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Naujovių bejieškant
Motinos Diena — šypsenos, gėlės, švelnus sentimentalumas. 

O už tos idilijos slepiasi moteris, visur ir visų nagrinėjama sker
sai, išilgai ir įstrižai. Vienas psichologas taip kalba apie žmogų ir 
moterį. Mūsų laikais centrinį vaidmenį skiriame individui ir jo 
asmeninės laimės jieškojimui. Individas savo viltį rasti gyvenimo 
prasmę yra perkėlęs iš kunigo į psichiatro rankas. Deja, psichiat
ras jį grąžina pas kunigą. Moteris taip pat gyvenimu nusivylusi: 
ji skundžiasi buvusi apvilta tėvų, vyro, vaikų ir pagaliau psichiatro. 
Tad dabar ji savo viltis sudeda į plaukų šukuotoją . ..

Radikalios moterų teisių atstovės tvirtina, jog moterį žlugdo 
šeima. Vaikai esą varžo jos laisvę, stabdo jos pilnutinį brendimą, 
susiaurina jos veiklos horizontus, neleidžia išeiti mokslų, įsigyti 
profesijos. Dar daugiau. Šeima apsunkina ir vyrą, užverčia jam 
visą šeimos išlaikymo naštą. O tai priveda prie nepasitenkinimo, 
ginčų ir net skyrybų. Išvada: progresyvios moters viltis esanti be
vaikė šeima.

Viena moteris, teologė, kiek kitaip analizuoja įvairias šių laikų 
nuomones apie moterį ir motiną, šio šimtmečio pradžioje taip 
vadinamos feministės išėjo iš šeimos židinio išsikovoti sau val
diškų teisių. Jos siekė būti lygiateisėmis su vyrais. Dabartinis mo
terų išsilaisvinimo sąjūdis yra kiek kitoks. Siekiama moterį iš
laisvinti iš visų jos tradicinių vaidmenų ir sukurti jai visai naują 
vaidmenį visuomenėje. Visa bėda, kad sunaikinus praeities kel
rodžius, nebeaišku, kaip ateitį statyti. Sugriovus tradicijas, amžių 
papročių švyturius, žmogiškosios vertybės atsimuša į plikas uolas.

Moteriai šiandien, pasak Rosemary Haughton, reikia atsirem
ti į savo žmogiškumą, apšviestą krikščioniškomis vertybėmis. Spe- 
cifiniai moteriški gabumai, savybės, vyrų kartais neteisingai pana- 
dojami moteriai apriboti, jai nustelbti. Bet taip yra dėlto, kad nei 
jie, nei jos nelaiko moteriškų savybių aplamai žmogiškomis bei 
reikalingomis visai žmonijai. Moters kantrybė ir ištvermė, jos 
nuolankumas, įgimtas noras saugoti ir globoti silpnuosius, jos 
intuicinė įžvalga į gyvenimo paslaptis, jos pajėgumas domėtis ir 
džiaugtis smulkiais grožio ir ‘gėrio švystelėjimais yra kaip tik 
visiems žmonėms reikalingos vertybės. Kadangi jos moteriai to
kios savos, ji jas geriausiai supranta ir gali aiškiau kitiems paro
dyti. Pilnas žmogiškumas turi būti kuriamas ir vyrų, ir moterų 
kartu, bet kaikurie žmogiški bruožai moteriai suprantamesni, 
savesni.

... Nevienas šių laikų psichologas ir sociologas kelia šį klausimą 
kaip pagrindinį: ką reiškia būti žmogumi? Atsakymo nė vienas 
pilnai negali duoti, nes tikrasis žmogus randamas ne psichologijos 
ir ne sociologijos vadovėliuose, o Evangelijoje. Tikrasis žmogus 
yra Jėzus Kristus. Jis yra ir mūsų laikų moters-motinos viltis. 
Ypač šv. Luko evangelijoje randame daugelį moterų portretų — 
moterų, kurias Jėzus sutiko ir kurios Jį sutiko. Tas kontaktas jas 
padarė tikrais žmonėmis, tikromis moterimis-motinomis šeimoje 
ir už jos ribų.

Atmintinos ypatingai trys šv. Luko taip subtiliais brūkšniais 
nutapytos moterys. Tikinti moteris, sėdinti prie Jėzaus kojų, paki
lusi virš kasdienybės rūpesčių į dieviškojo žodžio tylą, rodo, kad 
nevisa gyvenimo prasmė yra veikloje, judėjime, triukšme (Lk. 10, 
38-41). Pasitikinti moteris, palietusi Jėzaus drabužio kraštą ir pa
gijusi, rodo, kad žmogiškajam skausmui, nuo kurio vyras dažnai 
bėga, yra pagydymas ištiesus ranką ir suklupus prieš Tą, kuris 
gydo (Lk. 8, 43-48). Mylinti moteris, nuplovusi Jėzaus kojas aša
romis ir nušluosčiusi savo plaukais, rodo, kad meilė randa iš
raišką, nežiūrint žmogiško siaurumb ir žiaurumo. Įdomu, kad vi
som trim Jėzus palieka ypatingą dovaną atsisveikindamas: “Eik 
sau rami.”

Moteris-motina, kuri nebijojo paliesti ir Dievą, ir žmogų, pati 
tampa vilties liepsnele tamsoje ir tuštumoje klaidžiojantiems.

Sesuo Ona Mikailaitė

Pasaulio įvykiai
KARĄ P. VIETNAME UŽBAIGĖ STAIGI SAIGONO VYRIAUSYBĖS 

besąlyginė kapituliacija, kurią paskelbė prezidento pareigas 
perėmęs gen. D. V. Minh. Komunistų daliniai Saigono gatvėse 
pasirodė Gegužės Pirmosios išvakarėse ir sekančią dieną surengė 
pergalės demonstracijas. Vakarų pasaulio ryšiai su Saigonu yra 
nutrūkę, išskyrus japonų laikraštininkų pranešimus, perduodamus 
Japonijos ambasados. Pirmiausia Saigonui buvo suteiktas antrasis 
Ho Či Minh miesto pavadinimas, pagerbiant Hanojuje mirusio 
kompartijos vado atminimą. Revoliucinė P. Vietnamo komunistų 
vyriausybė jau paskelbė prekybos, pramonės ir susisiekimo įmonių 
suvalstybinimą, įskaitant ir tas, kurios priklausė amerikiečiams. 
Jos atsišaukimuose teigiama, kad P. Vietnamas laikysis visiško

ivykmS Milžiniškos algos
Federacinio parlamento na

riai 175:25 balsų santykiu pasi
didino atlyginimus 33,33%: me
tinę algą — nuo $18.000 iki 
$24.000, neapmokestinamą pa
pildą — nuo $8.000 iki $10.600. 
Dėl šio neapmokestinamo papil
do jų metinis $34.600 atlygini
mas iš tikrųjų bus vertas $44.- 
000. Jie taipgi nubalsavo atly
ginimo padidinimą įsivesti nuo 
praėjusių rinkimų, t. y. nuo 
1974 m. liepos 8 d. Už šį laiko
tarpį parlamento nariams bus 
išmokėta po $7.000. Nuo sekan
čių metų pradžios parlamentarų 
atlyginimas kasmet bus didina
mas 7% kaip kompensacija, su
sieta su pragyvenimo pabrangi
mu. Taigi, iki sekančių parla
mento rinkimų, kurie numato
mi 1979 m., jų bendras metinis 
atlyginimas pakils net 61% ir 
pasieks didoką $42.200 sumą. 
Prie jos reikia prijungti ir la
bai duosnų pensijų planą. Poli
tikas, dukart išrinktas į par
lamentą, po šešerių metų par
lamente galės gauti iki amžiaus 
galo metinę $8.400 pensiją. Ji 
jam bus pradėta mokėti ne su
laukus 65-rių metų amžiaus, 
kaip visiems kanadiečiams, bet 
pasitraukus iš parlamentinės 
veiklos ar pralaimėjus rinki
mus. Prieš atlyginimų pasididi- 
nimą balsavo 13 konservatorių, 
9 NDP socialistai, 2 liberalai 
ir 1 nepriklausomas narys. Par
lamento posėdyje tą dieną neda
lyvavo net 62 parlamentarai, 
matyt, prisibijodami vienos pi

liečių grupės, grasinusios prieš 
sekančius rinkimus paskelbti už 
atlyginimų padidinimą balsavu
siųjų pavardes. Buvęs konser
vatorių premjeras J. Diefenba- 
keris, po ilgesnės ligos grįžęs 
parlamentan, aštriai kritikavo 
savo partiją ir ypač jos dabar
tinį vadą R. Stanfieldą, pasku
tiniųjų rinkimų vajuje propaga
vusį kainų bei atlyginimų kont
rolę, Dabar tas pats R. Stan- 
fieldas be jokių rezervų pritarė 
atlyginimų padidinimui. Už šį 
išpuolį parlamentas atsilygino J. 
Diefenbakeriui net pusantros 
minutės trukusiu plojimu R. 
Stanfieldui, kai jis savo balsą 
atidavė atlyginimų pasididini- 
mui. Didžiausią opoziciją reiš
kė ir jai vadovavo senas NDP 
socialistų politikas S. Know
les, kuris jau yra viešai pareiš
kęs, kad visą atlyginimo padidi
nimą atiduos labdarai. Kartu su 
parlamento narių algomis buvo 
padidintas ir senatorių atlygini
mas nuo $22.000 iki $29.300. Iš 
šios sumos $5.300 yra neapmo
kestinamas priedas.

Kanada pareiškė nepasitikė
jimą komunistinės Kinijos am
basados Otavoje spaudos atsto
vui Kuo činganui dėl jo elge
sio, nesuderinamo su diploma
tine veikla. Užsienio reikalų mi- 
nisteris A. MacEachen atsisakė 
atskleisti šio asmens diplomati
nio statuso pažeidimus. Kana
dos CBC radijas ir televizija 
teigia, kad Kuo činganas daž- 
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Malonus pokalbis su motina, kai jos veidas pasipuošia šypsena, gamtoje pražysta gėlės Nuotr. A. Dudaravičiaus

Vakariečiai flirtuoja, sovietai kovoja
Po II D. karo praėjo 30 metų, 

bet vakariečiai vis dar nepažįs
ta sovietų, nepermato jų politi
kos. Sovietai sulaužė daugybę 
sutarčių, bet vakariečiai vis dar 
tiki jų žodžiu. Kai prieš dvejetą 
metų dr. H. Kissingeris JAV-ių 
vardu pasirašė paliaubų sutartį 
su S. Vietnamu ir Vietkongo at
stovais, aiškiai buvo matyti, kad
tai komunistų manevras iškrapš
tyti amerikiečių kariuomenei iš 
P. Vietnamo. Kai pagrindinės 
amerikiečių pajėgos buvo ati
trauktos iš P. Vietnamo, prasi
dėjo šiauriečių puldinėjimai, 
kurie išsivystė į plačią ofenzy
vą, sutriuškinusią pietiečių jė
gas. Tik dabar pamatė amerikie
čiai, kad buvo apgauti. Dr. H. 
Kissingeris pareiškė to neužmir- 
šiąs, bet ar ilgam?

Vakariečių flirtas
Nemažesni flirtą su Maskva 

pradėjo V. Vokietijos kancleris 
W. Brandt, “Ostpolitik” pradi
ninkas. Sovietai apstatė ir jį — 
įšmugeliavo jo kanceliarijon sa
vo šnipą labai augštom parei
gom. Dėlto W. Brandtas buvo 
sukompromituotas ir turėjo pa
sitraukti iš kanclerio pareigų. 
Nežiūrint skaudaus antausio, jis 
neseniai lankėsi Maskvoje ir vėl 
flirtavo su Kremliaus bosais.

Flirtuoja su Maskva ir W. 
Brandto įpėdinis, taip pat so
cialdemokratas, naujasis kanc
leris H. Schmidt, talkinamas li
beralo užsienio reikalų min. H. 
D. Genscherio. Jie tęsia Brand
to politiką ir, kiek galėdami, 
lenkiasi Maskvai, ypač dėl V. 
Berlyno, kuris pastaruoju metu 
vėl tapo karštu akmeniu. Mat, 
sovietai stengiasi įtraukti savo 
orbiton ne tiktai rytinį, bet ir 
vakarinį Berlyną, tą laisvės salą 
sovietinėje imperijoje. Dėlto so
vietai daro visokias kliūtis va
kariečiams. Dabartinis V. Vo
kietijos užsienio reikalų min. H. 
D. Genscher, remdamasis 1971 
m. sąjungininkų sutartimi su 
Sov. Sąjunga, tvirtina, kad V. 
Berlynas yra susietas su V. Vo
kietija, ir tie saitai turi būti 
puoselėjami, plečiami. Sovietai 
betgi mano kitaip ir Bonnos flir
tui priešpastato kietą savo lete
ną.

Sovietų kumštis
Maskva, remdamasi ta pačia 

sąjungininkų sutartimi, tvirti
na, kad V. Berlynas nėra V. Vo
kietijos dalis, kad jis negali bū-

ti jos valdomas. Tos pozicijos 
sovietai kietai laikosi ir vakarie
čių flirtu nė kiek nesižavi. Jie 
vadovaujasi savo tradiciniu 
kumščiu. Dėlto Maskva vėl at
siuntė į R. Berlyną buvusį savo 
ambasadorių P. Abrasimovą, 
Vokietijos reikalų žinovą. Jis po 
ketverių metų pertraukos buvo 
grąžintas į tą frontą, kur labiau-
siai reikia apsukrios galvos ir 
kietos rankos. Tuos ketverius 
metus jis dirbo centriniame so
vietų komitete tarptautiniams 
reikalams. Prieš tai jis buvo 
Sov. Sąjungos ambasadorium R. 
Vokietijai nuo 1962 iki 1971 m. 
Jo misijos pareigų svarbumui, 
pabrėžti pavaduotoju paskirtas 
Anatolijus Gromyko, užsienio 
reikalų ministerio sūnus.

Maskva nesutinka
Naujasis kivirčas dėl V. Ber

lyno prasidėjo nuo Bonnos vy
riausybės bandymo plėsti sutar
tyje numatytus ryšius su V. Ber
lynu. Užsienio reikalų ministe
rio H. D. Genscherio iniciatyva 
V. Berlyne buvo įsteigtas aplin
kos globos agentūros centras. 
Tai suerzino sovietus, kurie mi-

Kardinolo žodis lietuviams
JAV-se veikiantis Mėlynosios Armijos Lietuvių Sąjūdis kasmet 

gegužės 13 skelbia Maldos Dieną už Lietuvą. Ta proga jo vadovai 
pasirūpino gauti vengrų kardinolo J. Mindszenty specialų raštą, skir
tą lietuviams, štai jo vertimas.
BRANGŪS LIETUVIAI,

Esu girdėjęs Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių pasiaukojimą 
Nekaltajai Marijos Širdžiai 1952 m. gegužės 13 dieną, kuri nuo 
to laiko minima kiekvienais metais kaip maldos ir atgailos diena 
už Lietuvos išlaisvinimų ir pasaulio taiką. Šio kilnaus mosto 
atsakingieji prašė mane paskatinančio žodžio lietuviams. Tai 
aš mielai ir darau.

Jūs esate viena seniausių tautų Europoje, tvirtai įsišaknijusi 
į tikėjimą ir Kristaus Bendriją. Drauge su mano tauta jūs išgy
venote garbingus laikus ir, dar svarbiau, persekiojimo bei kan
čios laikus. Jūsų tauta dabar išgyvena turbūt didžiausią grėsmę 
visoje savo istorijoje. Nenustokite ryžto. Neteisybė, melas ir 
nusikaltimas niekad netaps teisingumu, teise ar palaima vien 
dėlto, kad įsiterpė ilgas laikotarpis. Pasitikėkite, melskitės, atsi
naujinkite dvasiškai, ir jūsų šalis bei valstybė atgaus laisvę bei 
orumų. Nepasiduokite neapykantai; juo daugiau ir geriau mel
simės už savo persekiotojus, juo veikiau jų širdys palinks mal
daujama linkme.

Savo širdyje aš visuomet jaučiau specialią meilę jūsų mažai, 
bet drąsiai ir duosniai tautai.

Su nuoširdžiu palaiminimu bei malda —
t JOSEPH MINDSZENTY 

Vienna, 1975. II. 22

nėtąjį mostą laiko keturių są
jungininkų sutarties pažeidimu. 
Juo blogiau, kad vakariečiai są
jungininkai šiuo klausimu palai
ko sovietų pusę.

Maskvą dar labiau suerzino 
Bonnos vyriausybės pasiunti
mas 560 policininkų į V. Berly
ną padėti vietinei policijai jieš- 
koti pagrobto politiko P. Lo
renz.

Tarp Rytų ir Vakarų Vokieti
jos pareigūnų pradėtos derybos 
dėl V. Vokietijos ryšių plėtimo 
su V. Berlynu. Taip pat vyksta 
derybos dėl taisymo bei pageri
nimo kelių į V. Berlyną per R. 
Vokietiją. Nežinia dar, kaip tos 
derybos baigsis, bet rytiečiai 
jau dabar reikalauja, kad visa 
tai finansuotų V. Vokietija. Be 
to, rytiečiai, vykdydami sovietų 
valią, iš viso kreivai žiūri į plė
timą Bonnos ryšių su V. Ber
lynu.

Įtempti Bonnos santykiai ir 
su komunistų valdoma Lenkija. 
Pastaroji, sovietų inspiruojama, 
prašo V. Vokietiją duoti 1,1 bi
lijono dolerių ilgalaikę paskolą 
mažu nuošimčiu kaip karo repa-

(Nukelta į 6 psl.) 

neutralumo, tačiau kitokios 
nuomonės, matyt, yra Š. Viet
namas. Jo premjeras F. V. Dong 
pabrėžė, kad pagrindinis vietna
miečių tautos uždavinys dabar 
yra abiejų Vietnamu sujungi
mas. Šią savaitę Saigonan turė
tų atvykti revoliucinės P. Viet
namo komunistų vyriausybės 
nariai iš Paryžiaus ir Hanojaus. 
Komentatorių nuomone, šioje 
grupėje stipriausiais laikytini: 
prez. H. T. Fat, viceprez. F. V. 
Kung, patariamosios tarybos 
pirm. N. H. Tho, krašto apsau
gos ministeris T. V. Tra, užsie
nio reikalų ministerė N. T. 
Binh, Paryžiuje vadovavusi ka
ro paliaubų deryboms. Įtampą 
su Tailandija jau sukėlė revoliu
cinės P. Vietnamo vyriausybės 
reikalavimas grąžinti amerikie
tiškus lėktuvus. Tų lėktuvų, ku
riais P. Vietnamo lakūnai pabė
go Tailandijon, yra 129. Tailan- 
dijos vyriausybė, pradžioje pri
tarusi lėktuvų grąžinimui, vė
liau pareiškė, kad į juos pirme
nybę turi JAV. Tailandijos už
sienio reikalų ministeris Ch. 
Choonhavanas savo kraštą ža
dėjo ginti be amerikiečių pagal
bos, nes amerikiečių tauta ne
turinti moralės, nesilaikanti įsi
pareigojimų.

R. NIKSONO LAIŠKAI
Buvęs P. Vietnamo planavi

mo ministeris N. T. Hung Va
šingtone paskelbė du prez. R. 
Niksono laiškus P. Vietnamo 
prezidentui N. V. Thieu, rašy
tus 1972 m. lapkričio 14 d. ir 
1973 m. sausio 5 d. Piršdamas 
Paryžiaus karo paliaubų dery
bas, prez. R. Niksonas garanta
vo, kad JAV tvirtai reaguos į 
kiekvieną didesnį derybų sulau
žymą, įvykdytą komunistų. 
Šiuos jo pažadus palaidojo 1973 
m. JAV kongreso priimtas karo 
veiksmų įstatymas, uždraudęs 
amerikiečių karių grąžinimą į 
P. Vietnamą. Vienu metu prez. 
R. Niksonas jau ruošėsi bombar
duoti kaikurais komunistų ba
zes P. Vietname, nesilaikančias 
naujų ginklų telkimą drau
džiančių sutarties paragrafų, bet 
ir šių planų turėjo atsisakyti dėl 
kasdien stiprėjančios Watergate 
krizės. JAV senatas dabar reika
lauja paskelbti visus tokius ne
oficialius buvusio prez. R. Nik
sono vyriausybės įsipareigoji
mus, užmiršdamas, kad JAV 
kongresas šiandien yra tapęs pa
sauliniu pajuokos objektu dėl 
savo neveiksmingumo. Prez. G. 
Fordo paprašyta dolerių suma 
amerikiečių bei vietnamiečių 
evakavimui, ilgai svarstyta, dis
kutuota, sumažinta iki $327 mi
lijonų, taip ir liko nepatvirtin
ta. Jos paskyrimą 246:162 balsų 
santykiu atmetė atstovų rūmai. 
Prez. G. Fordas buvo priverstas 
P. Vietnamą evakuoti be senato
rių ir kongresininkų pagalbos. 
Tikslus išvežtų vietnamiečių 
skaičius tebėra nežinomas, bet 
jų gali būti apie 125.000. Didžio
ji dalis pabėgo jūron mažais 
laivais, laiveliais ir net plaus
tais. Čia juos surinko JAV karo 
laivai. Į tris karines bazes JAV 
teritorijoje dabar kasdien lėk
tuvais atgabenama apie 1.000 
vietnamiečių. Dėl šio prez. G. 
Fordo žingsnio daug kur kyla 
protesto balsų, smerkiančių ma
sinį vietnamiečių įsileidimą to
kiu momentu, kai JAV kankina 
ekonominis sulėtėjimas ir pa
čius amerikiečius palietęs masi
nis nedarbas.

TRAGEDIJOS PRADŽIA
P. Vietnamo tragedijos pra

džia jau siejama su II D. karo 
užbaiga. Dabar staiga buvo pri
simintas prez. F. D. Roosevelto 
reikalavimas neatiduoti Indoki- 
nijos Prancūzijai, kuri šią sritį 
išnaudojo ištisą šimtmetį. Prez. 
F. D. Rooseveltas Indokiniją 
netgi buvo pasiūlęs Kinijos va
dui Čiang Kaišekui, norėdamas 
išvengti prancūzų grįžimo. 
Čiang Kaišekas atsisakė, moty
vuodamas faktu, kad Vietnamo, 
Laoso ir Kambodijos neįmano
ma padaryti Kinijos dalimi. 
Amerikiečių strateginės tarny
bos agentai rėmė Vietnamo ko
munistų vadą Ho Či Minh ir 
1945 m. dalyvavo jo triumfinia
me žygyje į Hanojų. Prez. H. S. 
Trumanas, pakeitęs staiga miru
sį prez. F. D. Rooseveltą, Indo
kiniją atidavė Prancūzijai. 
Prancūzų kovose su Vietnamo 
partizanais apie 80% Prancūzi
jos išlaidų padengdavo JAV. 
Tos kovos baigėsi Prancūzijos 
pralaimėjimu ir Indokinijos pa
dalinimu 1954 m. Ženevos kon
ferencijoje. Dabar daug kam at
rodo, kad JAV būtų galėjusios 
išvengti dabartinės tragedijos 
nepriklausomybės suteikimu In
dokinijai.

SKERDYNĖS KAMBODIJOJE?
Visiškas Kambodijos ryšių nu

traukimas su pasauliu kelia vis 
didesnį nerimą. Kyla rimtas įta
rimas, kad komunistai yra pra
dėję plataus masto keršto veiks
mus buvusio prez. L. Nolo šali
ninkams. Tailandiją pasiekian
tys gandai kalba apie pirmąją 
žudynių bangą. Komunistų vy
riausybė netgi neleido lėktu
vais evakuoti Prancūzijos am
basados iš Phnom Penho aerod
romo. Po ilgokos nežinios apie 
500 prancūzų ir 110 kitų užsie
niečių Tailandijos pasienį pasie
kė sunkvežimių vilkstine.

ĮSPĖJIMAS KARININKAMS
Į komunizmą linkusi Portuga

lijos karinių pajėgų Augščiau- 
sioji Revoliucinė Taryba buvo 
sukrėsta pirmųjų demokratinių 
rinkimų netikėtų rezultatų. Par
lamentan, kurio pagrindinis už
davinys yra paruošti naują kons
tituciją, buvo išrinkta: 116 socia
listų, 80 kairiųjų demokratų, 30 
komunistų, 16 dešiniųjų demo
kratų. Susikirtimas tarp rinki
mus laimėjusių socialistų ir juos 
pralaimėjusių komunistų įvyko 
Gegužės Pirmosios parade abie
jų pusių karingais šauksmais, 
sutrukdžiusiais premjero gen. 
V. Goncalves kalbą. Sekančią 
dieną Lisabonos gatvėse socia
listai su savo vadu M. Soares 
netgi drįso reikalauti karinės 
diktatūros užbaigimo. Įtampa 
gali baigtis socialistų pasitrau
kimu iš koalicinės vyriausybės. 
Tada joje liktų tik karininkai ir 
rinkimus pralaimėję komunis
tai. Krikšč. demokratams rinki
muose nebuvo leista dalyvauti.

SUĖMĖ ŠNIPĄ
V. Vokietijos teisingumo mi

nisterijos pranešimu, V. Berly
ne buvo suimtas komunistų žval
gybai dirbęs Werner Schalitz, 
JAV karinės atstovybės šoferis. 
Pas jį rastas suklastotas Šveica
rijos pasas, JAV institucijų pla
nai, surinktos žinios apie ame
rikiečių karininkus. Kurios vals
tybės žvalgybai suimtasis dirbo, 
neskelbiama, pasitenkinant pa
reiškimu, kad jis yra R. Euro
pos saugumo tarnybos agentas.
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Amerikos politika ir Lietuva

LABDARINGOS
K. BUTIENĖ

Prieš 35 metus, Europoje 
patrankoms dundant ir virš 
miestų bomboms sprogstant, ra
mioje Kanados žemėje grupė 
jaunų lietuvaičių po sunkaus 
savaitinio darbo susirinko pri
vačiuose namuose aptarti, kaip 
švęsti Vasario 16 šventę. Visos 
buvo jaunos, degančios entuzi
azmu ir meile tolimai tėvynei, 
atskirtiems broliams bei sese
rims. Visos jos buvo jau vete
ranės Kanados Raudonojo Kry
žiaus savanorės darbininkės, bet 
visoms rūpėjo tolima tėvynė, iš 
kurios laiškų nebuvo. Tada jos 
nutarė įsteigti organizaciją, ku
ri būtų pasiruošusi padėti tėvy
nei, kai tik atsiras ryšys, ir pa
vadino ją “Daina”.

