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Redaktorių palydint
Didžiuosius lietuvių centrus vasario 10 d. vakare aplėkė žinia, 

kad buvęs redaktorius Jonas Kardelis atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
To momento artėjimą jautė jis pats, matė ir jo artimieji. Jei dauge
lis tautiečių dabar krinta staigiai, tai velionis J. Kardelis geso labai 
palengva, tarytum sunkiai atsiplėšdamas nuo žemės. Per ilgą savo 
ligos laikotarpį velionis pakėlė didžią kančios naštą, kurios svorio 
įtakoje jis turėjo progos pažvelgti į didžiuosius žmogaus gyvenimo 
ir mirties slėpinius, peržiūrėti eitąjį kelią ir jam duoti naują orien
taciją ten, kur jos anksčiau trūko. Su tokiu vidiniu pasiruošimu, 
kaip liudija velioniui artimi žmonės, J. Kardelis iškeliavo amži
nybėn, t.y. ton tėvynėn, kuriai priklauso visi žmonės. Iš savo nu
mylėtos tėvynės Lietuvos iškeliavo jis su viltimi grįžti tada, kai vėl 
bus atkovota laisvė. Amžinojon gi.tėvynėn iškeliavo jis nesugrįž
tamai. Naujos Lietuvos laisvės velionis neišvydo, tačiau sulaukė 
brandaus beveik 76 metų amžiaus, kurio didelę dalį skyrė kovai 
už Lietuvos laisvę. Jam žmogaus ir tautos laisvė buvo didžioji ver
tybė, kuriai jis nesigailėjo savo jėgų. Kiekvienas pertemptas varž
tas jam buvo nepriimtinas. Net ir nepriklausomoje Lietuvoje J. 
Kardelis kovojo prieš valdžios varžtus, kurie jam atrodė nesude
rinami su žmogiškąja laisve. Religiniame gyvenime jis taip pat 
matė pagristai ar nepagrįstai tam tikrų varžtų ir prieš juos kovojo. 
Didžiausią žmogaus pavergimą jis matė sovietiniame komunizme 
ir su juo grūmėsi.

★ * *
Per tris šimtmečio ketvirčius velionis J. Kardelis reiškėsi įvai- 

., riose gyvenimo srityse; ėjo ten, kur gyvenimas šaukė. Dėlto jis 
||įjiesutelkė nei savo gabumų, nei savo energijos vienoje kurioje 
'^srityje. Jo gyvenimo sąlygos buvo tokios, kad reikėjo būti lyg 
^' gaisrininku, skubančiu į visas gaisravietes. Dar būdamas mokyk- 

tos suole reiškėsi kaip organizatorius, jaunas kovotojas, visuomeni
ninkas, kuriam rūpėjo jungtis i bendrą atgimstančios tautos sąjūdi. 
O kai liko paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, J. Kardelis metėsi 
su visa savo energija į kultūrini, visuomenini ir politini gyvenimą. 
Zarasuose buvo gimnazijos mokytoju, mediku, vargoninku, seimo 
atstovu, laikraštėlio redaktorium, aktorium, spaudos bendradarbiu. 
Sunormalėjus nepriklausomos Lietuvos gyvenimui, J. Kardelis pa
grindiniu savo darbu laikė žurnalistiką, nors nevengė ir kultūrinių 
bei politinių darbų, šioje linijoje velionis išsilaikė ligi paskutinių
jų savo gyvenimo dienų. Gyvendamas Vokietijoje kaip tremtinys, 
J? Kardelis vis kur nors redaktoriavo, domėjosi kultūriniu ir poli
tiniu gyvenimu, jame aktyviai dalyvavo. Toks pat jis išliko ir Ka
nadoje. čia jis beveik ištisus dvidešimt metų redagavo savaitraštį 
“Nepriklausomą Lietuvą”, dalyvavo visose lietuvių organizacinėse 
kovose, beveik visuose suvažiavimuose. Jam rūpėjo kiekviena di
desnė tautiečių iniciatyva, bendras visų apsijungimas bei lietuviš
kumo išlaikymas.

★ ★ ★

Lietuvos kankinių koplyčios įrengimas Šv. Petro bazilikoje jau gerokai pasistūmėjęs priekin. Nuo
traukoje matyti dailininko prof. V. K. Jonyno paruoštas koplyčios modelis. Kairėje — kardinolas 
A. Samore ir inž. dr. F. Vacchini pasitarimo metu Romoje 1968 m. gruodžio 14 d.

Ilgos keliones užbaiga

Pasaulio įvykiai

Nors J. Kardelis buvo kovos žmogus, tačiau mokėjo išlaikyti 
pusiausvyrą, o ją praradęs — vėl atstatyti. Tokiame kelyje jam 
daug padėjo įsisavintoji tolerancija. Savo pažiūras jisai gynė at
kakliai, bet ne aklai. Kitų asmenų pažiūras respektavo, nors ir 
nereiškė sutikimo. Religijos atžvilgiu jis buvo, bent kurį laiką, 
nusistatęs kritiškai, tačiau iš esmės religiją vertino oozitvviai. Ynač 
teigiamai vertino jis lietuvišku parapijų vaidmenį išeivijoje. Kritiš
kų pastabų jis niekad nesigailėdavo, bet jos būdavo gana santūrios 
ir dažnai pagristos. Pastaraisiais 
metais velionies nusiteikimas re
ligijai buvo ryškiai pozityvus ne 
tiktai teoriškai, bet ir praktiš
kai. Jis atsispindėjo ir paskuti
nėmis gyvenimo dienomis, ku
rias velionis pasitiko su didele 
kantrybe. Su pastarąja neatsie
jamai jungėsi jo didelis kuklu
mas bei paprastumas. Visi ji at
simins kaip didžią lietuviškos 
veiklos figūrą, kuri nemėgo vi
suomeninių smilkalų. Kai buvo 
norėta pagerbti jį platesniu mas
tu 75 metų amžiaus sukakties 
proga, velionis griežtai pasisa
kė prieš tokią iniciatyvą ir pa
sirinko tylaus kultūrinio darbi
ninko kelią. Išlydėdami ji am
žinybėn, reiškiame pagarbą už 
taip kukliai nuveiktą didį dar
bą lietuvių tautai ir tikimės, 
kad jo nebaigtoji kova bus vai
nikuota laimėjimu. Į vieno išversto šulo vietą 
lietuviškoji kova tęsiama toliau. Pr. G.

statomas kitas, ir

Sunki redaktoriaus Jono Kardelio liga ir mirtis • Atsisveikinimo vakaras
Vasario 15 d. Montrealyje pa

laidotas buvęs “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius J. Karde
lis. Jo liga prasidėjo 1968 m. 
pavasarį. Grįžęs iš ligoninės po 
hemorojų operacijos, pajuto nu
garos skausmus ir sunkiai be
galėjo valdyti vieną koją. Nu
vyko vėl į ligoninę tyrimams. 
Gydytojai pagaliau konstatavo, 
kad ligonis jau apimtas nepa
gydomosios ligos. Gydyti ban
dyta kobalto švitinimais. Specia
listas, Baigęs nustatytą švitini
mų eilę, prasitarė, kad ligos pro
cesas sustabdytas. Deja, neil
gam. J. Kardelis, pabuvęs kurį 
laiką savo bute, kur jį rūpes
tingai slaugė žmona Elzbieta, ka
daise baigusi gailestingųjų se
serų kursus, — vėl turėjo grįž
ti ligoninėn. Mat, liga ėmė plės
tis, ypač kaulų srityje, ir vieną 
dieną, bandydamas atsistoti, nu
silaužė koja. Vėliau prisidėjo ir 
kiti lūžimai. Ligoniui teko pa
kelti didelius skausmus, kuriuos 
gydytojai malšino raminančiais 
vaistais, bet pasveikti vilties ne
bebuvo. Matyt, ligonis tai žino
jo ir savo artimiesiems bendra
darbiams prasitardavo: “Karde
lio jau nėra”. 1968 m. lapkričio 
pabaigoje, būdamas pilnoje są
monėje, ligonis sutiko priimti re
liginę paslaugą. Antrą kartą Ko
muniją priėmė Kalėdų dieną. Li
gonio sakramentu buvo aprūpin
tas prieš pat mirtį, kuri įvyko 
vasario 10 d., 8-10 v.v., Reddy

Memorial ligoninėje. Dėl pomir
tinio skrodimo pašarvojimas tu
rėjo būti atidėtas porai dienų. •

Visuomenės sudiev
Atsisveikinimas su velioniu 

įvyko Aušros Vaitų parapijos sa
lėje vasario 14 d., 8 v.v. Kars
tas su vainikais bei gėlėmis bu
vo atvežtas į salę iš laidotuvių 
namų. Prie atviro karsto garbės 
sargybą ėjo vfetos šauliai, sava
noriai ir įskoffij, Ąjurių vėlia
vos’ stovėjo' gausių"-gelių fone. 
Susirinko pilna salė tautiečių, 
apie 300. Įvadinį žodį tarė ve
lionies fondo pirm. L. Girinis- 
Norvaiša. Po jo kalbėjo: VLIKo 
ir Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos vardu — J. Audėnas, KLB 
krašto valdybos — pirm. dr. S. 
Čepas, gen. konsulas J. žmui
dzinas, “Tėviškės Žiburių” var
du — kun. Pr. Gaida, “N." Lietu
vos” — dr. H. Nagys, A. Vartų 
parapijos — kun. L. Zaremba’ 
kun. P. Ažubalis, SLA vardu — 
Stp. Kęsgailą, Tėvų jėzuitų Či
kagoje — kun. J. Aranauškas, 
mokyklų tėvų komiteto — dr. 
P. Lukoševičius, N. Pr. Marijos 
seserų — sesuo Margarita, kūrė- 
jų-savanorių — J. Viliušis, litua
nistinių mokyklų mokytojų—Br. 
Lukoševičienė, skautų — tunti- 
ninkas Piečaitis. liet, radijo pro
gramos — L. Stankevičius, šau
lių — J. šiaučiulis, montrealie
čių — adv. Daukša, lit. kursų 
mokinių — L. Blauzdžiūnaitė,

KANADOS ĮVYKIAI

PREMJERAI PRAŠO PINIGŲ
Kanados premjerų konferen

cija konstitucijai reformuoti ir 
dvikalbiškumui užtikrinti pasi
baigė be jokių konkrečių re
zultatų, nors buvo ginčytasi tris 
dienas. Jau pirmą konferencijos 
dieną Kvebeko premjeras J. 
Bertrandas, užuot gynęs pran
cūzų kalbos lygias teises kitose 
provincijose, pagrindinį dėme
sį skyrė pačiam Kvebekui, rei
kalaudamas didesnės autonomi
jos. Pasak jo, Kveebko prancū
zai nori prancūziškai gyventi, 
prancūziškai dirbti ir kurti sa
vitą kultūrą. Kvebekas yra pran
cūzų tvirtovė, kuriai žuvus, žū
tų ir prancūziškoji Kanada, nors 
kitose provincijose dar ir būtų 
prancūziškai kalbančių mažumą 
Taigi, pagrindinis J. Bertrandb 
reikalavimas buvo suteikti dau
giau savivaldos teisiu Kvebekui 
naujojoje konstitucijoje. Tik 
paskutinę konferencijos dieną 
jis pritarė dvikalbiškumo įsta
tymui kitose provincijose, bet 
pasisakė prieš specialius pran
cūzų rajonus, kur valdinės Įstai
gas jiems suteiktu lygias teises 
kalbos atžvilgiu, jeigu 10% gy
ventojų būtų prancūzu kilmės. J. 
Bertrando nuomone, tokie rajo
nai tantų savotiškais getais, ku
riu išvengti padėtų prancūzų 
kalbos lygybė visu provincijų vi
sose vietovėse. Manitobos ir Bri
tu Kolumbijos premjerų spaudi

mo dėka ministeris pirm. P. E. 
Trudeau didesnę laiko dalį buvo 
priverstas skirti finansinėms 
problemoms tarp Otavos ir pro
vincijų. Aštrios kritikos susilau
kė sveikatos draudos planas, ku
rio didžiausias kritikas yra On
tario premjeras J. Robarts. Šį 
planą jis pavadino didžiausiu 
provincinių teisių pažeidimu, 
nes dauguma provincijų jo ne
nori, kadangi jau turi savo drau- 
das arba kitų svarbesnių reika
lų. Socialinio mokesčio priedan
ga Otava iš Ontario gyventojų 
kasmet surinks $225 milijonus 
sveikatos draudos planui. Šie pi
nigai bus duodami tik toms pro
vincijoms, kurios įsijungs į Ota
vos suplanuotą sveikatos drau
da. Ontario jau turi savo drau
da. tačiau jai belieka įsijungti 
arba prarasti kasmet $175 mili
jonus, nors Otavos drauda šiai 
provincijai nereikalinga. Toks 
nriverstinis nrincipas esąs visiš
kas nes:skaitvmas su orovinciju 
teisėmis. Kiti premjerai taiogi 
dėstė panašias mintis, reikalau
dami peržiūrėti finansiniu san- 
tvkiu struktūrą tarp Otavos ir 
provinciiu. Konferencija buvo 
baigta nutarimu vrsas konsti
tucijos reformas, prancūzu kal
bos teisiu ir finansiniu reikalu 
nroble^as r^rdvoti socialiai 
sudarytiems komitetams. Kitais 
žodžiais tariant, sprendimai bu-

vo atidėti sekančioms konferen
cijoms.

George Williams universiteto 
maištaujantys studentai Mont- 
realyje sunaikino pagrindinį 
universiteto kompiuterį ir pa
degė pastatą, padarydami apie 
$2 milijonus nuostolio, šėlimas 
prasidėjo tada, kai policija mė
gino nutraukti dvi savaites tru
kusį studentų “sėdėjimo” strei
ką kompiuterio patalpose. Strei
ko priežastis — protestas prieš 
biologijos prof. P. Andersono 
“rasinę diskriminaciją” negrų 
atžvilgiu. Policija suėmė 97 as
menis, kurių du trečdaliai yra 
studentai, o kiti tik prisiekę 
“revoliucininkai”. šiame univer
sitete studijuoja daug negrų iš 
Karibų jūros salų. Suimtųjų gre
tose ju yra 41. Prof. P. Ander
sonui studentu metamas kaltini
mas nėra įrodytas ir atrodo ne
įtikėtinas, nes šis universitetas 
priklauso pažangiausiųiu gru
pei. Suimtųjų dabar laukia teis
mas. kur jiems gresia gana aukš
tos bausmės. Būdinga, kad tūks
tančiai šio universiteto studentų 
ragino ooliciia suimti streikinin
kus. kain ^ėda visam universite
tui darančia nenilno šimto ma
žuma. Dabar 2.000 studentu sa
vanoriškai įsijungė i talka dar
bininkams. remontuoiantiems 
ugnies ir vandens pažeista r»a- 
stata. Stre’kininku elgesį taip
gi nasmerkė 6.000 Kinffstono 
universiteto studentu, atsiusda. 
mi snecialu laiška George Wil
liam? un-to vadovybei ir studen
tams.

Nauju iu demokratu vadas T. 
C. Douglas, pralaimėjęs praėju-

siuose federacinio parlamento 
rinkimuose, vėl grįžo į parla
mentą. šį kartą jis kelių tūks
tančių balsų persvara laimėjo 
perrinkimus Nanaimo vietovėje, 
Britų Kolumbijoje, prieš libera
lą Eric Winch.

Užsienio reikalų ministerio 
M. Sharp pranešimu, Kanados 
ambasada Stockholme įteikė ko
munistinės Kinijos diplomatams 
raštą, siūlantį užmegzti diploma
tinius ryšius ir tuo reikalu pra
dėti atitinkamus pasitarimus su 
Pekingu. Lig šiol į šį raštą Mao 
vyriausybė nieko neatsakė, bet 
protesto jau buvo susilaukta iš 
čiangkaišeko Formozos. Susirū
pinimas pastebimas ir Vašingto
ne. Amerikiečiai nuogąstauja, 
kad su komunistinės Kinijos am
basados nariais Otavon atvyks 
ir šinipai. jeigu būtu užmegzti 
diplomatiniai santykiai. Otava 
tada galėtų tapti pagrindiniu ki
niečių komunistų špionažo cent
ru š. Amerikoje.

Separatistu Draugiją Britų 
Kolumbijoje įsteigė buvęs To
ronto dienraščio “Star” kores
pondentas Robert Reeds, kaba
reto “The Barn” (“Daržinė”) sa
vininkas Vankuveryje. Jis sako
si jau turis 47 nilnatesius na
rius, kurie telks kitus ir reika
laus Britų Kolumbuos atsisky
rimo nuo Kanados. Jo teigimu, 
tai būtu geriausia išeitis, nes 
nrovinciia išnaudoja finansinin
kai iš rytinės Kanados dalies, o 
Kanados taryba, kuri turėtu 
remti menininkus, neduoda nė 
cento io kabarete praktikuoja
mos vakarietiškos liaudies muzi
kos atstovams.

Laidotuvės
M. Lietuvos Bičiulių Dr-jos — 
A. Lymantas, vyresniosios kar
tos ateivių — O. Indrelienė, “N. 
L.” bendradarbių — P. Paukš
tasis, Montrealio liaudininkų- 
varpininkų — L. Norvaiša-Giri- 
nis. Užuojautos telegramos bei 
laiškai gauti iš: Lietuvos atstovo 
Vašingtone J. Kajecko, buv. mi
nisterio C. Wagnerio, lietuvių 
žurnalistų centro valdybos, iš gi
minių Lietuvoje, vysk. V. Briz- 
eio, Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjo J'. Kapočiaus ir kitų. Atsi
sveikinimo kalbos užtruko pus
antros valandos. Po to velionis 
J. Kardelis iš salės buvo perkel
tas į Aušros bažnyčią, kur iš
buvo iki sekančio ryto pamaldų. 
Tai bažnyčia, kurioje velionis 
dažnai lankėsi ir net buvo prisi
dėjęs prie jos statybos.

Išlydėtas su malda
šeštadienį, vasario 15 d., 10 

v.r., į pamaldas susirinko gau
sus būrys montrealiečių ir iš ki
tur atvykusių. Pamaldas laikė 
A V klebonas kun. L. Zaremba, 
asistuojamas kun. P. Ažubalio ir 
kun. J. Aranausko, SJ. Pamoks
lą pasakė kun. Pr. Gaida. Gie
dojo AV par. choras, vad. p. 
Roch, solo — p. Keblys. Garbės 
sargyboje stovėjo uniformuoti 
šauliai ir skautai. Karstas buvo 
apdengtas tautine vėliava. Po 
pamaldų velionis nulydėtas į ka
pinių krematoriumą, kur žodį ta
rė J. Audėnas. Po to velionies 
palaikai sudeginti. Kunigai, lai
kydamiesi arkivyskupijos po
tvarkio, į kapines velionies ne
lydėjo. Toks laidojimo būdas, 
artimųjų tvirtinimu, buvęs pasi
rinktas paties velionies — nuro
dytas testamentinio pobūdžio 
rašte. Urna su velionies pele
nais po poros dienų buvo per
gabenta į Čikagos tautines ka
pines. Esą velionies noras buvo 
— pergabenti pelenus į laisvą 
Lietuvą.

Laidotuvių dalyviams po vi
sų apeigų buvo surengti pusry
čiai Aušros Vartų par. salėje. 
Ta proga gausiai susirinkusiems 
kalbėjo KLB Montrealio apyl. 
pirm. J. Lukošiūnas, kun. dr. F. 
Jucevičius, M. Ramūnienė iš 
Otavos ir dail. A. Tamošaitienė 
iš Kingstono. Nuoširdų, atvirą 
padėkos žodį tarė E. Kardelienė. 
Ji papasakojo apie paskutines 
velionies gyvenimo valandas ir 
padėkojo už iškilmingas laido
tuves bei gausų dalyvavimą, su
minėdama asmenis už išskirtines 
paslaugas.

Laidotuvėse dalyvavo ir E. 
Kardelienės brolis p. Racibors- 
kas, gyvenąs Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, bei talkino įvai
riuose reikaluose.

Redaktorius, visuomenės vei
kėjas, kultūrininkas J. Kardelis 
buvo palaidotas su visa derama 
pagarba. Būtų gera, kad žymie- lioš pamaldos, kuriose gausiai 

dalyvavo jaunimas — skautai 
(ateitininkai dalyvavo organi
zuotai sekmadienį prieš tai), sa- 
vanoriai-kūrėjai, šauliai, katali
kės moterys. Po pamaldų, 4 v. 
o.p.. Brockton gimnazijos audi
torijoj* įvyko iškilmingas minė
jimas, kurin susirinko arti tūks-

ĮTAMPĄ BERLYNE SUKĖLĖ RYTŲ VOKIETIJOS PO
TVARKIS, draudžiąs susisiekimą su Berlynu sausumos keliais 
Vakarų Vokietijos parlamento nariams ir neuniformuotiems ka
riams. R. Vokietija įvedė šiuos suvaržymus, protestuodama prieš 
V. Vokietijos nutarimą rinkti kovo 5 d. naująjį prezidentą Berlyne. 
Raudonojo diktatoriaus W. Ulbrichto radijas, televizija ir spauda 
kaltina Bonną, kad ji neturi jokių teisių į Berlyną ir šiame mieste 
neturėtų rinkti prezidento, nors visi V. Vokietijos prezidentai nuo 
1954 m.* buvo renkami Berlyne. R. Vokietijos vyriausybė bandė 
įteikti protesto notas JAV ir Britanijos ambasadoriams Prahoje ir 
Prancūzijos ambasadoriui Varšuvoje. Kadangi nė viena šių valsty
bių nepripažįsta R. Vokietijos, į protesto notas nebus reaguota. V. 
Vokietijos vyriausybė nepakeitė 
savo nutarimo prezidentą rinkti 
Berlyne. Parlamento nariai Ber
lynan atskris lėktuvais. Kompli
kacijų gali sudaryti sovietinio 
bloko kariuomenės manevrai, 
jeigu jie būtų pradėti Berlyno 
apylinkėse prieš kovo 5 d. Karo 
lėktuvai tada galėtų trukdyti nor
malų orinį susisiekimą su Ber
lynu’ oficialiai pripažintuose ko
ridoriuose, iš kurių lėktuvai ne
turi teisės nukrypti. Susirūpini
mą kelia trys R. Vokietijoje pa
statytos radijo stotys paralyžuo- 
ti keleivinių lėktuvų elektroni
niams navigacijos įrenginiams. 
Lig šiol bandymo tikslu jos buvo 
panaudotos tik labai trumpą lai
ką. Jeigu navigacijai skirta apa
ratūra būtų užblokuota, orinis 
susisiekimas su Berlynu korido
rių ribose pasidarytu neįmano
mas.

Britanijos premjerą H. Wilso- 
ną Bonnos gatvėse sutiko 500 
biafriečių ir vokiečių studentų, 
bandžiusių aptaškyti jo automo
bilį raudonais dažais. Demonst
rantai visą kaltę dėl Nigerijos 
pilietinio karo ir bado grėsmės 
Biafroje suvertė Britanijai, nors 
žymiai didesnę karinę paramą 
Nigerijai duoda Sovietų Sąjun
ga. H. Wilsonas pasmerkė R. 
Vokietijos suvaržymus susisie
kimui su Berlynu. Spaudos kon
ferencijoje kancleris K. G. Kie- 
singeris ir premjeras H. Wilso
nas pabrėžė V. Europos vieny
bės reikalą, nes tik susivieniju
si Europa galėtų turėti svares
nį balsą pasaulio problemose. H. 
Wilsonas taipgi užsiminė ir apie 
Bendrąją Rinką, kurion Brita
nijos nesutinka įsileisti prez. De 
Gaulle. Pasak H. Wilsono, tai 
esanti didelė klaida. Britanijos 
dalyvavimas šioje organizacijoje 
padėtų sumažinti technologinę 
spragą tarp JAV ir V. Europos 
gaminių pasaulinėje rinkoje.

Indijos keturių valstijų parla
mento rinkimuose triuškinančią 
pergalę Vakarų Bengalyje pa
siekė komunistų dominuojamas 
Jungtinis Frontas. Premjerės I. 
Ganhi Kongreso partija į šios 
valstijos parlamentą pravedė tik 
51 atstovą, kai tuo tarpu Jungti
nis Frontas laimėjo visišką dau
gumą — 181 atstovą 280 vietų 
parlamente. Premjeru greičiau
siai bus paskirtas nekomunistas 
A. Mukerjee, nors pirmuoju 
smuiku Jungtiniame Fronte gro
ja raudonąją Kiniją remiantys 
komunistai. Vakarų Bengalis 
yra didžiausią pramonę turinti 
Indijos valstija. Valdžios pate
kimas į komunistų rankas gali 
būti nemaža problema centrinei 
Indijos vyriausybei dėl šios vals
tijos strateginės pozicijos — kai
mynystėje yra kiniečių komunis
tų okupuotas Tibetas ir Rytinis 
Pakistanas.

Italų kompartijos XII kon
grese sekr. Luigi Longo dar kar
tą pasmerkė sovietinę Čekoslo
vakijos okupaciją, pabrėždamas 
Maskvos užmirštą faktą, kad 
kiekvienas komunistinis kraštas 
turi teisę į pilną autonomiją ir 
nepriklausomybę. Jo kalba ke
turis kartus buvo nutraukta plo
jimų. Kiti kalbėtojai taipgi pa-

VASARIO 16 JAUNIMO RANKOSE
Šiais metais Vasario 16 šven

tė Toronte buvo skirtinga nuo 
kitų metų. Naujoviškumu ji pa
dvelkė dėlto, kad programą va
sario 16 d. atliko ir ją tvarkė 
jaunimas, šventės išvakarėse 
per lietuviškąja radijo programą 
kalbėjo KLB Toronto apylinkės 
valdybos narė Laima švėgždaitė. 
Sekmadienį visose trijose lietu
vių šventovėse atlaikytos specia-

sisakė prieš L. Brežnevo doktri
ną, kuria dabar teisinama inva
zija į Čekoslovakiją. Sovietų 
kompartijos trijų asmenų dele^ 
gacija, nepakęsdama kritikos, 
buvo priversta išeiti iš posėdžių 
salės. Kremlius pastaruoju me
tu daro vis didesnį spaudimą 
italų kompartijos vadui L. Lon
go. Narių tarpe skleidžiamos jį 
kritikuojančios brošiūros, bet jo 
populiarumas nemažėja.

Rumunijos prezidentas ir 
kompartijos vadas N. Ceausescu 
švietimo darbuotojų konferenci
joje pasakyta kalba pasmerkė 
komunistinių valstybių kišimąsi 
į broliškų kraštų reikalus. Nors 
jis ir neminėjo Sovietų Sąjun
gos, bet kiekvienam buvo aišku, 
kad kalbėtojas turi galvoje L. 
Brežnevo doktriną ir sovietinę 
Čekoslovakijos okupaciją.

Keturias dienas Maskvoje vie
šėjo vengrų kompartijos vadas 
J. Kadaras, kurį sutikusių parei
gūnų gretose buvo ir premje
ras A. Kosyginas, lig šiol porai 
mėnesių dingęs iš viešojo gyve
nimo. Pasitarimų tema neskel
biama, tačiau greičiausiai buvo 
tariamasi komunistinės vienybės 
klausimais. Sovietinėje spaudoje 
sausai konstatuojama, kad vi
suose pokalbiuose buvo pasiek
tas visiškas susitarimas, vienin
ga nuomonė.

Egipto vyriausybė pažadėjo 
laivų savininkams ištirti karo 
metu Sueze paskandintų laivų 
iškėlimo klausimą, kad iš kana
lo galėtų išplaukti 14 ten už
blokuotų laivų. Pažadas nudžiu
gino laivų savininkus, tačiau nie
kas negali pasakyti, kaip į šias 
operacijas pažiūrės Izraelio ka
riai rytinėje kanalo pakrantėje.

Peru pakrančių apsaugos lai
vai apšaudė amerikiečių žvejy
bos laivus 26 mylių atstume nuo 
krantų, šis incidentas dar labiau 
įtempe Vašingtono santykius su 
gen. J. Valesco vyriausybe, ku
ri yra užgrobusi visą amerikie
čiams priklausančios alyvos 
bendrovės turtą. Galimas daly
kas. Vašingtonas turės sustab
dyti metinę $25 milijonų finan
sinę paramą ir cukraus pirkimą 
iš Peru. Gen. J. Valesco pareiš
kė, kad Peru jieškos prekybi
nių ryšių su komunistiniais kraš
tais. Sostinėje Limoje jau vieši 
sovietų prekybinė delegacija, o 
peruviečių delegacija yra išsiųs
ta į komunistinę Kiniją.

Amerikiečių aviacijos bendro
vė Boeing pradėjo bandyti di
džiausią keleivinį lėktuvą, kuris 
490 keleivių be nusileidimo ir 
kuro papildymo galės nuskrai
dinti 6.000 mylių. Lėktuvo grei
tis yra toks pat, kaip ir dabarti
nių keleivinių lėktuvų, bet dide
lis keleivių skaičius gerokai at
pigins tolimu nuotolių keliones.

Amerikiečių karo laivai prie 
Virginijos krantų rado 20 sovie
tų žvejybos laivų, pažeidusių 
dvylikos mylių pakrančių vande
nis, kuriose leidžiama žvejoti tik 
amerikiečiams. Pagrasinus laivų 
sulaikymu, visas sovietų ir jų 
satelitų 80 laivų žvejybinis lai
vynas pasitraukė 15 mylių nuo 
pakrančių.

ii asmenys ir mirę nepasitrauk
tu iš visuomenės dėmesio, t y. 
susilauktu kapinėse paminklu, 
kurie kalbėtų likusiems ir liu- 
dvtu praeities kovas. Jų tad pa
silikimas arčiau savo visuomenės 
vr» reikšmingas, ypač tautiniu 
požiūriu. M.

tančio asmenų. Minėjimas pra
dėtas punktualiai “Varpo” cho
ro dainuojama “Lietuva bran
gi”. Trumpą invokaciją paskaitė 
kun. Ambrozijus Prakapas, O. 
F.M. Jo maldos žodžius palydė
jo “Varpo” choras Kuprevičiaus 
daina “Tėviškė”. Įžanginį šven
tės žodį tarė KLB Toronto apy
linkės pirm. adv. G. Balčiūnas 
lietuviškai ir angliškai. Ilgesni 
žodi, gana kondensuotą ir progai 
pritaikytą, pasakė gen. konsu
las J. žmuidzinas. Apie Lietuvą, 
jos laisvę ir nykstantį tėvynės 
vaizdą trumpą žodį tarė KLB 
krašto valdvbos pirm. dr. S. Če
pas. Apylinkės pirm. G. Balčiū
nas perskaitė sveikinimo tėle- 

Nukelta j 8-tą psl.
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* Vatikano dienraštis “L’Os- 

servatore Romano” išspausdino 
straipsnių seriją, ginančią Olan
dijos Katalikų Bendriją. Straips
niuose atkreipiamas dėmesis į 
nepaprastai didelį olandų misi- 
jonierių skaičių, olandų religinį 
susipratimą ir sąmoningumą, di
delį skaičių parapijos kunigų ir 
pavyzdingą katalikų švietimą bei 
zurnalizmą. Straipsniuose apgai
lestaujamos kairiųjų ir dešinių
jų politinių grupių pastangos 
‘ iškreipti objektyvią tiesą” apie 
Olandijos Katalikų Bendriją. 
Olandų katalikų spauda šiuos 
straipsnius priėmė su šypsniu. 
Dienraštis “De Tijd” tarp kitko 
rašė: “šie gyriaus balsai gelia 
ausis”, kaip gėlė neperseniau
siai “nemalonios pastabos”. Vis- 
dėlto pagyrimas gydančiai pa
veikė olandų nuotaikas.

