis ameri
kietiškas ginklas.

PAŽADAI SĄJUNGININKAMS
Prez. G. Fordas, keliaudamas 

po Kaliforniją, bandė raminti 
JAV sąjungininkus pažadais, 
kad Amerika niekada neišsiža
dės savo įsipareigojimų. Jis net
gi išnešė du kūdikius iš lėktu
vo, kuriuo į JAV buvo atskrai
dinti P. Vietnamo našlaičiai. 
Tokios politinės krizės metu 
prez. G. Fordas turėtų būti ne 
Kalifornijoje, bet Baltuosiuose 
Rūmuose, nes jie yra pagrindi
nis veiklos centras. Jo viešnagė 
Kalifornijoje liudija, kad jis ne
planuoja jokios rimtesnės pa
galbos nei P. Vietnamui, nei 
Kambodijai, nors šios dvi vals
tybės buvo JAV sąjungininkės. 
Griežto pasmerkimo nesusilau
kė net ir Š. Vietnamo įvykdytas 

Paryžiaus karo paliaubų sutar
ties sulaužymas. Tylima ir Že
nevoje, kur Sovietų Sąjunga, 
pasiuntusi šimtus savo tankų su 
Hanojaus režimo daliniais į P. 
Vietnamą, Europos saugumo 
konferencijoje reikalauja poka
rinių sienų pripažinimo taikaus 
sambūvio vardu. Valstybės sekr. 
H. Kissingeris, 1973 m. ramia 
sąžine pasiėmęs Nobelio taikos 
premiją už sprendimus Vietna
me, dabar ilsisi po savo diplo
matinių kelionių Artimuosiuose 
Rytuose. Š. Vietnamo atstovas 
Paryžiaus derybose L. D. Tho 
atsisakė jam paskirtos Nobelio 
taikos premijos, tuo pabrėžda
mas, kad tariamos paliaubos tė
ra nauja priemonė galutinei 
pergalei pasiekti. Šiandien kiek
vienam yra aišku, kad H. Kis
singeris tos Nobelio premijos 
nebuvo vertas. Jo .politika su
griuvo ne tik Vietname, bet ir 
Artimuosiuose Rytubsd, braška 
Atlanto Sąjungai priklausančio
je Portugalijoje. Liko tik taikus 
sambūvis su Sovietų Sąjunga, 
jeigu bus padaryta nuolaidų 
Maskvai.

PABALTIJO KLAUSIMAS
Nemažą problemą H. Kissin- 

geriui sudaro ir žurnalisto B. 
Andersono “Chicago Tribune” 
dienraštyje iškeltas Baltijos 
kraštų pripažinimo sovietams 
klausimas. Kovo 29 d. laidoje 
B. Andersonas pabrėžia didžiu
lę baltiečių reakciją — tūkstan
čius laiškų, telegramų, skambi
nimų telefonu Baltiesiems Rū
mams, Valstybės Departamen
tui ir jam pačiam. Kongresinin- 
ko E. Derwinskio rezoliuciją, 
kuria norima uždrausti Baltijos 
kraštų atidavimą Sovietų Sąjun
gai, jau remia beveik 50 kongre
so atstovų. H. Kissingerio Vals
tybės Departamentas pas kon- 
gresininką E. Derwinskj į užsie
nio reikalų komitetą buvo nu
siuntęs ambasadorių R. McClos
key, savo vyr. ryšininką. E. Der- 
winskis šiame susitikime su H. 
Kissingerio atstovu pareikalavo, 
kad Valstybės Departamentas 
atsisakytų išsisukinėjimų ir pa
skelbtų viešą pareiškimą, re
miantį Baltijos valstybes, kurių 
nepriklausomybę tebepripažįsta 
JAV. Priešingu atveju E. Der- 
winskis, pasibaigus kongreso 
atostogoms, planuoja pradėti 
politikos vairuotojų apklausinė
jimus šiuo klausimu užsienio 
reikalų komitete.

RUOŠIASI KAPITULIUOTI
Kambodijos sostinės Phnom 

Penho pasiruošimą kapituliuoti 
liudija prez. gen. L. Nolo ir 
premjero L. Boreto išskridimas 
į Indonezijos Bali salą. Iš čia 
jis greičiausiai vyks gydytis į 
JAV, nes po 1971 m. širdies 
priepuolio yra paralyžuota vie
na jo kūno pusė. Komunistai 
partizanai stiprina žiedą aplink 
Phnom Pheną ir vengia betko- 
kių derybų, matyt, tikėdamiesi 
greitos pergalės.

MIRĖ KINIEČIŲ VADAS
Tautinės Kinijos prez. gen. 

Čiang Kaišekas, 87 metų am
žiaus, mirė Taivano salos sosti
nės Taipei ligoninėje, ištiktai 
širdies smūgio. Su jo mirtimi 
pasibaigė II D. karo gyvųjų va
dų sąrašas. Tikruoju Taivano 
salos valdytoju ir tautinės Kini
jos klausimo judintoju jau dau
gelį metų buvę gen. čiang Kai- 
šeko sūnus čiang Čingkuo.
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Q RELIGIM GWWME
* ŠVENTŲJŲ METŲ PROGA Va

tikanas išleido 11 pašto ženklų šeri- _ 
ją. Vaizduojamos žymiausios Romos 
bazilikų mozaikos ir kiti meno kū
riniai.

* JĖZUITŲ ATSTOVŲ SUVAŽIA- 
MO pabaigoje jėzuitų generolas 
kun. Pedro Arrupe su keturiais savo 
pagalbininkais turėjo privačią au
dienciją pas Paulių VI. Popiežius ta 
proga įteikė generolui 16 š. jėzuito 
šv. Roberto Bellarmino kryželį. Po
piežius taipgi įteikė suvažiavimui 
skirtą raštą, kurį kun. Arrupe vė
liau perskaitė visiems suvažiavimo 
dalyviams. Rašte popiežius džiaugia
si puikiai pavykusiu suvažiavimu ir 
išreiškia pasitenkinimą, kad jis nuo
lankiai priėmė jo pasipriešinimą ket
virtojo įžado klausimu. Jis tai pada
ręs, nes jautęs, kad šis pakeitimas 
galėtų paliesti pačius vienuolijos pa
grindus. Jo gi pareiga, kaip vienuo
lijos globėjo, rūpintis, kad būtų iš
laikyta vienuolijos steigėjo dvasia. 
Popiežius rašte taipgi skatina jėzui
tus žengti pirmyn savo atsinaujini
me bei reformose pagal padarytuo
sius suvažiavime visus kitus nutari
mus. Esą jėzuitai turi būti sumoder
ninti, bet jokiu būdu negali būti ne
atpažįstamai pakeisti. Perskaitytąjį 
popiežiaus raštą visi jėzuitų atstovai 
priėmė karštu plojimu.

* ZAIRO PREZIDENTAS Mobutu 
Sese Seko pagrasino uždaryti visas 
katalikiškas šventoves savo krašte. 
Jis kaltina Katalikų Bendriją nuo
latiniu priešinimusi jo valdžios 
sprendimams ir kišimusi į Zairo po
litiką. Jis pats yra krikštytas ir auk
lėtas katalikiškai, tačiau paskutiniu 
metu pradėjo kurti ir kultyvuoti 
tam tikrą tautinę religiją, garbinan
čią jį patį, nors jis ir yra aiškiai pa
brėžęs, kad savęs nelaiko dievu.

* EKVATORINĖJE GVINĖJOJE, 
kuri iki 1968 m. buvo ispanų koloni
ja, šiuo metu vyksta žiaurus religi
ni? persekiojimas. Šventovės yra 
naikinamos ir paverčiamos krautu
vėmis arba kariniais sandėliais. Sa
ve prezidentu iki gyvos galvos pasi
skelbęs Francisco Mačias Nguema 
jau nuo nepriklausomybės paskelbi
mo pradžios ėmė iš krašto vyti vi
sus užsieniečius misijonierius. Kraš
tą tada paliko ir 7,000 ispanų. 1972 
m. jis išvarė iš krašto vysk. Raphael 
Nze Abuy, o Bata vyskupijos admi
nistratorių kun. Ildefonso Obama" 
septynis mėnesius kalino dėl “paro
dytos nepagarbos” jam kaip prezi
dentui. 1973 m. buvo paskelbta nau
ja krašto konstitucija, kuri garanta
vo pilną laisvę religiniams kultams 
įstatymų ir viešosios tvarkos ribo
se, tačiau taipgi paskelbė, kad bus 
baudžiamas kiekvienas religinio ti
kėjimo veiksmas, kuris priešinsis 
valstybės principams bei tikslams. 
1974 m. birželio 26 d. buvo sušaudy
ta 118 politinių kalinių, remiantis ta 
konstitucija, o sušaudytųjų giminės 
ir tų apylinkių kunigai buvo verčia
mi pasirašyti pritarimą šių “valsty
bės priešų” sunaikinimui. Paskuti
niuoju metu išleistas įsakymas, kad 
visi kunigai pamaldų metu skaitytų 
prezidentą garbinančius šūkius: 
“Niekada be prez. Macias”, “šalin 
kolonizmas ir asmeninės ambicijos" 
ir t.t. Taipgi įsakyta iš visų švento
vių pašalinti šventųjų paveikslus ir 
jų vieton pakabinti prez. Macias at
vaizdus. Nors prez. F. Mačias Ngue
ma buvo krikštytas ir auklėtas kata
likiškai, dabar yra aršus ateistas ir 
baigia įvesti komunistinę santvarką 
savo krašte, šiuo metu iš 400,000 
krašto gyventojų 300,000 yra katali
kai ir turi 56 parapijas, 37 kunigus, 
26 klierikus ir 41 vienuolę.

* KOMUNISTINĖJE ČEKOSLO
VAKIJOJE šiuo metu yra 3,500 ka
talikų kunigų, bet tik 3,000 turi lei- 

. dimus eiti kunigiškas pareigas. Vie
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nam iš septynių kunigų vienokiu ar 
kitokiu pretekstu visai neleidžiama 
kunigiškų pareigų eiti, nors 1,600 
parapijų dabar yra be kunigų. Net 
ir einantiems kunigiškas pareigas 
daromos kliūtys. Katechizuoti leidi
mai duodami tik “politiškai nepavo
jingiems” kunigams, šiuo metu Va
tikanas vėl bandė atnaujinti 1974 m. 
lapkričio mėn. nutrūkusias derybas 
su komunistinės Čekoslovakijos val
džia. š.m. vasario pabaigoje arkiv. 
Agostino Casaroli kalbėjosi Prahoje 
su Čekoslovakijos užs. reik. min. Bo- 
huslav Čnupek. Vatikano radijas 
pranešė, kad tiek slovakų komunis
tų organas “Pravda”, tiek Čekoslo
vakijos “Rude Pravo” palankiai ra
šė apie šias derybas, o arkiv. Casa
roli jas pavadino žingsniu pirmyn 
abipusių santykių gerinime.

* VATIKANO DIENRAŠTIS “L’ 
Osservatore Romano” paneigė visus 
kaltinimus, kad Paulius VI betkuria 
kaina siekia sugyvenimo su Sovietų 
Sąjunga ir katalikų sujungimo su 
ortodoksais, šį kaltinimą 1973 m. 
paskelbė savo knygoje vokietis dr. 
Reinhard Raffalt, o 1974 m. tai buvo 
dar konkrečiau pakartota ir pabrėž
ta KNO (vokiečių katalikų spaudos 
agentūros) žiniose ryšium su Gro
mykos lankymus! Vatikane. Agentū
ra rėmėsi dr. Raffalt kruopščiai su
rinktomis žiniomis. Vatikano dien
raštis pabrėžė, kad dr. Raffalt knyga 
jau seniai buvo sukritikuota jėzuito 
istoriko kun. Robert Graham.

* KATALIKAI TRADICININKAI 
Prancūzijoje buriasi į vieną vienetą, 
vadovaujamą rašytojo Michel de 
Saint-Pierre ir arkiv. Marcei Lefebv
re, buvusio Šv. Dvasios kongregaci
jos vadovo. Naujasis vienetas pasi
vadino “Credo” vardu ir pirmą kar
tą viešai pasireikš savo vadovauja
ma šventkelione Romon gegužės 23- 
27 dienomis. Šventkelione! vadovaus 
arkiv. Lefebvre, kuris yra tikras 
apaštalas-veteranas: pradžioje kuni
gavo Prancūzijoje, paskui misijonie- 
riavo Vakarų Afrikoje, buvo Dakaro 
arkivyskupu, apaštališkuoju delega
tu Prancūzų Vakarinei Afrikai, Tul
le vyskupu, o paskutiniu metu — 
steigėju ir vadovu smarkiai augan
čios šv. Pijaus X kunigiškosios drau
gijos, kurios centras yra vienoje 
Šveicarijos kunigų seminarijoje. 
“Credo” planuoja suorganizuoti pa
skaitų ciklą ir savo mintis paskleisti 
per radiją ir televiziją. De Saint- 
Pierre pareiškė, kad sąjūdis elgsis ir 
veiks visada pilnoje darnoje su po
piežiumi ir nepriims j savo eiles nė 
vieno, kuris laiko popiežių heretiku.

* ČEKOSLOVAKIJOS VIENUO
LĖS nebegalės būti gailestingomis 
seserimis ligoninėse, šį naują įsta
tymą išleido Čekoslovakijos kultū
ros ministerijos religiniams reika
lams skyrius. Pasak Vatikano radijo, 
valdžia aiškina šį savo veiksmą tuo, 
kad Katalikų Bendrija turinti savo 
politines programas, kurios sudaro 
dalį bendrojo subversyvaus vakarie
tiško elemento, gresiančio socialisti
nių kraštų santvarkai. Seserys, slau- 
gydamos ligonius, šią politinę pro
gramą skleidžiančios jų tarpe.,

* V. VOKIETIJOJE kandidatų į 
kunigus per praėjusius metus paki
lo 18%. Per keletą ankstesnių metų 
bendras skaičius buvo kritęs 15%. 
Apklausinėjus dabartinius klierikus, 
kas juos paveikė siekti kunigystės, 
30% pasisakė, jog artimi ryšiai su 
kunigais ir krikščioniškas šeimos gy
venimas. Šiuo metu V. Vokietijoje 
yra 20,000 pasauliečių kunigų, 6,000 
vienuolių kunigų, 180 nuolatinių di- 
jakonų, 4,000 broliukų, 80,000 sese
lių ir 4,000 pasauliečių moterų, pa
sišventusių katechizacijai bei sielo
vadiniam darbui. KUN. J. STŠ.

Po Britanijos min. pirminin
ko Wilsono vizito Maskvoje, kur 
buvo užmegzti “nuoširdūs san
tykiai tarp Sov. Sąjungos ir Bri
tanijos”, anglų profesinės są
jungos, kuriose vyrauja komu
nistiniai elementai, pakvietė į 
svečius Sovietų Sąjungos profe
sinių sąjungų delegaciją. Sovie
tai pakvietimą mielai priėmė. 
Tuoj paaiškėjo, kad tai delega
cijai vadovaus Sov. Sąjungos 
augščiausiojo prezidiumo narys 
šelepinas, kuris laikomas būsi
mu Brežnevo įpėdiniu. Dėl jo 
Britanijoje kilo visa eilė protes
tų spaudoje ir susirinkimuose, 
įdomiausia tai, kad protestavo 
darbininkų sambūriai. Nors iš 
principo nepasisakė prieš Brita
nijos “Trade Unions” kontak
tus su sovietų prof, sąjungomis 
(jos yra visiškai kitokio pobū
džio, negu Vakaruose), visa pro
testo akcija buvo nukreipta 
prieš sovietinės delegacijos va
dovą Šelepiną. Pastarasis nesąs 
žmogus, su kuriuo būtų galima 
kalbėtis ir pasikeisti nuomonė
mis bei patyrimais darbininkų 
klausime.

Protestai parlamente
Dėlko toks priešiškumas Še

lepinui? Pasirodo, Anglijos dar
bininkai neužmiršo, kad Šelepi
nas 1958-61 m. buvo slaptosios 
sovietų policijos — KGB virši
ninkas. Darbiečių atstovas Edel
man parlamente pareiškė: 
“Žmonės mano, kad šelepinas 
yra atsakingas už KGB padary
tus kriminalinius nusikaltimus, 
ir jo praeitis nepateisina drau
giško priėmimo Anglijoje”. Ma- 
bon, 80 nuosaikių parlamento 
narių vadas, taip pat pareiškė 
savo susirūpinimą. O jaunųjų li
beralų vadas Peter Hain tiesiai, 
pasakė: “Absurdiška, kad ren
giamasi pagerbti kaip svečią tą, 
kuris yra žinomas sovietinės 
diktatūros budelis”. Žemdirbių 
laikraščio “The Landworker” 
redaktorius rašė: “Esame palan-

Baltiečiu tautos grandinėse
Britų dienraštis “Manchester Eve

ning News” per 4 numerius 1975 m. 
sausio 7-10 d.d. išspausdino neseniai 
po Baltijos kraštus važinėjusio olan
do reporterio įlenk de Mari įspū
džius. Jam teko lankytis Taline, Ry
goje ir Vilniuje, kalbėtis su rusais 
ir nerusais, su baltiečiais, komunis
tais, tikinčiaisiais, žydais ir katali
kais. Kalbėjosi su žmonėmis jis par
kuose, muzėjuose, šventovėse, net 
šventovės klausykloje, nes susitiki
mai draudžiami. Kalbėjosi jis su 
žmonėmis, kurie yra perdėm nusivy
lę ir nuleidę rankas, o taip pat ir su 
tokiais, kurie pasiryžę kovoti.

Kaip jis buvo suimtas ir tardomas, 
matyti iš jo reportažo. Bet savo ruož
tu pastaboje jis dar užsimena, kad 
viešbutyje beveik kasdien būdavo 
patikrinami visi jo daiktai. Joks 
daiktas iš lagaminų nedingo, o kad 
būdavo tikrinama, tai jam aišku. 
Mat, jis visų lagaminų užraktus ap
sukdavo plaukais, o kai grįždavo į 
viešbutį, tų “saugiklių” neberasda
vo. VERTĖJAS

Iš Leningrado į Taliną, sovie
tinės Estijos respublikos sosti
nę, skrendąs pilkas palaikis ne
didelis lėktuvas beveik pilnas. 
Jame sėdi apie dvylika rusų ka
reivių, kurių kilmė aiškiai ma
tyti — iš Mongolijos srities, ir 
grupė turistų iš Suomijos. Kai- 
kurie tų turistų, taip pat ir mo
terys, kaip ir vyrai, yra pakan
kamai girti ir keista gaida dai
nuoja nesuprantamas dainas.

Kareiviai nekreipia dėmesio 
ir laiko žvilgsnius tiesiai prieš 
save. Šalia manęs sėdįs laivyno 
karininkas, turįs nemaža auksi
nės “kiaušinio trynio” spalvos 
ant kepurės ir ant rankovių, ne
trukdomas skaito “Pravdą”.

Štai taip ir skrendame į Tali
ną, turintį 400.000 gyventojų. 
Kadaise tai buvo sostinė visiš
kai nepriklausomos Estijos. 
1940 m. pirmiausia atėjo rusai, 
po metų vokiečiai, o po jų vėl 
rusai, kurie iš naujo okupavo 
kraštą 1944 m. “Savo pačios 
prašymu” Estija buvo įjungta į 
sovietines respublikas.

Rusai suruošė rinkimus, ku
riuose buvo galima balsuoti tik 
už vieną partiją — komunistų, 
kuri prieškario laikais Estijoje 
turėjo 500 narių. Kai ta vienin
telė partija laimėjo rinkimus, 
Maskva sudarė prezidentu pa
skirto dr. Varės Barbarus vado
vaujamą vyriausybę- Jo kabine
to pirmasis potvarkis buvo 
kreiptis į Sov. Sąjungą, kad pa
verstų Estiją sovietine respubli
ka. Kremlius tuojau patenkino 
tą prašymą.

Gėrimas
“Viru” viešbutis Taline yra 

23 augštų. Jis yra statytas suo
miams ir praktiškai beveik jų 
pastangomis. Kasmet apie 15.- 
000 suomių atvažiuoja čia pa
gerti “vodkos”. Bare viešbučio 
(valstybinio) rūsiuose veikia te

Geros akys durnų, nebijo
Buvęs sovietų saugumo viršininkas susidūrė su britų protestais

kūs kontaktams tarp dviejų tau
tų, bet esame priešingi vizitui 
tų, kurie įsakė ar aprobavo ne
kaltų žmonių kankinimus”.

šelepino atvykimo klausimu 
vyko arši polemika spaudoje ir 
viešose demonstracijose. Kaiku- 
rie laikraščiai, dėl nepalankios 
opinijos Anglijos darbininkų 
tarpe, siūlė šelepinui diploma
tiškai susirgti ir pasiųsti dešim
ties delegacijos narių vadu sa
vo pagalbininką- '

Tačiau sovietai nenusileido: 
Britanijos ambasadorius Mask
voje persiuntė vidaus reikalų 
ministeriui Jenkins šelepino 
prašymą duoti įvažiavimo vizą. 
Tuo pat reikalu, kreipėsi ir 
Maskvos ambasadorius Londone 
Lunkovas. Britų valdžiai, kuri 
nori rodyti sovietams besišyp
santį veidą, buvo nepatogu atsa
kyti Šelepinui leidimą įvažiuoti. 
Tai juk būtų beveik diplomati
nis skandalas, kurio Anglijos 
darbiečių valdžia nori išvengti. 
Viza jam buvo duota.

Žinia, kad šelepinas tikrai at
vyks į Britaniją, sukėlė smarkią 
reakciją Britanijos parlamento 
komisijos už žydų laisvę Sov. 
Sąjungoje. To komiteto sekreto
rius, parlamento narys Jenner 
pareiškė: “Jei rusai tikrai nori 
atoslūgio ir gerų santykių, turė
tų surasti išeitį ir nesiųsti pas 
mus Šelepino. Faktas, kad jis 
pasiprašė įvažiavimo vizos, pa
statė darbiečių valdžią prie sie
nos. Šelepinas pas mus bus tik
rai nelaukiamas svečias. Bet iš 
antros pusės vid. reikalų minis- 
teriui Jenkins nebuvo įmanoma 
neduoti įvažiavimo vizos Šelepi
nui. Kaip ten bebūtų, viena yra 
aišku: Šelepino atvykimas į 
Londoną išprovokuos tikrą cha
osą anglų - sovietų santykiuose, 

levizija. Televizija iš Suomijos. 
Helsinkis yra apie keturiasde
šimt mylių nuo Talino.

Rodomas filmas apie Guinea 
Bissau, buvusią portugalų kolo
niją, kurioje vis dar tebevyksta 
išsilaisvinimo', kovos. Daugelis 
kraštų Guinea Bissau jau yra 
pripažinę nepriklausoma vals
tybe.

Raudonoji Kinija yra palygi
nusi Estiją, Latviją ir Lietuvą 
su Guinea Bissau ir rusų laiky
seną šiuo atveju yra aptarusi 
tokiu pat kolonizmu, kaip por
tugališkasis.

Tik vienui vienas berniukas 
žiūri Guinea Bissau filmo. Vė
liau jis man pasisakė, kad jo 
vardas yra Vilis. Kai aš paklau
siau jį, kaip čia, Taline, gyveni
mas, tai jis krūptelėjo. “Šiuo 
metu aš negaliu atsakyti”, sako 
jis, “nes ten, va, netoliese stovi 
vyras, kuris stengiasi pasiklau
syti mūsų, ir juo negalima pasi
tikėti”. Jis galvos mostu parodo 
tą truputį tolėliau stoviniuojan
tį vidutinioką.

Jis nepajėgia išalkinti, iš kur 
jam žinoma, kad tas žmogus ne
patikimas. “Tokius dalykus nu
jauti; nujauti, kad tave seka. Es
tijoje viena gyventojų dalis pa
stoviai seka kitą dalį. Ir jei tik 
pratarsiu bent vieną ne tokį žo
dį, tada jau niekada manęs ne- 
beįleis į šitą barą. O aš mėgstu 
ateiti šičia susitikti su užsienie
čiais”.

Sekantį rytą jis prisėdo prie 
manęs, kai valgiau pusryčius. 
Tąkart jis mažiau varžėsi negu 
vakar. Bet kalba jis tyliai ir 
sako man: “Estijoje kiekvienam 
yra sudaryta byla. Kai mane pa
gaus ką nors “įtartina” kalbant 
su užsieniečiu, tai papildys tą 
bylą naujais duomenimis”.

Paslaptis
“Jeigu taip atsitinka dažnai, 

tai mane pasikviečia į KGB, į 
slaptąją valstybės policiją. Man 
tenka pasiaiškinti, kas ir kaip. 
KGB nori žinoti tiksliai, ką pa
darei ir pasakei. Toks apklausi
nėjimas gali tęstis dienomis”.

Jis yra jaunas. Vertėjas iš ru
sų, anglų ir estų kalbų. Komu
nistinės jaunimo partijos narys. 
“Devyniasdešimt nuošimčių jau
nuolių yra maždaug įpareigoti 
būti nariais. Kas nėra narys, tu
ri užmiršti, kad jis norėtų ką 
nors pasiekti- Toksai jaunuolis 
taip pat negali pasinaudoti “lai
minga” jaunyste. Jis netenka 
visų tų privilegijų, kurias gau
na nariai — šokiai, stovyklavi
mas, sporto šventės ir t.t.”

“Bet blogiausia yra mokyklo
je. Jeigu kas nepriklauso tai 
jaunimo organizacijai, tai to 
kaip ir nėra. Jis yra maždaug 
kaip žydas, kuris nori išvažiuoti 

kurie iki šiol buvo vis gerina
mi”. Tas pats Jenner pateikė 
Britanijos parlamentui rezoliu
ciją, pasirašytą 40 atstovų, ku
rioje apgailestaujamas buvusio 
KGB viršininko vizitas.

te-
Lankėsi Vokietijoje

Šelepinui jau antrą kartą 
ko susidurti su viešąja Vakarų 
opinija. Prieš keletą savaičių, 
pasinaudodamas Vakarų Vokie
tijos “Ostpolitik” atmosfera, ne
paisydamas visos bangos protes
tų, 1975. L 30 Šelepinas atvyko 
į Bonną, pasinaudodamas prieš 
dvejus metus pareikštu vokie
čių prof, sąjungų vado Rosem- 
bergo kvietimu. Išlipęs Duessel- 
dorfo aerodrome, Šelepinas ga
vo į rankas nepaprastą doku
mentą — “laisvės raštą”. Mat, 
Karlsruhe konstituciniam teis
mui šelepinas buvo apskųstas 
kaip kaltininkas dėl dviejų uk
rainiečių — Banderos ir Rebeto 
(nužudytų Muenchene) mirties. 
Tie du ukrainiečiai tremtiniai 
buvo nužudyti sovietų agento 
Bogdan Stašinskij nuodingų du
jų pistoletu. Už tų ukrainiečių 
mirtį esąs kaltas KGB viršinin
kas Šelepinas. Byla nebuvo ga
lutinai išspręsta, ir dabar, kad 
Šelepinas neturėtų nemalonu
mų, teismas jam davė “salvum 
eonduetum” raštą, su kuriuo jis 
galėjo laisvai judėti Vakarų Vo-. 
kietijoje.

Partijos grietinėlėje
Galimas daiktas, Šelepinas nė

ra blogesnis už kitus režimo va
dus, bet jis labiau už kitus yra 
puolamas. Trejus metus vado
vavęs KGB, nusipelnė įeiti į So
vietų Sąjungos kompartijos sek
retoriatą, o 1964 m. iškeltomis 
burėmis — įplaukti į politbiurą. 
Vakarų diplomatai, turėję su 

į Izraelį, valstybės priešas”.
“Kas per gyvenimas Taline? 

Baisus. Suomių televizijoje gali 
kiekvieną vakarą pamatyti tai, 
ko mes čia pasigendame, o aš 
ypač jaučiu laisvos nuomonės 
nebuvimą. Neįmanoma gauti 
geros informacijos. Prašau pa
pasakoti man šį tą apie laisvę 
Vakaruose ...”
l Valstybės priešai . . .

Talino gyventojas Mark Frist 
yra žydas ir 1940 m. birželio 15 
d. buvo tik penkerių metų am
žiaus. “Okupacinės armijos ka
reiviai sugriebė mūsų šeimą. Su 
tūkstančiais kitų mes buvome 
nuvaryti į stotį, kur stovėjo pa
ruošti gyvuliniai vagonai. Dau
gelis žmonių mirė pakeliui į Si
birą. Mano tėvas turėjo dirbti 
priverstinius darbus ir po metų 
mirė viduriavimu. Mano brolis, 
mano motina ir aš atlaikėme Si
birą ir grįžome į Taliną 1947 m. 
Mano tėvas buvo valstybės prie
šas. Dabar ir aš toks esu, nes 
paprašiau leisti man išvažiuoti 
į Izraelį”.

Mark Frist dirbo radijo fabri
ke. Praėjusių metų vasario 14 
d. savo viršininką pirmą kartą 
paprašė anketų, reikalingų tam 
išvažiavimui. Jis buvo pašalin
tas iš darbo. Kaip valstybės 
priešas, jis neturi teisės laukti 
kokios nors paramos iš motinos 
Rusijos. Žymiai vėliau jis gavo 
nešiko darbą už 72 rublius mė
nesiui. Šeimai su dviem vaikais 
Estijoje pragyventi reikia bent 
150 rublių mėnesiui. Jo žmona,, 
pagimdžiusi antrą vaiką, pradė
jo dirbti kirpėja su 52 rubliais 
atlyginimo. Kadangi jos motina 
gauna 45 rublius senatvės pen
sijos, tai jie dabar gali pragy

Estijos sostinės Talino “Viru” vartai, kurie primena ilgą tautos kovą už

juo reikalų, sako, kad šelępinas 
yra puikus pokalbininkas. Turė
damas akademinius literatūros 
ir filosofijos diplomus, palygin
ti jaunesnis už kitus pirmaeilius 
sovietų vadus (turi 57 metus 
amžiaus), šelepinas buvo paskir
tas vadovauti pačiam svarbiau
siam Sov. Sąjungos režimo cent
rui — KGB. Anksčiau jis buvo 
“Komsomolo” — kompartijos 
jaunimo organizacijos vadas. 
Kaip jo biografijoje rašoma, 
1952-1958 m. buvo jaunųjų ko
munistų vadas. Patys komunis
tai jį vertina ir pripažįsta, kad 
jis turi neginčijamą politinį in
telektą, vadovavimo gabumus. 
Tai dvi savybės, ypač reikalin
gos KGB viršininkui, turinčiam 
stovėti prie vairo didžiulės ma
šinos, kuri saugoja sovietinės 
valstybės interesus suėmimais 
ir kalėjimais viduje, o užsieny-
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VLADUI JACKUI
Lietuvoje mirus, jo brolį BENEDIKTĄ, Toronto 

Lietuvių Namų valdybos narį, kitus brolius ir mi

rusiojo šeimų bei gimines nuoširdžiai užjaučia —

Toronto Lietuvių Namų valdyba

MYLIMAI MAMYTEI
A*t*A

ADELEI JANIULIONIENEI 
Lietuvoje atsiskyrus su šiuo pasauliu, mielai ONAI 
INDRELIENEI ir jos dukrai BIRUTEI LINARTIENEI 
su šeima reiškiame gilių užuojautų bei kartu 
liūdime —

G. ir St. Kuzmai su šeima
St. ir B. J. Yokubynai ir Raimundas 
Daiva Boyle
Maria F. Yokubynienė

"Varpo" choro krikšto motinai

ONAI INDRELIENEI,

jos MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
nuoširdžių užuojautų reiškia —

Toronto Lietuvių Choras

"VARPAS"

Mylimai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, dukrai ONAI INDRELIENEI ir 

jos šeimai reiškiame nuoširdžių užuojautų — 

V. Dranginienė E. Moskowicz

venti, bet nėra pajėgūs sutau
pyti lėšų už leidimą išvažiuoti, 
jeigu toks iš viso bus kada nors 
duotas. Jis kainuos apie 900 
rublių.

