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Biafra ar Lietuva?
Dar netaip seniai mūsų jaunimas kėlė klausimą: kur svarbiau 

vykti — lietuviškon stovyklon ar Alabamon negrų teisių ginti? 
Praėjusių metų pabaigoj iškilo panašus klausimas ryšium su 
Biafros kova už nepriklausomybę. Kanadoje, turbūt ir kitur, pa
skelbta spieciali diena, kurioje buvo telkiama moralinė ir mate
rialinė parama Biafrai. Daugelio gimnazijų mokiniai nešiojo ge
dulo kaspinus ir dalyvavo Biafros akcijoje. Netrūko joje ir lietu
vių mokinių. Pamačius jų rimtus veidus, kilo klausimas: o kodėl 
nėra mokinių akcijos už Lietuvą? Juk lietuviai jaunuoliai, rodos, 
pirmoj eilėj turėtų veikti Lietuvos laisvei. Taip, turėtų, bet jų 
veiklos ar demonstracijų ta linkme retai tegirdėti. Pasigėrėtinas 
buvo Lapkričio 13 žygis i Jungtines Tautas Niujorke ir dar vienas 
kitas mažesnis sujudimas, bet nieko visuotinai imponuojančio. Bu
vo kilusi graži iniciatyva — jaunimo žygis už tikėjimo laisvę, bet 
ir jis nutilo, deja, peranksti. Toks žygis, tik dar visuotinesnis, 
šiuo metu labai reikalingas, štai pastaruoju metu Įvykiai oku
puotoje Lietuvoje dar kartą priminė, kad tebevyksta tyli kova už 
religijos laisvę. Iš laisvuosius Vakarus pasiekusio Lietuvos ku
nigų grupės memorandumo Kremliui aiškiai matyti, kad Maskvos 
uždėtieji varžtai yra tikrai žiaurūs ir pasidarė nebepakeliami. Jei
gu jau grupė kunigų drįso kreiptis į Kosyginą bei išdėstyti nepa
keliamą padėti rizikuodama savo laisve, galima suprasti, ką visa 
tai reiškia.

Du vyresniosios kartos kultūrininkai — dail. Adomas Varnas ir Čikagos augštesniosios lituanisti
nės mokyklos mokytoja bei Lietuvos Istorijos Draugijos sekretorė - reikalų vedėja Alicija Rūgytė. 
Jiedu susitiko Balzeko Lietuvių Kultūros Muzėjuje Nuotr. J. Kasakaičio

PRANEŠIMAS Iš VAKARŲ VOKIETIJOS

Pasaulio įvykiai
KALĖDŲ RYTĄ Iš PRANCŪZIJOS CHERBOURG UOSTO IŠPLAUK? 

penki greitlaiviai be jokių kliūčių pasiekė Haifos uostą Izraelyje. 
Prieš 1967 m. karą Izraelis Prancūzijos laivų statyklose buvo už
sakęs 12 greitlaivių, bet gavo tik 7. Likusių laivų pristatymą su
trukdė anuometinio prez. De Gaulle įvestas ginklų tiekimo sustab
dymas, kurio laikosi ir dabartinė prez. G. Pompidou vyriausybė. 
Greitlaiviams gauti Izraelis griebėsi apgaulės priemonių — buvo 
sudaryta fiktyvi “Starboard” bendrovė, registruota Panamoje, bet 
oficialiai priklausanti norvegams. Jai Izraelis pardavė greitlaivius 
ir parūpino savo įgulas, ši apgaulė įtempė Izraelio ir Prancūzijos 
santykius tuo metu, kai Paryžius bando didinti savo Įtaką arabų 
kraštuose. Prez. G. Pompidou vyriausybė dėl laivų išleidimo iš

Išeivijos tautiečiai, perskaitę minėtą kunigų memorandumą 
(žiūr. “TŽ” 3 psl.), pamatys, kokia iš tikrųjų yra dabartinė Lietu
vos tikinčiųjų būklė. Faktiškai tai tėra patvirtinimas to, kas 
laisvosios spaudos iki šiol buvo skelbta. Tiktai komunistinė spau
da rašė ir teberašo priešingai, tvirtindama, kad Lietuvoje vyraus 
ja pilna tikėjimo laisvė, kurią laiduoja netgi sovietinė konstitu
cija. Atvykstantieji iš okupuotos Lietuvos propagandistai taip pat 
kalba, kad jokio persekiojimo nėra; esą draudžiama tik “politi
kuoti”. Faktai betgi prabyla kita kalba. Lietuvoje įvesta tikra 
religijos priespauda, bet užsieniui ji nerodoma. Ji yra netgi tokia, 
kad kolektyvinio rašto autoriai joje įžiūri tikinčiųjų Bendrijai 
ruošiamą mirtį. Toks rūpestis kyla, kai pamatai mažytę Kauno 
kunigų seminariją, išvarytą iš savųjų patalpų ir turinčią vos 30 
auklėtinių visam kraštui! Kandidatų yra, bet okupacinė valdžia 
neleidžia "daugiau priimti. O ir tuos, kurie drįsta eiti seminafi- 
jon, turi patvirtinti kompartija su savo kulto komisaru. Dauge
lis dar pajėgių kunigų jau dabar turi aptarnauti po dvi parapijas. 
Kunigų skyrimai ar perkėlimai neįmanomi be kulto komisaro — 
religiniu reikalų Įgaliotinio patvirtinimo. Vyskupai ar valdytojai 
negali laisvai lankyti parapijų. Bažnyčos apdėtos mokesčiais. 
Daugelis jų uždaryta, paversta sandėliais, salėmis, teatrais, mu- 
zėjais ir pan. Vilniaus katedra tebėra naudojama kaio paveikslu 
galeriia ir koncertų salė. Valdžia kišasi i visą religini gyvenimą, 
panašiai kaip Austrijoj darė imperatoriai jozefinizmo laikais — 
nurodinėio net kiek žvakių uždegti pamaldų metu. Kompartiia 
smerkia tikinčiųjų kišimąsi Į oolitine sritį. o pati braunasi i reli
ginę. lyg tai būtu jos teisė. Tai barbarizmas, kuris kultūringaja
me pasaulyje seniai yra pasmerktas.* * *

Tiesa, yra ir viena kita prošvaistė. Visi su džiaugsmu sutiko 
žinią, kad Kaune 1969 m. gruodžio 21 d. buvo Įšventinti du nauji 
vyskupai. Taipgi tikimasi, kad klierikų skaičius vienintelėj Kau
no seminarijoj bus šiek tiek padidintas. Bet, palyginti, tai tik ma
žytė prošvaistė, nes visi žino, kad ir nauji vyskupai bus tokie pat 
pavergtieji, t. y. negalės laisvai veikti, turės lenktis okupacinei 
valdžiai, vykdyti jos Įsakvmus, pasirašyti propagandinius raštus, 
dalyvauti “taikos” suvažiavimuose ir liaupsinti sovietinę sant
varką bei los atnešta “pažangą”. Jeigu jie to nedarys, susilauks 
tokio pat likimo, kaip ir vysk.. Julius Steponavičius su vyskupu 
V. Sladkevičium, kurie ir šiandien savo krašte gyvena kaip trem
tiniai. izoliuoti nuo savo ganomųjų. Tokios būklės akivaizdoje 
nėra ko labai džiūgauti, nes laisvės — nei tautinės, nei religinės 
— Lietuvoje dar nėra. Dėlto praėjusi Biafros diena tenrimeng) 
mums pareiga pirmoje eilėje neužmiršti savosios Lietuvos. Biaf
ros reikalais daug kas rūninasi ir be mūsų, bet Lietuvos reikalais 
mažai kas. Visos mūsų išeiviios balsas šiuo metu turėtu prabilti 
pasaulio viešumoje ir priminti jau gana ilga priespaudą Lietuvo
je. Maskvos melo kaukę pralaužė rusų intelektualai, mums gi 
reikia ją nuplėšti nuo pavergtos Lietuvos.

KANADOS ĮVYKIAI

VISŲ RŪPESTIS
Premjeras P. E. Trudeau, 

prieš išvykdamas atostogų, ža
dėjo imtis griežtų priemonių in
fliacijai sustabdyti, nors jos be
darbių skaičių gali padidinti iki 
6%. Pagrindiniu infliacijos ži
diniu jis pavadino Ontario pro
vinciją. Naujųjų Metų dieną per 
CTV televizijos tinklą transliuo
tame pasikalbėjime P. E. Tru
deau pakartojo ir papildė anks
čiau pareikštas mintis. Kovą in
fliacijai verčia skelbti unijoms 
nepriklausančiu kanadiečiu ap
sauga. Pasak P. E. Trudeau, 
unijos padengia tik trečdali dir
bančiųjų. kanadiečiu. Kiti du 
trečdaliai turi tenkintis mažes
niu atlyginimu, kuri dar labiau 
sumažina kainų kilimas ir dole
rio vertės kritimas. Federacinės 
vyriausybės pareiga yra rūpin
tis daugumos kanadiečiu gero
ve. P. F. Trudeau "pasitarė io9 
gali tekti sumažinti kaikurioms 
provincijoms Otavos gražinamas 
dolerių sumas, jeigu ios savano
riškai nemėgins susiveržti dm. 
žo. Toms įmonėms, kurios kelia 
savo gaminiu kainas, kam baus
mės lazda gali būti nritaikvtas 
muito sumažinimas tokiems na
miniams. Galutinis žodis inflia- 
c’ios klausimu bus tartas vasa
rio mėn. ivvksiančioje federaci
nės ir nrovineiniu vvriausvbiu 
premjeru konferencijom

Ontario nrekvbo’ minisfoHs 
S. Randall nirmasis nasisakė 
nrieš nremiern P. F. Trudeau 
kalt’nima kad Ontario nrovinri- 
ja yra nagrindinis infliarims žį. 
dinvs Kanadoje. S. Randall tei
gimu, dėl infliacijos yra kalta

- INFLIACIJA 
pati federacinė vyriausybė, ne
atsakingai švaistanti milijonines 
dolerių sumas, kurių didžioji 
dalis yra gauta iš Ontario. Pa
vyzdžiu jis nurodė tris Otavoje 
planuojamas statybas: $40 mili
jonų vertės užsienio reikalų mi
nisterijos rūmus, krašto apsau
gos vyriausiąją būstinę ir domi
nijos statistikos biurą. Pastarie
ji du pastatai kainuos po $30 mi
lijonų. Si kritika, matyt, nebuvo 
iš piršto išlaužta, nes federaci
nė vyriausybė jau atidėjo krašto 
apsaugos vyriausios būstinės 
statybą.

Naujų Metų dieną šiaurės-va- 
karų teritorija pradėjo švęsti 
įsijungimo i Kanados federaciją 
šimtmeti. Apie 6.500 gyventojų 
turinti teritorijos sostinė Yel
lowknife gavo miesto teises. Žo- 
ci radiio bangomis i teritorijos 
gyventojus tarė ministeris šiau
rės reikalams J. Chretien, šios 
srities komisaras S. Hodgson. 
Premiero P. E. Trudeau sveiki
nimas buvo perduotas iš magne
tofono juostelės, šimtaisiais me
tais teritorijoj numatyti 355 
snerialūs "arensimai ir 73 kul
tūriniai nroiektai. Eskimų me
no taryba yra paskelbusi eski- 
mišku skulntūru konkursą su 
$4.000 premijomis. Vasaros mė
nesiais bus nravestos laiveliu 
lenktvnės iš Fort Providence i 
Inuvik. Lenktynių dalyviai se
naisiais indėnu tino laiveliais tu
rės iveikti 1.100 mvlju. Yellow
knife mieste specialiai pastatv- 
to’e nupjauto kūgio formos 
arenoje numatoma pravesti žie-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Staigus posūkis
Politinius kelius Į laisvuosius 

Vakarus V. Vokietijai praskynė 
ir sėkmingai jais ėjo pirmasis 
bei ilgametis kancleris Adenau- 
eris. Prasibrauti pro geležinę 
uždangą jam sekėsi sunkiau. 
Tiesa, jis užmezgė ryšius su 
Maskva, į kurią buvo net pats 
nuvykęs, bet anie ryšiai buvo 
daugiau formalūs. Praktiškos 
reikšmės jie beveik neturėjo, 
nes Maskva nerodė jiems reikia
mos šilimos. Beveik nebuvo jie 
pasistūmėję ir sekančių dešinių
jų kanclerių laikais. Kiesin'ge- 
rio metu, kai užsienio reikalų 
ministeriu buvo socialdemokra
tų partijos pirmininkas Brand- 
tas, jie buvo kiek pagyvėję. 
Pastarajam tapus kancleriu ry
tų reikalai labai suaktualėjo. 
Tuoj buvo pasirašyta atominės 
energijos sutartis, dėl kurios ne- 
pasirašymo Maskva su savo sate
litais labai puldavo Bonną; duo
tas sutikimas dalyvauti Europos 
saugumo konferencijoje; prasi
dėjo pasitarimai Bonnos su 
Maskva nepuolimo sutarčiai su
daryti; Varšuva sutiko kalbėtis 
su Bonna apie tarpusavio san
tykių pagerinimą ir t.t.

Atominės energijos sutartis 
laikytina pirmoje eilėje Mask
vos arkliuku, kuriuo ji jodinės 
visur, kur ji norės. Ir tai darys, 
kol jai bus naudinga. Vėliau ji 
spjaus į ją, kaip jau yra spjovu
si Į daugybę sutarčių ir Įsiparei
gojimų. Todėl ir nenuostabu, 
kad CDU su CSU partijos ne
skubėjo šios sutarties pasirašy
ti, o dabartinei vyriausybei ją 
pasirašius, padarė kietokų ir, at
rodo, labai pagristų priekaištų. 
Bet iš kitos pusės nepamirština 
aplinkybė, kad viena Bonna ne
pajėgs nulemti reikalo. Pasira- 
symas pasidarė visuotine mada, 
nors vėliau dėl jo ir reikės ge
rokai nukentėti. «

❖ ❖ ❖
Europos saugumo konferen

ciją sugalvojo ir didžiausią do
mėsi jai rodo pirmoje eilėje 
Maskva. Be daugelio kitų dalv- 
kų, ji siekia tokia konferencija 
užtikrinti sau ir savo satelitams 
turimą padėtį Europoje. Dabar
tinė Bonnos vyriausybė pritaria 
jos sušaukimui ir, žinoma, joie 
dalyvaus. Kitokio pasirinkimo ji 
neturi, nors jos nuotaika gadi
na ir gadins R. Vokietiia. kuri 
taip pat dalyvaus joje ir, žino
ma, lygiomis teisėmis kaip suve
reni valstybė. Maskva siekia, 
kad tokia konferencija Įvyktu 
kiek salint greičiau. Mat. ii bi
jo vakariečių politinio sustiprė
jimo, kuris galėtų Įvykti, jei 
prez. R. Niksonui pavyktu atsi
palaiduoti nuo Vietnamo. Nepa
keliui Maskvai ir Europos Ūki
nė Bendruomenė, kuri palės iau 
konkrečiau najudėti. Tai sustin- 
rins jai Priklausančias valstvbes 
ekonomiškai dar dauriau ir tuo 
būdu dar daugiau vilios sovieti
nius satelitus i Vakaru puse. 
Anlamai, Maskva yra pasiryžusi 
dabartinę Bonnos vyriausybę

J. KAIRYS

panaudoti savo ėjimams, kad su
silpnintų Vakarus, kur V. Vo
kietija turi dideli vaidmenį.

**' -•*
Nepuolimo sutartis Bonnos su 

Maskva nėra naujas dalykas. Su
daryti ją siūlėsi V. Vokietija jau 
nuo seniau; bež’Maskva nekrei
pė i tai dėmesio. Atėjus Brand- 
tui į kanclerius, šis klausimas 
iškilo paviršiun ir jau vyksta net 
pasikalbėjimai tokiai sutarčiai 
sudaryti. Be to, Bonna siūlo net 
ir Maskvos satelitams sudaryti 
su ja nepuolimo sutartis, neiš
skiriant nė R. Vokietijos.

❖ ❖ ❖
Bonnai Lenkijos klausimas 

yra senas dalykas. JĮ kelti pra
dėjo V. Vokietijos katalikų vys
kupai. Vėliau kancleris Kiesin- 
geris siūlė Varšuvai tartis su 
Bonna, nors gal netaip stipriai, 
kaip kad dabartinis kancleris 
Brandtas padarė. Be to, kaip pa
grindą taikai seniau Varšuva sta
tė Bonnai tokių sąlygų, kurios 
V. Vokietijai nebuvo dar priim
tinos. Dabar, atrodo, apie jas lyg 
ir tylima. Todėl tikimasi, kad 
tarp Varšuvos ir Bonnos pasita
rimai prasidės neužilgo. V. Vo
kietijos prezidentas pasisiūlė 
jau net aplankyti Varšuvą, kai 
tik ji užmegs diplomatinius ry
šius su Bonna.

❖ ❖
Praha pati siūlosi Bonnai pa

gerinti tarpusavio ryšius. Ji da-

Du nauji vyskupai Kaune
1969 m. gruodžio 21 d. Kauno 

bazilikoje buvo Įšventinti vys
kupais — kun. Liudas Povilonis 
ir kun. dr. Romualdas Krikščiū
nas. Įšventinimo apeigas atliko 
vysk. Juozas Labukas-Matulai- 
tis, vysk. Juozas Pletkus ir vysk. 
Julijonas Vaivods iš Liepojos. 
Vyskupas Liudas Povilonis yra 
vyresniosios kartos kunigas, gi
męs 1910 m. rugpjūčio 25 d. 
Mikierių kaime, netoli Anykščių 
miestelio. Panevėžio apskr. Mo^ 
kėši Marijampolės mokytoju se
minarijoj ir Vytauto Didžiojo 
uninversiteto teologijos-filosofi
jos fakultete, kur gavo kanonų 
teisės licenciato laipsni. Kunigu 
Įšventintas 1934 m. birželio 29 
d. Vėliau gavo ir VDU matema
tikos diplomą. Dirbo Marijam
polės Tėvu marijonų'gimnazijo
je ir 1931-40 m. laikotarpyje 
redagavo vaiku laikrašti “šalti
nėlis”. Okunaciios metais klebo
navo Klaipėdoje, kur pastatydi
no nauja Taikos Karalienės 
Šventovę. Deja, pastaroji okupa
cinės valdžios buvo atimta, bokš
tas nugriautas ir paversta sale. 
Jos statytojas buvo nubaustas 
keleriu metu kalėjimu. Atlikęs 
bausme, klebonavo Vilniaus Ne
kaltai Pradėtosios Marijos para- 
niioie. Anksčiau dirbo Panevė
žio Puku ir kitose naraoijose.

Kun. dr. R. Krikščiūnas yra 
žymiai jaunesnės kartos kuni
gas, gimęs 1930 m., o kunigu

į rytus
ro tai greičiausia dėl perdidelių 
ūkinių sunkumų, kurie padidėjo 
ypač po rusų invazijos. Kai se
niau tokia iniciatyva ateidavo iš 
Bonnos, ji pakišdavo jai Miun
cheno hitlerinį susitarimą, rei
kalaudama paskelbti jį negalio
jančiu. Dabar, atrodo, šitos sąly
gos nestato, nors jau nuo seno 
Bonna pareikšdavo viešai, kad ji 
neteikia anam susitarimui jo
kios teisinės galios.