* Kun. Dominique Pire, O.P., 
1958 m. laimėjęs Nobelio taikos 
premiją už pastangas įkurdinant 
II D. karo pabėgėlius, mirė nuo 
širdies smūgio, sulaukęs 58 m. 
amžiaus. Gimęs Belgijoje, Di- 
nant mieste, ir ten baigęs ko
legiją; 18 m. įstojo į dominin
konų ordiną. “Angelicum” uni
versitete Romoje 1936 m. gavo 
teologijos doktoratą ir, metus 
pastudijavęs Liuveno universi
tete socialinius bei politinius 
mokslus, Huy vienuolyne, Bel
gijoje. dėstė etiką ir sociologiją. 
II D. karo metu dalyvavo bel
gų pogrindyje, padėjo sąjungi
ninkams išplėsti žvalgybos tink
lą ir su kitais buvo paruošęs iš 
priešo srities pabėgimo sistemą 
pašautiems sąjungininkų lakū
nams. Už visa tai jis buvo bel
gų vyriausybės apdovanotas 
dviem medaliais. Po karo jis vi
sas jėgas pašventė benamių 
įkurdinimui: įsteigė 7 kaimus, 
apgyvendindamas apie 160,000 
išvietintų asmenų. Gautus No
belio premijos pinigus panaudo
jo Taikos Universiteto įkūri
mui Tihange, Belgijoje, šiame 
universitete dabar vyksta tarp
tautiniai seminarai, studijos pa
saulio taikos klausimais. Pasku
tiniu metu jis buvo susirūpinęs 
pakistaniečiais ir rinko pinigus 
Taikos Šalpai įkurti rytiniame 
Pakistane. Jo įsidėmėtini žo
džiai priimant taikos premiją: 
“Žmonės stato perdaug sienų ir 
nepakankamai tiltų”.

* Arkiv. J. Dearden, Ameri
kos katalikų vyskupų konferen
cijos pirmininkas, pranešė, kad 
yra gautas Šv. Sosto leidimas 
moterims Amerikoje aktyviai 
įsijungti į liturgiją lektorių ir 
komentatorių pareigose. Tačiau 
šis leidimas moterims galioja tik 
“moterų vienuolynuose, mergai
čių mokyklose, moterų rekolek
cijose ar suvažiavimuose”, t.y. 
tais atvejais, kai nėra vyrų. Pa
našūs leidimai yra duoti ir ki
toms valstybėms.

* Kard. Shehan ir kard. 
O'Boy’e galutinai patvirtino ve
dusių dijakonų paruošimo pro
gramą Baltimorės ir Vašingto
no arkivyskupijoms. Vedę vy
rai. norį tapti dijakonais, turės 
dvejus metus lankyti vakarinius 
kursus seminarijose po du kar
tu į savaitę o praktiškai bus ruo
šiami savaitgaliais parapijose. 
Kursai prasidės ateinančiais 
mokslo, metais visose šių arki
vyskupijų Šv. Juozapo vienuolių 
vedamose seminarijose. Tą kur
są baigę vyrai bus šventinami 
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dijakonais ir savaitgaliais eis jų 
pareigas parapijose. Šiaip kiek
vienas savaitės dienomis dirbs 
savo profesijoje.

* Kardinolas Leger, drauge su 
kitais 8 Afrikos vyskupais, Ka
merūne įšventino pirmuosius ve
dusius afrikiečius dijakonus. 
Šventimų metu kiekvienas nau
jasis dijakonas teikė švenčiau
siąjį duonos ir vyno pavidalais 
savo žmonoms ir vaikams.

* Du Klevelando kunigai bu
vo suimti už tvarkos ardymą 
Klevelando katedroje. Arkivys
kupijos Šeimų Biuro direktorius 
mons. Francis W. Carney anks
tyvą sekmadienio rytą turėjo lai
kyti katedroje Mišias, kai tuo 
tarpu atėjo du kunigai: Robert 
Begin 30 m. ir Bernard Meyer 
31 m. su grupe žmonių ir sa
vavališkai pradėjo Mišias, kurių 
metu perskaitė prieš Vietnamo 
karą nukreiptą atsišaukimą. Ku
nigui Begin einant su komunijų 
pilna patena prie Dievo stalo, 
jo ranka aplink stovinčiųjų ne
tyčia buvo užkabinta ir "kelios 
ostijos nukrito ant žemės. Vie
na moteris norėjo jas paimti, 
bet katedros kunigas ją sulai
kė ir pats paėmė, nes ostijos 
buvo konsekruotos. Policija, ku
ri jau iš anksto buvo vyskupi
jos iškviesta, nes buvo tikimasi 
nrie katedros demonstracijų, 
tiems kunigams tuo metu nieko 
nedarė. Tiktai pasibaigus Mi
šioms abu kunigai buvo suimti. 
Už tą demonstraciją jie buvo 
suspenduoti, o iš teismo pusės 
gresia piniginė bauda nedides
nė kaip $100.

* Lenkų išeivijai paskirtas 
antru vyskupu kun. dr. Szce- 
pan Wesoly. Vasario 2 d. jis bu
vo konsekruotas vyskupu Len
kijoj, Gniezno katedroje.. Pa
skyrimas gautas kardinolo S. 
Wyszynskio prašymu, nes vysku
pas Rubin, tapęs vyskupų sino
do sekretoriumi Romoje, nebe
gali rūpintis lenku išeivių rei
kalais. Vysk. S. Wesoly yra gi
męs 1926 m. Katovicuose. 1944 
m. buvo mobilizuotas vokiečių 
kariuomenėn, bet iš jos pabėgo 
ir įstojo lenkų kariuomenėn 
kaip telegrafistas. Gimnaziją 
baigė Britanijoj, dirbo tekstilės 
įmonėse. Įstojo jėzuitų kolegi
jom vėliau studijavo Romoje, 
kur įšventintas kunigu 1956 m. 
Vatikano santarybos metu buvo 
informacijos biuro slavų sky
riaus vedėju.

* Prancūzijos katalikų grupė
pasiuntė popiežiui Pauliui VI 
laišką, kritikuojantį popiežiaus 
institucijos biurokratinį pobū
di. Prieš tą grupę pasisakė, tarp 
kitų, ir garsusis rašytojas Fran
cois Mauriac. Laikraštyje “Ex
press” jis pareiškė: “Aš didžiuo
juosi dabartine Bendrija, šian
dieną erzina mane tai, kad kiek
vienas be jokios atodairos no
ri ką nors pasakyti apie Kata
likų Bendriją. Žinoma, krizė 
vyksta. Praeityje nuolat tų kri
zių būdavo. Bet šiandieną vis
kas bloga, kas egzistuoja. Seniau 
“modernieji” turėjo tikėjimą. 
Jų kritika buvo nukreipta prieš 
turtingųjų Bendriją. Brazilijoj 
Katalikų Bendrija drauge su 
vargšais stovi prieš karinę jėgą. 
Dėlto aš didžiuojuos Bendrija ir 
Prancūzijoj, ir Brazilijoj. Iškilo 
gėdos kultas, kuris vra artjmas 
•-•pvnchizmui (jausminiam iškrv- 
•'imuii. Kun. J. Sts.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Lenkijoje
Tuo metu, kai Čekoslovakijos 

literatai ir intelektualai lemia
mai dalyvavo savo krašto vidaus 
varžtų atleidime, kuris buvo so
vietinės okupacijos sustabdytas, 
Lenkijoje ir Sovietų Sąjungoje 
ėjo trynimasis tarp kompartijos 
vadovybės ir intelektualų. Len
kijoje po stalininės epochos 
1956 m. atėjo ilgas atolydis, ku
ris pasibaigė 1964 m. Tame lai
kotarpyje cenzūra buvo visai 
nuimta, o pasitraukę į užsienį 
rašytojai grįžo į tėvynę. Litera
tūrinė veikla buvo nukreipta į 
stalininės epochos kritiką ir nu
sigręžta nuo “socialistinio rea
lizmo”. Visdėlto .ir šiame “ato- 
lydžio” laikotarpyje neapsieita 
be įtampos. Jau 1957 m. keli ra
šytojai susikirto su partija, o 
kiti vėl ėmė emigruoti į užsienį 
arba trauktis į savo krašto gilu
mą. 1961 m. prasidėjo suėmi
mai. Literatūros oficiozas “Nowa 
Kultūra” buvo “išvalytas”, o
1963 m. kultūros politika paašt
rėjo, kai Gomulka pateikė 
centro komiteto plenumo posė
džiui ideologijos ir kultūros po
litikos santykių klausimą. Socia
listinis realizmas buvo vėl pa
brėžtas, bet dar partijos vado
vybė užtikrino paramą “meno 
bandymams išminties ribose”.
1964 m. prieita prie viešo kon
flikto tarp literatų ir režimo. 
Tam pagrindą davę “34 litera
tų ir intelektualų laiškas” mi- 
nisteriui pirmininkui J. Cyrian- 
kiewicz. Tuo laišku buvo reika
laujama Lenkijos kultūros poli
tikos pakeitimo pagal konstitu
cijos garantuotas teises, skun
džiamasi popieriaus stoka ir 
cenzūra. Tą “34-rių laišką” pa
sirašė žymūs kultūros bei moks
lo atstovai, o 57 partiniai rašy
tojai pareiškė tam laiškui — 
memorandumui solidarumą bei 
pritarimą.

1964 m. rugpjūčio mėnesį Go
mulka pirmą kartą kalbėjo rašy
tojų kongrese, o tų pat metų 
spalio mėn. ir 1965 m. rugsėjo 
mėn. jau buvo teisiami partiniai 
intelektualai — J. Kuron. Mod-, 
zelewski (1965 m. liepos mėn.). 
Nina Karsow (1966 m. liepos 
mėn.). Tuo metu pagarsėjo žy
mus lenkų filosofas Leszek Ko- 
lakowski, kuris kartu su užsie
nio filosofais R. Garaudy, M. 
Machovic, Adam Sehaff ir R. 
Havemann skelbė revizionizmą. 
kaip pakaitą įtaiginiam mark
sizmui ir jo “detalizacijai”. Mi
nint spalio dešimtmetį 1966. X. 
21 Kolakowskis skaitė paskaitą 
Varšuvos universiteto studen
tams ir profesoriams. Joje su
kritikavo pastarąjį režimo de
šimtmeti ir jo kultūros politi
ką. kuriai trūko partijos vado
vybės kontakto su specialistais

Pakšto žygis po Kanadą
JUOZAS ERETAS

šiam rašiniui geriau suprasti:
Nuo 1925 m. rudens prof. Kazys 

Pakštas mūsų universitete Kaune 
dėstė geografiją. Kadangi jis ypač 
buvo susidomėjęs geopolitika, grei
tai pastebėjo, kad Pabaltijo respub
likoms grėsė nauja okupacija. Dėl
to jis trisdešimtųjų metų antroje 
pusėje vis uoliau ragino Lietuvos vy
riausybę . ruoštis tokiam kaimynų 
kėslui. Jis tarp kitko siūlė išgaben
ti auksą, meno kūrinius, pvz. Čiur
lionio paveikslus, ir siųsti Į Vaka
rus didesni skaičių studentų sti
pendininkų. kurie vėliau, reikalui 
esant, galėtų sudaryti “antrojo fron
to” štabą prieš okupantus. Neradęs 
tam režimo pritarimo, jis kreipėsi 
i artimiausius savo vienminčius ir 
su jais sutarė, kad jis išvyks i -Va
karus, kur pats rūpinsis tokio “fron
to” sudarymu. Gavęs .iš Kalifornijos 
universiteto pakvietimą Los Ange
lėse skaitvti paskaitas apie Viduri
nės Europos kraštus, jis 1939 m. ge
gužės gale ir iškeliavo.

1. Amerikos lietuvių 
kolonijose (1940. I/II) 
Vasaros semestrui pasibaigus. 

Pakštas 1939 m. rudenį ėmė ke
liauti po lietuvių kolonijas. Tuo 
pačiu laiku Lietuvos vyriausybė 
(X. 10) buvo priversta Maskvo
je su Sovietu Sąjungą sudaryti 
sutartį, leidžiančią šiajai mūsų 
krašte laikyti savo armijos da
linius. Buvo aišku, kuo tas kve
pia. Nors sovietai tą karčią pi
liulę pasaldino Vilniaus grąžini
mu. vistiek liko įspūdis, kad 
jie neužilgo kartu su sostine pa
siims visą kraštą. Aišku, mūsų 
nepriklausomybei grėsė mirtiniš 
pavojus. Tai vertė tautininku re
žimą (1939. XI. 21) sudarvti koa
licinę vyriausybę. Ir užsienių 
reikalų ministerijoje ėmė vyrau
ti tos * jėgos, kurios dar anks
čiau buvo linkusios klausyti 
Pakšto. Jų vardu teisių ir ad
ministracijos departamento di
rektorius V. Čarneckis (46), 
1921-23 m. buvęs Lietuvos na- 
siuntinys Vašingtone.
Pakštą JAV lietuvių kolonijose 
sustiprinti tėvynės palaikymą 
bei informuoti nelietuvius anie 
Europoje siaučiančiu diktatorių 
pavoiingumą Amerikai bei Ka
nadai.

prašė tariečiams.

ir demokratinių laisvių. Savo 
protesto rašte 22 Varšuvos kom
partijos skyrius rašytojai reika
lavo politikos reformos. Pajutę 
partijos spaudimą, 7 to protes
to dalyviai išstojo iš partijos, o 
4 buvo išmesti. Iškilo studen
tų neramumai ryšium su Ado
mo Mickevičiaus antirusiškos 
dramos “Vėlinės” įsakymu iš
imti iš repertuaro. Dėl studentų 
neramumų buvo pakaltinti inte
lektualai. Prof. L. Kolakowskis 
neteko filosofijos katedros Var- 

• šuvos universitete. Partija nu
statė, kad Lenkijos intelektua
lai užsikrėtę Čekoslovakijos lais
vės sąjūdžio “bacilomis”.

Sovietų Sąjungoje
Nors ir netaip regimai, rūgi

mas eina ir Sovietų Sąjungoje. 
Tame procese dalyvauja nevien 
intelektualai ir rašytojai, bet ir 
įvairūs specialistai, technologai, 
jaunesnės ir vidurinės kartos 
pareigūnai. Yra duomenų ma
nyti, kad po Čekoslovakijos įvy
kių santykiai tarp technologų ir 
kompartijos vadovų buvo paašt- 
rėję. šitoje įtampoje vyko su
ėmimai rašytojų ir specialistų. 
1966 m. vasario" mėn. buvo nu
teisti priverčiamųjų darbų sto- 
vyklon rašytojai J. Danielis ir 
A. Siniavskis (7 ir 5 metams), 
nes jie savo raštuose kritikavo 
sovietų visuomenės- tikrovę ir 
tuos raštus išleido Vakaruose. 
Rašytojas A. Solženycinas para
šė viešą laišką penktajam rašy
tojų kongresui (1967 m. gegu
žės mėn.). Tame laiške jis skun
džiasi “nepaprasta priespauda, 
kurią mūsų literatūra kenčia jau 
keli dešimtmečiai”. 1968 m. sau
sio mėn plačiai žinomi jauni ra
šytojai I. Galanskovas, A. Gins- 
burgas, A. Dobrovolskis ir stu
dentė Leškova buvo nuteisti, 
nes jie leido pogrindyje žurna
lą “Feniks”. Taip pat nuteisti 5 
jauni piliečiai, kurių tarpe figū
ruoja ir 28 metų fizikas P. Lit
vinovas, nes jie 1968. VIII. 25 
Maskvos Raudonojoje aikštėje 
bandė surengti demonstraciją 
prieš invazija Čekoslovakijon. 
Prieš šiuos intelektualų nuteisi
mus protestavo 17 Maskvos ra
šytojų sąjungos narių. Tuo bū
du gan plačiai pasireiškė nesu
tarimai tarp intelektualų ir 
kompartijos vadovybės. Tai pri
vertė Brežnevą oficialiai pasi
sakyti Maskvos kompartijos kon
ferencijoje 1968 m. kovo mėn. 
gale. Brežnevas perspėjo opozi
cinius intelektįįajus.į kurie kri
tikuoja partijd^vhdovybę. Mask
vos rašytojų sąjungos pirm. Mi
chalkovas pasmerkė laisvą žodį 
ir pasisakė už aštresne parti
jos kontrolę. Sovietų komparti
jos šefas Brežnevas minėtoj kal
boj natvirtino Lenino “partijos 
geležinės disciplinos” principą.

Pagaliau režimas susiprato. 
Bet ar ne pervėlai? Šis klausi
mas dabar nekvaršino Pakšto 
galvos, nes kalvei degant nelai
kąs mušti kumelę. Tad 1940 m. 
pradžioje, dar kvapo neatgavęs 
nuo rudens maršruto, mūsų tau
tinis apaštalas vėl leidosi į ke
lionę. 

*1*

Sausio 22 d. jis pradėjo savo 
žygį San Antonio, Tex., ir pas
kui per Baton Rouge, Louis., 
kur jo paskaitą klausė ir 75 
JAV karininkai, — pasuko Čika
gos link. Ten vasario 4 d. ug
ningai prabilo į tuos 3000 tau
tiečių. kurie buvo atvykę Į spor
to šventę. Po to jis (1940. II. 9) 
per Waukegana, Ill., pasiekė 
Detroitą. Mich., kur rinko au
kas vilniečiams. Iš ten su pra
nešimais aplankė dar Ročesterį, 
N. Y., Amsterdamą, N. Y., ir 
Nevarką, N. J. Tautos šventės 
proga jis vasario 16 d. Brookly- 
ne kalbėjo net du kartus. Vie
noje vietoje jo klausėsi 800 
žmonių minia, kurios “nuotaika 
buvo labai pakili”, kaip jis 
(1940. III. 6) pranešė Čarneckiui. 
Rytojaus dieną mūsų misijonie- 
rių jau matome Bayonne, N. J„ 
vasario 18 Filadelfijoje. Pa., o 
dieną vėliau Baltimore]. Md., 
kur per tris dienas vedė tikras 
lietuviškas “rekolekcijas”. Iš čia 
tas patriotinis viesulas vėl suka 
į šiaurę. Ten jis vasario 25 Eli- 
zabethe, N. J., dviem atvejais 
jaudina žmones, o 27 ir 28 d.d. 
pasiekia Waterburi, Conn.

Šioje kelionėje mūsų neofi
cialiu atstovu tanęs profesorius, 
be atvangos veikdamas, turėjo 
tiek nuotykių,, kad neužtektų 
jaučio odos jiems surašyti. Juk 
kam jis nekalbėjo: tautiečiams 
ir amerikiečiams, susirūpinu
siems seniams ir nerūpestin
giems jaunuoliams, jautrioms 
moterėlėms ir biznieriškiems ro- 

lietuviškai ir ang
liškai. Tait> diena iš dienos, be 
reikalų vedėjo, nes jis pats bu
vo ir organizatorius, ir kalbėto- 
ias. ir radijo bendradarbis, ir 
interview teikėjas, ir spaudos 
referentas — viskas kartu. Ne

kuris galioja ne vien revoliuci
nėj fazėje, bet ir visuose socia
lizmo etapuose. Jis reformų ša
lininkus pavadino “politiškai ne
patikimu elementu” ir perspėjo 
cĮėl nesocialistinių idėjų skver
bimosi į literatūrą bei meną. 
Socialistinis realizmas esąs pa
grindinis įrankis politinio reži
mo, kuris nori menu bei litera
tūra formuoti žmogų pagal sa
vo idėjas.

❖ ❖
Rašytojus remia gamtos 

mokslininkai, inžinieriai ir eko
nomistai. Jie nori ne tiek prin
cipinių reformų, kiek režimo 
trūkumų bei ydų pašalinimo, 
geresnio “naujo socializmo”, pa
našaus į tą, kuris buvo iškeltas 
Prahos konferencijoj ir kurio 
siekia M. Dubčekas su Čekoslo
vakijos kompartija. Su techno
kratais sovietų kompartija skai
tosi, nes be jų jokia pažanga 
neįmanoma. Tų technokratų- 
technologų minties reiškėjas yra 
sovietų atomų tyrinėtojas A. 
Sacharovas, 47" m. amžiaus. Tai 
ypatingų gabumų fizikas: jis 
jau 32 metų būdamas tapo so
vietų mokslų akademijos pilnu 
nariu, o 1957 m. laimėjo Nobe
lio premiją. Sacharovas kartu 
su kvantų mechanikos specia
listu I. Tammu pagamino Sovie
tų Sąjungai vandenilio bombą. 
Sacharovo moksliniai raštai so
vietų yra taip branginami, kad 
knygynuose neparduodami. Mat, 
juose esama svarbių valstybės 
paslapčių... Ir štai Šis žymusis 
mokslininkas reikalauja laisvės 
informacijoms gauti ir joms 
skleisti, diskusijų laisvės ir net 
laisvės abejotinoms mintims 
reikšti. “Mūsų vadai, atrodo, 
duodą suprasti, kad jie tokių 
diskusijų bijo”. Tik šitokia dva
sios laisvė galėtų visuomenę ir 
inteligentiją įgalinti “visus val
dančios grupės nutarimus ir pla
nus kontroliuoti”. Tokiai dvasi
nei laisvei prieštarauja cenzūra, 
kuri “per pastaruosius kelis me
tus buvo svarbiausia diskusijų 
tema”. Cenzūra tinka tik “so
vietinės literatūros sielai suža
loti”. Sacharovas ir daugelis 
mokslininkų-cenzūroje mato su
švelnintą stalinizmo tęsinį, kurį 
jis lygina su nacistine Vokieti
ja. Sacharovas taip pat griežtai 
kritikuoja juridinę savivalę, ku
ri daug literatu neteisingai nu
teisė ir tuo padarė liaudžiai gė
dą. Kultūros supančiojimas, li
teratu priespauda yra skaudi ir 
mokslininkams. Šis Sacharovo 
memorandumas rodo, kad nema
žai sovietų technologų siekia hu
maniškesnės ir laisvesnės visuo
meninės bei politinės santvar
kos Sovietų Sąjungoje. ‘

(Pagal “Herder Korrespon- 
denz” 1968 m. 11 nr.)

J. Gs.

Redaktoriui, visuomenės veikėjui, Kanados Lietuvių

Bendruomenės tarybos ir valdybos ilgamečiui nariui

JONUI KARDELIUI mirus,

giliai užjaučiame Velionies žmonų solistę

ELZBIETĄ KARDELIENĘ ir visus artimuosius

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba

A t A I

ELENAI MARTINAITYTE! - VYŠNIAUSKIENE! I 

mirus, jos vyrui JUOZUI, dukrelėms IRENAI ir | 
ALDONAI, mamai VLADEI MARTINAITIENEI, 
sesutėms PRANEI RUDNICKIENEI, LEOKADIJAI 
VYŠNIAUSKIENEI, VIKTORIJAI RAŽANAUS- 
KIENEI, broliui VYTAUTUI MARTINAIČIUI, jų 
šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautų 
reiškiame ir kartu liūdime —

Vaclovas ir Vincenta Pliopliai
Albinas ir Juzė Pliopliai

nuostabu, kad jis (1940. III. 6 iš 
Elizabetho, N. J.) rašė čarnec
kiui: “Per paskutinį mėnesį ypa
tingai pavargau ir "turiu būtinai 
bent porą savaičių pasilsėti.” 
Jam dabar 47 metai —. nebe 
jaunuolis. Jo nebeneša entu
ziazmas. Jį dažnai pats turi su
kelti. Varginantis baladojima- 
sis. Bet jis nemano nuovargiui 
pasiduoti, nes tėvynei grumian
tis su raudonu ir su rudu slibi
nais. reikia gyventi tą grand 
life, kurio visur iš visų reika
lauja. Ir gyvena.

2. Žvgis po rvtinę Kanada 
(1940. IV.)
Laiko negaišdamas, mūsų 

prakalbininkas ruošėsi naujai 
kelionei, šįkart per Kanadą, ku
rios Institute of International 
Affairs jam suorganizavo, jo žo
džiais tariant, “milžinišką marš
rutą nuo Halifakso iki Vanku
verio”. Tai ori. Westminsterio 
stiliaus institucija, turinti žy
mesniuose miestuose savo sky
rius. kurie kartu sudarė, tarsi, 
kokią akademiją užsienio poli
tikos reikalams. “Norinčių įsto
ti esti daug, — aiškina Pakš
tas (1940. V. 8 iš Čikagos) Čar
neckiui. — bet kitam džentelme
nui tenka palaukti net tris, ke- 
t”rius metus, kol teikiasi priim
ti.”

Paskaitos buvo uždaros, spau
doje neskelbiamos, radijo ne
garsinamos. Bet kain tik tokiu 
uždarumu jos pasiekė valstybės 
vairuotojus. Anglosaksu įpročiu, 
jos buvo skaitomos laisvai, kas 
mūsų profesoriui leido pasiro- 
'Mi iš pačios geriausios pusės. 
Paskui — diskusijos, ramios, 
nes šaltos šalies šaltakraujams 
terūpi oats reikalas. Inst’tntas 
yra parketas, ne arena. Bet jam 
teks kalbėti ir klubams, kurie 
nedraus prakalbų perduoti per 
radija ir duoti ištraukų per 
spauda. Kalbėdamas apie Balti- 
ios valstybes (taip iis toliau in
formuoja Kauna), “aš nepamirš
tu Lietuvos reikalams užleisti 
pačią žymiausia vieta. Lekcija 
apie Baltijos kraštus esti pa
vaizduojama išimtinai Lietuvos 
paveikslais”.

(Bus daugiau)

Negailestingai mirčiai išplėšus vyra ir tėvą EUGE

NIJŲ BUBELĮ iš šeimos tarpo, STEFĄ ir artimuo

sius, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Irena ir Jonas Kliorikaičiai
La Habra, Calif.

Brangiems TĖVELIUI ir MAMYTEI Lietuvoje 

mirus, BRONIŲ DIRSĘ bei jo šeimą skausmo 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

M. D. Norkai

JOKŪBUI SERAPINUI Lietuvoje mirus, 

gilaus liūdesio valandoje B. VAIDOTIENEI ir jos 

vyrui reiškiame nuoširdžią užuojauta —

Grikenių šeima

Patarimų tarnylm “Tėviikės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TZ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Mano savaitinis atlyginimas buvo 100 dolerių. Darbas man nela
bai patiko ir aš susiradau kitą. Senoje vietoje pasakė, kad mano at
lyginimą atsiųs paštu, bet aš negavau jokio atlyginimo — tik bend
rovės laišką, kad mano uždarbis buvo konfiskuotas už darbo sutarties 
suląužymą. Aš nepasirašiau jokios darbo sutarties. Prašau pagelbėti 
atgauti pinigus. P. V.

Darbo standartų skyrius (Labour Standards Branch of the On
tario Labour Department) ištyrė šį reikalą ir rado, kad Jums priklau
sė $114.68 atlyginimo. Darbą pradedant toje bendrovėje Jums buvo 
paskolinta $50. Atskaičius šią paskolą ir pajamų bei kitus mokesčius. 
Jums buvo pasiųstas čekis $51.65 vertės. Visais atvejais, kai negalima 
iš darbdavio atgauti uždarbio arba kai jis atsisako mokėti už atosto
gas, Ontario gyventojai turi tuojau kreiptis j minėtą Darbo standartų 
skyrių. 74 Victoria SL, Toronto 1, Ont. šis skyrius veikia labai efek
tingai — iš darbdavio paima priklausomą darbininkui atlyginimą ir 
tuojau darbininkui išmoka, pasiųsdami vyriausybės čekį.
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1969. II. 6 *TŽ” paskelbtas neil
gas, bet labai tikslus, konkretus S. 
Dz. straipsnis Lietuvos laisvinimo 
reikalais “Laisvinimo darbo pertvar
kymas”. Ten pateikiamos šios su
gestijos:

1. VLIKas turįs parodyti daugiau 
“dinamizmo ir pastangų derinimo 
Lietuvos laisvinimo fronte”.

2. Jis turįs daugiau mūsų politinei 
veiklai “vadovauti”, pvz., duoti vi
suomenei aiškių nurodymų dėl san
tykiu “su okupuotu kraštu”, kad vi- 
siuomenėje neatsirastų visokių “par
tizaniškų” ir “nevisuomet tikslingų” 
veiksmų.

3. Reikėtų VLIKui sudaryti “iš 
kviestinių pajėgiausių mūsų visuo
menės asmenų” politinę komisiją, 
kuri “aptartų bei išryškintų viso mū
sų laisvinimo darbo kryptį ir pa
grindinius laisvinimo darbo meto
dus”. Komisijas sugestijos būtų 
svarstomos “periodinėse VLIKo šau
kiamose platesnio masto konferenci
jose”.

4. Prie VLIKo reikėtų sudaryti 
“darbo žinovų komisiją”, kuri, esant 
reikalui, paruoštų VLIKui jo pareiš
kimus kitų valstybių vyriausybėms 
ar delegacijoms prie JT.

5. VLIKui reikėtų turėti gerai mo
kantį lietuvių ir “bent anglų kalbą” 
vedėją, kuris rūpintųsi “svetimųjų 
informacija ir ryšiais su visais VLI
Ko darbo talkininkais”.

6 VLIKUi išdirbus planą, kovą su 
okupantu (atskirose srityse) vykdy
tų “kiti išeivijos sambūriai bei or
ganizacijos”, kaip intelektualų (pro
fesorių ir kt.), jaunimo (vyčių ir 
kt.), kunigų (jų Vienybės) ir pan.