Nutilo patrankos Europoje, 
tautos išsilaisvino iš nacional- 
socializmo jungo, bet karo pa
baiga, deja, neatnešė laisvės 
Lietuvai. Gausūs jos sūnūs ir 
dukros, artėjant rusams, paliko 
gimtąjį kraštą ir prisiglaudė Va
karų stovyklose. įvairių tautų 
kariai grįžo namo, bet lietuviai 
liko įjungti į vokiečių kariuo
menę arba anglų internuoti 
Belgijoje, kur kentė skurdą ir 
badą. Jiems su pagalba atsku
bėjo “Dainos” moterys — siun
tė į stovyklą pinigus, drabužius, 
maistą.

Eina metai, prasideda emi
gracija, keliasi lietuviai per 
vandenyną, jieškodami naujo 
gyvenimo ir laisvės. Ištuštėjo 
stovyklos, bet nevisi gali išvyk
ti. Seni, ligoniai nepraeina per 
komisijas ir pasilieka toliau 
Europos prieglaudose bei toliau 
valgo iš bendro katilo. Kiti, ap
gyvendinti privačiai, gauna ma
žą valdžios pašalpą. Lietuviai, 
persikėlę per vandenyną, tvirtai 
griebiasi kurti sau naują gyve
nimą. Likusieji Europoje buvo 
daugelio lyg ir užmiršti. Jų 
betgi neužmiršo “Daina”. Per 
35 metus dainietės ruošė pava
sario balius, loterijas, rinko au
kas švenčių proga prie švento
vių ir jas siuntė užjūryje pasi- 
likusiems broliams bei sese
rims.

“Mes visų užmiršti ir apleisti. 
Jūs vienos mus atsimenat” — 
drebančia ranka rašo padėkos 
laišką senukė.

“Jūs ne šaltus pinigus man 
siunčiat, bet kvėpavimo orą” — 
rašo džiovininkas, kuris už at
siųstus pinigus nusipirko de- 
guoniu kvėpuoti mašinėlę.

DAINOS" DARBAI
“Jūsų dėka savo sūnų privežu 

prie lango, ir jis mato saulę bei 
gėles” — rašo motina, kurios 
paralyžuotam sūnui “Daina” 
nupirko invalido ratukus.

Tokių citatų galima būtų pa
rinkti labai daug.

Laikas bėga, seneliai miršta 
ir atrodo, kad su kiekvienu at
siskyrusiu iš šio pasaulio lietu
viu “Dainos ” darbas siaurėja, 
jos darbo reikalingumas mažė
ja. Taip mažai beliko senelių 
Vokietijoje, sumažėjo ir dainie- 
čių eilės. Bet atsirado mūsų 
senesnių veteranų, nepagydomų 
ligonių ligoninėse, prieglaudo
se Kanadoje. Kol kas jų skai
čius labai nedidelis. Dainietės 
lankė ligoninėje chroniškai ser
gančią vienišą moterį, Kalėdų 
proga sušelpė ką tik išėjusį iš 
ligoninės ir dar nesutvarkiusį 
valdžios pašalpos invalidą. To
kių skaičius didėja. Galima pa
sakyti, mūsų senesni žmonės 
yra valdžios aprūpinti pensija 
iki gyvos galvos, bet jie yra už
miršti mūsų visuomenės, sutel
kusios visą dėmesį jaunimui. 
Juk ir senieji yra reikalingi tru
putį šviesos, saulės ir lietuviš
kos širdies. Prieglaudose, nemo
kant anglų kalbos, jie būna vi
siškai izoliuoti.

Padėdami kitiems, mes tuo 
pačiu padėsime sau. Vienas 
amerikiečių psichologas pasakė: 
kai jautiesi ypatingai prislėg
tas, pasistenk padėti kitam ir 
nustebsi, kaip tuojau pasijusi 
geriau, šypsena kieno nors vei
de išsklaidys debesis, susirinku
sius tavo širdyje.

Dainietės tiki, kad jų kilnus 
prieš 35 metus pradėtas darbas 
bus tęsiamas ir toliau "entuzias
tingų talkininkių, kurios pano
rės rasti laiko ir noro padėti 
žmonėms, reikalingiems dvasi
nės ir moralinės pagalbos.

Asmenys, kurie norėtų pa
aukoti bent 4 valandas į mėnesį 
— padėti kitam, prašomi skam
binti tel. 766-8933 Toronte.

Žinantieji apie senelius prie
glaudose, paliegėlius, ligonius 
namuose ar ligoninėse, kurie 
norėtų būti lankomi, malonė
kite skambinti tel. 766-8933 
Toronte.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO. I

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

PADĖKA
MIELIEMS BIČIULIAMS,

mūsų 25-rių metų vedybų sukakties proga suruošusiems 
pobūvius, įsijungusiems malda, kalbomis - sveikinimais, 
mums dedikuota kūryba, atminimui skirtomis vertybėmis, 
gėlėmis, dainomis (duetu, solo), sveikinusiems žodžiu ir 
raštu, visiems atsilankiusiems, — nuoširdžiausiai dėkojame.

Buvo labai malonu susitikti bendrakursius, anų laikų 
ir šiandieninius bendradarbius, vedybų liudininkus, kaimy
nus, žodžiu, visus bičiulius.

Mums buvo grąžinta praeitis, priminta pareigos da
barčiai. Esame sustiprinti džiaugsmu ateičiai, kad esame 
gausiame būryje mielų bičiulių. Nuoširdus ačiū!

Visada su Jumis —
Jūsų Aldona ir Juozas Jankaičiai

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS 
ELEKTROS REIKMENYS •.TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

VYT. SIRVYDAS
Šiemet sueina 30 metų po 

Roosevelto, Churchillio ir Stali
no konferencijos Jaltoje, Kry
mo pusiasalyje, kurio grožį ap
dainavo mūsų Mickevičius ir ru
sų Puškinas. Prof. N. Tarutis 
savo 1959 m. knygoje “Soviet 
Policy Toward the Baltic 
States” rašo:

“Jaltos konferencija 1945 m. 
vasario 11d. sutarė priimti Cur- 
zono liniją, kuri Vilnių paliko 
Lietuvos pusėje. Laikinoji len
kų tautinės vienybės vyriausy
bė, kuri buvo sudaryta 1945 m. 
birželio 28 d. iš komunistuojan
čių ir nekomunistinių partijų 
(jų tarpe buvo įtakingos lenkų 
valstiečių partijos vadas ir bu
vęs lenkų vyriausybės tremtyje 
premjeras Stanislovas Mikolaj- 
czykas), pritarė šiam Jaltos nuo
sprendžiui. Formalus Vilniaus 
išsižadėjimas Lenkijos vardu 
buvo įrašytas Sov. Sąjungos - 
Lenkijos sienų sutartyje 1945 
m. rugpjūčio 16 d. Pasirašė lai
kinoji lenkų vyriausybė. Pagal 
šią sutartį, Lenkijos - Sov. Są
jungos siena ėjo Curzono linija 
su įlinkimais lenkų naudai kai- 
kur iki 8 kilometrų. Nors laiki
noji lenkų vyriausybė tremtyje 
šios sutarties nepripažino, teisi
nės būklės nepakeitė”.

Dr. Algirdas Budreckis 1969 
m. išėjusioje knygoje “Lithua
nia 700 Years” sako: “Laisvieji 
lietuviai patikėjo Jaltos konfe
rencijos pareiškimu apie Rytų 
Europos išlaisvinimą, žadėjusiu 
atstatyti nepriklausomybes tau
toms, kurios jų neteko. Šiai op
timistinei nuotaikai smūgį kirto 
1945 m. vasario 11 d. paskelb
tas konferencijos darbų prane
šimas. Trijų didžiųjų sutarimu 
Europa liko suskaldyta karinė
mis sritimis, kurios jau buvo 
numatytos pirmesnėje konfe
rencijoje Teherane. Tai nulėmė 
Vidurio ir Rytų Europos ateitį, 
nes karinė sovietų okupacija ne
išvengiamai turėjo baigtis poli
tiniu komunistų Įsigalėjimu. 
Šiuo sutarimu buvo išspręstas 
Rytų ir Vidurio Europos liki
mas”.

Mūsų liaudis jau 1939 m. at
spėjo visų būsimų Rytų - Vaka
rų konferencijų vaisių Lietuvai,

Baltiečiu tautos grandinėse
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

KGB klausinėjamas
Dešimta valanda ryto. Šalta ir 

saulėta. Mažoje aikštėje netoli 
“Rygos” viešbučio vyksta nedi
delis sujudimas. Apie tuzinas 
moterų apsupusios moterį, kuri 
nešasi ant pečių nedidelį kili
mą. Truputį tolėliau eina kita 
moteris su tokios pat rūšies ne
šuliu. Ir dar viena.

Einu tuo keliu. Pasiekiu ne
didelę gatvelę, kurioje susida
riusi apie šimto jardų ilgumo ei
lė. Po kiek laiko atsidaro namų 
durys. Išeina kelios moterys su 
kilimais, o kelios iš laukiančių
jų eilės įeina.

Aš padarau kelias nuotrau
kas. Policija, policijos automo
bilis, polciijos stotis. “Inturis- 
to” vertėjas. Vyras iš KGB, 
bilis, policijos stotis. “Inturis- 
dos tardymo. Kur buvai? Su kuo 
esi kalbėjęs pastarosiomis die
nomis? Su nieku? Ar tikrai? Ne, 
aš nesu susitikęs su įtariamais 
žmonėmis. Duok savo filmą. Ja
me yra atvaizdai žydų, su ku
riais buvau susitikęs. Duodant 
aparatą, laimei, atsitiktinai at
sidaro, ir pro didžiulius langus 
įeinanti saulės šviesa sunaikina 
filmą. Nuoširdūs atsiprašinėji
mai. Keiksmai.

Įtarimai
Vėliau “Inturisto” vedėjas sa

ko: “Turėjo kas nors atsitikti. 
Matyt, širyt buvai sekamas. Ki
taip policija nebūtų taip greit 
prisistačiusi. Ar kalbėjais! su 
įtariamais žmonėmis? Ar nebu
vo prie tamstos pristoję juodo
sios rinkos tipai? Ne? Bet žino
te, kad yra tokia taisyklė: foto
grafuojami gali būti tik pamink
lai. Ne žmonės, kurie kovoja 
dėl kažkokio kilimėlio. Apskri
tai jokių žmonių iš viso. Jokių 
tiltu mieste, nei aerodromų”. .

Tą vakarą pamačiau, kad, 
kaip ir paprastai, mano lagami
nai vėl buvo tikrinti.

“Jei dabar sakai, kad norė
tum truputį daugiau demokra
tijos, tai jau nebebūsi tremia
mas į Sibirą, bet jau visą likusi 
vargingą savo gyvenimą būsi 
toks, kuris yra paženklintas. 
Jeigu turi savo “asmeninių” 
nuomonių, tai esi toks, kuriuo 
negalima pasitikėti”, sako man 
Lietuvos universiteto profeso
rius. Mes kelis kartus susitikę 

įskaitant ir Jaltos, kurios pasek
mes pabrėžė prof. Tarulis ir dr. 
A. Budreckis. Lietuvai pasira
šius Maskvoje 1939 m. spalio 10 
d. sutartį (prievartingu spaudi
mu), Pupų Dėdė paleido sąmo
jingą posakį “Vilnius mūsų, Lie
tuva rusų”.

Anglų maršalas Montgomery 
savo knygoje “An Approach to 
Sanity — A Study of East-West 
Relations” 1960 m. rašė: “Di
džioji mūsų klaida buvo palikti 
politinių klausimų svarstymą 
karo pabaigai. Kai jau aišku, 
kad laimėsi, politinių klausimų 
svarstymą reikėtų laikyti pir-. 
muoju uždaviniu, nes juos iš
sprendus karo veiksmus galima 
taip lenkti, kad karą laimėjus 
būtų užtikrinta persvara ir tai
kai laimėti”.

Amerikos valstybės konstitu
cija užsienio politiką paveda vai
ruoti prezidentui, kuriam tik 
1947 m. pradėta organizuoti 
įvairios žinių rinkimo ir studijų 
grupės. Pirmiausia krašto ap
saugos departamente buvo suda
ryta saugumo taryba, po to — 
centrinė žvalgybos agentūra. 
Valstybės sekretorius Marshall 
sudarė politinio planavimo šta
bą. Vyriausiu patarėju tapo sau
gumo taryba, kurioje 1953 m. 
sudaryti ir planavimo bei koor
dinavimo vienetai.

Kiek minėtos organizacijos 
Amerikos prezidentams padeda 
orientuotis užsienio politikoje, 
sunku pasakyti, nes tos politi
kos kritikų apstu. Tačiau, kiek 
tai liečia Rytų Europą, nei Ame
rikos vyriausybei, nei visuome
nei nebegalima taikyti to, ką 
Notre Dame universiteto prof. 
Ferrell savo 1956 m. suredaguo
toje knygoje “The Fate of East 
Central Europe” rašė: “Iki I D. 
karo Amerikos santykių su Ry
tų Europa istorija nerodo nei 
bręstančios išminties, nei gilė
jančio supratimo amerikiečių 
pusėje”.

Čekoslovakijos diplomatas ir 
veikėjas Hubertas Ripka, kuris 
mirė tremtyje 1958 m., knygoje 
“Eastern Europe in Post-War 
World” apie Jaltą rašė: “Pagal 
esamus dokumentus, negalima 
sakyti, kad Rooseveltas ir Chur- 
chillis įsakmiai užleido Rytų Eu
ropą komunistams. Jaltos kon

kalbėjomės, visada kitoje vie
toje.

Pasipriešinimas sovietiniam 
režimui, greičiausia, pats stip
riausias yra buvęs Lietuvoje, 
kuri apskritai yra katalikiška. 
Iki po Stalino mirties kaimų ir 
miestų aikštėse nuolat būdavo 
pametami lavonai nužudytų lie
tuvių partizanų, metais kovoju
sių prieš rusiškuosius okupan
tus.

Nuo okupacijos pradžios žuvo 
apie milijoną lietuvių — buvo 
sušaudyti, iškarti ir sunaikinti 
Sibiro kankinių stovyklose. Po 
Stalino mirties Chruščiovas bu
vo toks malonus, kad 35.000 lei
do grįžti į Lietuvą, daugiausia 
jau invalidams.

Tvarkos palaikymas
Baltijos valstybių rusinimas 

ryškiausiai matomas civiliniame 
aparate. Apie 80% civilinių tar
nautojų, teisėjų, gydytojų ir t.t. 
yra rusai. O darbininkų tik apie 
20%. Tvarką palaiko kariuome
nė iš Kaukazo.

Lietuva, kaip ir visada, tebė
ra vis daugiausia katalikiška. 
Tačiau nuo rusų okupacijos pra
džios kunigų skaičius per pusę 
sumažėjo, visi vienuolynai už
daryti. Du vyskupai iš 4 metų 
metais laikomi namų arešte. La
bai griežtai laikomasi įstatymų 
dėl religinės medžiagos platini
mo. Religijos mokymas leidžia
mas vien tik šventovėse ir ne 
jaunesniems kaip 18 m am
žiaus žmonėms.

Praėjusiais metais laikraščiai 
pranešė apie lietuvius tėvus, ku
riems buvo atimtos tėvų teisės, 
nes jie savo vaikams teikę per
daug religinio mokymo. Vaikai 
buvo paimti į jaunimo bendra
bučius, o tėvai neteko darbo ir 
buvo nubausti didelėmis pinigi
nėmis baudomis. Tai naujas 
ginklas, kuriuo pasinaudoja 
valstybė — atimti vaikus.

Aplankau keletą žydų, ku
riems neleidžiama išvažiuoti Iz
raeliu. Vienas, kuris buvo fizi
kos profesorium, dabar parda
vinėja muzikos instrumentus ir 
iš to šiaip taip pragyvena. Jo 
žmona valo gatves už 60 rublių 
mėnesiui.

Susitinkame su Vladimir 
Drot, kuriam buvo išjungtas te
lefonas ir kuris gyvena nuolati

ferencijos 1945 m. vasario 11 d. 
pareiškimas pažadėjo kuo grei
čiausiai įgalinti laisvus rinki
mus sudaryti vyriausybėms, ku
rios atitiktų piliečių valią. Ne
žiūrint kokius motyvus Vakarų 
vadai tuomet turėjo, faktas lie
ka faktu, kad tų dienų Europos 
skaldymas vyko pagal tai, kas 
kurį kraštą kariškai valdė — so
vietinė ar vakariečių armija. 
Karo žygiai prieš Sov. Sąjungą 
tada nebuvo įmanomi dėl tų pa
čių motyvų, dėl kurių subliūško 
ir ginkluotas sąjungininkų įsiki
šimas prieš bolševikus Rusijoje 
pirmojo pasaulinio karo metu” 
(psl. 565).

Kaip matėme, su šia pažiūra 
apie karinės kontrolės persvarą 
politiniame Europos skaldyme 
sutinka ir dr. A. Budreckis.

Nekalbant jau apie Roosevel
to kabineto valstybės pasekreto- 
rio Sumner Wellso istorinį pa
reiškimą, kad Baltijos valstybių 
nepriklausomybės pasmaugimas 
ir iš žemėlapių išbraukimas įvy
ko dėl stipresnio kaimyno “suk
tų būdų” ir “prievartos grės
mės”, latvis istorikas prof. Arvi- 
das Schwabe minėtoje Notre 
Dame un-to prof. Farellio reda
guotoje knygoje apie Rytų Eu
ropos likimą sako: “Amerikos 
valstybės sekretorius Hull, kon- 
feruodamas su Stalinu Maskvo
je 1943 m., šiam pasiūlė prezi
dento Roosevelto nurodytą ple
biscitą Baltijos valstybėse po 
karo. Girdi, tai pakeltų Sov. Są
jungos garbę demokratiniuose 
kraštuose. Teherano konferenci
joje Rooseveltas stengėsi, kad 
išryškėtų Stalino planai Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Stalinas ar
ba vengė pasisakyti, arba ne
kantravo. Galiausiai tiesmukai 
pareiškė, kad Baltijos valstybės 
jau yra pareiškusios norą būti 
Sovietų Sąjungoje, todėl daly
kas baigtas” (psl. 125-126). (B.d.)

TuIMbInG and HEATTNG I 
J. LISAUSKAS

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbos sąžiningas ir nebrangus. 
14B Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-5191

PADĖKA

A1*a Antanina Augustaitienė, 
mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė ir uošvė mirė 
1975 m. vasario 22 d. Toronto Sv. Juozapo ligoninėje. 
Palaidota vasario 26 d. Park Lawn kapinėse iš Lietuvos 
Kankinių parapijos, per Prisikėlimo parapijos šventovę.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame abiejų parapijų kuni
gams — kun. J. Staškevičiui už maldas laidotuvių namuo
se, T. Eugenijui, OFM, kun. klebonui P. Ažubaliui už 
koncelebracines šv. Mišias, pasakytą pamokslą, maldas lai
dotuvių namuose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą — 
kapines. Dėkojame vargonininkui, karsto nešėjams ir vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse.

Dėkojame: KLK Moterų Dr-jos Lietuvos Kankinių 
parapijos skyriaus ir Gyvojo Rožinio Draugijos narėms už 
maldas laidotuvių namuose, užprašytas šv. Mišias ir daly
vavusioms gedulingose pamaldose su žvakėmis; visiems, 
lankiusiems velionę laidotuvių namuose; maldas; užpra
šytas šv. Mišias; atsiųstas gėles; pareikštas užuojautas žo
džiu, laiškais, kortelėmis ir per spaudą; Toronto lietuvių 
radijo valandėlės vedėjui R. J. Simanavičiui už pareikš
tą užuojautą ir giesmę "Avė Maria" radijo bangomis; šei
mininkėms už paruoštus pietus; mieloms ponioms už pyra
gus ir pagalbą; Prisikėlimo parapijos klebonui, leidusiam 
pasinaudoti Parodų sale.

Pažįstamiems, bičiuliams ir giminėms, kokiu nors 
būdu mums padėjusiems bei paguodusiems mus skausmo ir 
liūdesio valandose esame labai giliai dėkingi.

Nuliūdę vaikai: dukterys — M. šakalinienė, 
V. Jasiūnienė, E. Girėnienė;

sūnus Edvardas Čikagoje ir ju šeimos

A+A
LIUDUI BILKSCIUI

mirus, žmoną GENĘ, dukteris — BIRUTĘ ir

REGINĄ bei NIJOLĘ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame —

S. Beržinskienė A. A. Kazanavičiai
I. J. Beržinskai I. M. Pranevičiai

Mylimai MAMYTEI 
Lietuvoje mirus, 

sūnui KAZIUI GONTAI ir jo šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime —

A. St. Stankai J. B. Stankai

nėje panikoje, apimtas baimės, 
kad visas jo butas yra prislaps
tytas visokiausių klausomųjų 
įtaisų. Jo žydė žmona pasakoja 
man, kaip ją, dar kol buvo nete
kėjusi, sekiojo Rusijos vokie
čiai, norėjusieji vesti ją. Rusi
joje yra apie 1,5 milijono vo
kiečių.

> “Kiekvieną savaitę vis kitas 
vokietis kalbindavo mane tekė
ti už jų. Jie yra pakvaišę dėl žy
daičių. Mat, nori išvažiuoti į Vo
kietiją. Jie žino, kad vienintelis 
būdas pasiekti ją yra vesti žy
daitę ir gauti leidimą išvažiuoti 
Izraelin. šitokius dalykus čia 
girdžiu iš visų savo draugių. Tie 
vyrai siūlo pinigų, kad tik galė
tų vesti žydaitę”.

Baltiečiai buvo parduoti ir iš
duoti. Tie 4, 5 ar 6 milijonai 
žmonių, kurie, net raudonosios 
Kinijos pasakymu, buvo Rusijos 
pavergti, kolonizuoti ir pajung
ti. Jie nebeturi savo praeities, 
vargu ar šiokią tokią dabartį ir, 
žinoma, jokios ateities.

Baimė
Bijodami mirties, jie su vo

kiečiais kovojo prieš rusus, o su 
rusais prieš vokiečius. Jie vi
sada būdavo statomi į priekines 
linijas, kad negalėtų pabėgti ir 
grįžti.

Vargu ar rastum Estijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje bent vieną 
baltietį, kuris įžiūrėtų, kad arti
miausiais šimtmečiais būtų ko
kia nors galimybė vėl atgauti 
nepriklausomybę. Net ir nebe- 
svajojama apie tai tų kraštų kal
bomis. šįryt apie 600 žmonių 
stovėjo eilėje prieš centrinį 
knygyną. Jie turėjo išstovėti ke
turias valandas, kad galėtų gau
ti tomą Čechovo iš tų 200 ten at
gabentųjų egzempliorių. Paža
dėta, kad 1975 m. dar bus gau
ta 200 papildomų egzempliorių. 
Tie, kurie negavę nusivylė, gali 
pasiėmę nemokamai neštis visą 
glėbį raudonosios propagandos.

Vertė Krauzė
RED. Kitatautis turistas baigia sa

vo įspūdžius perdaug pesimistiškai. 
Negalėdamas giliau įžvelgti, susida
rė nuomonę iš paviršutiniškų pokal
bių, kuriuose nepriklausomybės vil
ties neįmanoma pajusti. Tiktai tie, 
kurie moka pažvelgti į baltiečiu sie
los gilumas, gali pajusti nepalaužia
mų nepriklausomybės viltį.

(Pabaiga)



Daugiakultūris kanalas televizijoje
Ir Kanados Lietuvių Bendruomenė turėtų 

pasisakyti tuo klausimu
šis straipsnis yra paruoštas ka

nadiečio žurnalisto Ken Lundgren 
Vankuveryje. Jame aiškinamas rei
kalas turėti daugiakultūrl kanalą 
televizijoje. Toks kanalas galėtų 
būti gautas, jei visuomenės grupės 
kreiptųsi i Kanados radijo ir tele
vizijos komisiją — CRTC Otavoje 
iki š.m. gegužės 16 d. RED.

š.m. birželio 10 d. Kanados 
radijo ir televizijos komisija 
Otavoje turės viešą posėdį, ku
riame priims piliečių pareiški
mus,-liečiančius kabelinės tele
vizijos ateitį. Vienas pagrindi
nių klausimų bus bendruome
ninės programos. Jau yra pa
ruošti pasiūlymai. Jeigu jie bus 
priimti, labai palies bendruome
ninių programų pobūdį, ypač tų 
programų, kuriomis yra suinte
resuoti neagnlų ir neprancūzų 
kultūrų kanadiečiai.

CBC, CTV ir kitos privačios 
stotys iki šiol ignoravo daugia- 
kultūres bei daugiakalbes pro
gramas, nes mano, kad pelnin
giau duoti tokias programas, ku
rios domina plačiausią auditori
ją, nors jos nevisuomet paten
kina specifinius bendruomenių 
poreikius. Į prašymus leisti pa
sinaudoti įrengimais ir duoti ati
tinkamai laiko televizijoje dau
giakalbėms bei daugiakultūrėms 
programoms stotys atsako nei
giamai. Dėlto liko vienintelė ko
munikacijos priemonė — kabe
linė televizija, galinti veiksmin
gai palaikyti ryšį su tais žmonė
mis, kurių kalba bei kultūra yra 
skirtinga nuo anglų ir prancū
zų ir kurių buvimas bei darbas 
toms bendruomenėms yra reikš
mingas.

Kabelinės sistemos yra vieti
nio pobūdžio ir jų tinklo nėra. 
Jei programa, paruošta vienoje 
vietoje yra įdomi ir kitai, vie
nintelis būdas ją parodyti kitur 
— vežioti video iš vienos stoties 
kiton ir rodyti per vadinamąjį 
bendruomenės kanalą.