Ar pasiseks Maskvai pajungti 
savo tikslams kairiąją Bonną, ar 
bent ją neutralizuoti tarptauti
niame forume, ko ji visą laiką 
siekė, dar nežinia. Kaip žinoma, 
V. Vokietijos socialdemokratai 
jau nėra marksistai, ši partija 
laiko save pirmoje eilėje tautos 
partija. Ji nori tokia būti ne 
vien savo programoje, bet ir tik
rovėje. Jei savo gerų norų ve
dama ir laisva valia leisis su 
Maskva bei su jos satelitais Į 
kokius nors bendrus ėjimus, tai, 
žinoma, tik iki tam tikros ribos. 
Principe ir ji laikysis anų tra
dicijų ir teisinio pagrindo, ku
rių laikėsi buvusos vyriausybės. 
Jei kartais per neapdairumą ar 
per savo naivumą ji patektų Į 
kokius nors vingius, galinčius at
nešti žalos vokiečiams, tai ir 
opozicija netylės. Be to, V. Vo
kietija yra ir šiaurės Atlanto 
Sąjungos narys. Todėl neatrodo, 
kad Maskvai pavyktų ją leng
vai pajungti.

Įšventintas 1954 m. Taigi, jis su
brendo ir teologijos mokslus 
baigė jau sovietinėje santvar
koje. Dvejiem metam buvo iš
leistas Romon studijuoti kanonų

(Nukelta į 6-tą psL)

Okupuotos Lietuvos kunigai, 
studijavę teologinius mokslus 
Romoje. Iš kairės: kun. Romu
aldas Krikščiūnas ir kun. Vikto
ras Butkus. Pirmasis jų įšventin
tos vyskupu 1969 m.gruodžio21 
d. Kauno bazilikoje; antrasis — 
Kauno kunigų seminarijos (30 
klierikų) rektorius

Cherbourg uosto suspendavo du < 
savo generolus — krašto apsau
gos generalinį sekr. B. Cazelles 
ir ginklų agentūros tarptautinio 
skyriaus vadovą L. Bonte. Iš 
Prancūzijos buvo paprašytas iš
vykti Izraelio admirolas M. Li
mon, vadovavęs Izraelio ginklų 
pirkimo Europoje misijai. Egip
tas turi 20 sovietinės gamybos 
greitlaivių, ginkluotų “Styx” 
raketomis. Jų efektyvumą liudi
ja 1967 m. rudenį nuskandintas 
Izraelio naikintojas “Elat”. Iz
raelis savo pakrančių apsaugai 
dabar turės 12 greitlaivių. At
rodo, jie nėra ginkluoti raketo
mis, bet jas galės pasigaminti 
Izraelis arba įsigyti kituose 
kraštuose. Antrasis Izraelio 
triumfas — sovietų naujausio 
radaro pasigrobimas iš Ras Gha- 
rib vietovės prie Suezo įlankos. 
Izraelio smogiamieji daliniai, 
perplaukę Suezo kanalą, užėmė 
radaro stotį ir jos Įrenginius iš
sivežė dviem malūnsparniais, 
šios radaro stoties dėka Egipto 
priešlėktuviniai ginklai labai 
taikliai apšaudydavo net pažeme 
skrendančius Izraelio naikintu
vus. Izraelio laimikis bus įdo
mus ir amerikiečiams.

ATNAUJINO DERYBAS
Kinijos -ir-Sovietų* Sąjungoj 

derybas sienų klausimu buvo 
nutraukęs sovietų užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojo V. 
Kuznecovo išvykimas Maskvon. 
Pekingan jis grįžo po Naujų Me
tų, kai kiniečių dienraščiuose 
“Liaudis”, “Išlaisvinimo Armi
ja” ir žurnale “Raudonoji Vėlia
va” buvo paskelbtas bendras ve
damasis. Jame rašoma: “Sovieti
nis revizionizmas pagreitintu 
žingsniu skuba į bankrotą. Cir
ko klounas Chruščiovas, nese
niai vaidinęs visa Įveikiantį he
rojų, dabar jau yra tapęs purvo 
krūva žmonijos akyse. Dar blo
giau sekasi jo Įpėdiniams —- 
Brežnevui su klika, kurie kas
met atsiduria vis didesniuose 
sunkumuose. Jie Sovietų Sąjun
gai yra užkrovę priverstinę fa
šistinę diktatūrą, o už jos ribų 
praktikuoja agresiją...” Tokio
se aplinkybėse sunku tikėtis di
desnės pažangos derybose. Kini
jos atstovai reikalauja atitraukti 
pasienio kariuomenę ir tik tada 
svarstyti sienų klausimus. Jie 
nori, kad Maskva pripažintų ca
rų sutarčių Kinijai padarytas 
skriaudas ir jas atitaisytu sutar
čių peržiūrėjimu. Šių sutarčių 
dėka caristinė Rusija įsigijo di
delius plotus Kinijos teritoriios. 
kurią Sovietų Sąjunga dabar lai
ko savo žemėmis.

PARLAMENTO RINKIMAI
Parlamento rinkimus Japoni

joje laimėjo premjero E. Šato 
liberalių demokratų partija, 
pravedusi 486 vietų parlamen
ta n 288 atstovus. Su demokratus 
remiančiais nepriklausomais at
stovais E. Šato parlamente da
bar turės veiksmingą 300 narių 
daugumą. Rinkimuose gerokai 
krito socialistai, savo pozicijas 
sutvirtino budistu Komeito par
tija ir komunistai. Pastarieji 
naujajame parlamente turės 14 
atstovų. Savo laimėjimą premje
ras E. Šato sieja su draugiška 
politika JAV atžvilgiu. Sekan
čių ketverių metu laikotarpyje 
jam teks pasirašyti galutinę su
tartį su JAV dėl Okinavos graži
nimo, atnaujinti Tokijo ir Va
šingtono saugumo sutarti.

EKONOMINIS ATKUTIMAS
Prieš dvejus metus dėl eko

nominių negalavimų Britanija 
buvo priversta nuvertinti savo 
svarą nuo kanadiškų $3 iki 
$2.60. Valiutos reforma buvo 
labai naudinga Britanijos nre- 
kvbai su užsienio kraštais. Pra
dėdama 1970 m., Britanija g^- 
žino pokarinės skolos $138 mili
jonus JAV-ėms ir $34.8 milijo
no Kanadai. Nors ji tebėra sko
linga JAV-ėms $3.4 bilijono. Ka
nadai — $850 milijonų, vilties 
teikia biudžetinių metų užbaigo

je numatomas $1.2 bilijono per
teklius. Britams turistams lig 
šiol būdavo leidžiama išsivežti 
užsienin tik 50 svarų, o dabar ši 
riba pakeliama iki 300 svarų.

HONG KONGO GRIPAS
Vakarų Europą ir Britaniją 

nusiaubė Hong Kongo gripo epi
demija, milijonus gyventojų pri
vertusi pasitraukti iš darbovie
čių. Mirė šimtai senesnio am
žiaus ligonių. Kaikuriose vieto
vėse net pritrūko vietų ligoni
nėse, medicinos seserų ir gydy
tojų, kuriuos taip pat lovon pa
guldė gripas. Sovietų Sąjunga 
savo respublikose yra sudariusi 
specialius komitetus gripui sek
ti, mobilizuoja atsargini medikų 
štabą. Epidemijos siautėjimas 
Sovietų Sąjungoje gali būti 
daug didesnis, negu Vakarų Eu
ropos kraštuose, nes sovietų pi
liečių užsikrėtimo pavojų padi
dina kelių asmenų gyvenimas 
viename kambaryje.

NAUJOS KORTELĖS
Čekoslovakijos komunistų va

dovybė savo nariams pradėjo iš
davinėti naujas korteles, šios 
operacijos tikslas — palikti 
kompartijoje apie 750.000 na- 
rių, ištikimų ^Maskvai ir dabar
tiniams cekoslovakų komparti
jos vadams. A. Dubčeko libera
lių reformų laikais cekoslovakų 
kompartija turėjo apie 1.600.000 
nariu. Sakoma, jog.narių skai
čių iki 400.000 pareikalavo su
mažinti Čekoslovakiją okupavu
sios Sovietų Sąjungos komparti
jos vadas L. Brežnevas. G. Husa- 
kui pavyko išsikovoti kompro
misinį 750.000 narių skaičių. 
Nauju korteliu išdavimas ir 
daugelio ambasadorių atšauki
mas paskatino Čekoslovakijos 
ambasados Berne charge d’af
faires Radko Far prašyti sau ir 
šeimai politinės globos Šveicari- 
joie. kur jau yra apie 7.000 čeko- 
slovakų pabėgėlių.

TAIKOS DIENA
Popiežius Paulius VI, minė

damas III Taikos Dieną sausio- 
1, XVI amžiaus Jėzaus bažny- 
lioje meldėsi už taiką. Jis pa
smerkė ginklų pardavimą ne
turtingiems kraštams, stokojan
tiems plūgų, mokyklų ir ligoni
nių. žmogaus rankose tokie mir
ties instrumentai viena akimir
ka galėtu uždegti pasauli ir gal
būt sunaikinti žmoniją. Paulius 
VI taipgi prisiminė nesutarimus 
skatinančias ideologijas — revo
liucinį fanatizmą, klasine ne
apykantą, nacionalistinį išdidu
mą, rasini išsiskyrimą, komer
cini savanaudiškumą, sotaus in
divido indiferentiškumą kitu po
reikiams. žmonijai, kuri bent 
principe yra panaikinusi vergi
ją,- neraštingumą, epidemijas, 
socialines klases, popiežius Pau
lius VI linkėjo surasti būdus ir 
priemones karams pašalinti.

SOVIETŲ PLANAI
Amerikiečių laimėjimai erd

vėse privertė susimąstyti nevie
ną sovietų pilieti. Lenino šim
to] o gimtadienio metais buvo ti
kimasi sovietinių pergalių erd
vėse. šias viltis dabar sugriovė 
su Kremliaus vadų žinia “Prav- 
doje” paskelbtas mokslininko B. 
Petrovo straipsnis, kuriame pra
sitariama jog varžybos erdvėse 
su JAV buvo nutrauktos dėl 
perdidelių išlaidu. Kosmonautu 
skrydžiai bus vykdomi tik aplink 
žemės rutuli, kur planuojama 
įsirengti stotis erdvėse. Mėnulis 
ir kitos planetos bus tiriamos 
igulos neturinčiais erdvėlaiviais, 
kuriu pagaminimas ir iššovimas 
yra gerokai pigesnis. Toks pasi
teisinimas gali pažadinti naują 
minti sovietų piliečių galvose — 
kain Amerika Įstengia vesti di
deliu išlaidu reikalaujanti karą 
Vietname ir surasti bilijonus do
lerių astronautu žygiams Į mė
nuli. kai Sovietu Saiunga tai ne
įstengia padaryti net taikos sąly
gose?
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Kas lanko Belgiją ir užsuka į 
garsų katalikų univeristeto ir 
iiamų-valonų studentų riaušių 
miestą Liuveną, tas teranda pro
gos aplankyti Šv. Juozapo baž
nyčią, kurios rūsyje ilsisi mar
muru pridengti Tėvo Damijono 
palaikai.

Kas tas Tėvas Damijonas, kad 
jo kapas toks gražus? Ką jis nu
veikė, kad mirusį lanko valsty
bės galvos, Bendrijos atstovai, 
visuomenės iškilieji ir maištin
gasis jaunimas? Apie Tėvą Da
mijoną nemažai rašė lietuvių 
spauda, todėl šios eilutės raup
suotoj ų apaštalui tebus tik ma- 
šytė neužmirštuolė.

Tėvas Damijonas—Juozas De 
Veuster — gimė 1840 m. Belgi
jos Flandrijoje. Tėvas ūkininkas 
planavo sūnui pavesti ūkį, bet 
Dievas numatė kitaip. Berniu
kas augo, žavėjosi f lamų didvy
rių legendomis. Jų prisiskaitęs 
jaunuolis žefke (Juozukas) kar
tą garsiai apsisprendė: “Didvy
riai buvo, didvyriai gyveno. 
Didvyriu būsiu ir aš! Flandrijoj 
didvyriai juk negali išmirti!” Ir 
nieko nelaukdamas žefkė nudro- 
žė pas kaimo kalvį kardo užsa
kyti. Tas gi nusišypsojęs berniu
kui atsakė: “Žefke, didvyriu ga
li tapti ir taikoje. Plieno kardo 
tam nereikia. Reikia gi širdį kal
ti meilės ugnyje, kad ji suplie- 
nėtų. ta flamiškoji širdis!”

Pirmąją Komuniją priėmęs 
Žefkė savo flamiškoje širdyje 
pajuto įkvėpimą ir tarė sau: 
“Viešpatie, jei tau kada nors 
manęs reikėtų, aš esu čia!” O tos 
šventės vakare berniukas moti
nai prisipažino: “Man , atrodo, 
kad būsiu reikalingas Dievui, 
gal tapsiu kunigu?” Motina į tai: 
“Juozuk, čia Dievo reikalas*pir
ma būk geru berniuku!” žefkė 
augo, brendo, arė, sėjo, triūsė 
ūkyje ir jautė, kad ne čia jo gy
venimo prasmė. Kone pilname
tis vyrukas žef pasibeldė į Jė
zaus Širdies vienuolyno duris 
Liuvene. Vienuoliai kandidatą 
priėmė, .bet į kunigus mokytis 
jam neleido ir amžius, ir stoka 
lotynų bei graikų kalbų mokėji
mo. Teko likti vienuolyne bro
liuku Damijonu. Brolis Damijo
nas dirbo vienuolyne, kasinėjo 
darže, kaip tėvo ūkyje. Dirbo 
sode ir kalė lotynų bei graikų 
kalbos taisykles.

1863 m. apie Liuveną siautė 
šiltinė. Ji pakirto vieną misijo- 
nierių, pasirengusį išvykti Į Ha
vajus. Jo vieton savanoriškai pa
sisiūlė jau klierikas Damijonas. 
Havajuose įšventintas kunigu, 
jaunasis vienuolis gydė ligonius, 

ANTANUI AUKŠTAKALNIUI mirus, žmonų ELENUTĘ 
AUKŠTAKALNIENĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Eugenija Dubinskaitė, Torontas 
Alfonsas ir Teodoras tiekiai 
Jadzė ir Jurgis Karaliai, Čikaga

me ir kartu liūdime —

H. J. Peiktinai

ANTANUI AUKŠTAKALNIUI mirus,

žmonų ELYTĘ ir mamų nuoširdžiai užjaučia

P. V. Mikuckai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDES IR SOFAS 

Nemokamas į namus pristatymas.
, KRAUTUVĖS:

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

I

mokė rašto, atpratino nuo prie
tarų ir buvo pasiruošęs visiems 
padėti. Žmonės žavėjosi juo ir 
sakė: “Koks turi būti geras mi- 
sijonieriaus Dievas, jei atsiuntė 
tokį gerą savo atstovą.” ,

Kartą misijonieriai tarėsi su 
savo vyskupu. Po pietų jie šne
kučiavosi apie misijas ir džiau
gėsi jų klestėjimu, šį mielą 
džiaugsmą sukrėtė vienas liesu
tis kunigas: “O ne, broliai, ne
viskas klesti ir šviečia. Užmiršo
me Molukų salos raupsuotuo
sius. Tie pustą žmonės yra visų 
apleisti. Jie be kunigo, be gy
dytojo, nugrimzdę nevilty.”

Stiprusis f lamas Damijonas 
pasisiūlo vėl savanoriškai vykti 
į žemės pragarą Molukus, iš kur 
kelio atgal nėra, nebent karste. 
Išvyko!

Havajų sveikatos policija grū
do į Molukus visur randamus 
raupsų ligonius ir palikdavo sa
loje jų pačių likimui. Tėvas Da
mijonas ten gyveno su raupsuo
taisiais, kurių kūnai dvokė pu
vėsiais, akys* pūliavo, kojų ir 
rankų oda krito gabalais. Viską 
žemėje praradę, nelaimingieji 
svaiginosi ir paleistuvavo, nes 
tai buvo jų paskutinieji džiaugs
mai.

Ilgainiui apsiprato Tėvas Da
mijonas. Jis valgė su jais, šne
kučiavosi, giedojo ir meldėsi, 
mokė juos, gydė, ramino, kėlė 
nuotaiką. Po metų raupsuotieji 
dainavo chore, žaizdotais pirš
tai grojo orkestrėlyje ir išmoko 
linksmintis be degtinės ir nuo
dėmės.

Tai buvo 1884 metai ir dau
giau nei dešimtmetis Damijono 
veiklos tarp raupsuotųjų. Kar
tą jis, grįžęs namo, ėmė šiltu 
vandeniu gaivinti pavargusias 
kojas. Vanduo jam gi atrodė vis 
pervėsus, drungnas. Kyštelėjo 
ranką — vanduo kone verdan
tis. Damijoną išpylė karštas pra
kaitas — kojų nervai nebevei
kia, jis jau irgi vienas tikrųjų 
Molukų gyventojas raupsuota
sis, vienas iš tų 600. Pavojingoji 
liga ilgai neįveikė gajaus ūki
ninko sveikatos, bet galų gale 
pakirto šio flamų didvyrio širdį 
1889 m. Ant jo kuklaus kapo 
draugai įrašė: “Niekas neturi di
desnės meilės už tą. kuris savo, 
gyvybę atiduoda už draugus.”

* 1936 m. pavasarį belgai fla- 
mai parsigabeno savo jauniau
sią didvyrį į Liuveną. Iš Antver
peno uosto lydėjo Damijono 
karstą karaliaus šeima, valsty
bės ministerial, žvaigždėti kariš
kiai. kardinolas, vyskupai ir ma
sės tautiečių. Turistas

šaukštai po pietų
Vieną kartą Kauno Vytauto 

Didžiojo universiteto bibliotekoj 
gavau užsakytą knygą, o biblio
tekininkė keistai pasižiūrėjo į 
mane ir paklausė, ar nebūsiu 
vertėjas. Nustebau! Mat, aš ar 
ne porą mėnesių tą pačią knygą 
užsakinėjau, ir jai, mokančiai 
rusų kalbą, atrodė, kad ją gali
ma perskaityti per keletą dienų. 
O aš, tą knygą lasydamas, tikė
jausi pramokti rusų kalbos ... 
Tai buvo “Po dvidešimt metų”, 
A. Durnas nuotykių romano ver
tinys į rusų kalbą. Dabar ma
žai ką iš tos pramoginės knygos 
atsimenu, bet vienas dalykas 
įstrigo į mano atmintį: po dvi
dešimt metų keturių muškieti
ninkų rankos dar mikliau val
dė špagas, tik jų kojos sustan- 
gėjo, surambėjo.* Bijau, kad ne 
tik mano, bet ir kitų ateivių ko
jos — po dvidešimt metų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ar 
po dvidešimt dvejų metų Kana
doje ir kitur — jau ne* tokios 
paslankios. Tiesa, rankos išliko 
darbščios ir galvos mokėjo ener
giją panaudoti taip, kad dabar 
reta surasti šeimą' be nuosavo 
namo, jau išmokėto, be automo
bilio, be kolegijinio mokslo as
piracijų saviesiems vaikams, žo
džiu, per porą dešimtmečių pri
sivijome vietinius, gal ir pralen
kėme, nors ir rambėjančiomis 
kojomis. O žengėme ir tebežian- 
giame kartų pramintu taku. 
Daugelis mūsų tėvų — kaimo 
žmonės, su pradiniu išsimoksli
nimu ar be jo — leido mus į 
mokslą, patys prirakinti prie že
mės. Taip ir mes naujajame 
krašte skatiname savo vaikus į 
augštąjį mokslą, dažniausiai pa
tys neištrūkdami iš fabrikų. 
Prisitaikyti pagal senąsias spe
cialybes, išskiriant medicinos 
gydytojus ir inžinierius, retai 
kam pavyko. Ir kai šaukštai jau 
po pietų, žvelgiant iš poros de
šimtmečiu perspektyvos, galima 
daugiau išminties paberti’. Deja, 
anuo metu mums jos labai trū
ko.