Kaip Estijoje gyvena kitos 
mažumų grupės? “Mes nežino
me”, atšiauriai atsako Mark 
Frist. “Ir mes nesidomime. Ma
no telefoninių pasikalbėjimų 
klausomasi, tikrai tai žinau. 
KGB žino, kad ... šiandien ma
ne aplankė modernia eilute ap
sirengęs žmogus”.

Europiniai vergai
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

baltiečiai didžiosios dalies savo 
istorijos metais vis nėra turėję 
galimybių pasisakyti dėl savo li
kimo. Iki 1918 m. juos laikė pa
vergę, spardė ir daužė rusai, 
švedai, lenkai, vokiečiai ir kiti. 

j e — koordinuoja agentus, šni
pus, kompartijas.

Neaiški žvaigždė
Vakarų, ypač britų darbinin

kų, nepalankus Šelepino sutiki
mas ar nepakenks jo karjerai? 
Tuo tarpu sunku pasakyti. Vie
na yra tikra, kad tai jam nepa
dės. Juk Šelepino žvaigždė, 
esant valdžios viršūnėse, nevi- 
suomet lygiai spindėjo. Brežne
vui atėjus į Sov. Sąjungos dik
tatoriaus sostą, Šelepinas buvo 
laikomas Brežnevo “delfinu”, 
po XXIV kompartijos suvažiavi
mo jis kažkaip liko šešėlyje ir 
tik paskutiniaisiais mėnesiais 
vėl pradėtas laikyti Brežnevo 
antrininku. Matyt, per trejus 
metus atliktasis “geras darbas", 
kaip KGB viršininko, nepamirš
tamas. Sov. Sąjungoje dėl to jis 
yra didvyris, o Vakaruose — 
nusikaltėlis. Vakarų nuotaikas 
jis pajuto ypač Britanijos Lon
done, kur jį pasitiko gausios de
monstracijos. • Dėl jų šelepinas 
savo lankymąsi sutrumpino ir 
suerzintas grįžo Maskvon. J. V.

Jie buvo — ir tebėra — euro
piniai vergai. Iki praėjusio am
žiaus pabaigos vokiški žemval
džiai baronai pardavinėdavo 
iuos kaip baudžiauninkus.

Nepriklausomybę, kurią jie 
daugiau atsitiktinumo dėka 
buvo gavę 1918 m. po rusų re
voliucijos, vėl prarado antrojo 
pasaulinio karo metu, kai rusai 
juos užėmė.

Praėjusio amžiaus pabaigoje 
vienas liuteronų klebonas yra 
pasakęs: “Jie nėra žmonės, o be
turčiai vergai. Jie yra pardavi
nėjami arba keičiami į arklius 
ar šunis”. (B. d.)

Ar jau pratęsėt “T. žiburių” 
prenumeratą? Nuo 1975 m. sau
sio 1 d. metinė jų prenumerata 
— $10.

laisvę ir nepriklausomybės ilgesį



Kanados baltiečių dainų ir šokių vakare Toronte kovo 15 d. programą atliko keli meno vienetai — apie 100 asmenų. Lietuviams atstovavo "Gyvataras”, 
kurio vadovei G. Breichmanienel (dešiniame krašte) ploja visi programos dalyviai. Jie dalyvavo bendroje stovykloje prie Banff vietovės 1974 m.

Lietuvos laisvė dabarties ženkluose
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Lietuvos laisvės siekiai ir dabartinės pasaulio orientacijos linkmės 
šio rašinio autorius yra vieno uni

versiteto dėstytojas, budriai sekąs 
dabarties gyvenimą. Lietuvos laisvės 
klausimą jis gvildena bendrosios pa
saulio orientacijos kontekste. RED.

Istoriškai Lietuvos Vasario 
16-ji reiškia šimtmečiais turėtos 
ir istorijos eigoje prarastos 
valstybinės nepriklausomybės 
atgavimą. Tai buvo 1918 m. 
Paskutinio karo metu epochinį 
konfliktą su Vokietija laimėjusi 
Rusija įjungė ir Baltijos erdvę į 
savo įtakos ribas. Taip Lietuva 
ir vėl atsidūrė Rusijos imperi
jos ribose. Dėlto Vasario 16-sios 
šventė mums yra ir džiaugsmo, 
ir vilties šventė. Ji yra džiaugs
mo šventė, nes primena turėtus 
valstybinio savarankiškumo me
tus. Ji yra vilties diena, nes ža
dina tikėjimą į Lietuvos nepri
klausomybę. Palikę pirmąjį, su
stosime prie antrojo aspekto.

Gerai žinome, kad žmonių vil
tys ir lūkesčiai dūžta, jei jie su
sikryžiuoja su istorijos eiga, tai 
yra, jei jie prieštarauja pagrin
diniam žmonijos siekimam. Va
dinasi, jei mažos tautos aspira
cijos valstybiniam atsikūrimui 
kertasi su dabartinės istorijos 
vyksmu, tai ir mūsų viltys pa
liks tik gražia svaja. Priešingai, 
jei Lietuvos laisvės siekis su
tampa su dabarties žmogaus ir 
žmonijos troškimais, tuomet 
mūsų viltys nepasiliks tik sva
jone utopinėse miglose, bet 

, taps tikrove ateities horizon
tuose.

Kad paaiškėtų žodeliu “jei” 
reiškiama sąlyga, privalu dabar
ties laiko ženkluose spėti isto
rijos tėkmės linkmę. Skundžia
mės ir nuogąstaujame, kad gy
venimas radikaliai pasikeitė. Iš 
tiesų, gyvenimo podirvyje susi
kaupusios ir iš jo išsiveržusios 
jėgos užliejo mūsų mąstyseną, 
jauseną ir siekseną. Per pasku
tiniuosius 15 metų mus apgau
bė nauja laiko dvasia. Ji tokia 
paradoksiška, laužyta, paini ir 
neatspėjama! Visdėlto joje ga
lima atpažinti vieną esminį 
bruožą: leisti ir skatinti žmogų 
tapti tuo, kuo jis yra, pačiu sa
vimi. Bet ką tai reiškia tapti pa
čiu savimi?

Prisiminkime visų pirma, kad 
žmogus nėra atitraukta sąvoka, 
nėra tik žodis, bet konkreti, gy
va būtybė. Kaip tokia ji visad 
priklauso kuriai nors geografi
nei vietai, rasei, kultūrai, kraš
tui, tautybei ar lyčiai. Užtat 
laisvė žmogui būti tuo, kuo jis 
yra, reiškia laisvę jam skleistis 
biologiniame skirtingume ir 
dvasiniame vienkartinume; gy
venti savo kultūroje, bendruo
menėje ar tautoje. Tokiu būdu 
šiandien pasaulyje ir reiškiasi 
dvi žmogaus savarankiškumo 
kryptys: asmeninė - individuali
nė ir tautinė - kultūrinė.

1. Tautinė - kultūrinė linkmė
Tautinio-kultūrinio savarankiš

kumo judėjimas šiuo metu be
ne stipriausiai prasikiša Afrikos 
ir Azijos žemynų masėse. Vie
nos tų tautinių bendruomenių, 
kaip sakysime Indija, valstybę 
sukūrė taikiu būdu. Kitos, kaip 
Alžerija, už ją brangiai gyvybė
mis apmokėjo. Nevienai iš jų 
politinė nepriklausomybė atne
šė skurdą, korupciją ir diktatū
rą. Bet visa tai gal netiek svar
bu. Tai praeinantis reiškinys. 
Svarbu gi, kad jos jau yra val
domos savo žmonių — ne ang
lų, prancūzų, belgų ar kitų at
ėjūnų. Šia prasme tautinio sa
varankiškumo siekimas sutinka 
su Lietuvos aspiracijom. Ir Lie
tuva nori būti valdoma savų 
žmonių, o ne svetimų atėjūnų.

Šiandien pastebima ir kita 
tautinio judėjimo kryptis — 
tautybių vienijimasis, ne skyri- 
masis. Kadaise Romos imperija 
buvo padalinta į etnines, diece
zijomis vadinamas, sritis. Vė
liau iš jų išsivystė dabartinės 
Vakarų Europos valstybės. Nū

dien tos pačios valstybės jau 
vėl eina politinės, ekonominės 
ir kultūrinės vienybės kryptimi. 
Tačiau vienybės ten siekiama 
garantuojant kiekvienai tautai 
kultūrinį bei tautinį savarankiš
kumą, neskriaudžiant vienos 
bendruomenės kitos naudai. Tai 
demokratinio tautų vienybės 
modelio pavyzdys. Juo greičiau
siai paseks ir Afrikos tautos, 
pasiekusios tautinio ir politinio 
subrendimo.

Yra ir sovietinis tautybių vie
nijimo modelis, į kurį įjungta 
ir Lietuva. Maždaug iki 1932 m. 
Sovietų Sąjungoje buvo laiko
masi principo: socialistinė for
ma, tautinis turinys. Vėliau Sta
linas, rusu tapęs gruzinas, pra
dėjo brutalų ir vulgarų tautybių 
rusinimą. Marksistinės visuome
nės priedangoje pradėtas neru- 
siškų tautų tirpdinimas tebeina, 
nors katilo temperatūra ir kai
taliojasi. Paskutiniu metu ru
siškieji tautinių klausimų aiš
kintojai kalba apie naują “so
vietinę liaudį”. Tikrumoje toji 
nauja marksistinė bendruome
nė, toji “sovietinė liaudis” yra 
ne kas kita, kaip rusiškoji liau
dis, rusiškoji bendruomenė. So
vietinis modelis remiasi ne tau
tybių savitumo, bet asimiliaci
jos principu. Vadinasi, sovieti
nis tautybių vienijimo būdas 
kertasi su tautų aspiracijomis, 
siekiančiomis savitai reikšti sa
vo kūrybinį genijų žmonijos is
torijoje.

Susirūpinta šiandien apsau
goti benykstančias gyvūnijos 
rūšis. Juo labiau žmonijos rū
pesčių ratui turėtų priklausyti 
ir mažųjų tautų likimas. Pagal
vokime tik, kaip nuobodi pasi
darytų mūsų žemė, jei joje, sa
kykime, paliktų tik žvirbliai, 
pieną duodančios karvės ir 
kiaušinius dedančios vištos. To
kiu atveju greičiausiai suirtų ir 
gamtos pusiausvyra arba, kaip 
mes vadiname, ekologinė pu
siausvyra. Įsivaizduokime, ko
kia nuobodi būtų žmonija, jeigu 
ją sudarytų tik dvi ar trys tau
tos, sakykime, kiniečiai, ameri
kiečiai ir indiečiai. Šiuo atveju, 
veikiausiai, sunyktų kūrybinis 
žmonijos genijus. Jei gamtos 
grožis atsiveria augmenijos ir 
gyvūnijos įvairumu, tai pasau
lio grožis išsiskleidžia individu
aliniais, rasiniais bei tautiniais 
skirtingumais. Žmogus kaip 
toks yra tokia neišsemiama ga
limybė, kad ji tegali pilnai tapti 
realybe tik tautų margumyne. 
Iš to spalvingo margumyno, ne 
iš tamsios pilkumos kyla moks
lo, meno, literatūros bei doros 
genijai. Sunaikink tautų marga
spalvį audinį, ir žmonija pavirs 
pilka, kiekybiškai gausia, bet 
kokybiškai menka mase. Gal 
dėlto, lyg savisaugos instinkto 
vedama, dabartinės istorijos są
monė ir kalba už įvairiaspalvį 
audinį, ne už blankią, pilką ma
sę.

2. Asmeninė - individualinė 
linkmė

Asmeninis - individualinis iš
silaisvinimas reiškiasi dar įvai
resniais pavidalais. Visų tų lais- 
vinimosi išraiškų idealu yra pil
nutinis žmogus. Visosi utopijos 
žada pagimdyti naujį, tobulą 
žmogų. Robert Marcuse freudi- 
ne mistika paremta utopija, 
Franz Fanon — smurto, Nor
man Brown — kultūrinė revo
liucija, Markso ekonominė - so
cialinė — pranašauja naują 
žmogų. Tokiais pažadais puošia
si ir diktatūrų retorika. O smur
to revoliucijos sugrįžta į kietes
nę priespaudą negu ta, kurią jos 
ryžosi sunaikinti. Gero nežada 
nei maišatis revoliucionierių 
mintyse, nei prieštaravimai jų 
veiksmuose. Visdėlto pasisaky
mas prieš diktatūras, medžiagi
nį skurdą ir pasaulėžiūrinę prie
vartą yra teisinga ir girtina šių 
laikų žymė. Kažkodėl vakarie

čiai retai tepakelia balsus gele
žinės uždangos brolių teisėms 
ginti. Vieni galbūt nenori erzin
ti galingųjų diktatūrų, kiti ser
ga marksistinės filosofijos liga, 
treti savo sąžines glosto “laisvės 
kovotojo” iliuzija, piktai šūkau
dami prieš Jungtinių Valstybių 
“imperializmą”. Dar kiti tiki, 
kad “darbininkų” diktatūras at
perka ten esanti socialinė ly
gybė.

Kaip ten bebūtų, socialinės 
teisybės sąmonė yra būdinga 
mūsų laikų žymė. Užtai šiandie 
taip aštriai kritikuojamas indi
vidualistinis kapitalizmas. Beje, 
socialiniu požiūriu Sovietų Są
junga irgi yra kapitalistinė vals
tybė. Tik jos kapitalizmas nėra 
privatinis, bet valstybinis. Jei 
privatų kapitalizmą dar kontro
liuoja valstybė, tai valstybinio 
kapitalizmo niekas negali kont
roliuoti. Kovoti prieš socialinį 
piktnaudojimą bei individo api
plėšimą valstybiniame kapita
lizme reikštų kovoti prieš pačią 
sistemą. O tai diktatūroje nėra 
įmanoma.

Kita mūsų laikų žymė yra pa
saulėžiūrinis laisvės brangini
mas. Juk neleisti žmogui reikšti 
savo minties, savo tikėjimo ar 
netikėjimo, varžyti jo dvasinę 
kūrybą reiškia jį suniekinti, pa
versti priemone. Deja, Lietuvos 
žmogus žodžio ir tikėjimo lais
vės neturi. Ant jo galvos vožia
ma marksistinė - lenininė “reli
gija”. Jei Sovietijoje Kristaus 
religijai suteikiamos tik kalinio 
“laisvės”, tai Markso religijai 
duotos tokios privilegijos, kokių 
katalikybė neturėjo net vidur
amžių laikais. Labiausiai galbūt 
Baltijos žmogų slegia ne ekono
miniai, bet dvasiniai varžtai. 
Juos laužyti ryžtasi drąsūs dva
sios sukilėliai. Šia prasme Lie
tuvos šalis eina dabartinės isto
rijos priekyje.

Autentiškas asmens išsilaisvi
nimas privalo remtis pagarba 
žmogui, kiek jis atsispindi ki
tuose ir savyje. Vadinasi, gerbti 
kitą reiškia jį priimti visą: jo 
kilmę, jo kultūrą, jo gyvenimo

Baltiečių vakaro, įvykusio Toronte, pranešėja L. Verbickaitė ir Etninio
Meno Tarybos atstovas J. Kovac Nuotr. J. Ligerio
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LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
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Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
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atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
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būdą. Gerbti ir vertinti save 
taip pat reiškia vertinti savo kil
mę, savo kultūrą bei savo gyve
nimo būdą. Šį principą teisingai 
suprato Jungtinių Valstybių 
juodieji. Jie išėjo su šūkiu, kad 
juodas yra gražus. Iš tiesų, jei 
juodas yra gražus, tai gražus 
yra ir baltas, geltonas ir raudo
nas. Jei gražus yra anglosaksas, 
tai gražus ir lenkas, ir italas, ir 
lietuvis. Visi esame tiek gražūs, 
kiek esame žmonės. Pritaikius 
šį principą, sugriuvo anglosak
siško pranašumo mitas. Susida
rė palankesnės nuotaikos ir ne- 
anglosaksiškam amerikiečiui. 
Pradėta nebesigėdyti savos kil
mės ir savos, neangliškos ar ai
riškos pavardės.

Kanadoje, kur kietai varžosi 
angliškoji ir prancūziškoji kul
tūra, kur naujos imigracijos 
bangos be paliovos liejasi į kraš
tą, ten tautinei individualybei 
yra dar geresnės sąlygos. Dau- 
giakultūrė šio krašto vizija gali 
išugdyti dvasiškai turtingesnes 
ir kultūriškai spalvingesnes ka
nadiečių kartas. Jau dabar gali
ma sutikti ne tik dvikalbius, bet 
ir trikalbius kanadiečius.

Pradžioje kėlėme klausimą, 
ar Lietuvos nepriklausomybės 
siekimas nesikryžiuoja su istori
jos tėkme. Jieškodami atsaky
mo, matėme, kad Lietuvos žmo
gus nori pats save valdyti, pats 
pasirinkti valdžios formą, pats 
sukurti teisingą socialinę siste
mą. Jis trokšta būti laisvas nuo 
pasaulėžiūrinės prievartos, lais
vas nuo varžtų savai kūrybai. 
Ta pačia kryptimi plaukia ir da
bartinės istorijos srovė. Jei 
taip, tai Lietuvos laisvės viltis 
nėra tuščia svajonė. Jei taip, tai 
ir Lietuvos žmogus dalinasi tuo 
amžinų žmogaus troškimu būti 
laisvu ir nepriklausomu.

Tas amžinas žmogaus laisvės 
troškimas neleidžia ir mums pa
silikti abejingais. Ne kas kitas, 
o drąsiausias ir įžvalgiausias 
kovotojas už žmogaus teises pa
sauliui primena: “Žmogaus gel
bėjimas glūdi tame, kad visa lie
čia visus”. Jis liečia ir mus,

Lietuviai, lenkai ir ateitis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

miršti, kad mūsų kraštų laisvės 
atgavimas yra įmanomas tiktai 
bendromis pastangomis visų So
vietų Sąjungos pavergtų tautų, 
drauge su ta rusų visuomenės 
dalimi, kuri, kaip Solženicinas 
arba Maksimovas, kovoja su so
vietiniu ir rusiškuoju imperia
lizmu. Tokia laikysena randa vis 
didesnį supratimą. Sunku man 
būt pasakyti, ar įvyko kokia 
nors evoliucija lietuvių išeivijo
je, nes turiu perdaug mažą ste
bėjimo lauką. Kaip ten bebūtų, 
turiu pasakyti, kad pas mus jo
kiu būdu negalėtų pasirodyti 
tokios paslėpta neapykanta nu
spalvintos knygos, kaip pvz- 
Petro Cesnulio “Nužmogintie- 
J1— Ar tarp lietuvių ir lenkų 
išeivijos vadų po II D. karo bu
vo kokių nors pokalbių? Jei 
taip, ar jie ką nors pasiekė?

— Nieko nežinau apie kon
taktus ar pokalbius tarp lenkų 
ir lietuvių vadų išeivijoje. Ma
nau, kad iki šiol dar nebuvo tik
ro ir pastovaus dialogo tarp mū
sų, o tiktai izoliuotos pavienių 
asmenų ar laikraščių pastangos.

— Lietuvių - lenkų santykiai 
pagrinde buvo užnuodyti Vil
niaus klausinio. Ar manote, kad 
tai neišsprendžiama problema? 
Koks sprendimas galėtų būti 
rastas tuo atveju, jei dabartinė 
būklė pasikeistų ir atgautume 
laisvę? Ar lenkai vėl tęstų se
nąją Vilniaus politiką?

— Prileidžiu, kad mūsų kraš
tų nepriklausomybės atgavimo 
atveju Vilniaus klausimas turė
tų būti palyginti gana lengvai 
išspręstas, parodžius abipusę 
gerą valią. Sprendimą matyčiau 
savo rūšies kultūrinėje autono
mijoje, kuri leistų lenkams lais
vą kultūrinį gyvenimą Lietuvo
je, apsaugotų istorinius pamink
lus ir t.t. Lietuviai dažnai nesu
pranta Vilniaus vaidmens lenkų 
jausmuose. Juk ten yra Aušros 
Vartų Dievo Motina, Stepono 
Batoro universitetas, kurį baigė 
per 500 metų tiek daug žymių 
lenkų, Rasų kapinės su maršalo 
Pilsudskio širdimi, Adomas Mic
kevičius. Sunku išvardinti visus 
motyvus to gilaus jausmo Vil
niui. Šiandieną, kai tautinė lie
tuvių sąmonė yra taip sustiprė
jusi ir užsigrūdinusi, galbūt rei
kėtų atsisakyti nutautinančios 
lenkų įtakos baimės. Liūdna 
(dėl to negalima kaltinti vien 
Lietuvos, kuri yra sovietų oku
puota), kad pvz. tarpkario laiko
tarpyje, nežiūrint įtemptų len
kų - lietuvių santykių, Kaune 
buvo trys lenkų gimnazijos, o 
šiandieną nėra nė vienos. (Mū
sų žiniomis tuo metu Kaune bu-
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Sudarytas jungtinis parlamento komitetas 
svarstyti Žaliajai Knygai apie imigraciję.

vo viena lenkų gimnazija, Pane
vėžyje antra. Red.).

žinoma, žymus skaičius len
ku. gyvenančių Lietuvoje, buvo 
gerokai sumažintas karo, repre
sijų ir 11., tačiau neišnyko. Da
bartinėje Lenkijoje, nors ir ko
munistinėje, nežiūrint visko, 
kultūrinis lietuvių gyvenimas, 
ypač religinis, turi palyginti 
plačią laisvės paraštę.

— Šiuo klausimu buvo palies
ta Vidurio ir Rytų Europos atei
tis. Kurie veiksniai formuos jos 
ateitį? Daug kalbama apie ima
nentinę dabartinių sistemų evo
liuciją. Ar manote, kad ši evo
liucija atneš laisvę pavergtoms 
Rytų Europos tautoms?

— Kalbėdami apie Rytų Eu
ropos ateitį, mano nuomone, pa
grindinę viltį turėtume dėti į 
pasikeitimus Sovietų Sąjungo
je. Dėlto jau kuris laikas nuo
sekliai esu šalininkas bendra
darbiavimo su antiimperialisti- 
ne rusų opozicija ir nepriklau
somybės siekiančiais sąjūdžiais 
tautų, esančių Sovietų Sąjungo
je. Juk reikia atsiminti, kad Va
karai mūsų kraštus yra nurašę 
į nuostolius, ir iš jų negalime ti
kėtis jokios realios pagalbos.

— Koks turėtų būti išeivijos 
vaidmuo pavergtųjų tautų iš
laisvinime? Ar ji gali veiksmin- 
gai prisidėti prie jų išlaisvini
mo?
' — Mūsų išeivijų vaidmuo tu
ri būti labai didelis. Juk naudo
jamės žodžio laisve, galime su
daryti naujas kultūrines ar po
litines sampratas. Visa tai nėra 
įmanoma mūsų šalyse.

— Atrodo, jog Rytų Europos 
išeivių orientacija yra politinė. 
Ar nemanote, kad ji turėtų būti 
daugiau kultūrinė, skatinanti 
taikų sambūvį su komunistinė
mis valdžiomis R. Europoje?

— Be abejonės, tos išeivijos 
yra supolitintos, tačiau ir kul
tūrinis jų vaidmuo nėra mažes
nis. Čia gali laisvai bręsti talen
tai, gali būti spausdinamos kny
gos be cenzūros. Visos eilės len
kų išeivijos rašytojų,
Gombrowicz ir Milosz, įnašas į
kultūrinį lenkų lobyną yra dide
lis. Aš nematau prasmės tikėtis 
sovietinio režimo evoliucijos Ii- Jūsų prabilimas į lietuvių visuo- 
beralizacijos linkme mūsų kraš- menę yra labai reikšmingas.
—  —.—....   ___i____ __ ____
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tuose. Tos rūšies viltys, sklei
džiamos naivių ar blogos valios 
žmonių, tarnauja tiktai tautinio 
atsparumo ir kovos už nepri
klausomybę silpninimui.

— Kokia yra lenkų išeivijos 
laikysena dabartinės Lenkijos 
atžvilgiu? Ar ji mano, kad rei
kia atvirai kovoti už savo tėvy
nės išlaisvinimą, ar gal yra nu
siteikusi bendradarbiauti su da
bartine valdžia bei ramiai lauk
ti situacijos pasikeitimo, sukel
to nežinomų laisvės jėgų?

—Esame priešingi betkokiam 
bendradarbiavimui su komunis
tiniu Lenkijos režimu. Rūpinda
miesi palaikyti kiek galint glau
desnį kontaktą su Lenkijos gy
venimu ir visuomene, matome 
ne tiktai blogąsias puses, bet ir 
pozityviąsias- Taipgi pastebime 
neišvengiamus ten vykstančius 
pasikeitimus. Pasyvi laikysena 
ir laukimas stebuklo yra iškrei
pimas išeivinio mūsų gyvenimo. 
Tokiu atveju reikia arba grįžti 
į savo šalį, arba ištirpti įsikūri
mo krašte.

— Baigiant leiskite pateikti 
asmeninio pobūdžio klausimą. 
Jūsų pavardė Giedroyc panaši Į 
lietuvių Giedraitį. Ar tai pripuo- 
lamybė, ar yra koks istorinis 
ryšys?

— Taigi, prieiname prie pas
kutiniojo Jūsų klausimo. Mano 
giminė priklauso prie seniausių 
lietuvių giminių ir visuomet, 
jau nuo XIV š., išlikusiuose do
kumentuose vartojo pavardę 
Giedroyc. Taip vadinosi palai
mintasis Michal Giedroyc XV š. 
pradžioje, taip vadinosi vysku
pas, kurio iniciatyva ir kurio 
globos dėka buvo atliktas pirma
sis Šv. Rašto vertimas į lietuvių 
kalbą. Tokio pobūdžio pavardės 
lietuvinimas istoriniu požiūriu 
yra falsifikacija. Esu lenkas, 
kuris didžiuojasi savo lietuviška 
kilme.

— Ačiū Jums, gerbiamasis Re
daktoriau, už atsiliepimą į mū
sų klausimus, už jūsiškes idėjas, 

kaip kurios lietuvių visuomenei ne
abejotinai bus įdomios. Gal ir
ne su visais Jūsų tvirtinimais 
galima sutikti, tačiau iš esmės
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© PAVERGTOJE TEVYMEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PARTINIAI BILIETAI
Vilniškės kompartijos centro ko

mitetas kovo 13 d. įvykusiame visu
mos posėdyje svarstė klausimą “Dėl 
partinių dokumentų keitimo išdavų 
ir respublikos partinės organizaci
jos uždavinių, toliau didinant komu
nistų aktyvumą bei jų avangardinį 
vaidmenį”. Si maratoninio ilgumo 
tema iš tikrųjų lietė ką tik užbaigtą 
senųjų partinių bilietų keitimą nau
jaisiais. Pastebėtus netikslumus at
skleidė II sekretoriumi vadinamas 
vyr. Maskvos politrukas V. Charazo- 
vas. Jo kalbos santrauką pateikia 
“Komjaunimo Tiesa” kovo 15 d. lai
doje. Pagrindinis bilietų keitimo 
tikslas — sustiprinti partinę veiklą 
ir pašalinti nenaudingus asmenis. 
Tokio žingsnio įgyvendinimas nėra 
lengvas, nes juk kompartijos biuro
kratijoj ranka ranką mazgoja. V. 
Charazovas nusiskundžia: “Kai ku
rios pirminės organizacijos, Lietu
vos KP rajonų, miestų komitetai 
parodė neprincipingumą ir libera
lizmą, vertindami netinkamą atski
rų komunistų elgesį, naujus parti
nius bilietus įteikė komunistams, 
nevertiems Lenino partijos nario 
vardo, o paskui buvo priversti juos 
pašalinti. Ryšium su tuo rimtų pre
tenzijų reikia pareikšti partijos Klai
pėdos miesto komitetui, Lietuvos 
KP Vilniaus miesto Spalio rajono 
komitetui, Lietuvos KP Vilniaus 
miesto Tarybų rajono komitetui, Lie
tuvos KP Kauno miesto Lenino ra
jono komitetui. (...) Pasiruošimas 
partinių dokumentų keitimui ir jų 
keitimas labai akivaizdžiai parodė, 
kad daugelyje pirminių, rajonų ir 
miestų organizacijų silpnai naudoja
mas partijos išmėgintas metodas ko
voje su trūkumais — kritika ir savi
kritika. Dažnai trūkumai objektyviai 
neįvertinami, partiniai organai ir 
pirminės organizacijos jų principin
gai nekritikuoja. (...) Ypač blogai 
vystoma kritika iš apačios. Pastarai
siais metais daugelio partinių komi
tetų plenumuose iš esmės nebuvo 
kritikuojami jų biurai, sekretoriai, 
skyriai, nepaisant esamų trūkumų. 
Kai kuriose organizacijose ir parti
niuose komitetuose kritika nepaky
la aukščiau brigadininko ar cecho 
viršininko lygio. Kritikos anonimiš
kumas, jos neaštrumas — vienas iš 
svarbiausių mūsų trūkumų ...” Savo 
ilgame žodyje V. Charazovas nepa
skelbė, kiek komunistų buvo paša
linta ir kiek jų palikta partijoje. 
Šiuo metu jau yra vykdomas ir kom
jaunimo bilietų keitimas, turintis tą 
patį tikslą.