Visuose Kanados miestuose 
vadinamasis bendruomenės ka
nalas (Community Channel) yra 
vienas iš 12 VHF kanalų, pa
gaunamų reguliariais televizijos 
priimtuvais. Jis būna rezervuo
tas kabelinės televizijos bendro
vės viešojo patarnavimo, švieti
mo ir daugiakalbėm progra
mom. šiuo metu šis kanalas yra 
vienintelė galimybė tokiom pro
gramom.

Jei kaikurie CRTC pasiūly
mai taptų įstatymu, reikėtų pra
šyti sekančių pakeitimu.

Visų pirma daugiakultūrės 
bei daugiakalbės programos bus 
leidžiamos transliuoti per bend
ruomenės kanalą, jeigu jos Įsak
miai liečia bendruomeninius 
vietos reikalus. Filmai, video 
juostos, filminiai intarpai iš ki
tos apylinkės arba nevietinės 
meninės programos nebebus 
leidžiamos rodyti. Taip pat ne
galės būti rodoma jokia progra
ma, paruošta kitoje apylinkėje.

Antra, CRTC siūlo, kad tos 
programos, kurios negalės būti 
rodomos per bendruomenės ka
nalą, būtų rodomos per papil
domąjį kanalą. Pagal CRTC pla
ną, šis kanalas galėtų rodyti vi

sas daugiakultūrės bei daugia
kalbes programas. Taip pat bū
tų leista ribota skelbiminių rė
mėjų forma.

Visa tai yra gerai, išskyrus 
keletą reikšmingų, praktinių 
motyvų.

Bendruomeniniam kanalui 
CRTC teikia išskirtina pirme
nybe. Dėlto jis turi būti iiune- 
tas į 12 VHF kanalu eile. Papil
domasis kanalas nėra vienas iš 
tų 12 VHF kanalų. Jam pagauti 
žmogus turi nusipirkti arba 
nuomoti perkeitimo sistemą. 
Dabartinė jos kaina — apie 90 
dolerių arba mėnesinė nuoma, 
šiuo metu tik saujelė kabelinės 
televizijos bendrovių vartoja pa
pildomuosius kanalus. Praeis 
dar gerokai laiko, kol tai pasi
darys visiems priimtinu dalyku. 
Tai reiškia, kad tiktai maža 
žmonių grupė galės stebėti jai 
įdomias daugiakultūrės bei dau
giakalbes programas. Tai pro
gramos, kuriomis dabar naudo
jasi gausios mažumu kultūrų 
grupės visuose Kanados mies
tuose.

Didesniuose miestuose dabar 
visi 12 VHF kanalų pagauna ku
rią nors stoti. Tos stotvs gali 
būti suskirstytos i keturias pa
grindines grupes: 1. komercines 
Kanados stotis, turinčias CRTC 
leidimą, 2. švietimo, 3. dabarti
ni bendruomenės kanalą. 4. 
Amerikos stotis. Idealus spren
dimas daugiakultūrėm bei dau
giakalbėm programom būtu — 
skirti viena iš esamų VHF ka
nalų tam tikslui. Daugumoje at
veju tuo būdu būtu nustota 
vienos Amerikos tinklo stoties. 
O tose vietovėse, kur nevisi 
VHF kanalai užimti, ir to ne
būtu.

žinoma, kabelinės televizijos 
abonentas, kuris jieško pramo
ginės programos anoje pusėje 
sienos, nenorės atsisakyti ame
rikinės stoties daugiakultūrio 
kanalo sąskaiton. Tačiau kyla 
klausimas — kas svarbiau. Pvz. 
Toronte 43.6% gyventoju yra 
neanglų ir neprancūzų kultūros. 
Vankuveryje ta grupė sudaro 
34.4% gyventoju. Hamiltone jų 
skaičius siekia 30.2%. Be abejo
nės, tų gyventojų poreikiai yra 
svarbesni už Amerikos stotis, 
juoba, kad dauguma amerikie
čių programų yra rodoma ir 
Kanados televizijos tinklų. Šių 
metų statistika rodo, kad 80% 
šeimų Kanadoje galės Įsivesti 
kabelinę televiziją. Tuo būdu 
būtu patenkinti didelės kana
diečiu daugumos poreikiai. Dėl
to CRTC turėtų pripažinti dau- 
giakultūres bei daugiakalbes 
grupes.

Jeigu jums rūpi daugiakulūrė 
ateities programa televizijoje, 
rašykite CRTC iki š.m. gegužės 
16 d., t.y. galutinio termino pa
reikšti savo nuomonei. Jei bus 
pakankamai paramos iš visuo
menės pusės dėl daugiakultūrio 
televizijos kanalo įvedimo, CR 
TC tam bus palanki. Atitinkami 
raštai adresuotini: The Director 
General of Licensing, Canadian 
Radio and Television Commis
sion, 100 Metcalfe Street, Otta
wa, Ont.

Lietuvių paviljoną Toronto Humberside gimnazijoje tautybių festivalio metu aptarnauja — p. Pargaliauskienė, 
Loreta Ropytė, Irena Vibrienė, Sabina Gotceitienė Nuotr. S. Dabkaus

“Gyvataro” šeimos — musų ateitis
Sidabrinė sukaktis paminėta stambiu koncertu ir leidiniu

Sveikinu tikslų įprasmintą judesį, 
Kuriantį išraišką dvasios savos — 
Tą, kuris šimtmečiais bręsdamas 

grumiasi
Dėl laisvės, garbės gyvos 

Lietuvos ...
J. AUGUSTAITYTĖ-VAICIUNIENĖ

Šie žodžiai pradeda "Gyvata
ro" 25-rių metų sukakties leidi
nį. Tai kruopštaus ir atidaus 
darbo vaisius, kuris savo gražiu 
apipavidalinimu patraukia akį. 
Lapas po lapo atskleidžia visą 
šios grupės istoriją. Su metais 
matai besikeičiančius šokėjų 
veidus, artimas ir tolimas jų 
aplankytas padanges, o tarpais 
įpinta jautri poezija, atsimini
mų nuotrupos ir vienas kitas at
siliepimas iš praeities. Visur ir 
visuomet su šypsena, su daina, 
su jaunatvišku entuziazmu. At
rodo, kad sutiktos kliūtys, sun
kumai, be kurių nė vienas dar
bas neapsieina, juos tik skatino 
dirbti daugiau ir geriau.

Visos tautinių šokių grupės 
šoka tuos pačius šokius, su ma
žais variantais, bet “Gyvataras” 
išsiskiria iš jų tarpo šokio dva
sios perdavimu ir natūraliu jo 
atlikimu. Ši savybė ypatingai 
buvo pastebima vyresniuosiuo
se šokėjuose. Reikia manyti, 
kad kaip tik dėl to jie buvo iš
rinkti atstovauti Kanadai tarp
tautiniame festivalyje Prancū
zijoj. Be to, kur jie bekeliautų, 
susilaukia palankių ir malonių 
atsiliepimų tiek iš saviškių, tiek 
iŠ svetimųjų.

Besklaidant šio leidinio lapus, 
džiugu matyti, kad tėvų pėdo
mis seka jaunimas. Taigi, yra 
gyva viltis, jog laikui atėjus se
kančioji karta irgi įsijungs į tas 
eiles. Drauge reikia stebėtis 
“Gyvataro” vadovės neišsemia
momis jėgomis ir kantrybe. 
Kad ir turint stiprų kadrą pa
dėjėjų, pati didžiausia našta-rū- 
pesčiai krinta ant jos pečių. 
Darbą gal kiek lengvina darnus 
vieneto sugyvenimas.

dovė. Į garbės seniūnus buvo 
pakeltas prel. J. Tadarauskas, 
ilgametis ir nuolatinis vieneto 
globėjas bei rėmėjas, įteikiant 
ir jam simbolinę dovaną.

Kol orkestras pailsėjo, jaunių 
šokėjų grupė neleido susirinku
siems “nuobodžiauti” — pašoko 
keletą šokių. Nejučiomis pra
skriejo tos kelios malonios va
landos, ir nenoromis teko skirs
tytis. Rytojaus dieną šokėjų 
laukė dar didelis darbas — kon
certas ...

“Koks malonumas matyti ir 
girdėti “Gyvatarą” ... Hamil
tono lietuvių tautinių šokių gru
pę ... pasirodant 25-čio koncer
te sekmadienį. Iš tikrųjų visa
me mieste negali būti spalvin
gesnės grupės ...” Taip atsilie
pė Stan McNeill, Hamiltono 
dienraštyje “Spectator” IV. 7.

Tikrai, Mohawk College salė, 
kuri talpina 1200, buvo pilna. 
Aš manau, nė vienas neapsivy
lė, paskyręs šią sekmadienio 
popietę “Gyvatarui”. Publika 
buvo įvairi —- nuo penkiamečių 
iki senelių: svečiai iš aplinki
nių kolonijų ir Žymi dalis kita
taučių. Buvo ir visa eilė kviesti
nių svečių.

Koncerto programa buvo la
bai gražiai sutvarkyta — įjung
ti visi šokėjai: veteranai, vyres
nieji, Europoj buvusių grupė, 
jaunesnieji ir patys mažiausi. 
Dalis šokių buvo atlikta su 
Montrealio “Gintaro" liaudies 
instrumentų orkestru ir kvarte
tu. vadovaujant Z. Lapinui. Tai 
buvo naujas ir vertingas Įnašas 
į koncertą. Taip pat programoje 
dalyvavo solistai: “Gyvataro" 
šokėja — Anita Pakalniškytė, 
torontiškis sol. Jonas Vaškevi
čius ir akompaniatorius Jonas 
Govėdas. įgudusi pranešėja Li
na Verbickaitė, kad ir kvapo 
pritrukdama po smarkaus šo 
kio, savo paskirti puikiai atliko

Pradedant ir baigiant koncer

kė ir “Gyvataro” svečiai — 
“Gintaro” orkestras bei kvarte
tas iš Montrealio. Visus labai 
stebino nematyti instrumentai 
ir jais išgaunami garsai. Teko 
nugirsti net tokį klausimą: “Ar 
šis orkestras kada nors koncer
tuos Hamiltone?”

Solistai buvo malonus pro
gramos paįvairinimas. Stan Mc
Neill vietinėje spaudoje taip at
siliepė: “Ypatingai reikia pami
nėti solistę Anitą Pakalniškytę 
— sopraną su nepaprastai tyru 
ir aiškiu tonu; solistą Joną Vaš
kevičių — baritoną, kuris savo 
Įnašu paįvairino koncertą.”

Šio koncerto bendras svetim
taučiams padarytas įspūdis bu
vo labai geras. Nevienas klausė, 
kodėl tokio lygio koncertas ne
buvo rengiamas “Hamilton Pla
ce” — naujoje teatro didžiojoje 
salėje, kur žemesnio lygio vie
netai yra pasirodę, sutraukdami 
daug žiūrovų.

Ši džiaugsminga sidabrinio ju- 
bilėjaus šventė po koncerto bu
vo užbaigta sveikinimais ir lin
kėjimais, gėlių ir dovanų Įteiki
mu. Visi linkėjo dirbti, gyvuoti, 
augti, stiprėti ateityje. Iš Lie
tuvių mokyklos buvo pažadėtos 
naujos šokėjų eilės ... Vetera
nams šokėjams buvo pasiūlyta, 
pritrūkus kvapo “Subatėlę" šo
kant, jungtis į choristų eiles.

“Ačiū visiems!” t— su džiaugs
mo ašaromis akyse tarė “Gyva
taro” vadovė G. Breichmanienė, 
išreikšdama savo ir visos grupės 
padėką visiems, kurie savo atsi
lankymu prisidėjo prie šios su
kakties paminėjimo. Visų šokė
jų veiduose spindėjo džiaugs
mas, nes jie jautė, kad įdėtas 
darbas buvo įvertintas.

Ne tuščiais žodžiais, bet gyvu 
pavyzdžiu “Gyvataras” užbaigė 
savo 25-rių metų darbą. Tai liu
dija jų sukaktuvinio leidinio 
paskutinis puslapis:

“Gyvataro” šeimos — mūsų 
ateitis. A. P.
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CHULIGANIZMAS VAŠINGTONE
AL, GIMANTAS

Kriminaliniam elementui vis 
labiau siautėjant didmiesčių ap
linkoje, tos grėsmės neišvengia 
ir pati Jungtinių Valstybių sos
tinė. Nenaujiena išgirsti, kad ir 
Vašingtone svetimų valstybių 
diplomatinio korpuso nariai nu
kenčia — būna net fiziškai su
žeidžiami. Tai nėra normali pa
dėtis, ir tenka stebėtis labai jau 
neefektyvia saugumo .sistema 
pačioje JAV sostinėje.

Liūdna ir skaudu buvo skai
tyti, kad ir negausūs Lietuvos 
diplomatinio korpuso nariai 
taipgi neišvengia teroro ir bai
mės atmosferos bei skaudžiai 
nukenčia. Tai atsitiko jau ne- 
pirmą kartą, nes niekas ten ne
siima drastiškų priemonių už
tikrinti diplomatų saugumui. 
Norėtųsi žinoti, kiek kartų ir 
kaip Lietuvos pasiuntinybė pro
testavo, siuntė notas Valstybės 
Departamentui ir kokia reakci
ja buvo gauta iš tos institucijos. 
Taipogi, ką pažadėjo sostinės 
policijos įstaigos. Nežabojamas 
ir netramdomas chuliganizmas 
tik dar labiau suintensyvins sa
vąją veiklą. Pagaliau, jei ten ne
siskaitoma su Lietuvos diploma
tinės misijos svoriu, gal reika
linga amerikiečių lietuvių reak
cija per savo kongreso narius?

Žinome, kad Lietuvos pasiun
tinybės buveinė Vašingtone ne
jučiomis atsidūrė rajone, kuris 
ne tik nėra saugus, bet ir visai 
netinkamas reprezentacijai. At
skiros lietuvių šeimos keliasi iš 
amerikinių didmiesčių Į toli
mesnius priemiesčius, jieškoda- 
mos ramesnių ir saugesnių rajo
nų. Pasiuntinybės patalpą rei

kia perkelti i saugesnį rajoną. 
Jei negalima įsigyti naujų rū
mų, tai įmanoma rasti bent nuo
mojamas patalpas kitoje miesto 
dalyje, kur koncentruojasi pa
našios diplomatinės įstaigos. 
Tai, žinoma, yra surišta su di
desnėmis išlaidomis. Labai ribo
tas biudžetas, dargi infliacinių 
reiškinių kamuojamas, kažin ar 
leis ryžtis tokiam žygiui. Reika
lavimas iš amerikinės pusės 
rimtos ir sustiprintos, 24 vai. 
paroje apsaugos būtų kur kas 
realesnis ir patikimesnis daly
kas.

Kaip ilgai mūsų visuomenė 
tylės ir nesiims akcijos Lietu
vos pasiuntinybės bei jos perso
nalo saugumui užtikrinti? Ligų, 
nuovargio ir amžiaus kamuoja
mi pasiuntinybės tarnautojai 
tik jau yra nusipelnę lietuviško
sios visuomenės didesnio dėme
sio ir pozityvios, padėtį gelbs- 
tinčios veiklos, žinoma, jei pa
siuntinybė būtų gausiau lietu
vių gyvenamoje vietovėje, kaip 
pvz. Čikaga, tai ten gal ir gali
ma būtų suorganizuoti mūsų pa
čių jaunimo apsaugos — vigi
lantes būrius pasiuntinybės ap
saugai. Negausi Vašingtono lie
tuvių bendruomenė nepajėgi to
kio plano įgyvendinti. Atseit, 
tenka jieškoti kitokių būdų. 
Kaip minėta, pats pigiausias ir 
efektyviausias kelias būtų įti
kinti amerikines įstaigas, kad 
tai jų pačių pirminė ir pagrin
dinė pareiga užtikrinti užsienio 
valstybių pareigūnų saugumą. 
Amerikiečiai savo diplomatinių 
misijų saugumui turi marinų 
apsaugą. Mes, deja, apie tai ne
galime nė svajoti.

Jaunimo kongresas
KANDIDATAI I ATSTOVUS 

KANADOJE
Pirmoji kolonija, kuri pranešė, 

kad turi kandidatę į atstovus, yra 
Sudbury, Ont. Kol kas kandidatuoja 
Giedrė Poderytė, kuri tikisi, jei bus 
išrinkta, atstovauti šiaurinei Ontario 
provincijos daliai, šiaurės apygarda 
apima Sudbury, Thunder Bay, Sault 
Ste. Marie ir Winnipego apylinkes. 
Telefonu gautomis žiniomis, kol kas 
yra kandidatų Otavoje, Londono 
apygardoje, Montrealio apygardoje 
ir Toronte. Kadangi dar nėra gauti 
raštiški pareiškimai, jų pavardžių 
kol kas neskelbiame. Raginame vi
są jaunimą, norintį kandidatuoti į 
III jaunimo kongreso atstovus, ne
delsiant kreiptis į apylinkės Bend
ruomenės pirmininką ir įteikti raš
tišką pareiškimą, kad norima kan
didatuoti. Kandidatuojantį jaunimą 
taip pat raginame dalyvauti š. Ame
rikos trečiajame jaunimo suvažiavi
me Londone, Ont., gegužės 17-19 d.d. 
University of Western Ontario, Uni
versity Community Centre patalpo
se. KLJS

KONGRESUI REMTI 
PARENGIMAS

S. Amerikos trečiojo jaunimo su
važiavimo proga gegužės 17-19 d.d. 
rengiamas kongresui remti vakaras, 
šeštadienio vakare, gegužės 18, Uni
versity Community Centre (kamba
rys 251) įvyks šokiai. Salė bus ati
daryta nuo 7 v.v. šokiai prasidės 
8.30 v.v. Gros geras orkestras. Įėji

mas studentams — $2, suaugusiems 
— $3. Galima bus gauti ir šaltų už
kandžių. Tikimasi, kad suvažiavime 
dalyvaus apie 100 asmenų iš įvairių 
Kanados bei JAV vietovių. Būtų tik
rai gražu, jeigu iš Londono apylin
kės parengime dalyvautų taipgi bent 
100. Gera proga susipažinti ir kartu 
linksmai praleisti vakarą, drauge pa
remiant jaunimo pastangas telkti lė
šas Kaandos jaunimo kelionei į P. 
Ameriką. LONDONO LJS

ROŽĖ PRETKUTĖ, Urugvajaus lie
tuvių atstovė trečiojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso rengėjų komi
tete. Jos atsakomybėje yra kongreso 
programa Urugvajuje. R. Kasparas

> Kai motina grįžo iš Sibiro. . .
Nežinojo kaip pranešti vaikams apie savo grįžimą, nes 

i laiškas ilgai eina, pati greičiau parvažiuos. Telegramos nesuge- 
. bėjo pasiųsti, nežinojo kur kreiptis tuo reikalu. Taip ir parva- 

žiavo traukiniu (į Lietuva) , vaikams nežinant, miglota sausio
* mėnesio rytą, dar gerai neišaušus.

— Pasibeldžiau į duris, — pasakojo ji, — netrukus išgirdau 
. moterišką balsą, siunčiantį pažiūrėti, kas atėjo. Greit pasirodė
• pro duris jaunos mergaitės galva, ir tuoj vėl užsivėrė durys. 

"Ubagė", pasakė mergaitė. Norėjau veržtis paskui ją, bet pabi
jojau nugąsdinti ir laukiau, kas bus toliau. Išgirdau priekaištingą

’ vyrišką balsą: “Kas čia per mada, dar neišaušo, jau ubagai vaikš- 
1 to, dar žmones neapsirengusius ras...” Netrukus vėl prasivėrė
> durys, jauna moteris išnešė duonos riekę “ubagei”. Pro atdaras 
i duris lempos šviesa apšvietė mane, duktė pažino, ir aš pažinau 
i ją... Ji metėsi atgal į vidų šaukdama: "O, Jėzau, mamytė!” 
i ... Tuoj abu su žentu išbėgo į priemenę, duktė puolė ant kaklo, 
į visi verkėme, nepratardami nė žodžio .. . Kai įėjau į vidų, pa- 
į mačiau tą mergaitę, kuri pirmoji mane pasitiko. Supratau, kad 
į tai mano jauniausioji... Užsikniaubus ant stalo, ji garsiai rau- 
. dojo, atgailodama, kad nepažino mamos. Glosčiau ją, raminau,

bet ji dar labiau verkė, nesidavė atplėšti nuo stalo. Pagaliau 
atplėšiau, pasisodinau ant kelių, priglaudžiau, bet ji nieko ne
kalbėjo, vengė ir į akis pažiūrėti. Tik po kelių dienų pradėjo 
daugiau kalbėti, priprato prie savo išsvajotos, pasiilgtos ma- 

. mytės.

Nenuostabu, kad š.m. balan
džio 5 d. vakaras-banketas pra
ėjo labai iškilmingoj, pakilioj ir 
drauge šeimyniškoj nuotaikoj. 
Čia buvo susirinkusi visa “Gy
vataro” šeima: šokėjai, atvykę 
iš toli ir arti, tėvai, rėmėjai ir 
draugai. Jautei, kad šio pobūvio 
tikslas buvo pasidžiaugti, pasi
linksminti ir atnaujinti pažin
tis. Iš toliau atvykusieji, seniai 
matyti, buvo apsupti draugų, o 
kalboms, įspūdžių pasidalini
mui nebuvo galo...

Į vakaro eigą buvo įpinta ir 
trumpa oficiali dalis, kurios 
metu buvo pristatyti visi buvę 
ir dabartiniai šokių mokytojai, 
seniūnai ir akordeonistai. Jiems
įteikta maža simbolinė dovanė
lė — įrėmintas “Gyvataro” 
ženklas. Vadovė G. Breichma
nienė labai apgailestavo, kad 
šioje šventėje negalėjo dalyvau
ti Vanda Panavaitė-Stankienė iš 
Čikagos, buvusi “Gyvataro” va-

Elena Juciūtė,
Pėdos mirties zonoje, 382 - 383 psi.

SilTVOtlS TELEVISION
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Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundoi poleminio. • Prie! pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainai. • Garantuotai lutaupymai.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkai — V. SIMINKEVIČIUS

tą, visos grupės buvo Įjungtos į 
bendrą šokį — iš viso 150 šokė
jų. Čia ypatingai buvo matyti 
drabužių įvairumas ir spalvin
gumas. Veteranai šokėjai juoki
no publiką savo humoristiniu 
“nerangumu” ir “žioplumu”, o 
jauniausieji šokėjai buvo patys 
įdomiausi, nes aiškiai matėsi, 
kad visi stengėsi kuo geriausiai 
pašokti, ypač patys mažiausi pi- 
pirukai. Vyrų jaunių šokis “Gai
dys” nepaprastai patiko jauni
mui. Apie atskirus šokius galė
tum daug kalbėti, nes kiekvie
nas davė įnašą į koncerto turi
nį. Ir drobės, ir juostos, ii’ šo
kių prasmė labai domino kana
diečius žiūrovus.

Pertraukos metu buvo bega
lės klausimų: “Kur gaunama 
medžiaga drabužiams? Ar vis
kas yra rankų darbo? Būtų Įdo
mu iš arčiau pamatyti, sužinoti 
apie drabužius, šokius.”

Didelio susidomėjimo susilau-

Ontario kultūros įr pramogų ministeris R. Welch kalba lietuviams Vasario 
16 proga prie kanadiečių karių paminklo St. Catharines, Ont., mieste

Esame visai
Kanadoje yra per 1300 Royal Bank skyrių. 
Tai reiškia, kad Royal Bank skyrius yra 
visai arti jūsų su paslaugiais tarnautojais, 
kurie gali patarti jums, kaip geriausiai 
pasinaudoti mūsų teikiamais 
patarnavimais.

Mes turime daugybę bankinių 
patarnavimų, kad galėtume patenkinti 
kiekvieno kliento poreikius.

Mes galime teikti naudingų patarimų 
kiekvienu jūsų asmeniniu finansų reikalu. 
Pavyzdžiui, kaip taupyti pinigus, kad jie 
lygiai kietai dirbtų jums, kaip ir jūs 
kietai dirbote jiems.

Tad kodėl neužeiti j Royal Bank šiandienę? 
Jo skyrius yra visai prie jūsų.
Kai atsilankysite, pamatysite, kodėl mes 
esame žinomi visoje Kanadoje kaip 
“paslaugusis bankas”.

ROYAL BAN K
the helpful bank
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® PAVERGTOJE TEVfffiJE
VIENUOLIAI POKARIO METAIS 
“Komjaunimo Tiesos” 64 ir 65 nu

meriuose trijų dalių straipsnį “Tie
sa apie vienuolynus” paskelbė į isto
rijos doktoratą besitaikantis kom
partijos propagandistas Stasys Lau
rinaitis. Šiuo straipsniu jis atsilie
pia į studentės Gabijos Norvilaitės 
pageidavimą susipažinti su dabar 
Lietuvoj jau neegzistuojančių vie
nuolynų įsikūrimo istorija. S. Lauri
naitis pabrėžia, kad 1940 m. Lietu
voje buvo 103 vienuolynai su dau
giau kaip 1.000 vienuolių, o 1939 m. 
Vilniaus arkivyskupijoje — 83 vie
nuolynai, daugiau kaip 800 vienuo
lių. Pr'opagandiška, bet įdomi yra jo 
straipsnio III dalis — “Kruvinos pė
dos”, niekinanti vienuolius už jų ry
šius su partizanais pokario metais. 
Pasak S. Laurinaičio, Kretingos 
pranciškonų vienuolyne tada tebuvo 
23 vienuoliai. Pranciškonams taipgi 
priklausė skyriai Kaune ir Nemu
naityje. Kretingos vienuolyno virši
ninkas kun. P. Čepulis jį paver
tęs partizanų grupių štabu, kuriame 
buvo slepiami ginklai, spausdinami 
antisovietiniai atsišaukimai, ruošia
mi įsakymai “Žemaičių legionui”. 
Kauno pranciškonų vienuolynas 
slapstęs lietuvių tautinio pogrindžio 
vadus, o partizanus globoję ir Ne
munaičio pranciškonai. Kun. P. Ce- 
poliui perėjus pogrindin, vienuoly
no vadovybę perėmęs kun. A. Puo
džiūnas ir tapęs net partizanų šta
bo viršininku. Įsakymus bei instruk
cijas partizanams jis perduodavęs 
per ryšininką kun. P. Jasaitį. Kai 
kun. A. Puodžiūnas buvo suimtas, jį 
pakeitė kun. P. Andraitis, slėpęs ne 
tik ginklus, uniformas, partizanus, 
bet ir buvusį Kretingos apskrities 
policijos vadą Adomaitį. Jis taipgi 
pogrindžio veiklon įtraukęs keletą 
Kretingos gimnazijos moksleivių.