Palikti likimo valiai
Atsimenu, kai prieš emigraci

ją išvietintųjų stovyklas lankė 
Amerikos lietuvių atstovai, pa
siųsti NSWC šalpos organizaci
jos, ir aiškino, kas per gyveni
mas “auksu grįstoj” Amerikoj, 
kokiuose miestuose yra anglies 
ar plieno pramonės centrai ir 
pan. Jie supažindino mus su 
Naujuoju Pasauliu aplamai, bet 
negalėjo jokio patarimo duoti 
didelei daliai universitetą lan
kiusių ar baigusių žmonių. Tas 
pats ir naujajame Šiaurinės 
Amerikos krašte: niekas nein
formavo, kaip savo įgytas žinias 
pritaikyti naujose sąlygose. Tad 
visi, daugiau ar mažiau pamoky
ti, kibo į betkokius darbus fab
rikuose ir tik vienas kitas džiau
gėsi ar tenkinosi patekę į rašti
nes “baltarankiais”. Ilgainiui su
sigyveno ir priprato išmokėji
mo dienomis parsinešti didėjan
čias algas (“pėdės”) ir darbovie
tėse “užkasė” savo diplomus su 
širdgėla, o atkasti jų dažniau
siai nė nebandė. Žemdirbių vai-
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Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai
»' Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA >«

(TĘSINYS Iš PRAŠIUSIO NR.) 

Planai į Venecuelą
Reikalai taip susiklostė, kad 

kilo reikalas vykti į Venecuelą 
su diplomatu Alfonso di Castro. 
Svarsčiau, nežinodama ką dary
ti. Staiga prieš ketverius metus 
buvęs mano viršininkas ir tar
pininkas MVD Jaroslavas vėl iš
niro, kaip iš vandens. Niekas 
nieko apie jį nežinojo. Ketveri 
metai! Jis vėl buvo mano virši
ninku- Džiaugiausi todėl, kad su 
juo visad man buvo saugu: rei
kalui esant jis patardavo ir bu
vo tėviškai geras.

— Lydi ja, — tarė Jaroslavas,
— nors esi dvidešimt dvejų me
tų, bet tu atrodai dar gražiau, 
negu prieš ketverius metus. Ko
dėl nenori pabandyti išlįsti iš 
to baisaus Saugumo malūno gir
nų, kurios mala gyvus žmones?

— Aš bandžiau, bet jeigu 
kartą pradėjai Saugumui dirbti, 
sunku pasitraukti, nes nepalei
džia.

— Turėtum savo diplomatui 
Alfonso neberodyti didelio drau
giškumo: geriau tau būtų, jei 
santykius su juo nutrauktum,
— nusišypsojęs patarė man. — 
Kai tu sukinėjies tarp užsienie
čių diplomatų, o be to, moki pa
gauti siūlo gala, tai. savaime aiš
ku, daraisi valstybės Saugumui 
nepamainoma. Tavo aštrus pro
tas ir retas grožis tame darbe 
tau daug padeda.

— Ak, Alfonso, Alfonso — 
jis mielas draugas, — tik tiek 
tepasakiau. Nors Jaroslavu pasi
tikėjau, bet apie savo kūdikio 
problemą nieko nepasakojau. 
Norėjau ši labai svarbų mano 
gyvenimo įvykį gerai apgalvoti.

PROF. ANTANAS MUSTEIKIS 
kai pasekė žemdirbių stiliumi — 
išliko konservatyvūs. Mažai tesi
skyrė ir miestiečių kilmės atža
los. Žinia, savuose pobūviuose 
atgyja turėti titulai ir prestižas, 
bet visa tai jau ne taip skais
čiai šviečia. O kojos rambėja, 
kasdienės ekonominės gerovės 
reikalai mažiau laisvo laiko pa
lieka, ir retas kas pabando sekti 
anksčiau įsigytos specialybės 
raidą bei naujienas. Apsamano- 
ja. O galėjo būti kitaip. Tie, ku
rie mus švietė Europos stovyklo
se, ir tie, kurie Amerikoje ilgiau 
gyveno, privalėjo geriau pasi
ruošti bei parodyti “grinoriams” 
geresnius kelius ir nepalikti jų 
savo pačių ar likimo valiai. Šio 
apsileidimo aš nenorėčiau aiš
kinti kitokiais motyvais, sakysi
me, vien psichoanalitiniais — 
vyresniosios ir jaunesniosios 
(“grinorių”) kartos rivalizacija 
bei pirmųjų pavydu.

Biblioteka ir mokykla
Man aišku, kad didžioji dalis 

universitetą baigusių ateivių be 
didelių pastangų galėjo tapti 
bibliotekininkais ar mokytojais 
(įskaitant ir profesorius). Abiejų 
sričių specialistų tuo metu stigo, 
o ir dabar jų nėra perdaug. 
Baigštesnieji ir užsidarę (intra
vertai) turėjo veržtis į bibliote
kas, drąsesnieji ir atvirieji (eks
travertai) — į mokyklas. Mote
rys galėjo spraustis į socialines 
tarnybas (social service arba so
cial work), žinoma, nebūtinai 
visi ir visos šioms profesijoms 
tinka, bet aš neabejoju; kad dau
gumas — taip.

Kliūčių buvo. Bet didmies
čiuose dienos galėjo būti skirtos 
fabrikui, vakarai — kolegijai. 
Daugelį kalba baugino. Bet jos 
galima buvo per metus, kitus 
pramokti ir tuo pačiu laiku su
žvejoti šiek tiek įskaitų pasirink
to laipsnio pakelėj. Ak, yra buvę 
atsitikimų, kad ateivis, pradėjęs 
dėstyti mokykloj svetimą kalbą 
visai nemokėdamas vietinės, stu
dentams pirštu nurodydavo pa- 
ruoštinas namų užduotis iš va
dovėlio, o antrą semestrą jau 
mažai vargo teturėjo. Tarsena 
(“akcentas”) tik žemesnėje mo
kykloje juoką ar menkinimą su
kelia, o augštojoje visai toleruo
jamas. Tie, kurie jau buvo mo
kytojais, turėjo išeiti naują me
todikos kursą ir kitus trūksta
mus dalykus papildyti, bet vėl 
tapti mokytojais — ypač sveti
mu kalbų — nebuvo persunku. 
Baigę universitetus turėjo iš 
karto siekti magistro laipsnio, 
nesivaikvdami “teisybės”, ar jų 
dažnas diplomas prilygsta anglo
saksiškam magistro “avikailiui”. 
Turį europinius daktaratus ne
pritaikomose srityse, pvz. teisė
je, turėjo nusileisti žemyn ir 
naują magistrą įsigyti. Bibliote
koj, tarp kitko, nedaug ir vieti
nės kalbos tereikia, o svetimo
sios — ypač kaikuriuose sky
riuose — pageidaujamos. Dir
bant ir studijuojant durvs vis- 
tiek į profesiją pilnai atsivertų, 
nors ir tektų porą metu ilgiau 
pastudijuoti bei pavargti. Besi
mokant ir terminas naujo kraš

Prikibo amerikietis
“Cocktail-Party” mane prista

tė naujam JAV diplomatui Jan 
van Megern, atvykusiam vieton 
Harry Bunter. Turėjau viltį, 
kad jis prie manęs nekibs! Jo
kiu būdu nenorėjau daugiau su
sirišti jokiais saitais su vakarie
čių žvalgyba. Toks dvigubas, dvi
veidis darbas yra lyg savižudy
bė, šokimas ant ištemptos vir
vės. Man pakako tų rūpesčių! 
Galima.iš proto išsikraustyti. .*.

Kai Alfonso ruošė didelėj vi
loj savo įkurtuves, mane papra
šė suruošti balių. Prisimintino 
malonumo vakaras! Aš buvau 
laiminga, kaip niekad- Tik vie
nas skaudus nemalonumas per
sekiojo mane — tas bjaurybė 
Jan van Megern! Jis, nutaikęs 
gerą progą, be jokių įžangų, tie
siog mane paklausė: “Kodėl 
tamsta neinformuoji manęs?” 
Man pareiškus, kad jokių infor
macijų šiuo metu neturiu, lis 
pagrasino, esą, jeigu aš ir toliau 
taip šaltai į savo pareigas žiū
rėsiu, greitu laiku bus painfor
muoti Čekoslovakijos valstybės 
saugumo asmenys apie mano 
buvusią šnipinėiimo veiklą Va
karams. Susidarė paini padėtis. 
B^t aš oykčio įkarštyje jam at
rėžiau. kad grasinimu nebijau. 
Ansisukau staigiu judesiu ir pa
likau jį beveik apstulbusį. Jam 
nebuvo aišku, kodėl aš nebijo
jau jo įskundimo Galimybės.

Noriu pasitraukti
Po kiek laiko oapasakoiau Ja

roslavui apie savo santykius su 
Alfonso ir pareiškiau norą bent 
laikinai pasitraukti iš valstybės 
saugumo tarnybos. Jis i mano 
nrašyma gana rimtai pažiūrėjo 
ir pažadėjo tarpininkauti.

to piliečiu tapti nepastebimai at
eitų. O jis kartais sąlygoja, ar 
gausime darbą kaikuriose insti
tucijose.

Šiose profesijose lietuviai ga
lėjo pralenkti vietinius. Kiek ži
nau, yra pavyzdžių, kur jie pra
lenkė dėl keleto priežasčių. Kai 
tiltai atgalios suardyti, mes ryž
tingai veržiamės į ateitį ir savo 
prievoles ne tik sąžiningai, bet 
ir su kaupu atliekame. O kilę iš 
tos Europos srities, kur inteli
gentija yra suvokiama kaip kul
tūros nešėja bei misininke, mes 
labiau pasišvenčiame pamėgtam 
darbui ir žmonėms. Vietiniai 
nėra įtaigojami šių priežasčių li
gi to paties laipsnio ir į savo 
darbą mažiau sielos įdeda arba 
be atodairos per bendrininkų 
“lavonus” kopia į viršūnę.

Inteligento pakaitalai
Kaikas paklaus: tai kas iš to? 

Ogi individualinis ir bendruo
meninis laimėjimas! Mės, moks
lą ėję ateiviai, buvom perdaug 
įpratę į augštą inteligentijos 
prestižą, laipsnius, titulus, kurie 
naujuose kraštuose neturi tos 
pačios vertės net ir tuo atveju, 
jei būtume likę tose pačiose 
profesijose. Dar ir dabar mes 
sunkiai suprantame (ar nenori
me suprasti), kodėl kartais mo
kytojas meta savo profesiją ir 
tampa sunkvežimio vairuotoju 
ar pieno išvežiotoju. (Man vie
nas toks “pienininkas” aiškino, 
kad negalėtų savo šeimos išmai
tinti iš mano algos...) Čionai, 
darbovietėse, tapę eiliniais dar
bininkais, mes negalėjom olim
piniu ramumu žvelgti į savo 
menkas roles ir pakęsti forma- 
nų įsakinėjimus: ei, George, bėk 
šen, bėk ten,- tartum mes būtu
me su juo kiaules ganę... No
rint to išvengti, reikėjo sugrįž
ti bent į tinkamesnius inteligen
tijos pakaitalus. Nors ir nesu
daro atskiros klasės, profesijo- 
nalai naujuose kraštuose yra ar
timi inteligentams, tad juo la
biau mums reikėjo tapti biblio
tekininkais, mokytojais, sociali
niais tarnautojais ir pan.

Antra vertus, yra daug pato
giau būti savo skriaudžiamo 
krašto ambasadoriais bibliote
kose ar mokyklose nei fabrikuo
se, kur dažnam vietiniui tu at
rodai (gal ne be pavydo) men
kiausias žmogutis, nes nesi gi
męs vietiniu Amerikoj, Kanadoj 
ar Australijoj. Tikrai mažai ką 
galėsi paveikti. Bibliotekininkas 
tuo tarpu gali lengviau kovoti 
su totaliniu kraštų propagandi
niais leidiniais — jų neužsaky
damas. surasdamas jiems prieš
nuodžius ar patardamas skaity
tojams. Geras mokytojas ir be 
didelių pastangų gali tiek pa
veikti savo moksleivius ar stu
dentus, kad šie taptų ne tik di
desniais laisvės gynėjais prieš 
totalines svetimųjų užmačias, 
bet ir pamėgtų mokytojo kilmės 
krašta. Žinoma, stebuklų niekur 
nereikia tikėtis, bet visdėlto il
gainiui nevienas buvęs studen
tas taps, tarp kitko, ne tik moks
lininku, bet. ir politiku. Tada 
jis salės turėti įtakos ir į pa
saulio tvarką. (Bus daugiau)

Jau kitą dieną Jaroslavas res
torane “Čafe Manes” pakišo 
spausdintą blanką — priesaiką, 
kad tuo atveju, jei aš neisiu jo
kių agentės pareigų Saugume, 
visas žinomas paslaptis šventai 
saugosiu, o jeigu ką išduosiu, nu
sikalsiu duotajai priesaikai, bū
siu baudžiama socialistinės vals
tybės įstatymų griežčiausia baus
me už tėvynės išdavimą. Pasira
šius Jaroslavas pareiškė viltį, 
jog dabar aš būsiu laisva. Bet 
tikrumoje pasitraukimo galimy
bė buvo lygi: 50 už ir 50 prieš. 
Atleisti kurį saugumo agentą 
galėjo tik MVD ministeris. Ne
bijojau tuo reikalu kalbėti ir su 
vidaus reikalų ministeriu, juo
ba, kad plačiai plito gandas esą 
naujasis ministeris Barak labai 
žmoniškas^

Įžūlus diplomatas
JAV diplomatas Jan van Me

gern kasdien darėsi įžūlesnis. 
Jis nebijojo lankytis privačiuo
se čekų namuose. Adresus grei
čiausia bus gavęs iš savo pirm- 
takūno.Tai pastebėjo Saugumas. 
Neužilgo Jan van Megern gavo 
čekoslovakiios vyriausybės pa
geidavimą išvykti iš krašto per 
24 valandas- Prieš išvažiuoda
mas. lyg ir atsisveikinimui, ap
silankė ir nas mane. Laikėsi la
bai akiplėšiškai, bjauriais žo
džiais užgauliojo mane, tvirtin
damas esą aš jį iskundusi vi
daus reikalų ministerijai.

Ministerijoje
Apie liepos viduri paskambi

no man Jaroslavas. Jis buvo kiek 
susijaudinęs. Ir nenuostabu — 
abu turėjome važiuoti i vidaus 
reikalų ministeriją. Dideliame 
ministėrio kabinete musu laukė

PRANEŠU giminėms ir pažįstamiems, kad 1969 m. 
gruodžio mėn. 19 d. Toronto Šv. Juozapo ligoninėje mirė 
mano mylimas vyras ANTANAS AUKŠTAKALNIS, 51 
metų amžiaus. Velionis buvo kilęs iš Šiauliškių kaimo, 
Prienų valsčiaus. Kanadoje išgyveno 20 metų. Palaido
tas gruodžio mėn. 23 d. Sv. Jono lietuvių kapinėse, Port 
Credit, Ont.

Nuliūdusi žmona Elena

URŠULEI MOTJUKIENEI Lietuvoje mirus, 
mielas Draugijos nares — ONĄ KUNIUTIENE ir SO
FIJĄ STONKIENĘ bei jų šeimas dėl jų brangios ma
mytės mirties nuoširdžiai užjaučiame —

K. L. K. Moterų Draugijos 
Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

SUKAKTUVINIS “T. ŽIBURIŲ” VAJUS
Dvidešimtmečio proga skelbiame “Tėviškės Žiburių” platini

mo vajų. Kviečiame visus savaitraščio skaitytojus, rėmėjus, bičiu
lius, lietuviškosios spaudos talkininkus prisidėti prie dar didesnio 
skaitytojų rato praplėtimo. Kiekvienas naujas prenumeratorius bus 
žingsnis lietuviškosios spaudos stiprinimo linkme. Norėdami tuos 
žingsnius paskatinti bei palengvinti, skelbiame atpiginimą pirma
mečiams naujiems skaitytojams. Jiems metinė “Tž” prenumerata 
— tiktai $4.00 (visiems kitiems — $6.00). Tad visus kviečiame į 
talką:

1. SKAITYTOJUS — užsakyti “Tž” dar jų neprenumeruojan
čiam tautiečiui arba prie savo metinės $6.00 prenumeratos pridėti 
auką laikraščiui paremti;

2. PASITURINČIUOSIUS — tapti pastoviais rėmėjais 
bes prenumeratoriais, mokant metinę prenumeratą po $10.00;

3. PLATINTOJUS — pasiūlyti “TŽ” dar jų neprenumeruo
jantiems papiginta kaina (pirmiesiems metams);

4. BIČIULIUS — atsiųsti “TŽ” administracijai adresų tų tau
tiečių, kurie domisi lietuviška spauda; jiems “TŽ” bus siunčiami 
nemokamai susipažinti. LEIDĖJAI

gar-

368-
6813

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, j 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ”.

Kur dingsta mano užsakyti laikraščiai? Pvz. iš “Darbininko” ad
ministracijos gavau atsakymą, kad laikraštis išsiunčiamas punktua
liai, o manęs nepasiekia. V. D., Torontas

Tokių nusiskundimų gauna visų laikraščių administracijos, bet jų 
visų atsakymas vienodas — kaltas yra paštas. Kanadoje, panaikinus 
pašto tarnybą šeštadieniais, laikraščių pristatymas labai sulėtėjo. Pvz. 
“Tėviškės žiburiai” yra išsiunčiami iš Toronto antradienių vakarais. 
Torontiečiai gauna juos ketvirtadieniais arba penktadieniais, bet yra 
ir tokių, kurie gauna tik sekančią savaitę. Gyvenantieji Kanados va
karuose ir tolimesniuose JAV miestuose “Tž” gauna tik po 8—10 die
nų. Persiuntimo mokestį paštas smarkiai pakėlė, bet tarnybą sulėtino. 
Tai įvyko perėmus pašto ministeriją min. E. Kierans ir pradėjus ma
žinti pašto nuostolius. Negeresnė, atrodo, pašto tarnyba ir JAV-se. 
Tokia padėtis labai kenkia laikraščiams, nes skaitytojai mano, kad tai 
jų kaltė ar apsileidimas. Pašto šlubavimo atvejais reikia tiesiai kreip
tis į vietinį paštą ir bandyti išsiaiškinti. Jeigu tai negelbsti, parašyti 
raštą laikraščio administracijai, kuri gali kreiptis į centrinį paštą.

Burda ir su juo keli saugumo 
karininkai. Tiesa, Burda už uo
lumą tarnyboje buvo pakeltas į 
generolo laipsnį. Jis buvo drau
giškas — padavė man kėdę. At
sisėdus, kaip ir visad, be įžangų, 
jis mane paklausė, ar iš tikrųjų 
aš noriu važiuoti i Venecuelą? 
Kodėl?

Jis man aiškino visas blogy
bes, kurių aš galėsiu patirti išvy
kus į Venecuelą. Svetimas kraš
tas. svetimi žmonės ir Alfonso 
di Castro irgi nesavas. Bet aš 
tvirtai laikiausi savo nusistaty
mo: “Noriu važiuot Venecuelon.”

O visdėlto nesėkmingai
Mane toks pokalbis jaudino. 

Jaučiausi prislėgta ir nelaimin
ga. Blogas nujautimas slėgė ma
no širdį. Staiga gen. Burda pa
liepė su juo eiti į gretimą kam
barį. Ant stalo stovėjo magneto
fonas Burda įdėjo naują ritę su 
juosta.

— Gal Tamsta pakeisi savo 
nuomonę, kai išgirsi šios juostos 
garsus, — tarė Burda.

Magnetofono garsiakalbis sklei
dė neįdomias žinutes. Pagaliau 
tas pats balsas ėmė kalbėti apiė 
mane:

. — Mes įspėjame čekų liaudį, 
visus padorius žmones saugotis 
Lydiįos Lichtenbergerovos. Mū
sų patikrintomis žiniomis, n wa 
Čekoslovakijos saugumo slapta, 
pavojinga agentė. Šiuo metu ji 
yra susidėjusi su vienu Pietų 
Amerikos diplomatu.