LIETUVOS VANDUO
“Komjaunimo Tiesos” 28 nr. Da

lia Ramanauskaitė paskelbė pasikal
bėjimą su Mokslų Akademijos fizi
kinių techninių energetikos proble
mų instituto hidroenergetikos sek
toriaus vadovu dr. Juozu Burneikiu. 
Apie Lietuvos vandens atsargas jis 
pasakoja: "Metinis vidutinis Lietu
vos vandenų nuotėkis — 26 kubiniai 
kilometrai, tačiau dėl įvairių prie
žasčių gali būti panaudota tik jo

MIAMI, FLORIDA
S. KUDIRKOS ŠEIMA į Miami at

vyko iš St. Petersburg, Fla., kovo 25 
d. ir apsistojo P. Leono ir K. Šepu- 
tos šeimose Miami Beach. Kovo 26 
d., 10.15 v.r. Bay Front Park, prie 
Friendship Torch Miami miesto bur
mistras Maurice Ferre S. Kudirkai 
įteikė miesto raktus. Šia proga susi
rinko gan daug vietos ir iš toliau at
vykusių lietuvių, latvių, lenkų, ypač 
daug ukrainiečių ir vengrų su savo 
vėliavomis bei įvairiais plakatais. Ka
dangi S. Kudirka yra jūrininkas, tai 
jo garbei vengrai atsiuntė du Karo 
Jūros Akademijos kadetus, su ku
riais S. Kudirka mielai nusifotogra
favo. Televizijos ir radijo stotys at
siuntė savo filmuotojus - reporterius. 
Tos pat dienos 6-7 v.v. buvo rodomos 
iškilmės ir labai aiškiai buvo girdi
mas Miami burmistro ir S. Kudirkos 
pasikalbėjimas, ši demonstracija la
bai judrioje tarptautinėje žmonių 
masėje ir vėl plačiai pagarsino Lie
tuvos vardą. Laikraštis “Miami 
News” rytinėje laidoje įdėjo net dvi 
nuotraukas ir ilgoką pokalbį šio laik
raščio reporterio su S. Kudirka.

Kovo 27 d., 1 v.p.p., Miami Lietu
vių Klube S. Kudirkos garbei įvyko 
iškilmingas priėmimas — pietūs. Su
sirinko daug vietos ir iš toliau atvy
kusių lietuvių. Kudirkų šeimą susi
rinkusieji pasitiko prie įėjimo, kur, 
giedant Amerikos ir Lietuvos him
nus, S. Kudirka pakėlė Lietuvos tri
spalvę. Kovo 26 dienos ir šiai iškil
mei labai puikiai vadovavo P. Leo
nas. Labai prasmingą invokaciją su
kalbėjo prel. J. Balkūnas. Kudirkų 
šeimą ir susirinkusius pasveikino or
ganizacinio komiteto pirm. P. Šilas. 
Be to, sveikino ukrainiečių atstovas, 
taipgi svečias iš Palm Beach J. Dau
gėla. K. Kodatienė ir viena ukrainie
tė paskaitė savo eilėraščius, specia
liai sukurtus S. Kudirkos garbei. La
bai įdomiai kalbėjo latvis Brieze, ku
ris pirmas paskleidė žinią apie S. 
Kudirkos išdavimą rusams. Čia jis 
buvo specialiai atvykęs su savo šei
ma. Ilgiausia kalba buvo S. Kudir
kos. Jis visiems labai nuoširdžiai dė
kojo už parodytą palankumą jam ir 
jo šeimai. Taip pat labai dėkojo lat
viui Briezei, kuriam publika ilgai, 
ilgai plojo.

Nors S. Kudirka augo ir brendo 
jau ateistinėje atmosferoje, jis liko 
ištikimas ne tik tėvynei Lietuvai, bet 
ir Dievui. Kovo 29 d. Kudirkų šeima 
nuvyko pas lietuvį kunigą J. Razutį 
išpažinties ir padėkoti Dievui už lai

trečdalis, tame skaičiuje požeminio- 
vandens išteklią! — iki 1,1 kubinio 
kilometro per metus. Be abejo, mies
tai jaučia vandens stoką, ypač karš
tais vasaros mėnesiais. Mūsti sekto
rius išnagrinėjo 115 respublikos 
miestų bei miesto tipo gyvenviečių 
vandens reikalus. Išaiškėjo, kad jau 
netolimoje ateityje 23 iš jų stokos 
vandens pramonei (Biržai, Šiauliai, 
Naujoji Akmenė ir kt.), 20 (Kau
nas, Tauragė ir kt.) — jaus geria
mo vandens nepriteklių. Todėl ypač 
svarbu saugoti vandenį nuo užterši
mo — statyti biologinių valymų įren
ginius, įgyvendinti apytakinę van
dens sistemą (t.y. vandens cirkulia
ciją uždaru ratu), tobulinti techno
loginius procesus, mažinant panau
dojamo vandens kiekį, reguliuoti pa
viršinį nuotakį. Pastarasis būdas ra
cionaliausias ir prieinamiausias pa
pildyti vandens atsargas. Statant van
dens nuotakio reguliavimo tvenki
nius, galima padidinti metinius van
dens išteklius ir tikslingiau juos pa
skirstyti vartotojams. Per artimiau
sius kelerius metus planuojama vi
suose miestuose įrengti mechaninius 
valymo įrenginius, o Vilniuje, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Kėdainiuose, Pa
nevėžyje panaudoti pilną biologinį 
valymą. Pastarąjį valymo būdą kiek 
vėliau numatoma panaudoti ir Kau
ne bei kaimo gyvenvietėse ...” Lie
tuviai yra laimingesni už savo kai
mynus, nes vienam Lietuvos gyven
tojui vandens turima 1,5 karto dau
giau, negu Gudijoj ar Estijoj, ir net 
5 kartus daugiau, negu Lenkijoj.

TARPTAUTINĖJE MUGĖJE
Sovietų okupuota Lietuva šiemet 

turės tik vieną pasirodymą užsienyje, 
būtent, tarptautinėje mugėje Jugo
slavijoje, Zagrebo mieste. Kaip ir 
paprastai tokiais atvejais, jai teks 
prisiglausti Sovietų Sąjungos pavil
jone su atskiru savo skyriumi. Že
mės ūkio parodos direktoriaus Algi
manto šakalio teigimu, tautiniu sti
liumi įrengtas skyrius rugsėjo mėne
sį įvyksiančios mugės lankytojus su
pažindins su Lietuva, pradedant gin
taro suvenyrais ir baigiant metalo 
tekinimo staklėmis bei kitais pramo
nės gaminiais. Pačioje okupuotos 
Lietuvos teritorijoje rengiamose pa
rodose pagrindinį dėmesį teks skirti 
dviem Įvykiam — nacių Trečiojo 
Reicho sutriuškinimo trisdešimtme
čiui ir LTSR 35-tam gimtadieniui, 
kuriuo A. šakalys vadina priverstinį 
Lietuvos įjungimą Sovietų Sąjun
gom Jis taipgi mini parodas “Pir
mieji žiedai”, “Dailininkai — liau- 
idics vartojimo gaminių parodai”, 
"Naujovės kaimo statybose”, dalyva
vimą Pabaltijo parodoje “Tara ir 
įpakavimas”.

GYVENTOJU SANTAUPOS
Centrinės taupomosios kasos ve

dėjos Gražinos Kederienės duomeni
mis, Kapsuku perkrikštytos Mari
jampolės rajone yra 32.500 indėli
ninkų, kurių santaupos siekia dau
giau kaip 41.300.000 rublių. Už 1974 
m. jiems buvo priskaičiuota 750.000 
rb. palūkanų. y. j^s( 

mingą sugrįžimą į laisvąjį pasaulį. 
Kiek vėliau visa šeima apsilankė gra
žioje A. Stongvilos rezidencijoje. 
Kiek laikas leido, I. A. Stongvilaitės 
ir A. Lukas S. Kudirkos šeimai apro
dė gražesnes ir įdomesnes apylinkes.

Kovo 30 d., 1 v.p.p., Miami Liet. 
Klube įvyko atsisveikinimas. Dar ge
rokai prieš 1 v. gan talpi Miami 
Liet Klubo salė buvo beveik pilna 
lietuvių. Atvykus mielam svečiui su 
šeima, publika kėlė ovacijas. Pirmo
ji susirinkusius pasveikino su Vely
kų šventėmis klubo pirm. J. Jankie- 
nė. Toliau programai vadovavo klu
bo kultūr. reikalų vadovė K. Koda
tienė. Buvo trumpa meninė progra
ma, keletas dovanėlių S. Kudirkai. 
Paskutinius linkėjimus klubo direk
torių vardu išreiškė P. Leonas, orga
nizacinio k-to vardu — P. šilas. Pas
kutiniame savo žodyje S. Kudirka ir 
vėl kvietė kovoti už Lietuvos laisvę. 
Kovo 31 d. S. Kudirkos šeima išskri
do į savo gyv. vietovę prie Niujor
ko. A. L.

St. Petersburg, Fla.
VIETINIS LAIKRAŠTIS “St. Pe

tersburg Times” kovo 22 d. išspaus
dino ilgą straipsnį apie Simą Kudir
ką ir jo šeimą, keturias dienas vie
šėjusią šiame mieste. Straipsnis 
iliustruotas net keturiom nuotrau
kom. Vietinis lietuvių klubas pakvie
tė S. Kudirką į viešnagę ir sudarė 
progą susitikti su spaudos atstovais. 
Tuo pačiu metu buvo surengtas ir 
koncertas, kurio programą atliko to- 
rontietis sol. V. Verikaitis. Š.

VANCOUVER, B.C.
BUVUS VANKUVERIETIS Felik

sas Valys, gražiai dirbęs visuome
ninėje lietuvių veikloje, išsikėlė su 
šeima į Chilliwack, B.C. Komunisti
niame propagandos laikraštyje 
“Gimtasis Kraštas” š.m. 6 nr. jis 
pasveikino jo darbuotojus ir leidė
jus, linkėdamas jiems laimingiausių 
bei sėkmingiausių metų ir pridurda
mas, kad “GK” atliekamas darbas 
lietuvybės išlaikymui esąs neįkaino
jamas. Pasirašė F. Valys ir šeima. 
Sunku suprasti, kodėl buvęs veikė
jas sveikina Lietuvos okupantams 
tarnaujantį propagandos laikraštį. 
Nejaugi jis pamiršo lietuvių tautai 
sovietų padarytas ir tebedaromas 
skriaudas? Patriotams lietuviams 
taip daryti nedera. Kor.

Pasaulio Balticčių Santalkos dalyviai, posėdžiavę Niujorke š.m. kovo 4 d. Iš kairės: latvė A. Spirge, estas A. An
derson, estas I. Pleer, dabartinis pirm. latvis U. Grava, dr. J. K. Valiūnas, latvis A. Liejinš; antroje eilėje: estas 
P. Saar, latvis D. Ilazners, latvis J. Riekštinš, estas II. Raudsepp, estas E. Valaste, J. Audėnas, estas J. Simonson, 
A. Vedeckas, latvis O. Balosis, latvis T. Aldzer Nuotr. B. Rozičio

Southdale Rd.

Dundas

TRADICINIS LONDONO “BALTIJOS” 
ANSAMBLIO PA VA S ARI O

ŠOKIU VAKARAS
balandžio 19, šeštadienį, 
puikioje Glandale Sports Centre 
salėje (179 Southdale Rd.)
• Studentų orkestras "Atspindžiai
• Malonūs ir jauni šeimininkai
• Pradžia 8 valandą vakaro
• Pabaiga 1 valandą ryto Windsor 401

Hamiltono Mergaičių Choras /JI /į 
maloniai kviečia visus dalyvauti - i J. O

penlcerių metų g y k • r* nTF

sukaktuviniame KONCERTE
balandžio 26, 
šeštadieni, 7.30 v.v., 
Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N., 
Hamiltone

S HAMILTON
MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 

visus kviečia dalyvauti balandžio 26 
d. penkmečio koncerte. Programą at
liks “Aidas” ir sol. V. Verikaitis. Po 
koncerto, grojant geram orkestrui, 
šokiai. Bilietai į koncertą — pas tė
vų komiteto narius ir choristes. Gau
siu dalyvavimu paremkime mūsų 
dainuojantį jaunimą. J. P.

AUŠROS VARTŲ parapijos reko
lekcijos baigėsi kovo 23 d. Jas vedė 
domininkonas kun dr. T. Žiūraitis. 
DLK Algirdo šaulių kuopos mote
rys šaulės, talkinamos kuopos vyrų, 
paskutinę rekolekcijų dieną, sekma
dienį, surengė Jaunimo Centro sa
lėje pietus. Dalyviai po kiekvienų 
pamaldų galėjo skaniai pavalgyti 
įvairių patiekalų. Buvo ir loterija. 
Dėkojame visoms ir visiems, auko
jusiems pyragus, tortus, pinigus, lo
terijai laimikius ir prisidėjusiems 
darbu. Šio parengimo pelnas perduo
tas Hamiltono parapijai. Yra neat
siimtų loterijos laimikių: žali bilie
tai nr. 29 — takelis, nr. 115 — pa
galvėlė, nr. 151 — paveikslas, nr. 
160 — Vytis rėmuose, nr. 198 — 
3 smulkūs daiktai. Laimikius prašo
me atsiimti pas parapijos kleboną 
prel. J. Tadarauską. Ad.

“AUKURO” VEIKLA. “Tėvų kal
tė” jau keliauja. Pirmą kartą ši dra
ma vaidinta Toronte vasario 23 d. 
Antroji išvyka buvo į Ročesterį kovo 
22 d. Kvietė Ročesterio Dramos Sam
būrio valdyba. Kelionė buvo nuoty

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $5.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

• Po koncerto — šokiai, grojant geram orkestrui
• Laimei išmėginti — turtinga loterija
• Šiltas ir šaltas bufetas
• Baras su įvairiais gėrimais

Įėjimas: suaugusiems — $3, studentams ir pensininkams — $2.
Rangėjai

kinga: lyjant reikėjo krauti į auto
mobilius dekoracijas ir scenos reik
menis. Iš Ročesterio grįžus, apsiaus
tai dar nebuvo išdžiūvę. Ročesteryje 
“Aukurą” globojo režisorius Cieme- 
nis ir Sambūrio aktoriai. Jie nuošir
džiai padėjo tvarkyti sceną, palikda
mi malonius bendradarbiavimo pri
siminimus. Toji gastrolė sutiko kliū
čių. Datai artėjant pasirodė, kad ke
letas aktorių dėl susidėjusių aplin
kybių negali vaižuoti. ,Teko jieškoti 
pavaduotojų. Padėtį išgelbėjo Ada 
Petraitienė, suvaidinusi Elenos vaid
menį, Toronto “Aitvaro” ir “Auku
ro” aktorius Vytautas Staškevičius, 
paėmęs Kazio Seikaus rolę. Ypač 
pradžiugino Ročesterio Dramos Sam
būrio aktoriai Tadas Audrius Klimas 
ir Kęstutis Saladžius. Jie gelbėjo — 
pavadavo negalėjusius atvykti auku- 
riečius. Teko stebėtis, kad visi atliko 
savo vaidmenis puikiai, net be repe
ticijų, ypač Klimas. Jo pasiimtoji 
Jono rolė buvo gana svarbi ir buvo 
atlikta be priekaištų. Tai buvo gra
žus susijungimas trijų dramos mė
gėjų grupių: Hamiltono, Toronto ir 
Ročesterio. Žiūrovai, o jų buvo ne
mažai, susidomėję sekė veikalo eigą, 
per pertraukas žiūrinėjo aukurie- 
čių statytų veikalų nuotraukas ir 
skaitė įvairių korespondentų aprašy
mus. Pradžioje sveikino rašytojas 
Jurgis Jankus. Po vaidinimo sveiki
no, gėles bei dovanas įteikė skautai 
ir Ročesterio Sambūrio vadovas Dė
dinas.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. 6%
santaupas ............... 7 %
term, depozitus 1 m. 7,/z%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10 %

'enntncjer Ltd
GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

Sekmadienį, balandžio 27 d., 4 v. 
p.p* “Tėvų kaltė” bus vaidinama 
Hamiltone, Dalewood mokykloje, 
1150 Main St. W. “Žmogus ir tiltas” 
bus vaidinama Niujorko Kultūros Ži
dinyje balandžio 12 d., 7 v.v., o ba
landžio 13 d. — Waterburyje. Rug
sėjo 27 d. “Aukuras” pakviestas į 
Filadelfiją.

Naujai suvaidintas veikalas “Du 
broliukai” 25 m. sukakties proga ver
tas dėmesio. Ypač galėtų susidomėti 
šeštadieninės mokyklos, nes vaiku
čiai turėtų progos pamatyti šį įdo
mų veikalą tuoj po pamokų.

PATIKSLINIMAS: “TŽ” 11 nr., 
aprašant “Aukuro” 25 m. sukaktį, 
šeštadienio sveikintojų tarpe pra
leista KLB krašto valdybos švietimo 
vadovė Silvija Martinkutė. Ji gra
žiais žodžiais ir dovana pasveikino 
vadovę Eleną Kudabienę ir aukurie- 
čius. Korespondentas buvo salėje, 
matė ir girdėjo, bet tuojau neužsira
šė ir dėlto įvyko ši klaida. Prašau 
atleisti. Ad.

London, Ontario
Į “BALTIJOS” ANSAMBLĮ įsi

jungė Rita Vilienė, baigusi muzikos 
fakultetą. Ji kas antrą repeticiją mo
ko “Baltijos” ansamblio chorą, kuris 
stropiai rengia repertuarą Kanados 
Lietuvių Dienai Hamiltone, šokiai 
jau yra išmokti ir paruošti ateinan
čiai šventei.

Balandžio 19 d. “Baltijos” ansamb
lis atliks programą per pavasario 
šokius Glandale Sports Centre, 197 
Southdale Rd. W. Nauja salė yra la
bai puiki, daug vietos šokantiems ir 
nešokantiems. Šokiams gros Londo
no jaunimo orkestras “Atspindžiai”. 
Tai jaunas, bet jau gerai žinomas 
vienetas. Tikėkim, kad Londono ir 
apylinkių lietuviai parems ansamb
lio veiklą ir ateis jaunimo darbo 
pažiūrėti bei kartu su jaunimu pasi
džiaugti M. Ch.

POVILAS GENCIUS atšventė sa
vo 60 m. amžiaus sukaktį. Jis pri
klausė parapijos steigiamajam komi
tetui ir daug prisidėjo prie švento
vei pirkti rinkliavos už miesto ribų 
pasisekimo. Genčiai yra ir spaudos 
baliaus Londone mecenatai, turį ne
mažai lietuviškų plokštelių ir kny
gų. Verčiasi tabako auginimu.

PRIEŠVELYKINĮ SUSIKAUPI 
MĄ vedė kun. Domininkas Lengvi
nas, Windsoro Šv. Kazimiero para
pijos klebonas, išryškindamas atgai
los reikšmę. Mintis dėstė visiems su
prantama kalba, žemaitišku papras
tumu ir atvirumu. Pilna šventovė bu
vo maldininkų. Dalyvavo daug Rod- 
nės lietuvių. Teko išklausyti daug 
išpažinčių. Jam talkino kun. Kazi
mieras Kuzminskas iš Čikagos. Lon
dono lietuviai yra dėkingi kun. D. 
Lengvinui už jų aplankymą. D. E.

J. A. Valstybės
PASAULINES BALTIEČIŲ SAN

TALKOS — Baltic World Confer
ence posėdyje veiklos apžvalgą pa
darė prezidiumo pirm. Ilmar Pleer, 
estas. Pagrindinis dėmesys buvo skir
tas Europos saugumo konferencijai, 
“Laisvės Radijo” jau pradėtoms lie
tuvių laidoms, kurias šią vasarą pa
pildys estų ir latvių laidos, šios tai
tiečių organizacijos prezidiumo pir
mininku, sekretorium ir iždininku 
kasmet būna viena tautybė, o vice
pirmininkais — kitų dviejų tautybių 
atstovai. Pirmojo prezidiumo vado
vybę 1973 m. sudarė lietuviai su 
pirm. dr. K. J. Valiūnu priešakyje. 
1974 m. prezidiumui vadovavo estai 
ir jų pirm. I. Pleer. Šiemetinę prezi
diumo vadovybę perėmė latviai: 
pirm. Uldis Grava, sekretorė A. Spir
ge ir iždininkas A. Liejinš. Naujasis 
pirm. U. Grava posėdžio dalyvius su
pažindino su numatytos veiklos gai
rėmis. Santalkos prezidiumas bend
radarbiaus su Jungtiniu Baltiečių 
Komitetu JAV, Baltiečių Federacija 
Kanadoje, Baltiečių Taryba Austra
lijoje, Baltiečių Draugija Vokietijo
je ir Baltiečių Taryba Britanijoje. Į 
planus yra įtraukta informacinė bal
tiečių konferencija, bendra tarptau
tinė veikla, d?’ glausta susieta su 
Europos sa>’ ,io ir bendradarbia
vimo kon_.encija.

JAV IMIGRACIJOS DEPARTA
MENTAS vėl yra atkreipęs dėmesį į 
1941-45 m. įvykius okupuotoje Lie
tuvoje. Kaikurie lietuviai įvairiose 
valstijose susilaukė klausimų apie 
žydų kalinimą bei jų žudymą. BALFo 
pirm. M. Rudienė yra pareiškusi pro
testą Imigracijos Departamente Va
šingtone dėl jo pareigūnų neteisėto 
elgesio. Kad BALFas turėtų daugiau 
duomenų šiam reikalui ginti, pa
kviestieji tokiems apklausinėjimams 
prašomi pranešti BALFo Centrui, 
2606 W. 63rd St., Chicago, Ill. 60629.

ISTORIKAS DR. JUOZAS JAKŠ
TAS, “Tž” ir kitų laikraščių bei žur
nalų bendradarbis, sunkiai susirgo 
Klevelande ir yra paguldytas ligoni
nėje. Linkime jam greit pasveikti ir 
vėl grįžti i spaudos barus.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTI
NĖS Sąjungos XIV seimas įvyks Kle
velande gegužės 24-25 d.d. Seimas 
sukaktuvinis, nes šiemet sukanka 25 
metai nuo ALT Sąjungos įsisteigi- 
mo JAV. Be to, 60 metų sukaktį 
švenčia ir tautinės minties laikraš
tis “Dirva”. Seimo posėdžiai, pokylis 
su sol. A. Simonaitytės ir akompa- 
niatorės B. Smetonienės atliekama 
programa bus “Ramanda Inn” vieš
butyje, 2811 Euclid Ave., Wickliffe, 
Ohio 44092. Kartu su seimu įvyks ir 
“Vilties” draugijos suvažiavimas.

LIETUVIŲ PASIRODYMAIS Niu
jorke JAV 200 metų sukakties ren
giniuose rūpinsis specialus komite
tas — dr. V. Paprockas, P. Jurkus, 
R. Žymantaitė, R. Kezys, G. Kumpi- 
kaitė, P. Ąžuolas, J. Maurukas, V. 
Radzivanas ir A. Varnas. Šį pradinį 
komitetą ateityje greičiausiai teks 
papildyti.

DAYTON LIETUVIŲ KULTŪROS 
TARYBA šios vietovės priemiesty
je, Ohio valstijoje, ištisą mėnesį 
greitkeliu keliaujantiems amerikie
čiams priminė Lietuvos pavergimą 
didžiule išsinuomota reklamine len
ta. Įrašas anglų kalba skelbė: “Prisi
mink pavergtą Lietuvą. Niekas ne
gali būti laisvas, kol bent vienas te
bėra pavergtas”. Įrašas buvo iliust
ruotas Niujorko Laisvės statula, nu
leidusią iškeltąjį žibintą ir ranka už
sidengusia savo veidą.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIŲ BIU

LETENIS “Gairė” P. Kriščiūno raši
niu pabrėžia lietuviams talkinančių 
draugų klausimą. Jų telkime gražų 
pavyzdį yra parodęs Venecuelos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Aras 
Mažeika, studijuojantis Karako mies
to S. Bolivaro universitete. Čia jo 
italų kilmės bičiulis Venanzio Ci- 
pocci, dažnai atstovaujantis Venecu- 
elai tarptautinėse akordeonistų var
žybose, jau daug metų be jokio atly
ginimo groja mūsų tautinių šokių 
grupei, kurios eilėse taip pat yra ve- 
necueliečių studentų. Minėtam ita
lui taipgi dažnai tenka ir vargoninin
ko pareigos lietuviškose pamaldose 
La Vega bažnyčioje. P. Kriščiūnas 
rašo: “Mūsų lietuviškoje bendruome
nėje yra daug mišrių šeimų. Tos šei
mos yra mūsų tautos dalis. Brangin
kime jas, bendraukime su jomis kaip 
galima glaudžiau. Žinokime, kad tos 
šeimos yra mūsų broliai, seserys ir 
jų giminės — mūsų draugai. Kovoje 
dėl tėvynės išlaisvinimo ir lietuvy
bės gaivalingo išlaikymo kiekvienas 
talkininkas mums yra reikalingas ir 
brangintinas”.

Urugvajus
JAUNIMO KONGRESO rengėjų 

komitetas Montevidėjuje lėšoms 
telkti suorganizavo loteriją, kurios 
pagrindinis laimikis yra patefonas 
su radijo aparatu. E. Jusys paskoli
no pinigų jo dalims nupirkti, o jas 
sumontavo Edmundas Audruškevi- 
čius. Tikimasi parduoti tūkstantį bi
lietų po 2.000 pezų. III PLJ Kongre
so tautinių šokių šventės vadovu pa
kviestas dantų gydytojas Alfredas 
Stanevičius, vadovaujantis Montevi- 
dėjo ansambliui “Ąžuolynas”.

Argentina
PROF. ANTONIO KRAPOVICKAS 

atstovavo Argentinai Brazilijoje įvy
kusiame tarptautiniame inžinierių - 
agronomų kongrese. Jis yra dažnas 
tokių kongresų dalyvis.

PRAMONĖS INŽINIERIAUS DIP
LOMĄ gavo Romualdas Laurinavi
čius, baigęs studijas Buenos Aires 
universitete. Diplomo įteikimo iškil
mėje dalyvavo jo motina Cecilija 
Ceikauskaitė - Laurinavičienė ir se
suo Marija-Elena. Tos pačios dienos 
vakarą jos išskrido į Los Angeles 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIAI šv. Ka

zimierą prisiminė klebono kun. A. 
Spurgio, MIC, koplyčioje pravesta 
švč. Sakramento adoracija ir po pa
maldų Įvykusia akademija Lietuvių 
Katalikų Centro salėje. Mozaikinio 
pobūdžio paskaitą skaitė Pr. Pusdeš- 
ris, A. J. Jūragio, A. Tyruollo, P. 
Jurkaus, Pr. Pusdešrio eilėraščius — 
S. Kubilius, V. Bardauskaitė, L. Ru- 
pinskaitė su fortepijone R. Varnai
tės palyda. Jaunimas atliko E. Var
nienės režisuotą Pr. Pusdešrio vaiz
delį “Trys apelsinai”, simboliškai at
stovavusį Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Vaišių metu buvo pasveikintas 
vardadienio proga klebonas kun. Al
binas Spurgis, MIC. šventė baigta 
sekančią dieną, sekmadienį, iškil
mingomis pamaldomis, kuriose or
ganizacijos dalyvavo su savo vėliavo
mis.

KAZIUKO MUGĖ Sydnėjuje buvo 
pradėta kun. P. Butkaus atnašauto
mis Mišiomis, giedant muz. Br. Kive- 
rio vadovaujamam “Dainos” chorui. 
Mugę parapijos salėje surengė skau
tai, Kovo sporto klubas ir Australi
jos Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Ren
gėjai buvo suorganizavę net tris lai
mikiais gausias loterijas su tradici
niu laimės šuliniu, du valgių ir gėri
mų bufetus. Mugę papildė parodėlė
— rankdarbių, E. Lašaičio ir J. Gu
daičio medžio drožinių, P. Zarembos 
Lietuvos pinigų ir pašto ženklų. Už 
šį renginį visiems dalyviams ir talki
ninkams dėkoja Sydnėjaus Lietuvių 
Katalikų Draugijos valdyba.
Turkija

PRANO IR ALGIRDO BRAŽINS
KŲ byla, trukusi ketverius metus, 
pagaliau buvo užbaigta š.m. sausio 
17 d. Turkijos aiigščiausiame teisme 
Ankaroje. Nors jiems teko ilgokai 
kentėti, bet tikslas buvo pasiektas
— Turkija P. A. Bražinskų neatida
vė sovietams. Jų išvykimu į kurį 
nors kitą kraštą, turintį daugiau lie
tuvių, rūpinasi VLIKas. Tikimasi, 
kad emigracijos aplinkybės paleng
vės, kai P. A. Bražinskai gaus pabė
gėlių teises. Iki to laiko jiems gali 
tekti įsikurti Turkijoje, bet jau kaip 
laisviems žmonėms.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ Šv. Kazi

miero parapijos metiniame susirin
kime pranešimus padarė klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, ir tary
bos pirm. S. Kasparas. Parapija, už
baigusi priestato statybą, dabar ta
po tikru lietuvių centru, bet dar turi 
2.500 sv. skolos. 1975 metams per
rinkta senoji parapijos taryba: S. 
Kasparas, I. Dailidė, J. Parulis, J. 
šemeta, J. Babilius, A. Černiauskas 
Ir J. Dirvonskis; iždininku išrinktas 
A. Knabikas, pinigų rinkėju švento
vėje — S. Starolis.

DVI TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPES 
turi šeštadieninė Londono lietuvių 
mokykla. Vieną jų sudaro mokiniai 
nuo 5 metų amžiaus iki 14, kitą — 
vyresnieji. Repetuojama šv. Kaži* 
miero parapijos salėje. Tautinių šo
kių moko F. Senkuvienė, A. Pukšty- 
tė ir A. Stepanienė, o grupių pasiro
dymais rūpinasi V. Jurienė, 421 
Hackney Rd., London, E. 2. Šiemet 
šokėjai yra pakvietsi j du anglų ren
ginius.

Šveicarija
PROF. DR. JUOZAS ERETAS gy

vai dalyvauja lietuvių išeivijos gyve
nime savo paskaitomis, straipsniais, 
knygomis. Įvairiomis progomis jis 
kalba ir rašo kitataučiams apie Lie
tuvą bei kitus Baltijos kraštus. Pa
staruoju metu jis persikėlė į kitą 
butą. Naujasis jo adresas: J. Eretas, 
Oetlingerstr. 8, Basel, Switzerland.

Belgija
BELGIJOS LIETUVIUS APLAN

KĖ du saleziečiai — kun. H. Šulcas 
iš Brazilijos ir kun. P. Urbaitis. Pir
masis rinko aukas Brazilijos lietuvių 
jaunimo stipendijoms, lankė lie
tuvaites seseles vienuolynuose. Gai
la, kad dėl Belgijos lietuvių išsisklai
dymo neturėjo progos padaryti pla
tesnio pranešimo apie Brazilijos lie
tuvius. Kun. P. Urbaitis yra para
šęs knygą “Kinija — Azijos milži
nas”, kurią užsisakė ir keli Belgijos 
lietuviai. Jis dalyvavo Vasario 16 
minėjime Licže, lankėsi pas lietu
vius Briuselyje, Limburge, kur pasi
meldė už tuo metu laidojamą a.a. 
Andrių Jančiauską, mirusį Winters- 
lage, ir grįžo Romon.