SALEZIEČIAI IR MARIJONAI
Susidorojęs su pranciškonais, S. 

Laurinaitis persikelia į Vytėnus, kur 
partizanams taip pat talkinę salezie
čiai. Čia iki 1946 m. slapstęsis buvęs 
Alytaus apskrities policijos viršinin
kas ir partizanų būrio vadas A. 
Nykštaitis, vaidindamas dėstytoją 
vienuolyno mokykloje. Muzikos mo
kytoju buvęs partizanų štabo narys 
B. Dūda. Nuo saleziečių S. Lauri
naitis šoka prie marijonų. Jo tei
gimu, kun. J. Lelešius vadovavęs 
partizanų daliniui pietinėje Lietu
voje, o kun. A. Ylius netgi preten
davęs į visos Lietuvos partizanų va
dus. Jo klebonijoje Skardupyje 
slapstęsi partizanai, buvę slepiami 
ginklai. Klebonijos sodo bunkeryje 
rasti du kulkosvaidžiai, du automa
tai, du šautuvai, daug šovinių, slėp
tuvėje po šventovės vargonais — 
keli šimtai vertingų monetų, medika
mentų, pačiame klebono kun. A. 
Yliaus bute — apie 400 šovinių. Kun. 
A. Yliaus ryšininku su partizanais 
buvęs Kaune gyvenantis vienuolis 
Juozas Staninas. Kauno vienuolyne 
kun. A. Ylius planavęs surengti vi
sos Lietuvos partizanų vadų susiti
kimą. Savo rašinį S. Laurinaitis už
baigia labai “neveikliais” jėzuitais, 
suminėdamas tik dvi pavardes — 
jų auklėtinio kun. Dundos ir vie
nuolio Markaičio. Pirmasis, 1946 m.

ST. CATHARINES, ONTARIO
MOTINOS DIENOS minėjimas 

įvyks gegužės 11, sekmadienį, tuoj 
po pamaldų. Paskaitą skaitys Pranė 
Norušienė, neperseniausiai atvykusi 
iš Lietuvos, kur yra baigusi Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademiją. Turi 
gražiai išaugintą sūnų, pernai vedusį 
mergaitę, taip pat neseniai atvyku
sią iš pavergtos Lietuvos ir jau spė
jusią įsigyti dantistės diplomą.

DIDELIO PASISEKIMO susilau
kė “Nemuno” ansamblio penkerių 
metų sukakties minėjimas - vakaras. 
Salė buvo sausakimša žmonių, kurių 
didžiąją dalį sudarė jaunimas. “Miss 
Lithuanian Community” tapo išrink-, 
ta paties jaunimo graži ir talentin
ga Ramona Braunell. Ji yra mišrios 
šeimos, bet lietuviškoje dvasioje pat
riotų p.p. Ulbinų išauginta. Ji yra 
gražiabalsė solistė — muzikos - dai
navimo mokosi nuo vaikystės ir yra 
gavusi visą eilę atžymėjimų įvairiuo
se kanadiečių pasirodymuose.

“Nemunas” šį kartą pralenkė ge
ru šokių atlikimu visus savo anksty
vesnius pasirodymus. Dvylikos mer
gaičių pašokta Blezdingėlė jau gali 
eiti ir į didelę sceną. Būtinai reikė
tų tokiems pasirodymams didesnės 
salės. Ramonos padainuotos trys dai
nos buvo puikiai atliktos, bet kliudė 
akustika bei blogas pianinas, kuriuo 
gerai akomponavo Nida Zubrickai- 
tė. Didelė staigmena buvo vilniečio 
Kazimiero Bogušio lietuviški cimbo
lai. Sis retas instrumentas yra at
siųstas iš Lietuvos, pagamintas jo 
tėvo.Gaila tik, kad skambino be mik
rofono.

Latvių jaunimas irgi pasirodė su 
savo tautiniais šokiais labai gražiai. 
Gražūs buvo šį kartą ir patys šokiai.

Svečių tarpe dalyvavo “Folk Art 
Council” vyriausias vadovas — ang
las su žmona. Jis pasakė daug komp
limentų ir taip pat tai, kad visi kul
tūrinių dalykų mokytojai, įskaitant 
ir šeštadienines mokyklas, gaus pini
ginę paramą. Taip pat pranešė, kad 
statoma kultūriniams reikalams salė, 
kuria galėsime pasinaudoti nemoka
mai vieną kartą į metus. Dalyvavo ir 
KLB kultūros komisijos pirm. E. Ku
dabienė. Ji tarė trumpą, bet gražų 
žodį.

Sis “Nemuno” ansamblio 5-rių me
tų sukakties minėjimas parodė, kad 
“Nemunas” yra visų šios srities lie

paskirtas Žagarės valsčiaus Juodei
kių bažnyčios klebonu, užmezgęs ry
šius su partizanų būriu ir keturiem 
jo nariams parūpinęs suklastotus do
kumentus pas kaunietį Liūtorių. Su 
tuo dokumentų klastotojų kun. Dun
da buvo supažindinęs vienuolis Mar- 
kaitis. Pasak S. Laurinaičio, dalis 
partizaninėje veikloje dalyvavusių 
vienuolių pasinaudoję amnestija, o 
kiti veiklą tęsę ir buvę nubausti. 
Prie vienuolynų išnykimo betgi dau
giausia prisidėjęs naujosios sociali
nės visuomenės laimėjimas. Tai, ži
noma, reiškia iš Maskvos atkeliavu
sius varžtus religijai bei religinėms 
bendruomenėms. S. Laurinai čio 
straipsnis yra tendencingas, propa
gandinis. Kiek jame tiesos, šiuo 
metu neįmanoma patikrinti. Vienuo
lių ir kunigų vaidmuo kovose su oku
pacija paaiškės tiktai laisvės laikais.

AUKSO MEDALIS
Leipcigo pavasario mugėje aukso 

medali laimėjo Kauno F. Dzeržins
kio gamyklos clektroerozinės staklės 
4D722B. “Komjaunimo Tiesos” 76 
nr. įmonės vyr. inž. A. Masiliūnas 
apie jas pasakoja: “Serijomis gami
namomis elektroerozinėmis staklė
mis išėsdinimo būdu galima apdoro
ti sunkiai prieinamus detalių, maz
gų vidinius paviršius. Jomis galima 
padaryti keturkampes, apvalias ir 
įvairių kitų konfigūracijų kiaurymes 
ne tik užgrūdintuose metaluose, bet 
ir kietlydinio plokštelėse. Dirbant 
šiomis staklėmis, ruošinys apdoroja
mas 8 mikronų tikslumu, o pavir
šiaus glotnumas atitinka septintą 
klasę.”

LIETUVIO ŽYGDARBIS
Žurnalas “Jaunimo Gretos” 3 nr. 

aprašo tragiškai pasibaigusį lietuvio 
kario Vlado Rimkaus žygdarbį Lat
vijoje, Dauguvos užtekyje, uragano 
metu. Iš Rygos įlankos atsiritusiom 
bangom pradėjus semti Vėjzaksalos 
kaimelį, pagalbon atskubėjo kariai. 
Vienas pirmųjų buvo kelmiškis V. 
Rimkus,plaukiojančiu šarvuotu trans
porteriu išvežęs daug vaikų ir mo
terų. Kai jo transporteris atsitren
kė j nugrimzdusį vamzdį ir beveik 
buvo užlietas vandeniu, jaunasis V. 
Rimkus paskutiniuosius savo kelei
vius laimingai ištraukė į krantą. 
Upėn, jis vėl nėrė, pamatęs skęs
tančią mergaite. Pritrūkęs jėgų, V. 
Rimkus nuskendo su aštuoniolika- 
mete Irina Timofejeva. Jo motinai 
Liudvikai Rimkienei žurnalo vardu 
buvo įteiktas suvenyrinis ženklelis 
“Mamai — Jaunimo gretos”.

NAUJUOSE PASTATUOSE
Kelmės rajono Tytuvėnų tarybi

nio ūkio technikumo dėstytojai ir 
moksleiviai 15 metų sukaktį atšven
tė naujuose pastatuose, kurie buvo 
pradėti statyti 1968 m. ir užbaigti 
tik 1975 m. pradžioje. Be mokymo 
kabinetų ir erdvios sporto salės, 
moksleiviai susilaukė bendrabučio, 
dėstytojai — keturių aštuonbučių 
gyvenamųjų namų. Baigiamas staty
ti prekybinis buitinis centras, įren
giamas stadijonas, planuojamas už
daras plaukimo baseinas. Techniku
mas yra paruošęs ir gyveniman iš
leidęs daugiau kaip 600 jaunųjų ag
ronomų bei zootechnikų. v. Kst.

tuvių, ypač ansamblio vadovų bei rė
mėjų, vieningo kultūrinio bei tauti
nio darbo didžiausias laimėjimas. 
Dar nesuvedus galutinai visų sąskai
tų jau dabar matyti, kad šio renginio 
pelnas sieks nemažiau $700.

RINKIMAI NAUJOS NIAGAROS 
pusiasalio vynuogių festivalio kara
laitės įvyks festivalio atidarymo die
ną — gegužės 18, 6 v.v., ukrainiečių 
Black Sea Hali, 455 Welland St. Ka
ralaitė turi būti nejaunesnė kaip 18 
metų. Mūsų išrinktajai lietuvaitei 
dar trūksta poros metų. Vistiek da
lyvaukime, kas galime, nes bus pui
kios vaišės ir iškilmingas balius.

RAMOVĖNAI paminėjo savo 20 
metų veiklos sukaktį bendru pobū
viu, kuriame dalyvavo gana gausus 
būrys tautiečių. Si sukaktis buvo įro
dymas mūsų buvusių karių pastangų 
išlaikyti ryžtingą dvasią. Pobūvyje 
dalyvavo ir du Lietuvos kariuome
nės kūrėjai savanoriai iš keturių, gy
venančių Niagaros pusiasalyje. Siam 
ramovėnų skyriui įsteigti daugiausia 
iniciatyvos parodė Juozas Vyšniaus
kas. Jo šeimoje auga graži dukrelė, 
kuri pobūvio metu pasirodė esanti 
žvali šeimininkė. Kor.

RAMONA BRAUNELL, iškilioji 
1975 m. St. Catharines lietuvaitė — 
“Miss Lithuanian Community”

Simo Kudirkos ir jo motinos M. Sulskienės garbei buvo suruoštas priėmi
mas ir "Miramar” motelio Havajų svetainėje. Sėdi iš kairės: A. Markevičie
nė, L. Markevičiūtė - Alvardo, G. Puniškienė; stovi: M. Gudaitienė, P. Žiau- 
kas, E. Bacevičienė — “Miramar” savininkė, 'L. Merkevičius, A. Smigelskie- 
nė, K. Kcblinskienė, J. Čibiras, S. Kudirka, dr. J. Baltrušaitis, M. Šulskienė, 
P. Keblinskas, B. Baltrušaitienė, F. Urbonienė, p. Cibirienė, dr. Valis - La- 
bokienė, M. Cepukienė, V. Urbonas; viršuje — sol. V. Verikaitis ir A. 
Bacevičius — “Miramar” savininkas, Nuotr. dr. E. Drukteinio

S HAMILTON
A.a. ZENONAS BOLSKIS balan

džio 22 d. rastas savo kambary negy
vas. Hamiltoniečiams jis buvo žino
mas kaip geras auto mechanikas ir 
“Concession” garažo dalininkas. Ve
lionis buvo viengungis, 54 m. am
žiaus. Palaidotas balandžio 28 d. lie
tuvių kapinėse. “Trust” bendrovės 
valdininkai negali rasti jo palikto 
testamento.

PAMINĖTOS a.a. BRONĖS NOR
KIENĖS metinės. Sekmadienį, 10 v., 
AV šventovėje už jos vėlę buvo at
našautos Mišios, kuriose dalyvavo 
mirusios artimieji iš Hamiltono ir 
Toronto.

IŠ LIETUVOS emigravę į laisvąjį 
pasaulį koncertavo ukrainiečių pa
kviesti du žymūs smuikininkai — Ju- 
ri ir Dana (Pomerancaitė) Mazurke- 
vičiai. Koncertas įvyko balandžio 28 
d. Hamilton Place, teatro studijoje,\

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas ■ y,
830 Main Street East, telefonas 544-7125 ® ALI*A
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 uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos 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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

•YORKE CHAI-EL 2357 BloorSt. VV. 
767-3153

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir menšikai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimų pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visų meniškų

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne
darbu pagal

po kurio mūsų Bendruomenės pirm. 
L. Skripkutė nuo vietos lietuvių įtei
kė buvusiai Kipro Petrausko šeimos 
augintinei puokštę rožių.

DANUTĖ IR BERNARDAS MA
CIAI atšventė 10 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Ta proga J. Kamai- 
tienės ir Aid. Apanavičienės inicia
tyva buvo suorganizuotas šaunus po
būvis. Balandžio 26 į puošnią D. B. 
Mačių rezidenciją Burlingtone buvo 
suvažiavę apie 60 jų draugų, giminių 
ir artimųjų. Sukaktuvininkus pasvei
kino ir AV par. klebonas pre), dr. J. 
Tadarauskas. Ypatingai daug čia ma
tėsi žmoni nuo Punsko, iš kur yra at-
vykusi ir D. Mačienė. Buvo įteikta 
nuo visų dovana — brangus peilių - 
šakučių rinkinys ir dar kažkas voke
lyje. Sugiedota “Ilgiausių metų”. 
Sukaktuvininkai augina dvi gražias 
dukreles ir mažąjį Vincuką. K. M.

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

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12 % 
nekiln. turto pask. 101/2%

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

Jieškote geros dovanos? Už
sakykite lietuvišką laikraštį ar
ba nupirkite lietuvišką knygą.

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St.,
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

St. Petersburg, Fla.
ČIA GYVENA ARBA ATOSTO

GAUJA gana daug tautiečių. Nevisi 
žino, kad St. Petersburg ir St. Pe
tersburg Beach yra skirtingos vieto
vės, turinčios atskiras savivaldybes. 
S. Kudirka ir jo motina M. Sulskie- 
nė lankėsi St. Petersburg Beach ir 
paliko daug malonių prisiminimų. 
Jų viešnagė buvo trumpa. Daly
vavo ne tik viešuose, bet ir priva
čiuose pobūviuose. “Miramar” mote
lio savininkai Ant. ir E. Bacevičiai 
taip pat suruošė specialų priėmimą 
Kudirkoms pagerbti (St. Petersburg 
Beach, 4200 Gulf Blvd.). Jie buvo 
vieni iš pirmųjų, kurie prisidėjo prie 
Kudirkų pakvietimo poilsiui ir ap
mokėjo dalį kelionės išlaidų. A. šmg.

London, Ontario
MOTINOS DIENOS šventė ir Lon

dono lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas, rengiamas mokyk
los ir skautų vietininkijos, įvyks Ši
luvos Marijos parapijos salėje, sek
madienį, gegužės 11 d., 5 v.p.p. Visi 
tautiečiai, kurie džiaugiasi jaunimo 
programomis, šio motinų pagerbimo 
proga kviečiami gausiai dalyvauti.

Rengėjai
“BALTIJOS” ANSAMBLIO pava

sario šokių vakaras praėjo su dide
liu pasisekimu. Vakaras prasidėjo 
programa, kurią atliko “Baltija”. Bu
vo padainuotos trys dainos ir pašokti 
keturi tautiniai šokiai. Po programos 
Juris Valaitis pasveikino ir padėko
jo už darbą ansamblio dirigentėms 
V. Petrašiūnaitei ir Ritai Vilionei. 
Antanas Vyšniauskas jautriu žodžiu 
pasveikino ansamblio vadovus O. ir 
M. Chainauskus. “Mes dažnai Jus už- 
pykdome, bet mes jus labai, labai 
mylime” — kalbėjo Antanas.

Šokiams grojo jaunimo orkestras 
“Atspindžiai”. Tai gan jaunas, bet 
jau plačiai pagarsėjęs lietuviškas or
kestras. Jis pasižymi muzikos įvairu
mu. Jaunimas davė daug lietuviškos 
muzikos, bet netrūko ir muzikos, ku
rią jaunimas labai mėgsta, o vyres
nieji toleruoja. Muzika keitėsi nuo 
švelnios, lyriškos “Močiutė mane ba
rė” iki triukšmingos populiarios 
“Chicago”.

Susirinkusiųjų nuotaika buvo la
bai gera, salė buvo pilna iki pabai
gos. Daug tautiečių nuoširdžiai dir
bo, kad šis vakaras būtų sėkmingas, 
būtent, tėvų komitetas, šeimininkės, 
“Baltijos” jaunimas, gausūs jo drau
gai. Nuoširdus ačiū visiems. M. Ch.

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas !!!
Dabar jūsų giminės gaus 

daugiau nei anksčiau 
Užsakykite dabar per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į 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

Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4246.00

Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $4082.00

Eksportinis modelis
“MOSKVICIUS”412IE $3756.00

“MOSKVICIUS”408IE $3454.00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3919.00

Station Wagon 
“MOSKVICIUS”427IE $4205.00

“ZAPOROŽEC” 
ZAZ 968 $2368.00

Visos kainos JAV doleriais

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

VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
Prašykite mūsų specialių 

biuletenių
Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE 
Vašingtone Baltijos valstybių sky
riaus viršininką W. Shepardą aplan
kė JAV LB ryšininkas Algimantas 
Gureckas ir įgaliotinis etniniams rei
kalams Arvydas Barzdukas. Jiems 
rūpėjo išsiaiškinti naujus vėjus JAV 
užsienio politikoje. W. Shepardo tei
gimu, JAV vyriausybė ir toliau ne
pripažins Baltijos valstybių Įjungimo 
į Sovietų Sąjungą. Tokį atsakymą 
Valstybės Departamentas per pasta
rąsias savaites jau yra davęs dešim
tims senatorių ir kongresininkų. Į 
Europos saugumo konferencijos nu
tarimus būsiąs įtrauktas sienų nelie
čiamumo pažadas, jų keitimas tik tai
kiu būdu, laisvo apsisprendimo tei
sė. W. Shepardas betgi sutiko, kad 
Maskva šiuos principinius Įsipareigo
jimus gali savaip interpretuoti. Į 
klausimą, kodėl “Amerikos Balsas” 
nutylėjo baltiečių delegacijos susiti
kimą su prez. G. Fordu, VV. Shepar
das atsiliepė tik išsisukinėjimu, kad 
jis negalįs kalbėti kitų įstaigų 
vardu. Kalbėdami apie taikų sam
būvį su Sovietų Sąjunga, JAV LB 
atstovai pabrėžė, kad tokią JAV po
litiką lietuviai seniau rėmė, o da
bar jos neremia dėl galimų nuolai
dų sovietams.

SPECIALŲ MEMORANDUMĄ 
valstybės sekr. II. Kissingeriui pa
siuntė Amerikos Lietuvių Taryba, 
reikšdama susirūpinimą pasklidu
siomis žiniomis apie galimą Pabalti
jo atidavimą Sovietų Sąjungai. Me
morandumu primenama, kad toks 
žingsnis reikštų tarptautinės teisės 
sulaužymą, pažeidimą visos eilės 
tarptautinių principų bei įsipareigo
jimų. ALTa prašo sekr. H. Kissin- 
gerį aiškaus užtikrinimo, kad tokia 
nuolaida Sovietų Sąjungai nebus pa
daryta ir kad JAV delegacijai Euro
pos saugumo konferencijoje bus įsa
kyta laikytis ligšiolinės JAV politi
kos, atmetančios Baltijos kraštų so
vietinės okupacijos įteisinimą dc 
jure.

“DZIENNIK ZVVIĄZKOVVY”, Či
kagoje leidžiamas lenkų laikraštis, 
taip pat išėjo ginti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nuo galimų Valstybės 
Departamento užmačių. Antraštė pir
majame puslapyje skelbė: “Lenkų 
kongresas gina Baltijos tautas”. Kon
greso pirm. A. Mazewskis pakartojo 
ankstesnius pareiškimus, kad Ame
rika ir laisvasis pasaulis neturi pri
pažinti jėga bei smurtu įvykdyto Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo 
Sovietų Sąjungom Šiuo klausiniu jis 
yra parašęs laiškų senatoriams ir 
kongresininkams. Skaitytojams jis 
primena kongresininko E. Derwins- 
kio rezoliuciją nt. 165 ir ragina len
kus ginti baltiečių reikalus. Oficialų 
savo pažadą, remiantį lietuvių užim
tą poziciją, A. Mazewskis yra įtei
kęs PLB valdybos pirm. Br. Nai
niui.

A. a. JONAS VAIDELYS, “Sanda
ros” redaktorius, mirė balandžio 20 
d. Willow Springs, III. Mirusį jį rado 
kartu su juo gyvenęs J. Balčiūnas, 
grįžęs iš darbo. Velionis bene la
biausiai buvo žinomas kaip vienas 
Augsburge leistų “žiburių” organi
zatorių, pirmųjų leidėjų bei redak
torių. Mirė sulaukęs 70 metų am
žiaus.

BOSTONO SAVAITRAŠTI “KE
LEIVĮ”, švenčiantį 70 metų sukak
tį, $1.000 auka parėmė Jonas Bar- 
tašius-Bartash iš Windsor, Conn. Pi
nigai skiriami naujoms spausdinimo 
priemonėms įsigyti. Mecenatas J. 
Bartašius jau turi daugiau kaip 90 
metų amžiaus. Veiksnių konferenci
joj Čikagoj VLIKo organizuotam 
ypatingam fondui jis atsiuntė $100. 
Kadangi tas fondas nebuvo suorga
nizuotas, dolerių šimtinė perduota 
Tautos Fondui.

DA1L. JURGIO JUODŽIO naujas 
adresas: 275 So Tessier Dr., St. Pe
tersburg Beach, Florida 33706, USA.

Brazilija
PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIE

RIŲ ir Architektų Sąjungos Sao 
Paulo mieste įsteigtam skyriui vado
vauja: pirm. Algirdas Idika, sekr. 
Arūnas Steponaitis, ižd. Gražvydas 
Bačelis, ryšininkas su visuomene 
Leonardas Matulis. Revizijos komi
siją sudaro Antanas Tyla ir Nardis 
Antanaitis.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ atstovų 
įsteigtos organizacijos “Pro-Liberta- 
de” (“Už laisvę”) vicepirmininkas 
yra adv. Algirdas Sliesoraitis.

Urugvajus
TARPTAUTINIAME KONKURSE 

Montevidėjo mieste birželio mėnesį 
dalyvaus dr. Alfredo Stanevičiaus 
vadovaujamas tautinių šokių an
samblis “Ąžuolynas”. Jam skirton 
20 minučių programon ruošiamasi 
įtraukti Klumpakojį, su dalgiais ir 
rugių gubomis šokamus Rugučius ir 
Užgavėnių šokius su kaukėmis bei 
kailiniais.

MONTEVIDĖJO MIESTE LAN
KĖSI ir jaunimo pasitarimuose da
lyvavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdybos ir III kongreso 
rengėjų komiteto pirm. kun. A. Sau
laites, SJ. Muz. V. Dorelio vadovau
jamam kanklių orkestrėliui jis atve
žė vienerias kankles, gautas iš Lie
tuvos. Montevidėjuje viešėdamas ke
letą savaičių, vedė rekolekcijas šios 
kolonijos lietuviams.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU

NIMO studijų dienos, pirmosios šiais 
metais, buvo surengtos balandžio 19- 

20 d.d. “Villa Marista” ūkyje prie 
Pilaro miesto. Dvidešimčiai dalyvių, 
priklausančių III PLJK rengėjų ko
mitetui, vadovavo kun. J. Margis, 
MIC, ir PLJ Sąjungos pirm. kun. A. 
Saulaitės, SJ. Jaunimo susitelkimas 
užbaigtas Mišiomis ir bendrais pie
tumis, kuriuose taipgi dalyvavo 
100 lietuvių. Jiems buvo apibend
rinti studijų dienų rezultatai, paaiš
kinti numatyti projektai.

MINDAUGO DRAUGIJA Berisse 
paminėjo 44 metų veiklos sukaktį. 
Jai dabar vadovauja pirm. Z. Mike- 
laitienė. Tarp gausių sveikintojų bu
vo ir iš Čikagos atvykęs “Lietuvos 
dukterų” steigėjas bei jų dvasios 
vadas kun. F. Gureckas, Mindaugo 
draugijai atvežęs $100 paramą. Pro
gramą atliko jaunoji sol. A. Jocytė, 
akordeonistas A. šaulys, šokėjai A. 
Markus ir A. Dočkutė, deklamatorė 
K. Jocytė, “Pumpurėlių” tautinių šo
kių grupė ir debiutante sol. A. Bi- 
rontaitė-F onesca.

Australija
“MŪSŲ PASTOGĖ” DŽIAUGIASI 

žurnalisto Antano Laukaičio paslau
gomis: “Dirbdamas Sydnėjaus cent
riniame pašte, jis specialiai pasirū
pina “Mūsų Pastogės" išsiuntimu 
taip, kad daugeliu atvejų Viktorijos, 
Pietų ir Vakarų Australijos skaityto
jai laikraštį gauna netgi greičiau nei 
sydnėjiškiai. Jį “Mūsų Pastogės” 
skaitytojai turėtų apdovanoti dėkin
gumo medaliu.”

Britanija
TRADICINIS LIETUVIŲ SĄ

SKRYDIS, kasmet rengiamas per 
Sekmines Lietuvių Sodyboje, šiemet 
bus gegužės 24-25 d.d. Laukiama ne 
tik pavienių asmenų, bet ir ekskursi
jų. Visus Britanijos lietuvius kvie
čia Londono Lietuvių Namų valdy
ba ir Lietuvių Sodybos administra
cija. šiame sąskrydyje bus paminė
tas Lietuvių Sodybos dvidešimtme
tis.