Aš buvau pritrenkta. Nė kiek 
neabejojau magnetofono juos
tos informacijos tikrumu. Man 
buvo žinomos “Voice of Ameri
ca” transliacijos čeku ir anglų 
kalbomis iš Vakarų Vokietijos. 
Pažinau ir kalbėtojo balsą. Bur
da pridūrė:

— Labai galimas dalykas, kad 
Jums išvykti mūsų vyriausybė 
duotų leidimą. Mes turime pa
kankamai geru saugumo agen
čių. Ret šiuo atveju Jums būtų 
nėriau nasilikti Čekoslovakijoje 
laisva valia. Jūsų dinlomatas. 
k*’ tik visa tai išgirs, be abejo
nės. nenorės pakenkti savo di- 
nlomatinei karjerai ir nupūs 
^a-^sta iš savo gyvenimo kelio 
kain dulke.

Aš vis priešinausi ir pasakiau:
— Alfonsas niekad manes ne

paliks su vaiku. Be to, jis labai 
nekenčia amerikiečių.

Burda nepatenkintas sumur

KIAUSKITE-
PATARSfM-PADES/M

mėjo:
— Gerai, kaip nori, Lydija- 

Tai norite, kad jūsų prašymui 
duotume eigą?

— Taip, — atsakiau.
Galvojau, kad “Voice of Ame

rica” buvo painformuota van 
Megern, kuris už savo kvailumą 
ir nesėkmes turėjo išlėkti iš 
Čekoslovakijos. Jis buvo įsitiki
nęs, jog prie jo ištrėmimo aš 
prisidėjau.

Mane vėl suima
Keistas nelaimės nujautimas 

man nedavė ramybės. Alfonsas 
buvo tikrai kilnus žmogus — jis 
stengėsi mane nuraminti, net 
teisino mane. Sakė — viskas 
baigsis gerai. Gal aš buvau prie
taringa, bet nuojautos akinama 
nuvykau keliom dienom pas tė
vus. Paėmiau savo dienoraštį. 
Mat, pinigus ir dienoraštį, kurį 
nuolatos papildydavau savo gy
venimo nuotykiais, norėjau lai
kyti slėptuvėje. Viską paslėpusi 
ėjau į autobusų stotį, iš kur no
rėjau grįžti į Prahą. Staiga ma
ne sustabdė trys jauni saugu
miečiai. Jie įvedė mane į savo 
automobilį, užrišo akis. Po pus
valandžio aš praradau vietovės 
o ie.itaciią. °agal:au automobi
lis sustojo. Mane nuvedė kalėji- 
man. Pirmiausia jie nuėmė akių 
užrišį. Supratau, jog esu Ruzyn 
kalėjimo rūmuose- Tai tas pats 
kalėjimas, kuriame buvo Slans- 
ky ir kiti senosios komunistų 
gvardijos partiečiai.

Labai nustebau, kad manęs 
nevedė į kalėjimą. Atsidūriau 
dideliame šviesiame kambarvje, 
kuris buvo septintame augšte. 
Atrodė daugiau panašu į ligo
ninę, negu į kalėjimą.

Atėjęs gydytojas anžiūrėio 
mane, stetoskopu išklausė šir
dies plakimo. Uniformuota se
suo man atnešė valgį ir laikraš
čius.

Pavalgius atėjo pas mane 
gen. Burda ir du karininkai 
saugumiečiai. Jie visi trys buvo 
įtartinai mandagūs, draugiški. 
Gen. Burda be jokiu įžangų na- 
aiškino man. kad aš galėsiu iš
vykti iš čekoslavakiios viena — 
he Alfonso ir greičiausia niekad 
io nematysiu. Pagrindas — 
“Voice of America” mum žino
ma transliuota informacija če
kiškai. ši informacija po to iš 
V. Vokietiios buvn pakartota 
net du karta. (Bus daugiau)



Esame maži - būkime bent garsūs
AL. GIMANTAS \

Labai dažnai savųjų tarpe pa
kalbame apie . būtiną reikalą 
kiek galint plačiau gyvenamo
sios vietos aplinkoje iškelti lie
tuvių vardą. Kai šis bus pakan
kamai žinomas, rasi, ne vien tik 
lietuviškieji, bet ir Lietuvos rei
kalai bus lengviau kelti, aiškin
ti. Bet gauti tą vadinamą “pu
blicity” nėra jau taip lengva. 
Ponios ir ponai iš radijo, spau
dos ir televizijos tarnybų ne- 
taip jau labai domisi mažumų 
problemomis. Mūsų reikalai, ku
rie mums patiems atrodo tokie 
didūs, svarbūs ir beveik pasau
linės reikšmės, jiems neretai at
rodo visai bereikšmiais, dėme
sio nevertais. Tai jaučiame la
bai dažnai. Jei kada pasiseka 
tą tylos uždangą pralaužti, pel
nytai didžiuojamės.* * *

Bandydami kiek galint objek
tyviau svarstyti esamą padėtį, 
turėtume drįsti tarti, kad nevi- 
sada tik svetimieji yra kalti, kad 
jų dėmesys toks mažas, nepa
kankamas mažumų junginiams. 
Galimas dalykas, kad ir mes pa
tys galėtume bandyti pakeisti 
kaikuriuos metodus ir prisista
tymo aplinkai naudojamus bū
dus.

Jei šiandien gyventume ne
priklausomoje Lietuvoje, kiek 
gi gyventojų daugumai rūpėtų, 
na, kad ir Papilės ar Pašilės žy
dų ir jų organizacijų veikla? Ar 
kiekvieną jų ruošiamą koncertą, 
sporto rungtynes, teatrinį pasta
tymą ar suvažiavimą dėtume į 
didžiųjų laikraščių skiltis? Be 
to, jei toji pati mažuma vienu 
ar kitu būdu norėtų padėti Izra
elio valstybės laisvės kovose, 
kažin ar parodytume tam dides
nį dėmesį. Gerai, jei toks jų žy
gis neprieštarautų esamai vals
tybės politinei linijai. Bet kas 
būtu, jei vienokie ar kitokie sim
patijos pareiškimai, dėl vienu ar 
kitų politinių priežasčių, būtu 
nemalonūs ;krašto vyriausybei? 
Tokiu atveju, nors ir neturint 
spaudos cenzūros, jau būtų reiš
kiama tendencija tokius Įvykius 
mažinti, neteikti didesnės reikš
mės.

Dabartinė mūsų būklė JAV- 
se ir Kanadoje gal nevisai pana
ši i minėtąja Lietuvoje, bet tam 
tikro panašumo yra. Be to, 
abiem kraštam stengiantis ge
rinti santykius su sovietais, sie
kiant vienokai ar kitokių susita
rimų, norint mažinti Vakarų ir 
Rytų Įtampą, aišku, mažųjų, to

Gmima riterio 
C V

Allensteino lenkų laikraštis 
“Glos Olsztynski” praneša, kad 
Karaliaučiuje pašalinami buvu
sio Riteriu Ordino rūmų griuvė
siai ir kad toje vietoje numaty
ta pastatyti didelius komunistu 
partijos rūmus. Kai lenkai išlei
džia milijonines sumas Marien
burgo (Malborgo) pilies atstaty
mui: kuri buvo pirmutinė Vo
kiečiu Riteriu Ordino rezidenci
ja. Karaliaučių valdą komunis
tai yra nusistatę pašalinti kiek
viena istorinių laiku statybos 
liekaną, primenančią anuos ger
manų valdymo laikus.

Kai Trylikos metų karo pa
baigoje Marienburgas buvo už
imtas karinių samdinių ir Įvai
rių partizanų, dar prieš antrą
ją Torūtos taiką 1466 m. Prū
sijos ordino didysis magistras 
su savo valdžia persikėlė į Ka
raliaučių ir nebegrįžo i Marien
burgą. Šioje pilyje vėliau rezi
davo ir Prūsijos hercogystės 
valdžia; pilies bažnyčioje 1701 
m. Brandenburgo elektorius ka
rūnavosi pirmuoju Prūsijos ka
raliumi.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje Karaliaučius buvo bom
barduotas rusų lėktuvų. Tuo
met didelė dalis miesto ir minė
tieji rūmai kartu su rūmų baž
nyčia sudegė. Iki šiol tebestovė
jo jų griuvėsiai, kurie jau buvo 

VonKuverio lietuvių tautinių šokių grupės "Atžalynas" šokėjos; 
sėdi: V. Šmitaitė, R. Radzevičiūtė; stovi: K. Skobeikoitė, D. Kli- 
moitė Nuotr. E. Gumbelio

kių kaip mes, latviai, estai, bal
sai nėra perdaug mėgiami, nors 
visi jaučia, kad mūsų pusėje tei
sė ir tiesa. Kodėl tad nepaban
džius tą “publicity” gauti kiek 
kitokioje plotmėje, kuri tiesio
giai gal ir neturėtų ryšio su 
mums rūpimais klausimais, mū
sų problemomis, bet visumai lie
tuvių vardas dažniau ir garsiau 
galėtų būti primenamas. Gal pa
sisektų net ir aplinką nustatyti 
taip, jog būtų galvojama, kad 
ši mažuma nėra jau taip negausi, 
kad gal ir reikia su jos balsu 
skaitytis. Juk mūsų dauguma 
esame gyvenamų kraštų pilie
čiai. Reiškia, turime ir pareigą, 
ir svorį, ir balsą rūpintis adop- 
tuotos tėvynės reikalais — vi
daus ir užsienio klausimais.

Aplink mus visa eilė opių 
problemų. Girdimos įvairios 
nuomonės, įvairūs balsai. Nori
ma dar daugiau patirti, dar dau
giau sužinoti, ką, kaip galvo
ja krašto gyventojai, ko jie pa
geidauja, ko nori. Vis ryškėja 
įvairios spaudimo grupės, kurios 
krašto valdžiai pateikia savas pa
stabas, pageidavimus, pasisako 
už ar prieš vienus ar kitus- įsta
tymus, jų projektus ir pan. Vie
nur ilgoką laiką svarstoma vals
tybinė parama privačioms mo
kykloms (reiškia, katalikiškoms, 
bent daugumoje), kitur galvoja
ma apie legalizavimą abortų, vėl 
kitur einama už ar prieš “open 
housing” įstatymą ar taisykles. 
Ar mes, kaip lojali lietuvių kil
mės piliečių grupė, tikrai netu
rime savo nuomonės tais visais 
degamais klausimais? Ar mes 
nenorime pasireikšti, na, kad ir 
tokio Vietnamo karo atžvilgiu? 
Ar mums viskas vistiek, nesvar
bu, jei tik tiesiai neliečia lietu
viškųjų reikalų, Lietuvos lais
vės problematikos? Kodėl gi ne
galėtų viešumon su savo balsu 
išeiti ar tai American Lithua
nians. ar Canadian Lithuanians? 
Kodėl neišleisti viešų pareiški
mų — pritarimų ar pasmerki
mų vietinių ar centrinių orga
nu akcijai paremti ar pasmerk
ti? Matome, kad triukšmingos 
mažumos sugeba atkreipti viešo
sios opinijos formavimo institu
cijų dideli dėmėsi. Kaikada 
joms pavyksta prabilti net taip, 
Ivg tai būtų daugumos balsas, 
daugumos valia. Mokykimės iš 
aplinkos, išeikime iš savo sava
noriškai užsivožto getto kiauto, 
nes jame tūnodami nepadėsime 
nei sau, nei pačiai Lietuvai.

tapę Karaliaučiaus miesto si
luetu bei priklausė prie bendro 
miesto vaizdo.

Ilgai buvo galvota ką daryti 
su minėtais griuvėsiais. Jau 
1965 m. komunistų partijos va
dovybė buvo sumaniusi pašalin
ti griuvėsius ir jų vietoje pasta
tyti partijos namus. Š:s sumany
mas sukėlė dideli sovietinių ar- 
chitektų ir mokslininkų pasi
priešinimą. “Kaliningradskoje 
Pravdoje" jie griežtai protesta
vo prieš piiies ir bažnyčios pa
šalinimo pianus. Buvo primin
ta. kad net rusų caras Petras I 
buvo tuose rūmuose, kad juose 
Įvyko byla Prūsijos ministeriui 
pirmininkui Otto Braun dėl 
slaptų ryšių su caristine valdžia.

Buvo paskelbtas konkursas 
rūmų, bažnyčios ir aikštės at
statymui. Konkursą laimėjo 
planuotoja lietuvė 6. Klimavi
čiūtė. Jos plane buvo numaty
tas pilies, bažnyčios atstatymas 
ir aikštės sutvarkymas. 1966 m. 
buvo skelbiama, kad atstatymo 
darbas būsiąs greitai pradėtas. 
Atrodo, tai buvo tik klaidinan
tis manevras, nes 1967 m. Vil
niaus “Tiesa” rašė, jog esamie
ji griuvėsiai būsią greitai paša
linti. šis planas dabar vykdo
mas. Aikštėje numatomas ope
ros ir lėlių teatro namas ir cir
kas. A.

Toronto Prisikėlimo parapijos choras savo dirigento kun. Br. Jurkšo kunigystės sidabrinio jubilė- 
jaus proga atliko meninės programos dali Nuotr.« B. Tarvydo

Lietuvos kunigų raštas Kremliui
Vakarus vis dažniau pasiekia rank

raščiai, kurie Sovietų Sąjungoje yra 
draudžiami skelbti. Pastaruoju me
tu gautas nuorašas rašto, skirto Sov. 
Sąjungos premjerui Kosyginui. Tas 
raštas buvo pasirašytas 40 Lietuvos 
kunigų grupės ir Įteiktas Kremliui 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kunigų 
vardu. Dalis kunigų, ryšium su tuo 
žygiu, buvo nubausti — neteko dar
bo leidimų, t. y. teisės eiti kunigų 
pareigas. Jie buvo apkaltinti Sov. 
Sąjungos šmeižimu, nors Įteiktame 
rašte išdėstė tiktai faktus apie reli
gijos persekiojimą ir prašė laisvės, 
kurią laiduoja Sov. Sąjungos kons
titucija. Pasirodo, kad ten baudžiama 
net už kreipimąsi i vyriausybę, čia 
skelbiamasis raštas buvo adresuo
tas Sov. Sąjungos premjerui, Lietu
vos “TSR Ministrų Tarybos“ pirmi
ninkui ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios vadovams. Jame atsispindi tik
roji tikinčiųjų būklė Lietuvoje.

Red.
Leninas straipsnyje “Kaimo 

varguomenei”, apibendrinda
mas socialdemokratų partijos 
uždavinius, rašė: “Socialdemo
kratai reikalauja, kad kiekvie
nas turėtų pilną laisvę visiškai 
laisvai išpažinti bet kurią tiky
bą” (Raštai, t. 6, Vilnius 1961. 
p. 346).

Kritikuodamas caro vyriau
sybę ir jos priemones prieš ki
taip manančius. Leninas rašė: 
“Kiekvienas privalo turėti pil
ną laisvę ne tik laikytis kokio 
nori.tikėjimo, bet ir platinti bei 
keisti tikėjimą... tai sąžinės 
dalykas ir niekas tenedrįsta čia 
kištis” (Lenino raštų 6 t.. Mask: 
va. 1946 m.).

TSRS konstitucija garantuoja 
savo piliečiams laisvę praktikuo
ti betkokią religiją. Tarybiniai 
Įstatymai gina tikinčiųjų teises 
atlikti religijos apeigas. Baudžia
mojo kodekso 143 straipsnyje 
kalbama apie bausmes, jei kas 
trukdytų jas atlikti. Tačiau tik
rovėje yra ne taip. Įstatymai, gi
nantieji tikinčiųjų teises, gru
biai laužomi. Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje yra pasmerkta mir
čiai. Apie tai kalba faktai. Jei 
Lietuvoje 1940 m. buvo keturios 
kunigų seminarijos ir apie pus
antro tūkstančio kunigų, tai po 
1944 m. liko tik viena semina
rija Kaune. Iš visų vyskupijų i 
ją susirinko apie 400 klierikų. 
1946 m. pačiame mokslo metų 
viduryje klierikų palikta tik 
150. Paskutiniu metu seminari
jos penkiuose kursuose leista 
studijuoti vos 30 klierikų. Į pa
sitraukusių ar susirgusių auklė
tinių vietas naujų priimti nelei
džiama. Jei Lietuvoje kasmet 
miršta apie 30 kunigų, tai jų 
įšventiname vos 5—6. Šiemet 
(1969 m. Red.) įšventinta vos 
trys nauji kunigai. Todėl jau 
dabar daugeliui kunigų tenka 
aptarnauti net po dvi parapijas. 
Nemaža parapijų administruo
ja klebonai, turi daugiau nei 70 
metų amžiaus, klebonu pareigas 
priversti eiti net invalidai, pvz. 
Turmante.

Jaunuoliams, stojantiems į se
minariją. sudaroma kur kas dau
giau kliūčių, negu stojantiems į 
kitas aukštas mokyklas. Kandi
datus parenka ne Bažnyčios ats
tovai. o valdžios pareigūnai. Tai 
yra nenormalu, kaip į.muzikos 
mokykla kandidatus nustatinė
tų veterinarijos gvdytojai ar ki
tų sričių specialistai.

1969 m. sausio tnėn. Vilkaviš
kio vvskuniios kunigai kreinėsi 
į TSRS Ministru Tarybos Pirmi
ninką dėl esančios nenormalios 
padėties tarodieeezinėie Kauno 
kunigu seminarijoje. Šių metų 
vasario mėn. jie tuo pačiu rei
kalu kreipėsi i Lietuvos TSR ei
nančius pareigas vyskunus bei 
vyskunru valdvtoius. Dėl to 
dviem kunigam: kum S. Tamke- 
vičini ir kun. J. Sdebskiui atim
ti darbo pažymėjimai. Jie turi 
dirbti paprastais darbininkais, 
nedali atlikti kunigo pareigu.

1940 m. Lietuvoje buvo 12 
vvskunų, šiandien turime tik du 
senvvo amžiaus vvskunus — 
wsk J. Matulaitį-Labuka. gim. 
1894. o vvsk. J. Pletkus <nm. 
1895 m. Du darbingi ir na’ėgūs 
vyskupai — J. Steponavičius 9 
metai ir V. Sladkevičius dau
giau nei dešimt metų ištremti j 

nuošalias parapijas, nors pagal 
LTSR baudžiamojo kodekso 62- 
69 straipsnius ištrėmimas taiko
mas neilgiau kaip penkeriems 
metams ir tai už didelius nusi
žengimus. Bet kuo nusikalto 
mūsų minėti ganytojai, kad jie 
be teismo, be jokios kaltės įro
dymų nubausti neterminuotam 
laikui?

Nuo senų laikų Vilnius yra 
religinio katalikų gyvenimo 
centras, bet šiandien neleidžia
ma čia turėti katalikų vyskupo, 
o mažesnės šio miesto religinės 
bendruomenės, sakysim pravo
slavai, turi vyskupą, o kitos — 
atitinkamus vadovus.

Pagal Bažnyčios kanonus, ka- 
pituliariniai vikarai yra tik lai
kini vaidytojai, renkami vysku
pui mirus ar pasišalinus iš pa
reigų. Vilniaus arkivyskupiją ir 
Panevėžio vyskupiją valdo ka- 
pituliariniai vikarai jau 9 metai, 
o Kaišiadorių — 23 metai.

Nevisada net ir turintiems 
oficialius įgaliojimus leidžiama 
vyskupams ir valdytojams pagal 
Bažnyčios kanonus vizituoti pa
rapijas. teikti Sutvirtinimo sak
ramentą. štai Panevėžio vysku
pijoje nuo 1961 m. šis sakra
mentas buvo teikiamas tik vieną 
kartą. Kitose vyskupijose jis lei
džiamas teikti tik naciuose cent
ruose. sakysim Vilniuje. Kaune, 
rajoniniuose miestuose — labai 
retai. Todėl norintieji priimti 
Sutvirtinimo sakramenta turi iš 
tolimų užkampių toli keliauti, 
vargti su mažais vaikais. Taip 
susidaro didelės spūstys, sunku
mai.