Dabar dėl kiekvienos jų atskirai.
1. VLIKo uždaviniai “derinti” 
mūsų laisvinimo pastangas 
Būtų labai gerai, jei VLIKas,

visų pirma, pats būtų “išminčių 
išmintis”, savo sprendimuose 
neklaidingas, bent jau nedarytų 
jo veikėjai didesnių klaidų ta
me, kaip str. autorius sako, 
“Lietuvos laisvinimo fronte”, 
pagaliau, jei tos visos “pastan
gos” duotųsi jam “suderina
mos”. Pvz.* Liet. Diplomatijos 
Šefas dar ir dabar laiko save 
didesniu (vyresniu) veiksniu už 
VLIKą. Jis laiko save valsty
bės atstovavimo galią turinčia 
valstybės galva. Pagal ji, VLI
Kas turėtų jo klausyti. Tai ro
do pvz. kad ir tas faktas, jog 
jis, pasirašydamas su VLIKo 
pirmininku bendruosius pareiš
kimus, savo parašą deda prieš 
VLIKo pirmininko parašą. Dėl 
to, žinoma, čia nereikia bartis ar 
pykti, tik Įsidėmėti ir, man
ding, pagristai spėti, kad Dipl. 
Šefas, netgi ir kiti dipl. tarny
bos nariai su VLIKo nurody
mais ir “derinimais” nesiskai- 
tys. Pagaliau tie kitų veiksnių 
pastangų derinimai irgi, man
ding, išeina iš VLIKo kompe
tencijos ribų. VLIKas turi da
ryti tai, ką jis pagal teisę gali, 
bet ne tai, kas gal yra ar kam 
atrodo “tikslinga”, bet visdėlto 
nesiderina su jo turimąja teise, 
su jo kompetencija.

2. VLIKo teisė “vadovauti” 
mūsų visuomenei ir kitiems 
veiksniams
Spaudoje esu jau nekartą pa-

Torontietis V. Kuprevičius, lai
mėjęs "TŽ" spaudos baliaus lo
terijoj dail. A. Tamošaitienės 
paveikslą

GERIAUSIA IR VERTINGIAU
SIA DOVANA —

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
(JAV dolerių pažymėjimai)

Jūsų giminės galės pasirinkti, 
KAS jiems patiks. KADA norės 
ir gaus daug DAUGIAU už juos. 
Jūsų giminės galės tai patvirtin
ti. Daug tūkstančių asmenų jau 
yra išsiuntę DOVANŲ PAŽY
MĖJIMUS savo giminėms per 

INTERTRADE EXPRESS CORP.
Jų giminės parašė, kad buvo pa
tenkinti. Siunčiant pažymėjimus 
neimamas joks mokestis už pa- 
tamavima jums, nei jūsų gimi
nėms, nes gauname nuošimtį už 
darbą. Jei jūs dar nesate siuntę 
DOVANU PAŽYMĖJIMŲ, pra
šykite mūsų NEMOKAMAI duo
damų katalogų su pilnomis in
formacijomis.

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,

New York, N.Y. 10010 U.S.A. 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGU
® hi 

sisakęs prieš tas VLIKo “vado
vavimo” tendencijas (iš dalies į 
tą klausimą atsakyta ir čia, va, 
augščiau, kalbant apie “pastan
gų derinimus”).

VLIKas yra ne tiek užsieniuo
se gyvenančių lietuvių “politinė 
vadovybė”, kaip kad jį daug kas 
vadina, kiek Lietuvos valstybi
nės tautos (body politic, Staats- 
volk prasme) teisinė atstovybė. 
Jo pagrindinis uždavinys ir pa
skirtis yra teisinėmis priemonė
mis ginti mūsų pavergtosios tau
tos interesus tarptautinėje plot
mėje. Jis todėl turi rūpintis, 
svarbiausia, Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymu, 
taip pat kitų pavergtosios tau
tos interesų gynimu (pvz. kova 
su okupanto žiaurumais, su pa
grindinių žmogaus teisių min
džiojimu* okup. Lietuvoj ir pan.). 
Tai labai rimtas ir atsakingas 
darbas, kurio vieno VLIKui, 
manding, pilnai ir pakaktų. Ži
noma, jei VLIKas išeina Į mūsų 
visuomenę, daro jai Įtaką, tei
singai formuoja mūsų viešąją 
opiniją, — gerai daro, tik tų pa
tį, be jo, gali dar daryti ir kiti 
mūsų laisvinimo veiksniai, kaip 
LB, ALTa, net ir LLK, kurį mes 
dar laikome laisvinimo veiksniu 
(nors jis ir yra ne lietuvių, o 
amerikiečių org-jos padalinys). 
Plačiau šiuo klausimu esu rašęs 
1965 m. “Teisininku Žiniose” 
27-28 nr.

3. Politinė komisija
šiam siūlymui pilnai pritariu. 

Tai labai, labai gera ir praktiš
ka idėja, kurią reikėtų tuojau 
ir vykdyti. Tiktai ana komisija 
turėtų aptarinėti ne visų laisvi
nimo veiksnių darbo problemas, 
o tiktai VLIKo. Antraip, vėl kil
tų Įvairių nesusipratimų tarp 
VLIKo ir kitu veiksniu, kaip L. 
B., ALTos, LLK ir LD. Kitų 
veiksnių atstovai (jų žmonės, 
veikėjai) sakytų, kad VLIKas 
nori juos “komanduoti”, jiems 
diktuoti, su kuo tie kiti veiks
niai. aišku, nesutiks. Jei jau 
norėtume tokią politinę komisi
ją įpareigoti pasisakyti dėl visų 
veiksnių darbo, tai tada reikė
tų ją sudaryti ne vieno VLIKo 
nutarimu ir valia, o visų veiks
nių susitarimu. Tą mintį ir aš 
esu jau, rodos, net kelis kartus 
kėlęs mūsų spaudoje (pvz. “Nau
jienose”).

4. Žinovų komisija
Jei prie VLIKo būtų sudaryta 

minėtoji politinė komisija iš 
stiprių, dalykuose gerai besi
orientuojančių asmenų, tai, at
rodo, kokios dar kitos* “žinovų” 
komisijos nereikėtų. Tiktai VLI
Kas turėtų būti kontakte su pa
vieniais asmenimis, teisės ir po
litikos (lygiai kaip ir kitų sričių, 
su kuriomis VLIKas savo darbe 
susiduria) žinovais, kurie būtų 
jo ekspertai atskirais problemi
niais ar šiaip sunkesniais ir VLI
Ko žmonėms vieniems “neįkan
damais” klausimais. Tų eksper
tų klausimą irgi esu kėlęs spau
doje (“Naujienose”).

5. VLIKo reikalų vedėjas
Tokio vedėjo VLIKui, aišku, 

reikia, tiktai kažin, ar jo kuklios 
lėšos leis jam tokį kvalifikuo
tą vyrą turėti. Jis turėtų būti 
ne iš eilinių. Ir dviejų kalbų jam 
neužtenka. Neužteks jam, be lie
tuvių kalbos, mokėti “bent ang
lu kalbą”. Jis turėtų mokėti dar 
“bent” ir vokiečių bei prancūzų 
kalbas, antragi, jis negalės atlik
ti savo uždavinio. Bet tai tik 
svajonė. Tautos Fondas negalės 
jam išmokėti algos, kuri turėtų 
būti vis dėlto gana augšta.

6. Laisvinimo darbo planas
Ta S. Dz. mintis, kad atskiros 

mūsų organizacijos pasiimtų va
dovauti propagandai prieš oku
pantą atskirose, joms prieinamo
se, srityse, man labai patiko. 
Tiktai irgi tokią šio darbo or
ganizaciją (tą visą sistemą), tu
rėtų sudaryti ne vienas VLIKas. 
o pasitaręs ar susitaręs su vi
sais kitais veiksniais.

7. VLIKo “reformos”
S. Dz. visai pagrįstai dar pasi

džiaugia, kad pagaliau aprimo 
visokie VLIKo “reformatoriai”, 
siekę VLIKą savo “reformomis” 
visai likviduoti, jį pakeisti “kuo 
kitu” arba uždėti jam kažkokią 
“kepurę”, kad okupantas galėtų 
po to iš jo ir iš visų VLIKo “re
formatorių” skaniai pasijuokti.

1963. VI. 12 “Dirvoje”, vė
liau “Naujienose” ir “Teisinin
ku žiniose” esu rašęs, kad mes 
turime visai gera Lietuvos lais
vinimo organizaciją, kuria suda
ro mūsų laisvinimo veiksniai, 
veikią kiekvienas vis kitu, skir
tingu teisiniu pagrindu, vis ki
tu titulu, aoimą visas mūsų tau
tos ir valstybės gvvąsias jėgas. 
Todėl nėra reikalo nuolat kal
bėti. projektuoti tos laisvinimo 
organizacijos “reformas”, sie
kiančias tik sugriauti tai. ka tu
rime. Vietoje to geriau pagalvo
kime. ka ir kain mūsų veiksniai 
turi daryti, kain tikslingai ir 
prasmingai <ie turi veikti, siek
dami savo tikslo.

Daugiau tokių puikių straips
nių, kaio čia panagrinėtasis S. 
Dz. straipsnis!

Toronto katalikų vyrų grupė, atlikusi uždaras rekolekcijas specialiuose namuose, su vedėju kun. 
G. Kijausku, S.J.

Vakarų jaunimo krizė NAUJOSIOS VALSTYBĖS V. Zalatorius

Studentų riaušės Amerikoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje net ir 
Japonijoje! Aiman, kur eina šių 
dienų jaunimas? — klausia ne
vienas vyresnysis. Šuniop? Gal.

Svarstant dabartinio jaunimo 
atoveiką prieš esamą santvarką, 
reikia prisiminti, jog “senimui” 
jaunųjų maištingumas nėra 
staigmena. Patys jauniai jau ir 
anksčiau buvo perspėję. Gaila, 
kad visuomenė lengvapėdiškai 
žiūrėjo į tuos skambučius.

Stockholmo Kalėdos
Mažai kuri supramonintų vals

tybių išvengė studentų triukš
mingų riaušių. Pvz. 1956 m. Ka
lėdos Stockholme buvo tragiš
kos. Jaunimas siautėjo gatvėse, 
daužydamas ir plėšdamas krau
tuvių vitrinas. Merginos išraši
nėjo* langus šūkiais: “Jau nebė
ra Kalėdų!”, “Šalin, Kalėdų se
nelis!” Daugelis ir tuomet klau
sė, kaip tai galėjo įvykti tokia
me ūkiškai pažangiame krašte? 
Beveik visose studijose apie 
Stockholmo “Kalėdas” tyrinėto
jai jieškojo blogybių priežasčių 
jaunimo siekimų išsipildyme ar 
neišsipildyme, dorovės ir tikėji
mo stokoje, perdėtoje seksuali
nėje laisvėje, tėvų pasyvume ir 
1.1. Panašus siautėjimai įvyko 
beveik visuose didmiesčiuose. 
.Vienas didžiausių įvyko 1963 m. 
birželio mėnesį Paryžiuje, Pla
ce de la Nation; suplaukė 150.- 
000 jaunuolių, kurių masinę 
aistrą sukurstė vadinamieji “jau
nimo idealai”.

Jaunimo kultūra
Atsirado gaujos, kurios nuo

latos kaitaliojosi, persiformavo, 
bet pastoviai įrodė, kad jauni
mas atmeta visuomenę, kuri ne
sugeba jo integruoti. Vokietijo
je atsirado “Halbstarke”, Dani
joje — “anderumper”, Angli
joje — “teddy boys, mods ir 
rockers”, Italijoje — “vitelloni”, 
Olandijoje — “nozum”, Lenki
joje — “chuligani”, Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje — “stilin
gos” ir “blatniakai”.

Išskyrus komunistinius 
kraštus, Vakarų Europos ir 
Amerikos jaunimo krizė turi 
bendrus bruožus ir panašias 
priežastis. Pramoginio verslo 
žmonės, pastebėję, kad galima 
uždirbti pinigų išnaudojant jau
nimą, sukūrė jaunimo “kultūrą” 
ir įsteigė jaunimo getus. Tos 
jaunimo “kultūros” atspindžiai 
yra: suaugusių pasaulio ir jų 
vertybių atmetimas, noras judė
ti ir keistis, keista ir provokuo
janti apranga, slapti žargonai, 
ypatingi papročiai, greičio ir 
smurto kultas, noras sutapti su 
grupe (“be with it”), dievaičiai 
vietoje didvyrių (antiherojai Ja
mes Dean, Marlon Brando, Paul 
Newman, Jean Pierre Belmon
do, “West Side Story”, “Fistful 
of Dollars” ir t.t.). Senimui ta 
jaunatviška muzika, jaunimo 
plokštelės, drabužiai, šukuosena, 
“jaunas stilius”, cigaretės atro
do keistai. Senimas negali su
prasti nei tokio elgesio, nei gal
vosenos. Labai kalta yra radijo

"TŽ" spaudos baliaus laimingieji. Iš kairės: A. Bumbulis, laimėjęs 
loterijoj Br. Šimkaus drožinį Lietuvos Vytį; šalia jo — J. K. Stri
maitis. kuriam teko dviejų asmenų nemokama kelionė lėktuvu 
Otavon (All Seasons Travel Agency dovana)

Nuotr. M. Pranevičiaus

ALGIRDAS BUDRECKIS
ir televizijos įtaka. Pasaulis su
siskirstė į “paauglius” ir į “se
nius”. “Seniai” yra visi žmonės 
virš 30 metų. Žinoma, didžiausi 
šių manijų kaltininkai yra pirk
liai, kurie žiūri į jaunimą, kaip 
į pelningą vartotojų rinką. Tik
rai gėda, kad pirmos rimtos Eu
ropos jaunimo analizės buvo 
kaip tik rinkų tyrinėjimai.

Per pastarąjį dešimtmetį iški
lo sudėtingesni, intelektualiniu 
požiūriu geriau paruošti ir me- 
niškesni sąjūdžiai. Antai, anglų 
literatūroje ir teatre ėmė reikš
tis “angry young men”, kurie 
buvo pramoninės visuomenės 
priešininkai. Amerikoje atsira
do “bytnikai”. Jų pirmtakai bu
vo universitetų ir menininkų bū
relių nariai. Kaikurie buvo geri 
poetai ir rašytojai. Vėliau atsi
rado aibės pamėgdžiotojų. Visi 
“bytnikai” atmetė pramoninę vi
suomenę.

Sociologiniu atžvilgiu sėkmin
giausias sąjūdis kilo Olandijoje, 
būtent, “provo” sąjūdis, kuris 
turėjo Įtakos ir kaimynams. 
“Prcvai” neatmetė visuomenės, 
neatsisakė idėjos tą visuomenę 
reformuoti. Vienas “provų” va
das net buvo išrinktas į Amster
damo miesto tarybą. Jis ir jo 
šalininkai kovojo prieš oro ir 
vandens teršimą, reikalavo, kad 
policijai būtų skirtos socialesnės 
ir humaniškesnės pareigos: vai
kų priežiūra, sporto organizavi
mas. “Provai” 'stengėsi išsaugo
ti istorinius ir meniškus pasta
tus. Jų rimčiausia akcija buvo 
kova “prieš suaugusių veidmai
nystę”, kuri leidžia milijonams 
vaikų mirti badu, o tuo tarpu ga
mina atomines bombas.

Universitetai
Galima teigti, kad Vietnamo 

karas sukėlė Europos jaunimo 
rūstį prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes (žr. Mario Toscano. 
“Le Monde”, 1968. VII. 6.). Šis 
pasipiktinimas paspartino dau
gelio universitetų seminarų ak
tyvumą, paskatino interpretuo
ti Markso mintis kaip atsakymą 
į “amerikinį imperializmą”. Eu
ropoje atsirado sąjūdžiai, kurie 
apėmė daugelį jaunimo organi
zacijų, pradėjo organizuoti žy
gius prieš atominę bombą, pro
testus prieš Vietnamo karą. Ži
noma, komunistų agitatoriai tik 
trynė rankas.

Keliais atvejais universitetai 
parodė, kaip traukti atsakomy
bėn kultūrą, visuomenę ir net 
paties universiteto vertybes. Ki
niečių kultūrinė revoliucija iš 
dalies reiškėsi kaip studentų 
protestas prieš liaudies univer
sitetus. Panašiai pasireiškė 
Štrasburgo “internacionaliniai 
situacionistai”, kurie paskelbė 
manifestą prieš skurdą. Ypatin
go dėmesio šiuo klausimu susi
laukė Berkelio universitetas Ka
lifornijoje. Tai turtingų tėvų 
vaikų universitetas su augšto- 
mis intelektualinėmis tradicijo
mis. Iš Berkelio išplaukė pavo
jingi prokomunistiniai sąjūdžiai, 

kurie susilaukė pamėgdžiotojų 
visame pasaulyje. A. a. senato
rius Robertas Kennedis savo 
1967 m. vasario 24' d. kalboje 
Filadelfijoje iškėlė tą reiškinį. 
Ypač po Berkelio riaušių Ken- 
nedžio žodžiai plačiai cituojami 
tarptautinėje spaudoje. Lyg 
šauklys, Berkelio protestas pra
našavo panašius išsišokimus ki
tuose Vakarų universitetuose. 
Tarė Robertas Kennedis: “Mes 
prašėme, kad jūs išklausytumėt. 
Jūs nesutikote. Mes prašėme tei
singumo. Jūs tai apšaukėte anar
chija. Mes prašėm laisvės. Jūs 
tai pavadinote palaidumu. Užuot 
pašalinę jūsų pačių sukurtą bai
mę ir neviltį, jūs tai apšaukėt 
komunizmu. Jūs apkaltinot mus, 
girdi, mes nenaudojame teisėti- 
nų priemonių, bet jūs uždraudėt 
mums panaudoti tokias priemo
nes. Jūs, ne mes. sukūrėte uni
versitetą, pagrįstą įtarimu ir ne
tiesa.”

Hipių reiškinys yra labai nau
jas mūsų atmintyse. Kaliforni
jos pasiturinti visuomenė (af
fluent society) sudarė sąlygas ir 
netiesiogiai paskatino dešimtis 
tūkstančių jaunuolių palikti sa
vo namus ir išeiti gyventi su gė
lytėm. meile, lytimi ir pacifiz
mu. Jų šūkių tarpe yra betko- 
kios veiklos atmetimas, pabėgi
mas nuo tikrovės ir atsakomy
bės betkokia kaina, liserginė 
rūgštis (LSD) ir marijuana.

Profesorių studijos
Jau prieš dešimt, metų suau

gusieji galėjo pasinaudoti dau
gybe studijų, kurias paruošė 
specialistai. Jie išnagrinėjo pra
moninę visuomenę, vartotojų vi
suomenę, pasiturinčią visuome
nę ir laisvalaikio civilizaciją. Bu
vo net ir konkrečių pasiūlymų, 
kaip sulaikyti gresiantį pavojų; 
Prancūzijoje šiuo klausimu rašė 
Friedman, Aron, Barthes, Mo
rin, Crozier, Escarpit, Fouras- 
tier. Dumazedier, H. Lefebvre, 
A. Moles; Vokietijoje — Theo
dor Adome, E. Feldmann, H. 
M. Enzensberger. Italijoje šią 
problemą gvildeno Agostino Ga- 
nelli institutas. Penkeriais mę- 
tais anksčiau už europiečius pa
ruošė studijas amerikiečių so
ciologai — P. Lazarsfeld, D. 
Riesman, John Galsbraith, Mar
cuse. MacLuhan. Net paviršuti
niškai pavarčius šias svarbias 
studijas, peršasi išvada, kad už 
dešimt-dvidešimt metų didžiau
sia problema supramonintose vi
suomenėse (vakarų civilizacijo- 
ie) nebus klasė ar gamyba, bet 
ilgėjantis laisvalaikis — kaip jį 
sunaudoti.

Yra nemažai mokslinių studi
jų, kaip reformuoti universite
tus. Geriausi pavyzdžiai yra 
Caen ir Amiens kolokviumai, 
kuriuose žymiausi prancūzų 
mokslininkai nustatė augštųjų 
mokyklų analizavimo būdą, savi
kritiką ir tyrimų priemones.

Senimas nesupranta
Kodėl suaugusieji nesupranta, 

kas dedasi su jaunimu? Pir
miausia reikia pastebėti, kad iš 
dalies veikia kartų konfliktas. 
Kaikurie sociologai* pranašauja, 
kad studentų riaušės yra pirmas 
etapas žiaurių kovų tarp jaunų
jų ir senųjų. Pasak tų sociologų, 
iaunimo-senimo kova padarys 
klasių kovą praeities dalyku, t. 
y. nereikšmingu.

Europiečiai gyvena senstan- 
č:oje visuomenėje. Vyresnio am
žiaus žmonių proporcija didėja 
parlamentuose, universitetų ka
tedrose. augštoje valdininkijoje, 
pramonės ir prekybos vadovybė
se. Europa yra gerontokratų 
(senių valdžios) rankose, kurie 
eina atsakingas pareigas, bet ne
beturi nei protinio, nei fizinio 
naiėgumo naujiems dalykams. 
Tai tinka ir Amerikai. Visur 
jaunimas kritiškai vertina senus 
dalykus ir ateina su naujom pa
žiūrom. Kaltas ir jaunimo per
dėtas lepinimas, sukeliąs nuo
bodulį ir skatinąs jieškoti avan
tiūrų.
“ Jei “EGLUTE” Užsakysi,

Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Popūčio, 
Valandos pavirs minutėm.

Mylimam vyrui,

"Nepriklausomos Lietuvos" garbės redaktoriui

JONUI KARDELIUI mirus, 

jo žmonai, buvusiai Lietuvos operos solistei 

ELZBIETAI KARDELIENEI gilią užuojautų 

reiškia —

KLB Hamiltono apyl. valdyba

Abiems TĖVELIAMS Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame VINCĄ, BRONIŲ, ALFONSĄ 

DIRSES ir jų šeimas —

Aleksas ir Edita Miknevičiai

Afrikoje dar viena Gvinėja
Nepriklausomos valstybės te- 

bedygsta kaip grybai. Regis, ir 
vardų joms pradeda trūkti, ypač 
Afrikoje. Ten jau yra du Kon- 
gai, Nigeris ir Nigerija, 1968 m. 
spalio 12 atsirado Pusiaujo Gvi
nėja, šalia jau nuo 1958 m. eg
zistuojančios Gvinėjos. Yra dar 
Naujosios Gvinėjos sala prie 
Australijos ir Portugalų Gvinė
ja. Pagaliau visa didžiulė sritis 
Afrikos vakariniame pažastyje, 
prie Gvinėjos įlankos, taip pat 
vadiname Gvinėja.

Teritorija ir gyventojai
Kad naująją Gvinėją būtų ga

lima atskirti nuo kitų Gvinėjų, 
pridėtas pažyminys “Pusiaujo”. 
Šios valstybės teritorija yra ne
toli tos vietos, kur kertasi pu
siaujas su nuliniu Grinvičo me
ridianu.

Gvinėjos teritorija nėra vien
tisa. Į ją įeina Fernando Po, 
Anobono, Didžioji ir Mažoji Elo- 
bi sala, o taip pat Korisko sa
lynas. Kontinente didžiausia P. 
Gvinėjos dalis — Rio Muni pro
vincija. Bendras naujosios vals
tybės plotas apima 11.000 kv. 
mylių. Jame gyvena 265.000 gy
ventojų. Dauguma jų — katali
kai, susiskirstę į 39 parapijas, 
turinčias 67 kunigus ir du vys
kupus.

Rasinis ir tautinis gyventojų 
pasiskirstymas yra įvairus. Fer
nando Po saloje gyvena vieni 
pažangiausių visoje Afrikoje Bu
bi negrai, kurių 90% yra raš
tingi. Rio Muni provincijoj vy
rauja fangu genties negrai, ku
rių priskaitoma net iki 200.000 
(bubiu tik 15.000). Abi šios 
negrų gentys priklauso Bantu 
tautelei. Baltųjų, daugiausia is
panų, priskaitoma iki 5.000. Ki
ti gyventojai yra mulatai ir ku
biečiai. Pastaruosius už krimina
linius nusikaltimus ispanai nuo 
1879 m. trėmė į P. Gvinėją. Ofi
ciali krašto kalba — ispanų.

Bijojo laisvės
Nevisi gvinė j iečiai norėjo ne

priklausomybės. Baltieji bijojo 
prarasti savo privilegijas, o bu- 
biai baiminosi, kad jų augštas 
gyvenimo lygis — 250 dol. į me
tus — krisiąs. Rio muniečių 
dauguma yra beraščiai ir gyve
na vargingai. Bubiai net buvo su
darę sąjungą kovai prieš ne
priklausomybę, tačiau per ple
biscitą fangai nulėmė balsavimą, 
ir ispanai davė šiai savo kolo
nijai politinę nepriklausomybę. 
Ispanijos Franco tikisi, kad už 
tai Afrikos valstybės palaikys 
jo pusę ginče su Britanija dėl 
Gibraltaro.

Franco atsisakė garantuoti P. 
Gvinėjos nepriklausomybę nuo 
godžių kaimynų pasikėsinimų. 
Nigerija jau senokai reiškia savo 
pretenzijas į Fernando Po salą. 
Pavojų didina ir daug iš Nigeri
jos atvykusių žemės ūkio darbi
ninkų į Fernando Po salą. Dau
guma* jų yra iš Biafros srities, 
kuri maištauja prieš federacinę 
Nigerijos vyriausybę. Na, o Rio 
Muni mielai pasidalintu Gabo
nas ir Kamerūnas, kurie supa 
šią provinciją iš pietų ir rytų bei 
iš šiaurės. I vakarus nuo Rio 
Munio yra Atlanto vandenynas.

Nėra pramonės
Taigi, pirmajam valstybės pre

zidentui fangui F. Masijai Ngue- 
mai ir jo vyriausybei rūpesčių 
užtenka. O kur dar svarbiausi 
valstybės biudžeto ir krašto ūkio 
reikalai? Kur nesutarimai tarp 
bubių. f angų ir kitų grupių?!

P. Gvinėja yra žemės ūkio ša
lis. kur pagrindini derlių suda
ro kava, kakava, aliejinės palmės 
ir bananai. Gyvulininkystės ūkis 
patenkina pieno gaminiu pa
klausą, bet mėsos jau reikia įsi
vežti. žemė ypač derlinga vul
kaninės kilmės Fernando Po sa
loje. Rio Munyje vra brangaus 
raudonmedžio miškų. Visus vi
dutinės ir sunkiosios pramonės 
gaminius reikia importuoti. Pa
saulio rinkos kainos yra žemos 
žaliavoms ir žemės ūkio gami
niams ir augštos pramonės da
lykams. Dėl to kenčia tokios 
valstybės, kaip P. Gvinėja.

Šiek tiek pajamų gvinėj iečiai 
turi iš amerikiečių karinės avia
cijos bazės Batoje, didžiausia
me Rio Muni mieste. Naftos grę
žimus vykdo taip pat amerikie
čių “Gulf Oil” bendrovė, bet 
kol kas be didesnės sėkmės.

Gal dėl šios neaiškios ateities 
ir nepriklausomybės paskelbimo 
iškilmės buvo labai kuklios. Nau
ja žalia - balta - raudona - mėlyna 
vėliava lėtai pakilo virš Ispanijos 
aikštės sostinėje Santa Izabelo- 
je, Fernando Po saloje. Iki pie
tų 27.000 gyventojų miestas vėl 
aprimo įprastai “siestai”, lyg 
nieko nebuvę. Vyriausybė su
rengė festivalį nepriklausomy
bei deramai atšvęsti gruodžio 
mėnesį, kai pasibaigė lietingasis 
Fernando Po sezonas, kuris trun
ka nuo gegužės iki lapkričio 
mėn. .

Jei Kanadoje nesate 
gyvenęs ištisus me
tus, štai kę turite ži
noti apie asmenines 
mokesčių atskaitas.

Tie, kurie negyveno Kanado
je ištisus 1968 metus, negali rei
kalauti pilnos asmeninės neap
mokestinamos atskaitos arba 
įprastinės $100 atskaitos, kuri 
skiriama gydymo ar labdaros iš
laidoms. Tokių asmenų neapmo
kestinamos atskaitos dydis pri
klauso nuo išgyvento laiko Kana
doje.

Jei norite tiksliai apskaičiuoti 
savo asmenines neapmokestina
mas atskaitas, pasižiūrėkite į nu
rodymus (Income Tax Guide). 
Visos detalės nurodytos 21 sekci
joje.

Užpildant pirmąjį puslapį savo 
pajamų mokesčių formos, reikia 
žinoti keturis pagrindinius skait
menis. Visų pirma turite žinoti, 
kiek uždirbote Kanadoje. Toliau 
— kiek atskaityta mokesčiams iš 
Jūsų atlyginimo; kiek įmokėta 
Kanados Pensijos Planui. Paga
liau — kiek įmokėjote, jei iš vi
so mokėjote, registruotam pen
sijos planui.

Jei negausite T4 pažymėjimo 
su visa minėta informacijja iki 
kovo 1 d., tuoj pat kreipkitės pas 
darbdavį.

Jei reikia pagalbos užpildyti 
formai ir pridėtasis vadovas ne
padeda, ateikite pas mus. Netoli 
Jūsų yra apylinkės mokesčių įs
taiga (District Taxation Office), 
kuri paaiškins visus klausimus 
apie pajamų mokesčius. Dauge
lis įstaigos tarnautojų moka ke
letą kalbų. Jei norite, galite at
sivesti draugą kaip vertėją. Vie
nu ar kitu būdu sutvarkysime 
Jūsų pajamų mokesčius ir nerei
kės rūpintis.

Mes esame tam, kad pagelbė
tame.