ŠV. KAZIMIERO LONDONO LIE
TUVIŲ parapija ir šiemet rengia 
Derby arklių loteriją, kurios bilietai 
jau platinami visose lietuvių kolo
nijose. Jos pelnas skiriamas vienin
telei lietuvių šventovei visoje Vaka
rų Europoje. Laimėtojai paaiškės 
birželio 4 d. Epsome, Surrey, įvyk
siančiose arklių lenktynėse.

Portugalija
ALGIMANTAS CEKUOLIS, Ota

voje dirbęs sovietų žurnalistas, įsi
kūrė Lisabonoje kaip sovietinės 
spaudos agentūros APN biuro vado
vas Portugalijoje, šis biuras leis 
propagandinį sovietų leidinį, bendra
darbiaus su portugalų spauda ir 
teiks informacijas sovietų spaudai. 
A. Cekuolis savo specialius laiškus 
skelbia ir vilniškės “Tiesos” pusla
piuose.

Vokietija
VLB TARYBOS SUVAŽIAVIME 

Romuvoje 1974 m. pajamų bei išlai
dų apyskaitą padarė ižd. A. Šmi
tas. Iš federacinės valdžios VLB 
kultūriniams reikalams gauta 40.- 
314,60 DM, savų lėšų sutelkta 20.- 
225,12 DM. Daugiausia išlaidų parei
kalavo tarnautojų atlyginimai, vai
kų vasaros stovykla, VLB darbuoto
jų suvažiavimas, VLB tarybos rin
kimai. Ižde 1974 m. pabaigoje tebu
vo 142,12 DM, tačiau knygose yra 
1.450.625 DM įvertinta Romuvos pi
lis su sklypu, gimnazijos ir mergai
čių bendrabučio naujieji rūmai.
1975 m. sąmata priimta 71.470 DM,
1976 m. — 72.620 DM. Diskusijose 
pageidauta sumažinti VLB darbuo
tojų suvažiavimų išlaidas, padidinti 
jas šeštadieninėms mokykloms, vai
kų vasaros stovyklai, studijų savai
tei. Problemą betgi sudaro lėšas ski
riančių vokiečių įstaigų pateikiami 
nurodymai. Seniau tos įstaigos pa
grindinį dėmesį skyrė šeštadieni
nėms mokykloms bei vaikų stovyk
loms, o dabar jos laikosi principo, 
kad mokyklų bei stovyklų veiklą tu
ri finansuoti V. Vokietijos federaci
ją sudarančių kraštų institucijos.

Lenkija
BRITANIJOJ LEIDŽIAMAS “ŠAL

TINIS” paskelbė Emilijos ir Petro 
Viržintų trumpus įspūdžius iš vieš
nagės Suvalkų trikampyje. E. Viržin- 
tienė yra gimusi to krašto Klevų 
kaime. Pasak jų, lietuviškiausias vi
same Suvalkų trikampyje tebėra 
Punskas, turintis gražią lietuvišką 
šventovę, kurioje lietuvių kalba lai
komos pamaldos ir kur giesmes gie
da puikus choras. Lietuviškai gim
nazijai netrūksta mokinių. Nuo 
Punsko kalniuko aiškiai matosi Lie
tuva. Ir Punske, ir Seinuose yra Lie
tuvių Kultūros Namai. Seinų švento
vė, seniausia visoje apylinkėje, gra
žiai atnaujinta. Dešiniosios koplyčios 
sienoje yra įmūryti poeto vysk. A. 
Baranausko palaikai. Ta jo kapavie
tė taip pat atnaujinta. Seinų lietu
viai nusiskundžia, kad savo parapijo
je neturi lietuviškų pamaldų. Jauni
mas vaidinimus rengia lietuviškų 
kaimų didesniuose klojimuose su šo
kiais ir dainomis. Po atviru dangu
mi lietuvių susibūrimai dažniausiai 
vyksta Klevų ir Burbiškiu kaimuose. 
Ypač populiarios Burbiškės, turin
čios kalną prie pat ežero, jo papėdė
je, ant ežero kranto, įrengtą sceną. 
Kadangi okupuotos Lietuvos ir ko
munistinės Lenkijos siena eina per 
Burbiškiu ežerą, tokių sąskrydžių 
metu Lietuvos pusėje netrūksta lai
veliais plaukiojančių tautiečių, no
rinčių pasiklausyti Lenkijos lietuvių 
dainų.



VAKARAS SU
FRANYS ARSENAS

VI. Pūtvio šaulių kuopa spe
cialiu aktu 1975 m. vasario 2 d. 
įsipareigojo globoti naujai įsi
steigusį Toronto teatrą “Aitva
ras”. Tą dieną Lietuvių Namuo
se “Aitvarui” suvaidinus pirmą
jį veikalą — istorinę 3 v. dramą 
“Mirga”, aktą pasirašė J. R. Si
manavičius — KLB krašto 
v-bos pirmininkas, Elena Dau
guvietytė - Kudabienė — KLB 
kultūros k-jos pirmininkė bei 
Hamiltono teatro “Aukuras” va
dovė, St. Jokūbaitis — Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopos pirmi
ninkas, J. Strazdas — Lietuvių 
Namų v-bos pirmininkas, M. Ab
romaitis — tuometinis KLB To
ronto apyl. pirmininkas, A. Dar
gytė - Byszkievvicz ir L. Nakro- 
šienė — “Aitvaro” režisorės.

Norėdama supažindinti sve
čius ir narius su “Aitvaro” ar
tistais, VI. Pūtvio kuopos valdy
ba'balandžio 11 d., 8 v.v., Prisi
kėlimo parapijos muzikos studi
joj surengė susipažinimo kavu
tę, į kurią atsilankė per 30 as
menų.

Įžanginį žodį tarė šaulių kuo
pos v-bos pirm. St. Jokūbaitis, 
pabrėždamas sceninio vaidybos 
meno reikšmę lietuvybės išlai
kymui svetur ir linkėdamas, kad 
teatras. “Aitvaras” burtų lietu
viškąjį' jaunimą į teatro sceną, 
palaikytų bei ugdytų lietuviško
jo teatro tradicijas, perduotų 
lietuviškojo teatro kultūros lobį 
ateities kartoms ir padėtų puo
selėti lietuviškąjį žodį. Jis pra
nešė, jog kuopos v-ba yra išsiun
tusi 27 laiškus, rekomenduojan
čius “Aitvaro” vaidintojų grupę 
gastrolėms. Vienu tokiu kvieti
mu jau pasinaudota — “Mirga” 
buvo suvaidinta Hamiltone. 
“Aitvaras” pasirodys ir Toronte 
“Tėvynės prisiminimų” kabeli
nėje televizijos programoje.

Po to aktoriai ir kaikurie sve-

Tautinių šokių ir
Ilgesnį laiką pirmosios Kana

dos lietuvių tautinių šokių ir 
dainų šventės organizacinis ko
mitetas nedavė mūsų visuome
nei pranešimo. Mat, dirbama 
atskirose sekcijose, tad tik susi
rinkus visiem komiteto nariam 
posėdžio padaromi nutarimai 
bei apsvarstomi tolimesni pla
nai.

Ši kultūrinė Kanados lietuvių 
šventė surišta su didelėm fi
nansinėm išlaidom. Jau išleista 
beveik $2000. Organizacinis ko
mitetas kreipėsi finansinės pa
ramos į federacinę ir provinci
nę vyriausybę, Hamiltono savi
valdybę bei Carling Arts Foun
dation. Kaikurios įstaigos jau 
pranešė raštu, kad prašymai 
bus svarstomi birželio mėnesį.

Pasirašyta sutartis su Hamil
tono kareivinių salės įgaliotu 
karininku, sumokėta už salę šeš
tadienio pobūviui $312 nuo
mos. Leidimas duoda teisę į 
salę įleisti 3000 dalyvių, tačiau 
organizacinis komitetas turi:
1. išnuomoti stalus ir kėdes,
2. apmokėti 2 karius-sargybi- 
nius, 3. parūpinti gaisrininkus, 
4. apdrausti salę.

Visi chorai ir tautinių šokių 
grupės, dalyvaujančios šventė
je, prašomos iki gegužės 20 d. 
atsiųsti po 2 nuotraukas su 
trumpu aprašymu (įsteigimas, 
vadovai, svarbesni koncertai ir 
pan.) K. Baronui, 35 Weir St. 
N., Hamilton, Ont L8H 5E7.

Rezervuota 112 kambarių 
“Holiday Inn” viešbutyje (neto
li centrinio pašto rūmų). Reika
lingi nakvynės jau dabar prašo
mi vietas rezervuoti pas K.

Zinaidos Dagienės paveikslas “Motinystė”, pirktas Maskvos meno galerijoje.
Dabar jis yra Kanadoje “Niagara Falls Art Gallery and Museum”

AITVARIECIAIS
čiai buvo apdovanoti teatro įsi- 
steigimo akto sumažinta kopija, 
įdėta į gražius kartoninius rė
melius.

Senas teatralas, režisorius ir 
grimorius J. Jagėla padarė ap
žvalginį pranešimą apie pasta
rųjų 25-rių metų vaidybinę veik
lą Toronte. Nuo 1949 iki 1963 
m. šiame mieste buvo suvaidin
ta keliasdešimt veikalų, kaip 
“Sudrumstoji ramybė”, “Teodo- 
linda”, “žemės rojus”, “Slidus 
pusmilijonis”, “Valkata”, “Avi
nėlis nekaltasis”, “Viengungiai” 
ir visa eilė kitų. Teatro grupių 
pavadinimai ir veikalų režiso- 
riai keitėsi, bet vaidinimai ne
nutrūko. J. Jagėlai režisuojant, 
1969 m. evangelikės lietuvės 
moterys suvaidino 4 veikalus. 
1971-4 m. nebebuvo jokio vaidi
nimo Toronte. J. Jagėla pasisa
kė turįs daugelį vaidintinų vei
kalų ir siūlė “Aitvarui” jais pa
sinaudoti.

“Aitvaro” režisorė A. Dargy
tė - Byszkievvicz priminė, kad 
jos režisūros dėka ligi “Aitva
ro” įsisteigimo Toronte suvai
dinta “Teodolinda” (2 kartu) ir 
“Kopūstai”, o “Mirga” buvo su
vaidinta Toronte ir Hamiltone. 
Š.m. balandžio 27 d. ši drama 
pakartota skautams.

Iš “slaptų šaltinių” sužino
jus, jog “Aitvaro” režisorė šven
čia “auksinį gimtadienį”, jai su
giedota “Ilgiausių metų”, įteik
ta dovanų — gėlių, tortas, o ak
torių vardu A. Stankus jai įteikė 
specialų adresą. S. Jokūbaitis 
perskaitė ilgą nežinomo auto
riaus eilėraštį, sukurtą sukaktu
vininkės garbei. Auksinė sukak
tis — auksiniai ir žodžiai. . .

Pagaliau Aldona Dargytė - 
Byszkievvicz išdavė dar vieną 
paslaptį: keistu sutapimu tą pa
tį mėnesį ir tą pačią dieną kaip 
ji gimęs Stasys Jokūbaitis. Ir 
jam sugiedota “Ilgiausių metų”.

dainų šventė
Deksnį, 36 Carrick St., Hamil
ton, Ont. tel. 547-6704. Taip pat 
ir hamiltoniečiai, galintieji į 
svetingus mūsų kolonijos na
mus priimti tolimesnių apylin
kių svečius, prašomi pranešti 
K. Deksniui.

Bendrai tautinių šokių ir cho
rų repeticijai paimta Forumo 
arena, sumokant už šeštadienį 
$1000. Si laiką organizacinis ko
mitetas prašo pilnaf' išnaudoti. 
Patartina jau dabar užsakyti 
autobusus ir taip apskaičiuoti į 
Hamiltoną atvykimo laiką, kad 
bendrą repeticiją galima būtų 
pradėti punktualiai 10 v. ryto.

Organizacinio komiteto inf

Einam
Kam senus daiktus glostai?
Kam peržengus per slenkstį 
Ilgai atgal žiūri?
Juk nieks neišlydės mus — 
(Laivų nelydi uostai. . .) 
Nežinomi kur mūs kelias 
Ir prieplauka kuri. . .

Einam
Neprisirišk prie nieko — 
Visvien su mumis eis, 
Ką turime brangaus — 
Ir tas, deja, ką noriai 
Be širdgėlos paliekam . . . 
(Juodu šešėliu seks 
Uždengs šviesas dangaus ...)

Einam
Čia vartų nieks nesaugo 
Ir gluosnių, kaip gimtinėj 
Nebereikės palikt;. . .
Užbrauki ženklų, kiek augom — 
(Jau daugel metų varstom 
Tik svetimas duris)...

Suvalkietė

Lietuvių tautodailės paroda Toronto Humberside gimnazijoje, kur buvo surengtas tautybių festivalis. S. Dabkus

Mažutės"Eglutės” didelė sukaktis
SESUO MARIJA PALMIRA
Turbūt pastebėjote spaudoje, 

kad 1975 m. “Eglutė”, vieninte
lis lietuvių vaikų laikraštėlis 
laisvajame pasaulyje, mini 25 
metų sukaktį.

Sveikinam pirmuosius leidė
jus ir steigėjus. Vienas pirmųjų 
— tai prel. P. Juras. Jis pats 
pasakojo, kad ilgai svarstė ir 
galvojo, kaip išlaikyti vaiku
čiuose ir jaunime lietuvišką ra
šytą žodį. Pergalvojęs visa tai, 
jis kibo į darbą. Pirmuoju re
daktorium pakvietė tik atvykusį 
į Ameriką poetą Bernardą Braz- 
džionį, vaikams pažįstamą Vy
tės Nemunėlio vardu. Nuoširdi 
padėka pirmiesiems redakto
riams: poetui B. Brazdžioniui, 
Pranui Naujokaičiui, Stepui Zo- 
barskui. Prisimename mus pa
likusį ir nuėjusi amžinybėn dr. 
Antaną Šerkšną, paskutinį re
daktorių prieš laikraštėlį per
imant N. Pradėtosios Marijos 
seserims. Jis po visų savo darbų 
tesiilsi ramybėje.

“Eglutės” spausdinimą nuo 
pirmųjų metų atlieka Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų kon
gregacijos spaustuvė. Adminis
truoti seserims “Eglutė” buvo 
perduota 1952 m. Redagavimą 
seserys perėmė 1959 m. Šį dar
bą seserys atliko pasikeisdamos 
ir viena kitai talkindamos, nes 
tai atlikti joms teko studentavi
mo laiku arba turint eilę kitų 
pareigų. Šiuo metu vyriausia re
daktorė yra sesuo Ona Mikailai- 
tė, gyvenanti Toronte ir ten įsi
pareigojusi, šalia redaktorės, 
eilę kitų darbų. Redakcinį ko
lektyvą sudaro Elena Juknevi
čienė ir Danguolė Sadūnaitė.

Kaip negalima apskaičiuoti 
įdėto darbo, pastangų, taip ly
giai negalima apskaičiuoti ir 
zultatų. Visi juk rašė, redaga
vo, rėmė finansiškai iš gilaus 
idealizmo, negailėdami savęs, 
neskaičiuodami darbo valandų. 
Dirbančiųjų noras buvo, kad 
laikraštėlis kuo plačiau paplis
tų, kuo daugiau būtų skaitomas 
lietuviškose šeimose. Prisimenu 
nekartą girdėtus prelato P. Ju
ro žodžius: “Kad nė viena šeima 
nebūtų be Eglutės”! Manau, ir 
kiti dirbusieji bei dirbantieji 
panašiai galvoja ir nori, kad šei
mos “Eglute” domėtųsi ir ją 
skaitytų. Nelaimingas būtų re
daktorius ir leidėjai, jeigu jų 
kruopščiai išleistas laikraštis 
nepasiektų nė vieno skaitytojo. 
Suprantama, visi nori, kad laik
raštis, kuriam dirbama dieno
mis ir vakarais, būtų skaitytojų 
laukiamas.

Šia proga tenka sveikinti ne 
tik pirmūnus, “Eglutės” redak
torius, administratorius ir leidė
jus, bet ir skaitytojus — buvu
sius, esamus ir būsimus. Tie 
pirmieji skaitytojai pravedė ke
lius dabartiniams. Skaitydami 
“Eglutę”, jie praturtino savo 
kalbą, o tuo pačiu ir lietuvišką 
visuomenę. Lygi padėka dabar 
prenumeruojantiems ir tiems, 
kurie ateityje įsijungs į “Eglu
tės” skaitytojų šeimą. Malonu, 
kad tie pirmieji skaitytojai jau 
sukūrę šeimas, ne vienas jų pre
numeruoja “Eglutę” savo vai
kams. Džiugūs ir buvusių skai
tytojų pasisakymai. Pvz. vienas 
rašo: “Labai ačiū už “Eglutę”, 
už įdomius eilėraščius joje, už 
pasakas, galvosūkius. Kai buvau 
visai maža ir skaityti nemokė
jau, man skaitydavo mano ma
mytė, o aš atidžiai klausydavau. 
Vėliau, kai išmokau skaityti, 
skaitydavau pati. “Eglutė” mū
sų namus lankė 20 metų, bet 
jau tenka skirtis, kad ir su gai
lesčiu. Iš tikrųjų tik adresą pa

keičiame, nes “Eglutę” perlei- 
džiame vienai mažai mergytei, 
kuri iki šiol jos negaudavo. Pra
šau jai siuntinėti “Eglutę” kaip 
Kalėdų dovaną”. Kita skaitytoja 
rašo: “Eglutė” buvo labai įdo
mi. Kalba graži. Pasakojimai 
įdomūs, o iliustracijos-piešiniai 
tokie gražūs! Kiti laikraščiai tu
rėtų jai pavydėti. Dėkui, kad at- 
siųsdavote ją. Dabar jau baigiu 
gimnaziją ir “Eglutę” perleidžiu 
tėvelių draugų šeimai, nes jie 
turi “Eglutei” tinkamo amžiaus 
mergytę ir berniuką”.

Didžiausias mūsų noras, kad 
šiais sukaktuviniais metais ne
prarastume nė vieno skaitytojo, 
o tik užaugusius pakeistume 
mažaisiais. Nuoširdžiai prašome 
šeimas, kurių vaikučiai išaugo 
iš “Eglutės” skaitytojų amžiaus, 
surasti naują skaitytoją. Tai nė
ra taip sunku. Juk turime gimi
nių, draugų, anūkėlių — vaikai
čių. Gimtadienių, vardinių ar 
kitų švenčių progomis užsakyki
te “Eglutę” kaip dovaną vietoje 
kokio žaisliuko. Tai būtų graži 
dovana, lyg nauja šakelė “Eglu
tės” 25 metų sukakčiai paminė
ti. Norime naujų skaitytojų ne 
tik į užaugusių vietą, bet taip 
pat ir naujų. Jeigu kiekvienas 
skaitytojas surastų tik po vieną 
naują skaitytoją, jau būtų pada
ryta labai daug!

Kaip anksčiau minėjau, yra 
daug asmenų prisidėjusių ir 
nuoširdžiai dirbusių per tą šimt
mečio ketvirtį. Bet yra vienas 
asmuo, kuris ypač vertas nuo
širdžios padėkos, būtent, dabar
tinės redakcijos narė ponia Ele
na Juknevičienė. Ji per eilę me
tų su rūpestingu dėmesiu ir ne
eiliniais gabumais vaikų litera
tūrai yra sukaupusi vertingos 
medžiagos “Eglutės” puslapiuo
se. Jos pastangų dėka “Eglutė” 
pagražėjo ir pagyvėjo. Ji stro
piai jieškojo straipsnių ir ilius- 
tratorių. Redakcijos, adminis
tracijos ir, manau, skaitytojų 
vardu nuoširdus ačiū. Daugelis 
skaitytojų gal net nežino auto
riaus, skaitydami gražias pasa
kaites ir eilėraštukus.

Prašytume atkreipti dėmesį į 
“Eglutėje” ir kitoje spaudoje 
skelbiamus pranešimus, kad 
mūsų N. Pradėtosios Marijos se

TINKAMIAUSIOS DOVANOS
VASAROS IR RUDENS SEZONUI

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas ... $ 5.00 
(suknelei reikia 2'Ą jardo) 
Krimplinė medžiaga — lygi, su ornamentais arba gėlėta; 
tinka moteriškiems apsiaustams, eilutėms, suknelėms, 1 jardas $ 6.50 
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga ..........
Nailoninės arba šilkinės skarelės (viena) .................. .............
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės, 1 pora .......
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių drabužių ............
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai ........................................
Kojinės — kelnaitės (tights), 1 pora ....................................
Krimplinė medžiaga su blizgučiais, 1 jardas ..........................
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas .....................................
Šitos kainos yra su įskaitytu sovietiniu muitu; reikia pridėti 

tik persiuntimo išlaidas ................................ ........................
SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)

>
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į i

$17.00

8 jardai krimplinės medžiagos, 5 jardai nepermatomo nailono,
1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės,
3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių; viskas su muitu
ir persiuntimo išlaidomis kainuoja ........................................ $125.00
Priimame užsakymus autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 

negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau “Olimpia” rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku raidynu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras) | 
421 Hackney Rd., London, E. 2. England $

Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus. Jj£ 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. 8

serų rėmėjai Čikagoje ruošia 
“Eglutės” šventę 1975 m. spalio 
17 d. Kartu organizuojama ir 
piešinių paroda. Parodėlės ko
miteto pirmininkė kreipiasi į 
mus. Štai jos pageidavimas.

“Eglutės” skaitytojai, litua
nistinių mokyklų mokiniai ir vi
so laisvojo pasaulio lietuviukai! 
“Eglutės” laikraštėlio sidabri
nių sukaktuvių proga, 1975 m. 
spalio 17-26 dienomis, Čiurlio
nio galerijoj, Čikagoje, įvyks 
laisvojo pasaulio lietuviukų-čių, 
iki 14 metų amžiaus dailės, pie
šimo ir tapybos paroda. Tokio 
didelio pobūdžio paroda rengia
ma pirmą kartą. Kūriniai ne- 
jrėmuojami ir gali būti įvairaus 
dydžio, prisiunčiami iki birželio 
15 d. su sekančia informacija: 
vardas, pavardė, gyvenamoji 
vieta ir amžius. Premijos bus 
skiriamos pagal amžių. Tėvai ir 
lituanistinių mokyklų mokyto
jai yra prašomi vaikučius pa
skatinti tapyti, piešti, geresnius 
darbelius atrinkti ir nedelsiant 
nusiųsti parodos rengėjų komi
sijos pirmininkei Grasilijai Mei- 
luvienei, 4525 So. Rockwell 
Ave., Chicago, Ill. 60632, USA.

Kitas reikalas, vertas dėmesio, 
tai “Eglutės” šventė, kuri bus 
š.m. pirmąjį birželio sekmadie
nį Putnamo seserų sodyboje. 
Dienos programa: 11.30 v. r. 
vėliavų pakėlimas (vaikučiai or
ganizuojami pagal kolonijas ar
ba mokyklas). Po to organizuo
tai eina į pamaldas. Po pamaldų 
pietūs ir apžiūrėjimas spaustu
vės, kur spausdinama “Eglutė”. 
2 v. p. p. — meninė programa 
salėje, grupiniai žaidimai.

Lituanistinės mokyklos, ku
rios atvyks su programa, pra
šomos registruotis iki gegužės 
15 d., kad galėtume suderinti 
meninės programos eigą.

Prašome tėvelius, lituanisti
nes mokyklas ir organizacijas 
sudaryti sąlygas, kad vaikučiai 
galėtų dalyvauti, draugų ir gam
tos aplinkoje džiugiai praleisti 
dieną, kuri jiems paliks nepa
mirštamus įspūdžius.

Informacijos reikalu kreiptis: 
“Eglutės” administracija, Im
maculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260, USA. 
Tel. 203-928-5828.
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□ KlILTEMĖJE VEIKLOJE
PROF. JUOZO BRAZAIČIO MO

NOGRAFIJĄ sutiko paruošti “Ai
dų” red. dr. Juozas Girnius, o raš
tus suredaguos Antanas Vaičiulaitis. 
Šias knygas numato išleisti kun. 
prof. dr. Antano Liuimos, SJ, va
dovaujama Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija Romoje. •

PIANISTAS ANDRIUS KUPRE
VIČIUS prancūzų kompozitoriaus 
Maurice Ravel šimtųjų gimimo me
tinių proga atliko jo kūrinių rečitalį 
Klevelande, Music School Settlement 
salėje.

DAIL. JUOZO SODAIČIO tapy
bos ir grafikos darbų parodą Wa- 
terburyje, Sv. Juozapo' mokyklos sa
lėje, surengė šios apylinkės LB val
dyba, vadovaujama pirm. A. Mala
kausko. Iš 52 parodoj išstatytų dar
bų 17 įsigijo parodą aplankę lietu
viai. Ją teigiamai įvertino vietinis 
amerikiečių laikraštis “Waterbury 
American”.

V. BERLYNE 1974 m. rugsėjo 11 
— lapkričio 4 d.d. buvo surengta pa
roda dailininkui Schoenbergui pa
gerbti jo 100 metų gimimo sukak
ties proga. Su juo buvo siejami ir 
kiti dailininkai, bandę jieškoti ryšio 
tarp dailės ir muzikos. Buvo numa
tyta įjungti parodon ir M. K. Čiur
lionį, Schoenbergo bendradarbį. 
Okupuotos Lietuvos pareigūnai buvo 
pažadėję paskolinti keletą Čiurlio
nio paveikslų, bet vėliau atsisakė. 
Matyt, jų valdovai neleido.
voje. M. K. Čiurlionio kūrybą lietu
vių ir lenkų visuomenėse vietiniai 
kultūrininkai galėtų plačiau išpopu
liarinti, jei turėtų daugiau paramos 
iš kultūrinių įstaigų Lietuvoje. Ban
doma vieną Lenkijos muzikos mo
kyklą pavadinti Čiurlionio vardu.

PROF. MOGRIDGE, dėstąs litera
tūrą Carleton universitete Otavoje, 
domisi rašytojo Johannes Bobrows- 
kio kūryba. Šia tema jis skaitė pa
skaitą Lietuvių Savaitės metu Ota
voje. Praėjusią vasarą prof. Mogrid- 
ge lankėsi okupuotoje Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Ta proga aplankė J. 
Bobrowskio našlę, buvusią Budriūtę, 
R. Berlyne. J. Bobrowskis buvo vo
kietis, gimęs Tilžėje. Jis pažinojo 
lietuvių gyvenimą ir savo kūryboje 
jį dažnai paliečia.