Kunigams visaip trukdoma 
dirbti pastoracini darbą: drau
džiama padėti kaimynams, ne
pajėgiantiems atlikti religinių 
patarnavimų, i atlaidus kviesti 
reikiama skaičių kunigu. Todėl 
daug tikinčiųjų, norinčių atlik
ti išpažinti, turi ilgai laukti, 
vargti, sugaišti daug brangaus 
laiko. Per didesnius atlaidus 
kaikuriose bažnyčiose būna apie 
1000 išpažinčių. Jei kiekvienam 
žmogui skirti tik po tris minu
tes. vienam kunigui reiktu klau
syti 50 valandų. O tai neįmano
mas darbas.

Visų sričių specialistai renka- ‘ 
si į Įvairias konferencijas, tobu
linasi, mokosi iš labiau patyru
sių. Bažnyčios kanonai irgi rei
kalauja. kad kunigai mažiausia 
kas treji metai atliktų bent trijų 
dienų rekolekcijas. Dabar tokios 
rekolekcijos draudžiamos ne tik 
vyskupijų centruose, bet ir de
kanatuose: neleidžia susirinkti į 
jas net vieno dekanato kuni
gams.

Oficialūs valdžios atstovai (re
liginių reikalų tarybos įgalioti
nis, rajonų ir apylinkių vadovai) 
tik žodžiu duoda kunigams nuro
dymus. Pasitaiko, kad tie liepi
mai prieštarauja vieni kitiems. 
Pvz. Varėnos r. vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
Valkininkų klebonui uždraudė 
mirusį, lydėti iš bažnyčios į ka
pus, o relig. reikalų tarybos įga
liotinis nurodė, kad galima paly
dėti iš bažnyčios į kapus, o ne
galima — iš namų į bažnyčią. 
1969 m. balandžio 15 d. relig. 
reikalų tarybos įgaliotinis Šven
čionėliuose valdžios pareigūnų 
ir bažnyčios komiteto atstovų 
akivaizdoje pareiškė klebonui, 
kad lydint mirusi, kai lydi kuni
gas, negalima giedoti, o be ku
nigo — galima. Jei tikintysis lai
dojamas su religinėmis apeigo
mis. negali dalyvauti orkestras; 
kolūkiai ir organizacijos negali 
pagelbėti materialiai.

Lietuvos katalikai negali nau
dotis savo religiniams reikalams 
spaudos laisve. Jiems neleidžia
ma naudotis radiiu. televizija, 
kino teatrais, mokyklomis, pa
skaitomis. Pas mus nėra papras
čiausio religinio vadovėlio mal- 
daknvgės. nė kitokiu religinm 
raštu. Tarybų valdžios metais 
Lietuvoie neatsoaus^intas nė 
vienas katekizmas. Tik 1955 ir 
1958 m. išleista kataliku malda- 
knvgė. o 1968 m. nasirndė “Li
turginis Maldvnas”. Tačiau ti“k 
vieno, tiek kito leidinio tiražai 
tokie maži, kad reta šeima gal’ 
iiios isigvti. Be to “Liturginiame 
Maldyne” turėjo būti trumpas 

tikėjimo tiesų aiškinimas, bet 
relig, reikalų tarybos įgaliotinis 
neleido jo spausdinti. “Romos 
Katalikų Apeigyno” bažnyčios 
ir kunigai gavo tik po vieną eg
zempliorių, o II Vatikano susi
rinkimo nutarimų — vien kuni
gai tik po vieną egzempliorių. 
Eiliniai tikintieji neturi net pro
gos šių knygų pamatyti.

Nors TSRS konstitucija ga
rantuoja sąžinės laisvę, o tėvai 
nori ir pageidauja auklėti vai
kus religinėj dvasioj, kunigams 
ir kateketams draudžiama pa
ruošti vaikus pirmajai šv. Ko
munijai.-Relig. reikalų tarybos 
įgaliotinis leidžia tik po vieną 
vaikus egzaminuoti. Nesilaikan
tys -šio nerašyto įstatymo yra 
griežtai baudžiami. Antai už vai
kų katekizaciją vietiniai valdžios 
organai yra nubaudę kunigą J. 
Fabijanską pinigine bauda, kun. 
M. Gylį, kun. J. Sdebskį priver
čiamojo darbo stovykla. Anykš
čiuose rengusi vaikus I-os išpa
žinties O. Paškevičiūtė, pervargu
si priverčiamųjų darbų stovyk
loje. susirgo ir mirė. Patys tėvai 
į aruošti vaikus turi teisę, bet 
neturi galimybių: tam atitinka
mai nepasirengę, neturi laiko ir 
religinių knygų. Panašiai caro 
laikais darbininkai ir valstiečiai 
negalėjo pasinaudoti teise leisti 
vaikus i augštąsias mokyklas.

Lanką bažnyčią vaikai patiria 
daug nemalonumų. Jie pašiepia
mi, apie juos rašo sienlaikraš
čiai. mokyklose vaikams kala
ma, kad tikintys tėvai yra tam
sūs, nieko neišmano ir negali 
jiems nieko nurodyti. Taip pa
kertamas tėvų autoritetas. Kai 
vaikai ima negerbti tėvų, tai su 
lobiais sunku ir mokyklose, ir 
už mokyklos sienų Be to. tikin
tiesiems vaikams neleidžiama 
aktyviai dalyvauti pamaldų ap
eigose. giedoti chore, dalyvauti 
procesijoje, patarnauti šv. Mi
šioms. faip skaudžiai pažeidžia
mos tikinčiųjų vaikų ir tėvų tei
kės. Jie grubiai diskriminuoja
mi. prievartaujami, verčiami 
šantažuoti kitus. Pvz. 1967 m. 
gruodžio 26 d. Švenčionėlių vid. 
mokyklos direktorius Baranaus
kas ir kiti mokytojai išlaikė apie 
pustrečios valandos II-VI klasių 
mokinius, kol juos privertė ra
šyti pareiškimus prieš vietos 
kleboną kun. Laurinavičių. Vie
nam iš tų vaikų J. Garlai dėl 
tokių bauginimų reikėjo iškvies
ti net greitąją medicinos pagal
bą. II-os klasės mokinys K. Jer- 
malis iš išgąsčio net kelis mėne
sius sirgo. Kleboną, leidusį vai
kams patarnauti šv. Mišioms, da
lyvauti procesijose pašalino iš 
Švenčionėlių. Tų vaikų tėvai, 
skaudžiai įžeisti, kreipėsi net į 
Maskvą. Kiek sugaišta laiko, pa
daryta išlaidų, suardyta sveika
tos! Paskutiniu laiku pinigine 
bauda — 50 rublių nubaustas 
kun. A. Deltuva už tai, kad lei
do vaikams patarnauti šv. Mi
šioms.

Pagal įstatymą, turi būti vie
nodai gerbiami tiek tikinčio, 
tiek netikinčio įsitikinimai, bet 
praktika eina savo keliu. Dauge
lyje ligoninių, pvz. Vilniaus. 
Utenos, Pasvalio, Anykščių, 
nors ligoniai ir pageidauja, kar
tais neleidžiama juos aprūpinti 
šv. sakramentais. 1965 m. iš su
situokusių bažnyčioje šoferio K. 
cemėno ir E. Sudeikytės atimtas 
anksčiau Ignalinos mieste duo
tas namui statyti žemės sklypas. 
Nežiūrint to, kad jau buvo su
vežtos visos statybinės medžia
gos. buvo pasakyta: “Tegu kuni
gas tau duoda žemės”.

Kolūkiai dažnai neduoda net 
sunkvežimio savo kolūkiečiams 
nuvykti i bažnyčią susituokti. 
Jeigu laidojama su religinėmis 
aneigomis, neduodama priemo
nė karstui parsivežti.

Pasvaivje. Anykščiuose ir ki
tur anksčiau net taksi šoferiams 
buvo draudžiama vežti kūmus ar 
jaunavedžius i bažnyčią. Kiek 
vargsta inteligentai, slapta na- 
vrikštiie savo vaikus susituokė 
ar net išklausė šv. Mišių bažnv. 
čioje. Jie svarstomi darbovie
tėse dažnai nrikaišiojami ar net 
atleidžiami iš darbo. Pvz. 1965 
m. Daugėliškvie direktorius at- 
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Katalikiškoji veikla į naują kelią
STASYS YLA

(Tęsinys iš pr. numerio)
2. Kaip centrai turi veikti ir 

veikdinti katalikus?
Imkime pirmąjį momentą bei 

uždavinį, nuo kurio didžiąja da
limi priklausys ir antrasis. Nuo 
to, kaip centrai susiorganizuos 
ir kaip jie veiks, kiek jie ap
jungs visus katalikus ir kaip 
šie išjudės, priklausys ir visas 
mūsų išeivijos svoris kraštų 
episkopate. Pats centrų įkūri
mas, nežiūrint kaip plačiu pa
grindu tai bus padaryta, dar ne
garantuoja rezultatų, kurių 
lauktume. Kiekvienas centras 
yra techniškas aparatas, kuris 
apsikrauna organizacinėm prob
lemom ir jose gali paskęsti. Di
džiausias centrų priešas yra 
gausūs susirašinėjimai, nuolati
nė reprezentacija ir finansinės 
operacijos. Per tuos tris daly
kus kaikurie centrai neperžen
gia į realųjį, gyvąjį katalikų gy
venimą

Centro krypsnis į patį katali
kų gyvenimą yra vienas daly
kas, būtinas pateisinti jo egzis
tencijai, kitas — j ieškoti kon
centrinių priemonių katali
kams išjudinti, juos* įdrąsinti 
platesnei atsakomybei ir paro
dyti jiems krikščioniško gyve
nimo bei veikimo prasmę. Apie 
keletą koncentrinių veikios bū
dų kalbėsime vėliau. Tuo tarpu 
centro ir atstovų dėmesiui no
risi priminti tris uždavinius, 
kurie reikalaus išcentrinių ir 
koncentrinių pastangų.

1. Šių dienų katalikus reikia 
ne tik gerai informuoti apie tai. 
kas vyksta pasaulyje ir Bažny
čioje. bet juos ir orientuoti.

2. Reikia akstinti katalikus ne 
tik daugiau veikti ir apaštalauti, 
bet ir jų veiklą krikščioniškai 
motyvuoti.

3. Nebeužtenka šiuo metu ka
talikus tik organizuoti ir juos 
reprezentuoti, bet reikia mobili
zuoti gerąsias jų pastangas pla
čiausia prasme.

Kodėl reikia naujos orientaci
jos? Šiandien išlikti ir reikštis 
sąmoningu ir tvirtu krikščioniu 
yra žymiai sunkiau, negu anks
čiau. Katalikai pergreit pasime
ta, išsigąsta, pasijunta netikri 
naujose gyvenimo sąlygose arba 
papūtus naujiems vėjams. To
kiame netikrume ir pasimetime 
atsiduria šeimos, jaunimo auk
lėjimas, parapijų reikalai ir net 
tautinė mūsų ištikimybė. Mūsų 
katalikiškasis orientavimas, ne
žiūrint turimos spaudos ir kitų 
komunikacijos kanalų, deja, te
bėra blankus, seklus ir paviršu
tiniškas, kai tuo tarpu velniūkš
tis šiais laikais daug įmantriau 
suka aplink mus uodegą ir mai
šo galvas. Liberališkoji ir pro
komunistinė spauda verčia aukš
tyn kojom mūsų galvojimą. To
kioje būklėje žmonės nebežino, 
kodėl jie turi išsiskirti kaip ka
talikai ir dar veikti katalikiškai 
-- krikščioniškai. Reikia tad 
naujos brandesnės orientacijos 
ir. kas dar svarbiau, naujos 
ir. kas dar svarbiau, naujos, pa
gilintos motyvacijos.

Veiklumo katalikams netrūks
ta, bet pats veikimas vis labiau 
darosi ekstravertinis. reklamiš- 
kas, prarandąs krikščioniškąjį 
charakterį, netenkąs paprastu
mo ir net žmogiško kuklumo. 
Mūsų kairė būtinai nori žinoti 
ir visiem triūbyti. ką daro deši
nė. Mes gyvename savęs rekla
mos obsesija. Jau reikia revoliu
cinio posūkio, kad apvaldytame 
įsibėgėjimą šia kryptimi ir grįž
tume i autentišką "kristinės veik
los kelią.

Kodėl mums reikia naujos 
mobilizacijos ir kokia prasme? 
Dalis žmonių yra nusivylę ligšio
line veikla, nes nemato joje gi
lesniu šaknų. Dėlto tvirtesni 
charakteriai ir principingesni 
žmonės iš tokios veiklos traukia
si. sakytume, demobilizuojasi. Ir 
atrodo paradoksas, kad juo la
biau mes visuomenę organizuo
jame, juo daugiau pakrinkame. 
Organizuojam techniškai, o ne 
mobilizuoiam brandžiąsias jėgas 
gyvenimui formuoti, pvvenimo 
vertybėms ryškinti ir įtvirtinti.

Žengiant 'i naują veikios ke
lią kaip tik ir reikia daugiau su
sirūpinti nauja orientacija, gi
lesne motyvacija ir nauio tino 
mobilizaciia. Ka gi ta kryntimi 
ir ta prasme rrtums sako II Va
tikano santaryba?

3. Kas naujo H Vatikano 
santarybos dekrete apie 

kataliku veikla?
Mūsų ausvs dar yra atviros ir 

budrios, kai išgirstame cituo
jant šio išgarsinto Bažnyčios su
važiavimo mintis. Tai rodo, kad 
mes dar turime aktualumo no- 
iūti ir norime i savo reikalus 
žvelgti ne svetimu naWru aki
mis. bet savos Bažnvčios. t v. 
savo pačių autentiškomis aki
mis.

Ką gi II Vatikano santarvba 
sako anie katalikiškaią veikla? 
Beie, ji ta veikla vadina a^ašta- 
larimu. Pasauliečiu anaštalavi- 
mo dekretas (Krikščionis gyve
nime II, 139-42) skiria dvi ka

talikiškosios veiklos plotmes: 
bažnytinę ir pasaulietinę arba 
dvasinę ir laikinę. “Tos plotmės, 
— sako dekretas, — yra skir
tingos, bet jos sujungtos tuo pa
čiu Dievo planu”, būtent “visą 
pasaulį naujai atkurti Kristuje.” 
Pirmoj plotmėj, pagal dekretą, 
pasauliečiai imasi “atskleisti 
Kristaus skelbtąją tiesą ir per
teikti jo malonę”, antroje — 
“sutartinai atnaujinti žemišką
ją santvarką ir nepaliaujamai ją 
tobulinti.”

Kodėl dekretas vartoja tokias 
sąvokas bei terminus, kaip at
kurti, atnaujinti, atskleisti, o ne 
kurti, naujai statyti, naujai 
skleisti? Krikščionis turi prisi
pažinti ir turėti galvoj, kad žmo
gus pasaulio nekuria, o ji tik 
tobulina, vysto. Net mokslinin
kai naujų dalykų neišranda, q 
tik atranda ir juos pritaiko. Vie
nintelis, kuris iš savęs ir nau
jai viską kuria, yra Dievas. Toje 
Dievo kūryboje mes dalyvauja
me komponuodami, harmonizuo
dami sti)i7”odami iau sukurtus 
dalykus. Mūsų kūryba yra pri
taikomoji — atnaujinamoji ir ta 
prasme atskleidžiančioj! Dievo 
planus. '

Neužmirškim, kad Vatikano 
santaryba. pabrėždama mūsų 
pareiga visa atnaujinti, atskleis
ti Kristuje, nėra paskelbusi nau
jovės. Šį uždavinį prieš 19 šimt
mečių ypatingai pabrėžė Efezo 
krikščionims (1, 10).šv. Paulius. 
Tik jo graikiškame tekste žodis 
atnaujinti reiškė suderinti, t.y. 
vi<a suderinti Krist’iie. Suderin
ti visus dalykus, reikalus bei in- 

ir visokia veikla Kris
tuje reiškia maždaug tą patį, ką 
ir D Vatikano santaryba nori 
pasakyti žodžiais “visa susieti su 
Dievu ir surikiuoti nėr Kristų.”

Ką gi pasauliečiai, konkre
čiau kalbant, turėtų atnaujinti, 
suderinti, susieti ir surikiuoti? 
Dekretas išvardina šiuos daly
kus: pirmiausia gyvenimo ir Šei
mos vertvbes, paskui kultūrą, 
ūkį, verslus ir profesijas, paga
liau valstvbines institucijas ir 
tarptautinius santvkius. Šios sri
tys priklauso žemiškajai, ne baž
nytinei veiklos plotmei, ir dek
retas sako, kad “to žemiškos 
santvarkos atnaujinimo reikia 
imtis pasauliečiams kaip savo 
uždavinio”.

Kodėl ir kaip šis uždavinys 
yra savas kiekvienam pasaulie
čiui? Argi pasaulio atnaujini
mas nėra pagrindinis krikščio
nybės uždavinys? Juk Kristus 
tam gimė ir pasaulin atėjo, kad 
atnaujintų viską Dievo tiesoje ir 
dvasioje. Ir mes, inkorporuoti 
Kristuje, veikiame su Juo ir per 
Jį. Mes esame jo pratęstos ran
kos ir lūpos šioje žemiškoje bui
tyje. Viskas mums duota, net 
pripuolamybės ir atsitiktinybės; 
duota tam. kad viskas atsiskleis
tu. išbujotų savo grožyje ir gė
ryje ir tuo vestų Į tobulybę. 
Viskas atsiskleidžia realiose są
lygose — laike ir vietoje, ir tos 
sąlygos nepaprastai svarbios bei 
reikšmingos. Dėlto minėtas II 
Vatikano santarybos dekretas sa
ko: “Žemiškoji santvarka yra 
taip atnaujintina. kad būtu pil
nai išlaikytas savitas jos pobūdis 
ir kad ji būtų suderinta su kitais 
krikščioniškais gyvenimo prin
cipais ir pritaikyta įvairioms 
vietos, laiko bei gyventojų sąly
goms” (m. pbr. — Y.).

Sąlygų skirtumas ypatingai 
paliečia mus lietuvius, nes esa
me pasklidę plačiame pasauly
je. įvairiuose skirtinguose kraš
tuose. Nors esame lietuviai, ka
talikai ir tokie liksime, tačiau 
dėl skirtingų sąlygų mūsų at
siskleidimas gėriui ir. tobulybei, 
mūsų atsinaujinimas ir. kitų at
naujinimas gali išsiskirti. Kaip 
vynas, nesvarbu kur jis gamina
mas ir iš kokių vynuogių, vis 
tiek lieka vynu, taip ir mes 
liksim lietuviais ir katalikais. 
Sąlygos keičia tik atspalvius ir 
skonį bei prieskonį, bet ne es
mę. Iš to mes turime padarvti 
išvadą, kad mūsų pasauliečių 
apaštalavimas bei lietuvių kata
liku veikimas turi būt pluralinis. 
Priėmus pluralizma, vienų lie
tuvybė ar katalikybė nepasida
rys pranašesnė ar menkesnė, 
negu kitu. Ne. Ji galės būti ir 
bus tik skirtingesnė. Skirtingu
mai, jeigu tik geri, priklauso 
net gi prie tobulybės, kurios 
mes ir siekiame.