Department of National

Revenue, Taxation



© PAVERGTOJE WYfiE
ANT SARTŲ EŽERO IS TEISMO SALES
Tūkstanžius žiūrovų į Dusetas su

traukė tradicinės žirgų lenktynės ant 
Sartų ežero. Vien tik iš Vilniaus at
važiavusių buvo daugiau kaip 80 au
tobusų. Žirgų parado dalyvius skam
bia daina pasveikino Vilniaus mies
to pramonės darbuotojų choras “Ai
das”, po lenktynių suruošęs laimėto
jų garbei specialų koncertą viduri
nės mokyklos salėje. Varžybose da
lyvavo daugiau kaip 100 lenktyninin
kų iš vienuolikos rajonų. Jaunųjų 
mišrūnų grupėje pirmą vietą ir auk
so medalį laimėjo Ežcrėnų sovcho
zo arklių prižiūrėtojas Kostas Šilei
kis su žirgu Gintaru. Suaugusių miš
rūnų grupėje pirmoji vieta taipgi 
teko K. šileikiui su eržilu Naru. Da
lyvavęs lenktynėse jau 15 kartų, K. 
Šileikis yra laimėjęs 6 aukso ir 5 
sidabro medalius. Daugiausia meda
lių jam teko laimėti žirgo Naras dė
ka. Jaunųjų grynaveislių ristūnų 
grupėje pirmą vietą išsikovojo Du
setų žirgyno atstovas Br. Grigėnas 
su žirgu Bakūnas, suaugusių gryna
veislių ristūnų grupėje pirmoji vie
ta teko Tauragės Lauksargių sevcho- 
zo atstovui L Malinauskui su juodžiu 
Nagoniajum, 1.600 m nuotolį įveiku
siems nėr 2 min. 20.6 sek. Varžybose 
dalyvavusi vienintelė moteris — Už
palių kolchozo agronome V. Raste
nytė su žirgu Žolių jaunųjų mišrū
nų grupėje išsikovojo trečią vietą ir 
bronzos medalį.

VIEŠĖJO KOSMONAUTAS
Kaune ir Vilniuje penkias dienas 

viešėjo antrasis sovietų kosmonau
tas Germanas Titovas, aplink žemės 
rutulį skridęs po Jurijaus Gagarino, 
kuris dabar jau yra žuvęs lėktuvo 
nelaimėje. Svečias iš Maskvos susi
tiko su jaunimu, kompozitoriais, lan
kėsi muzėjuose ir Kauno IX forte. 
Oficialų kvietimą jam buvo pasiun
tęs komjaunimo vilniškis centro ko
mitetas, matyt, norėdamas susilauk
ti didesnio dėmesio komjaunimo 
penkiasdešimtmečio minėjimuose. Ir 
kosmonautai turi tarnauti komunis
tinei propagandai.

EKSKURSIJOS ATGARSIAI
JAV pagrindiniuose miestuose lan

kėsi 21-no turisto grupė, kurioje bu
vo dailininkų, rašytojų, teatralų, 
mokslo žmonių, propagandistų ir 
augščiausios tarybos atstovų su kul
tūros “jninisteriu” L. šepečiu prie
šakyje. “Gimtojo Krašto” vasario 9 
d. laidoje įspūdžių įvadą jau paskel
bė ryšininkų pirmininko pavaduoto
jas žum. V. Kazakevičius. Atrodo, 
sekančiose laidose bus labiau detali- 

t 

zuotas kelionės aprašymas, o tuo tar
pu daugiau pasako “Tiesoje” sausio 
30 d. paskelbtas Felikso Strumilos 
ir Alberto Laurinčiuko pranešimas, 
kuriame kalbama apie viešnagę Niu
jorke, A. Bimbos pagerbimą 75-tojo 
gimtadienio proga, akt. L. Noreikos 
ir sol. E. Kaniavos koncertą, lanky
mąsi Jungtinėse Tautose. “Tiesos” 
skaitytojams pasakojama: “Turistus 
iš Lietuvos nuolat viešbutyje lankė 
ir į svečius kvietė Niujorke gyvenan
tieji lietuviai. Savo Gimus jiems pa
demonstravo broliai Adolfas ir Jonas 
Mekai. Daug susitikimų su savo pro
fesijos kolegomis turėjo rašytojas 
Juozas Grušas, dailininkas Antanas 
Gudaitis, televizijos režisierė Stasė 
Borisienė, pianistas Dainius Trinkū
nas ir kiti...” Toliau džiaugiama
si “pažangiosios” lietuvių spaudos 
dėmesiu, o mūsiškės JAV lietuvių 
spaudos įvykusio fakto sąmoningas 
nutylėjimas šitaip aiškinamas “Tie
sos” skaitytojams sovietų okupuoto
je Lietuvoje: “Tačiau ne visi džiau
giasi tautiečių kultūriniais ryšiais. 
Tie, kurie neigia lietuvių tautos lai
mėjimus, kurie nori matyti Lietuvą 
atsilikusią ekonomikoje ir kultūro
je, pasirinko nutylėjimo taktiką. Šią 
taktiką jiems padiktuoja naujai pa
kitusios aplinkybės. Mat, “veiksniais” 
vis mažiau ima tikėti žmonės. Žmo
nėse ima augti nepasitenkinimas 
tais, kurie nori juos atitverti nuo 
tautos, žengiančios progreso keliu. 
Tačiau savo tylėjimu jie nieko nelai
mėjo: svečius visuose miestuose šil
tai sutikdavo daugelis blaiviai mąs
tančių lietuvių..Taigi, visišką 
JAV lietuvių patriotinės spaudos ty
lą kompartijos propagandistai jau 
mėgina pakreipti savo naudai, savaip 
aiškindami faktus ir vis bandydami 
suniekinti “veiksnius”.

MERKINĖS ROTUŠĖ
Merkinės senoji rotušė remontuo

jama, nes joje buvo nutarta įsteig
ti visuomenini muzėjų, kuriame bus 
sutelkti senoviniai žūklės ir bitinin
kystės įrankiai, dzūkiškos žagrės, 
jaučių jungai ir kompartijos kovo
tojų “laisvės relikvijos”. Ekspona
tais rūpinasi merkinės R. Mizaros 
vidurinės mokyklos kraštotyrininkai, 
vadovaujami mokytojo J. Vitkaus.

Pastaruoju metu spaudoje vis daž
niau pasirodo pranešimų iš teismo sa
lės. Vilniuje į kaltinamųjų suolą už 
lėšų pasisavinimą ir spekuliaciją bu
vo pasodintos maisto parduotuvės nr. 
132 pardavėjos Ona Ladietaitė, Irena 
Petrovskaja ir vedėja Vanda Prūse- 
laitienė. Liaudies teismas, pirminin
kaujamas M. Lošio, V. Prūselaitie- 
nę nubaudė dvejais metais, O. Ladie- 
taitę — pusantrų metų kalėjimo, L 
Petrovskają — vieneriais metais pa
taisos darbų. Vindeikių sovchozo 
kombainininkas Petras Milinskas bu
vo nuteistas kalėti dvejus metus už 
pavogtus 220 kg rugių ir 290 kg 
miežių. Telšiuose už grotų atsidūrė 
tarpkolchozinės statybos organizacijos 
stalių brigadoje dirbęs stikliuko mė
gėjas Juozas Arlauskas, kuris ne tik 
gerdavo, bet ir mušdavo žmoną. Apie 
jo “žygdarbius” rašo K. Viržintas 
<4Tiesoj” sausio 7 d.: “šeimoje susi
darė nepakenčiamos sąlygos. Girtas 
J. Arlauskas ieškodavo priekabių, 
mušdavo žmoną. Su mažamečiu sū
numi ji turėdavo ieškoti prieglobs
čio pas kaimynus. Jokie milicijos 
darbuotojų įspėjimai negelbėjo. J. 
Arlauskas buvo nubaustas ir turėjo 
atsėdėti paras, šitos pamokos irgi 
pasirodė maža. Tada buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Liaudies teismas 
už sistemingą žmonos mušimą nuteisė 
Juozą Arlauską pusantų metų lais
vės atėmimu, atliekant bausmę su
stiprinto režimo kolonijoje.”

AKMENYNŲ DRAUSTINIAI
Gamtos apsaugos komiteto krašto

vaizdžio skyriaus darbuotojos M. 
Paskačimaitės pranešimu “Valstie
čių Laikraštyje”, pirmą kartą buvo 
susidomėta ledynmečio laikų akme
nimis Utenos rajone. Akmenynų 
draustiniu paskelbtas 5 ha sklypas 
rytinėje Kemėšio ežero pakrantėje, 
kur galima šokinėti nuo akmens ant 
akmens, nepaliečiant koja žemės. 
Geologiniu akmenynų draustiniu ža
dama skelbti to paties rajono Sal
dutiškio sovchozo ribose stūksančią 
akmeningą kalvą, pro kurią teka 
Laukinės upelė, šį geologinių draus
tinių sąrašą papildys Molėtų rajono 
akmeningosios kalvos prie Ambraziš- 
kių, žalvarių ir Ožkinių.

EILIŲ EPIDEMIJA
“Tiesos” 25 nr. koresp. P. Mikuc- 

kas rašo: “Dažnam kauniečiui tenka 
išbandyti savo kantrybę eilutėje mais
to produktų parduotuvėse. Viename 
skyriuje pastovėjai, kol gavai pie
no produktų. Po to vėl stokis eilėn 
prie mėsos, žuvies ar cukraus. Tegul 
prieš tave prie kiekvieno prekystalio 
vos po kelis žmones, — žiūrėk, kol 
apsipirkai, ir valanda prabėgo. “Ir 
tai — tik geriausiu atveju”, — pa
taiso mane moterys. “Eilės kasdien 
suryja daug laiko”. Kaip ratuotos bi
telės, su krepšiais ir tinkleliais, pri
krautais maisto produktų, kasdien po 
darbo tamposi naujųjų T. Lietuvos 25- 
mečio ir Dainavos gyvenamųjų kvar
talų gyventojai. Tamposi, stumdosi 
pilnutėliuose autobusuose... Kitos 
išeities nėra. Rajonuose, kur gyve
na daugiau kaip 50 tūkstančių gyven
tojų, — tik keturios maisto produk
tų parduotuvės. Keturios — penkias
dešimčiai tūkstančių gyventojų! Tad 
galima įsivaizduoti, kokia ten spūs
tis! Kiek laiko ir kantrybės ten su
ėda eilės! Oi, tos eilės, eilės!...” 
Kaltę P. Mikuckas suverčia naujųjų 
statybų planuotojams, kurie pir
miausia stato gyvenamuosius namus* 
įleidžia naujakurius ir tik tada ima 
rūpintis buitiniais gyventojų porei
kiais. Rezultatas nelabai linksmas: 
“... moterys tampo krepšius su mais
to produktais iš miesto centro arba 
valandų valandas stumdosi eilėse 
minėtose keturiose parduotuvėse. 
Valgyti reikia kasdien...” Iš Sovie
tų Sąjungos atsigabentos eilių mados 
neišvengiama netgi ir savitarnos 
princinu veliančios? parduotuvėse: 
“Naujas prekybos būdas tik kompro
mituojamas, kai parduotuvėje su vie- 
n:n*r’T atsiskaitymo mazgu pardavė
jai pradeda pilstyti pieną, sverti 
grietine. Nori nenori — susidaro pir
kėjų eilės. Tiesa, įrengus Prienuose 
pieno pilstymo cechą, Kauno pieno 
kombinatas šiemet žada jau paten
kinti visus prekybininkų užsakymus. 
Bet kol kas pieną ir grietine dar ne
retai iš bidonų turi pilstyti patys 
prekvbininkai...” Cukrus, kruopos 
ir miltai parduotuves taipgi pasiekia 
maišuose, nesup’lstyti į mažesnius 
maišelius, o konditerijos gaminiams 
supakuoti nepakanka celofano. Be 
abejonės, tai yra valstybinės preky
bos, neturinčios jokios konkurenci
jos su privačia iniciatyva, sunkiai 
beišsprendžiama problema. Sovietai 
jos neišsprendė per 50 metų. Nepri
klausomoje Lietuvoje eilių nebuvo, 
nes tada po kelias parduotuves turė
jo kiekviena didesnė gatvė.

V. Kst.

■ *

Broliams D I R S Ė M S bei jų šeimoms,

TĖVELIAMS Lietuvoje mirus, nuoširdžių

užuojautų reiškia —

Mačiulių ir Radauskų šeimos

Mylimam TĖVELIUI ir UOŠVIUI Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškiame ANGELEI ir KAZIMIERUI 
BUNGARDAMS

E. K. Gudinskai A. V. Kėžinaičiai

M. V. Leparskai R. J. Pleiniar

S HAMILTON
BANKELIO “TALKA” narių meti

nis susirinkimas šaukiamas vasario 
22, šeštadienį, 4 v.p.p., Aušros Var
tų parapijos salėje, 58 Dundurn St. 
North, Hamilton. Ont. Kvietimai su 
darbotvarke išsiuntinėti visiem na
riam. Po susirinkimo bus vaišės-kavu- 
tė. Valdyba kviečia dalyvauti ne tik 
narius, bet ir jų draugus. Nariai pra
šomi atsinešti nario knygutes.

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS vasa
rio 8 d. AV bažnyčioje V. Kazlauskas 
su M. Kėžinaityte. Apeigas atliko 
mons. dr. J. Tadarauskas, asistuo
jant kun Steponaičiui ir kun. Vaš
kini. Per iškilmes giedojo choras 
ir solistai V. Strimaitis su B. An
tanaitiene. Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Abu jaunavedžiai turi pla
čias pažintis, yra dirbę įvairiose lie
tuvių organizacijose, tad jų vestu
vės buvo didelis įvykis kolonijoj. 
Vestuvinė puota įvyko Gulliver’s Tra
vels Motor viešbuty, kurioj dalyvavo 
netoli 200 svečių. Jų buvo iš Otavos. 
Toronto, Worcesterio, Čikagos ir ki
tų vietovių. Buvo prisiųsta daug svei
kinimų telegramų. Gražioje aplin
koje maloniai pasivaišinta ir jauna

jai porai palinkėta sėkmingo, gražaus 
vedybinio gyvenimo. Jaunavedžiai po
vestuvinei kelionei pasirinko saulė
tąją Floridą, kurioje žada atostogau
ti dvi savaites. K. M.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
klubas “Giedraitis” rengia vasario 
23 d. didelį šaudymą nuosavoje šau
dykloje. Galima bus laimėti šoninės 
(bacon), kalakutų ir 1.1. Maloniai 
prašome visus dalyvauti. Pradžia 12 
vai. Valdyba.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame už 

mums surengtas įkurtuves ir už bran
gią dovaną iniciatoriams D. B. Ma
čiams ir Gureckams, dalyvavusiems 
bei prisidėjusiems: p.p. J. Mačiams, 
Gudeliui, Kačinskui su motina, Žvirb
liui, Sinkevičiams, Venskevičiams, 
Banaičiui, Sauliui, Kanopai. Grajaus
kui. Žilinskams, Lukoševičiams, Mi- 
kutskams, Budnikams, Prunskams, 
Bildai, Povilauskams, Elvikiams, Pau- 
laičiui, Bacevičiui, Kowbeliams, Ja
sevičiui, Navickams, Povilauskams, 
Juškevičiams.

Liekame dėkingi Jums —
St. A. Jankauskai

LONDON, ONT. .
PARAPIJOS PENKMETĮ numato 

ma švęsti apie kovo mėn. vidurį. 
Tiksli data bus paskelbta vėliau. Jau 
dabar jam pradedama ruoštis. Lon- 
doniškiai tikisi, kad ir apylinkės pa
rapijų lietuviai atvyks į šią bene jau
niausios Kanados lietuvių parapijos 
pirmos sukakties * šventę.

SPORTININKAI ATSILIEPKITE! 
Posakis — sveikame kūne svei
ka dvasia — tebėra aktualus ir šian
dien. Sportas ypač populiarus šituo
se kraštuose. Išeivijoje jis taipgi tu
ri ir kitą labai svarbią paskirtį, bū
tent, lietuvybės išlaikymą. Be to, 
sportas stengiasi vaikus atitraukti iš 
gatvės, kuri yra žinoma kaip labai 
bloga mokytoja, ir nukreipti juos į 
sveiką pramogą. Jos dėka tinkamai 
formuojamas jaunuolio būdas nepa
lūžti nesėkmėse, visur siekti pažan
gos ir laimėjimo, gerbiant net savo 
priešus ir stengiantis išlaikyti šiltus 
santykius draugų tarpe, šiuo metu 
kaip tik organizuojama pačių jauniau
siųjų, 10-13 metų amžiaus, ir visai 
nemokančiųjų žaisti krepšinio ko
manda. Į ją jau įsirašė: J. Butkus 
jr., Dragunevičius, J. Švilpa jr., Za
bulionis jr., Gocentas, Lukša ir Šiau
čiūnas. Sportininkai priimami ir į ki

tas amžiaus grupes. Artimoje atei
tyje turėsime jau visas komandas, 
neišskiriant nė mergaaičių. Kviečia
mi atsiliepti visi, kurie domisi bet- 
kuria sporto šaka ir kurių abu tėvai 
yra lietuviai arba bent vienas jų 
lietuvis, kilęs iš lietuvių tėvų. Pas
taruoju atveju gali įstoti ir nelie
tuviškoji pusė. Kreiptis į Daniliūną 
tel. 438-7694.

JAUNIMAS UŽKARIAUJA SALĘ. 
Katalikių moterų skyriaus Užgavėnių 
blynų balius tikrai labai gerai pa
vyko — buvo daugiau dalyvių, negu 
tikėtasi. Parapijos salė jau darosi 
mums permaža. Nors šį kartą ji bu
vo perpildyta, bet vis tiek buvo la
bai linksma. Labiausiai džiuginantis 
šio vakaro reiškinys — jaunimas, 
kurio šiame parengime buvo dau
giau, negu betkuriame kitame, iš
skyrus sportininkų balių ir baltie- 
čių festivalį. Gražų mostą padarė 
studentai, beveik visi dalyvaudami 
parengime tos organizacijos, kuri re
mia jaunimą. Suaugusiųjų buvo tik 
mažuma. Londonas gali džiaugtis ir 
didžiuotis: visas jaunimas yra su mu
mis. Ačiū jam ir visiems su jauni
mu drbantiems. D. E.

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
APYLINKES LIETUVIU Bend- 

ruomenė šauniai paminėjo Vasario 
16. Linas Kairys labai gražia lietu
vių kalba paskaitė rašinį apie da
bartinio jaunimo gyvenimą Lietuvo
je, B. Vytienė išraiškiai padeklama
vo porą B. Brazdžionio eilėraščių, o 
viešnia iš Montrcalio, solistė A. Paš- 
kevičienė padainavo kelias Kača- 
nausko, Gailevičiaus ir Budriūno

dainas. Klausytojai, kurių buvo pa 
lyginti daug, nors gausūs kiti paren 
girnai nuviliojo tautiečių dalį kitur 
žavėjosi solistės gražiu ba^u, muzi 
kaliu atlikimu ir elegantiška išvaiz 
da. Jai jautriai akompanavo V. Gar 
nelienė. Po koncerto visi vaišinosi 
Moterų Dr-jos narių paruoštais už
kandžiais ir smagiai pasišoko. K.

Nukelta j 7-tę psf.

WINNIPEG, MAN.
ŽMOGAUS TEISIŲ deklaracijos 

paskelbimo 20 metų sukakties minė
jime ir prancūzų jaunimo sąjungos 
ruoštame tautų pasirodyme lietu
viams atstovavo E. Federas ir Irutė 
Marozaitė. Abiejų pasirodymų metu 
E. Federas trumpa, gerai paruošta 
kalba nušvietė lietuvių kultūros prad 
menis, pademonstruodamas išpjaus- 
tymais ir diagramomis. Irutė Maro
zaitė anglų kalba deklamavo P. Vai
čaičio eilėraščius. Atgarsiai buvo ge
ri, ypač apie iki šiol neįprastą tau

tybių pasirodymo būdą. Visos kitos 
tautinės grupės arba šoko tautinius 
šokius, arba dainavo.

UKRAINIEČIU NEPRIKLAUSO 
MYBĖS minėjimo programai atlikti 
vasario 26 d. buvo pakviesta lietu
vių tautinių šokių grupė, kuriai da
bar vadovauja D. Januškaitė. Ji taip 
pat kartu su broliu Algiu groja ir 
akordeonu. Tautinių šokių grupė pa
sirodė labai gerai, ypač gražiai atro
dė tautinių drabužių spalvos tamsiai 
mėlynos scenos dugne.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 M<rfn St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5

v. p.p.
P-P-
P-P-
p.p.

Mokame už: 
depozitus 
šėrus .... ......... . .......
terminuotus indėlius .
Duodame:
asmenines paskolas iš____ 9%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

5% 
5,5% 
6%

Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če- 
~ kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 

perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi
talas — virš $1,600,000.00.

II Nlf^UT RAD,°& rUTlUn I TELEVISION
SALES & SERVICE

168 Locke St S., Hamilton Tel. 522-5028

ATSTOVAU J AM PHILIPS, WESTINGHOUSE, ZENITH 
BENDROVĖMS

• Parduodame radijo aparatus, paprastus ir spalvotus te
levizijos priimtuvus, stereo, elektrines krosnis, šaldytu
vus, skalbimo, džiovinimo mašinas ir kt.

• Parduodame visus elektrinius aparatus, kaip lygintuvus 
(prosus), keptuves, valymo bei blizginimo mašinas ir kt.

• Taisom radijo aparatus stereo, televizijos priimtuvus 
patefonus ir kt ■

Savininkas ALGIS (AL) PiL> PAITIS

SUDBURY, ONT.
VASARIO 16 PROGA buvo atlai 

kytos pamaldos su pritaikytu šiai 
progai pamokslu, užprašytos LB 
Sudburio skyriaus valdybos. Minėji
mas bus kovo 1 d., nes anksčiau ne
buvo įmanoma gauti salės.

MYKOLAS IR AGOTA PRANC- 
KŪNAI, aktyvūs mūsų bendruome
nės nariai, šauniai atšventė savo ve
dybinio gyvenimo sukaktį, o Agotė
lė ir savo dešimtmetį Kanados že
mėje. Sveikinimo žodį tarė kun. 
Ant. Sabas. Dalyvavo gražus būrelis 
draugų iš Sudburio, Nijolė Staniu- 
lytė, Lietuvos konsulato sekretorė, iš 
Niujorko ir J. O. Skėriai iš pietų 
Ontario. Pobūvis praėjo labai gra
žiai, jaukioj lietuviškoj nuotaikoj.

ALEKSAS KUSINSKIS iškilmin
gai atšventė savo 50 metų amžiaus 
gyvenimo sukaktį slovakų salėje. Pa- 
gerbtuvėsc dalyvavo gana daug tau
tiečių, ne." sukaktuvininkas nusipel
nęs kaip chorp organizatorius, lietu
vių kapelionijos vargonininkas ir vi
suomenės veikėjas. Tai vienas iš mū
sų kolonijos aktyviųjų narių, kuriam 
lietuviški reikalai rūpi. Su didžiau
siu pasišventimu jis sutelkė chorą, 
kuris tokioj mažoj kolonijoj yra la
bai sunkiai sulipdomas. Ta proga 
sveikino jį kun. Ant. Sabas, J. Kru
čas, J. Staškus, St. Krivickas ir I. 
Ragauskas, linkėdami dar ilgai ir 
sėkmingai pasidarbuoti mūsų tarpe. 
Pagerbtuvių iniciatoriai buvo V. 
Bružas, St. Krivickas ir Paulius Ju- 
telis, o vyriausia šeimininkė — A. 
Pranckūnienė. Jai talkino M. Vens- 
kevičienė ir O. Stepšienė. Dovanų 
jam buvo įteikta $150 vertės fotelis 
ir neseniai išleista J. Liustikaitės 
plokštelė. Buvo progos ir pasišokti, 
nes jo paties sūnus Algis yra pasi
žymėjęs akordeonistas, o tarpais ir 
pats sukaktuvininkas pavaduodavo 
sūnų. Sekančią dieną buvo atgiedo
tos Mišios už Kusinskių šeimą. Mi
šias užprašė St. Krivickas. Ir toliau. 
Aleksai, palaikyk lietuvybę, panau
dodamas gražųjį muzikos meną, ža
dindamas iš aosnūdimo savo tautie
čius. Gyvuok ilgus ilgus metus!

Sudburiškis
AUKOS. — Sudburio lietuviai 

Lietuvių Fondui skirtą normą jau 
išpildė 112%. Tą norma galima iš
pildyti ir 200% . jei visi lietuviai pa
gal išgales įteiktu savo įnašus. Di
desnius įnašus tame fonde turi: P. 
Petrėnas — $600. J. Vaičeliūnas — 
S500. kurių $100 yra Nežinomo ka
rio įnaše. Sudburio lietuviai, pagal 
paskelbtus spaudoje duomenis, per 
18 metų Tautos Fondui yra paaukoję 
per S4.000. Stambesnes sumas auko
jo: J. Vaičeliūnas — $181, J. Remei- 
kis — $172. S. Jackus — $125, J. 
Žiūkas — $104. K. Rimas — $98, P. 
Venskevičius — $97, J. Kibickas — 
$81. Kiti paaukojo po mažiau. Yra lie
tuvių, kurie per tą laiką Tautos 
Fondui paaukojo tik po keletą do
lerių ir net tokių, kurie tam fon
dui jokios aukos nedavė. Pastarieji 
pareigos atžvilgiu stovi žemiau už su
kom u nistėjusius Sudburio lietuvius, 
kurie kasmet pasiunčia $50-70 aukų 
“Liaudies Balsui”. 1968 m. buvo pa
skelbtas vajus tam laikraščiui su
rinkti aukų $5.000. Vajus įvykdytas 
per 100%. Sudburio sukomunistėję 
lietuviai tame vajuje buvo atžymėti 
194 taškais. Jei taškas reiškia vieną 
dolerį, tai iš Sudburio sukomunistė- 
jusių lietuvių tam laikraščiui surink
ta $194. O tokių lietuvių Sudburyje 
yra nedaug ir didžiuma jų jau yra 
pensininkai.

LIETUVIŲ KALBA. Nors daugu 
mas Sudburio lietuvių kovoja už tau
tinius reikalus, už lietuvių kalbos iš- 
laikvmą, bet kartais tie patys kovo
tojai net privačiuose parengimuose 
jau sako kalbas angliškai, nes tame 
narensime yra keli svetimtaučiai. 
Tai rodo, kad lietuviai perdaug grei
tai pasiduoda svetimai įtakai, nekal
bant jau apie priaugančią kartą. K.

PADĖKA
Už suruoštą taip jaukų 50-ties me

tu amžiaus sukakties pobūvį, kuris 
man buvo netikėta ir neužtarnauta 
staigmena, esu labai dėkingas ini
ciatorių “bosūi” V. Bružui ir jo pa
dėjėjams S. Krivickui ir P. Juteliui. 
Kvepiančiais valgiais apkrauti sta
lai ir papuošti chrizantemų žiedais 
liudijo, kad visa tai padaryta mūsų 
kolonijos sumaniosios šeimininkės 
v Pranckūnienės. talkinant O. Step- 
šienei ir M. Venskevičienei. Didelis 
ačiū Jum< Už sveikinimo kalbas dė
koju: gerb kun. A. Sabui/Bendruo
menės valdybos pirmininkui D. Ra
gauskui, Žuvininkų klubo pirminin
kui S. Krivickui, J. Kručui ir J. 
Staškui.

Pagaliau ačiū visiems dalyviams, 
kurių nepajėgsiu išvardinti dėl di
delio skaičiaus, už gausų dalyvavimą 
ir prisidėjimą prie brangios dova
nos. Taip pat dėkoju ir tiems, kurie 
prisidėjo, bet dėl susidariusių kliū
čių dalyvauti negalėjo. Atskirai no
riu padėkoti kun. A. Sabui už asme
ninę dovaną ir S. Krivickui už už
prašytas šv. Mišias šios sukakties 
proga už visą mano šeimą. Jūsų nuo
širdumas ir brangios dovanos pasi
liks neužmirštamos.

Dar kartą visiems nuoširdžiausias 
ačiū! A. Kusinskis

Boston Bar, B. C.
ATSTATĖ KRYŽIŲ. Praėjusį ru

denį čia atostogavo ir riešutavo An
tanas Sukas ir Vincas Bartkus, abu 
Los Angeles miesto gyventojai. Jie 
rado Lytton, B.C., miestelio kapuo
se lietuvio Puberto Mikėno-Micke- 
vičiaus kapa su nuvirtusiu mediniu 
kryžiumi. Pasinaudodami lietinga 
diena, atostogautojai padir
bo medinį kryžių, juodai nudažė, už
dėjo reikalingus parašus k pastatė 
nuvirtwi? kryžiaus vietoj A K-čta
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© UE1UVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

DETROITO LIETUVIŲ Dievo Al>- 
vaizdos parapija, kurios senoji baž
nyčia dėl vedamo greitkelio turi bū
ti nugriauta 1970 m. pradžioje, gavo 
arkivyskupo J. Dearden sutikimą 
steigti naują tautinę parapiją, nors 
ilgą laiką buvo daromas spaudimas 
įpiršti teritorinės parapijos teises. 
Arkivysk. J. Dearden taipgi sutiko 
už $38.000 atiduoti parapijos komi
tetui lietuvių pasirinktą sklypą prie 
9 Mylios ir Beach-Daly naujos baž
nyčios statybai. Už nugriaunamus pa
rapijos pastatus bus gauta iš val
džios $397.000, o be to, tikimasi at
gauti iš arkivyskupijos apie $150.000 
paskolą, kuri jai sudėta po $20.000 
kasmet šios parapijos gyvavimo lai
kotarpyje. Taigi, naujos bažnyčios 
statybai susidarytų geras pusmilijo- 
nis dolerių. Naująją Dievo Apvaiz
dos bažnyčią norima statyti 500 vie
tų ir iš anksto numatyti jos padidi
nimą dar 100 vietų, jeigu būtų rei
kalas. Antano Dainiaus vadovauja
mam komitetui didelį rūpestį suda
ro architekto klausimas. Norima lie
tuvio architekto projekto. Tuo klau
simu jau buvo tartasi su Jonu Mu- 
loku Čikagoje ir dr. Alfredu Kulpa- 
vičium Toronte, tačiau nė vienas jų 
nėra registruotas Mičigano valstijo
je. Bendromis jėgomis tikimasi ras
ti išeitį.

JAV DEMOKRATŲ PARTIJOS 
centrinio komiteto išleistoje brošiū
rėlėje amerikiečiai supažindinami su 
visomis Amerikoje gyvenančiomis 
tautybėmis bei jų tautinėmis šven
tėmis. čia taipgi pateikiami trumpi 
Lietuvos istorijos duomenis, į tau
tinių švenčių sąrašą įtraukiama Va
sario 16.

FORDHAM IR COLUMBIA uni 
versitetai su kitomis įstaigomis at
lieka JAV gyvenančių tautybių ty
rimus, rinkdami žinias apie imigra
cijos priežastis, eigą, ateivių įsikū
rimą, kultūrinę, religine ir politinę 
veiklą. Vasario 5 d. Čikagoje šiuo 
reikalu buvo sušaukta tautybių kon
ferencija, kurioje lietuviams atsto
vavo “Draugo” red. kun. dr. J. 
Prunskis. Dalyvių pareiškimai buvo 
įrašyti į magnetofono juosteles. Grai
kų, švedų, čekų, italų ir žydų at
stovai buvo nustebinti kun. dr. J. 
Prunskio pranešimo apie labai pla
čią lietuvių veiklą. Jų nuomone, iš 
lietuvių daug ko galėtų pasimokyti 
ir jų tautybės.