PROF. B. KASLO STUDIJA “The 
Lithuanian Strip in Soviet-German 
Secret Diplomacy 1939-1941” susi
laukė antros laidos. Pridėtas ir že
mėlapis. Užsakymus siųsti: Dr. Bro- 
nis Kasias, Wilkes College, Wilkes- 
Barre, Pa 18703, USA. Kaina su 
persiuntimu — $1.00.

LENKIJOS LIETUVIAI rengiasi 
paminėti M. K. Čiurlionio gimimo 
šimtąsias metines. Paskaitos ta tema 
bus skaitomos Punske, Vroclave, 
Slupske. Jau buvo surengta šio dai
lininko reprodukcijų paroda Varšu-

MUZ. VYTAUTO STROLIOS va
dovaujamas Niujorko vyrų choras 
“Perkūnas” šiemet išleis naują dai
nų plokštelę.

“METMENŲ” ŽURNALO POPIE
TĖJE Čikagos Jaunimo Centre daly
vavo rašytojas ir dramaturgas Algir
das Landsbergis. Popietėn atsilan
kiusius čikagiečius su svečiu supa
žindino T. Antanaitis. A. Landsber
gis skaitė ištrauką iš spaudai ruo
šiamos savo knygos klausytojų tipo
logijos temomis, vaizdžiai atskleisda
mas, snaudalio, fotografo, triukšma
dario, jaunų motinų su vaikais ti
pus. Tokių įvairių tipų jo naujaja
me leidiny bus keli šimtai. Muzikos 
ir skaidrių pyne dalyvius okupuo- 
ton Lietuvon perkėlė Romas Šležas. 
Popietės programą užbaigė A. Lands
bergis nauja novele “Dainos gimi
mas”, palietusią okupuotos Lietuvos 
menininkų gastroles užsienyje. Prieš 
šj susitikimą su “Metmenų” rėmė
jais A. Landsbergis skaitė paskaitą 
“Rytų Europos drama ir teatras” Il
linois universiteto Circle Center sky
riuje Čikagoje.

DAIL. ROMAS VIESULAS pernai 
rudenį dalyvavo kas dveji metai ren
giamoje tarptautinėje grafikos paro
doje Ispanijoje, Segovijos mieste. 
Rengėjai parodon buvo pakvietę be
veik 500 dailininkų su maždaug 1.000 
darbų. Dail. R. Viesulo kūrybai at
stovavo jo “Raudų” ciklo “Likutė” 
ir “Medvinės”. Parodos rengėjai 
rinktinius kūrinius dabar rodys ir ki
tuose didžiuosiuose Ispanijos mies
tuose. šion keliaujančion parodon 
buvo pasirinkta 70 dailininkų su 150 
darbų. Jų tarpe yra ir dail. R. Viesu
las su jau minėtom abiem raudom.

ČIKAGOS SKAUTININKŲ IR 
SKAUTININKIŲ RAMOVĖ Jaunimo 
Centro M. K. Čiurlionio galerijoje 
surengė dail. M. V. Dobužinskio kū
rinių parodą jo šimtajam gimtadie
niui paminėti. Dail. M. V. Dobužins- 
kis, miręs 1957 m. Niujorke, yra pa
likęs ryškius pėdsakus Lietuvos dai
lėje, ypač scenografijoje, etnografi
nių pastatų įamžinime. Su jo gyveni
mu ir darbais parodos atidarymo da
lyvius supažindino dail. VI. Vijei- 
kis, suredagavęs specialų leidinį, ku
rį išleido ramovė. Iš dail. M. V. Do
bužinskio sūnaus parodai buvo gauti 
55 kūriniai, daugiausia medinių šven
tovių, varpinių, miestų piešiniai, keli 
dekoracijų eskizai.

VYTAUTO ALANTO KNYGĄ 
“Romas Kalanta — gyvieji deglai 
Nemuno slėnyje” išleis “Viltis” Kle
velande. Joje yra atkurti 1972 m. 
įvykiai sovietų okupuotoj Lietuvoj.

A. KANTAUTO paruošta biblio
grafinė knyga apie leidinius bei 
straipsnius Lietuvos bei lietuvių te
ma anglų kalba jau atspausdinta ir 
perduota knygrišyklai. Ją platins 
University of Alberta Press.

PETRAS OLEKA, operos vetera
nas, mirė balandžio 17 d., nesusku
bęs užbaigti 80-tųjų amžiaus metų. 
Velionis buvo bosas, dainavimo stu
dijas pradėjęs Maskvoje, jas tęsęs 
Romoje ir Paryžiuje. Jis priklausė 
Kauno operos teatro kūrėjų gretoms, 
dainavo pirmajame G. Verdi “Tra
viatos” spektaklyje. Kauno operos 
teatre solistu ir režisorium dirbo nuo 
1920 m. iki 1945 m. Iš jo sukurtų 
vaidmenų minėtini: Ch. Gounod 
“Fausto” Mefistas, G. Rossini “Se
vilijos kirpėjo” Don Bazilijus, F. 
Halevy “Žydės” Kardinolas, A. Bo
rodino "Kunigaikščio Igorio” Galic- 
kis, M. Musorgskio "Boriso Goduno- 
vo” titulinis vaidmuo. Perėjęs reži- 
sūron 1929 m., pastatė apie 20 operų, 
jų tarpe G. Verdi “Otelą”, J. Karna- 
vičiaus “Gražiną”, “Radvilą Perkū
ną”, S. Šimkaus “Pagirėnus”, F. Ha
levy “Žydę”, atnaujino 13 operų 
spektaklius. Tais pačiais metais pra
dėjo ir dainavimo pedagogo darbą 
Kauno muzikos mokykloje, iš kurios 
išsivystė konservatorija. Nuo 1949 
m. iki mirties dirbo Vilniaus konser
vatorijoje, 1949-55 m. vadovavo jos 
operos studijai, ugdydamas operos 
dainininkus.

LITERATŪRINES PUBLICISTI
NES Juliaus Janonio premijas per
nai įsteigė jo vardo kolchozo val
dyba ir “Biržiečių žodžio” redakci
ja. Siam metiniam konkursui buvo 
gauta apie 20 prozos ir apie 100 
poezijos kūrinių. Vertintojų komisi
ja I poezijos premiją- paskyrė Vil
niaus pedagoginiame institute stu
dijuojančiam biržiečiui Aliui Bal- 
bieriui, II — “Biržiečių žodžio” re
dakcijos darbuotojui Petrui Balčiū
nui. Prozos kūrinių I premiją laimė
jo nežinybinės apsaugos darbuotojo 
Alberto Skeberdžio apybraiža "Ke
lias į laimę”, II — melioratorių 
profsąjungos vietinio komiteto pirm. 
Valentino Dagio apysaka “Darbas — 
tai gyvenimas”. Dail. K. Bogdanas 
yra sukūręs J. Janonio skulptūrą, 
kuri šiemet bus pastatyta poeto gim
tojo Biržų miesto aikštėje.

VILNIAUS PUČIAMŲJŲ ORKEST
RAS “Trimitas”, vadovaujamas R. 
Balčiūno, surengė kompozitorių J. 
Navakausko ir A. Raudonikio kūri
nių koncertą “Prie senojo Vilniaus”. 
Koncerte dalyvavo estrados daininin
kai, “Vilniaus bokštų” konkurso lau
reatai O. Valiukevičiūtė, A. Lema- 
nas, solistės V. Rakauskaitė, A. Sta- 
silevičiūtė, merginų choreografinė 
grupė, pramoginių šokių pora V. ir 
L. Seiniauskai, Vilniaus statybos 
technikumo šokių kolektyvas. Kon
certas buvo pradėtas įvadiniu filmu, 
vaizduojančiu “Trimito” veiklą, ir J. 
Navakausko maršu “Šventinis Vil
nius”. Didžiąją programos dalį su
darė abiejų kompozitorių estradinės 
dainos.

PASAULINĖJE SPAUDOS FOTO- 
PARODOJE Amsterdame, Olandijo
je, aukso medalį laimėjo kaunietės 
Irenos Giedraitienės nuotrauka “Ves
tuvių vakarą”. Ji yra žemės ūkio 
statybos projektavimo instituto vyr. 
inžinierė-konstruktorė.

BALANDŽIO PIRMOSIOS PRO
GA Vilniuje buvo surengta pirmoji 
Pabaltijo ir Gudijos karikatūristų 
paroda “Homo sapiens”, kurioje da
lyvavo 67 įvairaus amžiaus bei įvai
raus kūrybinio braižo dailininkai.

ŠIAULIŲ “AUŠROS” MUZĖJUJE 
pirmą parodą surengė neseniai įsi
steigęs Dailininkų Sąjungos šio 
miesto skyrius. Pirmajam bandymui 
buvo pasirinkti akvarelės darbai, pa
teikti dvylikos Šiauliuose gyvenan
čių dailininku.

REŽ. B. DAUGUVIEČIO 90-tųjų 
gimimo metinių minėjime Biržuose, 
jo gimtinėje, Vilniaus dramos teat
ras dalyvavo su rež. K. Kymantaitės 
atnaujinta “Žaldokyne”, šią B. Dau
guviečio komediją ji pirmą kartą bu
vo pastačiusi 1948 m. Vaidino tie 
patys aktoriai — O. Juodytė, J. Ka- 
nopka, V. Jurkūnas, V. Derkintis, J. 
Čepaitis, tik mirusį aludario Joaki- 
mo Žaldoko vaidmens atlikėją N. 
ką buvo pakeitęs jaunasis aktorius 
J. Lalas. Apie B. Dauguviečio gyve
nimą bei kūrybą kalbėjo menotyros 
kandidatė L Aleksaitė, atsiminimais 
dalijosi dukra G. Dauguvietytė ir 
rež. K. Kymantaitė.

LIETUVOS JAUNŲJŲ AKTORIŲ 
konkurso baigminėse varžybose Vil
niuje dalyvavoo 13 dailiojo žodžio 
meistrų, skaičiusių Justino Marcin
kevičiaus, S. Gedos, M. Martinaičio, 
rusų poetų bei kitų užsieniečių kla
sikų kūrinius. Vertintojų komisija 
premijas paskyrė: Vilniaus dramos 
teatro aktoriams R. Remeikiui, R. 
Ramanauskui, Kauno dramos teatro 
aktoriui P. Venclovui, Vilniaus jau
nimo teatro aktoriui V. Bagdonui ir 
Vilniaus rusų dramos teatro akto
riams J. Bočarovui, V. Guninui. Vi
siems baigminių varžybų dalyviams 
įteikti Lietuvos Teatro Draugijos 
garbės raštai. Konkursas, kaip ir 
daugelis kitų dabartinių renginių, 
buvo skirtas pergalės prieš nacional
socialistinę Vokietiją trisdešimtme
čiui.

VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 
operos tenoras, grįžo iš sėkmingų 
gastrolių Rumunijoje. Timisoaros 
teatre jis dainavo G. Verdi “Rigolet- 
to” ir G. Bizet “Carmen” operose, 
Bukarešto teatre — G. Puccini “Ma
dame Butterfly”, G. Verdi “Rigolet- 
to” spektakliuose. Šį sezoną jo dar 
laukia gastrolės Varšuvoje, Bulgari
jos ir R. Vokietijos operų teatruose, 
o 1975 m. pabaigoje — Vienoje ir 
Londone. Šiuo metu sol. V. Noreika 
su nauja liaudies dainų programa 
“Nuo gaidelių iki gaidelių” keliau
ja po Lietuvą. v K .
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PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamų 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 j NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 Collęae St„ Toronto, Ont. , -į-j. 532.3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 Į term, indėlius 1 metų 8’/2%
Antradieniais 10 - 3 Į taupomąsias - savings s-tas 7’/z %
Trečiadieniais uždaryta = depozitų - čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-7 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-12 = asmenines 916%
Sekmadieniais 9.30-1 = nekiln. turto 916%

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

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

PELNAS, bet sąžiningos 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, ,?96 Br°ck *v®-° 7 (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 SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
nai važinėdavo į Vašingtoną ir 
ten gaudavo karinės bei pramo
ninės žvalgybos žinias iš komu
nistinės Kinijos agentų. Užsie
nio reikalų ministerija paneigia 
betkokį Kanados saugumo pąžei- 
dimą. Kuo Cinganas jau grįžo 
Kinijon, kur Kanados ambasa
dorius J. Small yra įspėjęs vi
sus kanadiečius diplomatus būti 
labai atsargiais, kad Kinija ne
atsilygintų kurio nors kanadie
čio ištrėmimu.

Laiškanešių unijos Montrea- 
lio skyrius atmetė R. Decarie 
vadovaujamo unijos centro pri
imtą naują sutartį, kuri metinį 
alyginimą numato padidinti nuo 
$9.235 iki $12.711 laiškanešiams 
su 3 metų stažu. Šio skyriaus 
nariai nori $14.000. Unijos va
das R. Decarie suspendavo visą 
šio skyriaus unijos vadovybę ir 
jos tvarkymą pavedė M. Segui- 
nui. Montrealio unijos laiškane
šiai ir jai priklausantys automo
bilių vairuotojai, eidami prieš 
unijos konstituciją, pradėjo ne
legalius streikus. Jų vadas G. 
Morrissette važinėjo po Kana
dą ir kurstė kitų skyrių laiška
nešius prieš centrinę unijos va
dovybę. Naująją sutartį gali at
mesti tik bendro slapto balsavi
mo rezultatai. Montrealio laiš
kanešiai prieš sutartį pasisakė 
viešu balsavimu.

Kvebeko uostų darbininkus, 
streikavusius nuo kovo 31 d., 
federacinis parlamentas bandė 
grąžinti darban specialiu įstaty
mu, bet jie nepakluso, ši laivų 
pakrovėjų bei iškrovėjų unija 
turi apie 2.200 narių Montrea
lio, Kvebeko ir Trois-Rivieres 
miestuose. Parlamentas jiems 
patvirtino tarpininkų komisijos 
pasiūlytą valandinio atlyginimo 
padidinimą, nuo $5.10 iki $8 
sekančių trejų metų laikotarpy
je. Unijos nariai reikalauja ga
rantuotos 40 valandų darbo sa
vaitės ištisus metus, nors žiemą 
darbas uostuose nutrūksta dėl 
šv. Lauryno jūrkelio užšalimo. 
Tais mėnesiais jie gaudavo augš- 
čiausios kategorijos nedarbo 
draudą. Teisingumo ministerio 
O. Lang pranešimu, vyriausy
bė dabar svarsto teisines prie
mones streikininkams sutram
dyti.

Aštrios kritikos federacinia
me parlamente susilaukė stai
gus Kanados ambasados užda
rymas P. Vietnamo sostinėje 
Saigone. Lėktuvuose buvo su
rasta vietos ne tik kanadiečių 
pagrindiniams reikmenims, bet 
ir automobiliams, o vietnamie
čiai ambasados tarnautojai ir 
šimtai tokių, kurie turi gimines 
ar rėmėjus Kanadoje, buvo pa
likti Saigone. Jiems pareikšta, 
kad jie bus įsileisti į Kanadą, 
jeigu išvažiuos kuriuo nors bū
du iš P. Vietnamo. Daug kam 
atrodo, jog Kanadai nebuvo jo
kio reikalo uždaryti savo amba
sadą — reikėjo palaukti Saigo- 
no patekimo į komunistų ran
kas. Keistokai skamba ir teisi- 
nimasis, kad Kanados ambasada 
tokių vietnamiečių negalėjo iš
vežti be jų vyriausybės išduotos 
išvažiavimo vizos. Imigracijos 
ministeris R. Andras dabar su
tiko įsileisti Kanadon 3.000 pa
bėgėlių iš P. Vietnamo, kuriuos 
iš ten išgabeno amerikiečiai,

Ontario loterija
su nenu-

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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
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 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų Šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Naujoji 
“Wintario” susidūrė 
matytomis bilietų platinimo 
problemomis. Kaikuriose vieto
vėse jų iš viso neįmanoma gau
ti. Kultūros ir pramogų ministe
rija, kurios žinioje yra ši loteri
ja, prisipažino, kad visoje Ka
nadoje tėra apie 40 pagrindinių 
bilietų platintojų. Jie už kiekvie
ną smulkesniem platintojam 
pristatytą bilietą gauna po 7 
centus. Daugelis jų, užuot sam
dė talkininkus, patys dešimtis 
tūkstančių bilietų išvežioja arti
miausiose vietovėse, nekreipda
mi dėmesio Į tolimesniąsias. Ka
dangi laimikių traukimas bus 
kas dvi savaitės, tie didieji pla
tintojai gali uždirbti daugiau 
kaip $100.000 per metus. Kul
tūros ir pramogų ministeris R. 
Welch pažadėjo provinciniam 
parlamentui padidinti didžiųjų 
platintojų skaičių, kad būtų su
mažintos jų pajamos ir praplės
tas bilietų paskleidimas.

Igoris Guzenka, pokaryje at
skleidęs sovietų šnipų tinklą Ka
nadoje, gauna mėnesinę $800 
pensiją. Sis buvęs sovietų am
basados tarnautojas dabar pa
reikalavo didesnės pensijos, nes 
jau turi apie $13.000 skolos. 
Pasak I. Guzenkos, jam ir jo di
delei šeimai minėtosios pensi
jos neužtenka. Jo reikalavimas 
buvo atmestas. A. Guzenka vis 
dar slapstosi nuo sovietų galimo 
keršto. Jis yra pakeitęs savo 
pavardę, nesirodo viešumoje. Jo 
gyvenvietė žinoma tik RCMP ir 
valdžios kaikuriem pareigūnam.

KANADOS ĮVYKIAI ©^SPORTAS
SPORTAS VISUR

Tarptautinė lengvosios atletikos 
federacija paskelbė normas Montrea
lio žaidynių lengvosios atletikos var
žyboms. Dauguma jų yra žymiai 
augštesnės nei 1972 m. Muenchene. 
Džiugu, kad D. Valaitytės 1974 m. 
800 m. bėgimo laikas yra labai arti 
reikalaujamos normos — 2:04,0 (2: 
04,7).

Montrealio dviračių velodromas 
yra vienas moderniausių. Jo statyba, 
ypač lenktynių ratas, buvo įrengtas 
pagal skaitytuvo apskaičiavimus. Ve
lodromas uždengtas stogu, kuris sve
ria 41.000 tonų ir sudarytas iš 140 
gelžbetonio segmentų. Stogas buvo 
uždengtas per 10 dienų.

Vienoje didžiausių Montrealio 
parduotuvių atidaryta olimpinių 
įrengimų paroda. Ji veiks visą laiką 
ir bus papildoma naujais rodiniais. 
Organizacinis komitetas pakvietė 
nuo š.m. pradžios Europos šalių de
legacijas aplankyti Montreal) ir ap
žiūrėti, kaip ruošiamasi žaidynėms. 
Viena pirmųjų delegacijų atvyko iš 
Italijos. Jos sudėtyje buvo ir filmų 
žvaigždė Gina Lollabrigida. Org. ko
miteto pirm. R. Russeau pakvietė ją 
būti žaidynių garbės viešnia.

Olimpinio futbolo atrankinėse 
rungtynėse Bermuda nugalėjo JAV 
3:2. Tarptautinė lauko teniso fede
racija vėl žada atnaujinti reikalavi
mus, kad lauko tenisas būtų įtrauk
tas į olimpinh) žaidynių programą. 
Paskutinės lauko teniso varžybos 
žaidynėse buvo 1924 m.

Paskutiniame pasitarime Lozano- 
noje olimpinių žaidynių komitetas 
išreiškė pasitikėjimą COJO pasiruo
šimais, tačiau nutarė kiekvieną mė
nesį siųsti atstovą patikrinti pasiruo
šimų. Pirmąjį patikrinimą vykdė 
pats komiteto pirm. Kilanin. Jis ap
lankė Kingstoną, kur bus vykdomos 
regatos, pagrindinius įrengimus 
Mbntrealyje, Bromont, kur bus vyk
domos raitelių varžybos, ir Jolliet- 
te — šaudymo iš lanko varžybų vie
tovę. Killanin ypatingai buvo suža
vėtas įrengimais Kingstonė. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Glorija Nešukaitytė išvyko Izrae- 

lin, kur dalyvaus tarptautinėse sta
lo teniso rungtynėse. Izraelis gegu
žės 1-9 dienomis Tel Avive rengia 
dešimtąsias Hapoel žaidynes. Ta pro
ga praves ir tarptautines jaunių 
stalo teniso varžybas.

Norandos Auksinės Taurės stalo 
teniso varžybos buvo sėkmingos G. 
Nešukaitytei. 13-kos metų grupėje 
lengvai laimėjo I v. Penkiolikos me
tų grupėje po atkaklios kovos nuga
lėjo šios klasės Kanados meisterę 
Fargo ir laimėjo I v. Septyniolikos 
metų grupėje buvo arti laimėjimo, 
tačiau baigmėje pralaimėjo 2:1 M. 
Domankos. G. Nešukaitytė jau tapo 
antruoju numeriu stalo tenise. J. Ne- 
šukaitis šiame turnyre senjorų kla
sėje laimėjo I v. V. Nešukaitytė 
baigmėje vėl pralaimjo I. Cordas, 
nors lemiamame žaidime vedė 14:9.

Lengvosios atletikos vadovas Li
nas Saplys praneša, kad lengv. atle
tikos treniruotės bus ir šiais me
tais. Suinteresuotieji prašomi kreip
tis pas vadovą tel. 654-9052.

Krepšinio treniruočių nebebus. 
Jos vėl prasidės ateinantį rudenį.

Atviros golfo varžybos įvyks ge
gužės 11 d., 12.45 v., Glen Eagles 
aikštyne. Visi kviečiami dalyvauti.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS

Golfo turnyras. Balandžio 26 d. 
įvyko golfo turnyras Hornby Towers 
aikštėje. Pirma vieta teko Algiui Si
manavičiui (83 taškai). Išlyginimo 
laimėtojas — Aloyzas Kuolas 71. Ar
čiausiai prie vėliavėlės vienu smūgiu 
sviedinuką primetė dr. Kvedaras; 
dviem smūgiais — Vytas Siminkevi- 
čius. Iš jaunių geriausias buvo 
Paukštys Petras (103 taškai) ir sąži
ningiausias taškų skaičuotojas — 
Jurgis Juodikis. Sekantis turnyras 
bus birželio 15 d., 12.30 v., Bolton 
golfo aikštėje, prie 50 kelio. Kvie
čiami dalyvauti ir nauji žaidėjai. 
Golfo sekcijos pirm, yra D. Laurina
vičius. Visais golfo reikalais kreip
tis 535-6651.

PETRONĖLEI MAKUZIENEI 
mirus, jos vyrui, dukrai EUGENIJAI UNDERIENEI, 

žentui AUGUSTINUI, anūkėms RAMUNEI ir 

SNAIGEI reiškiame giliausią užuojautą —

Ada ir Aleksas Juciai

-

Vakariečiai flirtuoja...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

racijų pakaitą. Bonna dėl ekono
minių motyvų atsisakė tą prašy
mą patenkinti. Lenkija, reikš
dama savo nepasitenkinimą, su
laikė vokiečių emigraciją iš Si
lezijos. Be to, Varšuva pradėjo 
antivokišką propagandą, prime
nančią 1960 m. šaltąjį karą.

V. Vokietija turi surinkusi 
daug medžiagos apie rusų, len
kų, čekoslovakų ir kitų tautų 
skriaudas, padarytas vokie
čiams II D. karo metu. Bonnos 
vyriausybė svarsto, ar tą me
džiagą skelbti. Sovietai, sužino
ję apie šį projektą, įteikė pro
testo raštą, sakantį, kad tokios 
medžiagos paskelbimas būtų są
moninga provokacija ir ženklas 
didėjančios reakcijos bei revan- 
šizmo.

Ateitininkų žinios
“Ateities” administracija prašo vi

sus skaitytojus sumokėti prenume
ratą už 1974 ir 1975 metus. Dides
nė pusė -— per 50 torontiškių skai
tytojų dar nėra sumokėję šių metų 
prenumeratos ir daug kas dar yra 
skolingi už 1974 m. Prenumerata — 
$7. Siųsti: “Ateitis”, 7235 South Sa
cramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

Kiekvienas ateitininkiškas darbas, 
posėdis ar pasitarimas turėtų būti 
pradėtas nuoširdžia malda, nes be 
Dievo pagalbos ir Jo valios pajutimo 
visi mūsų planai nieko nereiškia. 
Dažnai mes viską vien savo protu 
suplanuojame ir prašome, kad Die
vas laimintų — lyg prašytume Jį 
pasirašyti. Tuo tarpu mes turėtume 
jausti Jo planą ir po juo pasirašyti. 
Gražus yra “Ateities” redakcijos ko
lektyvo pavyzdys. Žiūr. “Ateities” š. 
m. 3 nr., 65-66 psl.

Skautų veikla
• Sv. Jurgio šventė paminėta ba

landžio 27 d. pamaldomis Prisikė
limo šventovėje, dalyvaujant organi
zuotai “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tams. Popiet salėje buvo iškilmin
ga sueiga ir skaučių įžodis. Dalyvavo 
ir Hamiltono “Širvintos” tunto skau
tės. Sveikino LSS vyr. dvasios va
dovas s. T. Augustinas, OFM. Po su
eigos, kurią tvarkė sk. v. si. R. Sap
lys, skautai-tės, jų tėvai ir svečiai tu
rėjo progos pamatyti “Mirgą”, kurią 
suvaidino “Aitvaras”. Už šį gražų pa
sirodymą rengėjai dėkoja režisorei s. 
A. Biškevičienei.

• Jaun. skaučių įžodį davė Z. Ba
cevičiūtė, R. Minliauskaitė, M. Šalt- 
miraitė, D. Simanavičiūtė, L. Stanu- 
lytė, J. Totoraitytė ir D. Tumaitytė.