Čia norisi įterpti viena pasta
ba dėl kuriamo centro sąrangos. 
Kai mes galvojame anie toki 
centra Amerikos lietuviams, at
sižvelgdami skirtingu sąlygų, 
jieškome kitokios sąrangos, ne
gu jūs. Ir jūs neturėtumėte nei 
savo sąrangos laikyti visiems ge
riausia ar tobuliausia, kam ir 
mes neturėtume mažinti reikš
mės jūsų skirtingos sąrangos, 
kebu nei metodų, žvarbiausia, 

moq sutartume tiksluose, ei
tume tuo atnaujinimo keliu ir 
traihut galėtume rasti kaikuriu 
bendru link^ėc akc^tu. Tokius 
akčenfuk. svarbius šiais laikais 

J,r reikšmingus mūsų emigran
tinėje padėtyje, ir noriu čia ne
liesti. (Bus daugiau)



@ PAVERGTOJE TMEJE
VATIKANO RADIJAS
“TŽ” 1970 m. 1 nr. skyriuje “Lie 

tuviai pasaulyje”, remdamiesi Romos 
dienraščiu “H Tempo”, minėjome, 
kad maskvinė “Literaturnaja Gaze- 
ta” puolė Vatikano radijo lietuvišką* 
sias programas. Tikrąjį šio antpuolio 
autorių dabar atskleidžia “Literatū
ros ir Meno” nr. 50(1204) paskelbtas 
straipsnis “Kuo čia dėtas Kristaus 
vardas?”, kurį parašė šio savaitraš
čio vyr. redaktoriumi neseniai pa
skirtas komunistinės ideologijos 
skleidėjas Vytautas Radaitis. Pasiro
do, šis rašinys buvo skirtas maskvi- 
nei “Literaturnajai Gazetai”, bet jos 
redakcija teatspaudė pagrindinius 
teiginius. Taigi, dabar vyr. red. V. 
Radaičiui beliko pasinaudoti savo sa
vaitraščio puslapiais. Jis bando men
kinti ir niekinti Vatikano lietuviškų
jų radijo laidų darbuotojus už “falsi
fikavimą istorinių faktų”, neigiančių 
sovietinės santvarkos Lietuvoje at
kūrimą. Kad šią santvarką ne atkūrė, 
bet ginklo jėga Lietuvai primetė so
vietinė okupacija, V. Radaitis nutyli. 
Jo rašinyje nė žodžio nerandi apie 
Stalino ir Hitlerio įvykdytą Lietu
vos pasidalinimą. Jis puola Romoje 
veikiantį Lietuvos istorijos ir religi
nės kultūros institutą, jo darbuoto
jus kaltindamas antisovietinės ideo
loginės akcijos organizavimu ir Vati
kano radijo lietuviškųjų laidų ruoši
mu. V. Radaitis norėtų, kad Vatika
no radijo laidose būtų kalbama tik 
apie Kristų, vengiant minėti sovieti
nę Lietuvos okupaciją ir išeivijos ve
damą laisvės kovą. Pasak jo, kuni
gams nevalia veltis į politiką. Pasi
klausius tokios logikos, kyla klausi
mas — kas davė teisę sovietiniam 
komunizmui ir jo ideologui V. Ra
daičiui kištis į religinius reikalus ir 
persekioti katalikybę Lietuvoje? 
Kompartija skleidžia priverstini ate
izmą marksizmo vardu, o religijos 
mokymą draudžia, nepaisydama net 
sovietinės konstitucijos.

E. KANIAVOS GASTROLĖS
Iš gastrolių Bostone, Čikagoje, Va

šingtone ir Niujorke grįžęs Vilniaus 
operos baritonas Eduardas Kaniava 
“Tiesos” gruodžio 16 d. laidoje pasa
koja: “... Drauge su manimi kelia
vo ir mano žmona, televizijos aktorė 
Barbora Abramavičiūtė, kuri supa
žindino klausytojus su lietuvių poetų 
Salomėjos Nėries, Maironio, Janinos 
Degutytės, tarybinių poečių Veroni
kos Tušnovos, Silvijos Kaputikian ir 
kitų eilėmis. Už Atlanto nuvežiau vi
są šūsnį lietuvių liaudies dainų, ta
rybinių autorių dainų, rusų bei Va
karų klasikų kūrinių. Pažangūs lie
tuviai sutiko mus labai šiltai ir džiu
giai, viską darė, kad koncertai praei
tų sėkmingai, kad vienšnagės dienos 
būtų malonios ir svetingos. Koncer
tų rengėjai negailėjo nei laiko, nei 
jėgų sėkmingumui. Visur salės bu
vo sausakimšos. Žmones čia atviliojo 
lietuviška daina ir tėvynės ilgesys. 
Ilgai netildavo plojimai, klausytojai 
dėkodavo stovėdami, sugiedodavo 
mums “Ilgiausių metų”. Juose — pa
garba Tarybų Lietuvai, meilė tėvų 
žemei, noras ją vėl išvysti ir su jos 
žmonėmis bendrauti. Ypatingai šiltas 
susitikimas įvyko Niujorke, laikraš
čio “Laisvė” redakcijoje, su gerai pa
žįstamais Antanu Bimba, Ieva Mi- 
zariene, Povilu Venta ir kitais.

ST. CATHARINES, ONTARIO
APYLINKĖS VALDYBA 1969 m 

gruodžio 21 d. surengė vaikučiams 
tradicinę Kalėdų eglutę. Dalyvių skai
čius šiais metais buvo rekordinis. 
Pirm. J. šarapnickas pasveikino su
sirinkusius ir padėkojo už taip gau
sų atsilankymą. Meninę dalį atliko 
šeštadieninės mokyklos mokiniai. 
Vaikučiai gražiai pagiedojo kalėdi
nių giesmių, deklamavo eilėraščius, 
skambino pianinu, o publika jiems 
garsiai plojo. Tai nuopelnas šešta
dieninės mokyklos mokytojų" L. 
Siurblienės ir M. Staugaitienės, ku
rios per trumpą laiką sugebėjo vai
kučius paruošti programai. Su dide
liu maišu ant pečių atvyko Kalėdų 
senelis iš Lietuvos. Jis papasakojo 
apie vaikučius Lietuvoje ir išdalino

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mcrin St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.n.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.n.
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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.
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ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

Jiems taip pat suruošėme koncertą. 
Įspūdingas koncertas irgi buvo Bos
tone. čia įvyko kompozitoriaus Vy
tauto Klovos naujo vokalinio ciklo 
“Šienapiūties dainos”, sukurto lie
tuvių liaudies dainų motyvais, prem
jera. Klausytojai šiltai ir nuoširdžiai 
sutiko naująjį kompozitoriaus voka
linį kūrinį. Čikagoje teko laimė dai
nuoti įžymioje koncertinėje estrado
je, talpinančioje 800 žmonių ...” Iš 
E. Kaniavos pranešimo sužinome, kad 
jis du koncertus turėjo surengti 
Jungtinėse Tautose — sovietų atsto
vybėje komunistinių kraštų diploma
tams ir vėliau visiems JT diploma
tams. Tada paaiškėja, kur jo žmo
na B. Abramavičiūtė deklamavo ru
sių poečių V. Tušonovos ir S. Ka
putikian eilėraščius, kurių, matyt, 
yra labai pasiilgę sovietų atstovybės 
prie JT pareigūnai ir tarnautojai. Iš 
viso, Kaniavų koncertai nestokojo 
prosovietinio atspalvio, nepriimtino 
laisviesiems tautiečiams. Jų sėkmin
gumas, ypač dėl publikos gausumo, 
gerokai išpūstas.

ŠVAROS DIENOS
Nuo gruodžio 15 d. iki Naujųjų 

Metų Lietuvoje buvo paskelbtos šva
ros dienos. Gydytoja A. Kukštaitė šia 
proga “Valstiečių Laikraščio” gruo
džio 18 d. laidoje rašo: “Didžiausią 
gyvenimo dalį praleidžiame savo bu
tuose, darbovietėje, mokykloje. Ta
čiau kartais, nesirūpindami namų 
tvarka, švara, asmenine higiena, vis 
dar susergame užkrečiamomis ligo
mis. Viena tokių ligų, kurios plitimui 
didelę reikšmę turi sanitarinės kul
tūros lygis, yra niežai, švaros dienų 
metu respublikos medicinos darbuo
tojai, sanitariniai aktyvistai apsilan
kys jūsų darbovietėse, mokslo Įstai
gose, namuose, patars, kaip laikytis 
asmens higienos taisyklių, ir patik
rins, ar nesergate niežais ...” Įžen
giant į XX amžiaus septintąjį dešimt
metį, Lietuvoje skelbiama kova ... 
niežams, kurie jau seniai yra išnykę 
civilizuotuose kraštuose. Keistai 
skamba ir dr. A. Kukštaitės patari
mas: “Siekiant apsisaugoti nuo nie
žų, būtina laikytis asmeninės higie
nos taisyklių: reguliariai, kas 7 die
nas maudytis, pakeisti baltinius. Ne
miegoti svetimoje lovoje, nevilkėti 
svetimų rūbų, nesinaudoti svetimais 
daiktais__ ” Negi sovietų okupuoto
je Lietuvoje vis dar neužtenka savų 
lovų, savo drabužių ir savų daiktų?

GRĮŽO A. LAURINČIUKAS
“Gimtojo Krašto” pranešimu, po 

atostogų Lietuvoje Niujorkan grįžo 
sovietinis propagandistas A. Laurin- 
čiukas. Jis yra sovietų laikraščio 
“Moscow News” redakcijos oficialus 
atstovas JAV ir Jungtinėse Tautose, 
“Meždunarodnaja Žizn” ir vilniškės 
“Tiesos” korespondentas. “GK” skai
tytojams A. Laurinčiukas pareiškė: 
“Artimiausi mano planai — rašyti 
straipsnius ir korespondencijas laik
raščiams ir žurnalams, šis darbas 
reikalauja daug energijos, kadangi 
skaitytojas darosi vis reiklesnis ...” 
Čia, atrodo, jis turi galvoje paikomis 
pasakaitėmis atskiestą savo knygą 
“Trečioji dolerio pusė”, kurios antro
ji laida rusų kalba buvo išleista 
Maskvoje. Praėjusį rudenį Maskvoj 
ir Vilniuj taip pat buvo išleista jo 
kelionės po Afriką įspūdžių knyga 
“Juodasis kraujas”. V. Kst.

dovanėles. Kiekvienas, prieš gauda
mas dovanėlę, turėjo pasakyti eilė
rašti. padainuoti, paskambinti pia
ninu ir pan. Taip pat Kalėdų sene
lis įteikė apylinkės v-bos vardu dova
nėles šeštadieninės mokyklos moky
tojoms. Kalėdų seneliu buvo St. Kuk
ta. Apylinkės valdybos pirm. J. Ša
rapnickas padėkojo šeštadieninės 
mokyklos mokytojoms už įdėtą dar
bą, klebonui — už patalpas, visiems 
atsilankiusiems ir pakvietė prie vai
šių stalo, kurį parengė vaikučių tė
vai. Kor.

KALĖDINIAME SVEIKINIME, at
spausdintame “TŽ” 1969 m. 51—52 
nr.. klaidingai surinkta pavardė: 
turėjo būti S. Kukta, o ne Kutka. 
Atsiprašome.

Mokame už:
depozitus 5%
Šerus ______    5,5%
už vienų metų terminuotus 
indėlius__.______________ 8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš..... „10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

Klevelando vyrų oktetas. Iš kairės V. Žiedonis, G. Motiejūnas, M. Aukštuolis, R. Babickas (va
dovas), A. Gylys, D. Staniškis, M. Motiejūnas, R. Bublys. Trūksta B. Butkaus. Jie koncertuos 
sausio 24 d. Hamiltono medžiotojų ir žūklautojų baliuje Jaunimo Centre

ft HAMILTON
VYSK. M. VALANČIAUS MO 

KYKLA. gruodžio 21 d. Jaunimo 
Centre surengė tradicinę Kalėdų eg
lutę. Suvažiavo šeštad. mokyklą lan
kantis jaunimas, lietuvių vaikai, ku
rie tos mokyklos nelanko, ir nema
žai vaikų tėvų, čia vaikai sutiko iš 
Lietuvos atkeliavusį Kalėdų senelį, 
kuris turėjo labai panašų į mokyt. 
A‘. Mikalausko balsą, pamatė gražiai 
papuoštą eglę ir mokyklos tėvų ko
miteto pirm. G. Jasevičių, besaugo- 
jantį vaikams paruoštas dovanas. 
Mokykla buvo paruošusi gražią me
ninę programą, kur kiekvienas sky
rius turėjo progos parodyti savo su
gebėjimus. VIII sk. tai progai turė
jo sukūręs net vaidinimėlį “Kaip du 
nykštukai išgelbėjo Kalėdas”. Vei
kalėlio autorės buvo I. Žilvitytė, D. 
Bilevičiūtė ir N. Balsytė. Patys mo
kiniai paruošė dekoracijas, drabu
žius ir grimą. Nors ir netrumpa pro
grama, bet buvo įdomi su giesmėm, 
šokiais, deklamacijom is. Ta
proga buvo pranešti ir KLB švieti
mo komisijos paskelbto rašinių kon- 
kuros laimėtojai. Jaunesniųjų grupė
je už rašinį “Keliauju į mėnulį” II 
premiją laimėjo P. Gutauskas, VI 
sk.; trečią premiją už rašinį “Ma
no saunas” gavo L. Lukavičiūtė, VI 
sk. Vyresniųjų grupėje buvo ir pir
mos premijos laimėtoja V. Riekutė, 
IX sk., kuri buvo pasirinkusi temą 
“Laisvė ir Lietuva”; II premija teko 
D. Pajarskaitei, VIII sk.. už rašinį 
“Kodėl mes galvojame, • kad tėvai 
mūsų nesupranta”; III — J. Jurgu- 
tytei, X sk., irgi už rašinį “Laisvė 
ir Lietuva”. Pirmoji premija buvo 
$15, II — $10. III — $5. Be to, vie
tos laimėtojai bus persiųsti į Toron
tą. kur jie savo rašiniais galės var
žytis su kitų mokyklų rašinių lai
mėtojais ir kur vėl yra paskirtos 
premijos visos Kanados laimėtojams. 
Vietos komisiją, kuri atrinko geriau
sius darbus, sudarė mokyklos ved. J. 
Mikšys, St. Slavinskienė, G. Repšie
nė ir K. Mileris. Pasibaigus progra
mai, vaikai skirstėsi iš salės paten
kinti Kalėdų senio duosnumu. Moky
tojai mokyklos globėjo mons. dr. J. 
Tadarausko patalpose buvo skaniai 
pavaišinti A. Dekshienės paruoštais 
skanumynais Kalėdų proga šeštad. 
mokyklą parėmė: A V parapija — 
$350, Kanados Liet. Fondas — $150, 
KLB Hamiltono apylinkės v-ba — 
$110, J. Valevičius — S5. Stebint tokį 
mokyklos vaiku kalėdinį pasirodymą, 
širdyje darosi džiugu, kad auga daug 
jaunų lietuvių, kurie gražia lietuviš
ka tarsena deklamuoja, skaito ir dai
nuoja mūsų dainas. Ir kyla klausimas, 
kodėl šitų vaikų gero ištarimo nesu
gadina kanadiečių mokykla, drauga
vimas su kaimynų anglų vaikais, ar 
motinos ėjimas į darbą? K. M.

IŠ TAUTOS FONDO pasitraukė K. 
Mileris, skyriaus valdyboje išdirbęs 
6 metus: paskutinius trejus metus 
buvo tos valdybos pirmininku.

ALF. ir L. ŠILINSKAMS vedybi
nio gyvenimo 20 metų sukaktį pri
minė Kalėdų banketui sukviesti sve
čiai. ALGO firma, kurios savininkas 
yra Alf. Silinskas, kasmet savo ben
dradarbiams suruošia prieš Kalėdas 
priėmimą, į kurį patenka ir dauge
lis lietuvių, šiemet priėmimas suta
po su jų vedybine sukaktimi. Inicia
torės p. p. Stabingienė ir Berzinie- 
nė ta proga įteikė dvidešimties me
tų porai sidabrinį arbatos servyzą. 
Sugiedota “Ilgiausių metų”. K. M.

LINKSMAVAKARIS, ruošiamas 
ateitininkų tėvų komiteto, įvyks sau
sio 17, šeštadienį. Jaunimo Centre. 
Rengėjai kviečia visą lietuviškąją vi
suomenę dalyvauti. Programą atliks 
Toronto jaunimas: Bus pristatyti vi
suomenei abiturientai, baigę XII 
gimnazijas klasę. Visi, kurie dar ne
užsiregistravo, prašomi tuoj paskam
binti J. Pleiniui, tel. JA 74876. Vi
siems abiturientams KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba įteiks prisimini
mui po vertingą knygą.

JAUNIMO CHORĄ organizuoja 
ateitininkų sendraugių skyrius. Cho
rui vadovauti sutiko muzikas Vac
lovas Verikaitis. šio choro pirmoji 
repeticija įvyks sausio 11, sekma
dienį, 4 v. p. p., parapijos salėje. Į 
šį chorą yra kviečiamos visos mer
gaitės, pradedant maždaug nuo 14 

metų amžiaus, nežiūrint kokiai or
ganizacijai ar meno vienetui pri
klauso. Organizatoriai tikisi, kad pra
džioje įsijungs visos mergaitės, o 
vėliau ir berniukai.Tuo būdu galės 
išaugti stiprus ansamblis. Tėvai yra 
prašomi savo jaunimui paaiškinti ir 
paraginti, kad visos galinčios dai
nuoti mergaitės įsijungtų į choro ei
les. Visais choro reikalais prašoma 
kreiptis į ateitininkų sendraugių sky
riaus pirm. J. Pleinį.

BŪRELIS ATEITININKŲ per Ka
lėdų atostogas buvo nuvykęs į žie
mos stovyklą-kursus Dainavoje.

“TALKA” ateitininkiškojo jaunimo 
veiklai paskyrė $100. Ateitininkai 
nuoširdžiai dėkoja “Talkos” vadovy
bei už suteiktą paramą.

RELIGINIS SUSIKAUPIMAS, or 
ganizuotas moksleivių ateitininkų 
gruodžio 19—20 d.d., nebuvo gausus 
dalyvių skaičiumi. Vadovavo kun. J. 
lįaudzė. J. P.

MEBZIOTOJŲ IR ŽŪĮ&AUTOJŲ 
zuikių baliaus programą atliks Kleve
lando vyrų oktetas, įsisteigęs prieš 
10 metų ir koncertavęs daugelyje Š. 
Amerikos miestų. Hamiltone pirmą 
kartą pasirodys sausio 24 d. Jaunimo 
Centre. Oktetas yra išleidęs ilgo gro
jimo pramoginės muzikos plokštelę, 
kurią bus galima užsakyti pas okteto 
dalyvius. Savo repertuare turi apie 
85 dainas. Nuo įsikūrimo pradžios 
oktetui vadovauja R. Babickas. Kas 
galėtų priimti okteto narį nakvynei, 
prašoma skambinti P. Sakalui tel. 
383-2881. Zuikių baliui bilietai gau
nami: M. Joniko maisto gaminių 
krautuvėje 1006 Cannon St. E. tel. 
545-6228; Concession Garage tel. 
385-0631, J. Stankus tel. 545-5432 ir 
nas kitus valdybos narius. Valdyba 
kviečia Hamiltono ir apylinkių tau
tiečius baliuje-koncerte dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu: dr. O 

Valaitienei už gydymą ir nepailsta
mą rūpestingumą, prel. dr. J. Tada- 
rauskui už šv. Mišias ir maldas pra
šant Dievą man sveikatos, už lanky
mą ligoninėje ir namuose. Nuošir
dus ačiū visiems mane lankiusiems 
ligoninėje ir namuose, už gėles, do
vanas. laiškus linkint sveikatos ir 
maldas: Kanados Saulių Rinktinės 
pirmininkui S. Jokūbaičiui; Hamil
tono Algirdo Šaulių Kuopos valdy
bai; Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos chorui; Hamiltono katalikių mo
terų draugijos lankytojoms n. p. Ka
činskienei, Kybartienei, Pilipavičie
nei ir Tumaitienei; V. B. Antanai- 
čiams, V. G. Agurkiams, J. N. Bar
ker, K. Dervaitienei už užprašytas 
šv. Mišias, p. Dambrauskui Toronte, 
T. Enskaitienei, E. Gugienei, E. 
Giedraitienei, A. Giriūnui, J. K. Ja- 
nuškevičiams, M. Juodžiui, G. E. Ja- 
sevičiams, A. I. Juodgalviams. V. A. 
Januškoms, J. K. Jagminams Mont- 
realy, p. p. Jakaičiams Londone, P. 
S. Kanopoms, T. Kalmatavičienei, J. 
A. Kšivickiams, E. E. Lengnikams, 
V. A. Laniauskams Cicero, B. E. Mi- 
lašiams, J. A. Mikšiams, p. Mažulai- 
tienei, K. L. Meškauskams, M. Mor
kūnienei Toronte, B. R. Pakalniš
kiams, A. S. Petkevičiams, A. M. Pus- 
dešriams, V. B. Perkauskams, A. Pa
tamsiams, A. V. V. Paulioniams St. 
Catharines, J. M. Rudokams Delhi, 
p. Stradomskienei Delhi, F. E. Sen- 
kams Toronte, V. Stanaitienei, S. 
Slavinskienei, P. O. Savickams, P. 
M. Siuliams, p. p. šimu’ynams JAV, 
E. Tribinevičienei, A. M. Trumpic- 
kams, J. Vaitkui Toronte, G. O. Vin- 
dašiams, L. A. Vindašiams, P. Vait
kui ir šeimai, A. Z. Vainauskams, A. 
M. Vanzeloms. J. M. Zurliams, V. G. 
Stabingiams. Visiems nuoširdus ačiū.