Vokietija
DR. A. RUKŠA, 89 Augsburg, Lan- 

gemarekstr. 42, W. Germany, prašo 
atsiliepti Augsburge palaidoto a.a. 
Juozo Vilkutaičio gimines ar bičiu
lius. Kapinių vadovybė reikalauja 
pratęsti jo kapavietės apmokėjimą. 
Priešingu atveju kapas ir paminklas 
bus sunaikinti.

Italija
STASYS LOZORAITIS, Lietuvos 

diplomatijos šefas, Vasario 16 pro
ga tarė žodį pavergtai tautai ir lais
vajai išeivijai, stiprinantį laisvės at
gavimo viltis. Dabartiniai politiniai 
posūkiai nenuslopins nuskriaustųjų 
troškimo būti laisvais, ir ateityje 
taps sprendžiamuoju veiksniu.
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Kugelio balius universitete

1975 m. kovo 19 d. Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdyba posė
džiavo kartu su KLB pirmininku J. 
R. Simanavičiumi. Nutarta, kad apy
linkių kandidatų Į atstovus sąrašai 
turi būti pateikti KLJS valdybos rin
kimų komisijai nevėliau š.m. balan
džio 28 d. Kandidatų sąrašai turi bū
ti paskelbti spaudoje prieš rinkimus. 
Rinkimų data — š.m. birželio 1, sek
madienis.

ATSTOVŲ SKAIČIUS
Kanadai i šį kongresą tenka siųsti 

17 atstovų. Tas skaičius paskirstytas 
proporcingai pagal lietuvių skaičių 
apylinkėse. Taigi skelbiame sekan
čius atstovų skaičius pagal apygar
das, sudarytas iš kelių apylinkių. Tuo 
būdu Vancouver, BC., Calgary, Alta, 
Edmonton, Alta, apygarda gauna 1 
atstovą. Winnipeg, Man., Thunder 
Bay, Ont., Sault Ste. Marie ir Sud
bury, Ont., gauna 1 atstovą. Wind
sor, Ont. — 1 atstovą. London, Rod
ney ir Delhi, Ont. — 2 atstovus. Ha
milton, Ont. — 3 atstovus. Toronto, 
Oakville, Ont. — 5 atstovus. St. Ca
tharines ir Welland, Ont. — 1 atsto
vą. Ottawa, Ont. — 1 atstovą. Mont
real, PQ. — 2 atstovus.

Kandidatuoti gali kiekvienas jau
nuolis tarp 18-20 m. amžiaus, kuris 
atitinka atstovo kvalifikacijas. Jas 
tikrina speciali apylinkės rinkimų 

komisija, kurios funkcija baigiasi 
prasidėjus rinkimams. Balsuoja vi
sas jaunimas tarp 16-30 m. amžiaus 
pagal Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos statutus. Norintis kandida
tuoti gali kreiptis i savo apylinkės 
Bendruomenės valdybą arba į apylin
kės Jaunimo Sąjungos atstovą, kuris 
kandidato pavardę perduos apylin
kės rinkimų komisijai. Komisijos tu
rėtų būti sudarytos nevėliau 1975 m. 
balandžio 11 d.

CENTRINĖ RINKIMŲ KOMISIJA
1. Kanados Lietuvių Jaunimo Są

junga kartu su KLB valdyba rūpi
nasi atstovų į III PLJK rinkimais.

2. KLJS rūpinasi jaunimo kongre
so atstovams rinkti vyriausios rinki
mų komisijos sudarymu Kanadoje. 
Komisijon įeina bent vienas KLB at
stovas ir bent vienas KLJS atstovas. 
Komisijos narių skaičius neribotas.

3. Vyriausia rinkimų komisija rū
pinasi apylinkių rinkimų komisijų 
sudarymu.

4. Vyriausia rinkimų komisija ga
vusi iš apylinkių kandidatų sąrašus, 
juos skelbia spaudoje su trumpu 
kiekvieno kandidato aprašymu. Jinai 
taip pat paruošia balsavimo blankus 
rinkimams.

5. Atstovus išrinkus, vyriausia rin
kimų komisija išrinktų atstovų sąra
šus pateikia Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdybai Pietų Ameri
koje.

APYLINKIŲ ATSTOVŲ 
RINKIMŲ KOMISIJOS

1. Apylinkių atstovų rinkimų ko
misijos taip sudaromos: įeina bent 
vienas LB atstovas, paskirtas apylin
kės valdybos, bent vienas tos apy
linkės KLJS atstovas, kuris pats ne
kandidatuoja į atstovus, ir toje apy
linkėje veikiančių jaunimo organiza
cijų atstovai, kur tokios organizaci
jos veikia, šios komisijos turi būti 
sudarytos nevėliau š. m. BALAN

Čikagietės įspūdžiai apie studentus
Tuo pačiu metu, kai Ročeste- 

ryje uolūs jauni veikėjai plana
vo ateinančio jaunimo kongreso 
programą Pietų Amerikoje, ki
tas jaunimo būrys nuvyko i 
Montrealio Studentų Sąjungos 
rengiamą slidinėjimo iškylą 
Laurentidų kalnuose. Buvom 
apsistoję St. Donat miestelyje, 
maždaug 70 mylių už Montrea
lio.

Iš Čikagos mūsų buvo 10 
asmenų. Vieni atvyko autobu
sais, traukiniais, kiti — automo
biliais. Sutikom čikagiečių, ku
rių Čikagoje net nepažinojom. 
Bet svarbiausia — susitikom 
daug jaunimo iš kitų vietovių: 
Bostono, Klevelando, Detroito, 
Toronto ir, žinoma, iš Montrea
lio. Kaikurie atvyko net iš Va
šingtono, D.C., ir Londono, On
tario.

Rytais keldavomės prieš aš- 
tuonias, kad suspėtume pusry
čiams. Po to — slidinėti kalnuo
se arba lygumose, pasigėrėti 
gamta naudojantis sniegšliužėm 
(snow shoes).

Stovyklos tvarka buvo lais
vesnė, palyginus su ateitininkų 
arba skautų stovyklomis, kurio

DŽIO 11 D. Apie tokių komisijų su
darymą pranešama telefonu: Almiui 
Kuolui 416-769-7051 arba J. R. Sima
navičiui tel. 416-LE4-1274 Toronte.

2. Apylinkių rinkimų komisijos 
rūpinasi kandidatų sąrašų sudarymu 
ir pateikimu vyriausiai rinkimų ko
misijai nevėliau 1975 m. BALAN
DŽIO 28 D. su trumpais kandidatų 
aprašymais. Komisija tikrina kandi
datų aprašymais. Komisija tikrina 
kandidatų kvalifikacijas, pati prave
da rinkimus ir, atstovus išrinkus, lik
viduojasi.

3. Komisija praneša rinkimų re
zultatus 48 valandų laikotarpyje rin
kimams pasibaigus Almiui Kuolui 
arba J. R. Simanavičiui.

4. Neaiškumams iškilus, sprendi
mus daro vyriausia rinkimų komi
sija.

5. Komisijos darbas baigiasi rin
kimų rezultatus surinkus ir prane
šus vyriausiai rinkimų komisijai.

KANDIDATŲ Į ATSTOVUS 
KVALIFIKACIJOS

1. Visas lietuviškas jaunimas tarp 
18-30 m. amžiaus turi teisę kandi
datuoti į atstovus III pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso.

2. Kiekvienas norintis kandida
tuoti registruojasi apylinkėje vei
kiančioje rinkimų komisijoje arba 
Bendruomenės apylinkės valdyboje 
nevėliau 1975 M. BALANDŽIO 25 D.

3. Kandidatas kalba ir rašo lietu
viškai.

4. Kandidatas pateikia apylinkės 
rinkimų komisijai savo veiklos apra
šymą (“resume) ne tik lietuvių, bet 
ir anglų tarpe.

5. Kandidatas tikrai galės 1975 m. 
gruodžio 19 d. iki 1976 m. sausio 8 
d. vykti Pietų Amerikon.

6. Kandidatas garantuoja, kad ga
lės užsimokėti bent nustatytos 
kongreso kainos, t.y. bent §450. 
(Šiuo metu numatyta kaina — $600).

7. Kandidatas pateikia tris reko
mendacijas: a. iš Bendruomenės or
gano, b. iš jaunimo vieneto, c. asme
ninę iš ne šeimos nario.

8. Kandidatas parašo komisijos 
nustatyta tema rašinį ir dalyvauja 
pasikalbėjime su komisija (‘inter
view’).

* Asmenys, studijuojantys ne sa
vo gyvenamoje apylinkėje, turi teisę 
kandidatuoti vienoje ar kitoje vie
toje, bet ne abiejose. Kandidatuoja
ma apylinkėje, kur asmuo numato 
bent pusę metų praleisti grįžęs iš 
kongreso, kad galėtų darbuotis vyk
dant kongreso nutarimus toje apy
linkėje, kuri jį išrinko.

Atitinkąs šias kvalifikacijas as
muo įrašomas į kandidatų sąrašą, ku
ris pateikiamas vyriausiai rinkimų 
komisijai nevėliau 1975 M. BALAN
DŽIO 28 D.

PASTABOS
1. Kandidatais negali būti asme

nys, kurie priklauso rinkimų komisi
jai.

2. Apylinkėse, kuriose atsiranda 
tiek kandidatų, kiek reikalinga tu
rėti atstovų, arba mažiau, visi kan
didatai be balsavimo bus skaitomi iš
rinktais ir bus pilnateisiais atstovais. 
Apylinkėse, kurios turės mažiau kan
didatų, negu reikia turėti atstovų, 
savo vietas praranda. Jos bus paskir
tos kitoms apylinkėms pagal vyriau
sios rinkimų komisijos nuožiūrą.

3. Balsuoti turi teisę visas lietu
viškas jaunimas tarp 16-30 m.

4. Kandidatai dalyvauja bendra
me jaunimo suvažiavime Londone, 
Ont., 1975 m. gegužės 17-19 d.

5. Rinkimai bus 1975 m. birželio 
1 d.

6. Bendruomenė bandys padengti 
'A kelionės išlaidų atstovams. Skel
biama kelionės kaina $600 atstovui, 
įskaitant visas kitas išlaidas. Reiš
kia, atstovas, sumokėjęs pinigus, ga
li apsieiti be jokių kitų išlaidų, iš
skyrus asmenines. Bendruomenės 
pajėgumas prisidėti prie išlaidų pri
klausys nuo surinktų aukų. Dėlto 
ypatingai svarbus yra visų prisidėji
mas prie kongreso vajaus, kad kuo 
daugiau būtų galima prisidėti prie 
kelionių papiginimo visiems, norin
tiems vykti Pietų Amerikon.

KLB ir KLJS

se man teko dalyvauti.
Matėm gerų slidinėtojų ir la

bai neprityrusių (kaip ir aš pa
ti). Teko mums slidinėti keliose 
vietose papigintom grupės kai
nom. Grįždavom po pietų apie 
4 v. Po vakarienės būdavo įvai
rių užsiėmimų: vieni kortom lo
šė, kiti pupų maišą (bean bag) 
mėtė, treti sėdėjo ant supamų 
kėdžių prie ugnies, ilsėdamiesi 
po sunkios dienos. Kai šokiai 
prasidėdavo, visi pamiršdavo pa
vargusius kūnus. Šokom ir val
sus, ir polkas, ir modernius šo
kius, kokius tik mums grojo 
plokštelės, parūpintos motelio 
savininkų ir tos stovyklos vado
vų.

Buvo konkursai — šluotinio 
(broomball) ir slidinėjimo; lau
žas lauke ir labai smagus Naujų 
Metų sutikimas.

Stovykla buvo gražiai suorga
nizuota Montrealio Lietuvių 
Studentų Sąjungos (ačiū jums!). 
Maistas buvo skanus, oras ge
ras, gal irgi užsakytas (nors 
man truputi buvo šalta slidi- 
nėjant). Montrealiečiai buvo vi
siems malonūs.

Slidinėjimo stovykla neturėjo

Susirūpinę svarsto trečiojo pasaulio lietuviiį jaunimo kongreso reikalus. Viduryje — Romas Sakadolskis, vado
vavęs antrojo kongreso ruošai ir talkinąs trečiajam kongresui; kairėje — Nelida Zavickaitė iš Argentinos

Nepamiršę praeities žvelkime ateitin
Mūsų nepriklausomybės šven

tės metu Simas Kudirka į mus 
kalbėjo su nuostabiu paprastu
mu ir atvirumu. Jo mintis turi
me ypatingai įsidėmėti mes, čia 
Kanadoje gimusieji.

Visi esame užaugę dažnai gir
dėdami tėvų pasakojimus apie 
komunizmą — minties ir žmo
gaus dvasios vergiją, laisvo gal
vojimo ir religijos naikinimą, 
Stalino baisiuosius nusikaltimus 
komunizmo vardu. Visdėlto po 
II D. karo moderniosios komu
nikacijos dėka “raudona” spal
va yra pasidariusi- “ružava”! 
Daugumai komunizmas jau at
rodo nebe toks brutalus ir des
potiškas. šiandieniniai komu
nistai vaizduojami kaip švelnes
ni, humaniškesni- Visa tai, kaip 
Simas Kudirka mums aiškiai 
apibūdino, pasakodamas apie sa
vo pergyvenimus Vladimiro ka
lėjime, yra tik pasaka! Tačiau 
kanadiečiai yra tiek pripratę 
prie moderniosios komunikaci
jos ružavumo, kad yra sunku 
juos įtikinti. Tiktai per tokius 
asmenis kaip Kudirka, o ne per 
oficialiuosius Kremliaus masi
nės komunikacijos specialistus 
tegalima sužinoti, kokia yra tik
rovė už geležinės udangos.

Mums rūpi dabartis
Kai mūsų tėvai čia atvyko, jie 

kanadiečiams kalbėjo apie tai, 
kas buvo. Pirmieji įspūdžiai 
sunkiai išdildomi. Dėlto dauge
lis kanadiečių mano, jog lietu
viai ir visos kitos etninės gru
pės gyvena praeitimi. Federaci
nės valdžios daugiakultūrės po
litikos dėka Kanada žino šiek 
tiek apie tautinius baltiečių šo
kius, muziką, tautinius drabu
žius bei valgius. Tai svarbus įna
šas į mūsų pačių ir kitų kana
diečių gyvenimą. Gerai, bet ką 
tai pasako apie laisvę? Kaip yra 
su didesniais reikalais, kuriems 
mes taip pat atstovaujame ir 
kurių esame simboliai?

Mūs tėvai mums perteikė iš 
Lietuvos atvežtą paveldėjimą, 
bet mes negalime sustoti vien 
ties praeitimi. Esame lietuviai, 
bet esame taip pat ir kanadie
čiai. Kaip laisvo krašto piliečiai, 
besinaudoją savo teisėmis, turė
sime įtakos tiktai tada, jei tap
sime tokiais kanadiečiais, kurie, 
nepamiršę praeities, žvelgs į 
ateitį. Vadovaudamiesi praeity
je išmoktomis pamokomis, turi
me kurti šiandieninį pasaulį. 
Mums komunizmo supratimas 
negali remtis vien tik tėvų pri
siminimais. Mes turime patys 
išgirsti ir suprasti, ką sako 
mums Kudirkos, Solženicinai, ir 
sekti įvykius Sovietų Sąjungos 
satelituose. Turime atsiminti, 
kad nepaisydami sunkios gele
žinės priespaudos, studentai de
monstravo Lietuvoje, Čekoslo
vakijoje, Jugoslavijoje. Žmonės 
deginasi, norėdami išreikšti sa
vo protestą. Vis atsiranda tokių, 
kaip Nurejevas, Kudirka, kurie 
atsisako gyvenimo po geležine 
priespauda ir siekia laisvo gy
venimo. Protestai dažnai už- 
gniaužiami, bet vos spėja vieną 

jokių specialių tikslų — norėjo 
tiktai sudaryti sąlygas atsikvėp
ti po įtempto mokslo. Smagu 
buvo sutikti naujų lietuvių, pa
silinksminti ir paslidinėti tik
ruose kalnuose. Dabar turime 
padaryti sprendimą — kur vyk
ti 1975 metais: į Montrealyje 
rengiamą LSS suvažiavimą, sli
dinėjimo stovyklą Laurentidų 
kalnuose ar į Pietų Amerikoje 
įvyksiantį jaunimo kongresą?

Ramunė Kubiliūtė 

numalšinti, kur nors kyla kitas. 
Mūsų tėvai atsimena karo meto 
pergyvenimus. Kudirka ir Sol- 
ženicinas yra mūsų pergyveni
mai!

Angliškoji ir prancūziškoji 
Kanados dalis mūsų klausys, 
jeigu mes suprasime jų gyveni
mo būdą bei galvoseną. Ar ga
lime tikėtis, kad jie mūsų klau
sys, jei kartosime pasakojimus 
vien tik apie savo tautos kan
čias, kurios vyko prieš 20 metų? 
Jie mums simpatizuoja, bet ma
žai domisi praeities įvykiais. Ar 
tokia simpatija iš tolo iš tikro 
daug padeda laisvės kovai? Ma
nau, neužtenkamai. Jei daugu
ma kanadiečių į mus žvelgia tik
tai kaip į etninę grupę, kyla 
klausimas, ar jie laiko mus ka
nadiečiais, kaip ir jie patys, ar 
žiūri į mus kaip į paskutinius 
likučius bemirštančios tautos? 
Manau, kad kol kas jie į mus 
žvelgia antruoju požiūriu. Dėl
to nėra ko pykti ar užsigauti. 
Mes turime didžiuotis savo kul
tūra ir menu, bet taip pat nepa
miršti, kad turime duoti įnašą 
ir kitose srityse.

Mūsų vieta Kanadoje
Kai einame į simfoninį kon

certą, scenoje matome žmones, 
kaip ir mes, paprastai apsiren
gusius juodai — nieko iššau
kiančio, kad galėtume visą dė
mesį kreipti į muziką. Užtenka, 
kad jie yra vyrai ir moterys, 
kaip ir mes. Atsilošę tada gėri
mės gražia simfonija — dide
liais ir mažais garsais, lyg kaž
kokia magija, kad toks didelis 
skaičius žmonių susijungia vie
nam didžiam tikslui.

Mes turime atsiminti, iš kur 
esame kilę, turime mokėti kal
bą ir pažinti tėvų krašto istori
ją, bet taipgi privalome gerai 
pažinti šį kraštą, kuriame esa
me gimę. Turime įrodyti, kad ir 
jį suprantame, , mylime tiek, 
kiek ir anglai ar prancūzai. Tu-

I ko ras
Vienmotoriu lėktuvu

Saulėtekis pagimdė naują rytą. 
Pilki debesys apsupo saulės 
spindulius, lyg kalėjimo sienos. 
Nejaugi ta pati saulė, kuri iš
džiovino milžinus žemės plotus, 
kuri įgalino gyvybę ir kuri prieš 
daugelį metų sudegino Ikaro 
sparnus . . . nejaugi ta pati sau
lė dabar liko mažiau galinga už 

■debesų pulkus?
Vienmotoris padangių keliau

tojas tupėjo lauko kampe. Atsi
sukęs i vėją, jis išbandė savo jė
gas, kad nereikėtų prievarta 
grįžti į žemės karalystę. Užpa
kalyje lankstėsi augštos žolės 
sukeltame vėjuje. Priekyje ho
rizonto linija ryškiai skyrė di
namišką dangų nuo žemės iner
tiškumo. Lėktuvas pasispyrė 
pirmyn. Ratai sukosi greičiau ir 
greičiau. Nelygi žemė pradėjo 
kratyti lėktuvą, bet negalėjo su
laikyti paukščio — jis pakilo į 
kitą pasaulį, kuriame viešpatau
ja vėjai, debesys ir saulė.

Pasuko jis į rytus. Vien tik 
motoro ūžimas skrodė paslap
tingą naujo pasaulio ramybę. 
Tik skubantis vėjas bandė stum
dyti lėktuvą į visas puses. Ta
čiau lėktuvas ryžtingai skriejo 
savo keliu, plaukdamas drauge 
su debesimis. Kaikuriose vieto
se tamsios lietaus užuolaidos už
dengė žemę, ir lėktuvas pagavo 
jų kraštus. Jo sparnus puolė ka
ringi lietaus lašai. Kaip rutuli
niai guoliai ant metalinio būg
no, lietus stipriai barbeno. 

retume jam atiduoti savo duoklę 
kaip geri darbininkai, dailinin
kai, staliai, žurnalistai, politikai, 
gailestingosios seserys, advoka
tai ar mokytojai. Turime su pa
sididžiavimu panaudoti savo 
praeitį stiprinti šiam kraštui. 
Perdaug gerai žinome, kokia 
yra komunistinė ideologija ir 
kaip jinai paveikia žmogaus gy
venimą. Jausdami atsakomybę 
ir tam kraštui, kuriame gimėm, 
įrodysime anglams ir prancū
zams, kad nesame tik mažo 
krašto dalis, kuri naudojasi šio 
krašto laisve bei gėrybėmis tik 
tam, kad išlaikytų savo praeitį. 
Jei būsime geri Kanados pilie
čiai, kurie aktyviai prisideda 
prie šio krašto augimo, jie į 
mus žvelgs ne kaip į svetimus, 
bet kaip į savus kanadiečius, ku
rie savo patirtimi yra daugiau 
susipažinę su komunizmo pavo
jumi, negu jie. Tada, jeigu jie 
mūsų klausytų, būtų lyg simfo
nijos klausymas. Mes tada pasi
rodysime tokie pat kanadiečiai 
kaip ir jie. Besiklausydami mū
sų, jie supras, kad mūsų “muzi
ka” yra simbolis tos dvasinės 
laisvės, kuri padaro šį kraštą di
deliu ir stipriu. Tai padės jiems 
atpažinti, kas yra priešas, ir nu
rodys ideologijos silpnybes. Ka
nada tada bus dėkinga ne tik už 
mūsų įvairiaspalvius tautinius 
drabužius, bet ir įvertins mūsų 
įžvalgumą laisvės srityje. Ji 
matys, kad mes branginame lais
vę, norime ją perduoti tiems, 
kurie jos trokšta ne tik Lietuvo
je, bet ir kituose pavergtuose 
kraštuose!

Esu tikra, kad visi esame pa
našiai galvoję apie savo vietą 
Kanadoje. Taip pat esu tikra, 
kad Kudirka yra palietęs visų 
širdis Šiaurės Amerikoje — ne 
tiktai mūsų lietuvių. Per Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mus bei šventes yra tikslu apie 
šitokius dalykus kalbėti bei juos 
prisiminti. Aida Žiūraitvtė

antrasis
saulės ir debesų kovoje

Išsisukdamas iš lietingų debe
sų, lėktuvas skrido ežero kranto 
link. Netrukus jis atsidūrė virš 
plento. Upės, ežerai, tiltai, pie
vos ... Visi gerai pažįstami bi
čiuliai iš žemės pasaulio atrodė 
visiškai skirtingai — kaip nau
ji, gal net ir įdomūs, kaip mėnu
lio krateriai mokslininkams.

Priekyje horizontas slėpėsi už 
ūkanų uždangos. Saulės visiškai 
nesimatė. Dešinėje pusėje ežero 
pilkumas atsidūrė dangaus bal
tume. Kur ežeras, kur dangus 
— tik spėlioti buvo galima. At
rodė lyg būtum prie pasaulio 
krašto — vienoje pusėje laukai 
ir keliai, o kitoje pusėje — tuš
tuma.

Po valandėlės priešakyje iš
niro didelis kalnas, kaip laivas 
iš miglos. Buvo tarpas tarp jo ir 
tamsesnio debesio. Nežinia, ar 
buvo palikta pakankamai vietos 
tame tarpe, ar padėtis reikalavo 
daryti posūkį į šiaurės pusę, kur 
keli saulės spinduliai viliojo ke
liautoją. Artėjant prie kalno, 
padėtis pasidarė aiškesnė. Kal
nas ir debesys pasidavė mažam 
dangaus keliautojui, ir jis pra
slinko pro tarpelį, kaip pelė pro 
skylutę. Debesys, pajutę savo 
galybės įžeidimą, bandė iš pyk
čio paleisti vandens srovę, bet 
veltui.

Šone jau buvo matyti Trento- 
no aerodromas su ilgais, išplės
tais takais. Kažkaip atrodė daug 
saugiau. Priešakyje saulės spin-

Lietuviškoji studentų veikla 
Guelph, Ont., universitete švys
telėjo vasario 21 d. lietuvių stu
dentų suruoštame “Kugelio ba
liuje”. Guelph miestelyje nėra 
lietuvių kolonijos, taigi lietuviš
kai veiklai atstovauja dabar su
sidaręs nemažas lietuvių studen
tų būrelis. Suvažiavo į balių 
daugiau kaip 20 studentų iš 
Guelph, MacMaster ir Waterloo 
universitetų. Visi stiprinosi stu
dento Ričardo Urbanto skaniai 
iškeptu kugeliu. Tai buvo gera 
proga visiems susipažinti, paba- 
liavoti, pasišokti tikrai gyvoje 
studentiškoje nuotaikoje.

Planuojama ir tolimesnė veik
la: norima sušaukti kelis susi
rinkimus rimtesnei veiklai dar 
prieš šių mokslo metų pabaigą. 
Susirinkimuose bus gera proga 
studentams sužinoti daugiau in
formacijų apie III pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą, kuris 
įvyks Pietų Amerikoje ateinan
čių Kalėdų laikotarpyje. Taip 
pat bus pateikiamos žinios apie 
Lietuvių Studentų Sąjungą bei 
jos veiklą ir pastangas išvystyti 
lietuvišką studentų veiklą uni
versitete. Bandome visiems pra
nešti apie susirinkimus ir kitą 
veiklą, deja, dar nevisi lietuviai 
studentai, kurie studijuoja Gu

Manė, kad mes padavėjos
Taip neseniai, rodos, buvo va

sara, važiavau su ’’Aido” choru 
į Europą, vaikščiojau garsiųjų 
miestų gatvėmis, o, žiūrėk, jau 
nuo to laiko prabėgo keli mėne
siai. Atskleidžiu nuotraukų al
bumą ir paskęstu prisiminimuo
se: štai karalienės rūmai Londo
ne, štai Hamburgo uostas, Ro
mos kolizėjus. O kas čia? Auto
buse sėdynė, virš sėdynės dvi 
nukirstos galvos, už galvų — 
apdulkėjęs langas. Pro langą ma
tyti kažkoks kreivas, neaiškus 
bokštas. Būtinai, pagalvoju, tu
riu išeiti fotografės kursą.

Štai nuotrauka, padaryta ae
rodrome. Neatsimenu kuriame, 
nes jų buvo tiek daug, o kai rei
kia kiekviename iš eilės išsėdė
ti po tris-keturias valandas, kaž
kaip jie praranda visas savo 
ypatybes. Stovime uniformuo
tos. Nepatarčiau uniformuotom 
mergaitėm stovėti kartu aerod
romuose. Labai sunku įtikinti 
informacijos jieškančius žmo
nes, kad nesi lėktuvo padavėja, 
ypač kai priėjęs žmogus kalba 
svetima kalba ir nenori atsi
traukti negavęs informacijų. Jei 
kada pritrūkdavo kantrybės, 
pavaidindavom, kad tikrai esa
me padavėjos. Tikiuosi, kad ne- 
perdaug žmonių pražiopsojo lėk
tuvą, sekdami mūsų nurody
mus.

Atskleidžiu lapą. Pirmoje 
nuotraukoje Hamburgas. Miesto 
centre matyti modernūs pasta
tai, stovintys greta atminimui 
paliktų karo griuvėsių. Mums 
aiškino, kad čia visos pramogos 
arba “nakties gyvenimas” prasi
deda prieš vidurnaktį ir trunka 
ligi pat ryto, o mes, deja, turė
jom jau 10 v. būti namie. Mes 
kelios nutarėm atsikelti anksti 
rytą ir nueiti, kur dar tebešoka, 
tebegeria. Juk nesinori nieko 
naujame mieste praleisti. Ta
čiau kai atėjo laikas keltis iš 
minkštos šiltos lovos, ta idėja 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimas ruošiasi kongresui. Nuotraukoje vaizdelis 
iš studijų dienos gamtoje; pertraukos metu galima ir pažaisti

dūliai kovojo su debesim, o vėjai 
švaistėsi į visas puses, kartais 
smarkiai kratydami lėktuvą. 
Štai jau ir Kingstonas netoli.

Pagaliau saulė laimėjo ir nu
baidė tą visą pilkumą. Spalvos 
pasidarė ryškesnės, pievos ža
lesnės, keliai rudesni, o ežeras 
— mėlynas. Horizonte prie 
plento galo buvo Kingstonas . . .

Keista. Ta pati saulė, kuri su
degino Ikaro sparnus, dabar pa
sidarė draugė! Algis Čepas

Kova už laisvą Lietuvą neįma
noma be laisvos lietuvių spau
dos. 

elph universitete, gauna mūsų 
informacijas. Jeigu dar yra to
kių, kurie domisi mūsų veikla, 
prašome kreiptis į Laimą Ber- 
žinytę, Box 170309, Lennox - 
Addington Hall, University of 
Guelph, Ont.

Lietuviška studentų dvasia 
tebėra gyva ir gyvuos!

Paulius Kuras,
Guelph studentas

kažkaip prarado savo grožį ir li
ko neišpildyta.

štai kita nuotrauka iš Vokie
tijos, šį kartą iš Muencheno. Ta
me mieste įsitikinau, kad Euro
poje ir norėdamas nepasiilgsi 
namų. Nuėjome kelios į vieną 
diskoteką. Klausomės: angliška, 
tiksliau tariant, amerikietiška 
muzika. Tos pačios melodijos, 
tie patys šokiai, taip pat apsi
rengęs jaunimas. Važiuodamos 
viena to kultūrinio miesto gat
ve, nustebom (beveik išsigan- 
dom)pamačiusios ant kampo pa
statytą išgarsėjusią Kanados 
instituciją — “MacDonald’s”. 
Pasirodo, kad visur gyvenimas 
žengia pirmyn (?!).

Žiūriu į paskutines nuotrau
kas: Roma — amžinasis miestas. 
Kiek apie jį yra susidariusių ro
mantišku minčių! Ir aš, atsime
nu, vaikštau gatvėmis ir baimin
gai laukiu, ar neįgnybs koks 
jaunas, tamsus romėnas. Sako, 
kad tik gražiausias gnyba. Dėl
to ir nusivyliau, kai po poros va
landų dar niekas neprisiartino. 
Pagaliau sutikau vieną neaugš- 
tą, bet gražų vyruką, kuris ne
blogai angliškai kalbėjo. Tu, sa
ko, iš veido panaši į italę. Neži
nojau ar džiaugtis, ar verkti. 
Pasiguodžiau tik mintimi, kad 
tikriausiai dėlto niekas nė nepa
galvojo manęs gnybti, nes atro
džiau kaip vietinė.