Kissingerio flirtas
Atolydžio politikoje Ameri

kos valstybės sekretorius dr. H. 
Kissingeris, padaręs daug nuo
laidų sovietams, bet mažai ką 
laimėjęs, panūdo atiduoti Sov. 
Sąjungai ir Baltijos valstybes. 
Žurnalistas Bill Anderson, ku
ris pirmas išvilko viešumon tą 
Kissingerio užmojį, š.m. balan
džio 19 d. “Chicago Tribune” 
dienraštyje paskelbė rašinį 
“Friends of Baltic cause win 
fight”. Jame aprašoma baltiečių 
protestai ir Valstybės Departa
mento pareiškimas, žadąs nepri
pažinti Baltijos valstybių anek
sijos (apie tai plačiau buvo rašy
ta “TŽ” 18 nr.).

Taigi, vakariečių flirtas su 
sovietais stiprina sovietinę im
periją ir silpnina laisvojo pasau
lio jėgas. M.

Skaučių įžodį davė R. Baliūnaitė, A. 
Kasperavičiūtė, L. Keršytė, A. Sen- 
džikaitė, K. Šimkutė, A. Sinkevičiū
tė, D. Sukauskaitė.

• Šv. Jurgio šventės proga apdo
vanotos žymenimis Už nuopelnus su 
rėmėjo kaspinu V. Gaputienė ir M. 
Vaitkienė; Tėvynės dukros žymeniu 
v. sk. v. si. Snaigė Valiūnaitė. Pakel
tos į vyresniškumo laipsnius: į vair. 
1. R. Bubelytė ir A. Narbutaitė; į psl. 
1. D. Barakauskaitė, S. Burokaitė, O. 
Jurėnaitė, L. Karosaitė ir A. Paliu
lytė.

• Tryliktoji stovykla Romuvoje 
bus liepos 19 — rugpjūčio 2 d. d. 
Registruotis iki liepos 1 d. įmokant 
$5, kurie bus įskaitomi į stovyklos 
mokestį. Jis bus toks: 1 sav. 1 asm. 
$40, 2 asm. $70, 3 asm. $125; 2 sav. 
1 asm. $70, 2 asm. $125, 3 asm. $170. 
Sesių pastovyklės viršininke I savai
tę sutiko būti s. L. Gvildienė; skautų 
pastovyklės viršininku bus s. A. Ba- 
ziliauskas.

• Balandžio 26-27 d.d. LSS tary
bos pirmijos posėdyje Niujorke da
lyvavo v. s. M. Vasiliauskienė ir v. s. 
C. Senkevičius. Svarstyti ateinančių 
rinkimų ir kiti einamieji reikalai.

• Gegužės 13, antradienį, 7.30 v. 
v., skautų būkle šaukiama skautinin
kų ramovės sueiga. Visi prašomi da
lyvauti. C. S.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
1596 Bloor Street West

Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
MISSISSAUGA, grąžus 7 kambarių modernus namas. Visi dideli 
kambariai. Kilimai. Parduoda dėl išvykimo iš Toronto. Kaina $85.000.
SWANSEA, gražus, pilnai modernizuotas 5 kambarių namas per du 
augštus. Palieka naujus — šaldytuvą, virimo krosnį, plovimo mašina 
ir džiovintuvą. Kilimai. Garažas. Prašoma kaina $49.900.
GLENLAKE gatvėje, gerame stovyje per du augštus 6 kambarių 
namas; 3 prausyklos, dvi virtuvės, užbaigtas rūsys. Galima greitai 
užimti. Kaina $49.900.
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. įmokėti 
apie $20,000. 9% mortgačius.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA

Į
IMA:

9!6% už asm. paskolas

9!6% už mortgičius

milijonų dolerių

MOKA:
816% už 1 m. term. dep.
7’/į % už taupymo s-tas
8!/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

________ AKTYVAI virš 10
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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

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

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

1 1 1 3 Dundas St. W., Teal CzlCA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

A. J. MORKIS 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 nekilnojamą 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 P.r.° 9 •"——

3 vist verslo bei
Telefonas: 533-4363 reklaminiai

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai

R. CHOLKAN & CO. 
cmm LTD. REALTOR

' REAL ESTATE —
GENERAL INSURANCE

MISSISSAUGA, gražus, didelių kambarių, 3-jų miegamųjų, viena- 
augštis, pasakiška, moderni virtuvė su įmontuota indams plauti ma
šina, spalvota kepimui - virimui plyta, šaldytuvas ir kiti priedai, 2’ 
didžiuliai kambariai su baru ir kilimais rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, kiemas su vaismedžiais. Prašoma kaina tik $89.80(f 
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $15.000 įmokėti, puikus di
džiulis 11 kambarių, atskiras mūrinis namas, 2 prausyklos, 3 virtu
vės, gražiai įrengtas didžiulis poilsio kambarys rūsyje su baru; gauna 
apie $5000 nuomos, be to, butas šeimininkui.
RATHBURN — KIPLING, atskiras mūrinis 3-jų miegamųjų viena- 
augštis, didžiulis kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, galima tuo
jau užimti, prašoma kaina tik $64.900.
KINGSWAY, puikus vos keliolikos metų senumo, atskiras, mūrinis 
6 butų pastatas (sixplex), 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai kambariai, 
balkonai, 6 garažai su privačiu įvažiavimu, netoli krautuvių bei susi
siekimo, neblogas pirkinys, kaip 6 vienaaugščiai viename name. 
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $15.000 įmokėti, gražus, 7 kambarių 
mūrinis namas; dvi prausyklos, puikiai užbaigtas rūsys, garažas.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584



<b SKAITYTOJAI PASISAKO nimą; kad efektinga politinė veikla 
turi 1)011 vieninga.

Perskaitęs Solženicino “Gulagą”, 
priėjau išvados, kad sovietiniai ru-

vieną knygą — 1970 m. Rygoje išleis
tą komunistinį veikalą “Burgeois 
Diplomacy”. Visos mūsų valdžios įs
taigos knibždėte knibžda komunistų

"Gintaro”...
(Atkelta iš 8-to psl.)
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VERTINGIAUSIA GĖLĖ 
MOTINAI

Laisvojo pasaulio lietuviai mini 
Motinos Dieną. Tam kartais paren
kamas šeštadienio vakaras gegužės 
mėnesio pradžioje. Minėjimo progra
ma būna dviejų dalių — meninė ir 
linksmoji su šokiais ir gėrimais. Iš
gėrimai nelabai derinasi su dienos 
kilnumu, su pagarba motinai. Būda-

buvo paklusnus savo motinai, savo 
tėvams. Jis vykdė jų nurodymus, pa
tarimus ir lietuviškoje srityje.

ši gėlė iškelia motinos, tėvų vertę 
ne tik kaip tėvų, bet ir kaip lietuvių. 
Yra mažamokslių lietuvių, kurie sa
vo lietuviškumą — lietuvių kalbą, 
raštą ir kitas lietuviškas vertybes 
perduoda savo vaikams net neturė
dami pašonėje lietuviškos mokyklos,

sai visdėlto bijo pasaulio viešosios 
nuomonės. Jie tik ir tenori, kad mes 
peštumėmės tarpusavyje arba vieni 
kitiems “lenciūgėlius” šoktume: tuo
met nebelieka laiko skelbti pasauliui 
apie sistemingą mūsų tautos naiki
nimą.

Whitlamo valdžia, pataikaudama 
Maskvai, mūsų introvertiškumu kaip 
tik ir pasinaudojo. Kai Australijos

bei jiems prijaučiančių. Neseniai 
ilga (156 žodžių) telegrama, siųsta 
Whitlamui apie persekiojimus Lietu
voje, “dingo be žinios” ministerio 
pirmininko įstaigoje.

Iš viso komunistai Australijoje 
smarkiai pakėlė galvas, kai darbie- 
čių partija perėmė federacinę val
džią prieš dvejus metus. Nuo to lai
ko infliacija padidėjo, bedarbių

L. Namų — pirm. J. Strazdas, 
“Atžalyno” — p. Lelienė, “Var
po” — P. Dunderas, “Aitvaro 
— A. Byškevičienė. Valentina 
Balsienė paskaitė savo eilėraštį, 
sukurtą specialiai “Gintaro” su
kakčiai. Su sveikinimais daug 
kas jungė ir dovanas. Gauta vi
sa eilė sveikinimų raštu iš Liet.
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CZ/cagos lietuvių horizonte
U VLADAS RAMOJUS ----- ------------------ —

vo atsitikimų, kad iš Motinos Dienos 
minėjimo kaikurie tautiečiai išeida
vo girti. Ar girtumu pagerbiama mo
tina? Girto pagarba motinai yra ne 
jos pagerbimas, bet įžeidimas, nežiū
rint kur motina būtų — čia pat, kur 
kitur ar jau būtų mirusi.

Daugumoje lietuvių kolonijų Mo
tinos Dienos minėjimai rengiami be 
šokių ir išgėrimų, jungiami su šeš
tadieninės mokyklos mokslo metų 
baigimu. Baigusieji gauna pažymėji
mą ir gėlę. Pasibaigus iškilmėms, 
vaikai tas gėles įteikia savo moti
noms. Ta gėlė motinai yra vertin
giausia — ji yra vaiko intensyvaus 
darbo bei pastangų ženklas. Jei vai
kas gavo tą gėlę, tai dėlto, kad jis

o pasitaiko lietuvių tėvų su augštuo- 
ju išsilavinimu, kurie savo vaikų ne
leidžia į lietuvių šeštadieninę mo
kyklą, nors ji yra už vieno bloko. 
Tokioje šeimoje motina negali gauti 
vertingos gėlės. Tokie tėvai negali 
užantspauduoti ir savo lietuviškumo, 
nes tas jų lietuviškumas labai silp
nas. J. J.

LAIŠKAS IS TASMANIJOS
Po ketvirčio šimtmečio šiame že

mės pusrutulyje mes Tasmanijoje 
priėjome išvadą, kad politinė veikla 
turi būti glaudžiai susijusi su kultū
rine ir atvirkščiai; kad daugiausia 
Lietuvai pasiekia tie, kurie mokslu, 
menu ar kitokiais būdais yra pasi
žymėję bei praturtinę vietinį gyve-

spauda paskelbė apie Pabaltijo pri
pažinimą, mes ėmėm rėkti, o parla
mentarai paprasčiausiai atvožė: “Ko
dėl protestuojate staiga dabar? Ko
dėl ligi šiol Pabaltijo problemų ne
garsinote?”

Vienas autralietis pastebėjo, kad 
Australijos knygų rinkoje nėra nė 
vienos padorios knygos anglų kalba 
apie Lietuvą arba apie Pabaltijo 
valstybes. Knygų parduotuvės turi 
tuzinus “paperback” leidinių apie Či
lę, Vietnamą, Bangladeš, Pietų Af
riką ir net Zambiją, o apie Estiją, 
Latviją, Lietuvą nieko.

Australijos užsienių reikalų minis
terija turi savo 6000 tomų “reference 
library”. Apie Pabaltijį jie turi tik

skaičius pakilo (ir vis greitėdamas 
tebekyla), fabrikų daugybė užsida
rė, akcijos krito, o žmonėse vis di
dėja susirūpinimas, nerimas. Vienu 
metu jau pradėjau rimtai galvoti, ar 
neteks vėl kur emigruoti, t.y. bėgti 
nuo komunistų nasrų... Bet, pa
skaičius Tavo laišką, atrodo, kad gal 
Trudeau Kanadą irgi į panašią pusę 
gali patraukti...

Apie dr. I. Rudaitį ir kitus 4 kali
nius girdėjome, rašėm protestus ir 
prašėm Whitlamą, kad besilankyda
mas Maskvoje užtartų juos ir prašy
tų Brežnevą juos paleisti. Tam daug 
vilčių neturime, bet bandyti galima, 
ypač kai Whitlamas dedasi prispaus
tų tautų gynėju.Tavo A. Tasmanietis

GEGUŽES 15
AR LAIMĖSITE
*100,000.-?

Gegužės 15-tęję bus pirmasis “Wintario” loterijos traukimas

Ir jūs galite laimėti $10.000, $1000 arba $100. Yra 1350 prizų

vien pirmajame traukime. Bilieto kaina tik vienas doleris

Taigi, susidomėkite,"Išbandykite savo laimę “Wintario” ioterijdj^;

Kankinių par. kat. moterų bei 
taut, šokių grupių JAV-se. Kal
bose bei sveikinimuose buvo pa
brėžti nuopelnai buvusių “Gin
taro” vadovų ir ypač dabartinių 
— p.p. Karasiejų. Tėvų komite
tas visus vadovus atžymėjo gė
lėmis. Iškilmė baigta Lietuvos 
himnu.

Taip Toronto gintariečiai 
įžengė į trečiąjį savo veiklos de
šimtmetį. Ir toliau jam reikės iš
likti jaunu, pajėgiu, dinamišku, 
plačiu vienetu, jungiančiu lie
tuvišką dainą, šokį ir muziką. 
Šiuo metu torontiškis “Ginta
ras” yra augšto meninio lygio 
mėgėjų vienetas, kuriam visi 
linki ir toliau išsilaikyti neleng
vai pasiektoje augštumoje.

L. Namuose gintariečiams ir 
svečiams tėvų komitetas suruo
šė priėmimą. Jų komitetą suda
ro: V. Balsienė, A. Jagėla, A. 
Kaminskas, E. Namikienė, A. 
Nausėdas, O. Radzevičienė, K. 
Rusinas, B. Saplys, V. Siminke- 
vičienė, A. Valadkienė, M. Vasi
liauskienė, G. Tarvydienė. Pri
ėmimo metu “Gintaro” vadovas 
J. Karasiejus kiek sumažino su
sirinkusių sukaktuvinį džiaugs
mą, pranešdamas, kad dėl šei
minių reikalų bent laikinai pa
sitraukiąs iš vadovo pareigų.

Taip liko palydėti praeitin du 
sėkmingi dešimtmečiai. Bv.

Sudbury, Ontario
KLB SUDBURIO APYLINKĖS 

VALDYBA maloniai kviečia visus 
apylinkių lietuvius atsilankyti į Mo
tinos Dienos minėjimą gegužės 10 
d. slovakų salėje, 28 Alder St. Pra
džia 6.30 v.v. Programoje: paskaita, 
meninė dalis, šokiai, grojant geram 
orkestrui, loterija, bufetas ir baras. 
Atsilankykime ir pagerbkime moti
nas, nes motinos reikšmė yra labai 
didelė ne tik pavienio asmens, šei
mos gyvenime, jų formavime, bet ir 
visos visuomenės. Valdyba

JURGIS SKARDIS, Kanados Lie
tuvių Fondo atstovas iš Sault Ste. 
Marie, lankėsi Sudburyje aukų rei
kalu. Antanas Lapienis paaukojo 
$100, o kiti pasižadėjo aukoti vėliau.

K. A. S.

t. y. naujoje Ontario loterijoje

Ar jau įsigijote bilietą? w

- visi laimime

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

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

2483 Lakeshore Blvd. West Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 535.^58
TORONTO, ONTARIO
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ----------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvę, Latviją, Estijq, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, 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.

LIETUVIŲ Baltic Exporting Co. 480 Roncesvalles Ave., 
ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Pas gydytoją
Gydytojas — ligoniui:
— Nepamirškite, kad didžiau

sias jūsų priešas yra alkoholis.
— Bet, gydytojau, negi jūs 

norite, kad aš prieš jį pasiro- 
dyČiau bailiu.

Kaimynai
— Tai nepakenčiama! Jūsų 

šuo sudraskė mano viščiuką!
— Ačiū, kad pasakėte. Jis 

šiandien negaus vakarienės.
Amžius

— Kiek tamstai 
Moteriškė tyli.

— Gal tamstai šis 
nėra malonus?

— Visai ne! Tik 
nemalonus.

Atostogos
— Kaip tu šiemet ketini atos

togauti?
— Nežinau. Viršininkas dar 

nepasakė kada, o žmona nepasa
kė kur.

Tėvas ir sūnus
šeštadienio rytais dažnai ma

tome važiuojantį nušvitusį tėvą 
ir susiraukusį jaunuolį. Aišku 
— važiuojama į lituanistinę mo
kyklą.

• Auksas išbandomas ugnimi, 
moteris — auksu, o vyras — 
moterimi (Anonimas).

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.,
šeštadieniais nuo 9 v.r. - 12 v.

LIETUVIŲ OPEROS TRIUMFAS
Čikagos Lietuvių Opera balan

džio 26 d. Marijos Augšt. Mokyk
los salėje įvykusiu trečiuoju G. Do
nizetti “Meilės eliksyro operos 
spektakliu užbaigė 19-tąjį darbo se
zoną. “Meilės eliksyro” pasisekimas 
buvo toks milžiniškas, jog neliko jo
kios abejonės, kad sukaktuvinio 20- 
tojo sezono apvainikavimui naujų 
lietuviškų operų spektakliais visi 
vartai yra pilnai atidaryti. Svarbiau
sia, kad publika beveik sausakim
šai užpildė visus tris spektaklius, 
kad atsirado rekordinis mecenatų 
bei rėmėjų skaičius — iš viso 98, 
savo aukomis užtikrinę operos iš- 
bridimą iš galimų nuostolių. Ir tre
čia, pagrindinė žinia, kad “Meilės 
eliksyro” spektakliai praėjo su ne
lauktai augštu meniniu pasisekimu. 
Pastatymas taip patiko publikai, jog 
apie “Meilės eliksyrą” didžiulė dau
guma Čikagos lietuvių kalba su di
deliu entuziazmu. Tą pastebėjo ir 
amerikiečiai po premjeros. CBS te
levizijos II kanalo atstovai operą nu
filmavo ir gegužės 4 d. jos frag
mentus rodė plačiosioms amerikie
čių masėms. Čikagos simfoninio or
kestro nariai, palydėję “Meilės elik
syro” lietuviškus spektaklius, po 
premjeros specialiai užsakė bi
lietus savo žmonoms ir šeimos na
riams. Lietuviškus “Meilės eliksyro” 
spektaklius stebėjo vienas kitas ame
rikietis muzikos kritikas ir šiaip ži
nomi muzikos gyvenime žmonės. Ilgą 
pokalbį su sol. profesijonalu Algir
du Voketaičiu perdavė viena popu
liariųjų radijo stočių. Didieji Čika
gos dienraščiai gal pirmą kartą di
džiųjų įvykių panoramoje minėjo ir 
mūsų operos spektaklius.

JIE BUVO VISI GERI
Sunku būtų sugriauti visuotinį 

publikos įsitikinimą, kad “Meilės 
eliksyre” didžiausią įspūdį padarė 
profesijonalas solistas A. Voketai- 
tis, sukūręs komišką dr. Dulcamaros 
vaidmenį. Kai Voketaitis pasirody
davo masinėse ar mažesnėse sceno
se, savo vaidyba, savo išgyvenimų 
jėga tas scenas tiesiog valdė, ir jam 
plojimų audra būdavo pati didžiau
sia.

Šalia Voketaičio, nepamainomas 
buvo mūsų draugas Stefan VVicik, 
atlikęs nors įdomų, bet kartu ilgą 
ir sunkų kaimo vaikino Nemorino 
vaidmenį. Kai trečiojo spektaklio 
metu sėdėjau šalia muzikos kritiko 
prof. Vi. Jakubėno, jis perdavė ne 
tik savo, bet taip pat maestro V. 
Marijošiaus ir jo asistento A. Va- 
saičio nuomonę, kad Lietuvių Opera 
laikysis tol, kol lyrinio tenoro vaid
menyse galės dainuoti S. VVicik, lie
tuviškai tariąs jau neblogiau ir už 
Alg. Brazį ir kitais metais pooperi- 
niame baliuje pažadėjęs pasakyti 
kalbą lietuviškai. Mieloji Gina Cap- 
kauskienė pagrindinį Adinos vaid
menį atliko puikiai. Žavios buvo tos 
vietos, kur pilnai prasiverždavo jos 
koloratūra. Operos choro augintinė 
Margarita Momkienė nedideliame 
Giannetos vaidmenyje, ypač II v. 
antrajame paveiksle, sukūrė neuž
mirštamą charakterį, nesiskiriantį 
nuo profesijonalu. Algirdas Brazis 
karininko Belcore vaidmenyje gal 
nebuvo tokiose viršūnėse, kokias pa
siekė pernykščiame “Kaukių baliu
je”, bet be jo mūsų opera neapsiėjo 
praeityje, neapsieis ir ateityje. Tas 
vyras su profesijonaline patirtimi ir 
dideliu muzikalumu yra nepamaino
mas Lietuvių Operos ramstis.

Ką naujo “Meilės eliksyre” dar 
pastebėjom? Sakyčiau, kad labai ryš
kų režisoriaus įnašą. Tą darbą per

trumpą laiką atliko iš Niujorko spe
cialiai pakviestas profesijonalas rež. 
Herbert Beattie. Per keliasdešimt 
repeticijų operai savo duoklę atida
vę chormeisteriai A. Stephens ir A. 
Gečas, o taip pat rečitatyvų akom
paniatorius A. Jurgutis, gerai pa
ruoštą chorą perdavė maestro Vyt. 
Marijošiui ir jo asistentui muz. A. 
Vasaičiui. šie du vyrai sulydino so
listus su choru ir kaj-tu su režiso- 
ritini sukūrė scenas bei pasiekė to
kio meninio lygio, kokio visuomenė 
nesitikėjo. Savo akimis mačiau tre
čiąjį muz. A. Vasaičio diriguojamą 
spektaklį pilnutėlėje Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje, priekyje sėdint Si
mui Kudirkai, vienai viešniai iš Lie
tuvos baleto ir svečiams iš įvairių 
vietovių. Spektaklis buvo toks ma
lonus, kad tiesiog nesinorėjo, jog 
jis baigtųsi. Kadangi kaimynystėje 
sėdėjo prof. VI. Jakubėnas, vis klau
siau jo nuomonės, koks skirtumas 
tarp Vyt. Marijošiaus ir AIv. Vasai
čio diriguojamų spektaklių. Maestro 
Vyt. Marijošiaus spektakliai esą bu
vo vedami netokiu greitu tempu, 
juose buvo pasiekta dar daugiau mu
zikinio spalvingumo. Bet man be 
galo patiko ir jaunosios kartos diri
gento muz. A. Vasaičio vadovauja
mas spektaklis. Baigdamas trumpą, 
žurnalistinį “Meilės eliksyro” lietu
viško spektaklio aptarimą, ypač su 
pagarba lenkiuosi chorui kartu su 
visais spektaklių dalyviais, nes, jei 
neturėtumėm tokio puikaus choro, 
nebūtų ir tokių vientisų augšto me
ninio lygio spektaklių, nors pasi- 
kviestumėm profesijonahis režiso- 
rius ir solistus. Pagarba visam Či
kagos Lietuvių Operos chorui, kurio 
žingsnius seku ir plunksna palydžiu 
nuo pirmųjų jo įsikūrimo darbų.

DŽIAUGSMO POKYLIS
Balandžio 27 d. popiete apie 250 

asmenų susirinko Į Lietuvių Operos 
džiaugsmo pokylį Jaunimo Centre. 
Čia matėsi visi operos vieneto na
riai, vadovai, 98 poros mecenatų, 
spaudos ir radijo žmonės. Visus iš
troškusius gaivino mecenato Justi
no Mackevičiaus, jn., Standard Fe
deral taupymo bendrovės preziden
to, nupirkti užsieniniai gėrimai, bu
vo skanūs pietūs, o po to šokiai A. 
Stelmoko muzikai grojant. Po pietų 
oficialiai programai vadovavo sol. 
St. Baras, pakviestas operos v-bos 
vicepirm. V. Momkaus. Operos vie
netą pasveikino Lietuvos gen. kon
sule Čikagoje J. Daužvardienė ir 
ugningais plojimais pasitiktas Simas 
Kudirka. Operos vadovybė, apdova
nojusi operos labui per 10 metų ra
šančius žurnalistus J. Janušaitį ir 
A. Naką iš Detroito specialiais su
kaktuviniais žymenimis, panašią do
vaną įteikė ir S. Kudirkai. Oficialio
ji dalis užbaigta operos v-bos pirm. 
Vyt. Radžiaus ir maestro Vyt. Ma
rijošiaus žodžiais. Po kelių metų 
pertraukos vėl pasirodęs operos ba
liuje (o aš pasirodžiau todėl, kad 
jau buvo atostogų diena), ten ra
dau nemažesni entuziazmą ir norą 
dirbti, koks būdavo ankstyvesniais 
metais. Vieneto narių tarpe mačiau 
ir nemažai gyvo jaunimo. Tai vis 
ženklai, kad Čikagos Lietuvių Ope
ros kelias dar užtikrintas.

P. S. Galimas dalykas, kad per 
ateinančias tris savaites mano skil
ties nebus, nes išvykstu atostogų. 
Ateityje pasistengsiu neužmiršti tų 
svarbesnių įvykių, kurių iki šiol ne
suspėjau aprašyti.

Kova už laisvą Lietuvą nejnta- 
noma be laisvos lietuvių spau
dos.

metų?

klausimas

atsakymas

JOHN’S ELECTRIC
343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646 

šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 • Džiovintuvai 
nuo $55.95 • Pataisyti ir pilnai garantuoti • Važiuojame taisyti ir į 
namus • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reik

menis. • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
PERKAME — PARDUODAME — MAINOME

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europol "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Llq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

PERKI ŠEVį AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas arba naujas mašinas gausite per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)
C H E V - O L D Scourtesy----  2749 Lakeshore Blvd.

• Raštinė: 255-9151 Toronto • Namai 767-7820

V BaČėnaS All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.

Toronto, Ontario
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8

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

• Valteris Drešeris Realtor Mgr. t 231-6226
• Helen Bailey (Balčiūnienė) 233-3323
• Arvidas Zakarevičius 233-3323
• Pranas Barauskas, F.R.I. 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 valandoj 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. ryto 
iki 6.30 vai. vok. Šeštadieniais 
nuolO v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai

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

— Sį sekmadienį — Kristaus Dan
gun Žengimo šventė. Vienuoliktos 
vai. pamaldų metu — pirmosios 
Komunijos iškilmės. Vaikai iškil
mėms renkasi 10.30 v. Šeštadienį, 2 
v.p.p., jie susirenka pirmajai išpa
žinčiai ir bendram sekmadienio pa
siruošimui.

— Iš šios parapijos palaidota: a.a. 
Vladas Germanavičius, a.a. Liudas 
Bilkštys, a.a. Ambrozijus Rudnickas, 
a.a. Jonas Barškėtis ir a.a. Petro
nėlė Makuzienė (iš Rodney, Ont.). 
Visų mirusiųjų artimiesiems nuošir
di užuojauta.