Stasė šukaitienė

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614,

tel. 522-8781 
Hamilton, Ontario

LONDON, ONTARIO
KANADOS SPORTO APYGAR- 

DOS vadovui K. Lukošiui pavedus, 
LLSK “Tauras” rengia Londone Ka
nados krepšinio pirmenybes sausio 
24 d., o gal dar ir 25 d. Dalyvaujan
čių komandų skaičius nulems tai, ar 
pirmenybės bus vieną ar dvi dienas. 
Sausio 24 d. vakare numatomas spor
tininkų ir Londono bei apylinkių vi
suomenės susipažinimo vakaras-pasi- 
linksminimas.

NAUJAI IŠRINKTOJI apylinkės 
valdyba dar nėra galutinai pasiskirs
čiusi pareigomis. Valdybon išrinktie
ji pirmininku išsirinko A. E. Pocių. 
Jis yra 41 m. amžiaus, Vakarų On
tario universiteto biudžeto viršinin
kas, atsakingas už 46 milijonų biu
džetą; laisvai vartoja abi kalbas. Uni
versitete yra 12,000 studentų, jų tar
pe apie 30 lietuvių. A. E. Pociaus 
dėka lietuvių vardas universitete pa
sidarė gerai žinomas.

LLSK “TAURAS” metiniame na
rių susirinkime išrinkta nauja klubo 
valdyba: Daniliūnas, sr., — pirminin
kas ir sekretorius susirašinėjimui L. 
Butkus — vicepirmininkas jaunimo 
reikalams, J. Butkus, sr. — lėšų tel
kimo vadovas ir rėmėjų pirmininkas, 
Br. Misius — iždininkas ir proto
kolų sekretorius. Sporto šakų vado
vai: krepšinio prieš kitataučius — 
J. Brikmanis, prieš lietuvius —'Da
niliūnas, sr., golfo ir atletikos — A. 
E. Pocius, orinio — R. Jocius iš Rod- 
nės, stalo teniso, lauko teniso ir 
šachmatų — V. Navickas. Vadovai 
patys pasirinks sau pavaduotojus iš 
jaunimo gretų. Klubo treneris — J. 
Brikmanis. Revizijos komisijon iš
rinkti: St. Navickas, E. Bliskis ir 
Daniliūnas, jr. Susirinkimo metu ty
los minute pagerbtas praeitą vasarą 
miręs didelis klubo draugas Z. Pau- 
lionis, buvęs Londono apylinkės pir
mininkas. Taip pat padėkota lėšų tel
kimo skyriui ir visiems geradariams 
už ligi šiol klubui suteiktą paramą, 
kurios dėka klubas gali sėkmingai 
veikti. Nutarta paruošti klubo statu
tą ir suorganizuoti rėmėjus. Posėdžio 
metu iškelti trenerio J. Brikmanio 
nuopelnai, pasidžiaugta jo ypatingu 
pareigingumu ir klubui rodomu pa
siaukojimu, aptarti būsimų pirmeny
bių ir pasilinksminimo reikalai.

PRANUI STYGAI padaryta opera
cija šv. Juozapo ligoninėje. Linkime 
veikiai pasveikti. D. E.

NULAUŽTA ŠAKA
IR GIMNAZIJA

1969 m. rugsėjo mėn. suėjo 50 
metų, kai Alytaus mieste rinkosi 
Dzūkijos jaunimas siekti mokslo ir 
šviesos. Nesant tinkamų patalpų ir 
patyrusių pedagogų, sunkūs buvo 
pirmieji žingsniai. Ryžto dėka įstai
ga išaugo į gausią Alytaus valstybi
nę gimnaziją, kurios buvę auklėto
jai ir mokiniai išeivijoje paminėjo 
garbingą sukaktį 1969 m. lapkričio 
28 ir 29 d. Čikagoje. Iniciatyvos 
ėmėsi Čikagoje gyvenantieji alytiš
kiai — E. Juknevičienė, dr. G. Ba
tukas ir kiti. Apie 100 alytiškių su
sitiko Jaunimo Centre. Daug kalbų ir 
prisiminimų susitikus ilgai nematy
tus draugus. Malonu buvo prisiminti 
tas nerūpestingas jaunatvės dienas, 
vėl jaustis jų sūkuryje.

Lapkričio 28 d. vakare apžiūrėjo-* 
mc gana turtingą meno parodą; V. 
Kasiulio, V. Vaičiūno, A. ir V. Petri- 
konių, Juodžio, Daugvilos ir kitu 
Alytaus gimnazijos auklėtinių kūri
nius. Lapkričio 29 d. Jaunimo Cent
ro sodelyje padėjome vainiką miru
siųjų prisiminimui, bažnyčioje jun- 
gėmės maldoje su visais esamais ir 
išsiskirsčiusiais visame pasaulyje. Sa
lėje atidarymo žodį tarė E. Jukne
vičienė ir pakvietė pranešėju dr. G. 
Baluką. St. Barzdukas, buvęs gimna
zijos direktorius ir dabartinis Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, trumpu žodžiu perbėgo vi
są gimnazijos gyvenimą nepriklau
somoj Lietuvoj ir dabar. Po to sekė 
literatūrinė dalis, kurią atliko K. 
Bradūnas, V. Volertas i^V. Kava
liūnas. E. Juknevičienė įteikė $1.200 
Amerikos Lietuvių Fondui Alytaus 
gimnazijos vardu su viltimi, kad vė
liau papildys iki $3.000. Scenos vir
šuje pritvirtinta nulaužta pušies ša
ka, lyg tai būtų atvežta iš Alytaus ši
lo, priminė vakaro dalyviams sim
bolinę reikšmę — jos ir mūsų vie
nodą likimą. B. S.
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

VLIKO SEIME IŠRINKTA naujo
ji valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm.—dr. J. K. Valiūnas, vicepirm. 
— J. Audėnas ir.dr. Br. Nemickas, 
sekr. — St. Dzikas, finansų tvarky
tojas — J. Valaitis, narys mokslo ir 
studijų reikalams — dr. J. Puzinas, 
jaunimo reikalams — R. Kezys.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE po 
sėdžiavusi JAV LB centro valdyba 
nutarė išleisti mokslo ir kultūros 
simpoziumo darbus. Valdybos pirm, 
inž. B. Nainys buvo įgaliotas kreip
tis į simpoziumo programų vadovus 
ir paskaitininkus, atsiklausti jų nuo
monės ir prašyti juos paruošti savo 
darbus spaudai. Tikimasi, jog galu
tinį sprendimą bus galima padaryti 
po poros mėnesių, kai bus gauta vi
sa medžiaga. Klevelando “Grandi
nėlė” yra gavusi Kolumbijos švie
timo ministerijos kvietimą gastro
lėms. Ji galėtų surengti koncertus 
ne tik Kolumbijoje, bet ir kituose 
P. Amerikos kraštuose, jeigu būtų 
surasta lėšų. “Grandinėlės” vadovas 
Liudas Sagys išvykos globėju ir rė
mėju prašo būti JAV LB centro val
dybą, nes lėšas teks rinkti JAV lie
tuvių tarpe. Valdyba nutarė prisiim
ti globėjo pareigas. Pirm. inž. B. 
Nainiui ir V. Adamkavičiui pavesta 
susisiekti su atitinkamomis JAV val
džios įstaigomis ir amerikiečių or
ganizacijomis, kurios kelionę galėtų 
paremti stambesnėmis sumomis. JAV 
LB centro valdyba pritarė PLB vi
suomeninių reikalų vicepirm. H. 
Brazaičio iniciatyvai sušaukti ALTos 
ir JAV LB centro valdybos pasita
rimą, kurio uždavinys bus pašalinti 
dabartinius nesutarimus. Kadangi 
nesutarimų pagrindas yra Vasario 16 
minėjimų aukos, toks pasitarimas 
numatomas Jaunimo Centre sausio 
10—11 d. d., kad visi nesklandumai 
būtų pašalinti prieš Vasario 16 šie
metinius minėjimus ir kad laiku 
apie tai būtų painformuota lietuvių 
visuomenė. Valdyba patenkino “Li- 
tuanus” žurnalo fondo prašymą at
siųsti JAV LB kontrolės komisiją jo 
iždo knygoms patikrinti.

RUOŠIAMA NAUJA LAIDA sąra
šo (elencho) lietuvių katalikų kuni
gų išeivijoj. Prie adresų norima pri
dėti ir telefonų numerius. JAV lietu
viai kunigai, kurių telefono numerio 
nėra “The Official Catholic Directo
ry”, taipgi kitų kraštų kunigai pra
šomi nedelsiant pranešti savo tele
fono numerį ir adresą, jeigu pasi
keitęs: Rev. Titas Narbutas. 1922 
Leo St., Dayton, Ohio 45404, USA.

Švedija
ZIGFRIDAS KALVAITIS “Goęte- 

bergs-Tidningen” laikraštyje paskel
bė pernykštės viešnagės Lietuvoje 
įspūdžius. Pirmajame rašinyje “Lie
tuva progreso kelyje” jis mini maty
tas naujas pramonės įmones, namų 
statybą, naująjį Elektrėnų miestą bei 
jo elektros jėgaines, naujus kelius, 
prekybą su Švedija. Iš Švedijos Lie
tuvon importuojamos mašinos gamy
bos įmonėms, aparatūra ir instru
mentai gvdymo įstaigoms. Iš Lietu
vos Švedija įsiveža plytas, drenažo 
vamzdžius, žemės ūkio gaminius ir 
gėlų vandenų vėžius. Antrasis raši
nys “Kultūra Lietuvoje” skiriamas 
senųjų pastatų restauravimui, liau
dies meno kūrinių apsaugai, dainos 
ir muzikos festivaliams, lietuvių kal- 
bon išverstoms švedų rašytojų kny
goms. Straipsnio ištraukas paskelbė 
Vilniuje leidžiamas “Gimtasis Kraš-

SAU LT STE.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 

Visuotinis KLB apylinkės narių su
sirinkimas įvyko 1969 m. gruodžio 
14 d. Dalyvavo, palyginti, gana ne
mažas narių skaičius — 33 asmenys. 
Kadangi valdyba, užbaigusi savo ka
denciją (dvejus metus), iš pareigų 
pasitraukė, buvo išrinkta nauja. Po 
rinkimų sekė einamųjų reikalų 
svarstymas bei sumanymai būsimai 
veiklai. Naujoji valdyba pareigo
mis pasiskirstė: pirm. Z. Girdvainis, 
sekr. A. Vanagas, ižd. J. Valas, šal
pos Fondo reikalams — A. Vanagie
nė. Taip pat išrinktas naujas Tautos 
Fondo įgaliotinis S. Druskis. I rev. 
komisija išrinkti: V. žurauskas, B. 
Dabulskis ir J. Duoba. Naujo u aoyl. 
valdyba kviečia visus tautiečius ben
dradarbiauti kolonijos veikloje Vie
toje kritikos prašo ateiti su pa^bn. 
sumanymais, patarimais. Tiktai vi
si bendromis jėgomis išlaikysime 
tautinę veiklą mūsų negausioje ko

Alytaus gimnazijos 50 metų sukakties minėjime Čikagoje susitiko 
daugybė buvusių mokinių ir mokytojų

tas”. Jos visos yra palankios vilniš
kės kompartijos linijai Nemačius 
originalo, neįmanoma pasakyti, kaip 
tie Z. Kalvaičio rašiniai iš tikrųjų 
atrodė. Negi juose nebuvo nė žodžio 
politinei tikrovei atskleisti? Tokiu 
atveju abu Z. Kalvaičio rašiniai būtų 
aiški paslauga kompartijos propa
gandinei linijai. Iš kitos pusės, juo
se galėjo būti ir tokių prasitarimų, 
kuriuos “GK” redakcija praleido, 
pasitenkindama palankiomis nuo
trupomis.

Vokietija
PRIEŠ KALĖDAS Bad VVoerisho 

fen miestelyje kun. A. Bangos ini
ciatyva buvo surengtas oficialus pri
ėmimas vysk. A. Deksniui. Burmist
ras A. Ledermann aikštę prie Šv. UI- 
richo bažnyčios ir klebonijos, kur 
yra įsikūręs lietuvių sielovados 
centras, oficialiai pavadino Litauen 
Platz, t.y. Lietuvos aikšte. 1969 m. 
gruodžio 14 d. vysk. A. Deksnys at
laikė pontifikalines Mišias Sv. Ulri- 
cho bažnyčioje už savo pirmtaką a. 
a. vysk. Pr. Brazį. Pamokslą pasa
kė dekanas A. Haider. Mišių metu 
parapijos choras, pritariant orkest
rui, lotynų kalba giedojo F. Schu- 
berto Mišias. Po pamaldų Įvykusia
me vysk. A. Deksnio priėmime pa
rapijos salėje dalyvavo Augsburgo 
vysk. J. Stimple, imigrantų reikalus 
tvarkantis vysk. A. Kindermann, ku
rio mokiniu Prahoje yra buvęs a. a. 
vysk. Pr. Brazys kunigų seminari
joje. Dalyvių tarpe taipgi buvo Bad 
Woerishofen burmistras A. Leder
mann, apskrities vadovybė, abiejų 
katalikų parapijų, evangelikų para
pijos kunigai ir eilė kviestinių sve
čių. Vysk. A. Deksnys lietuvių cent
re surengė vakarienę Augsburgo 
vysk. J. Stimple pagerbti. Joje da
lyvavo Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovados direktorius prel. J. Avi
ža ir keletas svečių. Vakarienė suda
rė progą pasikalbėti su Augsburgo 
vysk. J. Stimple, kuris pažadėjo lie
tuvių sielovados centro išlaikymu ir 
aplamai lietuvių reikalais rūpintis 
Vokietijos vyskupų konferencijoje. 
Vysk. A. Deksnys Kalėdas atšventė 
ir Naujuosius Metus sutiko Romoje.

Britanija
PRANO DZIDOLIKO vadovauja- 

mas Šv. Cecilijos choras surengė 
metinį koncertą Glasgow mieste, 
Bellshill lietuvių institute. Paverg
tųjų tautų savaitės proga žodį tarė 
prel. J. Gutauskas. Šv. Cecilijos 
choras, kuriam ilgus metus vadova
vo dabar jau mirusi muzikė P. Var- 
naitvtė-Mullen, gieda lietuviškose pa
maldose ir yra surengęs daug kon
certų. Lapkričio 16 d. jis dalyvavo 
Glasgow universiteto suorganizuota
me šešiolikos tautybių tarptautinia
me koncerte.

LONDONO LAS SKYRIUS ka 
riuomenės šventės proga surengė 
pusantros valandos trukusį koncertą, 
kurio programą atliko sopranas Van
da Galbuogytė, mezzo-sopranas Vi
da Gasparienė ir jaunoji šokėja Ja
nina Vainoriūtė. Programoj — ope
rų arijos, lietuvių ir kitų tautybių 
kompozitorių dainos. Balerina J. 
Vainoriūtė pašoko porą improvizaci
jų, vieną jų — pagal “Malūno” mu
ziką. Minėjimas - koncertas buvo pra
dėtas trumpu P. Mašalaičio žodžiu, 
žuvusiųjų karių pagerbimu tylos mi
nute. Dalyvavo apie 200 londoniškių 
ir svečių iš Nottingham, Kettering ir 
netgi Kanados. Bendrą vakarienę pa
ruošė Šv. Onos draugijos narės.

MARIE, ONT.
lonijoje.

IŠ HAMILTONO į mūsų koloniją 
atsikėlė tautiečiai Elena ir Antanas 
Šimkevičiai (Sims). Čia jie įsigijo 
nemažą, labai gerame stovyje vieš
butį su naktiniu klubu ir alaus ba
ru. Linkime jiems sėkmės naujame 
versle ir kviečiame į mūsų veiklos 
eiles. A. V.

SUDBURY, ONT.
PADĖKA

Mieliems Sudburio bičiuliams, su- 
ruošusiems išleistuves į pensiją ir 
Floridą, nuoširdžiai dėkoju. Ypač 
didelė padėka priklauso pobūvio 
rengėjams — p. p. Lumbiams, Ja^ū- 
nams, Labuckams. Kraujal'a ns. Taip
gi labai dėkoju visiems bičiukams, 
kurie taip gausiai dalyvavo ir mano 
šeimai suteikė didelį džiaugsmą. Vi
siems tariu viešą, lietuvišką pade- 
ką —

Jonas Ručinskas ir šeima



Laureatų ir angelų mieste
Lankytojo pastebėjimai ir pasikalbėjimai saulėtoje Kalifornijoje
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C KULTORIffiJE VEIKIOJE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vienas iš trijų
Trys Budriūnai, trys broliai, 

trys muzikai. Jaunesniems tau
tiečiams sunku būdavo atskirti 
vieną nuo kito. Besilankant Los 
Angeles mieste, teko arčiau įsi
žiūrėti į Bronių Budriūną, ku
ris muzikos srityje yra jau iš
varęs plačią vagą. Iki šiol jis 
yra sukūręs per 50 įvairių kū
rinių, jau paskelbtų. Kiek jų 
sukrauta stalčiuose, jis vienas 
težino. Užėjęs į rezidenciją, ran
di jį savo studijoj prie pianino. 
Čia, matyt, jis'ir kuria ir savo 
mokinius lavina. Spinta pilna 
gaidų, muzikos plokštelių. Tai 
muziko Br. Budriūno kūrybos 
derlius. Atrodo, jis jau nebe- 
žus, nes atspausdintas šimtais 
egzempliorių.

— Ar neturite vargo su gai
dų atspausdinimu? — paklausiu 
šeimininką, vartantį savo nau
jausios kūrybos lapus.

— Nelengva, nes pareikalavi
mas tokios literatūros yra la
bai mažas. Instrumentalistų, vo
kalistų, chorų bei kitų muziki
nių vienetų turime nedaug, nors 
plačioji publika muziką mėgsta. 
Deja, be gaidų, kuriomis publi
ka nesidomi, neįmanoma turtin
ti muzikinės srities, — aiškina 
Br. Budriūnas.

— Gal gi kokie fondai ateina 
į talką?