štai kita nuotrauka, padaryta 
viename Romos restorane. Itali
joj, žinoma, visi prie maisto ge
ria vyną. Ir mes nusprendėme 
laikytis krašto papročių. Vynas 
labai silpnas, beveik kaip van
duo, tik kažkodėl mums visada 
po pietų pasidarydavo labai 
linksma ir smagu . . .

Užskleidžiu albumą ir atsidus
tu. Taip, tai buvo nepaprastai 
įdomi kelionė, liko daug gražių 
prisiminimų. Bet nejaugi aš tik
rai panaši į italę? ...

Buvusi aidietė

Būsimai sporto olimpiadai Montrea
lyje paminėti Kanados paštas vasario 
5 d. išleido tris papildomus pašto 
ženklus, pieštus Wallis a. Matanovic 
Toronte. Sis pašto ženklas vaizduo
ja buriavimą.
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MUSŲ "NEMUNO" PENKMETIS
Mažesni mokesčiai, didesnė pagalba

Š.m. balandžio 19 d. Niagaros 
pusiasalio tautinių šokių grupė 
metiniu koncertu minės 5 metų 
veiklos sukaktį. Palyginus su šių 
metų kultūrinių vienetų sidabro 
sukaktimis, tai gan trumpas lai
kas, tačiau nemuniečiams ir jų 
tėvams tai yra didelė ištvermės 
ir pasiaukojimo šventė.

1970 metų rudenį krikšto ak
te buvo įrašyti žodžiai: “Jūs su
rinkti, kaip Baltijos išplauti gin
tarėliai ir atvežta gėlelė nuo žy
dinčio Nemuno krantų. Išeinat 
puošti sunkią mūs tėvynės da
lią, įpint į skausmo juostą šokių 
ir dainų”. Tikrai šis vienetas 
yra surinktas iš viso Niagaros 
pusiasalio, Niagara Falls, N.Y., 
ir Buffalo, N.Y., lietuviškų apy
linkių. Šios srities jaunimas, ne
paisydamas nuotolių, renkasi 
per pusnis ir lietų, gaivina tau
tinių šokių tradicijas ir garsina 
lietuvių bei Lietuvos vardą šio
se apylinkėse.

Penkerių metų laikotarpyje 
turėta 54 pasirodymai, kurių 
ypač minėtini tautinių šokių ir 
dainų šventėje Čikagoje, WK 
BW televizijos programoje Buf
falo, N.Y., Branfordo tautybių 
festivalyje, Buffalo tautybių 
festivalyje, Lietuvių Dienoje St. 
Catharines, Ont., ir kitur.

“Nemunas” neša didelę kul
tūrinę naštą St. Catharines lie
tuvių kolonijos gyvenime — at
lieka visų minėjimų programas 
ištisai ar iš dalies ne tik su taut, 
šokiais, bet ir montažais, eilė
raščiais, dainomis, vaidinimais, 
kartais įtraukdamas savo tar- 
pan net ir nemuniečių tėvus. 
Taip buvo pvz. vaidinime “Si
mas Kudirka” ir kt.

Paraduoti “Nemunui” taip 
pat tenka daug, nes likimas lė
mė apsigyventi taip vadinamoje 
tautybių festivalio sostinėje ir 
vynuogių krašte, kur kiekvie
nais metais šios šventės popu
liarėja, ir “Nemunas” vis dau
giau įsijungia.

Šiuo metu “Nemunui” pri

Ontario
provincijoje,

palaukite ir

Ontario
Bob Welch, Minister
Malcolm Rowan, Deputy Minister

Harvey McCulloch, Chairman 
Marshall Pollock, Managing Director

ONTARIO 
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Jei pastebite 
gerus dalykus

pamatysite ka duoda 
mums naujoji loterija

Tai lyg koks pabudimas. 
Vis daugiau ir daugiau mūsų 
įsijungia į gyvenimą.

Vaikų beisbolo žaidynės. 
Hamiltono filharmonija. 
Sporto klubai, tautiniai šokiai, 
meno pamokos, kėgliai. Tai 
vyksta visoje Ontario 
provincijoje. Ir tai tik pradžia.

Dabar turime naują 
ministeriją tiem reikalam. Tai 
Kultūros ir Pramogų 
Ministerija (Ministry of Culture 
and Recreation).

Jos uždavinys — pagelbėti 
mums visiems gauti kiek galint 
daugiau iš gyvenimo.

Visų pirma ji koordinuos 
dalykus, kurie jau egzistuoja. 
Pavyzdžiui, Ontario vasaros 
žaidynės, Mokslo Centras, 
Ontario Kultūrinio Palikimo 
Fondas.

Vėliau ji pradės remti 
naujas programas. Šioje

srityje yra šimtai 
galimybių.

Keliaujančios teatrų 
grupės. Naujos ledo ritulio 
arenos. Parama moterims 
meno srityje. Naujos 
bibliotekos naujose vietovėse, 
kur jų dar visai nėra. Tuo 
būdu norima duoti visiems 
mums lygią galimybę 
dalyvauti, nežiūrint kur 
dalyvautume.

Bet kaip visa tai galime 
pasiekti? O gi bus pajamų iš 
naujosios Ontario loterijos, kuri 
bus pradėta už kelių savaičių.

Tikimasi, kad loterija 
duos milijonus dolerių. Ir 
kiekvienas doleris, kurį 
skirsime įvairiom programom, 
tarnaus tik vienam dalykui, 
būtent, padės mums visiems 
gauti daugiau iš gyvenimo.

Tai bus loterija, kurioje 
visi laimėsime.

klauso 35 nariai, kuriuos globo
ja vadovai S. S. Zubrickai ir Vy
tas Masiulionis. Vytas yra Buf
falo lietuvių ir jau “Nemuno” 
atžala, kuris, šalia savo studijų, 
suranda laiko jau dveji metai 
talkinti mokytojavimo darbe. 
Penkerių metų laikotarpyje kei
tėsi grupių narių veidai. Išvyks
tančius studijuoti į kitus uni
versitetus pakeitė jaunesnieji, 
tačiau prieauglio jau mažai be
turime, ir ateityje teks galbūt 
apsiriboti tik viena grupe.

“Nemunas” dėkoja šia proga 
jo steigėjui P- Balsui, daug va
landų paaukojusiam šiam vie
netui. Prisimename ir visus bu
vusius mokytojus, po vienerius 
metus atsidavusius vyresniųjų 
grupei: Jeronimą Bieliūną, Ni
jolę Gverzdaitytę, Vaidilutę Še- 
tikaitę. Dėkojame gerb. klebo
nui kun. Juvenaliui Liaubai, 
OFM, už leidimą pasinaudoti 
patalpomis ir pagalbą. Ačiū 
“Nemuno” krikšto tėvams — 
Virginijai Žemaitienei ir Juozui 
Paukščiui visada remiantiems 
mūsų reikalus. Mes esame dė
kingi “Nemuno” komiteto na
riams — dabartiniams ir buvu
siems už jų paramą bei suruoš
tus metinius koncertus nemu
niečiams paremti, tėvams už ne- 
susvyravimą, taip pat Niaga
ros pusiasalio, Niagara Falls, 
Buffalo lietuviams ir visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie “Nemuno” išsi
laikymo. Tikimės jus pamatyti 
savo sukaktuviniame koncerte 
balandžio 19 d., 6.39 v.v., slova
kų salėje (Page ir Welland gt.), 
kur “Nemunas” pasirodys su 
naujais šokiais, kur bus apvai
nikuota iškilioji lietuvaitė ir kur 
nevienam laimė nusišypsos lo- 
teriniuose staliukuose. Vieną jų 
puoš trys tautinių motyvų dro
žiniai. Dėkojam p. Dauginui, Z. 
Jakūboniui už pirmus du staliu
kus ir drožinių autoriui p. Rud
galviu! iš Buffalo Tikimės, at
siras ir daugiau aukotojų. “Ne-

Dalis baltiečių vakaro dalyvių, įvykusio Kanados parlamento rūmuose Otavoje. Iš kairės: S. Kudirka, estų pirm. 
U. Petersoo, latvis dr. L. Luks, buvęs Kanados užsienio reikalų min. M. Sharp, estų atstovas, latvių pirm. T. 
Kronbergs, Estijos garbės konsulas p. Heinsoo. Jie painformavo parlamento narius apie Baltijos valstybes

AL. GIMANTAS
Didėją nedarbo reiškiniai 

JAV-se jau yra palietę ir lietu
viškąją visuomenę. Yra tautie
čių, gyvenančių vien iš nedarbo 
pašalpos, yra likusių dirbti že
mesnėse pareigose su mažesniu 
atlyginimu. Atseit, amerikinė 
ekonomija jau yra palietusi tam 
tikrą mūsiškių skaičių. Gal kiek 
geresnė padėtis amžiumi jau
nesnių tautiečių. Vyresniuosius 
darbovietės nori išstumti anks- 
tyvon pensijon, nors nekiekvie- 
nu atveju siūlomos materialinės 
sąlygos yra pakankamos. Nema
žėjanti infliacijos banga žymiai 
daugiau yra palietusi mūsų pen
sininkus, kurių ištekliai ir ga
limybės itin ribotos.

Kaltinama krašto vyriausybė, 
kad nesistengia veiksmingai pa
dėti mažiau pasiturintiems 
sluogsniams. Ir lietuvių tarpe 
dažnėja kalbos, ir priekaištai, 
jog amerikiečiai mažiau turėtų 
rūpintis pagalba užsieniui ir 
daugiau lėšų skirti vietinių 
muno” ateitis, kaip ir daugelio 
vienetų, bus graži, jei dirbsime 
su pasiryžimu, nes darbu daug 
ką galima pasiekti. S. Z.

TIKROVĖ IR MUSŲ LŪKESČIAI
problemų sprendimui. Esą nėi 
Vietnamo, nei Kambodijos neiš
gelbėsi su 200 ar 300 milijonų 
dolerių, o tokia suma jau ga
lėtų padėti pensininkams ir ki
toms mažų pajamų šeimoms. 
Pasišaipoma iš bilijoninių su
mų, skiriamų Pentagono reika
lavimams, ir bandymo mažinti 
išlaidas, tiesiogiai susijusias su 
mažiau pasiturinčių gerove, žo
džiu, kiekvienam savas kailis 
yra arčiausiai kūno, tad gal ir 
nenuostabu, kad dalis tautiečių 
keičia savo nuotaikas, ypač kai 
mano, kad mažinant ameriki
nius įsipareigojimus užjūriuose, 
bus lengviau tvarkyti ir infliaci
ją bei ekonominę krizę viduje.

Jei spaudos spėliojimai ar 
kaikurių autoritetų teigimai Va
šingtone išsipildys, jau šios va
saros metu už galioną skystojo 
kuro autovežimiams mokėsime 
70 ar 75 centus. Nereikia ir aiš
kinti, kad tai turės žymios įta
kos ir į lietuviškąją veiklą ta 
prasme, kad bus žymiai sunkiau 
suvažiuoti į mokyklas, vakarus, 
visus kitus parengimus, gal net 
ir į lietuviškas pamaldas, nes 
*■? čia! gyvena išsisklaidę did
miesčių ir jų priemiesčiu plote. 

Tarp gyvenamų vietų ir lietuviš
kųjų centrų atstumai daugeliu 
atvejų yra dideli, tad padidėju
sios išlaidos vers labiau taupy
ti. Galima tik spėlioti, kur ir 
nuo kokios vietos, balansuojant 
šeimos buidžetą, bus bandoma 
taupyti, kitaip tariant, kas pir
miausia nukentės —- periodika, 
knygos, parapijos . . . ? O gal 
maistas, drabužiai, pramogos, 
kelionės, atostogos . . . ? Vargu 
rasime tokių, kurie savo noru 
paliktų iškilias sodybas (atsipra
šau, rezidencijas) priemiesčiuo
se ir keltųsi atgal didmiestin, 
arčiau lietuviškųjų centrų, sa
lių, mokyklų, šventovių . . .

Tokia yra tikrovė — karti, 
tiesi ir nepadailinta. Ji būtų dar 
blogesnė, jei pvz. būtų įvestas 
skystojo kuro normavimas, kor
telių sistema. Deja, ir tos gali
mybės nereikėtų išmesti iš ne
tolimos ateities svarstybų.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duonq. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Naujieji įstatymai ir taisyk
lės, įsigalioję 1975 m. sausio 1 
d. federacinėje ir provincinėje 
srityje, tarp kitų dalykų, padidi
na senatvės pensiją, šeimos prie
dą ir mokėjimus akliems bei in
validams.

1975 m. kanadiečiai mokės 
mažesnius federacinius mokes
čius pagal programą, kurią pa
skelbė finansų ministeris John 
Turner 1974 m. lapkričio 18 d. 
biudžete. Pakeitimai praplečia 
minimalinį mokesčių sumažini
mą nuo $150 iki $200 ir padidi
na mokesčių sumažinimo ribą 
nuo $500 iki $750. Pvz. vedęs 
mokesčių mokėtojas su dviem 
vaikais iki 16 metų ir $12.000 
metinių pajamų šiais metais 
gaus po visų išskaitymų papil
domai $271. Vedusiam mokes
čių mokėtojui su $8.000 pajamų 
padidėjimas sieks $229. Neve
dęs mokesčių mokėtojas su $12.- 
000 pajamų gaus daugiau $226.

Pensininkai, apskaičiuodami 
federacinius mokesčius, galės 
atskaityti iki $1.000 nuo privati
nės pensijos pajamų.

Palūkanų atskaitymai bus iš
plėsti, įjungiant dividendo paja
mų pirmąjį $1.000.

Senatvės pensijos padidėjo 
mėnesiui nuo $117.02 iki $120.- 
06, o šios pensijos garantuotų 
pajamų priedas nuo $82.08 iki 
$84.21. Nevedęs pensininkas, 
neturįs jokių kitų pajamų šal
tinių, dabar gauna į mėnesį 
$204.27 vietoj $199.io‘.

600.000 pensininkų ir besi
naudojantiems Kanados pensi
jos planu čekiai padidinti 10.4%. 
Dabartinė maksimalinė pensija 
mėnesiui padidėjo nuo $109.60 
iki $121.

Šeimos priedai, mokami vai
kams iki 18 metų, padidinti nuo 
$20 iki $22.08 į mėnesį kiekvie
nam vaikui. Pagal šeimos prie
dų įstatymą, provincinė vyriau
sybė gali prašyti federacinę vy
riausybę keisti šeimos priedus 
pagal šeimos vaikų amžių bei 
skaičių arba pagal abu, turint 
galvoj, kad šeimos priedai kiek
vienoj provincijoj vidutiniškai

Lietuviškos veiklos pirmūnai
Savišalpinei Argentinos lietuvių draugijai 65-ri metai

J. PAPEČKYS
Rosario Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkas
Villa Diego — Rosario, prov. 

Santa Fe. — Į Rosario miestą 
lietuviai pradėjo atvykti 1907 
m. Suplaukus daugiau, pradėta 
rūpintis organizacija. 1909 m. 
balandžio mėn. susitelkė 30 as
menų, kurie surinko apie 50 pe- 
zų ir pasiuntė Olševskio kny
gynui Čikagoje, kad atsiųstų 
knygų. Olševskis jas atsiuntė ir 
tuo buvo įsteigtas knygynėlis, 
pavadintas “Krivių Krivaičio” 
vardu.

Valdyboje buvo: Matuliaus- 
kas, A. Gynčas, Radavičius ir 
Strelčiūnas. Prūsų lietuviai, su
žinoję, kad Rosario mieste yra 
lietuvių, atsiuntė daugiau kny
gų. Knygynėlis sustiprėjo. Nors 
1911 m. dėl darbų stokos narių 
sumažėjo, bet vėl buvo išrinkta 
nauja valdyba.

K. Čepas iškėlė mintį įsteigti 
savišalpinę draugiją. 1912 m. 
birželio 30 d. sušauktas narių su
sirinkimas, ir knygyno vardas 
buvo pakeistas į “Aušros žvaigž
dės” savišalpinę draugiją. Siau
čiant pasauliniam karui, pasi
reiškė ekonominė krizė. Narių 
pasiliko tik trečdalis minėto 
skaičiaus. 1918 m. šią organiza
ciją likę tautiečiai stengėsi at
gaivinti. Organizacija pradėjo 
kilti. 1925 m. buvo įsteigtas 
specialus švietimo skyrius, ku
ris rūpinosi “Aušros žvaigždės” 
švietimo reikalais. 1928 m. ba
landžio 1 d. specialiai sušauktas 
draugijos susirinkimas, kuria
me buvo sprendžiama, kaip įsi
gyti nuosavybę. Susirinkimas 
tam pritarė, nes tuo metu drau
gijoje jau buvo 150 narių. 

Argentinos lietuvių draugijos “Aušros žvaigždė” valdyba. Iš kairės sėdi: 
A. Kuprinskienė, ižd. L. Bernatavičienė, pirm. K. Balčiūnas, O. Augaitienė, 
p. Šakinskienė; stovi: vicepirm. T. Plepys, A Lukošiūnas, V. Bernatavičius, 
S. Eserskis, F. Tumonis, įnašų rinkėjas A. Latvėnas, E. Rūkšienė

bus $22.08. Kvebekas ir Alber
ta pasirinko sekantį planą.
Mėnesiniai federaciniai šeimos 

priedai Kvebeke
Amžius Amžius 
0-11 12-17 

Pirmas vaikas $13.25 $18.77
Antras vaikas $19.87 $25.39
Trečias vaikas $32.84 $38.36
Kiekvienas 
sekantis $36.16 $41.68
Mėnesiniai federaciniai šeimos 

priedai Albertoje 
Amžius Suma 
0-6 metų $16.40

7-11 „ $20.80
12-15 „ $27.30
16-17 „ $30.60

Specialūs priedai, mokami 
globėjams ir labdaros agentū
roms, vyriausybės departamen
tams ir įstaigoms, išlaikančioms 
vaikus, visose provincijose padi
dinti nuo $20 iki $22.08.

Nedarbo draudos komisija pa
didino apdrausto uždarbio mak
simumo ribą nuo $170 iki $185 
savaitei. Maksimaliniai išmokė
jimai padidinti nuo $113.32 iki 
$123.32.

Ontario provincijoje garan
tuotų pajamų programos padidi
nimai padinds priedus seniems, 
akliems ir invalidams iki užtik
rintų metinių pajamų mažiau
siai $2.766. Mėnesiniai išmokė
jimai nevedusiems padidės nuo 
$225 iki $230.50 ir vedusiųjų 
poroms nuo $450 iki $461.

Canadian Scene. Vertė J. Str.

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

Kaip pulkui, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugelį metų kaip mais
tų, turintį natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

Nupirkus sklypą, prasidėjo 
statybos darbai. Buvo pastaty
tas namas ir salonas. Tuo laiku 
draugijos valdybą sudarė: A. 
Černiauskas — pirmininkas, K. 
Čepas — vicepirm., J. Pajerskis
— sekretorius; švietimo reika
lams komisiją sudarė: J. Velža
— pirmininkas, J. Pajerskis — 
sekretorius, nariai: J. Žiūkas, V. 
Teišerskis, D. Stalba. Revizijos 
komisija: V. Variakojis, P. Pra
kaitas, V. Merkys. Ši draugija 
rengė įvairius minėjimus, šven
tes, paskaitas ir įvairias pramo
gas.

Nevisi Argentinos lietuviai 
tenkinosi vien tautiniu bei pat
riotiniu veikimu. Daug kas švie
tėsi ir sąmonėjo. Visi matė, kad 
apšvietos darbas naudingas.

Šiandieną “Aušros žvaigždės” 
draugija turi apie 50-70 narių, 
laikosi stipriai. Ilgamečiu jos 
pirmininku buvo Jonas Rūkšys, 
sekretoriumi E. Savarauskas. Il
gus metus jie buvo nenuilstami 
veikėjai. “Aušros žvaigždė” už
registruota ministerijoje Santa 
Fe mieste; turi juridines nuosa
vybės teises.

Nuo draugijos įsteigimo 1909- 
1912 m. iki 1975 m. buvo gra
žus veiklos laikotarpis. Dabar 
“Aušros žvaigždė” švenčia šią 
gražią 65 metų darbo sukaktį.

Šiuo metu “Aušros žvaigž
dės” valdybą sudaro: K. Balčiū
nas — pirmininkas, T. Plepys
— vicepirmininkas, S. Eserskis
— sekretorius, L. Bernatavičie- 
nė — iždininkė; V. Bernatavi
čius, O. Augaitienė, A. Lukošiū
nas,p. šakalienė, F. Tumonis, A. 
Kuprinskienė, A. Latvėnas, E. 
Rūkšienė — nariai.
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Kažkodėl man rūpi visa, kas 
yra sakoma ar rašoma apie dr. 
Praną Padalį. Gal todėl, kad 
Vyt. Didžiojo ir Vilniaus univer
sitetuose studijų metai įliejo į 
mano sielą meilę ir pagarbą tam 
asmeniui. Nebuvome mes drau
gai. Aš — studentas, o jis — vy
resnysis profesoriaus asistentas. 
Ne tik jo paskaitų klausiausi, 
bet ir lankiau jo vedamą prose- 
minarą bei seminarą. Sutikda
vau aš jį ir už universiteto ribų. 
Ir tuose pripuolamuose susitiki
muose jausdavome mes abu kaž
kokį artimą nenutraukiamą ryšį, 
kurį ir šiandien aš vis dar jau
čiu, nors mano profesoriaus jau 
senokai nebėra gyvųjų tarpe.

Visai neseniai Tėvų pranciš
konų spaustuvė Niujorke at
spausdino prof. Juozo Brazaičio 
redaguotą studiją “Vienas iš re
zistentų kartos: dr. Pranas Pa- 
dalis”. Skoningai ir švariai iš
leista 78 puslapių knygutė pa
teikia Padalio gyvenimo ir veik
los aprašymą.

Šio rašinėlio tikslas yra ne 
vertinti ir nagrinėti studiją, bet 
tik atitaisyti keletą netikslumų 
ir pateikti iš savo studijų laikų 
keletą nuotrupų, kurios paryš-
kintų dr. Padalio asmenybę bei 
veiklą.

Netikslumai
Alė Kalvėnaitė-Kazickienė 15 

psl. rašo, kad 1937 m., kai ji VD 
universitete pradėjo studijuoti 
ekonominius mokslus, vyr. asis
tentas Pr. Padalskis dėstė poli
tinę ekenomiją. Netiesa. Tais 
metais I-mo kurso studentam 
politinę ekonomiją dėstė prof. 
.Petras Šalčius. Dr. Domas Cese
vičius skaitė politinės ekonomi
jos teorijos paskaitas, gi vyr. 
asistentas Pr. Padalskis dėstė 
ekonominio ūkio politiką ir Lie
tuvos mokesčių istoriją.

Dr. Juozas Kazickas 16 psl. 
mini, kad pas Praną 1939 m. 
Vilniaus universitete klausęs 
ūkio politikos, prekybos kursų 
ir ekonominių doktrinų paskai
tų. Be to, rašo: “Lankiau bendro 
pobūdžio seminarą, į kurį Pra
nas ateidavo gerai pasiruošęs”.

Kiek man žinoma, dr. Padals
kis vedė tiktai ekonominės poli
tikos proseminarą ir seminarą. 
Fakultete buvo ir daugiau se
minarų: finansų mokslo — prof. 
VI. Jurgutis, statistikos — prof 
Alb. Rimka ir dr. Dzidas Bud 
rys, politinės ekonomijos ir ko
operacijos — prof. P. šalčius, 
prekių mokslo — dr. Acukas. 
“Bendro pobūdžio seminaro” 
nesu girdėjęs, nors studijavau 
maždaug tuo pačiu metu, kaip 
ir p.p. Kazickai.

Profesūros kritika
Dr. J. Kazickas 17 ir 76 p.p. 

kritikuoja ir dr. Padalį, ir prof. 
VI. Jurgutį. Esą jie buvę tik 
augštųjų mokslų institucijų mo
kytojai, bet ne teoretikai — ana
lizuotojai ir ne kūrėjai — prak
tikai. Lietuvos mokslo instituci
jose dėstymo metodika buvo 
skirtinga nuo šių dienų pedago
ginės metodikos. Ir šių dienų 
pedagogikos metodai nėra nusi
stovėję — jie vis dar keičiasi. 
Dr. Padalskis ekonominio moks
lo teorijas svarstė ir analizavo 
savo vedamame ekonominės po
litikos proseminare ir seminare. 
Jis pateikdavo kiekvienam se
minaro dalyviui parašyti semi
naro darbą ekonomine tema, gi 
kitą studentą paskirdavo tos te
mos analizuotoju - kritiku. Ir čia 
iškildavo karštos diskusijos ir 
kritika, kuriose aktyviai dalyva
vo beveik visi seminaro daly
viai, įskaitant ir patį vadovą dr. 
Padalskį. Tuo būdu seminaro 
kambary susidarydavo moksliš
kai kūrybinė atmosfera. Jau 
1937 m. Padalskis skelbė, kad 
liberalinė ūkio sistema keičiasi, 
kad ateityje ji įgausianti planin
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go ūkio atspalvį, nes valstybės 
intervencija vis daugiau ir dau
giau skverbiasi į ūkio sritį.

Be to, dr. Padalskis profeso
riavo Detroito ir Arizonos uni
versitetuose. Iš to negalima bū
tų sudaryti nuomonę, kad jis 
būtų žemesnio lygio profesorius.

Neprieštarauju dr. Kazicko 
tvirtinimui, esą dr. Padalis nor
maliose valstybės gyvenimo są
lygose būtų buvęs geras diplo
matas, ambasadorius ar net už
sienio reikalų ministeris. Jo pa
ties gyvenimas parodo mums, 
kad jis daugiau linko į visuome
ninį bei politinį gyvenimą, negu 
į pedagoginį. Jis paliko profeso
riaus katedrą Detroito universi
tete ir išėjo dirbti į “Amerikos 
Balsą”.

Privačiame gyvenime
Išleistoje studijoje beveik ne

liečiamas dr. Padalio privatus 
gyvenimas. Visa jo veikla nagri
nėjama asmens ir bendruome
nės santykių šviesoje. Tačiau 
žmonijai yra lengviau suprasti 
ir susidaryti išsamesnį vaizdą, 
kai bent iš dalies pateikiamos 
žmogaus privataus gyvenimo 
nuotrupos.

Padalis visada buvo linksmas 
ir judrus. Elegantiškų manierų, 
dailiai apsirengęs, paslaugus ir 
patrauklus. Ypač studentės do
mėjosi juo, kai jis dar nebuvo 
vedęs. Galėjai jį sutikti visur — 
sporto aikštėse, gatvėse ir kavi
nėse. Ir visada iš jo spindėjo 
elegancija. 1939 m', vedė, bet la
bai greit, gal po poros mėnesių, 
mus, studentus, pasiekė žinia, 
kad tos vedybos nesančios lai
mingos ir iširo. Kaip jis tą smū
gį pergyveno, mes nežinome. 
Tik kai Toronte Vasario 16 
šventės metu jis buvo pagrindi
niu kalbėtoju, minėjo jis man, 
kad jis vis dar remiąs materia
liai savo pirmąją žmoną, gyve
nančią Paryžiuje.

Tarp studentų ir profesoriij
Studentai jį gerbė ir mėgo. 

1939 m. ankstyvą rudenį gan di
dokas studentų skaičius raštu 
laikė sudėtinį ekonominių moks
lų egzaminą. Jį sudarė 6 paski
ri skaityti dalykai. Egzaminų ko
misijoje buvo prof. P. šalčius 
— pirm., dr. P. Padalskis — 
sekr., nariai — prof. V. Jungfe- 
ris ir dr. D. Cesevičius. Po egza
minų vitrinoje buvo iškabintas 
skelbimas su sąrašu, kad išlai
kiusieji susirinktų mažesnėje 
auditorijoje profesorių komisi
jos parašų gauti. Buvo šiltas, 
gal kiek lietingas rugsėjo šešta
dienio rytas. Dr. Padalskis pri
ėjo prie manęs ir pasakė, kad 
komisijos pirmininkas įvertinęs 
mano egzaminą tik pažymiu “ge
rai”, nes aš nepanaudojęs dokt
rinos formulėje prof. Šalčiaus 
vadovėlyje naudotų raidžių, 
nors mano parašyta formulė bu
vusi teisinga. Jis ragino mane 
papildomai žodžiu laikyti egza
miną augštesniam pažymiui gau
ti. Sutikau. Tačiau dr. Padals- 
kiui nemažai pastangų teko įdė
ti, kad įtikintų prof, šalčių leisti 
man egzaminus perlaikyti. 1940 
m. pavasarį prof, šalčius, kai lai
kiau pas jį kooperacijos egzami
nus, ragino mane palikti tarny
bą ir pasiimti universiteto siū
lomą stipendiją tolimesnėm stu
dijom Lietuvoje ir užsienyje.

Tą patį šeštadienio rytą įvyko 
kitas kurjozas. Įėjęs į auditori
ją universiteto kurjeris kažką 
pašnibždėjo dr. Cesevičiui. Pa
starasis išėjo, po kiek laiko su
grįžo, kažką pasakė savo kole
goms profesoriams ir vėl išėjo. 
Tik pirmadienį sužinojome, kad 
tą šeštadienį Lietuvos respubli
kos prezidentas A. Smetona pa
keitė Tautininkų Sąjungos gene
ralinį sekretorių Vincą Rastenį 
dr. D. Cesevičium.

Teisių ir ekonomikos fakulte
tų rūmuose, I-mo augšto vitri
noje, universiteto sargas kartais 
iškabindavo sekančio turinio 
raštelį: “Šiandien prof. VI. Jur
gutis paskaitų neskaitys”. Apa
čioje parašas, tačiau be datos. 
Raštelis senokas, daug kartų 
naudotas. Kartais raštelis kabo
davo tris dienas, kartais — sa
vaitę, o kartais ir ilgiau.

Studentų tarpe buvo kalba
ma, kad prof. Jurgutis “užsiba- 
liavojo”. Jis pasikviesdavo savo 
mylimus buv. studentus, dabar
tinius asistentus — dr. Padalskį 
ir doc. Cesevičių, užrakindavo 
duris, įsidėdavo raktą į kišenę ir 
išlaikydavo juos dvi, tris paras.

Pabaigai
Dr. Padalio gyvenimas buvo 

įdomūs ir įvairus. Pirmą kartą 
vedė būdamas 27 metų amžiaus, 
antrą kartą gan vėlai — 47 me
tų. Į gyvenimo pabaigą pradėjo 
sunkiai sirgti, būdavo dažnas li
goninių pacientas. Mirė jis 1970 
m. balandžio 5 d., nesulaukęs nė 
60 metų. Jo darbai pasiliks lie
tuvių tautos istorijoje ir bus kel
rodžiu ateinančiom lietuvių kar
tom. 1. a.