— Dėkojame seselei Onai Mikai- 
laitei ir mokyt. Irenai Kryževičiū
tei už tikybos pamokas pirmosios 
Komunijos vaikams. Tikybos pamo
kos užbaigtos praėjusį sekmadienį.

— Pradedami ruošti naujiems pa
minklams pamatai. Kapinių lankymo 
diena bus gegužės 25.

— Popiežiaus labdarai antroji 
rinkliava — šį sekmadienį abejų pa
maldų metu.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 9 v. 
r., už Labanauskų šeimos mirusius; 
sekmadienį, 10 v.r., už a.a. Elz. Stan- 
kienę ir P. Gricaitę, 11 v.r. — p. 
Visockienės šeimos mirusius ir Kaz. 
Černiauską.
Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Pamaldos, sekmadienio mokyk

la bei I metų konfirmandų pamo
kos vyksta kas sekmadienį 9.30 v. 
ryto.

— II metų konfirmandų pamokos, 
pradedant šiuo mėnesiu, būna du 
kartus į savaitę — trečiadieniais ir 
penktadieniais, 5.30 v.p.p., bažnyčios 
patalpose. S. m. konfirmacija įvyks 
birželio 22 d. konfirmandų bei tėvų 
nutarimu.

— Ryšium su liet, moterų draugi
jos loterija, kuri įvyks parapijos bir
želio 15 d. iškyloje, fantus renka 
Marija Dambarienė ir Ema Stur- 
mienė.

— Sį sekmadienį prieš ir po pa
maldų Silvija šarkutė ir Jonas Dam- 
baras renka solidarumo įnašus.

— Gegužės 3 d. Išganytojo par. 
4.30 v.p.p. susituokė Zita Juknaitė 
su Edward Paskowski. Apeigas atli
ko kun. A. Žilinskas. Dievo palaima 
bei mūsų linkėjimai telydi juos visa
dos.

Vietoje gėlių aukos spaudai. 
A.a. Liudui Bilkščiui mirus, jo 
atminimui vietoj gėlių paauko
jo “T. Žiburiams” $20 VI. ir J. 
Plečkaičiai. A.a. Vladui Germa
navičiui mirus, vietoj gėlių jo 
atminimui paaukojo “T. žibu
riams” $20 Jadvyga Barzdai- 
tienė.

V. J. Plečkaičiai, pagerbdami 
a.a. Liudo Bilkščio atminimą, 
vietoj gėlių, “T. Žiburiams” pa
aukojo $20.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms ir viešnioms už man 
suruoštą tokį puikų mergvakarį 
bei gražias dovanas. Aš jas labai 
vertinu ir už jas esu labai dė
kinga. Nuoširdus ačiū visoms 
ponioms ir panelėms.

Regina Mačiulytė

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė vienam asmeniui arti Prisi
kėlimo bažnyčios. Tel. 535-8798.
IŠNUOMOJAMI du kambariai ir 
virtuvėlė su baldais III-me augite. 
Skambinti tel. 532-8272.

PARDUODAMAS
žemį* kaina naujas mūrinis namas: 
dviejų augštų, 5 miegamųjų; įreng
tas rūsys, balkonas, 3 prausyklos. 
Niagara Falls, Ont. Skambinti po 6 
v. vakaro tel. 685-0585 St. Cathari
nes, Ont.

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 535-4329.
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 
2265 Bloor St W. 
kampas Bloor -Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 4 d. mūsų šventovė

je pirmąją Komuniją priėmė 20 vai
kučių. Mišių metu giedojo sol. Algis 
Simanavičius.

— Sveikiname “Gintaro” ansamb
lį. minintį savo 20 metų sukaktį.

— Gegužės 1 d. iš mūsų šventovės 
palaidotas Zenonas Barškėtis. Žmo
nai, sūnui, tėvams, broliui, seseriai 
Danai Vaidilienei ir jų šeimoms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. Giliai 
užjaučiame: klebonijos šeimininkę 
Eugeniją Underienę, mirus jos ma
mytei; Danių, Justiną ir Antaną 
Laurinavičius bei Gajutę Budrienę, 
mirus jų dėdei. Mirus Vladui Ger
manavičiui, reiškiame užuojautą gi
minėms.

— Pakrikštyta Simona-Marija, Vi
taliaus ir Rūtos Reznikų dukrelė.

— Santuokai rengiasi Salomėja 
Puodžiukaitė su Kendall Ross, Ma
rija L. Romeikaitė su David A. Thi- 
bideau, Viktoras E. Norušis su Ona 
J. Jonaityte, Regina Mačiulytė su 
Dominic Lazzaro.

— Gegužinės pamaldos — sek
madieniais po 11.15 v. Mišių, antra
dieniais ir ketvirtadieniais — 7.30 
v. vakaro, kitomis dienomis — po 
8 v.r. Mišių ir šeštadienį — po 9 
v.r. Mišių.

— Choro repeticijos gegužės 7 d., 
7.30 v.v., moterų balsams, ketvirta
dienį, 7.30 v.v., visiems.

— Gėlių ir kepinių pardavimas 
yra rengiamas ateitininkų tėvų ko
miteto šį sekmadienį par. salėje.

— Antroji rinkliava šį sekmadienį 
bus daroma popiežiaus labdaros dar
bams.

— Aušros stovykla bus liepos 6-20 
d.d., ateitininkų — liepos 20 — rug
pjūčio 2 d.d.

— Vajus šventovės atnaujinimo 
darbams tęsiamas toliau. Daugelis 
parapijiečių aukoja net didesnes su
mas. Nuoširdi padėka visiems gera
dariams.

— Mišios: šeštad. 8 v. — už Ma
riją Bortkertienę, užpr. Slėnių šei
mos; 8.30 v. — už'Vincą Tamašaus
ką — 1 metinės, užpr. M. Žymantie
nės; 9 v. — Motinos D. novenos da
lyvių intencija; 9.20 v. — už Izidorių 
Gailiūną, užpr. J. Gailiūnienės; 9.40 
v. — už Adelę Janulionienę, užpr. 
O. Indrelienės; sekmad., 8 v. — už 
Nataliją Baltakienę, užpr. L Vadaus- 
kienės; 9 v. — Motinos Dienos daly
vių intencija; 10 v. — už Stasį Čer
niauską, užpr. J. Černiauskienės; 
11.15 v. — už Mykolą Dervinį, užpr. 
S. Dervinienės; 7 v.v. — už Vincą 
Tamašauską užpr. Toronto kuopos 
savanorių. /! --
"Lietuvių Namų žinios

— Motinos Dienos proga gegužės 
11 d. LN šeimininkės pietums žada 
paruošti paįvairintus valgius. Ant 
stalų bus galima laikyti vyną. Taip 
pat žada gėlėmis papuošti motinas 
ir stalus. Laukiama, kad daugelis 
lietuvių tą dieną ne tik ateis į LN 
popietę, bet atsives ir savo mamy
tes. Jos bus tinkamai pagerbtos.

— Š.m. gegužės 11, sekmadienį, 
Vytauto Didžiojo menės balkone 
įvyks naujiems L. Namų nariams 
įrašyti vajaus talkininkų susirinki
mas. Kviečiami visi, kurie šiuo rei
kalu LN gali ir nori padėti. Labai 
svarbu, kad dalyvautų tie, kurie jau 
yra pasižadėję talkinti ir yra paėmę 
kvitų knygeles.

— LN Moterų Būrelis mano per
tvarkyti sekmadienio popiečių tar
nybą — žada įvesti popiečių šeimi
ninkes (hostess) ir patarnaujan
čioms prie stalų uniformas. Popiečio 
šeimininkė ne tik palaikys tvarką, 
bet ir vietoje priims svečių nusi
skundimus.

— Pastebėta, kad svetainės "Lo
kys” lankytojai kartais išsineša 
alaus bokalus. Nors geriamųjų in
dų išsinešimas dažnai yra prakti
kuojamas iš ne pirmos eilės įstaigų, 
tačiau “Lokio” administracija mano, 
kad šioje svetainėje to neturėtų bū
ti. LN svetainė “Lokys” yra mūsų 
visų turtas ir turime visi ją saugoti 
bei žiūrėti, kad neįsigalėtij blogi pa
pročiai.

— LN reikia dviejų valytojų dar
bininkų nakties darbui. Suinteresuo
ti prašomi kreiptis tel. 533-9030 pas 
reikalų vedėją.

— Praėjusią savaitę LN nario 
įnašus įmokėjo: Krakaitis Albinas, 
Vanagas Adolfas, Lukas Antanas, 
Kevalaitis Pranas, Sinika Nikode
mas, Miškinis Vincas ir Viskontie- 
nė Stasė po $100; Žemaitis Algis ir 
Sčepanavičius Bronius —' po $75; 
Urnavičienė Ona papildė $50.

Povilas Jutelis, “T. Žiburių 
skaitytojas bei rėmėjas nuo pat 
įsikūrimo dienų, dabar gyvenąs 
Sudburyje, lankydamasis Toron
te, aplankė ir “TŽ” redakciją. 
Ta proga laikraščiui paaukojo 
$10.

PRIVATUS PARDAVIMAS
EGLINTON — BATHURST, $20.000,00 įmokėti, mūrinis, atskiras 
dviejų aūgštų, 12 kambarių namas; 3 prausyklos, garažas, privatus 
įvažiavimas. $8.300,00 metinių pajamų.
EGLINTON — OAKWOOD, $30.000,00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
trijų butų 16 m. senumo pastatas (triplex). Kiekvienas butas turi 
po 2 miegamuosius. Du mūriniai garažai.
JANE — ANNETTE, $30.000,00 įmokėti, mūrinis, atskiras, trijų 
butų 18 m. senumo pastatas (triplex). Kiekvienas butas turi po 2 
miegamuosius. Du mūriniai garažai.

Namai išmokėti. Nekooperuojama su namų pardavimo įstaigom.

Skambinti telefonu 783-2105

Garsioji Kleveiando “Grandi
nėlė” su savo šokėjų grupe ir 
orkestru atvyksta į Torontą ge
gužės 10, šeštadienį, ir Anapilio 
salėje atliks visai naują progra
mą (žiūr. skelbimą). Joje yra ne
mažai vaidybinio ir humoristi
nio elemento. Rengia — Anapi
lio Moterų Būrelis.

Motinos Dienos minėjimas ir 
Maironio mokyklos mokslo me
tų užbaigimas įvyks šį sekma
dienį, gegužės 11 d., 4 v.p.p., 
Anapilio salėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Mokykloje 
pamokos pasibaigs gegužės 10, 
šeštadienį. Mokiniai bus paleisti 
namo 11 v. Tradicinė Maironio 
mokyklos mokytojų vakarienė 
dėl susidėjusių sąlygų neįvyks. 
Mokytojai pageidauja, kad va
karienės pinigai būtų paskirti 
mokinių ekskursijai. Birželio 7 
d. yra ruošiama mokyklą baigu
sių mokinių ekskursija į Tūks
tantį salų.

Immaculate Heart of Mary 
šventovėje, 131 Birchmount Rd. 
& Danforth Ave. Toronte, bus 
Marijos garbei procesija lauke 
ir Rožinis gegužės 13 d., 7 vai. 
30 min. vakaro. Procesijos bus 
kiekvieno mėnesio 13 dieną iki 
spalio mėnesio. Važiuoti Bloor 
gatvės požeminiu iki Main sto
ties ir imti Cliffside autobusą 
Nr. 20. Lietuvių kalba galima 
skambinti 763-4233 po 6 vai. 
vak. (Sklb.)

“Paramos” kredito koopera
tyvas balandžio 30 d. užbaigė su 
$10,121,000.00 balansu. Per pir
mus 4 mėnesius “Parama” pa
augo $1,216,000.00. Mortgičių 
išduota $870,000.00, asmeninių 
paskolų $150,000.00. Šiuo metu 
“Paramoje” yra pakankamai pi
nigų paskoloms, mortgičiams. 
Nariai kviečiami pasinaudoti 
šiuo pigiu kreditu. “Parama” 
įsijungė į Ontario Credit Union 
League Stabilizacijos Fondą, 
kuris garantuoja visus “Para
moje” esamus narių indėlius 
100%. Be to, “Parama” turi 1 
milijono draudimą (bonding) ne
sąžiningumo ir išeikvojimo atve
jais. Trečios serijos olimpinės 
monetos jau gautos. Užsisakiu
sieji prašomi jas atsiimti kiek 
galint greičiau. Iki gegužės 31 
d. neatsiimtos monetos bus per
leistos kitiems nariams. Rašti
nėje gaunami olimpiniai ir 
“Wintario” loterijos bilietai.

Kanados lietuvų kultūros dar
buotojų suvažiavimas įvyks ge
gužės 24-26 d.d. Liet. Namų pa
talpose. Šalia darbo posėdžių 
bus ir pramoginis vakaras, ku
riame bus renkama Vilniaus ka
ralaitė “Miss Vilnius”. Jinai at
stovaus lietuviams “Vilniaus” 
paviljone Karavano metu. Mer
gaitės, norinčios būti kandidatė
mis bei dalyvauti rinkimuose, 
prašomos kreiptis į KLB Toron
to apylinkės pirm. V. Biretą ar
ba Algį Juzukonį.

MIRUSIEJI. A.a. Vladas Ger
manavičius, 76 m., mirė balan
džio 30 d. šv. Juozapo ligoninė
je širdies smūgiu. Turimąjį tur
tą testamentu užrašė savo šei
mai. Palaidotas gegužės 3 d. lie
tuvių kapinėse. Velionis paliko 
savo artimuosius Lietuvoje, JA 
V-se, Venecueloje ir Brazilijoje 
(seserį). Kapinėse, laidojimo me
tu, buvo perskaityta velionies 
testamento ištrauka. — A.a. 
Liudas Bilkštys, 66 m., mirė ba
landžio 30 d. Sirgo paskutinius 
šešerius metus. Kurį laiką šiek 
tiek dirbo “Žiburių” spaustuvė
je. Paliko žmoną ir 3 dukras, 
kurių jauniausioji Birutė moky
tojauja Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietijoje. Palaidotas iš Lietu
vos Kankinių parapijos Šv. Jo
no liet, kapinėse. — A.a. Jonas 
Barškėtis, 44 m., mirė balandžio 
28 d. po ilgos inkstų ligos. Pa
laidotas iš Prisikėlimo par. lie
tuvių kapinėse. — A.a. Ambro
zijus Rudnickas, 66 m., mirė ba
landžio 28 d. Queen Elizabeth 
ligoninėje, sirgęs 6 mėnesius. 
Velionis paliko žmoną, dvi duk
ras ir sūnų. Palaidotas iš Lietu
vos Kankinių par. lietuvių kapi
nėse. — A.a. Petrė Makuzienė, 
76 m., mirė geužės 2 d. Rodney, 
Ont. Velionė yra p. Underienės 
motina. Po pamaldų West Lor- 
ne šventovėje velionė palaidota 
lietuvių kapinėse Anapilyje ge
gužės 5 d.

ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS
maloniai kviečia atsilankyti į Kleveiando

“Grandinėlės”
KONCERTĄ ~

ANAPILIO saleje
• Po programos — šokiai, bufetas, baras •
Įėjimas — $4.00, studentams — $2.00. Bilietai gaunami pas 

p. ščepavičienę 766-3726 arba p. Mažeikienę 274-4322.

r
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Kultūros darbuotojų suvažiavimo
8 Toronte parengimai:

gegužės 24, 
šeštadienį, 
7.30 v. v.,

Lietuvių 
Namuose,

PROGRAMOJE:
• Vilniaus karalaitės • humoristinės prošvaistės

rinkimai • užkandžiai ir baras
• kulinarijos paroda • šokių orkestras

O Įėjimas: $3.00, studentams ir pensininkams — $2.00

Gegužės 25, sekmadienį, 4 v. p. p, 
Lietuviu Namuose,

KONCERTAS 
tema "KULTŪRA — TAUTOS GYVYBĖ"

PROGRAMOJE:

Įėjimas: 3.00, 
pensininkams 
ir jaunimui 

— $1.00, 
vaikams — 
nemokamas

TREČIAJAM PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI REMTI 

šokiu vakaras
gegužės 17, šeštadienį, 8.30 v.v. - 1 v.r. 
Londone, Ont., University Community
Centre, Room 251 Įėjimas

g// studentams
• Gros jaunimo orkestras "Atspindžiai" _ $2.00,
• Bus meninė programa ir užkandžiai kitiems
• Kviečiame visus tautiečius dalyvauti —$3.00

KLJS Londono apylinkės atstovai

A.a. Kazimieras Barauskas, 
apie 1953 m. išvykęs gyventi į 
JAV-bes, mirė gegužės 3 d. Los 
Angeles mieste širdies smūgiu. 
Buvo 51 m. amžiaus. Jo liūdi 
gausūs draugai ir draugės To
ronte. Velionies prisiminimui 
jie nutarė paaukoti $30 “T. Ži
buriams”.

PADĖKA
Už puikiai praėjusį “Atžalyno” 

tradicinį šokių vakarą visi atžalynie- 
čiai nuoširdžiai dėkoja: režisorei A. 
Byškevičienei bei L. Nakrošienei, 
talkininkams svečiams aktoriams, 
visoms mieloms ponioms, padėju
sioms prie parengimo bei patarnavi
mo, taip pat ponioms už atneštus 
skanius pyragus; mieliems talkinin
kams prie baro bei prie įėjimo, P. 
Šturmui už puikias dekoracijas. Taip 
pat didelė padėka visiems fantų da
vėjams už gražius fantus, paaukotus 
šio vakaro loterijai, ir visiems tau
tiečiams už tokį gausų atsilankymą. 
Be jūsų atsilankymo šis vakaras ne
būtų pasiekęs savo tikslo. Reiškiame 
nuoširdų ačiū už finansinę paramą: 
“Paramos” bankeliui už $150, Prisi
kėlimo parapijos bankeliui — $100, 
Mažosios Lietuvos Moterų Draugijai
— $45, medžiotojų klubui “Tauras”
— $35, Ed. Bumeisteriui — $50, W. 
Drešeriui — $50, S. Kuzmui — $50, 
B. Jackui — $10. Jūsų duosni auka 
teikia mums jėgų ir vilčių dar stip
riau dirbti visų tautiečių labui.

Nuoširdžiai dėkingas —
“Atžalynas”

A+A
KAZIMIERUI BARAUSKUI

mirus, jo žmoną VALĘ, sūnų ARŪNĄ ir dukrą 
DAINĄ skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

me ir kartu liūdime.

Artimi draugai iš Toronto —

B. K. Kareckai O. A. Skrebūnai
A4. A. Misiūnai F. S. Janavičiai
B. V. Norkai B. K. Čepaičiai
M. A. Norkai J. J. Šarūnai

Nijolė Racevičienė

ŠOKIAM

Londono ansamblis "BALTIJA" 
Niagaros pusiasalio ansamblis 
"NEMUNAS"
Prisikėlimo parapijos choras 
Hamiltono teatras "AUKURAS" 
Toronto teatras "AITVARAS" 
B. Vaitkūnaitės-Nagienės 
išraiškos šokėjos iš Montrealio

KLB kultūros komisija

ANAPILIO KNYGYNE, sekma
dieniais galima įsigyti lietuviškų 
knygų, plokštelių, žurnalų ir sveiki
nimų kortelių. Iš naujausių leidinių

Kazio Škirpos SUKILIMAS LIE
TUVOS SUVERENUMUI ATSTA
TYTI; 583 psl., $15.

MAŽŲJŲ ŽODYNAS, iliustruotas, 
didelio formato, kietais viršeliais, 
kaina $5.

Birutės Pūkelevičiūtės eiliuotos 
pasakos: SKRAIDANTIS PARŠIU
KAS, KLEMENTINA IR VALENTI
NA, po. $1.50.

Stasio Barzduko LIET UVIS SA
VO TAUTOJE, VALSTYBĖJE, 
BENDRUOMENĖJE, kietais virše
liais, 258 psl., $6.

LIETUVIU TAUTOS IR VALS 
TYBĖS ISTORIJA, redaguota V. 
Liulevičiaus, 2 dalys, po $5.

J. Narūnės RŪTELĖS AITVA
RAS, $1.50.

P. D. Girdžiaus TOS PAČIOS 
MOTINOS SŪNŪS, $4.

J. Kaributo KELIONĖ APLINK 
PASAULĮ, $5.

Pr. Naujokaičio LIETUVIŲ LI
TERATŪROS ISTORIJA, I tomas, 
606 psl., kietais viršeliais, $10.

STEPONAS KOLUPAILA, 464 psl. 
kietais virš., $12.

Elenos Juciūtės PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE, I laida, išparduota. Ruo
šiama II.

Knygas paštu galima užsakyti šiuo 
adresu: V. Aušrotas, 485 Winderme
re Ave., Toronto, Ont. M6S 3L5. ’

Nuo birželio 6 d. adresas bus šis: 
29 Sun Row Dr., Weston, Ont. M9P 
3H5.

"Gintaro” dvidešimtmetis
"Surinko mus kaip Baltijos pajūrio gintarėlius ir sudarė 

didelį gintarą" — pareiškė jaunimo atstovė
Toronto jaunimo sambūris 

“Gintaras” gegužės 4 d. teatri
nėje St. Lawrence Centre salė
je, talpinančioje arti 900 asme
nų, su visu iškilmingumu pami
nėjo dvidešimtąją savo veiklos 
sukaktį. Punktualiai šviesos da
vė ženklą pradėti programą. 
Gintariečių tėvų komiteto atsto
vas A. Nausėdas pakvietė visus 
atsistoti Kanados himnui, kurį 
pianinu skambino J. Govėdas, 
orkestro vadovas. Lietuvių ir 
anglų kalbomis (buvo nemažai 
ir kitataučių svečių bei viešnių) 
A. Nausėdas suminėjo pagrindi
nes “Gintaro” praeities datas ir 
vadovus. Programos pranešėja 
pakvietė Reginą Krasauskaitę, 
kuri labai aiškia tarena abiem 
kalbom puikiai atliko savo už
davinį. Ji davė šokių apibūdini
mus, jungdama juos į grupes. 
Jos paaiškinimai lietuviams su
darė atitinkamą nuotaiką, ypač 
rinktiniai poezijos posmai, o ki
tataučiams palengvino suprasti 
šokių turinį.

Pirmiausia scenoje pasirodė 
visas “Gintaras” — apie 150 as
menų. Jų tarpe linksmai strak
sėjo mažieji gintariukai, guviai 
judėjo gintarėliai ir visu bran
dumu reiškėsi gintarai. Tauti
niai drabužiai, ritmingi jude
siai, darnus orkestras susiliejo į 
vieną spalvingą vaizdą — tokį 
gyvą ir mielą lietuvio širdžiai. 
Visi gėrėjosi jaunimu, kuris be
sirengdamas šiai šventei, daug 
valandų paaukojo tautiniam šo
kiui.

Pirmoje dalyje atliko 8 šo
kius — gintariukai, gintarėliai, 
gintarai, europiniai veteranai ir 
veteranai (šiuos paruošė M. Lek- 
nickas). Taigi, net penkios gru
pės. Veteranų grupės vardu hu
moru nuspalvintą žodį tarė G. 
Rinkūnaitė - Paulionienė, o eu
ropinių — A. Šileika. Ir viena, 
ir kita grupė savo laiku buvo 
pasiekusios gana augštą šokio 
lygį. Ir dabar jos parodė, kad po 
eilės repeticijų dar gali pasiro
dyti scenoje ir atkurti jaunų 
dienų meną. Už tai jie susilaukė 
daug publikos katučių.

MOftlTREAlguB
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Paskutiniu metu 
draudimo kainu 
struktūroje Įvyko 

pakeitimų
• 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., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Šokėjams į pagalbą atėjo ir 
gintariečių mergaičių sekstetas, 
vadovaujamas D. Garbaliauskie- 
nės. Spalvinga jų apranga, jau
ni balsai, lietuviškos melodijos 
sudarė pasigėrėtiną vaizdą. Vi
soje programoje, užtrukusioje 
apie 2,5 valandos, sekstetas pa
sirodė tris kartus ir atliko aš- 
tuonias dainas. Geriausiai pavy
ko A. Bražinsko “Nemunėlis”. 
Tai dar gana, jaunas vienetas, 
netekęs kelių danininkių, kuris, 
nežiūrint visų kliūčių, stengiasi 
tobulėti.

Po pertraukos buvo pristatyti 
garbės svečiai — lietuviai ir ne
lietuviai, atstovaują įvairiom in
stitucijom — savivaldybės, pro
vincinės ir federacinės valdžios. 
Gintarų grupė atliko G. Breich- 
manienės sukurtą šokį pagal 
melodiją “Pradės aušrelė auš
ti”. Tai išeivijoje sukurtas šokis 
pagal liaudies motyvus. Vyres
nieji šokėjai šioje dalyje parodė 
savo pasiektą lygį, kuris įrikia- 
vo ją į visos išeivijos geriausių 
šokėjų grupių eilę. Kaikurie 
šokiai buvo taip preciziškai ir 
kartu laisvai, taip dinamiškai ir 
kartu nepertemptai atlikti, kad 
žiūrovai sekė juos lyg apstulbę 
ir scenos šokių pavergti. Be to, 
programa buvo kontrastinė — 
po dinamiško šokio sekė lėto 
tempo, lyriškas šokis. Tai darė 
programą nenuobodžią.

Užbaigai visos grupės įsijun
gė į tradicinį gintariečių šokį 
“Suk, suk ratelį”. Jos sukosi tol, 
kol atitinkamai išsirikiavo sce
noje ir pasiruošė sveikinimo 
kalboms.

Sukaktuvininką “Ginta rą” 
sveikino gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, KLB pirm. J. R. Si
manavičius, KLB Toronto apyl. 
pirm. V. Bireta, Carling Com
munity Arts Foundation atstovė 
teisėja Scotti, Montrealio “Gin
taro” — L. Kanapuu, Londono 
“Baltijos” M. Chainauskas, Ha
miltono “Gyvataro”—G. Breich- 
manienė, klebonų vardu — kun. 
P. Ažubalis, Anapilio Moterų 
Būrelio — pirm. S. Aušrotienė,

(Nukelta į 7 psl.)