Prancūzija
LB KRAŠTO TARYBA sausio 24 

d. posėdyje svarstė Prancūzijos Lie
tuviu Bendruomenės vidaus tvarkos 
nuostatų projektą.

PARYŽIAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
grupei vadovauja pernai iš Klevelan- 
do studijuoti atvykusi Jolita Kava
liūnaitė, akordeonu groja Max Gic- 
quel. Iš grupės pasitraukė ilgame
čiai jos nariai Antanas Moneys ir 
Petras Klimas.

D. VAICIEKAUSKAS IR Ž. BA
RANAUSKAITĖ sukūrė lietuviškos 
šeimos židinį Nanterre, Hauts-de-Sei- 
ne. Jaunasis, buvęs tautinių šokių 
grupės narys, atlieka karinę prievo
lę, o jaunoji yra Toronto lietuvai
tė. Į vestuves buvo atvykę jos tėvai 
ir sesuo iš Kanados. Vasario pabai
goje jaunieji pradės naujakurių gy
venimą Kanadoje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atkūrimo 5Lmąsias metines Pa
ryžiaus lietuviai atžymėjo vasario 16 
d. pamaldomis, kuriose dalyvavo ir 
pamokslą pasakė prel. P. Ramondot, 
prancūzų išeivių ir ateivių Prancū- 
ziioje sielovados direktorius. Minė
jime žodi tarė ministeris S. Lozo
raitis ir prancūzų-baltiečių draugijos 
pirm. G. de la Tournelle. Meninę 
programą atliko deklamatorės K. Ma
siulytė, ž. Vaiciekausk;enė, sol. M. 
Hannecart, tautinių šokių grupė ir

jos akordeonistas M. Cicquel, pa
grojęs liaudies dainų pynę.

LES AMIS DE MILOSZ (Mila
šiaus bičiulių) draugija memoriali
nę lentą paprašė sukurti skulptorių 
Antaną Mončį. ši lenta O. V. Mi
lašiaus 30-tųjų mirties metinių pro
ga bus prikalta Fontainebleau mies
te prie namo, kuriame gyveno ir 
mirė poetas. Įrašas prancūzų kalba 
skelbs: “čia 1939 m. kovo 2 d. mi
rė lietuvių kilmės prancūzų poetas 
O. V. de L. Milosz. 1877—1939.” 
Iškilmės proga išvyką į Fontaine
bleau organizuoja Paryžiaus lietu
viai.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ Pary 
žiaus lietuviai atžymės kovo 9 d. iš
kilmingomis pamaldomis, kurias at
laikys vysk. Pezerill, Paryžiaus ar
kivyskupo pagalbininkas.

Vokietija
EVALDO LUKOŠAIČIO INICIA 

TYVA Dortmunde buvo atgaivinta 
LB veikla. Valdybon išrinkti: pirm. 
F. Martišienė, sekr. E. Lukošaitis, 
ižd. J. Valiukonis ir kontrolierius 
J. Šonas, šiuo metu yra tik 8 pil
nateisiai nariai, bet tikimasi, kad į 
LB Dortmundo apylinkės veiklą įsi
jungs ir kiti tautiečiai. Dortmundo 
lietuvių kolonija yra turbūt seniau
sia visoje Vokietijoje — 1971 m. bus 
minimas lietuvių įsikūrimo penkias
dešimtmetis.

MEMMINGENO LB APYLINKĖS 
narių visuotiniame susirinkime sau
sio 12 d. valdybon buvo išrinkti ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. kun. 
Kl. Žalalis, sekr. kun. dr. J. Petrai
tis, ižd. A. Dasys ir narys jaunimo 
reikalams M Dresleris

Britanija
BRITANIJOS PARLAMENTAS š. 

m. sausio 22 d. patvirtino vyriausy
bės nutarimą likviduoti Baltijos res
publikų aukso fondus ir už auksą 
gautais pinigais atlyginti prarastų 
nuosavybių nuostolius Britanijos pi
liečiams. Už šį nutarimą balsavo 161, 
prieš — 115 atstovų. Kaip matome, 
aukso nusavintojai buvo susilaukę 
nemažos opozicijos. Karščiausiai Bal
tijos respublikų auksą gynė Tufton 
Beamish, primindamas nevykusias 
premjero L. Wilsono pastangas siek
ti draugystės sutarties tarp Britani
jos ir Sovietų Sąjungos. Baltijos res
publikų aukso nusavinimą T. Bea
mish laiko gėdingu veiksmu: “Mane 
ima pyktis ir apmaudas dėl šio vi
siškai nevykusio įstatymo projekto, 
kuris yra labai abejotinas teisiniu 
ir visiškai nepateisinamas moraliniu 
atžvilgiu.” Žemųjų rūmų patvirtin
tas nusavinimo projektas buvo per
duotas augštiesiems lordų rūmams.

Argentina
“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL

SO” pranešimu, Buenos Aires rodo
mas filmas “Adios al amigo” (“Su
diev draugui”), kuriame vieną pa
grindinių vaidmenų yra sukūres lie
tuvis filmų aktorius Charles Bron
son.

ZENONAS DARČKUS, Buenos Ai
res gyventojas, kuria antkapinius pa
minklus ir kryžius visoms Argentinos 
kapinėms. Užsakymų jam niekada 
netrūksta.

BUENOS AIRES LEIDŽIAMAS 
žurnalas “Claudia” kalėdiniame nu
meryje skaitytojus supažindino su 
Vicente Lopez mieste gimusia lietu
vaite architekte Lala Vilčinskaite 
prieš 16 metų ištekėjusia už archi
tekto Carlos Mendez Mosquera. Ji 
redaguoja 1965 m. šios šeimos įs
teigtą Argentinos architektūros, tech
nologijos ir dailės žurnalą “Summa”, 
talkinama 16 narių štabo. L. Vilčins- 
kaitė-Mosquera taipgi yra viena stei
gėjų ir iniciatorių literatūrinio žur
nalo “Literatūra Dibujada” (“Iliust
ruota literatūra”).

Fort Whiiam - Port Arthur, Ont.
srjNGIAMI MIESTAI, šiais me

tais sujungiami į vieną miestą Fort 
Wil’iam ir Tort Arthur. Vardas dar 
nenusnrę^tas — nubalsuos vietos 
žmonės Bus drauge 120.000 gyven
tojų. Miestas įsikūręs gražioj aplin
koj. ant Lake Superior krantų, 46 
mylios nuo JAV sienos, gana spar
čiai auga universitetas. Yra apie 
4000 studentų iš įvairių miestų — 
Toronto, Hamiltono. Otavos. Winni- 
pego, Kalgario ir kt. Įrengtas geras, 
naujas aerodromas, naujas uostas 
vandenyno laivams. Mat, čia yra 
daug didelių grūdų elevatorių, iš ku
rių gabena grūdus į visus pasaulio 
kraštus, čia yra didžiausios pasauly 
mašinos popieriui gaminti. Šio fab
riko plėsime dirbo net 4 lietuviai 
inžinieriai iš Montrealio. Apylinkė
se (tolimesnėse) yra miško ir ka
syklų pramonė. Gana daug turistų 
atvažiuoja iš Floridos vasaros metu.

LIETUVIŲ čia nedaug — gal 300 
mylių plote yra apie *100 žmonių, 
šeimos daugiausia yra mišrios. Mies
te gy venančių nedaug. Bet mes esa
me tvirtai pasiryžę įamžinti čia Lie
tuvos ir lietuvių vardą. Beveik mies
to centre įrengiamas tautybių par
kas seroptimistų organizacijos inicia

tyva. Miesto valdyba pavedė vietos 
architektams išplanuoti ir suskirstyti 
sklypais. Vidury padarė dirbtinį eže
rą, aplink jį padarė taką — plvte- 
lių mozaiką. Kiekvienam sklypui įve
dė elektrą. Pageidauja, kad parko 
sklypai būtų įrengti tautiniame sti
liuje. Bus ir lietuvių parkas. Tiki
mės visų lietuvių talkos ir pagalbos, 
nes mūsų mažai grupei būtų nepa
keliama. Mūsų sklypas turi 16.000 kv. 
pėdų ir yra tarp italų ir vokiečių 
sklypų. Archit A. Kulpavičius pada
rė gražų planą. Dabar ruošiama są
mata ir planuojamas darbas. Svar
biausia — lėšų kėlimas. Kainuos apie 
$10.000, turime kol kas $2.000. Da
bar platiname laimėjimų bilietus: 5 
bilietų knygutė — $1. Išsiuntinėjom 
ir dar siuntinėjam jas į lietuvių ko
lonijas. Labai maloniai prašome juos 
platinti ir savo pažįstamų kanadie
čių tarpe. Traukimas įvyks kovo 15 
d. Jūsų talka labai reikalinga, šak
neles prašome prisiųsti ligi kovo 14 
d. Darbą pradėsime šią vasarą. Bū
tų gera, kad kitą vasarą baigtume 
ir perduotume miestui. Tada atpuls 
ir priežiūra, nes jis savo lėšomis iš
laikys įrengimus 100 metų. E. J.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 884M ANCASTER, ONT.



NERAMIOS ŠIRDIES DAINA
Penktqjq G. Tulauskaitės lyrikos knygq pasitinkant 

PR. NAUJOKAITIS
O aš pati joms dalinu
Savus sapnus bangom dainų, 
Kurias kaip gintarą semiu 
Iš neramios širdies gelmių (20 p.)
Išrašytasis posmelis nurodo 

pagrindinius naujojo Gražinos 
Tulauskaitės eilėraščių rinkinio 
“Vakarinė banga” motyvus. Sa
vųjų sapnų daina ir neramios 
širdies gelmės! širdimi ji priima 
gyvenimo reiškinius, širdimi į 
juos reaguoja: “Širdy liūdnas 
dainas nešu kaip žiedus vyšnių” 
(79 p.), “Kadaise širdis mano ta
rė: dainuoti jau mudviem gana” 
(7 p.), bet niekados negali nu
rimti ir būti be dainos: “O šir
dis dar pati neužmiega, ji da
bar kaip tik plazda greičiau” (9 
p.\ “Kaip knygą atvirą vartau 
neramią savo širdį” (11 p ), “Ir 
širdis nebežino kaip plakti, kai 
vėl alpsta sode pilnatis” (39 p.), 
“Manęs negali nemylėt, jei tau 
širdimi vis dainuoju” 21 p.(, “Tu 
galėtum uždegti ir ledą su tokia 
neramia širdimi” (68 p.), “Nesu
radus sau žemėje vietos, vis žy
dėsi dainoj širdimi” (68 p.).

Neramios širdies kelias nesi- 
tiesia ramiai žydinčiomis lygu
momis. Kančia ir ilgesys bėga 
zigzagais laužyta linija. Bet ši
tuose lūžiuose įsiskelia kūrybos 
ugnis, liepsna gimsta iš žarijos 
(45 p.) Tai neišsenkančios kūry
bos versmės. Iš jų mūsų lyrikė 
nuolatos semiasi:

Kaip bitė iš gėlių taurių 
Sau medui semia sulčių, 
Aš iš širdies žaizdų, vis atvirų, 
Ir ilgesio nemirštančio kuriu, 
Kad, saulės siekdama, į naktį 

neįpulčiau (99 p.)
Bet gaida dažniausiai minori

nė, eleginė. G. Tulauskaitė ne 
audrų, ne maišto poetė. Jos 
skundas tylus, ramus. Tai skun
das vienišo žmogaus, žinančio sa
vo vietą gyvenime, poetiniu 
žvilgsniu aprėpiančio pasaulį:

Visų pavasarių žiedai 
Pražysta ilgesiu manuoju. 
Tai mano paslaptį žinai, 
Kodėl liūdnai dainuoju (79 p.)
Ilgesys gal ir gaivina neramią 

širdį. Bet ją tikrai skaudina pra
radimai, nusivylimai: “Visa tai, 
kuo kaip vaikas tikėjau, sulieps
nojo klasta ir melu” (81 p.). 
Praregėjimas dažnai yra ne vien 
asmeninis, jis turi nepakeičia
mo visuotinumo bruožų: “Per 
vėlai supratau, kad reikėjo ne
ieškoti čia rojaus gėlių” (81 p.), 
“Iš žvaigždžių tik pelenai čia lie
ka” (41 p.), esi čia tik praskren
dantis paukštis, rodos, taip ne
seniai ten buvo pavasaris, kur 
pats jaunyste pražydai, o žiūrėk, 
jau ruduo ten vienas vaikšto alė
jom ir dainuoja savo dainą, ir 
dėlto neieškok giedros piktam 
debesy, kur audros net uolas su
daužo (49 p.). _

Tačiau G. Tulauskaitė yra 
džiaugsmingos kančios poet ė 
(“džiaugsmingoj kančioj gyve
nau” (81 p.). Kaip tas jos apdai
nuotas drugys, ji vis į šviesą 
skrenda, kurdama nepakartoja
mą legendą (44 p.). Ji tiki pasa
ka, tiki gyvenimo stebuklu, tiki 
pernykščio sniego sugrįžimu. 
Bet labiausiai ją džiugina kūry
binis pajėgumas, kad iš meilės 
žodžio gali išaugti nemirštanti 

Istorija iš studija ir patirties
Atsakymas į dr. J. Jakšto pastabas apie knygą "Senprūsių laisvės kovos", kurią jis pava

dino "Istorija iš studijų ir patirties'

DR. M. ANYSAS“T2” 1968 m. 42, 43 ir 44 nr. 
buvo atspausdintas istoriko pro
fesoriaus dr. J. Jakšto rašinys 
apie mano veikalą “Senprūsių 
laisvės kovos’’, šis gerbiamo 
profesoriaus žygis mane malo
niai nuteikė, nes recenzentas i 
veikalą ir visą medžiagą yra Įsi
gilinęs. juo labiau, kad kaiku- 
rie dalykai jam nėra svetimi, 
nes be savo studijų Lietuvoje 
jis dar eilę metų studijavo vo
kiečių universitetuose vidurinių 
amžių istoriją. Todėl kaikuriuos 
dalykus žino pagrindinai.

Iš veikalo garbės prenumera
torių bei pirkėjų pakartotinai 
girdėiau pageidavimų, kad dėl 
minėtos knygos pasisakytu koks 
nors komnetentingas istorijos 
žinovas, nes tai mano nirmuti- 
nis istorinis darbas. Ir štai “Tė
viškės Žiburiuose” pasirodė 
rerb. profesoriaus straipsnis. 
Buvo labai malonu išgirsti žy
maus istoriko oasisakymą. Esu 
jam labai dėkingas, kad ryžo
si i veikalą isirilinti ir apie ji 
tiek daug parašyti.

Profesorius padarė visą eilę 
pastabų, i kurias noriu 
tiksliausiai atsakyti.

Senprūsių proistorė
Recenzentas sako, kad Simo

no Grunau parašytoji trijų to
mų istorija apie senprūsius bū
tu didelis žinių aruodas, jeigu lininkai nemėgsta, nes Grunau 
Grunau būtų turėjęs daugiau 
kritiškos nuovokos, valdęs savo 
vaizduote ir t. t. Recenzentas, 
tai sakydamas, remiasi daugiau
sia senosios Prūsijos istoriogra- 
fo M. Toeppeno pereito šimt
mečio išvadomis, kurios visai

kuo

daina, suskambėti nuskendę var
pai (51 p.). Ji tiki ir savo, kaip 
poetės, pašaukimo prasme:

O tuo tarpu renku vis dienas
Į posmus, kaip gėles į puokštes: 
Gal kas nors juose saulę suras, 
Kad dainuoti galėtų ir juoktis

(108 p.)
Net tokiame eleginiame eilė

rašty, kur spėja, kad pačiai au
torei gegutė netrukus paskutinę 
minutę iškukuos, kūrybos įpras
minimas skamba šviesiais tonais:

Bet kol žemės svečiu galiu būti, 
Tol širdis negailės jums dainos 

s (107 p.)
Taigi — negailės dainos. O 

toji daina yra magiškas poetės 
žodis. Ji — kūrybos gaida. Ji — 
kūrybos jėga. Ji — nemirtin
gumo dovana. Joje — ir pasa
ka, ir gyvenimo jėga, tikėjimas 
stebuklais. Joje . šviesa ir žari
jų gyvybė.

Pati autorė kuria dainą. Ji 
moka rasti “žydintį žodį” ir 
jį įpinti į eilėraštį. Jai visas pa
saulis dainuoja: vandenys ir sau
lėlydžiai, rytmečio budimas ir 
miško ramuma, vyturiai ir vo
lungės, jaunystės prasiskleidi
mas svajonėmis ir krentančių 
rudens lapų nykuma. Ir nuos^ 
tabiai jautri mūsų lyrikė savo 
dainoje. Kaikas sako: ar ne per
daug tų dainos motyvų, to ne
paliaujamo dainavimo'... Ta
čiau įsiklausę į tą dainavimą, 
imame tikėti autorės nuoširdu
mu ir atvirumu ir patys paskęs
tame dainos nuotaikoj, čia ir yra 
ta poetinė jėga, kuri džiugina 
šiame rinkinyje.

Kokiomis nors giliomis filo
sofijomis, neatspėjamomis mįs
lėmis, egzistenciniu pesimizmu 
ir neįžvelgiamomis miglomis G. 
Tulauskaitė neužsiima. Ji kalba 
paprastu atviru žodžiu ir apie 
paprastus, kartais net kasdieniš
kus, buities reiškinius, apie as
menines n u o t a i k as, viltis, 
džiaugsmus, sudužimus ir kūry
bos šviesą. Tačiau visa tai yra 
giliai žmogiška ir artima kiek
vienam. Tiesa, kaikur asmeniš
kasis pradas toks uždaras, kad 
sunku suvokti autorės intenci
jas. Tuo atžvilgiu eilėraščių di
desnė atranka, atsijojimas būtų 
buvęs tikslingas. Taip pat eilė: 
raščių grupavimas ne pagal nuo
taiką ar turinį, o pagal antraščių 
alfabetinę tvarką atrodo peikti
nas. _

G. Tulauskaitė mūsų poezijos 
baruose pradėjusi reikštis dar 
studentavimo laikais, tuo metu, 
kai Kauno universitete (apie 
1930 metus) buvo išaušęs tikras 
lietuviškos poezijos pavasaris, 
debiutavo pirmuoju rinkiniu 
“Paklydę žodžiai” 1934 m. Pas
kui ėjo knygos: “Vėjo smuikas” 
(1944 m.), “Po svetimu dangum” 
(1951 m.), “Rugsėjo žvaigždės” 
(1957 m.). Už šį rinkinį laimėjo 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premiją (visų narių balsavimu). 
Po to griaunančios, nesąžiningos 
kritikos autorė buvo niekinama, 
lyg ji būtų buvus kalta, kad pre
mija teko jai, o ne vienam ko
vingųjų, pasiskelbusių, kad tik 
jie atstovauja dabarties kūrėjų 
generacijai. Jautri autorė buvo 
labai įskaudinta, bet “Vakarinė 
banga” yra akivaizdus liudinin- 

neigia Grunau veikalo vertę.
Manau, kad negalima Grunau 

taip neigti, nes jis pateikia daug 
žinių apie senprūsius prieš ir 
po jų nukariavimo, apie turėtus 
gyventojų nuostolius ordino ka
ruose ir plačiai rašo anie sen
prūsių proistorę. Jis plačiai rašė 
anie laukinius žvėris ir patei
kia jų charakteristiką, kurią ma
tėme dar šio šimtmečio pradžio- 
ic. Jis plačiai rašė anie Prūsi
jos vandenų žuvis ir jų rūšis, 
kurių priskaito anie 50. Jis nu
rodo net žuvu mėgiamus ežerus 
ir unes, kur jos laikėsi ir mūsų 
laikais. Berods, us nateikia pa- 
sakoiima anie Prūsijoje gyve
nančius laukinius žmones, vadi
namus “oilozais” (wilde men- 
ner). kuriu ten niekuomet ne
buvo. Jis rašo anie to krašto gy
ventojus ordino laikais ir įgalina 
pažinti pavergtųjų autochtonų 
gyvenimą.

Nauiesniu laiku vokiečiai 
mokslininkai Grunau nemėgsta, 
kadangi jis rašė, “kad per i1<ms 
karus ir niktų žmonių naikini
mus Prūsijos kraštas liko pus
tuštis. yra sunvkęs ir vargu tu
ri trečdali ankstyvesnių gyven
toju” (žiūr. mano veikale 272, 
273 psl.). O tokio konstatavimo 
naujesnių laiku vokiečiai moks- 

kMba nrieš ’n oronaguojamą 
“Preussische Wildnis”.

Taip pat nesu linkęs sutikti 
su gerb. recenzento nuomone, 
kad mano veikalo 17-23 nsl. at
spausdintas straipsnis “Legen- 
darinis krivė Prutenis ir kara--
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Rašytojo sutuoktuvės Kaune

dramos teatro veteranė Teo-
Vaičiūnienė, dramaturgo ir

Šiemet minėsime rašytojo kan. 
Juozo Tumo-Vaižganto šimtąsias gi
mimo metines. Apie šį “jauną sene
lį” įdomų prisiminimų pluoštą pa
skelbė “Kultūros Baruose” (1968 m. 
9 nr.) 
filija 
poeto Petro Vaičiūno našlė, neseniai 
paminėjusi 70 metų amžiaus sukak
tį. Pateikiame ištrauką iš jos rašinio 
“Keletas šviesaus paveikslo štrichų”.

Red.
Susipažinau su Vaižgantu 1921 

m. sausyje gana maloniomis ap
linkybėmis — vestuvėse. Jis su
tuokė šeimyniniam gyvenimui 
mano ir (tuomet dar tik būsimo 
mano vyro) Petro Vaičiūno drau
gus, kuriems buvome liudinin
kai.

Kadangi mes visi tuomet bu
vom dar jauni ir, žinoma, ne
turtingi, tai ir jaunavedžių ves
tuvės buvo kuklios. Svečių tiek 
ir tebuvo: Vaižgantas ir aš su 
Vaičiūnu.

Pastebėjęs, kad Vaičiūnas 
man šiek tiek simpatizuoja, 
Vaižgantas pasakė: “Žiūrėk, Vai
čiūnai, neprozevai...” Atseit — 
nepražiopsok. (Jis mėgdavo 
įterpti kokią nors svetimybę, o 
kaip priežodį visuomet vartoda
vo “pani” arba “pani tego”).

Aš visą vakarą nenuleidau 
nuo jo akių. Jis buvo man be 
galo gražus,' tas jaunas senelis. 
Ir iki šiol mano atmintyje jis 
pasiliko toks, kokį aš mačiau 
pirmąjį vakarą. Mane stebino 
jo judrumas, linksmumas ir tas 
skaidrus jaunatviškas juokas.

Vaižgantas visada buvo toks 
betarpiškas, paprastas, visiems 
prieinamas ir visas kažkoks 
kas, kad griaunančiai kritikai ne
pavyko autorės sunaikinti. Ji vėl 
ateina pas mus su subtilia švel
nia forma, su žydinčiu žodžiu, 
su tyliu eleginiu skundu ir dai
nos nemirtingumo viltimi.

Gražina Tulauskaitė, VAKARE 
BANGA. Lyrika. Išleido Lietu
viu Dienos. Hollywood, Calif., 
1968 m., 128 psl., kaina 2 dol.

lius Vaidevutis” yra gryna Gru
nau vaizduotėje išausta pasaka. 
Nemanau, kad šiai legendai rei
kia tikėti žodis į žodį, nes tikrai 
yra nesvarbu, ar joje minėtieji 
atskirų šalių valdovai visi buvo 
Vaidevučio sūnūs, ar gal paša
liniai asmens, tapę kaikurių ša
lių valdovais. Nuo minėtų įvy
kių iki Grunau užrašvmo buvo 
praėję apie 1000 metų. Kodėl 
tok^ šalių dalinimas nėra įmano
mas? Iš senprūsių nukariavimo 
isteriios žinome, kad ordino at
vykimo metu atskiros šalys gy
veno gana savaranku oolitini gy
venimą. Tai ordinui žvmiai pa- 
legvino atskiras gentis nuka
riauti. \

Ar panašus valstybės dalini
mas neįvyko Gedimino laikais, 
apie kuriuos turime konkrečių 
žinių? Ar neįvyko tas pats sū 
Kievo kunigaikštyste, kuri laiko 
eigoje pasidalino Į atskirus ma
žus vienetus, kurie totorių puo
limo metu buvo lengvai nu
šluoti?

Grunau savo veikale aiškina, 
kad Prutenio ir Vaidevučio le
genda jis paėmęs iš Plocko ka
nauninko Jaroslavo ir pirmojo 
senprūsių vyskupo Kristijono 
kronikų, nurodydamas net jų pa
vadinimus. Gerb. recenzentas 
kronikų egzistėnciia neigia, aiš
kindamas, esą vokiečių moksli
ninkas Toeppen pereitame šimt
metyje tiksliai ištyrė ir rado, jog 
šios kronikos nee<ndstavusios ir 
kad š’os nebuvėlės kronikos 
esančios S. Grunau vaizduotės

Istorikas Hartknoch cituoja

spinduliuojąs. Kito tokio žmo
gaus, turinčio savyje tiek daug 
žavesio, aš niekad nesutikau. Jis 
visur ir su visais būdavo vieno
das. Nepraeidavo nei pro didelį, 
nei pro mažą nepasisveikinęs, 
neprakalbinęs. Reikalui esant, 
stengdavosi žmogų sušelpti ar 
nors šiltu žodžiu paguosti.

Po poros mėnesių atėjo ir 
mūsų eilė tuoktis. Kadangi tuo
met Lietuvoje nebuvo civilinės 
metrikacijos, tai dauguma meni
ninkų ir šiaip pažangesnių inte
ligentų stengėsi tuoktis ir savo 
vaikus krikštyti bent jau pas 
Tumą-Vaižgantą.

Vaičiūnas ilgai ruošėsi pas 
Vaižgantą, bet vis atidėliojo, ne
išdrįsdamas eiti. Galų gale ry
žosi, pasiėmė pasus ir nuėjo. 
Vaižgantas draugiškai, papras
tai jį priėmė, pakvietė į kam
barį. Pamatęs, kad svetys neži
no, kaip ir nuo ko pradėti, min- 
džiukauja nuo vienos kojos ant 
kitos, tuojau suprato, kokiu rei
kalu atėjo šis jaunas žmogus. 
“Na. žinau, žinau, pani. Ir nėra 
čia ko mikčioti: duok šen doku
mentus”.

Paskui Vaižgantas atsisėdo 
prie rašomojo stalo ir klausia:

— Kada norit tuoktis?
Vaičiūnas pasakė “datą.-*........ svečius. Gyveno jis kukliai. Tu-
— Kelintą valandą?
Tais laikais Vaičiūno jaunys

tės poezijoje saulės motyvas vai
dino ypatingą vaidmenį.

— Norėčiau, tamsta kanau
ninke. anksti rytą, saulei te
kant ...

Vaižgantas net akis pastatė, 
akinius pakėlė ant kaktos ir su
šuko: _

’— Ką Tu čia, pani, prasima
nai? Taigi labai anksti.

— Aš atsikelsiu.
— Tu atsikelsi, o mergaitė ar 

atsikels taip anksti?
— Atsikels, tamsta kanaunin

ke, atsikels. Mes su ja taip su
sitarėm.

Tumas atlyžo:
— Na, pani, jeigu susitarėt, 

tai gerai. Aš tai atsikelsiu. —

Erasmus Stella veikalą “De Bo
russia antiquitatibus”, išleistą 
1518 m., kuriame dar prieš Gru- 
nau istorijos užbaigimą buvo ra
šyta apie senprūsių tikybą ir is
toriją. Ten Stella rašo, kad Vai
devutis gyvenęs tuo metu, kai 
Romą valdęs imperatorius Va- 
letinianus (22 psl.). o šis buvęs 
nužudytas 455 metais po Kris
taus. Erasmus Stella veikalo ne
mačiau. Atrodo, kad jo šiame 
kontinente nėra. Bet jeigu pa
siektu veikalą gauti, galima 
būtu ištirti, ar Erasmus Stella 
Įrašė šias žinias. Teigiamu at- 
veju būtų įrodyta, kad Grunau 
?iu žinių neišgalvoįo. bet jas pa
ėmė iš ankstyvesnių šaltinių.

Nevisi istorikai šiuo atveju 
yra taip kritiškai nusistatę, kaip 
gerb. recenzentas. Didžiosios 
“Preussische Geschichte” istori
jos autorius Johannes Voigt ma
no kad padavimas anie Pruteni 
ir Vaidevutį esąs paimtas iš se
nosios vyskupo Kristijono kro
nikos ir pakartotas S. Grunau 
b°i Lukas Davido. Johannes 
Voifto nuomone, padavimas ne- 
nrieštaraujas senprūsių genčių 
išsivystymui ir galįs būti isto^ 
rifi-gi pagristas (J. Voigt. I, 140, 
143 psl).

Padavimas apie Pruteni ir 
Vaidevutį dar prieš I D. karą 
pakartotinai pasirodydavo Mažo
sios Lietuvos spaudoje. Ir Ma
žosios Lietuvos Tarybos spaudos 
knmisiįos 1948 m. Detmolde iš
leistoje “Krivūlėje” plačiai ra
šoma aoie Vaidevučio ir Prute- 
nio veikla bei ju mirti (“Krivū
lė”, 123-136 psl.). Nepanaudo
damas šios legendos, būčiau nu
slėpęs vieną plačiai žinomą da- 
1vk» i« sennrūsių istorilos. Kad 
skaitytojai Šio papasakojimo ne
imtu už grvna teisybe aš ji savo 
veikale pavadinau “legendari- 
niu”.

Išeinant pridūrė: .— Tur būt, 
žinot, kad prieš šliūbą reikia at
likti išpažintį? Bet aš ne žan
daras, čia jau jūsų sąžinės rei
kalas.

Balandžio šeštą dieną, dar 
orieš saulei užtekant, mes jau 
ėjom Nemuno pakrante Vytauto 
bažnyčios link. Mus lydėjo Juo
zas Vaičkus, su kurio šeima jau 
dešimt metų gyvenom viename 
bute. Antras mūsų liudininkas 
— Juozas Bieliūnas — atėjo 
vienas, nes gyveno atskirai. Nu
ėję Vaižgantą radom jau mūsų 
laukiantį.

— Tai ką, pani, nepramiego- 
jot? Gerai, gerai! — pasižiūrė
jo į laikrodį. — Už dešimties 
minučių saulė tekės. Vadinasi, 
pradėsim.