A. RINKŪNAS
Kartu su savo paskirčiai ne

visai pavykusiu A. Klimo ir St. 
Barzduko žodynu mokyklai JAV 
LB švietimo taryba išleido ir 
kito pobūdžio žodynėlį mažie
siems: R. Scarry “Mano žody
ną”. Sakome “kito pobūdžio”, 
nes tokio žodynėlio — paveiks
lų knygelės (picture dictionary) 
iki šiol neturėjome. Čia yra gau
sybė gražiai spalvotų paveikslė
lių su lietuviškais ir angliškais 
įrašais, suskirstytų temų gru
pėmis.

Jau iš pirmo žvilgsnio leidi
nėlis daro labai gerą įspūdį. 
Puikiai atlikta spalvota litogra
fija, temos iš vaikų gyvenimo 
eina iki to, kad net veikėjai yra
ne žmonės, bet gyvuliai: kiškiai, 
kiaulytės, drambliuko ir kiauly
tės dienos gyvenimas, prade
dant meškiuko kėlimusi iš ryto 
ir baigiant einančiu gulti 
drambliuku vakare. Puslapiuo
se, susietuose tiesiogiai su vai
ko dienos gyvenimu, yra daug 
tam gyvenimui reikalingų žo
džių, sakysime, 9 psl. meškiu
kas pasiruošęs valgyti pusryčius 
ir čia pat trisdešimt keli maži 
paveikslėliai su lietuviškais ir 
angliškais žodžiais — maisto da
lykų ir indų pavadinimais. Toli
mesniuose puslapiuose matyti 
ką meškiukas daro kiekviename 
iš aštuonių jo namo kambarių, 
kaip įvairūs gyvulėliai žaidžia 
aikštelėje, žaidimų kambaryje, 
pietų patiekalai ir reikmenys, 
aprangos dalykai, pasivaikščio
jimas mieste ir laukuose, dar
bas mokykloje ir 1.1. Nemaža 
knygelės dalis daro ir tolimes
nių digresijų — į darželį (su 40 
gėlių pavadinimų), į maisto 
krautuvę su daugeliu maisto ga
minių, vaisių ir daržovių vardų 
ir pan.

Turint galvoje, kad tai visdėl- 
to yra žodynėlis, norisi į žodyni- 
nius dalykus pažiūrėti iš arčiau. 
Apskritai, paveikslėlių atitiki
mas žodžiams ir lietuviškųjų žo
džių vertimas į anglų kalbą yra 
geras. Girtinas dalykas yra pri
minimas lietuviškųjų pakaitalų 
tiems žodžiams, kurių vietoje 
jau įsismaginome vartoti angliš
kuosius ar kitokius, pvz. pink
— rožinės spalvos, podium — 
pakyla, apartment house — dau
giaaukštis namas, freezer — šal- 
dykla, prosas — lygintuvas, 
blender — maišytuvas, zipper
— užtrauktuvas. Net ir viduri
nioji mūsų karta, mokyklose ne
beturėjusi progos išmokti pa
kankamo kiekio lietuviškų žo-

NAUJI IR VARTOTI 
autovežimiai
• Lietuviams duodama 

nuolaida
• Geras ir greitas

patarnavimas

Kreiptis: ED. BIČIŪNAS 
darbo: 274-1528 namų: 270-3966

RIFLE RANGE MOTORS
1019 Lakeshore Road East 

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

Dailininkas Alfonsas Dargis kūrybinio darbo metu Ročesteryje. Jo dailės 
darbų paroda rengiama Toronte balandžio 19-20 ir 26-27 d.d.

Žodynas mažiesiems
džių, irgi turės naudos. Ji suži-
nos, kad Baltimore Oriol lietu
viškai yra volungė, Bluejay — 
melsvasis kėkštas, Heron — pil
kasis garnys ir pan.

Įsismaginę autoriai gal bus 
nuėję ir pertoli, įdėdami gana 
daug naujadarų, kurie net dau
gumai “senių” nebuvo girdėti: 
cereal — javainiai, sink — plau
tuvė, roller skates — riedukai, 
sandpaper — švitras ir pan. To
kių naujadarų buvimas, nenu
rodant netgi pavardės lituanis
to, kuris juos “nukalė”, ma
žiems vaikams skirtoje knygelė
je yra minusas. Duok Dieve, kad 
jie išmoktų bent pačius popu
liariausius kasdieną vartojamus 
žodžius. Pasitaiko ir vienas ki
tas netikslus (neatitinkąs pa
veikslėlio) arba blogai išverstas 
žodis, bet tokių yra labai ne
daug; pvz. farmer yra ūkinin
kas, o ne daržininkas; prijuostė 
paprastai verčiama apron; deš
ra išversta bologne, bet juk tai 
yra tik viena dešrų rūšis; mote
riškas rankinukas išverstas poc
ketbook (gal korektūros klai
da?).

Iš metodinių priekaištų pir
miausia būtų žodžių ir paveiks
lėlių pergrūdimas. Viršelyje sa
koma, kad knygelėje yra per 
1.400 paveikslėlių su dviejų kal
bų žodžiais. Turint galvoje, kad 
knygelėje yra tik 92, nors ir di
delio formato, puslapiai, tai jau 
perdaug. Kaikuriuose pusla
piuose sugrūsta po keliasdešimt 
paveikslėlių. To sugrūdimo ga
lima buvo išvengti išleidžiant 
kaikurias netaip reikšmingas te
mas, pvz. apie lėktuvus, darbo 
mašinas, medicinos įrankius ir 
pan. Vietoje to reikėjo svarbes
nius žodžius bent kelis kartus 
pakartoti atskirose knygelės 
vietose, nes iš psichologijos ži- 

-nome, kad vaikas niekad nepa
jėgia įsidėmėti tik vieną kartą 
išgirstą žodį. Tiesa, vienas kitas 
žodis čia yra pakartojamas, bet 
atrodo, kad tai išėjo pripuola
mai, be metodiškai naudojamos 
žodžių pakartojimo tvarkos (iki 
septynių kartų per vienerius 
metus).

Paveiksluotuose žodynuose 
paprastai vyrauja daiktavar
džiai, nes juos yra lengviau pa
veikslėliais išreikšti, bet auto
riams reikia kaip nors įvesti ir 
veiksmažodžius. Juk vienais 
daiktavardžiais kalbėti neįma- 
noma. Šioje knygelėje veiksma
žodžiams skirti tik. du puslapiai 
(58 ir 59). To permaža beveik

pusantro tūkstančio žodžių žo
dynėlyje.

Daugelis šių ir kitų priekaiš
tų yra savaime suprantami, nes 
leidėjai panaudojo to paties au
toriaus angliškąjį leidinį (“Best 
Word Book Ever”) ir pritaikė 
jį savam reikalui galimybių ri
bose. Angliškoji knygelė yra 
skirta ne antrajai kalbai moky
tis, o savo gimtosios kalbos pa
tobulinimui mažiems angliškai 
kalbantiems vaikams. Tam tiks
lui tarnauja ir knygelės meto
das, kurio lietuviškieji leidėjai 
negalėjo pakeisti. Antrajai kal
bai mokytis metodas būtų visai 
kitoks.

Visdėlto tokio paveiksluoto 
žodynėlio seniai reikėjo. Juo 
naudosis ne tik žemesniųjų sky
rių lietuviškai kalbantieji vai
kai, bet ir tie, kurių namų kalba 
yra angliškoji. Naudingas šis 
žodynėlis bus ir lietuviškus žo
džius “pamirštantiems” vyres
niesiems.

Richard Scarry, MANO ŽODY
NAS. JAV LB Švietimo Tarybos 
leidinys, 1974 m. Lietuviškosios 
dalies autorius nepažymėtas.
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Čiurlionio sukakties 

konkursas
Amerikos Lietuvių Vargonininkų 

Muzikų Sąjunga, atžymėdama Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio gimi
mo 100 metų sukaktį, skelbia kon
kursą:

1. Sukurti fortepijonui kūrinį. Tai 
gali būti sonata, siuita, preliudai, fu
gos ar kita.

2. Kūrinys turi būti ne trumpes
nis kaip 15 minučių.

3. Skiriamos trys premijos: Loji 
$750, Il-oji — $500, IlI-oji — $300.

4. Kūriniams įvertinti bus suda
ryta komisija, kuri netrukus bus pa
skelbta spaudoje.

5. Terminas — M. K. Čiurlionio 
gimtadienis, šjn. rugsėjo 22. Iki tos 
datos kūriniai turi pasiekti nurody
tą adresatą.

6. Adresuoti: M. K. Čiurlionio 
Konkursas, c/o Kultūros Židinys, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

7. Pasirašoma slapyvardžiu. Atski
rame voke, ant kurio užrašomas sla
pyvardis, reikia įrašyti vardą, pavar
dę, adresą, telefoną. Bus atidaryti 
tik premijuotųjų vokai. Kiti vokai 
bus komisijos sudeginti. Tad kiek
vienas turi dar pažymėti, kokiu ad
resu grąžinti nepremijuotus kūri
nius.

Premijos mecenatas — dr. Jonas 
P. Lenktaitis, “Patria” leidyklos sa
vininkas, buvęs Vilniaus filharmoni
jos direktorius, Vilniaus operos or
ganizatorius ir direktorius, lietuviš
kos kultūros puoselėtojas, specialiai 
rėmęs muziką ir skyręs dvi stipen
dijas instrumentalistams studijuoti.
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Mėgstate rašyti? | 
Esate kūrybiškas? |

Mums reikia teatro 
veikalų, filmų scenarijų, 
televizijos skriptų bei 
idėjų, trumpų novelių, 
poezijos, biografijų, 
romanų, populiarios 
muzikos ir jos tekstų 
anglų kalba.

Susidomėkite, parašykite 
ir siųskite:
ENTERTAINEMENT 
CENTURY LTD.
7966 Beverly Blvd. #102 
Los Angeles, Cal. 90048, 
USA

$
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d KULTŪRiniE JE VEIKLOJE
VARPININKŲ LEIDINIŲ FON

DAS šiemet planuoja išleisti dr. Jur
gio Krikščiūno monografiją, kurią 
jau prieš keletą metų suredagavo 
Juozas Audėnas. Žymaus mūsų ag
ronomo, kooperatininko, Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos lektoriaus, 
Žemės Ūkio Rūmų tyrimo įstaigos 
valdytojo ir buvusio žemės ūkio mi- 
nisterio gyvenimą bei veiklą atsklei
džia keli autoriai, jų tarpe agr. dr. 
V. Manelis, agr. A. Indreika. Red. J. 
Audėnas vėliau šį veikalą papildė ir 
pertvarkė, o Lietuvių Valstiečių 
Liaudininkų ■ Sąjungos centro komi
tetas techninį paruošimą spausdini
mui pavedė atlikti G. J. Lazauskui. 
Velionis dr. J. Krikščiūnas, gimęs 
1894 m. Lietuvoje, mirė 1947 m. 
Hamburge, V. Vokietijoje.

AMERIKOS AKVARELININKŲ 
DRAUGIJOS metinėn parodon buvo 
pakviesti ir joje dalyvauja du Aust
ralijos lietuvių dailininkai — Henri
kas Šalkauskas ir Eva Kubbos. Jiedu 
šiai parodai pasiuntė po vieną savo 
kūrinį.

BOSTONO KULTŪRINIO SUBAT- 
VAKARIO viešnia buvo dramos ak
torė ir rež. Aleksandra Gustaitienė. 
Išeivijoje ji yra stipriai pasireiškusi 
kaip dramos sambūrių vadovė Re- 
gensburge, V. Vokietijoje, ir vėliau 
Bostone. Su pastaruoju jai teko gast
roliuoti Niujorke, Filadelfijoje, Či
kagoje, Hartforde, Waterbury, Wor- 
cestery. Gaila, kad tas Bostono dra
mos sambūris darbą nutraukė jau 
prieš dešimtį metų ne dėl režisorės, 
bet dėl vaidintojų nuovargio. Subat- 
vakaryje A. Gustaitienė skaitė Balio 
Gražulio ir Česlovo Grincevičiaus kū
rinius, primindama dalyviams nese
niai atšvęstą B. Gražulio amžiaus še- 
šiadešimtmetį. šia proga ji taipgi 
pabrėžė, kaip greitai yra užmirštami 
kūrėjai ir veikėjai. Vakarui vado
vavo rengėjų komisijos pirm, inž E. 
Cibas.

DAIL. A. PETRIKONIO MENO 
GALERIJOJE, Čikagos Marquette 
Parke, kovo 22 d. buvo atidaryta iki 
balandžio 27 d. truksianti dviejų kū
rėjų darbų paroda. Joje dalyvauja 
pats dail. Antanas Petrikonis su ta
pybos kūriniais ir dr. Jonas Šalna su 
medžio šaknų bei šakų skulptūro
mis. Atidarymui vadovavo dr. L. 
Kriaučeliūnas, su abiejų menininkų 
darbais dalyvius supažindino dail. V. 
Balukienė. Parodos globėjų vardu 
sveikinimo žodį tarė Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Čikagos skyriaus 
pirm. J. Lekas. Abu menininkai sa
ve laiko vilniečiais, nes dr. J. šalna 
yra kilęs nuo Dūkšto, o A. Petriko
nis pradėjęs studijas Vilniaus meno 
akademijoje. Iš Čikagos abiejų me
nininkų paroda bus perkelta į Det
roitą, kur ją gegužės 3-4 d.d. rengia 
LB apylinkės valdyba Kultūros 
Centre.

KULTŪROS ŽIDINYJE Brookly- 
ne, N.Y., kovo 22-23 d.d. įvyko skulp
toriaus Petro Vaškio keramikos dar
bų paroda. Jo kūrybos analizę patei
kė dail. A. Kašubienė. Dail. P. Vaš- 
kys dėsto keramiką ir komercinę 
dailę Filadelfijos meno kolegijoje, 
yra tų skyrių vadovas.

ŽURNALISTAS VLADAS BŪTĖ
NAS baigė rašyti knygą “Pennsylva- 
nijos angliakasių Lietuva 1874 -1974 
m.”, kurią daugiau kaip tūkstančiu 
nuotraukų iliustruos fotografijos 
menininkas kun. A. Kezys, SJ. Ją 
apipavidalins dail. A. Kurauskas. 
Leidinį planuojama įjungti į Lietu
vių Foto Enciklopedijos seriją. VI. 
Būtėnas jau pradėjo ruošti medžia
gą “Kritusiųjų už laisvę” III tomui.

POEZIJOS ŽURNALAS “Rapport” 
spausdina jaunjų autorių eilėraščius. 
Kaip vienas vad. “svečias redakto
rius” pastebėjo, jie nerašo poezijos 
“tradicine prasme”, bet jieško jai 
antitezės ir ją randa “pergyvenime”, 
“patirtyje”. Poezija tampa jautrumo 
pratybomis (sensitivity training), ve
dančiomis į “tiesą”. Paskutiniuose 
dviejuose numeriuose — 1974 m. 5-6 
ir 7, šalia kitų autorių, užtinkame 
net šešių lietuvių poetų kūrybos. 
Daugiausia ji yra atstovaujama Hen
riko Radausko (8 eilėraščiai); kiti 
yra okupuotos Lietuvos poetai: Vy
tautas Bložė, Sigitas Geda, Marceli
jus Martinaitis ir Albinas Žukauskas. 
Juos į anglų k. išvertė Jonas Zdanys, 
kuris yra Buffalo universiteto dėsty
tojas, šį pavasarį baigiąs doktorato 
studijas, šio žurnalo nuolatiniais re
daktoriais pasirašo Tony Petrosky ir 
Patricia Petrosky. Pirmasis yra lie
tuvių kilmės (tėvas anksčiau vadino
si Petrausku) ir taip pat spausdina 
savo kūrybą. Redakcija gražiai pri
stato visus autorius, o lietuviai yra 
specialiai įvedami su ilgesne Jono 
Zdanio įžanga apie pokarinę lietuvių 
literatūrą. Per metus žurnalas išeina 
du kartus; metinė prenumerata — 
$3.50. Jo adresas: Rapport, The Slow 
Loris Press, 95 Rand Ave., Buffalo, 
N.Y. 14216, USA.

VATIKANO MUZĖJUS įsigijo du 
dail. Adomo Galdiko didelius darbus 
— aliejaus technika sukurtą lietuviš
ką koplytėlę kapinaitėse ir vieną 
temperos abstraktą. Kūriniai Įsigy
ti Putname, Conn., ir Romon pa
siųsti iš Bostono aerodromo. Jie yra 
pirmieji lietuvio dailininko paveiks
lai garsiajame Vatikano muzėiuie.

OSKARO MILAŠIAUS vardu bir
želio 1 d. Fontainebleau mieste, 
Prancūzijoje, bus pavadinta viena 
aikštė. Iškilmėje dalyvaus Milašiaus 
Bičiulių Draugija, kurios dėka buvo 
gautas miesto vadovybės sutikimas 
įamžinti poeto atminimui. V. Mila
šius yra palaidotas netoli tos aikštės 
esančiose kapinėse.

KRAŠTOTYROS DIENOS, truku
sios visą savaitę, buvo surengtos Vil
niaus universitete. Paskaitas krašto
tyros klausimais skaitė ir apie įvai
rias vietoves bei studentų gyvenimą 
nuo seniausių iki dabartinių laikų 
kalbėjo Paminklų Apsaugos ir Kraš
totyros Draugijos pirmininko pava
duotojas K. Račkauskas, universite
to prof. C. Kudaba, akademikas J. 
Jurginis. Koncertinėse programose 
dalyvavo liaudies dainų atlikėjai, 
Vilniaus universticto ir Joniškėlio 
bandymų stoties eksperimentinio 
ūkio etnografiniai ansambliai. Kraš
totyros dienose taipgi buvo aptarti 
praėjusią vasarą Joniškėlio apylin
kėse universiteto kraštotyrininkų su
rengtos ekspedicijos duomenys.

TARPTAUTINIAME PIANISTŲ 
KONKURSE Paryžiuje dalyvaus ir 
vienas lietuvis — Maskvos konser
vatorijos aspirantas P. Stravinskas. 
Keturių išrinktų pianistų grupėn jis 
pateko konkurso keliu.

MASKVOS LOMONOSOVO UNI
VERSITETE paskaitą apie M. K. 
Čiurlionio kūrybos ištakas skaitė fi
losofijos fakulteto estetikos katedros 
aspirantas A. Andrijauskas.

VILNIAUS RAŠYTOJŲ KLUBE 
augštaitišką vakaronę “Norkūno gry
čioje” surengė Elenos Panavienės 
vadovaujamas Utenos etnografinis 
ansamblis su poetais A. Baltakiu, A. 
Miškiniu, J. šiožiniu, kupiškėnu ra
šytoju A. Baltrūnu, uteniške aktore 
Regina Paliukaityte. Programoje taip 
pat dalyvavo Lietuvos buities muzė- 
jaus liaudies muzikos teatro grupė. 
Visų apsilankiusiųjų vardu jiems pa
dėkojo poetas E. Matusevičius.

KLAIPĖDOS SENAMIESČIO at
naujinimo projektą specialiame šio 
miesto vykdomojo komiteto posėdy
je svarstė Lietuvos Architektų Są
jungos ir kultūros ministerijos moks
lines-metodinės tarybos atstovai. 
Diskusijose dalyvavę architektai K. 
šešelgis, V. šeštokas, A. Nasvytis, 
V. Čekanauskas, A. Rasteika, A. Ci
bas, V. Balčiūnas, J. Glemža, J. Vaš
kevičius, J. Baltrūnas, P. Lapė ir S. 
Prikockis aptarė jau vykdomus bei 
numatomus pradėti atnaujinimo dar
bus.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRE 
Kazio Inčiūros prieš mirtį sukurtą 
pjesę “Gulbės giesmė” pastatė rež.
K. Kymantaitė, talkinama dail. A. 
Bekerytės ir kompoz. F. Bajoro.

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
estradiniuose koncertuose “Djgugų 
melodijos — 75" dalyvavo vęngrų 
ansamblis “Ekspresas” su sol. Ja- 
nošu Košu, jugoslavas sol. Mikis 
Jevremovičius, lenkų grupė “Du 
plius vienas” ir jos sol. Elzbieta 
Dmoch, ansamblis “Gimimo metai 
1949” iš R. Vokietijos, kaunietė sol. 
Svetlana Bagdonaitė bei kiti estra
dos dainininkai ir ansambliai. Kon
certams vadovavo P. Kalašnikovas.
L. Šaltenis, aprašęs koncertus, nusi
skundžia, kad jiems nemažos žalos 
padarė garso režisoriai vengrai per- 
didele garsintuvų jėga.

SOVIETŲ DAILININKŲ SĄJUN
GA savo salėje Maskvoje surengė 
dail. Augustino Savicko tapybos dar
bų, peizažų, natiurmortų, portretų, 
akvarelių ir piešinių parodą. Lig šiol 
į šią salę su parodomis buvo pa
kviesti tik du lietuviai dailininkai — 
A. Žmuidzinavičius ir A. Gudaitis.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
įvykusiame kūrybiniame Vilniaus 
jaunimo teatro aktorių vakare buvo 
suvaidintos ištraukos iš J. Anouilh 
“Vyturio”, F. Schwarz “Drakono” 
bei kitų spektaklių. J. Jaruševičius 
skaitė P. Cvirkos romano “Frank 
Kruk” ištrauką, A. Grašys, A. Mat- 
kevičiūtė, V. Marčinskaitė atliko tar
miškus perinimus, senovines dainas.

SPALVOTŲ SKAIDRIŲ KONKUR
SĄ surengė Lietuvos Fotografijos 
Meno Draugijos Šiaulių skyrius. 
Konkursui buvo pateikta apie 200 
darbų. Miesto kultūros skyriaus di
plomus už gražiausias skaidres lai
mėjo gydytojas I. Dapkevičius ir 
konstruktorius P. Motekaitis.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sim
foninis orkestras su dirigente M. 
Dvarionaite surengė debiutinį savo 
jaunųjų solistų koncertą, kuriame 
dalyvavo smuikininkai M. Melničen- 
ka, Dž. Petkevičiūtė, B. Traubas, fa
gotistas P. Jaraminas, fleitistas A. 
Vizgirda, trombonistas T. Adomavi
čius ir violončelistas V. Kaplūnas. 
Koncertui jie buvo pasirinkę su sim
foniniu orkestru atliekamus P. Čai
kovskio, B. Dvariono, A. Vivaldžio, 
L. Larseno, C. Sain-Saenso kūrinius.

GRAŽIAUSIAI IŠLEISTŲ KNY- 
GŲ, atviručių ir plakatų septintasis 
Pabaltijo ir Gudijos konkursas įvy
ko Minske. Jame I laipsnio diplomą 
laimėjo “Minties” išleista J. Paulėko 
knyga “Sodų apsauga”, apipavidalin
ta dail. P. Šarkūno. Vertintojų ko
misija II laipsnio diplomus pasky
rė “Vagos” leidiniams: A. Jonyno 
poezijos rinkiniui “Žmogaus širdis, 
kareivio širdis” ir K. Kubilinsko pa
sakų rinkiniui “Stovi pasakų name
lis”. Pirmąjį apipavidalino dail. S. 
Krasauskas, antrąjį iliustravo dail. 
B. Žilytė.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENO pa
roda “Gintaro krašto saulė”, trukusi 
visą kovo mėnesį, buvo surengta Le
ningrade. Jos radiniai — įvairūs gin-. 
tara dirbiniai, medžio raižiniai, skulp
tūros, dekoratyviniai audiniai, rezgi
niai iš vytelių ir šiaudų, kompozici
jos iš augalų. Paroda buvo įsprausta 
į politinius rėmus: pergalės prieš 
Trečiąjį Reichą trisdešimtmečio ir 
sovietinės Lietuvos 35 metų' sukak
ties, kuri iš tikrųjų reiškia sovietinę 
okupaciją. V. Kst.
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REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamq nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M6HC°A89e St ' Tor°n,°' °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš T milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 | term, indėlius 1 metų 8’/a%
Antradieniais 10 - 3 f taupomąsias - savings s-tas 7’/i%
Trečiadieniais uždaryta E depozitų - čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-7 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 H asmenines 9)6%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto .......... ,.......... 9!6%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama vilų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas, e Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St W. • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas ‘531-1305 1636 DUNDAS St.-W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros 
įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life Raštinė: 363-7881
2 Carlton St., suite 714 Namai: 766-5857

CTEDUAll’G EIIDQ 406 Roncesvalles Ave.dlE.rnAI1d runa telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

NORINČIUS INVESTUOTI
ar apsigyventi COSTA DEL SOL (pietinėje Ispanijos dalyje) 
prašome kreiptis į: JUSTIN RASA, Playamar 4-14-D, 
Torremolinos (Malaga), SPAIN. Tel. 38-72-00

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš l-mo.psl.)

Toronto miestas praėjusią sa
vaitę paveržė Maskvai priklau
siusį augščiausio bokšto pasau
lyje rekordą. Maskvos Ostanki
no radijo bokštas yra 1.748 pė
dų augščio, o naujasis CN bokš
tas Toronte — 1.815 pėdų, šį 
rekordinį augštį bokštas pasie
kė amerikiečių malūnsparnio 
“Olga” užkelta paskutine radi
jo bei televizijos antenų deta
le. Dabar jį ruošiasi patikrinti 
visus pasaulio rekordus skel
biančio britų leidinio “Guiness 
Book of World Records” atsto
vai. Toronto CN bokštas 1.100
— 1.200 pėdų augštyje turės 
aplink besisukantį restoraną ir 
dvi platformas lankytojams. Iš 
trečiosios platformos 1.500 
augštyje galima bus matyti visą 
aplinkos panoramą 100 mylių 
spinduliu. Radijo ir televizijos 
antenos pradės veikti šių metų 
pabaigoje, o pats bokštas lan
kytojams bus atidarytas sekan
čiais metais. Tikimasi, kad jį 
kasmet aplankys apie 2,5 mili
jono kanadiečių ir turistų iš už
sienio.

Balandžio 1 d. Kanada pradė
jo viešą posūkį į metrinę siste
mą oro temperatūros skelbimu 
Celsijaus laipsniais. Celsijaus 
termometro pagrindą sudaro 
100°, pradedamų nuo nuliu žy
mimo šalimo ir baigiamų viri
mo pradžiai atstovaujamu 100 
laipsnių. Fahrenheito termo
metre šalimas prasideda su 32°, 
virimas — su 212°. Taigi, Cel
sijus turi patogesnę dešimtai
nę sistemą, kurioje šilima ma
tuojama plius laipsniais, šaltis
— minus laipsniais. Dideliai 
daliai lietuvių, kadaise įpratu
sių prie Celsijaus ir vėliau per
siorientavusių Fahrenheito link
me, dabar vėl reikės grįžti prie 
Celsijaus. Pastarojo laipsnius 
galima paversti Fahrenheito 
laipsniais pagal šią formulę: 
Celsijaus temperatūrą reikia 
padauginti iš 9, padalinti iš 5 
ir pridėti 32. Praktiškai -10° 
Celsijaus reiškia žiemos spor
tui tinkamą orą, 20° — norma
lią kambario temperatūrą, 35°
— labai karštą vasaros dieną, o 
45 laipsniai — lig šiol užregist
ruotą augščiausią dienos tempe
ratūrą Kanadoje (113° Fahren
heito).

Uždengtų vežimų vilkstinė 
balandžio 1 d. iš Toronto pašo
nėje esančio Kleinburgo pradė
jo 3.000 mylių kelionę į Alber
tą. Visą savo turtą išpardavę 37 
keliauninkai Peace upės rajone 
tikisi nemokamai gauti žemės ir 
pradėti naujakurio gyvenimą 
kaip kadaise pirmieji pijonie- 
riai. Kadangi jie visi yra mies- 
čionys, atrodo, nė vienas jų ne
įsivaizduoja sunkaus darbo, kai 
miškingas vietoves teks pavers
ti ūkiais. Jiems labiausiai rūpi 
tik romantiškai suprantamas 
gyvenimas gamtoje, atitrūkimas 
nuo miesto. Skeptikai į šią ke
lionę žiūri kaip į nevykusį ba
landžio 1-sios pokštą. Prie ke
lionių automobiliais įpratusioms 
šeimoms vargu ar beužteks 
kantrybės arkliais nuvažiuoti 
3.000 mylių ir Peace sritį pa
siekti rugpjūčio mėnesį. Be to, 
Albertos vyriausybė jiems nėra 
iš anksto pažadėjusi žemės. To
kie neapgyventi plotai dažniau
siai skirstomi tik patirtį turin
tiems ūkininkams.

Valstybinė biblioteka Otavo
je pradėjo daugiakalbę progra
mą, kurios dėka knygos neang- 
lų ir neprancūzų kalbomis per 
provincinius centrus bus pasko
lintos vietinėms bibliotekoms 
visoje Kanadoje. Pirmoji tokių 
knygų siunta yra kiniečių, olan
dų, vokiečių, italų, lenkų, ispa
nų, portugalų ir ukrainiečių kal
bomis. Siuntoje yra įvairaus po
būdžio literatūra, išskyrus aka
deminius veikalus ir knygas 
vaikams. Daugiakalbės progra
mos vadovo G. Sylvestre pareiš
kimu, ateityje ši paslauga ap
ims visas 72 Kanadoje vartoja
mas kalbas.

Skautų veikla
.• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tų vadijų posėdis — balandžio 20 
d., 11 v.r., skautų būkle.

• Vasaros stovykla Romuvoje nu
matyta antroje liepos pusėje. Jos 
reikalais pasitarimas šaukiamas ba
landžio 20 d., 12 v., skautų būkle. 
Kviečiami dalyvauti vadovai-vės iš 
visų vietovių, iš kurių susirenka Ro- 
muvon stovyklautojai.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
rengiama skautorama su iškilminga 
šv. Jurgio sueiga bus balandžio 27 
d., 4 v. p.p. Skautoramoje “Aitva
ras” suvaidins istorinę dramą “Mir
ga”. Visi kviečiami atsilankyti.

• LSS tarybos pirmijos pirm. v. 
s. A. Saulaitis kovo 24 d. Klevelan- 
do vadovų-vių sueigoje skaitė pa
skaitą tema “Mūsų skautybė ir mes”, 
į kurios santraukas visiems būtų nau
dinga noająilinti. C- S.

Torontiečių lietuvių studentų futbolo komanda, sėkmingai dalyvavusi rung
tynėse su londoniečiais studentais Londone, Ont.

EKSPORTAS
SPORTAS VISUR

Olimpinė krizė, ilgą laiką grasinu
si Montrealio 1976 m. žaidynėms, at
rodo, jau praslinko, nors infliacija, 
darbo problemos žaidynes pastatė 
į didelį pavojų. Išlaidos pakilo dvi
gubai, įvairūs streikai sustabdė pa
statų įrengimus. Kaikas siūlė žaidy
nes išskirstyti po visą Kanadą arba 
rengti kitoje šalyje. Buvo ir tokių, 
kurie sakė: “Let’s scrap the Olym
pics.” Tačiau Kvebeko parlamentas 
apsiėmė remti Montrealio žaidynes 
ir padengti nuostolius. Žaidynės pa
darys nuostolių, tačiau olimpiniai 
metai teiks daug gyvumo Kvebeko 
provincijai, o busimieji įrengimai at
eityje išlygins nuostolius.

Tokia būkle susirūpino ir Tarp
tautinis Olimpinis Komitetas — IOC. 
Lozanoje jis vėl turėjo pasitarimą. 
Išklausęs COIO pranešimą IOC pre
zidentas Killalin pareiškė, kad su 
Kvebeko gyventojų gera valia ir pa
rama olimpinės žaidynės Montrea- 
lyje įvyks kaip buvo numatyta. Tai
gi, reikia tikėtis, kad 1976 m. liepos 
17 d. Montrealyje suliepsnos olim
pinė ugnis.

Olimpinių įrengimų darbai Mont
realyje vėl pajudėjo. Tiesa, vieto
je pagrindinio komplekso, kuris ap
ims 80.000 žiūrovų talpinantį pagrin
dinį stadijoną ir plaukimo baseiną, 
dar tebėra didžiulė duobė žemėje. 
Pasak burmistro J. Drapeau, dalys 
stadijonui gaminamos fabrikuose, ir 
kompleksas bus sustatytas dalimis. 
Reikia manyti, kad visa tai bus at
likta laiku. Juk Maskvos Lenino sta
dionas, talpinantis per 103,000 žiū
rovų buvo įrengtas tik per 18 mė
nesių. Greitų laiku bus užbaigtas ir 
velodromas, kurio statyba užtruko 
dėl sunkumų su paskolomis. Tai bus 
vienas moderniausių velodromų pa
saulyje. Dėl laiko stokos olimpiniuo
se įrengimuose teks kaiko atsisaky
ti — bus neesminių pakeitimų. Pa
grindinio komplekso užtraukiamas 
stogas bus įrengtas vėliau. Arklių 
lenktynių dalyviai bus apgyvendinti 
arti varžybų vietovės — Bromant 
(apie 50 mylių nuo Montrealio), vie
toje numatyto olimpinio kaimelio 
miesto viduryje.

Olimpinės žaidynės Montrealyje ir 
J. Drapeau susilaukė daug nepa
lankios kritikos iš kanadiečių, ypač 
šiapus' Kvebeko sienos. Visdėlto 
girdėjosi balsų, kurie ragino bend
romis jėgomis remti olimines žaidy
nes — visos Kanados renginį. At
sirado ir rėmėjų. “Coca Cola” bend

rovė jau paaukojo $100.000. Olimpi
nei Kanados S-gai. Dar žada sukel
ti milijoną dolerių raginimais per 
televiziją ir spaudą, kad kiekvienas 
kanadietis žaidynėms paaukotų nors 
po $2.

Vitas Gerulaitis vėl iškilo lauko 
tenise. Neseniai įvykusiame turnyre 
Orlando, Fla. Tik baigmėje pralai
mėjo pagarsėjusiam australiečiui 
Rod Laver 6:4; 6:4.
VYČIO ŽINIOS

Golfininkai kovo 31 d. turėjo me
tinį pasitarimą. L. Namuose susirin
ko nemažas būrys aktyvesnių golfi- 
ninkų, kurie apžvelgė praėjusio ir 
ateinančio sezono veiklą. Ilgiausiai 
apsistota prie išlyginamųjų smūgių. 
Pagal “liaudies balsus”, kaikuriems 
pažangiems golfininkams šie smūgiai 
buvo dar nulyginti. Išrinkti ir nauji 
vadovai ateinančiam sezonui

Glorija Nešukaitytė dalyvavo Ka
nados jaunių stalo teniso pirmeny
bėse Frederictone. Čia ji 13 m. kla
sėje laimėjo I vietą ir 15 m. klasė
je — antrą. Jai tąip pat įteikta taurė 
kaip pažangiausiai žaidėjai.

Antanas Klimas dalyvavo Toron
to tarpklubinėse šaudymo varžybo
se ir laimėjo antrą vietą. Linkėtu- 
mėm, kad ir kiti šaudytojai kartais 
išmėgintų pradedančius rūdyti šau
tuvus. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Autobusas į Čikagą su sportinin

kais išvažiuos balandžio 18, penkta
dienį, 8.30 v. vakaro iš Prisikėlimo 
parapijos kiemo.

Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 
parapijos salėje bus tik ligi kelionės 
į Čikagą. Tinklinio treniruotės — 
James Culnan mokykloje, 605 Wil
lard Ave., bus tęsiamos ligi birželio 
mėnesio pabaigos. Nauji žaidėjai 
kviečiami ateiti penktadieniais 6.30 
v.v. į tą mokyklą.

Lengvoji atletika, lauko tenisas ir 
plaukiojimas yra numatyti pradėti 
gegužės mėnesį. Vėliau bus detalus 
pranešimas.

Naujos uniformos jau gautos. Jas 
užsivilksime pirmą kartą Čikagoje. 
Žaidėjai, norintieji gauti naujas uni
formas, turės sugrąžinti senąsias. 
Taip pat yra gauti geri apšilimo 
marškiniai (sweatshirts) pardavimui. 
Ant marškinių bus atspaustas užra
šas “Aušra” Toronto. Marškiniai yra 
stori ir žymiai pigesni, negu krau
tuvėje. Jų kaina — $6. Norintieji 

.užsisakyti pagal savo ūgį kreipiasi į 
A. Nausėdą 743-9042.

Sukaktuvinė šventė Hamiltone
Į sukakčių eilę įsirikiavo ir 

hamiltoniškio “Gyvataro” 25-tis. 
Balandžio 6 d. erdvioje Hamil
tono Mohawk College salėje, tal- 
pininčioje 1.200 žmonių, gyva- 
tariečiai su visu deramu iškil
mingumu paminėjo savo sukak
tį. Jie parodė ne tik savo meną, 
bet ir kitų, būtent, montreališ- 
kio “Gintaro” ansamblio liau
dies instrumentų orkestro ir 
kvarteto, jaunųjų solistų — A. 
Pakalniškytės ir Jono Vaškevi
čiaus. Taigi, programa buvo sva
ri. Ji užtruko apie 2,5 valandos, 
bet nebuvo nuobodi, juoba, kad 
netrūko ir humoro.

Pradžioje, grojant “Gintaro” 
orkestrui, pasirodė mažieji šokė
jai, paskui jaunieji, vyresnieji ir 
vyriausi. Po to sklandžiai pynė
si šokiai vienas po kito, pakaito
mis grojant okordeonu K. Deks- 
niui ir “Gintaro” orkestrui. Vi
soje programoje išryškėjo plati 
šokėjų skalė — nuo mažųjų iki 
vyriausių, šoko net 5 grupės, į 
kurias sutelpa apie 150 gražaus 
jaunimo. Tai rodo labai sveiką 
“Gyvataro” liniją — pradėti 
nuo mažiausių ir eiti iki didžiau
sių. Tuo būdu “Gyvataro” tęs
tinumas yra užtikrintas. Dėlto 
šokėjų lygis yra nevienodas — 
vieni vos rezgia, kiti — jau pui
kiai šoka. Aplamai, “Gyvataras” 
yra pasiekęs labai gero lygio, 
kurį išlaikyti nėra lengva dėl 
nuolat besikeičiančių šokėjų. 
Augščiausią lygį gyvatariečiai 
buvo pasiekę besiruošdami iš

vykai į Europą. Visos šios gau
sios grupės siela yra G. Breich- 
manienė, kuri, talkinama kitų 
vadovių, ištvermingai veda “Gy- 
vatarą” laimėjimų keliais. Ji 
programos pabaigoje susilaukė 
didžiausių ovacijų ir didelės 
gausos gėlių bei dovanų.

Programą praturtino “Ginta
ro” orkestro ir jo kvarteto da
lyvavimas. Vadovo Z. Lapino 
rankose orkestras teikė šokiams 
ne tiktai tinkamą ritmą, bet ir 
nuotaiką, ir atspalvį. Orkestras 
sudarytas iš jaunų muzikantų, 
bet jau pakankamai išprususių 
muzikoje. Dainininkės savo dar
niu dainavimu gražiai derinosi j 
bendrą melodiją.

Gražiai pasirodė ir jaunieji 
solistai — Anita Pakalniškytė 
su Jonu Vaškevičium, akompa
nuojami J. Govėdo. Tai kylan
čios žvaigždės lietuviškos dai
nos srityje.

Pasibaigus programai, kurią 
smagiai pranešinėjo L. Verbic- 
kaitė, erdvioje scenoje išsirikia
vo visas “Gyvataras” su savo va
dovais ir svečiais programos at
likėjais. Visi gėrėjosi ne tik jų 
darbais, bet ir jaunyste spindin
čiais veidais. Visuomenės padė
ką išreiškė labai gausūs sveikin
tojai iš Hamiltono, Toronto, St. 
Catharines, Londono.

Ši sukaktuvinė “Gyvataro” 
diena buvo tikra jaunimo šven
tė, kuri vyresniuosius nuteikė 
džiugia ateities viltimi. B.

Tl

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
ST. CLARENS GATVĖJE, modernus 10 kambarių atskiras namas su 
dideliu kiemu; garažas, pilnai modernizuotas, užbaigtas rūsys. Netoli 
Prisikėlimo parapijos šventovės. Apie $10.000.00 įmokėti.
RONCESVALLES gatvėje, atskiras 12 kambarių dvibutis (duplek
sas), moderniai įrengtas, vandeniu šildomas; galima naudoti kai
kuriems verslams; privatus įvažiavimas; greitas pardavimas, (mokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.
RONCESVALLES — HOWARD PARK, 2-jų šeimų dvibutis, dvi 
modernios virtuvės ir prausyklos, kilimai, augštas rūsys, privati 
vieta automobiliui. Įmokėti tik $15,000. Viena atvira skola.
INDIAN RD. — HIGH PARK, gražus, atskiras 12 kambarių namas. 
4 kambariai pirmame augšte; vandeniu šildomas; dvigubas garažas. 
Įmokėti apie $20,000. Viena atvira skola.
GEOFFREY GATVĖJE, netoli parko, atskiras 3-jų šeimų namas, 5 
kambariai pirmame augšte; iš viso 13 kambarių per 3 augštus; par
duoda senutė, nes eina į mažesnį butą.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS
Namų tel. HU 9-1543

STASYS DARGIS
Namų tel. 248-9196

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
8’/2%
7’/2%
8’/4%

6%

už 
už
uz
už

MOKA:
1 m. term. dep. 
taupymo s-tas 
pensijų planą 

čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 9

IMA:

9’/i% už asm. paskolas

91/2% 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 sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

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

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

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamai lempos 
ir baterijos. o Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 o Sav. P. Užbatis

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1 113 Dundas St. W., To| Ę'>'» C4C1 Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 ®le NUOLAIDA

A. J. MORRIS Realtor ; ‘
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone.
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamq nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ontario

Telefonas: 533-4363
. LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

R- CHOLKAN & CO.
CHOLKRII LTD. REALTOR

REAL ESTATE —
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus vos keliolikos metų senumo, atskiras, šešiabutis 
(sixplex) pastatas. Didžiuliai kambariai, balkonai, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 garažai su privačiu įvažiavimu. 1
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $20,000.00 įmokėti, aštuo- 
niabutis (eightplex) atskiras mūrinis pastatas. Gauna apie $15,000.00 
metinių pajamų. Prašoma kaina tik $125,000.00; parduos dar pigiau. 
ROYAL YORK — BLOOR, atskiras 3 miegamųjų vienaaugštis, už
baigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
KIPLING — RATHBURN rajone skubiai parduodamas 3 miegamųjų 
vienaaugštis; didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu. Galbūt 
galima nupirkti apie $5.000 pigiau, negu prašo.
HIGH PARK — BLOOR, atskiras mūrinis originalus tributis, tik ke
liolikos metų senumo, 3 garažai su privačiu įvatiavimu. Apie $20.000 
įmokėti. Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
WINDERMERE — BLOOR, 9 kambarių atskiras mūrinis namas, 2 
modernios 
traukinio.

virtuvės, 2 prausyklos, netoli krautuvių bei požeminio

tel
2336 Bloor Street West 

763-5555 namų 535-1584



ST. CATHARINES, ONTARIO
VELYKOS IR REKOLEKCIJOS 

praėjo labai gražiai. Rekolekcijas 
šiemet vedė svečias iš Brooklyno' 
Juozas Bacevičius, OFM. Jo pamoks
lai buvo gilūs, aktualūs ir įdomūs^ 
Per didžiąsias šventes mūsų maldos 
namai tikrai permaži. žinoma, tuo.

ir nesiduo- 
jį lankstyti

COMMUNI-

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas!!!
Dabar jūsų giminės gaus 

daugiau nei anksčiau 
Užsakykite dabar per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
GERIAUSIĄ DOVANĄ

1 LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
INTERTRADE EXPRESS 

CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai lyg kad nu
eitum į krautuvę su $100 ir 
gautum $200 ar $300 vertės 
prekių ar net daugiau.

Intertrade Express Corp.
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t.y. į reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

PILNAI GARANTUOTA 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.63
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA 

Telefonas 982-1530

Labai svarbu!
’ Automobiliai
Pigiausiomis kainomis 

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių:

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3706.00

tik reikia džiaugtis. Tai parodo, kad 
lietuvis yra tvirto būdo 
da naujų laikų vėjams 
kaip smilgą.

“MISS LITHUANIAN
TY” bus renkama ir šiais metais.. 
Mūsų miestas yra oficialiai pavadin
tas etninių grupių sostine Kanado
je. Kiekviena tų grupių turi išsirink
ti savo “Miss Community”. Išrinkta 
mergaitė šalia didelės garbės turi ir 
pareigų ištisus metus. Etninių rengi
nių daug, jai reikia visur dalyvauti, 
būti dėmesio centre. Ypač didelį dar
bą lietuvybei pernai atliko Viltė 
Zubrickaitė, visur punktualiai daly
vaudama. Ji dar iki rudens bus “The 
Queen of Niagara Vine and Grape

• Festival”.
MŪSŲ MIESTAS gali pasigirti tu

rėdamas “T.R.W. Thompson Pro
ducts” skyrių. Šios bendrovės įmo
nės pagamino į mėnulį nusileisti apa
ratą, pasiuntė į saulės sistemą erd
vėlaivį, kuris ten tebėra ir skris dar 
ilgai. Jos pagamino ir Toronto nau
jam bokštui guolius (bearings) kel
tuvams. Tai ypatingai patvarūs guo
liai, specialiai tam bokštui paga- 

, minti. Kor.
ATITAISYMAS. “TŽ” 12 nr. pa

skelbta, kad Niagaros pusiasalio tau
tinių šokių grupė “Nemunas” ruo
šiasi liepos 19 d. švęsti 5-rių metų 
veiklos sukaktį slovakų salėje. Šven
tė bus ne liepos 19 d., bet balandžio 
19 d.

Į nemuniečių - rengiamą šventę 
Niagaros pusiasalio lietuviai labai 
palankiai atsiliepė. Jau buvo pa
skelbtos stambesnių aukotojų pavar
dės. Geraširdžių lietuvių yra ir dau
giau: J. ir O. Staškevičiai, p.p. Rad
vilai iš Port Colborne, parapijos kle
bonas kun. J. Liauba, OFM, p.p. Ra- 
cevičiai, Setkai iš St. Catharines, K. 
Jonušas iš Eden. Ont.

Nemuniečių šventėje dalyvaus ir 
dalį programos atliks' mūsų kaimy
nai latviai, nes ir nemuniečiai yra 
jau kelis kartus jiems talkinę. Daly
vaukime balandžio 19 d., 6.30 v.v.,. 
slovakų salėje (Page ir Welland).- 
Nemuniečiai pasirodys programoje 
su naujais šokiais ir dainomis. Gros 
geras orkestras, veiks valgių bufe
tas, bus įvairių gėrimų.'J. R,

Kanados Baltiečių Federacijos iniciatyva buvo suruoštas baltiečių vakaras Otavoje Kanados parlamento rūmuose, 
kuriame dalyvavo daug parlamento atstovų. Iš kairės: S. Kudirka, inž. J. Danys, latvių kun. A. Voitkus, p. Danienė, 
sen. Thompson, estas Leivat
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Čikagos lietuviu horizonte Į
VLADAS RAMOJUS ---------------------

Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4246.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $4082.00

Eksportinis modelis
“MOSKVIČIUS”412IE $3756.00

“MOSKVIČIUS”408IE $3454.00

Station Wagon
“MOSKVIČIUS”426IE $3919.00

Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $4205.00

“ZAPOROŽEC” 
ZAZ 968 $2368.00

Visos kainos JAV doleriais

Prašykite mūsų specialių biu
letenių su automobilių ir apar
tamentų iliustracijomis.

VARTOTI DRABUŽIAI
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

rilL CHAPIL 21SO HutonUrlo Si.. 220-78M

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

RONCESVALLES CHAPEL 436 Roncesvalles Ava. 
533-7954

YORKE CHAPEL 2357 Bloor St. W. 
767-3153

|l ■ 'liĮĮgtH I lllllSIMĮlĮĮĮilIlt

Norite supažindinti savo bi
čiulius su “Tėviškės Žiburiais”? 
Atsiųskite jų adresus “TŽ” ad
ministracijai. Ji nemokamai 
siųs keletą numerių susipažinti.

Balio Maskeliūno Įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

TORONTO, ONT.
Tradicinė Velykų bobutė bu

vo surengta balandžio 6 d. Pri
sikėlimo par. salėje. Dalyvau
jant gana gausiai publikai, pro
gramą atliko vaikų darželio mo
kiniai, jaunieji “Gintaro” ir 
“Atžalyno” šokėjai. Velykų bo
butės vaidmenį atliko A. Biške- 
vičienė. Šį renginį suruošė N. 
Pr. Marijos seserys ir jų rėmė
jos.

Susitikimas su opozicijos va
du. Balandžio 3 d. Royal York 
viešbutyje Ontario liberalų par
tijos vadas R. F. Nixon ir tos 
partijos daugiakultūrių ryšių 
komitetas, į kurį įeina ir St. Jo
kūbaitis, sukvietė etninių laik
raščių redaktorius bei atstovus 
į specialų priėmimą. Dalyvavo 
apie 50 asmenų, atstovaujančių 
etninei spaudai, išeinančiai On
tario provincijoj. R. F. Nixonas 
pasveikino visus susirinkusius 
ir pareiškė norą artimiau susi
pažinti su visais etninės spau
dos redaktoriais - atstovais ir pa
sikalbėti įvairiais jiems rūpimais 
klausimais. Jo manymu, toks ry
šys abiem pusėm būtų naudin
gas. Po jo kalbos buvo įvairių 
klausimų. Jie lietė daugiausia 
finansinę paramą etniniams 
laikraščiams, mokykloms, įvai
rioms kultūrinėms grupėms, 

z studentams. Buvo keltos ir jau
nimo problemos ryšium su 
mokslu, mokytojų reikalavi
mais, nedarbo kompensacija ir 
t.t. Pasikalbėjimas užtruko apie 
pusantros valandos. Visi dalyva
vę buvo pavaišinti. Rengėjai ir 
dalyviai pareiškė, kad tas susi
tikimas buvo labai naudingas.

S. Jokūbaitis
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už sureng
tą Lietuvių Namuose tokį puikų po
būvį mūsų 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga. Ypatingai dė
kojame rengėjoms H. Simanavičie- 
nei, L. Mačionienei ir A. Sukauskie- 
nei už įdėtą didelį darbą šį pobūvį 
rengiant. Ačiū visiems už atsilan
kymą ir dovanas: kun. A. Simanavi
čiui, OFM, kun. A. Žilinskui, evan- 
gelikių moterų draugijai, O. Adoma
vičienei, P. A. Adomaičiams, M. B. 
Abromaičiams, L. I. Baziliauskams, 
O. Baumgardienei, L. L. Baurngar- 
dams, A. D. Bedarfams, V. B. Bire- 
toms, J. H. Bučiams, P. Česnauskui, 
V. I. Dauginiams, J. A. Dauginiams, 
K. Dauniui, L. L. Einikiams, I. Ea
ton, M. R. Gallagher, O. Gutauskie- 
nei, J. A. Gelažiams, R. A. Harstock, 
J. A. Jankaičiams, V. E. Juozapavi- 
čiams, O. D. Klibingaičiams, H. 
Kybartams, B. L. Laušiams, K. 
Linkoms, A. E. Lorencams, V. 
Mačioniams, A. M. Marciams, J. 
iMikulams, L. Novogrodskienei,
M. Petryloms, A. E. Radziuvaičiams, 
O. Rinkevičienei, I. Rukšienęi, J. M. 
Senkams, A. R. Simanavičiams, R. 
H. Simanavičiams, J. V. Simanavi
čiams, R. Simanavičiui, I. Simanavi
čiūtei, V. J. Skrebutėnams, A. M. 
Statulevičiams, E. W. Steponams, V. 
V. Strimaičiams, A. O. Strimaičiams,

O.
E.
L.
I.
S.

2483 Lakeshore Blvd. West Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Nuotrauka J. Kreilio

SKAITYTOJAI PASISAKO
NĖRA KO LAUKTI

Su dideliu susidomėjimu perskai-' 
čiau P. Lėlio straipsnį “TŽ” 4 nr. 
“Pasibaigė ginčai, suplaukė tūkstan
čiai”, kuriame pateikiami labai tiks
lūs ir įdomūs duomenys, kaip į Ka
nados Lietuvių Fondą suplaukė pir
masis $100.000.

Šio straipsnio pabaigoje P. Lelis 
labai optimistiškai tikisi, kad antra
sis $100.000 bus sudėtas daug grei
čiau ir gal net per sekančius 6 me
tus, nes dabar “dolaras” yra piges
nis, o mes esame turtingesni...

Aš gerbiu P. Lėlį už jo energingą 
veiklą ir stačiai . neįsivaizduojamas 
pastangas bei įnašą telkiant pirmąjį 
KLF $100.000, bet abejoju, kad ant
roji šimtatūkstantinė “dolarų” bus 
surinkta per 6 metus.

Visų mūsų gyvenimas susideda iš 
“bet” ir “jeigu” ... Tik pažiūrėkime 
į P. Lėlio prie straipsnio pridėtą sta
tistinių duomenų lentelę. Joje paste
bėsime, kad labiausiai savo įnašais 
KL Fondui yra atsilikusios didžiosios 
Montrealio ir Hamiltono lietuvių ko
lonijos. Kodėl? Ar tose kolonijose 
yra toks didelis skaičius finansiškai 
nepajėgių tautiečių? Esu beveik tik
ras, kad čia yra kalti tik tų kolonijų 
KL Fondo įgaliotiniai, kurie neiš
vysto atitinkamos veiklos! Esu kele
tą kartų lankęsis Hamiltone, kur esu 
sutikęs tautiečių, į kuriuos KL Fon
do įgaliotiniai niekuomet nebuvo 
kreipęsi ar jų aplankę. Tuo tarpu 
spaudoje matome apie labai jau sėk
mingas Hamiltone vykdomas Tautos 
Fondui rinkliavas ir kitokius vajus. 
Turbūt tas pats KL Fondo įgalioti
nių neveiklumas reiškiasi ir Montre
alio lietuvių kolonijoje. Neabejoju, 
kad didelis tautiečių skaičius tose 
abiejose kolonijose, kaip ir daug kur 
kitur Kanadoje, nežino skirtumo ir 
neskiria Kanados Lietuvių Fondo 
nuo Tautos Fondo, nors tai buvo

daug kartų aiškinta spaudoje.
Pats geriausias laikas KL Fondo 

įgaliotiniams išvystyti veiklą yra 
kaip tik dabar, nes atėjus vasarai 
tautiečiai išvažinėja atostogų j pa
plūdimius, j vasarvietes.

Abu minėti fondai bus vieninteliai 
mūsų tautinės gyvybės išlaikytojai 
ateityje. Jeigu kas tuo netiki, tai te
gul pagalvoja iš kur atsiras pinigai 
lietuviškiems reikalams ir lietuvy
bės išlaikymui už kokių 10-20 metų, 
kai dauguma vyresniojo amžiaus ar 
net vidurinės kartos tautiečių jau 
nebedirbs ar net nebegyvens ... Lie
tuvių Fondas yra mūsų ryžto, patrio
tizmo ir nenoro nuskęsti svetimųjų 
jūroje liudytojas.

Simas Kudirka yra labai palankiai 
atsiliepęs apie JAV Lietuvių Fondą 

. ir net pabrėžęs, kad turėtų būti su
rinkta bent $2.000.000. Gi mes, Ka
nados lietuviai, neatsilikdami turė
tume sutelkti Kanados Lietuvių Fon
dui antrąją šimtatūkstantinę!

Taigi, nėra ko laukti ir atidėlioti. 
Išvystykime veiklą ir atidarykime 
savo pinigines dabar!

KLF aktyvistas

Aukojame daug kam. Neuž
mirškime, kad aukų yra reika
linga ir lietuviškoji spauda.

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. ’ 

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4,-Ont».iA..

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

TORONTO “GINTARO” 
KONCERTAS

Įvairių renginių margume kovo 22 
d. Jaunimo Centro perpildytoje sa
lėje nuskambėjo ir Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblio "Gintaro” kon
certas, ataustas tautiniais šokiai ir 
mergaičių kvinteto dainomis. Pus
antros valandos užtrukusi programa 
buvo gyva, dinamiška ir net nesino
rėjo, kad ji baigtųsi. Iš šiaurės at
vykę jauni žmonės su jaunais vado
vais savo pasirodymu mus įtikino, 
kad nebe reikalo jų ansamblis yra 
reprezentacinis vienetas ir, lietuviš
ką žodį bei dainą garsindamas, ke
liauja ne tik po lietuvių kolonijas, 
bet ir po įvairius Kanados miestus 
ir net užsieniuose. Aplamai, iki šiol 
matytuose taut, šokių koncertuose 
visada susidarydavo įspūdis, kad ge
riau šoka mergaitės. Bet “Gintaro” 
jaunieji vyrai Čikagos koncerte savo 
grakštumu, atrodo, pralenkė net ir 
mergaites.

Įdomiausia, kad “Gintaro” koncer-. 
tas puikiai sulydytas į vieną bendrą 
visumą. Jai išlaikyti daug padeda 
pranešėja Regina Krasauskaitė, nes 
ji kiekviename intarpe randa gra
žių žodžių, nuotaikingų minčių kon
certo tolimesnei eigai nusakyti. Nau
dodama J. Degutytės, J. Aisčio ar ki
tų mūsų poetų posmus, pranešėja 
neturėtų jų žodžiais operuoti kaip 
savais, bet pasakyti ir jų autorius, 
šito Čikagoje ji nepadarė. Taip pat 
mergaičių kvintetui dainuojant lie
tuvių kompozitorių dainas, turėtų 
būti paminimi ir tų dainų teksto au
toriai, jei dainos nėra liaudies kūry
ba. Čikagos koncerte tai nebuvo pa
žymėta nei programose, nei praneš
ta nuo scenos.

“Gintaro” koncertą Čikagoje ste
bėjo apie 700 žmonių, nes tiek jų 
telpa didžiojoje Jaunimo Centro sa
lėje. Apie pusę žiūrovų sudarė jau
nimas. Tai taip pat buvo viena di
džiųjų koncerto dovanų. Antroje 
programos dalyje, į pabaigą artėjant, 
šokėjų ir orkestro palydos taktą pa
sigavo publika ir ugningi plojimai 
liejosi kelias minutes, kol nusileido 
uždanga ir į sceną subėgo visas an
samblis (Čikagoje buvo tik vyresnie
ji, 50 asmenų) su vadovais R. ir J. 
Karasiejais, D. Garbaliauskiene, muz. 
J. Govėdu ir kitais. Gėlių puokštės 
papuošė ansamblį ir vadovus, o ilgi 
spontaniški plojimai liudijo neeili
nį koncerto pasisekimą laisvojo pa
saulio lietuvių sostinėje, kur “Ginta
ro” ansamblis jau dalyvavo keturio
se tautinių šokių šventėse, bet su 
savais individualiais koncertais ne
buvo dažnas svečias. Po šio gražaus 
pasisekimo “Gintaro” lauktume ir 
dažniau, ir gal net pilnoje sudėtyje.

PADĖKA “MARGUČIO” 
VADOVUI

Šį “Gintaro” koncertą Čikagoje 
rengė “Margučio” radijo vadovas 
Petras Petrutis, šiomis dienomis tik
rai mažai laiko turintis poilsiui. Ati
darydamas koncertą ir pristatyda
mas “Gintaro” ansamblį, P. Petru
tis nekalbėjo apie “Gintarą”, bet tie

siai priėjo prie konkretaus reikalo: 
salės prieangyje veikia telegramų 
siuntimo agentūra, mieli tautiečiai, 
pasinaudokite proga, siųskite tele
gramas į Vašingtoną. Tai buvo spon
taniška reakcija j “Chicago Tribune” 
straipsnį apie dr. Kissingerio užmo
jį pripažinti sovietinę Baltijos vals
tybių okupaciją. Kadangi “Margu
čio” radijas turi bene greičiausias 
komunikacijos priemones, o vadovas 
pasižymi spontaniškais užmojais, tai 
ir šį kartą “Margučio” vadovas P. 
Petrutis, susitaręs su LB vadovybe 
ir su PU Ryšių Centru, paskelbė te
legramų akciją Baltiesiems Rū
mams, senatoriams, kongreso atsto
vams. Žmonės “Margučio” balsą 
greit išgirdo. Per dvi dienas per 
“Margučio” įstaigą buvo pasiųsta 
apie 1,500 telegramų, vėliau tas skai
čius dar didėjo. Į telegramų priėmi
mo ir perdavimo talką ypač aktyviai 
įsijungė jaunimas ir kiti. Tomis 
karštomis darbo dienomis ant P. Pet- 
ručio pečių dar krito ir “Gintaro” 
koncerto rengimas. Bet didelę naštą 
tas, palyginus ne perstiprios sveika
tos, bet plačių polėkių, vyras sėk
mingai išnešė. Koncertu susidomėji
mas buvo milžiniškas, telegramos į 
Vašingtoną plaukė šimtais. Tai buvo 
ne tik kultūrinis, bet ir politinis 
džiaugsmas, kad lietuviai parodo tik
rą gyvybę ten, kur atsiranda degan
tis reikalas. Su džiaugsmu plojome, 
kai koncertui pasibaigus “Gintaro” 
vadovas J. Karasiejus P. Petrutį ap
dovanojo bendrąja “Gintaro.” an- 

" samblio dovana — gintaru. Įvertin
dami “Margučio”, PLJ Ryšių Centro 
ir LB nuopelnus telegramų siunti
me, negalime užmiršti ir ALTos, ku
rios vadovybė buvo sušaukusi spe
cialią spaudos konferenciją ir savo 
įstaigoje taip pat atidarė telegramų 
siuntimo centrą.