Kol jis atliko apeigas, saulės 
spinduliai apšvietė Vytauto baž
nyčios skliaustus. Vargonavo J. 
Bieliūnas. Užbaigęs ceremoni
jas. Vaižgantas pasveikino mus, 
palinkėjo laimingo ir gražaus 
šeimyninio gyvenimo. Paskui 
dar pridūrė:

— Žiūrėkit, vaikai, nepada- 
rykit man skausmo ir gėdos.

Po jungtuvių kasmet jis kovo 
devynioliktą, ty. per savo var
dadienį, pasikviesdavo mus į 

rėio trijų kambarių buteli, ap
statytą paprastais ir tik pačiais 
būtiniausiais baldais. Bet užtat 
buvo daugybė Įvairiomis kalbo
mis knygų, sudėliotų Į lentynas, 
i spintas, ant stalų' ir net kė
džių. Įžengęs i butą, iškart pa- 
msuavai. kuo gyvena šio buto 
šeimininkas ir kokias vertybes 
jis vertina. Svečiai pas ji būda
vo Įvairūs. Rašytojai Vincas 
Krėvė, Liudas Gira, Vincas My
kolaitis-Putinas. broliai P. ir J. 
Mašiotai. M. ir V. Biržiškos, 
prof. Juodelė ir kiti mokslo, 
kultūros darbuotojai, šiaip vi
suomenės veikėjai, bet visi jau 
subrendę žmonės, su šeimomis.

Mes savo ruožtu, švenčių pro
ga pasikviesdavom Vaižganta 

(Nukelta į 7-tą)

Gerb. recenzentas tarp mano 
klystkelių mini, kad aš rašyto
ją Jaroslavą net dviejose vie
tose pavadinęs ne Plocko ka
nauninku, bet vienuolyno valdy
toju arba viršininku. Mano skai
tytoje literatūroje Jaroslavas 
buvo pavadintas ne kanauninku 
bet “probstu”. Pagal “Meyers 
Konversations” žodyną, tai reiš
kia vienuolyno ekonomijos tvar
kytoją arba vėlesniais laikais 
augščiausią dvasinį pareigūną po 
vyskuno katedralinėje bažnyčio
je. Dėl visko atsiklausiau tada 
dar gyvos panelės Izabelės Ma
tusevičiūtės, lituanistės, kuri jį 
pavadino vienuolyno viršininku 
arba valdytoju. Taip ji pavadi
nau ir aš savo veikale. Lietuvių 
Enciklopedijoje minimasis Ja- 
roslaw nėra pažymėtas.

Gerbiamas recenzentas toliau 
rašo, kad istorinių veikalų są
rašas apie senprūsių gimines 
(95-29 psl.) esąs permažas, ne
vietoje ir geriau jis būtu visai 
neįdėtas. Noriu priminti, jog 
minėtuose puslapiuose yra pa
žymėti ir trumpai aptarti devy
ni seniausi ir svarbiausi veikalai 
apie senprūsių giminių praeit}. 
Daugiau tokio turinio veikalų 
nėra, todėl jų daugiau negalė
jau įdėti. Juose aptariama sen
prūsių proistorė.

Noriu pažymėti, kad mano 
veikalo gale 320-324 psl. yra są
rašas 80 autorių, kurių patei
kiamos žinios dažnai cituojamos 
mano veikale.

Ar ši sarašą galima pavadin
ti varganu? Tiesa, nekreipiau dė
mesio i kaikuriuos no paskutinio 
karo išleistus veikalus, kurie be 
išimties yra propagandinio turi
nio. Jie niekuo neorisidoda nrie 
senprūsių proistorės išaiškini
mo.

(Bus daugiau)
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U KUITŪRMEJE VEIKLOJE
GRAŽINA BACEVIČIŪTĖ, smui 

kininkė ir kompozitorė, mirė Lenki
joje. Velionė buvo gimusi 1913 m. 
Lietuvoje, bet augo ir studijas bai
gė Lenkijoje. Jos tėvas muz. Vincas 
Bacevičius, jap miręs, gyveno Kau
ne, o ji su motina buvo pasirinkusi 
Lenkiją. Jos brolis Vytautas Bace
vičius, pianistas ir kompozitorius, 
šiuo metu gyvena Niujorke. G. Ba
cevičiūtė, kaip smuikininkė, yra su
rengusi daug koncertų, tačiau nema
žesni talentą ji turėjo ir kompozi
cijoje. Tai liudija gausus palikimas: 
baletas “Karalius — valtietis”, radi
jo opera “Karaliaus Artūro nuoty
kiai”, 4 simfonijos, 7 koncertai smui
kui, kvartetas keturioms .violonče
lėms. Nors visą savo gyvenimą buvo 
skyrusi muzikinei veiklai Lenkijoje, 
širdyje tebebuvo lietuvaitė — lietu
viškai kalbėjo su lenkišku akcentu 
ir nevengė korespondencinių ryšių 
su Lietuva. Velionei pagerbti dabar
tinės muzikos koncerte Vilniuje bus 
atliktas pianistų L. ir K. Grybaus
kų vienas paskutiniųjų jos kūrinių 
— koncertas dviem fortepijonam su 
simfoniniu orkestru, o Bostono Jor
dan salėje jos kūrinių koncertą kovo 
2 d. rengia smuikininkas Izidorius ir 
pianistas Vytenis Vasyliūnai.

ATEITIES KLUBAS slovėnų sa
lėje, Klevelande, surengė P. Ame
rikoje gastroliavusių menininkų mez
zo-soprano Aldonos Stempužienės, 
kompoz. Dariaus Lapinsko ir akt. 
Leono Barausko koncertą. Klevelan- 
do lietuviams buvo sudaryta proga 
susipažinti su jų repertuaru, kurį jie 
buvo nuvežę lietuviškos dainos ir lie
tuviško žodžio pasilipusiems tautie
čiams P. Amerikos kraštuose.

“VAIDILOS” TEATRĄ ir jo rež. 
Petrą Maželį 15-kos metų veiklos su
kakties proga Klevelando lietuviai 
pagerbė Čiurlionio ansamblio namuo
se LB abiejų apylinkių valdybų su
rengtu pobūviu. Su teatro veikla da
lyvius supažindino J. Stempužis, LB 
apylinkių vardu sukaktuvininkus svei
kino K. žiedonis ir F. Eidimtas, 
PLB — vykd. vicepirm. St. Barzdu- 
kas, ALTos skyriaus — R. Kudukis. 
Šv. Kazimiero mokyklos — V. Ka
valiūnas. Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos — Pr. Joga. Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos — dr. J. Bal
čiūnas. ateitininkų — S. Laniauskas. 
Čiurlionio ansamblio — vadovas Alf. 
Mikulskis. Teatro rež. P. Maželis, 
padėkojęs LB apylinkių valdyboms 
už surengtą pagerbimą, nusiskundė, 
kad didžiausia problema yra akto
rių prieauglis, nes “Vaidilos” greto
se šiandien yra aktorių, sulaukusių 
66 m. amžiaus. Vienintelė viltis — 
lietuviškosios mokyklos. Pagerbimui 
vadovavo Juozas Žilionis.

AMERIKOS POETŲ DRAUGIJOS 
mėnesinis biuletenis “The PSA Bul
letin” 1968 m. gruodžio mėn. pirma
me puslapyje įsidėjo poeto kun. Leo
nardo Andriekaus, OFM, nuotrauką 
ir paskelbė santrauką jo paskaitos, 
kurią jis skaitė draugijos nariams 
bei amerikiečiams poezijos mėgė
jams, nušviesdamas lietuvių poezijos 
kelią nuo liaudies dainų iki dabar
tinių kūrinių.

RUOŠIAMAME LEIDINYJE “Lie
tuvių švietimas Vokietijoje 1945 — 
1949 m.” bus aprašai šių vaikų dar
želių: Blombergo. Dillingeno, Ecken- 
doerfės,. Eichstaetto-Febdorfo. Eute- 
no. Flensburgo-Muetzelburgo, Gluek- 
stadto. Greveno, Haunstetteno (Augs
burgo), Hochfeldo (Augsburgo), In- 
golstadto, Itzehoe. Kempten<\ Kielio. 
Klein Wittensee, Landshuto, Max- 
huetės. Memmingeno, Merbecko. 
Mueldorfo. Reppnelio. Rotenburgo. 
Traunsteino, Wagenreutho. Waten- 
Stedto ir Wehneno. Kas turėtų isto
rines apžvalgas ir fotografijų tokių 
vaikų darželių, kurie čia nesuminėti, 
malonėkite skubiai atsiųsti leidinio 
redaktoriui Pasaulio Lietuvių Archy
vo adresu: 5260 So. Claremont Ave., 
Chicago. Ill. 60636. USA. Kad leidė
jui paaiškėtų leidinio tiražas, ma
nantieji pirkti šį leidinį prašomi ra
šyti Kultūrai Remti Draugijai. 7026 
So. Claremont Ave.. Chicago. Ill. 
G0636. USA.

K. DONELAIČIO LITUANISTINE 
MOKYKLA Čikagoje išleido moky
tojų O. Paulikienės. S. Jalionienės ir 
St. Rurokienės paruoštą geografijos 
vadovėlį “Lietuva, tėvynė mūsų”. 
Drobės viršeliais papuoštos knygos 
puslapiuose — trumpi aprašymai, 
iliustruoti gausiomis nuotraukomis. 
Vadovėlį galima įsigyti pas mokyk
los vedėją Julių širką. 6143 So. Sac
ramento Ave., Chicago, Ill. 60629. 
USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PROF. JUOZAS BALČIKONIS, žy 

musis lituanistas, literatūrinės kal
bos puoselėtojas ir Mokslų Akade
mijos narys, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė vasario 5 d. Vilniuje. Velionis 
buvo gimęs 1885 m. Ėriškiuose, Pa
nevėžio apskr., kur jam teko praleis
ti vaikyste ir jaunystę. Baigęs Pet
rapilio universiteto slavų filologijos 
skyrių, mokytojavo Vilniuje, Voro
neže, buvo Panevėžio gimnazijos, mo
kytojų seminarijos direktorium, dės
tė lituanistiką Kauno universitete. 
1930 m. ėmė organizuoti akademinio 
“Lietuvių kalbos žodyno” leidimą, 
redagavo I, II ir iš dalies III tomą. 
Pokario metais vadovavo Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos institu
tui. dėstė lietuvių literatūrinės kal
bos kursą Vilniaus universitete. Jo 
pedagoginio darbo dėka buvo pa
ruošti šimtai lietuvių kalbos moky
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tojų. Velionis taipgi yra surinkęs ir 
išleidęs J. Jablonskio raštų penkis 
tomus, redagavęs eilę lietuvių seno
sios raštijos paminklų, išvertęs į lie
tuvių kalbą užsienio rašytojų žymią
sias pasakas, keletą grožinės litera
tūros kūrinių, išvaręs gilią darbo va
gą lietuvių kalbotyroje. Prof. J. Bal
čikonio palaikai buvo pašarvoti 
Mokslų Akademijos centrinių rūmų 
mažojoj salėj ir vasario 7 d. išlydė
ti j gimtųjų Ėriškių kapines Pane
vėžio rajone.

SKAITYTOJUS JAU PASIEKĖ V. 
Vanago monografija “Antanas Straz
das”, turinti tikslą dokumentiniais 
faktais atkurti kun. A. Strazdo, kaip 
žmogaus ir poeto, pilną vaizdą. Mo
nografijoje skelbiami lig šiol dar 
niekada nepanaudoti archyviniai do
kumentai.

REŽ. ARŪNAS ŽEBRIŪNAS Vil
niaus televizijos studijai sukūrė fil
mą “Mirtis ir vyšnios medis” pagal 
britų rašytojo Herberto Beitso ap
sakymą. Naujasis filmas užbaigia ki
nematografinį triptiką, kuriam pri
klauso A. Žebriūno ankstesnieji fil
mai “Paskutinis šūvis” ir “Pasku
tinė atostogų diena”, šis triptikas 
vaizduoja vaikų atrandamą pasaulį, 
kuriame, pasak S. Macaičio recenzi
jos “Literatūroje ir Mene”, šalia 
žaidimo, saulės egzistuoja ir smur
tas, išdavystė, mirtis. Filmas “Mir
tis ir vyšnios medis” atskleidžia vai
kų žaidimą karu, jų ruošimąsi mirti 
tikruose ateities konfliktuose. S. Ma
caitis daro priekaištų rež. A. Žeb- 
rinnui dėl filmuose besikartojančios 
šviesiaplaukės mergaitės taškuota 
suknute, vandens plotų, smėlio ir 
giedro dangaus. Kaikuriose scenose 
S. Macaitis jaučia italų filmų rež. 
Fellini “Džiuljetos ir dvasių”, D. Vu- 
kotičiaus "Septintojo žemyno” filmų 
Įtaką.

TARPTAUTINĖS LĖLIŲ TEAT
RŲ organizacijos UNIMA suvažiavi
me Lenkijoje dalyvavo Kauno lėlių 
teatro vyr. rež. St. Ratkevičius. Lod
zės lėlių teatras "Arlekinas” jį taip
gi buvo pakvietęs i šio teatro dvide
šimtmečio iškilmes.

VILNIAUS FILHARMONIJOS sa 
Įėję E. Griego kūrinių koncertą su
rengė filharmonijos kamerinis or
kestras. radijo ir televizijos choras, 
sopranas Beatričė Grincevičiūtė ir 
tenoras Virgilijus Noreika. Vasario 7 
d. G. Puccini “Madame Butterfly” 
pagrindinį vaidmenį Vilniaus operos 
scenoje atliko viešnia iš Moldavijos 
Marija Biešu, Pinkertoną dainavo 
Virgilijus Noreika.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
atidaryta dail. Antano Kučo 60 me
tų amžiaus sukakčiai atžymėti jo 
400 grafikos darbų paroda. Pradė
jęs Aišbės “Bričkos” iliustracijomis, 
sukaktuvininkas didžiąją darbo dalį 
skyrė lietuviškų knygų apipavidalini
mui. 1965 m. Leipcigo knygų mugė
je už Žemaitės “Marčios” iliustra
cijas gavo sidabro medalį. Parodoje 
taipgi yra išstatyta molbertinės gra
fikos. knygženklių. akvarelių, jų tar
pe raižinių ciklas “Lietuviškas kai
mas”, piešinių serija “Vilniaus apy
linkės”. lietuviška Madona su sep
tyniais kalavijais širdyje, ant rankų 
laikanti žuvusį vaiką su kario šal
mu. Nuo 1951 m. prof. A. Kučas 
dėsto Vilniaus dailės institute, ruoš
damas jaunąją grafikų kartą. Pri
pažinimo jau yra susilaukę jo buvu
sieji mokiniai A. Makūnaitė, B. Dem- 
kutė, R. Ulbikaitė, V. Armolas, V. 
Bačėnas. V. Žilius ir kt. Parodos ati
daryme A. Kučui buvo suteiktas 
Lietuvos liaudies dailininko vardas.

SĖKMINGĄ KONCERTĄ Maskvos 
P. Čaikovskio konservatorijos mažo
joje salėje surengė ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje visuotinio pripaži
nimo susilaukęs styginis kvartetas — 
E. Paulauskas. K. Kalinauskaitė, J. 
Fledžinskas ir R. Kulikauskas. Pro- 
gramon jie buvo Įtraukę W. A. Mo
carto, J. Juzeliūno, D. Ferari ir D. 
Šostakovičiaus kvartetus, o virš pro
gramos atliko J. Naujalio lyrišką 
pjese “Svajonė”.

JAV GEOGRAFŲ DRAUGIJA į sa
vo narių gretas priėmė neseniai am
žiaus šešiasdešimtmetį atžymėjusį 
prof dr. Juozą Jurginį. Sukaktuvi
ninkas yra paruošęs spaudai knygą 
“Istorija ir poezija“, lituanistinės 
bibliotekos serijai skirtą leidinį “Jo
nas Lasickis. Apie žemaičių dievus”, 
redaguoja kolektyvinį daugelio au
torių darbą “Lietuvos pilys”.

V. Kst.

Pagerbkime tuos, 
kurie gyveno ir 
mirė Dievui ir 

Tėvynei!
Lietuvos Kankinių Koply* 
čia Šv. Petro Bazilikoje 
Romoje laukia kiekvieno 
lietuvio atsiliepiant savo 

auka.

Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu: 
LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL FUND
2701 W. 68 St Chicago, 

Ill. 60629, USA
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MANN MARTEL R. CHOLKAN
2320 Bloor St. W.

INDIAN RD.—BLOOR, $15.000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
WESTON — JANE, 5 kambarių at
skiras mūrinis (bungalow) namas 
su garažu ir įvažiavimu, įrengtas 
rūsys. Prašoma kaina $25.900. įmo
kėti apie $4.000. Arti susisiekimo ir 
krautuvių.
RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$10.000 įmokėti, 12 didelių kamba
rių, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu. Didelis 
sklypas, 3 virtuvės, 2 prausyklos. 
Geros pajamos.
BERRY DR. RAJONE, 4 butai po 2 
miegamuosius; $25.000 įmokėti. 14 
metų senumo, 4 garažai, vandens 
alyvos šildymas. Pirma skola tik iš 
5% ir ilgam laikui.
WINDERMERE — BLOOR,
18.000 Įmokėti. 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės. 4

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namą telef. 756-8479

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną nauju nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS: 
10-1.30 ir 4.30-7
10 -1.30 
uždarytas

l

Pirm.
Antr.
Treč.
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Sešt 9-12
Sekm. 9.30-1

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ

$2.000 gyvybės drauda nemokamai

PROGRESS

TeL 534-9286 — namų: 537-2869

AL G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

___ Vakarais — HU. 9-1543
WESTONE $21.000 pilna kaina, pusiau atskiras plytų namas, 6 kamba
riai, užbaigtas pramogų kambarys, 12 metų senumo, privatus įvažiavi
mas, geras sklypas; įmokėti apie $5.000.
SUNNYSIDE GATVE, 11 kambarių didelis, atskiras plytų namas, la
bai geram stovyje, vandeniu apšildomas, 3 virtuvės, 2 prausyklos; įmo
kėti apie $15.000.
JANE — BLOOR GATVE, $32.000 pilna kaina, 7 gražūs kambariai per 
2 augštus, vandeniu apšildomas; privatus įvažiavimas; įmokėti apie 
$10.000.
DURIE GATVE, $5.000 įmokėti, atskiras vienaaugštis (bungalow), ge
ram stovyje, ant didelio sklypo, nauja apšildymo sistema, automobiliui 
privažiavimas.
ALHAMBRA GATVĖ, $15.000 įmokėti, atskiras 3 butų namas, 14 kam
barių per 3 augštus, 2 garažai, ant atskiro sklypo, apšildymas vandeniu.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

BLOOR — RUNNYMEDE, 2-jų butų namas, 2 garažai. Prašoma kaina 
$38.000 grynais.
ST. CLAIR — OAKWOOD, $8,000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 3 mod. 
virtuvės, I augšte 4 kambariai; prašoma $30,000. Liks viena atvira 
skola balansui.
BLOOR — JANE, $20,000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų apartamen
tas, geras investavimas. Liks viena atvira skola balansui.
SWANSEA PRIE BLOOR, $14.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 butų apar
tamentas, kiekviename bute po 6 kambarius.
WINDERMERE — ANNETTE, $5,000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kam
bariai per 2 augštus. Prašoma kaina $24,900.

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
WINDERMERE — ANNETTE, 7 gražūs naujai išdekoruoti kambariai, 
2 modernios virtuvės, naujas dvigubas garažas, platus šoninis privatus 
įvažiavimas, didelis sklypas. Įmokėti apie $8.000 ir 10-čiai metų issimo- 
kėjimas.
MARTINGROVE — BURNHAMTHORPE, rupių plytų vienaaugštis 
(bungalow), 3 miegamieji naujai išdakoruoti kambariai, garažas, pri
vatus įvažiavimas, didelis sklypas. Arti krautuvių ir mokyklų; įmokėti 
apie. $10.000.
HIGH PARK BLVD. — SUNNYSIDE, atskiras, mūrinis, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, garažas, didelis kiemas. Puikus gyventi ir nuomoti, 
lietuvių mėgiamas rajonas. Įmokėti $10—12.000 ir viena skola dešimčiai 
metų.
BLOOR — ISLINGTON, netoli požeminio ir krautuvių, 4 miegamųjų 
vienaaugštis, beveik visai naujajs. įmokėti $10.000.
BLOOR — HIGH PARK, 8 kambariai per du augštus, nauja statyba, aly
va - vandeniu šildymas. Privatus įvažiavimas, garažas. Įmokėti $12— 
15.000. Skubus pardavimas, galima tuoj užimti.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE 1-1161, namų 783-2105

Tel. RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
S9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 Įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui. $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavifhas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7 000 įmetėti, atski
ras, mūrinis. 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Moka:
už depozitus 5%
uz serus
1968 m. išmokėta 53/4%

įtemptas momentas iš "TŽ" spaudos baliaus. Iš kairės: p. Baltuonienė, ištraukusi laimingą bi
lietą, davusi Margio dovaną — foto aparatą; V. Aušrotas, baliaus pranešėjas, P. Bražukas, KLK 
Kultūros Dr-jos pirm., Z. Mažonas, laimėjęs P. Misevičiaus medžio drožinį, p. Petraitis — O. Der- 
liūnienės rankšluostį su įaustu Lietuvos himnu, N. Petrulis — dail. V. Stančikaitės paveikslą, Vyt. 
Urbonas — "Nordmende" radijo priimtuvą (J. Tumosos dovana) Nuotr. M. Pranevičiaus

TORONTU
Liežuviu skautų veikla

• Vasario 16 išvakarėse “Ramby- 
no” tunto vilkiukai turėjo savo me
tinę šventę-įžodį. Prisikėlimo parapi
jos muzikos studijoje išsirikiavusias 
draugoves pasveikino į sueigą atvykę 
rajono vadeiva s. K. Batūra, Kana
dos rajono vyr. dvasios vadas s. St. 
Kulbis, SJ, “Rambyno” tunto dvasios 
vadas T. Paulius, OFM, ir “Rambyno” 
tuntininko pareigas einąs v. s. č. 
Senkevičius. Po vėliavos įnešimo se
kė naujų kandidatų įžodis, kuri davė 
E. Kulikauskas, A. Mačiulis, B. Ar- 
davičius, A. Baltakys, R. Ciplijaus
kas, P. Kvedaras, G. Matulevičius ir 
J. Putrimas, žodį tarė T. Paulius, 
OFM. Tuntininkas įteikė iš kanadie
čių skautų gautą pasižymėjimo lapą 
draugininkui si. M. Rusinui. Buvu
siam draugininkui ps. A. Gotceitui 
šia proga vilkiukai įteikė prisimini
mui albumą. R. Kutkienė pravedė 
naują skautišką dainą, buvo padai
nuota, paskudučiuota, pažaista ir pa
sivaišinta mamyčių paruoštais ska
nėstais. Pabaigai parodytas filmas iš 
penktosios tautinės stovyklos. Sueiga 
baigta vakarine skautų malda. Suei
gai vadovavo ps. B. Poška, s. J. 
Dambaras ir si. M. Rusinas.

e Vasario 16 d., 10 v.r. “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntai su vėliavomis 
dalyvavo iškilmingose šventės pami
nėjimo pamaldose Prisikėlimo baž
nyčioje. Mišias atnašavo i Torontą 
atvykęs Kanados skautų vyr. dvasios

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 

Sov. Sąjungos moterų krepšinio pir
menybėse Įveikė II vietoje stovinčią 
ir iki šiol be pralaimėjimų ėjusią 
Maskvos Spartako komandą 42:31. Jos 
taip pat nugalėję Tbilisio VPI krep
šininkes 71:46. Vilnietės dabar yra 
III vietoje.

Kauno Žalgirio krepšininkai, žais
dami Sov. Sąjungos pirmenybėse, 
įveikė praeitų metų meisterį Tbilisio 
Dinamo 60:51, tačiau pralaimėjo ant
rąsias rungtynes 60:76.

Vilniaus Statybos krepšininkai, ku
rie žaidžia Sov. Sąjungos II grupės 
pirmenybėse, pasiekė baigmę.

Kauno Politechnikos krepšininkės 
dalyvauja Sov. Sąjungos II grupės 
moterų pirmenybėse. Minske įvyku
siose pirmenybių rungtynėse jos įvei
kė visas varžoves ir pateko į baig' 
mę.

Surengtos plaukimo rungtynės tarp 
Pabaltijo ir Gudijos. Rungtynės vy 
ko tuo pačiu metu Pabaltijo respub
likose ir Gudijoje; buvo stebimos per 
televiziją. Pirmą vietą laimėjo lie
tuviai, nors pergalė paaiškėjo tik 
po paskutinės rungties.

SPORTAS VISUR
Trisdešimtosios pasaulio stalo te

niso pirmenybės įvyks Miunchene ir 
prasidės balandžios 17 d. Pirmosios 
pasaulio pirmenybės įvyko 1927 m. 
ir pirmasis komandinių varžybų nu
galėtojas buvo Vengrijos komanda. 
Pirmenybės buvo vykdomos kas me
tai, tačiau nuo 1957 m. — kas antri 
metai. Pirmųjų pirmenybių nugalė
tojais būdavo Vengrijos arba Čeko
slovakijos komandos, tačiau 1936 m. 
netikėtai įsiterpė Austrija ir 1937 m. 
JAV. Po to iki 1953 m. vėl vyravo 
Vengrija ir Čekoslovakija. 1953 m. 
pirmenybes laimėjo Anglija. Stalo te
nise tada įvyko didelis perversmas 
— atsirado naujos raketės, nauji sti
liai ir nauji žaidėjai iš Azijos. Ko
mandines meisterystes dalijosi Japo
nijos ir Kinijos žaidėjai. Japonija 
laimėjo šias pirmenybes 1954, 55, 
56, 57 ir 59 m. Kinija laimėjo 1961, 
63 ir 65 m. Dabartinis meisteris yra 
Japonija, kuri šias pirmenybes lai
mėjo 1967 m. Nepriklausomybės lai
kais tokiose pirmenybėse kelis kar
tus sėkmingai dalyvavo ir Lietuvos 
komanda, kuri buvo pajėgiausia, kai 
joje žaidė Gerulaitis, Dzindziliauskas, 
Variakojis ir Nikolskis.

Prieš dvidešimt metų V. Vokieti
jos broliai Rudolfas ir Adolfas Das- 
leriai paveldėjo savo tėvo avalynės 
įmonę. Pradžioje dirbo kartu, bet 
vėliau išsiskyrė. Rudolfas įkūrė Pu
mos, o Adolfas garsiąją Adido fir
mą. Nuo to laiko broliai tapo prie
šais ir susitikdavo tik teisme. Jie 
pradėjo bylinėtis dėl patentų, ga
mybinių paslapčių vogimo ir ne- 

vadovas s. St. Kulbis, SJ, ir pasakė 
pritaikytą pamokslą.

• Il-sios vilkiukų dr-vės vilkiukui 
Ant. Stauskui įteiktas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 50 m. su
kakties medalis kaip uoliausiam su
eigų lankytojui 1968 m. Sveikiname.

• Bendras “Šatrijos” ir “Ramby
no” vadijų posėdis — vasario 19 d., 
7.30 v.v., skautų būkle.

• “Rambyno” tuntininkas skautų 
tėvams išsiuntinėjo specialius laiškus 
aktualiais skautiškos veiklos klausi
mais. Skautų-čių jėvų susirinkimas 
numatomas kovo 16 d.

• Draugovės sparčiai ruošiasi Ka
ziuko mugei kovo 2 d. Prisikėlimo 
salėse. Dar nevėlu pasispausti tiems, 
kurie atsilikę!

e Vadovai, nepriklausą “Ramby
no” tuntui ir norį registruotis L. S. 
Brolijoje kreipiasi į tunto ižd. s. V. 
Sendžiką.

• Vasario 16 d., 8 v.v., skautų 
būkle įvyko Dariaus-Girėno dr-vės 
tėvų susirinkimas. Draugininkas ps. 
P. Regina tėvams pranešė apie atei
ties darbus ir numatomus planus. 
Oro skautų šventė įvyks tuoj po 
Velykų. Išrinktas dr-vės tėvų ko
mitetas: Alg. Kaminskas — pirm., L. 
Sakauskienė, P. Barakauskienė, N. 
Žolpienė ir E. Kripienė. Parodytas 
filmas ir pasivaišinta kavute. Sveiki
name komitetą, č. S.

leistinų rinkos mandrybių. Šios jų 
“rungtynės” palietė daugelį sporti
ninkų ir net buvo paliestos olimpi
nės žaidynės. V. Vokietijos futboli
ninkai dėvėdavo vienos ar kitos fir
mos batukus. Romos olimpijadoje 
100 m. bėgimo laimėtojas A. Har
ris, pataikaudamas abiem broliam, 
bėgo su Pumos batukais, o ant gar
bės pakylos stovėjo su Adido batu
kais. Meksikos olimpijadoje Adolfas 
už milžiniškus pinigus gavo teisę Adi
do batukus pardavinėti olimpiniame 
miestelyje, o Rudolfui teko atidaryti 
atstovybę tik už kelių mylių. Be to, 
pagal šią sutartį Meksikos muitinin
kai sulaikė laivą, kuriuo buvo veža
mi Pumos batukai. Po šių nesėkmių 
Rudolfas dar nesijaučia nugalėtas ir 
mano kovą tęsti. Adido pagaminti 
sportiniai bateliai yra paplitę visame 
pasaulyje ir lengvai atpažįstami iš 
trijų juostelių.

VYČIO ŽINIOS
Violeta Nešukaitytė Ročesteryje 

įvykusiose R. Amerikos pirmenybė
se moterų vienete laimėjo I vietą. 
Ji taip pat poroje su B. Bukiet lai
mėjo mišraus dvejeto varžybas. V. 
Nešukaitytė šias stalo teniso pirme
nybes laimėjo labai lengvai.

F. Nešukaitytė tose pačiose pirme
nybėse mergaičių klasėje laimėjo III 
vietą.

įsisteigė šaudymo sekcija, kurios 
veikla pasireikš molinių lėkščių šau
dyme. Sekcijai vadovauti išrinktas E. 
Kochalskis.

Berniukai D (iki 12 m.) KSA pir
menybių rungtynėse pralaimėjo Auš
rai 2:39. Žaidė: R. Duliūnas 2, P. 
Ignatavičius, Bumelis, Jokūbauskas, 
Sudeikis, Jankauskas, Gineitis, Iva
nauskas.