PALAIDOTAS L. BARAUSKAS
Tik sugrįžus iš darbo ir skubant 

į “Gintaro” koncertą, šeimos nariai 
pasakė nelauktą žinią, kad nuo šir
dies priepuolio mirė akt. Leonas Ba
rauskas, artėdamas prie 49-tojo gim
tadienio (gimė 1926. V. 25). Kai tik 
susitikdavom su L. Barausku, nepra
leisdavau progos nepasikalbėjęs. 
Tris dienas prieš mirtį susitikau 
Leoną Jaunimo Centro koridoriuje. 
Aš skubėjau į Lietuvių Fondo val
dybos posėdį, jis — gal į repeticiją. 
Prasilenkėm vienas su kitu tik pasi
sveikindami. Kas galėjo tikėti, kad 
daugiau jau nebeteks mums pasikal
bėti šioje žemėje. Scenoje jis buvo 
gyvas iki paskutiniųjų dienų, jo kū
rybinė aktoriška jėga, atrodo, net 
didėjo. Ir kas galėjo pagalvoti, kad 
jo gyvenimo saulėlydis jau čia pat. 
Su a.a. Leono Barausko mirtimi mū
sų scena neteko vieno kūrybingiau
sių aktorių, nuoširdaus ir atviro že
maičio. Tai didelis smūgis ir J. Ke- 
lečiaus teatrui, kurį protarpiais ant 
savo pečių nešė du išeivijos lietuvių 
dramos šulai — J. Kelečius ir L. 
Barauskas, ne vienu atveju talkina
mi akt. S. Kielaitės, N. Martinaity
tės ir kitų. Nuoširdi užuojauta a.a. 
akt. L. Barausko žmonai ir sūnums.

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE

J. Stukui, A. L. Štrimuloms, A. A. 
Bukauskams, J. N. Uogintams, A. A. 
Ungaičiams, J. M. Veraičiams, G. Va
lencia, A. Welkienei, S. A. Žaldo- 
kams, V. A. žekams.

Jums visiems dėkingi —
Jonas įr Benita Bedarfai

mų ir kainuosianti $1,500. 
Vengrai esą skundžiasi, kad To
ronte kažkodėl sunku gauti 
Mindszenty atsiminimus — di
džiosios parduotuvės, kaip Ea
ton, Smiths, “Book Room” tos

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamze/žių ir 

apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.

335 Roncesvalles Avė., * > rsjr 4*™
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• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU — •
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

“The Toronto Sun” red. P.» 
Worthington IV. 3 išspausdino 
straipsnį “Vatikano išduoti?” 
apie kardinolų Mindszenty ir 
Slipyj atsiminimus bei jų nepa
laužiamą laikyseną komunizmo - 
atžvilgiu. Esanti tikra ironija, 

'kad Macmillans leidykla, kuri 
išleido kardinolo Mindszenty at
siminimus anglų kalba, pasirašė 
sutartį su Sov. Sąjunga išleisti 
didžiąją sovietų enciklopediją 
anglų kalba. Ji būsianti 30 to-

;knygos nelaiko. Manoma, kad' 
yra užkulisinis boikotas. Auto
rius baigia savo straipsnį, pa
stebėdamas, kad abu kardinolai 
— Mindszenty ir Slipyj — yra 
83 metų amžiaus, abu laikomi 
atsilikusiais nuo naujos link
mės, tačiau, “kaip jau yra 
buvę praeityje su didelėmis dva
sinėmis pajėgomis, galbūt K. 
Bendrija yra nuo jų atsilikusi. 
Jie gali būti didesni už savo 
mokytojus...”

148 Westminster Avo., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių .
Namus) «Tel. 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

LIETUVIŲ 
ĮSTAIGA Baltic Exporting
Telefonas LE 1-3098

Co.480 Roncesvalles Ave., 
Toronto 3, Ontario

Savininkai A. ir S. KALŪZA

V Bačėnas AH Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W., Visais kelionių reikalais . . 

betkur pasaulyje skambinti
Toronto Ontario 533.3531
AA 6 R I X 3

nuo 11 v. r iki 7 v. v.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningai ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba V/A 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont.

FRANK BARAUSKAS Limited
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

• Nuosavybių pirkimo ar pardavimo reikalais Jūsų
-------------- vartojamomis kalbomis padės--------------

• Valteris Drešeris Realtor Mgr.
• Helen Bailey (Balčiūnienė)
• Arvidas Zakarevičius
• Pranas Barauskas, F.R.I.

231-6226
233-3323
233-3323
743-0100

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.

470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. * 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryta 
iki 6.30 vai. vok. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Hi S UR fi h C E
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Per Velykų šventes parapi
jos rinkliavoje, įjungiant ir dides
nes aukas, surinkta $3,683.48. Duos- 
niems aukotojams nuoširdi padėka.

— Tikybos pamokos vaikams, be
siruošiantiems pirmajai Komunijai, 
būna sekmadieniais po 11 v. pamal
dų klebonijoje. Pirmosios Komuni
jos iškilmės įvyks gegužės antrąjį 
sekmadienį.

— Balandžio 7 d. iš šios parapi
jos palaidotas a.a. Jonas Beržinskas. 
Velionies šeimai ir visiems artimie
siems nuoširdi užuojauta.

— Balandžio 5 d. Anapilio paro
dų salėje įvyko tradicinis choro pa
rengimas. Jaukaus pobūvio metu bu
vo pristatyti nauji choristai, įtei
kiant kiekvienam jų choro plokšte
lę “Dieve, Priegloba mūs”.

— Sį sekmadienį, po 11 v. pamal
dų, Anapilio salėje bus sporto rung
tynės.

— Nuoširdi užuojauta Juliui ir 
Onai Strodomskiams, mirus jų duk
rai Vandai Stradomskytei.

— Anapilio statybai aukojo $1000: 
V. L.; $500: A. O. Skrebūnai; po 
$200: I. Jakavičienė, J. O. Stradoms- 
kiai ir J. N. Budriai; po $100: V. 
Kulmatickas, J. Gipas, J. Govelis, J. 
Kirvaitis, dr. V. J. Sorbara, A. Mar
cinkienė, A. I. Rekščiai, J. M. Gu
deliai ir V. D.; po $50: P. Lėlys ir 
H. Kamičaitis. Geradariams nuoširdi 
padėka.

— Praėjusį sekmadienį po pamal
dų Tautos Fondo atstovai rinko au
kas Bražinskams, esantiems Turki
joje, pagelbėti.

—■ Pamaldos: šį trečiadienį, 8 v.r., 
Daulenskių intencija; sekmadienį: 
10 v.r. Kuniučių ir Matiukų šeimos 
intencija, 11 v. — už a.a. Alfonsą 
Dausą ir a.a. Romualdą Pranevičių.

Torontiškis Kymantas J. Pet
rauskas ruošia neurologinės psi
chologijos doktoratą Windsoro 
universitete, šiais mokslo me

tais, šalia tiesioginių studijų, 
dėsto įvadinę psichologiją tame 
pačiame un-te. Nuo š. m. pra
džios dirba ir Windsoro Wes
tern ligoninėje su psichiniais 
ligoniais — jaunamečiais (5-16 
m. amž.). Taipgi pradėjo atlik
ti praktiką Detroito Harper li
goninėje su suaugusiais. Moks
linį daktaro laipsnį ketina gin
ti sekančiais metais.

Inž. V. Balsiui, Lietuvių Fon
do valdybos pirmininkui, Šv. 
Juozapo ligoninėje padaryta 
operacija.

MIAMI BEACH išnuomojamas vieno 
miegamojo butas. Galima miegoti 
keturiems. Skambinti tel. 532-4660 
Toronte.
WASAGOJE, augštoje vietoje, pušy
ne, netoli vandens, išnuomojamas 
kambarys ir virtuvė: visai atskiras, 
galima gyventi apvalius metus. Skam
binti vakarais po 6 valandos telefo
nu 531-1432 Toronte.
PARDUODU mažai nešiotas mergai
čių skaučių uniformas. Dydis 12-14. 
Skambinti tel. 769-8448 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS II me 
augšte, 126 Sunnyside Ave., Toronto, 
Tel. 535-4128.

JIEŠKAU IŠSINUOMOTI be baldų 
kambario ir virtuvės. Tel. 535-8798 
Toronte.

PARDUODAMA:
18 kambarių motelis, restoranas su 
baru, 3 namai ir 23 akrai žemės prie 
JAV 104 kelio — tarp Niagara Falls 
ir Rochester, N.Y. Savininkai, išbuvę 
12 metų, parduoda dėl nesveikatos 
viską ar dalimis. Lietuviui bus nuo
laida. Gera proga . išeiti iš miesto. 
Skambinti po 9 vai. vakaro, tel. 716- 
638-5166.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo bū
dai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M., N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 5354329.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

BARONESSA
Beauty Salon 

Savininkė Alė Kerberienė 
2 2 6 5 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 5 2 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir Lt. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdūs sveikinimai Augus

tui ir Cecilijai Venckams, balandžio 
5 d. šventusiems savo santuokos 50 
metų sukaktį.

— Lietuviškos organizacijos ir 
mūsų parapijiečiai, norį pasinaudoti 
Prisikėlimo salėmis 1976 m., ragina
mi jas užsakyti iki balandžio mėne
sio pabaigos; po to pradėsime nuo
moti jas svetimtaučiams.

— Susituokė mūsų šventovėje Pra
nas Česnauskas ir Cecilija Gutaus- 
kienė.

— Dėkojame už stambesnę auką 
parapijai B. O. Stončiams, Stasiui 
Ruibiui, J. A. Raškauskams; taip pat 
par. sk. katalikėms moterims už pa
ruoštas vaišes per Velykas.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos būna po 10 v. Mi
šių pas seseles.

— Parapijos tarybos susirinkimas, 
kuriame bus renkamas tarybos pir
mininkas ir prezidiumas, įvyks ba
landžio 16 d., 7.30 v.v.

— Šventovės pertvarkymo dar
bų planai eina pirmyn. Sudaryta ko
misija, kurion įeina Al. Kuolas, dr. 
C. Jonys ir V. Bireta.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už And
rių Virbūną, užpr. O. Virbūnienės;
8.30 v. — už Vladą Jaškų, užpr. M. 
Žaliausko; 9 v. — už Vytautą Pliop- 
lį, užpr. J. Jaciko; 9.30 v. — už 
Mariją Baranauskienę, užpr. J. B. 
Tamulionių; sekmad., 8 v. — už Ed
vardą Stankaitį, užpr. Stankaičių; 9 

"v. — už Norvaišų šeimos mirusius, 
užpr. L. Norvaišos; 10 v. — už Stasį 
Starkų; užpr. A. O. Starkų; 11.15 v. 
— už Mykolą Dervinį, užpr. S. Der- 
vinienės; 7 v.v. — už Oną Trečio
kienę, užpr. V. Trečioko.

— Religinės muzikos koncertas, 
rengtas latvių katalikų, praėjo paki
lioje nuotaikoje. Dalyvavo nemažas 
būrys latvių ir lietuvių. Šio koncerto 
pajamos buvo skirtos Prisikėlimo pa
rapijai. Nuoširdi padėka sol. Apolo
nijai Sapalis-Raikovskis, akompania
toriui Murray Black ir visiems, at
silankiusiems į koncertą.

Lietuvių Namų žinios
— LN Moterų Būrelio paruoštas 

Atvelykio sekmadienį Mindaugo me
nėje Velykų stalas buvo ne tik puoš
nus, bet ir labai gražiai atvaizdavo 
kadaise Lietuvoje ruošiamus Velykų 
stalus. Jo pamatyti ir Velykų pietų 
valgyti bei kiaušinių ridinėti susirin
ko visokio amžiaus per 200 asmenų. 
Nors buvo laukta tik apie 150 sve
čių, LN Moterų Būrelis sugebėjo ap
tarnauti be priekaišto žymiai dides
nį svečių skaičių. i i

— LN Moterų Būrelis už gerą 
dail. Mickūnų parodos suorganizavi
mą iš menininkų gavo gražų pa
veikslą ir prasmingą skulptūrą.

— Šį šeštadienį, balandžio 12 d.,
6.30 v.v., Mindaugo menėje įvyks 
tautinių šokių ansamblio “Atžaly
nas” koncertas — šokių vakaras. 
Programą atliks “Atžalynas”, o šo
kiams gros puiki kapela.

— LN svetainės “Lokys” dekora
vimas šią savaitę bus užbaigtas. Gra
žiai išdekoruotoje svetainėje admi
nistracija nori įvesti saviveiklininkų 
pasirodymus. Muzikos ir dainų mė
gėjams bus gera proga pasirodyti. 
Suinteresuoti tesikreipia LN pas Al
gį Juzukonį.

— LN administracija prašo orga
nizacijas ir asmenis, suinteresuotus 
naudotis LN patalporųis repetici
joms, sueigoms, pamokoms ar posė
džiams sekantį sezoną, registruotis 
LN raštinėje.

— Gana daug įvairios korespon
dencijos į Lietuvių Namus ateina 
lietuviškoms organizacijoms. Kad ta 
korespondencija nenusimestų LN 
administracija nori įruošti organiza
cijoms pašto dėžutes. Kas norėtų to
kią dėžutę LN turėti, prašomi kreip
tis į LN reikalų vedėją.

— Nario įnašus įmokėjo: Asels- 
kis Bronius $50, Belaišis Vincas, Be- 
laišis Kęstutis, Belaišytė Diana ir 
Belaišytė Rosalie po $25, Nacevi- 
čiūtė Margarita ir Stravinskaitė Ra
munė po $10, M. Dūda ir J. Dūda 
po $1.

Apie muz. St. Gailevičiaus 
70 m. amžiaus sukaktį kultūri
nėje kronikoje išspausdino in
formaciją okupuotos Lietuvos 
žurnalas “Kultūros Barai” š. m. 
2 nr. Joje rašoma; “Emigraci
joje S. Gailevičius daug laiko
skyrė chorų saviveiklai. Dvylika 
metų jis vadovavo pajėgiausiam 
Kanados lietuvių chorui “Var
pas”, kuris ir dabar aktyviai da
lyvauja Kanados lietuvių kultū
riniame gyvenime.”

k k I ■ f M r* 9 9 ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I A O MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

DĖMESIO!
Parduodame lietuvių įvairių siuntinių 

persiuntimo įstaigą
“BALTIC EXPORTING CO.”, 

480 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

Informacijas teiksime asmeniškai (ne telefonu).

A. ir S. KALŪZOS

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines ................................. 11.0%
Taupomąsias s-tas" 8.0% Nekiln. turto ............................ 10.5%
Term. ind. 1 m. 8.0% Čekių krediti 12.0%
Term. ind. 2 m. 8.25% Investacines nuo 11.5%
Term. ind. 3 m. 8.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantini, 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 trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Toronto tautinių šokių grupės “ATŽALYNAS”

•§0KIU VAKARAS
PROGRAMOJE: -------------------------------------------------

• "Sekminių vainikas"— su dainomis ir šokiais; 
režisuoja A. Biškevičienė

• Duetas ir tautiniai šokiai
• Veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais, 

bus turtinga loterija bei laimės staliukai.
• Šokiams gros puiki kapela.
įėjimas — $4.00, studentams ir pensininkams $2.0C

‘£:
Spalvos ir Formos Draugijos 

dailės paroda buvo atidaryta 
Prisikėlimo par. Parodų salėje 
balandžio 6 d. Ji truks iki balan
džio 14 d. Lankymo valandos 
buvo paskelbtos “TŽ” 14 nr. 
Minėtai draugijai vadovauja 
dail. J. Račkus ir kviečia lietu
vius pamatyti įvairių tautybių 
dailininkų parodą.

Paroda ir literatūros vakaras. 
Dail. Alfonso Dargio paveikslų 
paroda ir rašytojo Jurgio Jan
kaus literatūros vakaras rengia
mas balandžio 19-20 savaitgaly
je Prisikėlimo par. Parodų salė
je. Paroda bus atidaryta balan
džio 19, šeštadienį, 3 v.p.p., ir 
truks du savaitgalius. Literatū
ros vakaras įvyks toje pačioje 
salėje 7.30 v.v. Šį kultūrinį va
karą rengia KLKM Dr-jos Pri
sikėlimo skyrius.

Ateitininkų šventės šokių va
karas — balandžio 19, šeštadie
nį, 8.30 v.v., Prisikėlimo par. 
salėje. Gros geras orkestras, 
veiks įvairių gėrimų bufetas. 
Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti.

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas, paskutinis prieš vasa
ros atostogas, bus balandžio 20, 
sekmadienį, 3 v.p.p., pas L. Po
cienę, 381 Burnhampthorpe Rd. 
Tel. 622-4286. Visos narės ir 
prijaučiančios kviečiamos daly
vauti. Valdyba

Kanados Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos metinis narių susirin
kimas įvyks balandžio 25, penk
tadienį, pas dr. J. Yčą, 17 High 
Park Ave., Toronto. Visi nariai 
su vyrais - žmonomis kviečiami 
dalyvauti. Numatyta programa: 
7.30 v.v. priėmimas, 8 v. vaka
rienė, 9 v. susirinkimas. Daly
vausiančius prašome registruo
tis iki balandžio 18 d. telefonu 
845-8218 (dr. Kazlauskienė) ar
ba 767-4821 (A. Yčienė). Prane
šame, kad X PLGS suvažiavi
mas įvyks gegužės 24-25 d. d. 
Čikagoje. Valdyba

Dailininkų Irenos ir Osvaldo 
Mickūnų paveikslų ir skulptūrų 
paroda buvo surengta balan
džio 5-6 d.d. L. Namų “Gedimi
no pilies” menėje. Atidaryti šią 
parodą rengėjų vardu LN Mo
terų Būrelio pirm. A. Jankaitie- 
nė pakvietė dail. T. Valių, kuris 
suglaustai apibūdino abiejų 
dailininkų kūrybą. Padėkos žo
dį tarė I. Mickūnienė. Buvo iš
statyta 39 paveikslai ir 16 
skulptūrų. Žiūrovų dėmesį dau
giausia traukė paveikslai, kurių 
keliolika buvo nupirkta. Atida
ryme dalyvavo apie 70 asme
nų, jų tarpe gen. konsulas dr. 
J. žmuidzinas ir dail. H. Žmui- 
dzinienė. Ypač daug lankytojų 
buvo sekmadienį.

“The Toronto Star” IV. 5 lai
doje išspausdino ilgą Frank 
Jones reportažą apie vokiečius, 
kurių Toronte esama apie 150.- 
000. Savo skaičiumi gausūs, bet 
miesto ir aplamai Kanados gy
venime vokiečiai reiškiasi tyliai 
(trečioji savo gausumu etninė 
grupė Kanadoje — 1,3 mil.). Vo
kiečių klubas “Harmonie” To
ronte, turįs didelį pastatą, ne- 
besuveda galo su galu, kas mė
nesį turi apie $4.000 nuostolio 
ir yra atsidūręs fiannsinėje kri
zėje. Toronte esančios 8 šešta-
dieninės mokyklos su 2.400 mo
kinių. Laikraštis “Torontoer 
Zeitung” turįs 12.500 prenume
ratorių. Vokiečių kalbos vartoji
mas kasdieniniame gyvenime 
silpnėjąs.

Rengėjai

HUMBERSIDE GIMNAZIJA, 280 QUEBECK AVĖ., 
Toronto 9, kvečia lietuvių visuomenę atsilankyti Į

tautybių festivali
balandžio 11, penktadienį, 
nuo 6 v. vakaro iki vidurnakčio

ŠOKIAI, DAINOS, MUZIKA.
• Veiks kavinė su įvairiais skanumynais.

Įėjimas — tik 25 centai.

Lietuvių paviljonas

į KIMBERLEY &
j NAYLOR
I su malonumu praneša, kad

I Algirdas Poteris, />■*■ u.«,
I , atlieka visus teisinius

patarnavimus jų įstaigoje

I 1937 Gerrard St. E.
Toronto, Ontario

| Telefonai: darbo
| namų

690-1708
465-5941

Daugiakultūrė Kanados Ta
ryba, kurioje yra 101 narys, yra 
suskirstyta j kelias komisijas — 
komunikacijos, programų, kal
bos, jaunimo ir kt. Į komuni
kacijos komisiją iš Ontario pro
vincijos įeina: serbas B. Draga- 
sevič, slovakas dr. J. Kirsch- 
baum, pakistanietis L. Owaisi, 
estė V. Andre, ukrainietis dr. 
M. Pawluk, vokietis H. Leute- 
ritz ir kun. Pr. Gaida. Komisijos 
pirmininku paskirtas vokietis 
Koehler, radijo darbuotojas iš 
Vankuverio; Ontario srities mi
nėtos komisijos pirmininku pa
skirtas B. Dragasevič, vicepir
mininku dr. J. Kirschbaum. Pir
masis Ontario srities komunika
cijos komisijos posėdis įvyko 
Kičenery š.m. vasario 28 ir ko
vo 1 d.d., antrasis — balandžio 
4 d. Toronte. Komisija svarsto 
įvairius pasiūlymus, kurie bus 
pateikti svarstyti daugiakultū- 
rės tarybos visumos posėdžiui 
Otavoje. Pasiūlymai bei reko
mendacijos liečia etninę spau
dą, radiją ir televiziją. Norima, 
kad daugiakultūriškumo idėja 
būtų įgyvendinta kiek galint 
platesniu mastu.

Metropoliniame Toronte 1971 
m. buvo 2,085,190 gyventojų. 
Numatoma, kad 1981 m. bus 
2,440,000. Padidės 354,810 gy
ventojų. Toronto mieste 1971 
m. buvo 712,245 gyventojai, 
1981 m. bus 748,000. Metropo
liniame Toronte 2001 m. numa
toma 2,800,000 gyventojų.

balandžio 12, 
šeštadienį,
6.30 valandų vakaro,
viršutinėje
Lietuvių Namų 
salėje
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Mons. dr. Jonas Bičiūnas mi
rė Romoje balandžio 6 d. Velio
nis pastaraisiais metais sirgulia
vo, buvo operuotas. Nuo 1957 
m. buvo Romos Šv. Juozapo 
š v e n t ovės administratoriumi. 
Tai įgalino velionį studijuoti ir 
reikštis mokslinėje lietuvių ir 
kitataučių spaudoje. Toronte 
gyvena vienas jo brolių — Ed. 
Bičiūnas.

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus narių 
susirinkimuose vasario ir balan
džio mėn. paskaitas skaitė Irena 
Kairienė, “Moters” žurnalo ma
dų skyriaus vedėja, ir dr. Ona 
Gustainienė. Pirmoji kalbėjo 
apie moters išviršinį grožį ir ap
rangos eleganciją, drabužių bei 
spalvų derinius, antroji — apie 
vitaminus ir jų reikšmę. Ji pa
sakojo apie vitaminų atradimą 
ir jų įtaką žmogaus mitybai.

Toronto miesto vadovybė ko
vo 24-30 paskelbė Gudų Savai
te jų nepriklausomybės paskel
bimo sukakties proga. “The To
ronto Sun” IV. 1 paskelbė gudų 
bendruomenės pirmininko laiš
ką, kuriame minima, kad 1920 
m. Gudija buvo viena pirmųjų 
Maskvos aukų. Dabar esą dvi 
Azijos sostinės netrukus taps 
tos pačios agresijos aukomis. 
Laiško pabaigoje klausiama, 
kada supras kanadiečiai, kad 
taip gali atsitikti ir su Kanada. 
Redakcija pridėjo šį prierašą: 
“Vakarai tai supras, kai bus 
pervėlu.”

M MONTREAL"®
Montrealio Jaunimo Ansamblis 1

v* maloniai kviečia visus dalyvauti jo x

penkeriu metu I

sukaktuviniame |

KONCERTE
balandžio 12, šeštadienį, 7.30 v.v. 

JAMES LYNG MOKYKLOS SALĖJE, 
5440 Notre Dame St. W., Montreal

• PROGRAMOJE: Montrealio ir Toronto "Gintarų" 
pasirodymai. • Šokiams gros Montrealio studentų f 
orkestras "Perkūnas". • Loterija ir vaišės.

• Įėjimas: suaugusiems — $5, moksleiviams — $3 ■ 3

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kovo 23, sekmadienį, ųžbaigėm 

Gavėnios rekolekcijas 11 v. pamal
domis ir bendrais pusryčiais par. 
svetainėje. Pusryčius suruošė par. 
komiteto narių žmonos. Dalyvavo 
apie 150 parapijiečių. Klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius padėkojo rekolek
cijų vedėjui kun. Pr. Gaidai. Reko
lekcijose mūsų tautiečiai gausiai da
lyvavo. Sekmadienį mūsų šventovė 
buvo pilna, kaip Velykų rytą. Bai
giant pusryčius rekolekcijų vedėjas 
savo žodyje priminė, kad atvyko 
vesti rekolekcijų į seniausią Kana
dos lietuvių parapiją, kurioje kle
bonauja jauniausias klebonas (ne
skaitant vienuolių), sumaniai tvar
kąs parapiją. Taip pat jis pasigė
rėjo giedojimu choro, kuriam vado
vauja p. Ambrozaitis. Pusryčių da
lyviai rekolekcijų vedėjui sugiedojo 
“Ilgiausių metų”.

— Velykų rytą mūsų šventovė bu
vo pilnutė tikinčiųjų, nemažai jau
nimo. Tai yra tėvelių nuopelnas, ku
rie pasirūpino jaunuolėj atvykimu į 
pamaldas. Choras gražiai giedojo 
Velykų rytui pritaikytas giesmes, o 
procesijos metu jaunos mergaitės 
barstė gėles. Jas suorganizavo J. 
Adamonienė. Klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius pasakė ypatingai svarbų 
šiam gyvenimo laikotarpiui pamoks
lą. Velykų ryto ir dienos rinkliava 
— $478.

— Velykų dieną, niekam nesant 
klebonijoje, vagis įėjo į ją ir iš sei
fo išsinešė $800. Nebuvo pastebė
ta jokių pėdsakų — sugadinimų. Vi
duje nepadaryta jokios rietvarkos. 
Policijos pareigūnai pareiškė, kad

A.a. Jonas Beržinskas, 69 m. 
amžiaus, mirė balandžio 5 d. šv. 
Juozapo ligoninėje. Velionis 
tiek Lietuvoje, tiek ir Toronte 
vertėsi prekyba. Prieš kurį lai
ką, sunegalavus sveikatai, buvo 
likvidavęs krautuvę. Palaidotas 
iš Lietuvos Kankinių parapijos 
šv. Jono Kr. lietuvių kapinėse. 
Paliko žmoną, dvi seseris ir du 
brolius, gyvenančius Kanadoje.

Dirbtiniai dantys 
BLOOR VILLAGE

Denture Clinic
R. Hejnowicz, R.D.T.

2223A Bloor Street West,
Toronto, Ont. Tel. 762-2602 

Atidaryta nuo 9 v.r. - 5 v. p.p., 
žeitadieniois nuo 9 v.r. - 12 v. 

Paskutiniu metu 
draudimo kainu 
struktūroje įvyko 

pakeitimu
• Galite būti ir nustebinti gavę 

draudimo atnaujinimą
• Todėl verta pasitarti su 

savarankišku agentu, kuris 
remiasi tradicija, profesiniu 
supratimu, pastoviomis draudimo 
bendrovėmis, turinčiomis 
plačias galimybes

Teirautis:
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 

Telefonas: 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA. Tel. 727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

. ••-r*

čia turėjo būti žmogus, kuris viską 
gerai žinojo, kas yra klebonijoje. 
Klebonas vagystę pastebėjo tik se
kančią dieną.

— Mirė a.a. J. Sarulis, 70 m.; pa
laidotas balandžio 2 d. K. A.

Šių metų “Lito" susirinkimas su
tapo su “Lito” dvidešimtmečiu. Ka
dangi valdyba yra nutarusi iškilmin
gai paminėti tik “Lito” 25 metų su
kaktį, tai dvidešimtmetis buvo pa
liestas pranešimuose tik labai pavir
šutiniškai. Šventiškos nuotaikos įne
šė išeinančio į pensiją “Lito” stei
gėjo, pirmojo vedėjo ir vėliau_są- 
skaitybos vedėjo Domo Jurkaus pa
gerbimas. Ta proga jam įteiktas val
dybos, komisijų ir tarnautojų pasira
šytas dail. R. Bukausko paruoštas 
adresas ir trijų mėnesių algos dydžio 
čekis. Be to, vedėjui P. Rudinskui 
įteiktas dail. A. Vazalinsko nupieš
tas D. Jurkaus portretą?, kurį nutar
ta iškabinti “Lito” raštinėje. Susirin
kimui pirmininkavo Albertas Norke- 
liūnas, buvęs pirmasis ‘'Lito” pir
mininkas. Susirinkimas įvyko kovo 
22 d. AV parapijos salėje. Dalyvavo 
per 200 narių. J valdybą perrinktas 
adv. Romas Išganaitis ir naujai iš
rinktas Domas Jurkus. Aklamacijos 
būdu į kredito komisiją perrinktas 
Vincas Piečaitis ir į revizijos komi
siją — Bronius Niedvaras. 1974 m. 
apyskaita, balansas ir 1975 m. sąma
ta priimti be pakeitimų.

Susirinkimas, kaip ir kasmet, nu
tarė visą dividendų sumą $484.20 už 
Šerus paskirti KLB Montrealio apy
linkės šalpos Fondui. Lietuviškoms 
organizacijoms 1975 m. sąmatoje nu
matyta: lituanistinei mokyklai $1200, 
Baltijos stovyklavietei $600, “N. Lie
tuvai $200, “T. Žiburiams $100, lie
tuvių radijo pusvalandžiui $100, Ka
nados Lietuvių Fondui $100, Vasario 
16 gimnazijai $100. Be to, palikta 
skirstymui metų eigoje valdybos 
nuožiūra $1,200 ir skelbimams 
$1,950.

Daugiausia ginčų sukėlė valdybos 
pasiūlymas pereiti iš grupinės ne
kilnojamo turto paskolų draudos į 
individualinę, atseit, draustųsi tik 
kas norėtų ir patys sumokėtų drau
dos mokestį. Susirinkimas nutarė tą 
klausimą atidėti vieneriems metams. 
Dabar “Litas” turi grupinę draudą 
iki $10,000 bendros asmeninių ir ne
kilnojamo turto paskolų sumos kiek
vienam skolininkui. Ta drauda “Li
tui” dabar kainuoja per $20,000 į 
metus.

Po susirinkimo įvyko ponių Kas
peravičienės ir Jurjonienės gerai pa
ruošta vakarienė su labai vikriu "Li
to” jaunųjų narių — mergaičių pa
tarnavimu. Pr. R.