M. Nacevičiūtė šią savaitę išvyks
ta į Vinipegą, kur žais krepšinį mo
kyklų turnyre. M. N. lanko Sv. Juo
zapo mokyklą.

Rungtynės, šį antradienį mergai
tės žaidžia draugiškas rungtynes su 
Sv. Juozapo mokykla. Jauniai — šį 
sekmadienį 2.30 v. Woodgreen salė
je žaidžia svarbias B-C lygos pirme
nybių rungtynes su Tridents koman
da.

Mūsų rėmėjams — Prisikėlimo 
par. bankeliui, M. Ignatavičiui ir p. 
Sudeikiui nuoširdžiai dėkojame. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Penkta

dieni, 7 v.v., King Edward mokyklo
je mergaitės D žaidžia su St. Leo; 
šeštadienį, 2 v.p.p., Loretto gimnazi-

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

Ateitininkii žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas įvyks 

šeštadienį, vasario 22 d., 4 v. ateiti
ninkų kambaryje. Visi privalo daly
vauti. Kurie dar negrąžino išparduo
tų loterijos knygučių, prašomi atsi
nešti į susirinkimą.

Studentų ir sendraugių bendras 
pobūvis, rengiamas sendraugių, įvyks 
šį šeštadienį, vasario 22 d., 7 v.v. 
Prisikėlimo par. parodų salėje. Bus 
prof. R. Mitalo paskaita ir diskusi
jos. Kviečiami ir 13-to sk. mokslei
viai, taip pat ir visi suinteresuoti 
tėvai.

“Pirmyn Jaunime” redakcija reiš
kia nuoširdžią padėką visiems, prisi- 
dėjusiems prie paskutinio numerio 
išleidimo. Ypatinga padėka tenka 
Eug. Girdauskui, pašventusiam dau
giausia laiko, ir “Time Press” už lei
dimą pasinaudoti kaikuriomis maši
nomis.

Jaunimo popietė, rengiama tėvų 
komiteto, įvyksta šį sekmadienį. Pri
sikėlimo par. salėje 5 v. Bus įdomi 
programa, atliekama jaunimo, ir lo
terija, kurios bilietai buvo platinami 
anksčiau. Po to visi dalyviai bus 
pavaišinti. Visa Toronto visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti.

Naujoji MAS centro valdyba, kuri 
šiuo metu yra Toronte, įvedė šiais 
mokslo metais specialų nario mo
kestį — po $1 visiems moksleiviams, 
vyr. ir jaunesniesiems. Tas nario mo
kestis bus skiriamas centro valdybos 
reikalams. Jį reikia kuo greičiausia 
sumokėti. Vyr. moksleiviai prašomi 
atsinešti po $1 į susirinkimą šį šeš
tadienį.

“Ateities” žurnalo redakcija ir ad
ministracija sudaryta Čikagoje. Reda
guoti sutiko J. Šoliūnas. Neužilgo pa
sirodys pirmasis numeris. Toronte 
“Ateities” atstovu yra Ant. Bumbu
lis, kuris rinks prenumeratas šį šešta
dienį, per studentų ir sendraugių su
sirinkimą. Vyr. moksleiviai gali su
mokėti prenumeratą valdybos iždi
ninkui A. žabui.

Nuoširdi padėka I. Paškauskienei, 
paaukojusiai moksleivių kuopos val
dybai $10.

ATEITININKAI STUDENTAI sa 
vo susirinkime nutarė dalyvauti sen
draugių susirinkime-pobūvyje II. 22.

joje mergaitės B — su Niagara 
Falls; šeštadienį, 10 v. r., Toronto 
stalo teniso centre — Kanados spor
to apygardos stalo teniso pirmenybės 
visose klasėse ir Blue Mountain Ski 
Resort — Š. Amerikos pabaltiečių sli
dinėjimo pirmenybės; sekmadienį, 
12.30 v., mūsų salėje jauniai A žais 
su latvių Y ir po jų, 2 v., vyrai — 
latvių H.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. CYO lygoje mergaitės D nu
galėjo St. Edward 16:12, o mergaitės 
B II pralaimėjo St. Leo 12:15. Žai
dė: D komandoje — B. Plučaitė 4, 
A. Plučaitė 8, I. Paškauskaitė 2, P. 
Simutytė 2, Užbalytė, Klibingaitytė; 
B komandoje — Sodonytė 6, V. Plu
čaitė 2, Virkutytė 2, A. Birštonaitė 2, 
Al. Birštonaitė, D. Vaškevičiūtė ir 
Šalvaitytė. Kanados LKL rungtynėse 
berniukai D nugalėjo Vyčio jaunu
čius 39:2. Žaidė: Žaibas 6, Grigonis 
6, Raab 15, Gataveckas 10, Gutauskas, 
Sriubiškis, Danaitis, Rautinš 2, Bar- 
tininkas, C. Balasevičius ir A. Bala- 
sevičius. ____________________

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

& CO. LIMITED REALTORS
ROYAL YORK — BLOOR, apie $7.000 įmokėti, 6 kambarių vienaaugš
tis, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, rupių plytų, 7 kambarių atskiras 
namas, kvadratinis planas, garažas, naujas vandens-alyvos šildymas, 
graži vieta.
RUNNYMEDE — BLOOR, 7 kambarių atskiras namas, garažas, lieka 
viena atvira skola, balansui, netoli Bloor bei požeminio traukinio sto
ties, puiki vieta dantistui, gydytojui ir pan.
KINGSWAY, puikus, visai naujas 6 kambarių vienaaugštis; dvigubas 
garažas su privačiu įvažiavimu, nemažas sklypas, 4 kambariai rūsyje 
su atskiru įėjimu; galima panaudoti kaip atskirą butą, puiki vieta, 
arti visko.
HIGH PARK — BLOOR, originalus dvibutis, 2 atskiri šildymo įren
gimai, dvigubas garažas, nepertoli nuo požeminio traukinio stoties, 
puiki vieta.
RONCESVALLES — HIGH PARK, apie $20.000 įmokėti, 18 kambarių 
atskiras namas, paverstas į 6 butus, apie $8.500 metinių pajamų, pri
vatus įvažiavimas.
HIGH PARK — BLOOR, keleto metų senumo, Šešiabutis, dvigubas tri
butes, 3 ir 2 miegamųjų, garažai su privačiu įvažiavimu; galima pirkti 
pusę. Kas jieškote panašaus pastato, nepraleiskite progos, nes labai 
retai pasitaiko.
JANE — BLOOR, septynbutis, 2 ir 1 miegamųjų, apie $14.000 metinės 
nuomos, labai graži vieta, netoli nuo požeminio traukinio stoties.
20 BUTŲ APARTAMENTAS, maždaug 8 metų senumo, požeminė auto- 
aikštė, elevatorius, terraso, apie $35.000 metinių pajamų, puikus ra
jonas.
28 BUTŲ APARTAMENTINIS PASTATAS, vos keleto metų senumo, 
elevatorius, garažai ir autoaikštė, 2 ir 1 miegamųjų; apie $52.000 meti
nių pajamų.
$25.000 ĮMOKĖTI, 3 krautuvės ir 6 apartamentai,, virš $18.000 metinių 
pajamų, gana geras prikinys, turi būti parduota; tik keleto metų se
numo.
BABY POINT — apie $10.000 įmokėti, gražus kvadratinio plano, 7 
kamb. namas. Užbaigtas rūsys, garažas su plačiu įvažiavimu. Netoli 
susisiekimo.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PR. KERBERIS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LĘ 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- a V> A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ P21f(X\/y|A 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKAME 
5% už depozitus 
5Y2 % už šėrus

n DUODAME
mortgičius iš 7% 

' asm. paskolas iš 7%
Kapitalas virš trijų milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGTČJUS 
nagai valdžios nnstatvta norma — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (Keposir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta). ’ '
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, ' 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

......................... i——

A. J. M 0 n K I S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$3.000 ĮMOKĖTI, Yonge St. North, vienaaugštis (bungalow) 5 kamba
rių, atskiras, plytinis, alyva šildymas, privatus Įvažiavimas, moderni 
virtuvė, poilsio kambarys; prašoma $22.900.
$28.500, Bloor-Dufferin, dvibutis, 2-5 kambarių butai, šiltu vandeniu 
šildymas, dvigubas garažas, lieka vienas mortgičius.
$5 000 ĮMOKĖTI, Bloor-Pauline, plytinis, 8 didelių ir šviesių kambarių 
namas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 8% mortgičius, dvigubas garažas, keli 
žingsniai nuo Bloor.
$8 000 ĮMOKĖTI, Jane-Bloor, atskiras, plytinis, 6 švarūs kambariai, 
2 virtuvės, šiltu vandeniu šildymas, šoninis įvažiavimas, garažas, lieka 
vienas mortgičius.
$2 500 ĮMOKĖTI, Dundas-Keele, 6 švarūs kambariai, dvigubas garažas; 
prašoma $14.900; lieka vienas mortgičius.

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių
Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

GERIAUSIA MĖSA 
ir

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
Amerikos mėsos ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUS1OS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

mt aura. Hmtwto Su tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

dabar pats laikas pakeisti kuro alyvos bendrove 
ir natarnavimo planai. Išsimokėllmas 5-rien»s metams ir ilgiau Biudžeto ir pa B a£str Q (CHUCK> R0E Tel 352.5777

T ietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: SL Prakapas Lieiuvis R0 T9088 kiekvfenu metu



7 psi. • Tėviškės Žiburiai 1969. II. 20 — Nr. S (995)

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864

© SKAITYTOJAI PASISAKO

Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LJJA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių d raudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6 1 65.* 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS ĮL

Turime naujus iliustruotus kata
logus, kuriuose yra smulkus apra
šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos 

kainos yra galutinės.
Taip pat persiunčiame pinigus, 

už kuriuos gavėjas gali nusipirkti 
įvairių prekių specialiose doleri
nėse krautuvėse.

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
mosios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, 
laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1-3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
mioniai kviečia I

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.'

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

Sav. R. Stasiulis1613 Dundas St. W.

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS 
532 - 7733

Sav. A. B. Beresnevičius 
343 Roncesvalles Avė 

Toronto 3
(Tarp granadier rd. ir neepawa avė)

Tel. 531-1432
Vyrų ir jaunimo moderni drabužių krau
tuvė. Pasirinkimas įvairiausių madų 
drabužių. (MOD CONSERVATIVE FORMAL)

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St. W 
(prie Gladstone). Tel. 535-9468 
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir L t. Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6--8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (vasario 1—7) 
atidaryta visą parą — 24 valandas.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036. 

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 

didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gave giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

<

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum 
bing ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136 Tel. LE 2-5191

A.P. GARAGE
A. PAŠKEVIČIUS 

laikinai persikėlė j 
2264 DUNDAS St. W.

LE. 5-9130 
(International Auto Body) 

Towers — Loblaw’s kiemas
Įvažiavimas tiesiai iš 

Dundas gatvės.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

Skambinti teL LE 4 • 1403
. 30 Dewson St., Toronto, Ont.

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

VIENOS ŠEIMOS PAVYZDYS
Skaičiau “T. Žiburiuose”, kad 

PLB valdyba remdamasi PLB III sei
mo rezoliucija, skelbia 1969 metus 
Lietuvių Švietimo ir šeimos Metais. 
Tartum tai žinodama, užsimojau 
1968 metų pabaigoj platinti 
vaikų knygeles bei organizuoti tėvų 
būrelius, kurie rūpintųsi vaikų lite
ratūros platinimu, norėdami, kad jų 
mažieji- įprastų prie lietuviškos kny
gos ir ją pamiltų. Kaip jau buvo 
anksčiau rašyta, lietuviai saleziečiai 
yra nutarę kasmet išleisti po kele
tą knygučių, kurios bus spalvotos ir 
gausiai iliustruotos, kietais viršeliais 
ir pigios; mažosios po $1, didžiosios 
po $2 — reiškia “pigiau grybo”, vi
siems prieinamos.

Rašytojai ir dailininkai kuria, lei
dėjai jau išleido pirmąsias knygu
tes. Tai ir mes, tėvai, turime paro
dyti supratimą, įsigydami knygeles, 
nes šio sumanymo pasisekimas pri
klauso nuo tėvų. Ar mes palaikysi
me šį žygį, įsigydami knygeles (pel
no jos neduoda — permažas tira
žas). ir tuo paremdami bent mora
liai mūsų rašytojus ir dailininkus, 
ar mes savo pasyvumu apvilsime 
tuos idealistus?

Kol kas negaliu pasigirti dideliu 
skaičiumi entuziastų tėvų, įsirašiu
sių į organizuojamą būrelį bei įsi
pareigojusių įsigyti ruošiamas kny
gutes. Tenka tik pasidžiaugti, kad 
Lietuvos kariuomenės penkiasde
šimtmečio sukakties minėjime To
ronte beplatindama vaikų knygeles 
didesnio susidomėjimo sulaukiau iš 
vyriškosios pusės. Mane didžiai nu
stebino vienų susipratusių tėvų pa
vyzdys. Jie ne tik nepatingėjo at
keliauti 12 mylių įsigyti savo dviem 
vaikučiams knygų, bet ir prisipirko 
jų daugiau, kad Kalėdų proga ga
lėtų apdovanoti ir pradžiuginti gra
žiom knygelėm dar pustuzinį savo

draugų vaikučių! Pažymėtina, kad 
šių tėvų vaikai labai gražiai kalba 
ir skaito lietuviškai.

Regina Kutka
“KREGŽDUTE”

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Atsiprašau už klaidas, nes nelan- 

kaiu lietuviškos mokyklos. Mano sū
nus irgi negali eiti į lietuvišką mo
kyklą. Mes skaitom “Kregždutę”. 
Aš jam aiškinau, kad pirma yra ru
duo, paskiau žiema, o čia mums 
staigmena! Knygelės 44 psl. aprašo
ma žiema, o 47 psl. ruduo. Gal va
dovėlio autorius norėjo, kad vaikai 
pirma susipažintų su raidėms, ku
rias lengviau rašyti, bet tada siūly
čiau parinkti kitą temą. 56 psl. kal
bama apie Kalėdų senį, o pagal au
toriaus patarimus medžiaga yra prie 
pabaigas mokslo metų. Jeigu dar pa
sirodytų nauja laida šios knygelės, 
tai prašau atkreipti dėmesį ir į metų 
laikus Skaitytoja

“THE BALTS”
Kiekvienas mūsų yra kalbėjęs apie 

savo tautos kilmę su svetimtaučiais 
ir patyręs, kaip sunku yra diskutuo
ti su slavais, ypač su lenkais. Berods, 
pernai lenkų bendruomenės atstovas 
viešai pareiškė, kad Lietuva yra tik
tai mitas, gimęs mūsų nerealioje vaiz
duotėje. Kiekvienas pajutome, kad 
tokias nuomones sugriauti galėtų tik 
moksliniai įrodymai. Tam reikalui ge
rai patarnauja Dr. Marijos Gimbutie
nės knyga “The Balts”, išleista Ang
lijoje, Thames and Hudson leidyk
los. Londone. Remdamasi archeologi
nėmis iškasenomis, ji seka ir nurodo 
indoeuropiečių kelius į Europą ir to
kiu būdu labai aiškiai ir įtikinamai 
apibrėžia baltiečių apgyventus plotus. 
Įtikinančios iškasenos, vietovardžiai 
ir iš baltiečių paskolinti žodžiai pa
deda nustatyti bendrąsias visų baltis-

kūju genčių ribas ir taip pat pavie
nių genčių gyvenamas vietas. Dėlto 
naudinga būtų Dr. Marijos Gimbutie
nės knygą paskleisti ne tik savųjų 
tarpe, bet ir pasirūpinti, kad josios 
nestigtų bibliotekose tiek Toronte, 
tiek visoje Kanadoje. Ypač ji turėtų 
pasiekti visų universitetų bibliote
kas. Mokslus einantis jaunimas, dir
bantieji su kitataučiais ir visi vado
vaujantieji žmonės turėtų atkreipti 
dėmesį į dr. M. Gimbutienės knygą.

D.
KOOPERATYVO PELNAS

Š. m. vasario 9 d. įvyko Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredito koope
ratyvo visuotinis susirinkimas. Vis
kas praėjo labai sklandžiai. Valdy
ba viską jau buvo paruošusi; teliko 
tik perskaityti. Keletas narių pasi
sakė. kad reikėtų daugiau skirti tau
tinės šalpos reikalams, ypač lietu
viškai mokyklai, tačiau tie keli bal
sai tebuvo “šauksmas tyruose”. Vi
sa, ką valdyba pasiūlė, buvo patvir
tinta rankų pakėlimu taip vadina
mos (iš maždaug 150 dalyvių) dau
gumos. Išėjo taip: išmokėjus šėrinin- 
kams po 5% %, pelno liko tik $2050, 
kuris buvo paskirsytas lietuvių or
ganizacijoms. Mūsų tautinis, parapi
jinis kredito kooperatyvas turi apie 
(ar virš, tikrai nežinau) 2000 na
rių. Tai reikštų, kad nuo kiekvieno 
šėrininko tautiniams - kultūriniams 
reikalams teko po vieną dolerį, ku
ris pasiskirstė taip: 25 et. — lietu
vių mokyklai, 25 et. — Prisikėlimo 
parapijai, 12^4 et. — Lietuvių Vaikų 
Namams Toronte, 5 et. — vienai sto
vyklai, 5 et. — kitai stovyklai, 5 et. 
— trečiai stovyklai, 5 et. Vasario 16 
gimnazijai. 5 et. — vienam sporto 
klubui, 5 et. — antram sporto klu
bui. 2Vz et. — šalpos reikalams, 2% 
et. — Tautos Fondui.

Juo tolyn, daromės vis didesni ir 
didesni “snobai”. _ _ _ ,L. F. Dūda

Sunku apsispręsti
Ilgai draugavęs su mergina:
— Vesti? Ar mesti?
Metantis rūkyti:
— Būti? Ar žūti?
Bandantis mažiau gerti:
— Kęsti? Ar toliau švęsti?
Kino komedijoje:
— Verkti? Ar knarkti?
Namų valdyboje:
— šaukti? Ar su valdytoju 

išmaukti?
Stadione:
— Išbėgti? Ar dar parėkti?
Darbe:
— Kryžiažodį spręsti? Ar to

liau sapną tęsti?
Profsąjungos susirinkime:
— Kalbėti? Ar geriau tylėti? 

(Gaila kelialapio).
Žvejojant (vasarą ir žiemą):

— Dar palaukti? Ar parduo
tuvėje gauti?

P. S. Autorius:
— Redaktoriui nešti? Ar ge

riau išmesti?... (Iš “šluotos”)
Nieko nekaltinu

— Kas patį supažindino su 
paties žmona?

— Mudu patys susipažinome, 
ir todėl aš nieko nekaltinu.

Bepletkaujant
Smalsuvienė:
— Ir kodėl juodu išsiskyrė?

Pleputienė:
— Tai ir yra svarbiausia, kad 

niekas nieko nežino...
Smalsuvienė:
— Tai visai nepakenčiama - 

padėtis...

ŠYPSENOS
Išsiskyrimų priežastis

Vienas anglų dvasiškis taip 
aiškina:

— Mūsų bobutės skanią dar
žovių sriubą gamindavo ketu
rias valandas. Dabar jauna šei
mininkė daržovių sriubą išverda 
per keturias minutes. Jai lieka 
trys valandos ir penkiasdešimt 
šešios minutės vyrui kritikuoti.

Pajieškojimai
Sesuo iš Lietuvos įieško Petro 

Baubino. Jis pats ar galintieji su
teikti žinių apie jo likimą prašomi 
rašyti Jadvygai Labuckienei, P. O. 
Box' 472, Vai Caron, Ont.

Ar atspėsite?
1. Dešimtis uždirba trisdešimt 

du pradirba.
2. Septynios sesutės vienoj 

lovoj guli.
3. Iš kaulelio brakšt, į bur

nelę šmakšt.
(1. Pirštai ir dantys. 2. ; Sa

vaitės dienos. 3. Riešutas).
Gražu ir patogu

Tahiti salos mergaitės, kurios 
jau turi sužadėtinius, nešioja gė
les už dešinės ausies; jei gėlytės 
už kairės, reiškia — “dar mes 
jieškome”. Šią salą labai mėgo ir 
išgarsino prancūzų dailininkas 
Gauguin.

Parinko Pr. Al.

RAŠYTOJO SUTUOKTUVĖS KAUNE
(Atkelta iš 5-to psl.)

pas save. Ir jis visuomet pas 
mus ateidavo.

... Po kiek laiko nutarė ves
ti ir dailininkas Kazys Šimonis. 
Atėjo jis pas Vaičiūną, atseit, 
kaip pas jau patyrusi žmogų šio
je srityje, ir paprašė palydėti 
pas Tumą-Vaižgantą, žodžiu, pa
dėti sutvarkyti ši reikalą ir pa
būti liudininku. Nuėjo, "sutarė. 
Vestuvių dieną, jauniesiems at
vykus, Vaižgantas kaip papras
tai jau laukė. Prasidėjo apei
gos. Viskas, rodos, ėjo sklan
džiai. Bereikia tik šventinti žie
dus, o žiedų — nėra. Vaižgan
tas pertraukė maldą ir sako:

— Duokit žiedus!
Šimonis lėtai, flegmatiškai 

pradeda raustis po kišenes, ieš
kodamas žiedų. Išieškojo visas 
liemenės kišenes — žiedų nėra. 
Paskui kelnių kišenes — nėra; 
švarko vidurines kišenes — nė-

jaudinasi, glosto Šimonio pečius 
ir prašo:

— Kazimier, Kazimier, pagal
vok gerai, kur tu padėjai tuos 
žiedus.

Staiga Šimonis suplojo ranko
mis per švarko kišenes ir užčiuo
pė degtukų dėžutę. Atidarė dė
žutę, o tarp degtukų beguli žie
dai. Šimonis apsidžiaugė. Vai
čiūnas irgi lengviau atsiduso, net 
prakaitą nuo kaktos nusišluostė, 
o Vaižgantas neva supykęs me
tė: “Ot, pani, koks užuomarša!” 
Pašventino žiedus ir, kaip nie
kur nieko, toliau kalba reikalin
gas maldas...

Jis savo širdyje niekam ne
nešiojo nei pykčio, nei keršto. 
Čia pat pasakė, ką tuo momentu 
galvojo, ir tuo pasibaigė. Žmo
nės, žinodami jo tokį tiesų, at
virą ir nuoširdų būdą, nepykda
vo ant jo net už gana karčią 
tiesą, pasakytą į akis.

* Sovietų Sąjungoje šiuo me
tu esama 7000 ortodoksų šven
tovių. Tokius duomenis patei
kia “Frontier” laikraštyje John 
Lawrence, buvęs Britanijos pa
siuntinybės Maskvoje tarnauto
jas. Prieš keliolika metų dar esą 
buvo apie 20.000 ortodoksų 
šventovių. Teologinės seminari
jos esančios dvasiškai mirusios, 
klierikų tarpe esą komunistinių 
agentų.

Delhi - Tillsonburg
(Atkelta iš 4-to psl.)

PASKAITA. — Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje šį sekmadienį, vasario 
23. tuojau po pietų KLK Moterų Dr- 
jos Delhi skyrius ruošia paskaitą 
apie “Įžymiąsias Lietuvos moteris”, 
kurią skaitys dr. M. Anysas. Ta te
ma jis yra parašęs knygą. Paskaita 
ypač bus naudinga mūsų jaunuome
nei, kuri Kanadoj mažai teturi pro
gų su Lietuvos istorija giliau susipa
žinti. Kviečiami tėveliai atsivesti sa
vo vaikus. Kas norės, galės ten pat 
pasistiprinti paruoštais sumuštiniais, 
kava ir pyragaičiais.

j BARONESSA
BEAUTY SALON► <

; 2265 BLOOR ST. W. TEL. 762-4252 ;
’ (kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė

JL A A A A A A A

IdUFFERIN RADIO and TV
■SALES AND SERVICE , „ „ J
W Taisomi televizijos, HI-FI ir radiic aparatai. Pardnodamos

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika
11000 College St., • LE. 1-3074 ** Sav. P. Uzbalis '

NEPAMIRŠKITE, prieš variuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RIaa. AxI'ax^a 296 BROCK AVĖ, (tarp Dun-oioor Aurorite uarage dasircouego.Tet 5311305

ra. Tumas stovėjo pakėlęs kra- 
pylą, kantriai laukė, laukė, pas
kui sunykęs sako:

— Tai ar tu, pani, rasi tuos 
savo žiedus, ar ne?

Šimonis ramiai stovi, barzdą 
kedena ir galvoja, o Vaičiūnas

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 4, 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąja medžiaga (Bio-Dync), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei neoūsi- 

netenkinti

D R. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dnndas)
Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTE
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p. 
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, UL D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(jėlimos iš Howard Pa A Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10. v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-t v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadiem k sekmadienius.

įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

OKULISTĖS

ALL SEASONS
323 Lakeshore Rd

TRAVEL AGENCY

Savininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

Tast, Port Credit, Ont.
V BAČĖNAS

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

FRANK BARAUSKAS

INSURANCE AGENCY LIMITED

VISŲ ROŠIŲ APDRAUDA

REAL ESTATE BROKER

STASYS DARGIS 

namų tel. 481-6560

231-2661 3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONT. 231 -6226

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE.

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto
(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

749 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 543-33ų0
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Br. Bukovvska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, RO. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.) 
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4451. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p<» 

pietų.
Vėlesniu ar kilu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

OKULISTAS

L. LUNSK Y, R.O.
M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.

470 College St Toronto

• Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu
■ , ■ ' ............. —

di'audlima.i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769*4612
7d9.413t
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Vasario 16 proga iškilmingose 

11 vaL pamaldose organizuotai su 
vėliavomis gausiai dalyvavo kūrė- 
jai-savanoriai, šauliai ir katalikių 
moterų draugijos skyrius. Prie žu
vusioms už Lietuvos laisvę paminklo 
padėta gyvų gėlių puokštė. Gražių 
giesmių repertuarą, paįvairinant so
listui V. Verikaičiui, atliko par. cho
ras, vadovaujamas muziko S. Gailevi- 
čiaus. Pamaldos užbaigtos Lietuvos 
himnu. Prie bažnyčios durų tėvynės 
laisvinimo reikalams aukas rinko 
Tautos Fondo atstovai.

. — A.a. Jono Kardelio laidotuvėse 
parapijai atstovavo kun. P. Ažubalis.

— Parapijiečiai lankomi vakari
niame Toronte — užmiesčiuose.

— Su Pelenų diena pradedama 
Gavėnia. Gera būtų, kad Gavėnios 
rimtis būtų įprasminama pozityviais 
artimo meilės darbais: šalpa, morali
niu sustiprinimu artimo, gera knyga 
ar nuoširdesniu susitelkimu bažny
čioje.

— Šį šeštadienį: 8 vj., pamaldos 
už a.a. Leoną Karbūną velionies ant
rųjų metinių proga, 9 v. — už Kund
rotų Šeimos mirusius. Sekmadienį: 
10 v. už a.a. Magdaleną Klimienę, 11 
vai. už a.a. Stasę Bardziliauskiene.

— Pakrikštyta: Nijolė Teresė Ba
cevičiūtė.

— Vasario 24, pirmadienį, 7.30 
v.r., Mišios už a.a. Antaną Mitalą; 
užprašė K J. Prisčepionkos ir R. 
A. Ulbos.

Ateitininkai moksleiviai spe
cialų Vasario 16 minėjimą su
rengė vasario 9 d. Šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje ir salėje. Pamal
dose dalyvavo organizuotai, su 
vėliavomis; susėdę i pirmuosius 
suolus visi įsijungė i Mišių mal
das ir giesmes, kurias lydėjo gi
tarų muzika. Giesmės gražiai 
skambėjo, tik daug kas pageida
vo lietuviškų motyvų. Lekciją 
sklandžiai skaitė Almis Kuolas. 
Po pamaldų salėn susirinko ne 
tik moksleiviai, bet ir jų tėvai. 
Įdomu buvo tai, kad visą pro
gramą atliko patys moksleiviai. 
Gražiai ir drąsiai pirmininkavo 
Rūta Juzukonytė, o trumpą pa
skaitą skaitė Gabija Juozapavi
čiūtė. Sveikinimo žodį tarė Š. 
Amerikos moksleivių ateitininkų 
naujasis centro valdybos pirm. 
Algis Puteris ir Toronto moks
leivių at-kų kuopos koordinato
rius V. Kolyčius. P. žiūraitis 
įteikė moksleiviams dovaną — 
p. žiūraitienės paveiksią ateiti
ninkų kambariui papuošti. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos himnu. 
Po to visi pasivaišino Šv. Jono 

. Kr. par. katalikių moterų pa
ruoštais skanumynais.

Anelė Bubilaitė-Griškevičienė, 
iš Argentinos sostinės Buenos 
Aires atvykusi paviešėti pas se
serį J. Pakalkienę, grįžta vasa
rio pabaigoje.

“Tėv. Žiburiams” 
aukojo:

$50: Jungtinis Finansų Komitetas 
Toronte; $10: Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa Toronte, Ošavos M. M. Klu
bas 4‘Ešerys”; $6: J. Meškys; $5: P. 
Augustinavičius, J. Vėgelis, J. V. Sa- 
mulevičius, V. Sinkevičius; rėmėjo 
prenumeratas po $10 atsiuntė: A. 
Girša, P. Augustinavičius, A. Jasiū- 
nas, L. šeškus, A. Kelmelis, A. Skar
džius, kun. V. Martinkus, P. Sidaras, 
E. Rakauskienė, V. Liuima, J. Stalio- 
raitis, A. Evans, S. Šalkauskas, L. 
Balsys; $4: M. Marcinkus, J. Dun- 
dzys, M. Obelfenius, V. Kiškūnas, M. 
Krivickas, J. Dervaitis, A. Juozapa
vičius, kun. A. Baltinis, O. Dailidie- 
nė, dr. B. Vidugiris; $3: J. Paršeliū- 
nas, L. Blikštys, St. Jonaitis; $2.50: 
E. Miliauskas; $2: P. Ledas, E. Hei- 
kys. J. Sendžikas, J. Tonkūnas, J. 
Vaitkūnas, R. Kutka, M. Zakarevi
čius, G. Ugauds, J. Ladyga, V. Mi- 
niauskas, O Svetulevičienė, S. Ry- 
delis, P. Radzevičiūtė, S. Banelis, A. 
Aulinskas, Br. Saplys, A. Urnavi- 
čius, B. *Kavaliauskas, V. Kiaupa, B. 
Stonkus, VI. Rušas, St. Gineitis, Ida 
Žalpienė; $1: A. Vinskas, J. Pyra
gius, A. Jokūbaitis, S. Olekienė, L. 
Balzaras, Z. Rajeckas, J. Kvederys, 
E. Olšauskas, K. Baltramaitis, V. 
Stankūnas, P. Griškonis, S. Tolvai
šą, J. čebatorius, Pr. Pekarskas, St 
Norvaišas, VI. Jasinevičius, M. Borst, 
L. Balaišis, Z. Jakubonis, P. Tut- 
lys, A Ambraziejus, A. Mičiūnas, 
A. Bartkus, Pr. Liačas, J. Brajus, P. 
Alksninis, V. Barisas, J. Butkevi
čius, kun. V. Pikturna, A. želvys, M. 
Remeikis.

i ~ ■■■ |
Fleet Electric Co. Ltd. 

ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 

įrengimo darbus 
923-7194. Sav. A. Čeponis 

■***<—*^——» <■ ” — 1

Parduodamas 
nepasterizuotas 

medus
IS NUOSAVO BITYNO 
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS. 

Skambinti tel. 534-0563 
30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont

Prisikėlimo par. žinios
— Sį trečiadienį prasideda Ga

vėnia. Mišios — 7, 730, 8 v. ryto ir
7.30 v. vakaro. Dalyvaujantieji pele
nais paženklinami po kiekvienų Mi
šių. Per visas Mišias klausomos iš
pažintys.

— Sį šeštadienį, 7 v. r., aukojamos 
Mišios už a.a. J. Serapiną; užpr. p. 
Vaidotai.

— Lankomos šeimos; Frank Cr., 
Perth Ave., St. Helens Ave., Somer
set Ave., Sterling Rd. ir Westmore
land Ave.

— Chorų repeticijos: trečiadienį, 
7 v.v. — studenčių; ketvirtadienį,
7.30 v.v. — suaugusių; penktadienį,
6.30 v.v. — vaikų.

— Lituanistinis seminaras — penk
tadienį, 7 v.v. parapijos namuose.

— Katalikių moterų dr-jos susirin
kimas — šį sekmadienį, po Sumos 
parodų salėje. Taip pat šį sekmadie
nį, vasario 23, Kat. Vyrų Draugijos 
susirinkimas po Sumos studentų 
kambaryje.

Paroda. K. L. K. M. Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyrius rengia 
dail. S. Kvietienės paveikslų pa
rodą Prisikėlimo parodų salėje 
nuo vasario 22 iki kovo 2 d. Ofi
cialiai parodą atidarys centro 
valdybos pirm. dr. O. Gustainie
nė vasario 22 d., 5 v.v. Parodos 
lankymo dienos: vasario 23, sek
madienį, nuo 10 v. r. iki 12 v. 
ir 2 v. p.p. — 7 v.v.; kovo 1, 
šeštad., nuo 12 v. — 5 v.v., ko
vo 2, sekmad., nuo 10 v.r. — 
5 v.v. Toronto visuomenė kvie
čiama gausiai atsilankyti. B. D.

Toronto latvių gimnazistų 
teatro grupė vaidins dar kartą 
Kazio Binkio “Atžalyną” Toron
te kovo 9, sekmadienį, 5 v. p.p., 
Latvių Namuose, 491 College 
St. Dalyvauti kviečia ir lietu
vius.

Baltiečių klausimas yra su
glaustai aptartas Kanados Uni
ted Church leidinyje “Guide Li
nes For Peace”. Jame atspaus
dinti pranešimai komiteto, skir
to Bendrijos ir tarptautiniams 
reikalams. Tie pranešimai buvo 
paruošti XXIII United Church 
suvažiavimui. Keletas puslapių 
skirta Baltijos valstybėms, ypač 
Estijai ir Latvijai. Lietuva, kaip 
katalikų kraštas, tiktai pamini
ma. Pranešimas paruoštas estų 
prof. O. Trass. Jis tarp kitko sa
ko, kad rusų skverbimasis į Es
tiją ir Latviją esąs didelis. Jei
gu jis nesumažės, tai rusai Lat
vijoj sudarys daugumą 1975 m., 
o Estijoj — 1985 m. ~

CNE — Kanados paroda To
ronte šiemet 50% padidins bi
lietu kainas už įėjimą į parodos 
aikštę. Suaugusiems teks mokė
ti $1.50, moksleiviams — $0.75 
ir vaikams — $0.50. Parodos va
dovo L. C. Powell teigimų, per
nai turėta $300.000 nuostolio.

M. Totoraitytė-Liegienė, res 
torano savininkė Springhurste. 
žiemos atostogas praleido Kali 
forniioje. Šiuo metu lankosi 
Meksikos miestuose; grįš į To
rontą balandžio mėnesį.

Sužeistas eismo nelaimėje, au
tomobiliui nesustojus pėsčiųjų 
sankryžoje, Juozas Morkūnas: 
užgautas ir nublokštas apie 30 
pėdų, sulaužyta koja. Nugaben
tas į Western ligoninę, 3 kam
barį North. Prieš porą metų J. 
Morkūnas parke nežinomo pik
tadario buvo užpultas. smūgiu į 
galvą apsvaigintas ir apiplėštas.

A. a. Vladas Vasiliakas mirė 
Doctors ligoninėje vasario 15 d. 
Buvo bandyta velionį, kuris, at
rodo, neturi čia giminių, palai
doti lietuvių kapinėse, bet ne
pavyko. Velionies laidotuvėmis 
rūpinosi buto šeimininkai, ku
rie jį palaidojo Prospect kapi
nėse.

IŠ LIETUVOS ATVYKUSIĄ pas 
savo gimines paviešėti p. Montvydie- 
nę prašo atsiliepti jos buvusi bend
radarbė, gyvenanti Toronte. Tel. 
531-4315.

ĮVAIRIOSE LIGONINĖSE atlikęs 
praktiką ir baigęs ligonių priežiūros 
bei praktiškos medicinos kursą B. 
NAUJALIS vėl reguliariai priima 
pacientus SVEIKATOS KLINIKOJE, 
460 RONCESVALLES AVĖ., TO
RONTO 3, ONT. Priėmimo valandos 
nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro, susi
tarus telefonu LE 3-8008.

Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767 - 7084.

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

NAUJI SAVININKAI 
V. fr V. IVANAUSKAI

SUOMIŠKA PIRTIS — 
MAUDYMASIS IR MASAŽAS 
583 Annette St Tel. 7674086 

Atidaryta vyrams ir moterims 
nuo antradienio iki šeštadienio 

1—11 vai. vakaro

J PAREMKIME JAUNIMĄ! į
ŠĮ sekmadienį, vasario 23 d., 5 v. vakaro,

Prisikėlimo parapijos salėje įvyksta j 

Į JAUN/A1O POPIETE 1 y \
y Įdomi programa, loterija ir vaišės.

Kviečiame visę Toronto visuomenę 
b gausiai dalyvauti. J
b y
c Ateitininkų Tėvų Komitetas |

VASARIO 16 JAUNIMO RANKOSE
Atkelta iš 1-mo psl.

gramas, gautas iš Kanados prem
jero P. E. Trudeau, opozicijos 
vado R. Stanfieldo, Ontario 
premjero J. Robarts, min. J. Ya- 
remko, imigracijos įstaigos pa
reigūno p. Allen ir iš dienraš
čio “The Globe and Mail” bu
vusio redaktoriaus, dabar ko
respondento Pekinge C. McCul
lough. Jis anksčiau yrą nekartą 
dalyvavęs lietuvių šventėse To
ronte. Be to, apylinkės pirmi
ninkas pristatė svečius: JAV 
konsulą, Kanados spaudos fede
racijos pirmininką dr. J. Kirsch- 
baum, “Baltic Story” autorių J. 
Havard, estų atsovą prof. Arūja, 
latvių atstovus — J. Niedrą ir 
Kronbergs, advokatą ir Ontario 
parlamento narį G. Ben, gim
nazijos direktorių Stewart ir ki
tus. šiais metais svečiams nete
ko nuobodžiauti, nes pagrindinę 
programos dalį sudarė “Varpo” 
ir “Birbynės” chorų dainos, tau
tiniai šokiai, skudučiai. Kalbos 
buvo labai trumpos. Net pagrin
dinis kalbėtojas iš Montrealio dr. 
H. Nagys pasitenkino keliolika 
minučių. Jo žodis buvo grynai 
poetiškas, pritaikytas programos 
rėmams. Nevienas norėjo, kad 
jis būtų netgi ilgesnis. Per per
trauką Tautos Fondo atstovai su
rinko vokelius — aukas Tautos 
Fondui. Kitais metais antroji 
minėjimo dalis būdavo skiriama 
angliškajai publikai, kurios atei
davo tik keliolika asmenų. O ir 
tie, pasakę savo prakalbas, ne
trukus išeidavo nesulakę meni
nės dalies. Ši kartą angliškojo 
kalbėtojo nebuvo (kviestieji fe
deracinės vyriausybės ministe
rial negalėjo atvykti dėl kitų 
įsipareigojimų). Tik apylinkės 
pirmininkas trumpai supažindi
no svečius su šventės prasme. 
Iki pat programos galo vyravo 
choru dainos, skudučiai, tauti
niai šokiai. Viskam sklandžiai 
vadovavo Dalia Viskontienė, dės-
tanti muziką kanadiečių gimna- mą kartą išdrįso patikėti Vasa- 
zijoj. Šalia jos tautinių šokių rio 16 programą jaunimui. Bvs.

4'

Lietuviškojo žodžio ir lietuviškųjų laisvės idealų vaidilai

A. A. JONUI KARDELIUI mirus, I

jo žmoną sol. ELZBIETĄ KARDELIENE giliai užjaučia —

KLB Toronto apylinkė

At A

JONUI KARDELIUI mirus,

žmoną ELZBIETĄ KARDELIENE skausmo ir liū

desio valandoje nuoširdžiai užjaučiu —
V. Gavelis

PADĖKA
Už mūsų 25 metų vedybų jubilėjaus 

proga atlaikytas iškilmyngas pamal
das ir palaiminimą nuoširdžiai dėko
jame T. Benediktui ir kun. Br. Jurk- 
šui; už simbolinę jubilėjinę dovaną 
kryžiuką — klebonui Tėvui Placi
dui; už visų dalyvavusių vardu iš
reikštą sveikinimą bei linkėjimus — 
J. Sileikiui. Visiems dalyvavusiems 
ir nedalyvavusiems vaišėse, už bran
gią dovaną, puikų stereo aparatą bei 
kitas brangias ir gausias dovanas, 
daugybę gėlių ir sveikinimų, mūsų 
nuoširdus ačiū: Tėvui Rafaeliui, Tė
vui Ambrozijui, P. Gaideliui, P. J. 
Skeivelams, C. A. Pažerūnams, J. A 
Pūkams, E. A. Underiams, A B. 
Chamsitzis, J. šileikiui, J. P. Ada- 
moniams, M. J. Radzevičiams, I. 
P. Siniauskams, E. J. Razokams, K. 
J. Jauneikams. V. A Grybams, B. V. 
Trumpoms, O. J. Gataveckams, H. 
P. Juodvalkiams, O. V. Marcinkevi
čiams, M. V. Krikščiūnams, P. S. 
Jaseliūnams, E J. Žakams, S. A. 
Petraičiams, E. R. Draudvilams, M.
J. Zurliams, O. T. Trečiokams, S.
K. Galdikams, J. Bartnikui, V. Bu- 
ragui, V. Jasui, S. Jonaičiui, L. Mer
keliui, P. Meškauskui, J. Petravičiui, 
A. Visockiui, E. Verčerskienei, K. 
Žebrauskui, M. Žirliui, P. J. Kalai- 
niams, B. K. Kareckams.

Mes esame giliai sujaudinti Jūsų 
nuoširdumo ir prašome Dievą, kad 
ir mums leistų atsilyginti Jums to
kiu pat nuoširdumu. Jūsų —

Anastazija ir Stasys Gaideliai

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981 
Namų telefonas AM 1-0537. 

grupei “Gintaras” vadovavo Ri
ta Narušytė. Chorams akompa
navo J. Go vedas. Scena buvo pa
puošta dail. Telesforo Valiaus 
suprojektuota dekoracija, kurią 
paruošė ir pritaikė K. Abromai
tis, p. Imbrasas ir V. Paškaus- 
kas. Visiems ypač gražų įspūdį 
paliko paskutinis programos 
punktas — Kalvelis, kurin buvo 
sutelkti abu chorai, skudučiai, 
akordeonas ir tautiniai šokiai. 
Vieno reikėtų dar pageidauti, 
stipresnės, orkestrinės muzikos 
tautiniams šokiams. Vieno akor
deono, kad ir gero, tokia proga 
nepakanka. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu, kurį šį kartą 
giedojo ir chorai, ir publika.

Vakare Šv. Jono Kr. par. sa
lėje įvyko apylinkės rūpesčiu su
ruoštas priėmimas. Dalyvavo 
apie 130 asmenų, kurių žymi 
dalis buvo lietuvių bičiuliai ki
tataučiai. Kalbų nebuvo, išsky
rus apylinkės pirm. G. Balčiūno 
trumpą kreipimąsi į svečius pa
dėti Lietuvai atgauti laisvę. La
bai puikias vaišes paruošė To
ronto lietuvės moterys, ypač ak
tyviai dalyvaujant katalikių mo
terų skyriams ir vadovaujant 
KLB krašto valdybos narei ir 
Prisikėlimo par. katalikių mote
rų pirmininkei A. Kuolienei. 
Kiek teko patirti, svečiams tai 
padarė gražų įspūdį.

Iš visko buvo matyti, kad apy
linkės valdyba, rengdama Vasa
rio 16 šventę, daug pasidarba
vo. Vienintelis žymesnis trūku
mas — permaža salė. Vieniems 
teko nepatogiai sėdėti, kitiems 
stovėti, o kaikam ir namo grįžti. 
Rengėjai betgi paaiškino, kad 
vasario 16 dienai nebuvo įma
noma gauti didesnės salės su ge
ra akustika. Tikimasi kitais me
tais gauti erdvesnę salę. Džiu
gu, kad šiais metais gausiai da
lyvavo jaunimas ir programoje, 
ir žiūrovų eilėse. Tai apylinkės 
valdybos nuopelnas, nes ji pir-

PADĖKA
Už surengimą mūsų 20 metų ve

dybinio gyvenimo sukaktuvių taria
me nuoširdų ačiū rengėjams p. p. 
Birgiolams, Ivanauskams, Gontams, 
Kiškūnams, Stulgiams, Raškauskams. 
Ačiū Tėveliui Rafaeliui, OFM, ir p. 
K. Gontai už tartą žodį. Taipgi ačiū 
visiems dalyvavusiems ir prisidėju- 
siems: Petryloms, Merkeliams, Tei- 
šerskiams, Pakniams, Užbaliams, Ba- 
ronaičiams. Vaišnorams, Stankams, 
Br. Raškauskams, Rasams, Žuliams, 
Viskontams, Didams, Pevcevičiams, 
Kizams, Narušiams, Gutauskams, 
Chamsyčiui, Karnelevičiams, šiaudi
niams, Morkūnams, Putrimams, Kiš
kūnams, Campbell, Dicevičiams, Jase
liūnams, Baziliauskams, Šalkauskie
nei, Merskiui, Pleiniui, Žebrauskui, 
Putnai, Birgeliui, Bendoriui, Taškū- 
nui, Domeikai, Baltramaičiui, Mika
lauskui, Danisevičiui, Kairiui, Sim- 
kams, Augustauskams, Stančikams, 
Pažemeckui, Pyragiui, Bartininkienei, 
Stankevičiui, Steponams, Bri''man
tams, Geniams, Simonaičiams, Stasiū
nams, Kowbell; Venskams. Skilan- 
džiūnams už gėles. Ačiū visam daly
vavusiam jaunimui. Už nuoširdžius 
sveikinimus, linkėjimus ir dovaną ta
riame nuoširdų ačiū.

Su pagarba —
V. S. Jurevičiai

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
T«l. LE 2-3656. RytvoM HO 6-1331

Akademikų Draugijos paskai
ta įvyks vasario 22, šeštadienį, 
7.30 v.v., Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Dr. M. Anysas 
skaitys paskaitą tema “Senprū- 
sių laisvės kovos”. Toronto lie
tuviai kviečiami gausiai dalyvau
ti. 4

Studentų ir sendraugių ateiy 
tininkų bendras susirinkimas-pof 
būvis rengiamas šį šeštadienį, 
vasario 22 d., 7 v.v., Prisikėli
mo par. parodų salėje. Bus dis
kutuojami ypač dabartinės stu
dentijos klausimai. Pagrindinis 
kalbėtojas — prof. R. Mitalas 
iš Londono. Jo tema: “Dabarties 
radikalieji studentai”. Daly
vauti kviečiami studentai, sen
draugiai, tėvai, svečiai ir vieš
nios.

Medžiotojų ir Žūklauto jų Klu
bas “Tauras” šaukia metinį su
sirinkimą vasario 23, sekmadie
nį, 1.30 v. p.p., Trinity Recrea
tion Centre, Queen St. West ir 
Crawford Ave. kampe-parke. 
Įvažiavimas — iš Crawford Ave. 
Bus svarstoma 1969 m. veiklos 
programa, biudžetas, renkama 
nauja vadovybė ir pateikti pra
nešimai iš praėjusių metų veik
los. Kiekvienas narys privalo 
šiame susirinkime dalyvauti.

Kun. dr. F. Jucevičiaus dis
kusinę paskaitą rengia ateitinin
kai sendraugiai kovo 23, sekma
dienį. Tema ir vieta bus paskelb
tos vėliau.

“Dainos” grupės susirinkimas 
— šį sekmadienį, vasario 23 d., 
3 v/ p.p., pas nares M. Karkie- 
nę ir L Kandrotienę, 403 Du
rie St. Tel. RO 2-9752. Visos na
rės ir šalpai prijaučiančios ma
loniai kviečiamos atsilankyti.

Valdyba
Sol. V. Verikaitis dainuos per 

CBC FM radiją vasario 27, ket
virtadienį, 9-9.30 v.v. šiuos kū
rinius: Jakubėno “Five Lithu
anian Songs, Karoso “Don Juan 
of the Village”, Beethoveno 
“Geistliche Gesaenge” op. 48. 
Taip pažymėta oficialioje CBC 
radijo programoje.

Artėja seselių rengiama vai
kams “Velykų bobutė”. Kartu 
įvyks ir bazaras. Rėmėjų valdy
ba tam tikslui rengia “fantų lie
tų” kovo 16 d. Liet. Vaikų Na
muose. Jei kas turi atliekamų ge
rų žaislų vaikams, prašoma pa
dovanoti vaikų darželiui.

Į redaktoriaus J. Kardelio lai
dotuves iš Toronto buvo nuvy
kę: gen. konsulas J. žmuidzinas, 
KLB krašto valdybos pirm. dr. 
S. Čepas, kun. P. Ažubalis. O. 
Indrelienė, J. R. Simanavičius, 
A. Kuolas ir kun. Pr. Gaida.

Jonas Lelis vedė Birutę-Tere- 
sę Palčiauskaitę iš Hamiltono. 
“TŽ” 6 nr. pažymėta, kad jos 
pavardė Bilevičiūtė. Šis netiks
lumas įvyko dėl klaidingos ko
respondento informacijos.

VASARIO 16 
MONTREALYJE

Aušros Vartų ir Šv. Kazimie
ro parapijų bažnyčiose 11 vai. 
įvyko iškilmingos pamaldos; or
ganizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Iškilmingas aktas buvo 
perkeltas į Vytauto Didžiojo 
Klubo salę. Atidarymo žodį tarė 
KLB Montrealio apyl. pirm. L. 
Lukošiūnas. Sekė Kanados him
nas, susikaupimo minutė žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę pagerb
ti ir simbolinis vainiko padėji
mas prie beržinio kryžiaus. 
Skautai stovėjo garbės sargybo
je, o lietuvaitės padėjo vainiką, 
giedant J. Šimučio komponuotą 
Maldą už tėvynę. Paskaitą skai
tė V. Jonynas. Jis, remdamasis 
istoriniais faktais, nukėlė klau-
sytojus į namelį siauroje Vil
niaus miesto gatvelėje, kur įvy
ko Vasario 16 akto pasirašymas. 
Antruoju kalbėjo VLIKo vice- 
pirm. J. Audėnas apie viltingas 
prošvaistes Lietuvos valstybės 
atstatymui, pažymėjo kad šiuo 
metu net 60 pasaulio valstybių 
palankios Lietuvos klausimu ir 
turi ryši su VLIKu. Minėjime iš 
svečių dalyvavo: Kanados Len
ku Kongreso atstovas Baranaus- 
ki. estu atstovas Moldre ir uk
rainiečių — Senysays. Latvių 
vardu raštu sveikino konsulas 
Tamsonas. Resoliucijos perskai- 
tvtos lietuviu ir anglų kalba. 
Meninėje dalyje pirmuoju pasi
rodė šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Am- 
hrozaičio; padainavo keletą 
lietuvišku giesmių. Atskirai dai
navo moterų choras. Programą 
praturtino ir sol. G. čaokaus- 
kienė. kuri dainavo su choru 
ir atskirai. Klasikini baleto Gla- 
zounovn “Ruduo” atliko Lukaus- 
kaitė. Z. Lapino vadovaujamas 
i^nnimo orkestras ?roio tautiniu 
šokių melodijas. Skautu vyčių 
taut, šokių grnnė. vadovauja
ma Sibičio. našoko Jonkeli ir 
vestuvių "olka; akordeonu pa- 
Ivdėjo A. Staškevičius Lituanis
tinio seminaro taut, šokiu gru- 
nė našokn Kalvelį. Minėjimas 
b ai c^tas Tautos himnu. Minėji
mas užtruko tris valandas. Pu
blika nradėio nerimauti. Salės 
’knstika bloea todėl labai nn- 
kentėio solistė ir ehnrac. .1. L. 
č DARAU NUOTRAUKAS vestm-u. 
kHkštvnn: atvažinolu fotografuoti i 
namus. Skambinti tel. 766-5738, 277 
Rnnnvmede Rd. fotografui B. Tar
vydui.
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Mūsų Kredito Unijos noriui
A t A JONUI KARDELIUI mirus, I

jo žmonai ELZBIETAI ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" valdyba

OS MONTREAL®
Šv. Kazimiero oar. žinios Aušros Vartų par. žinios

— Kazimierinių vakarienė — kovo — Naujai papildyto parapijos ko- 
1 d. Visi kviečiami atsilankyti ir miteto posėdyje pasiskirstyta parei-
įsigyti bilietus iš anksto. Tai pa
lengvins paruošimą.

— Kol kas užsiregistravo pirma
jai Komunijai ir Sutvirtinimui tik 4. 
Numatyta pirmosios Komunijos šven
tę rengti Aušros Vartų parapijoje
— kartu.

■— Jieškomas Antanas Juška, gi
męs Lietuvoje, Šilagaliu kaime, Svė
dasų valsčiuje. Apie jį žinantieji pra
šomi pranešti Jonui Baršauskui, 6330
— 11 Ave. Rsmt., Montreal 408, P.Q.

— Lietuvos kankinių koplyčia nu
matyta pašventinti birželio 29 d. Jos 
statybai buvo surinkta $46.717, bet 
dar trūksta užbaigimui $24.000. Vysk. 
V. Brizgys kreipiasi į tautiečius ir 
prašo prisidėti kiek kas gali. Aukas 
tai koplyčiai Romoje galima įteikti 
kun. J. Gaudzei. Jos bus persiųstos 
vysk. V. Brizgiui. Jau 3 asmenys pa
aukojo pirmai pradžiai. Ačiū!

— Metinės rekolekcijos Sv. Kazi
miero parapijoje prasidės kovo 24 
d. ir baigsis 30 d. Pamokslai prasi
dės vakarais 8 v., po jų — Mišios. 
Rekolekcijų vedėjas — kun. Alf. 
Grauslys iš Čikagos.

— Rotatorium yra išspausdinta 24 
psl. brošiūrėlė, kurioje surinktos ži
nios apie Lietuvoje Janonių km., 
Skiemonių par. matytus Marijos ap
sireiškimus 1962 m. ir Egipte, Kai
ro priemiestyje Zeitun 1968 m. Bro
šiūra gaunama pas kun. J. Gaudzę, 
3426 Parthenais St., Montreal 135, 
P. Q-
.— Rosemonto šeštadieninė lietu

vių mokykla dėl a.a. Jono Karde
lio laidotuvių Vasario 16 šventę mo
kykloje nukėlė į vasario 22 d., 10.30 
v.r. Kviečiami dalyvauti tėvai ir sve
čiai. Mokiniai atliks progrmą, kuriai 
labai ruošiasi.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $161.60. K. J. G.

Montrealio studentų ateitinin
kų draugovė ruošia" mokslei
viams ir studentams linksmava- 
karį vasario 22 d., 7.30 v.v., pas 
Vidą Kizerskytę 1105 — 3 Avė. 
Verdun ir kviečia kolegas ir ko
leges dalyvauti. Valdyba

Kun. St. Kulbis, SJ., kuris bu
vo išvykęs į JAV pavaduoti kai- 
kurių lietuvių kunigų, jau grį
žo į Montrealį. Pakeliui buvo 
sustojęs St. Catharines, Hamil
tone ir Toronte, kur dalyvavo 
Vasario 16 iškilmėse.

Dr. H. Nagys, mokytojas ir 
“NL” vyr. redaktorius, vasario 
16 d. buvo nuskridęs lėktuvu į 
Torontą, kur Vasario 16 iškilmė
se pasakė kalbą, dalyvavo pri
ėmime ir tą pačią dieną grįžo 
Montrealin.

Petras Adamonis Kvebeko 
provincijos teisingumo ministe- 
rio yra patvirtintas kaipo “Com
missioner for Oaths” Montrealio 
apylinkei (District). Tai yra tei
sė tvirtinti įvairius dokumentus, 
priimti priesaikas. Patarnavimas 
šiuose reikaluose visiems nemo
kamas.

E. Čepaitienė, atvykusi iš 
Lietuvos į savo dukrų šeimas, 
dalyvauja įvairiuose lietuvių pa
rengimuose. Ji yra dirbusi kol
choze, mačiusi gero ir blogo. Pa
sak jos, žmonės Lietuvoje labai 
laukia laiškų iš Kanados ir JAV 
nuo savo giminių, vaikų ir jau
nuolių — nori susirašinėti.

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš__________ 9 %
Nekiln. turto iš________ 8.5%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000. 
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%) 

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1030 iki 12.30 v.. 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 ik. 
6 vai. ir vakarais — pinnad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

gomis: pirm. Vytautas Givis, 1831 
Springland St., sekr. Algirdas Kli- 
čius, 11215 Pasteur St, nariai: Bro
nius Buzas, 620 — 10th Avė., La- 
chine, Petras Girdžius, 410 — 9th 
Ave., La Salle, Romas Otto, 1333 
Serre, La Salle, Antanas Vaupšas, 
685 Alexis Nihon, St. Laurent.

— Perdažyta presbiterija. Esame 
labai dėkingi dažytojui O. Rama
nauskui, kuris už darbą parapijai ir 
dažus padarė labai didelių nuolaidų, 
tuo būdu pats aukodamas bažnyčios 
atnaujinimui. Dažytojui pagelbėjo 
Juozas Vilkas.

— Sv. Onos Draugijos vakarienė — 
balandžio 19 d.

— Vasario 23, sekmadienį, bus iš
kilminga naujojo mūsų bažnyčios al
toriaus inauguracija. Labai prašome 
šią dieną rezervuoti šiai iškilmei. 
Vakare 5 v. bus koncelebruotos Mi
šios. Kviečiame visus tautiečius. Po 
Mišių parapijos salėje — vakarienė. 
Bilietus vakarienei galite gauti pas 
komiteto narius ir klebonijoje.

— Vasario 13 d. mirė Stasys Mi
kalajūnas. Palaidotas vasario 17 d. 
Giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

— Sį sekmadienį, vasario 23 d., 
po 10 vai. Mišių — skautų tėvų ir 
rėmėjų susirinkimas Aušros Vartų 
parapijos salėje.

— Religinė konferencija bus pas 
seseles trečiadienį, vasario 26 d..
7.30 v.v. Kviečiame visus besidomin
čius religiniais klausimais. Atsineš
kite Naująjį Testamentą.

— Pradedame ruošti vaikučius 
pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo 
sakramentui. Tiksli šių sakramentų 
teikimo data bus pranešta vėliau. 
Prašome, nedelsiant registruoti vai
kučius pas seseles.

— Bažnyčios šviesas pertvarkė 
elektrikas Makauskas. Įvairiuose dai
lidės darbuose talkino J. Dalmantas. 
Mikrofonais, pridėtiniais garsiakal
biais ir visa garsine sistema rūpi
nosi Z. Lapinas. Daug pasitarnavo 
archit. Vyt. Zubas. Visiems šiems 
asmenims nuoširdžiausias ačiū.

— Naujas Mišių patarnautojų 
klaupkeles pagamino Petras Vaupšas, 
o jas finansavo Antanas Vaupšas.
'— Užpraėjusį sekmadienį surink

ta $258.28.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
spaudos balius, turėjęs įvykti 
įvykti vasario 15 d., buvo ati
dėtas vėlesniam laikui dėl buvu
sio redaktoriaus J. Kardelio mir
ties.

Mokyklos vakaras. Kovo 8 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyks lietuvių mokykloms Mont- 
realy remti Balius. Meninę pro
gramą atliks iš Toronto “Bir
bynės” choras, vadovaujamas 
Dalios Viskontienės - Skrinskai- 
tės. Visus prašome ruoštis šiam 
gražiam vakarui ir prisidėti prie 
lietuviškų mokyklų išlaikymo.

Tėvu komitetas C
Pr. Baltuonis, kurio dailės 

paroda buvo surengta Toronte 
vasario 8 d., “TŽ” spaudos ba
liaus metu, grįžo Montrealin pa
tenkintas, nes paroda gražiai pa
vyko. Savo laiške parodos ren
gėjams p. Baltuoniai rašo: “Pa
rodą laikome pasisekusia. Pir
miausia — publikos susidomėji
mas ir geri atsiliepimai, o dar
bų įvertinimas autoriui duoda 
dvasios stiprybės bei jėgų nau
jiems kūriniams.”

,■ - i i *i ■ »■«

MOKA UŽ:
Depozitus.............. ........  5.0%
Sėrus (numatyta) __ 5,5%
Term. ind. 1 met _______6,5%
Ter. ind. 2 met.______ 6.75%
Term. ind. 3 met...............7.0%

Nemokamas gyvy bės draudimas 
iki $2.000 šėru sumos.