— Deja, ir fondą gaidoms 
leisti reikia pačiam susiorgani
zuoti. Toks fondas yra sudary
tas ir vadinaši “Fund for Pu
blishing Works of Bronius Bud
riūnas” (Lincoln Savings and 
and Loan Association of Los 
Angeles. Calif.). Jis yra pagel- 
bėjęs išleisti jau nevieną kūri
nį. Jei atsirastų daugiau to fon
do talkininkų, galima būtų at
spausdinti daugiau ir kūrinių. 
Rėmėjai galėtų kreiptis ir ma
no adresu (2620 Griffith Park 
Blvd.. Los Angeles, Calif. 90039, 
USA).

— Ką naujo kuriate šiuo me
tu?

— Daug teko padirbėti su 
kantatomis pagal poeto Ber
nardo Brazdžionio tekstus. Vie
nas naujausių mano kūrinių yra 
įžanginė giesmė “The Baltic 
Story” draminiam veikalui, kurį 
yra parašęs John Havard Kana
doje. Teksto autorius yra estas . 
Gustav Suits ir vadinasi “Rise 
My Ringing Word”.

Čia nat kompozitorius pagro
jo angliškąją giesmę iš magne
tofono juostos. Skamba ji su ryž
tinga didybe, giliu skundu ir vil
timi. Vėliau girdėjau, kad “The

Prūsų kalbos paminklai
DR. M. ANYSASTokio vardo knyga kalba apie 

prūsų, t. y. prutėnų (prutenorum 
gentes) kalbos paminklus ryšium 
su Prūsijos hercogo Albrechto 
įsakytu katekizmo atspausdini
mu senprūsių — prutėnų kalba. 
Knyga paruošta okup. Lietuvos 
Mokslo Akademijos centrinės 
bibliotekos Kaune 1966 m. išleis
ta “Minties" leidyklos Kaune. 
Spausdinta K. Požėlos spaustu
vėje. Kaune. Tiražas 2.000 egz. 
Knygą yra paruošęs Vytautas 
Mažiulis, redakcinė kolegija — 
J. Galvydis. A. Ivaškevičius (ats. 
redaktorius*. J. Marcinkevičius 
V. Mažiulis.

Spausdinant prisidėjo: J. Kar- 
delytė. dail. A. Kučas; techn. 
redaktorius — C. Vyšomirskis. 
korektorė E. Vaitkūnienė.

Tarinys
Pratarmėje sakoma, kad lie

tuvių ir latvių kalbų artimiausia 
giminaitė esanti prūsų kalba, la
bai svarbi tyrinėjantiems ne tik 
baltiečių, bet ir kitas indoeuro
piečių kalbas. Atsižvelgdamas į 
tai, baltiečių ir slavų kalbų tar
pusavio santykių tyrinėjimo ko
ordinacinis pasitarimas, įvykęs 
1962 m. birželio 21—22 d. Vil
niuje, rekomendavo paspartinti 
prūsų kalbos studijas. Tam rei
kalui buvo svarbu išleisti ir pa
čius prūsų kalbos paminklus, 
kurių paskutinis — R. Trautma- 
no 1910 m. leidinys yra tapęs 
bibliografine retenybe. Be to, 
geriausi prūsu kalbos raštai — 
katekizmai niekuomet dar nebu
vo išleisti fotografuotiniu 
(labiausiai autentišku) būdu.

Toliau sakoma, kad šiame lei
dinyje fotografuotiniu būdu yra 
skelbiami visi svarbieji prūsų 
kalbos paminklai: Elbingo žody
nėlis, S. Grunau žodynėlis. Goet- 
tingeno egzempliorius ir visi 
trys katekizmai. Fotografijos 
esančios darytos iš originalų; iš
imtis — Elbingo žodynėlis, ku
ris fotografuotas ne iš originalo, 
kurio likimas nėra žinomas, bet 
iš faksimilės. Katekizmų foto
kopijos esančios orimnalinio dy
džio. o žodynėlių šiek tiek su
mažintos. Dėl vietos stokos fo- 
tografuotiniai tekstai čia nėra 
transliteruojami, t. y. transpo
nuojami. Išimtis nadaryta Goet- 
tingeno žodynėliui, kurio trans

literacija pridedama šio leidinio

Baltic Story” autorius labai pa
tenkintas kūriniu.

— O sakykite, kur randate 
įkvėpimo savo kūrybai?

— Sunku pasakyt. Kartais 
melodija gimsta savaimingai, 
savotišku blykstelėjimu. Kiek 
pastebėjau, melodiją dažniau
siai pažadina skaitomas tekstas, 
ypač poezijos. Taip buvo pvz. 
kuriant melodijas Br. Brazdžio
nio parašytoms kantatoms.

— Atrodo, Brazdžionio - Bud
riūno derinys labai sėkmingas, 
— įterpiu.

— Matote, St. Santvaras turi 
kompozitorių J. Gaidelį, K. Bra- 
dūnas — D. Lapinską, o B. Braz
džionis — Br. Budriūną...

Man rūpėjo religinės muzikos 
kūryba. Čia pjūtis didelė, o dar
bininkų maža. Tad ir 'paklau
siau:

— Kaip Jums atrodo religi
nės muzikos sritis?

— Čia daug dirvonų. Naujų 
kūrinių pasirodo labai mažai, 6 
ir tie retai kur atliekami." Dili
name senas, tradicines giesmes, 
kurių tarpe daug lenkiškų. Net 
ir kompozitorius J. Naujalis ne
vengė lenkiškų melodijų. Per jį 
lietuvių religiriėn muzikon atėjo 
lenkiškų melodijų. Kartą jis 
man aiškino, kad atsistatant Lie
tuvai reikėjo skubiai duoti lie
tuviškų giesmių. Tais laikais esą 
buvo kreipiamas dėmesys dau
giau į lietuvišką tekstą, o ne į 
melodiją.

— Kodėl mūsų kompozitoriai 
dabar nekuria religinių gies
mių?

— Negalėčiau pasakyti, kad 
jie visai nekuria religinių gies
mių, — aiškino Br. Budriūnas.

Kompozitorius Bronius Budriūnas kuria kantatą Los Angeles, Ka
lifornijoj

pabaigoje.
Pirmajame veikalo skyriuje 

“Prūsai” pateikiamos svarbes
nės istorinės žinios apie prūsus, 
antrajame “Kalbos paminklai” 
apžvelgiami prūsų raštai, skel
biami kaikurie fragmentiniai 
prūsų kalbos paminklai. Trečia
sis skyrius “Rašyba” eina grafi
niu - fonetiniu įvadu į toliau 
skelbiamus prūsų kalbos teks
tus.

Prūsai
• Rašoma, kad prūsai yra tie 

patys baltiečiai, kaip ir lietuviai 
bei latviai. Prūsų kalba esanti 
artimiausia lietuvių bei latvių 
kalbų giminaitė. Kalbos bend
rybių su lietuviais bei latviais 
prutėnų kalba turinti mažiau, 
negu lietuvių kalba su latvių. 
Prutėnų kalba išlaikiusi daugiau 
archaizmų, negu lietuvių kalba, 
o pastaroji — daugiau, negu 
latvių kalba. Prutėnų kalba, 
bent savo žodynu, esanti labiau 
artimesnė lietuviu nei latviu kal
bai)?).

Be kalbos giminystės, prūsus 
su kitais baltiečiais artimai ri
ša kultūros, tradicijos, senosios 
religijos bendrumas ir teritori
jos vientisumas. Todėl negali
ma abejoti, kad iki XIII š., kai 
kryžiuočiai pavergė prūsus, pa
starieji su lietuviais bei kitais 
baltiečiais aiškiai jautėsi esą ar
timiausi giminaičiai. Tą pačią 
baltiečių tautinio bendrumo 
sampratą atsnindi ir Lietuvos 
did. kunigaikščio Vytauto teisė
tas reikalavimas, pareikštas 
1413 m. Salyno derybose pasite
pusiam po Žalgirio mūšio (1410) 
kryžiuočių ordinui: “Prūsai yra 
buvę taip pat mano tėvų žemė 
ir ją. kaip savo tėvų palikimą, 
aš reikalausiu iki bsos upės”.

Atitaisytina klaida
Reikia pasakyti, kad čia leidė

jai gerokai suklydo jų minėta
me šaltinyje (Codex Ėpist. Vi- 
toldi, p. 257). Atrodo, kad jie 
originalo niekuomet nėra skai
tę ir kartoja anksčiau žurnaluo
se tilpusius straipsnius. Minė
tas pasikalbėjimas įvyko ne Sa
lyno sutarties metu (1398), bet 
15 metų vėliau — 1413 m., kai 
vyko pasitarimai tam Vytauto, 
imperatoriaus įgaliotinio Makro

— Jų šiek tiek yra, bet ir tos 
guli stalčiuose ar spintose. Ne
matyti platesnio susidomėjimo 
iš kunigų ir chorvedžių pusės. 
Be to, reikia ir giesmėms tinka
mų, skambių tekstų. Pvz. esu 
sukomponavęs vieną kalėdinę 
melodiją lietuviškam ir angliš
kam tekstui. Angliškoji versija 
jau gerokai paplito, o lietuviš
koji — mažai. Tarptautiniuose 
leidiniuose, kur atspaustos įvai
rių tautų kalėdinės giesmės, yra 
ir lenkų giesmių. Mes gi jas lai
kome savomis, nors iš tikrųjų 
taip nėra. Tai rodo ir pati me
lodija, primenanti lenkiškus šo
kius.

— Rodos, esate sukūręs me
lodijas lietuviškiems Mišių teks
tų vertimams. Kaip sekasi su jų 
giedojimu?

— Panašiai, kaip ir su viso-
mis naujomis giesmėmis. Jos 
sunkiai prigyja. Parašiau Mišias 
šv. Kazimiero garbei ir laimė
jau “Laiškų Lietuviams” premi
ją. Tai lengvos Mišios, skirtos 
vienam balsui arba dviem, taip
gi chorui. Los Angeles lietuvių 
bažnyčioje kartais giedame, 
ypač kaikurias dalis. Mūsiškis 
choras ir pamaldų dalyviai su 
jomis jau apsipratę.

Iš tikrųjų Br. Budriūno vado
vaujamas* parapijos choras įspū
dingai gieda per pamaldas — 
pasižymi baisingumu, darnumu 
ir lietuvišku repertuaru. Jam 
talkina sol. Dapšys, apdovano
tas puikiu balsu. Chorui pirmi
ninkauja Algis Raulinaitis.

Baigus pokalbį, muz. Br. Bud
riūnas apdovanojo gaidomis^ ir 
savo kūrybos muzikos plokšte
lėmis. Pr. G. (Bus daugiau) 

ir ordino dėl Žemaitijos sienų 
nustatymo bei Veliuonos pilies 
nugriovimo. Tuomet Vytautas, 
remiantis minėtu šaltiniu, pa
sakė: “Pruszen ist och miner 
elder geweszen und ich will is 
ansprechen bis on di Osse, wen 
is so min vetirlich erbe ist.” 
Čia kalbama ne apie kokią Ossos 
upę (upės vardas visai neminė
tas), bet Osse. Tų laikų suprati
mu reiškė Ostsee — Baltijos jū
ra. čia buvo kalbama apie Že
maitijos sienų nustatymą, o Že
maitija tuomet ėjo iki Baltijos 
jūros. Ir imperatoriaus delega
tas Makro savo sprendime pasa
kė, kad Klaipėda yra pastatyta 
žemaičių žemėje. Noriu tik pa> 
tikslinti, kad nei Kęstutis, nei 
ankstyvesnieji Lietuvos arba 
Žemaitijos kunigaikščiai niekuo
met nėra valdę senprūsių kraš
to ligi Vyslos. Tą, be abejonės, 
žinojo ir Vytautas.

Kiti klausimai
Toliau kalbama apie Korneli

jų Tacitą, gyvenusį 55-120 m. 
po Kr., kuris savo rašytoje is
torijoje pirmą kartą paminėjo 
aisčių gentis. Toliau rašoma anie 
graikų mokslininką Klaudijų 
Plotomėjų, kuris savo geografi- 
ios knygoje mini prūsų gentis 
“galindus” ir “sudonus”, jeigu 
šie tikrai yra vėlesnieji galindai 
ir sudaviečiai.

Toliau cituojamas senatorius 
Kasiodoras, buvęs rytų gotų ka
raliaus Teodoriko sekretorius, 
kuris karaliaus vardu rašė pa
dėkos laišką prie jūros gyvenan
tiems aisčiams. atsiuntusiems 
karaliui Teodorikui gintaro do- 
’’anų. Kartu minimas ir gotų is
torikas Jordanis. parašęs veika
lą apie gotu ir getų kilmę ir ju 
žvrius, kuriame yra minimos net 
aisčių gyvenvietės: jie gyvenę 
nrie jūros kažkur netoli nuo 
Vyslos žiočių. Trumpai minimas 
frankas Einhard ir anglu saksų 
karalius Alfred. Ten irgi kalba
ma anie aisčius.

Aisčių vardas su Vulfstanu 
istorijos šaltiniuose nuo IX š. 
galo išnyksta. Jis, galimas daik
tas, perkeliamas estams ir maž
daug nuo šio laiko pasirodo jų 
pakaitas — prūsų vardas. Pirmą 
kartą Bavarijos geografas juos 
vadina “Bruzi”. Vėliau, apie 
965 m., juos “Brus” vardu mini

Adomas Galdikas, “Žvejai". Detalė iš triptiko Pary
žiaus tarptautinėje parodoje 1937 m.

Iškilusis kūrėjas ir mokytojas
Iškeliavo dail. Adomas Galdikas, palikęs gausų būrį mokinių 

ir daug brandžių kūrinių
TELESFORAS VALIUS

Niujorke 1969 m. gruodžio 8 
dienos vakare Adomas Galdikas, 
užbaigęs taip įtemptą kūrybinį 
gyvenimą, jau ilsėjosi Shalinš 
laidotuvių koplyčioje. Tautiečiai 
rinkosi neeiliniam atsisveikini
mui. Didelio ir sugretinimo ne
randančio kūrėjo palaikai suda
rė išimtinę nuotaiką susikaupi
mui ir apmąstymui.

Poetas Leonardas Andriekus 
savo atsisveikinimo kalboje taik
liai apžvelgė A. Galdiko, kaip 
žmogaus bei kūrėjo, gyvenimą 
ir pastatė dailininką šalia M. K. 
Čiurlionio. Gal tai teisingas su
gretinimas, žiūrint iš tam tikro 
taško. Yra tačiau sričių mūsų 
dailėje, kur A. Galdiko vaidmuo 
taip svarbus, kad negali būti 
gretinamas net su mūsų įsisa
vintu genijum. Viena iš jų — 
lietuvių grafika.

A. Galdiko dėka lietuvių gra
fika tebėra iškili Vakarų pasau
lyje, o taip pat ir šiandieninėje 
Lietuvoje.

Jau 1926 m. A. Galdikas su
organizavo grafikos studiją Kau
no Meno Mokykloje. Ilgus metus 
jai vadovavęs A. Galdikas išlei
do daugelį studentu ir ne vieną 
jų nukreipė brandžios* kūrybos 
linkme. Dalis ju dar ir šiandien 
sava kūryba reiškiasi Vakaruose 
arba šiandieninėie Lietuvoje. Jo 
tvirtai įsąmoninti nrincipai gra
fikoje neabejotinai ir dabar skie- 
nijami jaunajai grafiku kartai 
Vilniuje. Buvę A. Galdiko stu
dentai šiandien yra profesoriai 
arba docentai. Džiugu, kad šian
dieninė grafika Lietuvoje yra 
taip stiori šalia tapybos ir skuln- 
tūros. Ji vėl yra tanusi viena ryš
kiausiu sričių dailėje.

A. Galdikas gimė 1893 m. Že
maitijoje. Meną studijavo baro
no Štiglico meno mokykloje Pet
rapilyje. 1919 m. lankėsi Stock- 
holme lietuviškųjų pinigų spaus

Nauji prof. dr. A. Ramūno veikalai
7. Development of The Whole 

Man Through Physical
Education

Išleido Otavos univensitetas, 435 psi. įrodę 
parose Avery Brundage, tarptautinio olimpi
nio komiteto pirm. Prof. J. Mo rita in pareiškė 
apie šį darbą: "Tai galutinis klausimo išryš
kinimas".

2. Dialogue entre Rome et
Moscou (prancūzu kolba)

Ekumeninis žvilgsnis j Rusijos ir Europos san
tykiu raidą praeityje, dabartyje ir ateityje, 
įžangą parašė Austrijos kardinolas Koenig. 
Išleido Otavos universitetas.

3. Iš sutemų j aušrą Visi Se pikolai gaunami
Nou.os minty, ape imo,u, taut, ir imonij, Per "Tėviškės Žiburių" ad-

į kosminiam šimtmečiui prasidedant. FHiniStraCI ją.

Ispanijos keliautojas Ibrahim - 
ibn - Jakub, kuris juos arabų 
kalboj irgi vadina “Brus”. Vei
kale toliau pateikiamos visos 
senprūsių giminių vardo formos 
iki Peter von Diisburgo kroni
kos 13 šimtmetyje. Ten veikalo 
rašytojas nurodo atskiru genčių 
pavadinimus ir pažymi jų gyve
namąsias sritis.

Atskirų sričių pavadinimams 
vartojamos būgiškos formos. Iš 
Pogežanos padaroma Pagudė, iš 
Pomezanos Pamėdė, iš Warmia 
Varmė, iš Sudawia padaroma 
Sūduva, iš Nadraviios Nadruva 
ir iš Skalavijos Skalva.

(Bus daugiau) 

dinimo reikalu, 1923 m. — Ber
lyne būsimos grafikos studijos 
meno mokykloje reikalais. Čia 
jis pirko spausdinimo presus ir 
susipažino su litografijos bei 
metalo technikomis. Keliais at
vejais A. Galdikas lankėsi Pa
ryžiuje, Varšuvoje ir kitur. Ke
lionės neleido A. Galdikui su
stingti savo kūryboje ir grafikos 
studijoje. Studentai tai jautė ir 
todėl skverbėsi jo vadovauja- 
mon studijon.

A. Galdiko mokymo metodas 
buvo fantastiškas! Dvasinė ir fi
zinė jėga tryško iš kiekvieno jo 
žodžio. Ypač taisymo metu jo 
žodis buvo staigus, be galo taik
lus ir žaibais blykčiojąs. Vargas 
būdavo studentui, jeigu jis tos 
įtemptos žodžių kanonados ne
galėdavo suprasti, pasisavinti. 
Skatindamas individualią išraiš
ką asmeninėje studento kūrybo
je. A. Galdikas žvelgė į taiso
mąjį darbą ne autokratišku 
metodu, bet laikėsi arčiausiai 
sprendžiamosios problemos. Iš 
studento reikalavo daug, todėl 
taisymo metu atsiradusi proble
ma kompozicijoje būdavo A. 
Galdiko labai rūpestingai spren
džiama tik jam būdingu žemai
tišku žodžiu. Jo žodynas buvo 
tik jam būdingas, galdikiškas: 
be galo malonybinis ir pilnas 
paskatinimo, jei studento darbe 
reikalai klostėsi laimingai, ta
čiau griausmingas; daugeliui net 
pirmą kartą girdimas ir negai
lestingas žemaitiškas barimasis. 
jei studento kompozicija būda
vo sujaukta. Tuo atveiu nevie
nai kolegei teko ir ašarą nu
braukti. Tai tiesa. Tačiau taip 
pat tiesa, kad Galdikas, kaip 
profesorius, turėjo ką pasakyti 
ir mokėjo tai pasakyti. Tiktai ta 
anlinkybė ir padarė A. Galdiką 
vienu retųjų mokytojų mūsų 
grafikoje.

Atsiųsta paminėti
Varpas nr. 9, 1969 nr>. Varpininkų 

Filisterių Draugijos žurnalas, lei
džiamas tautos ir žmogaus laisvei, 
tautinei kultūrai ir lietuvybei, šis 
numeris turi 224 knygos formato psl. 
Redaguoja Antanas Kučys. Administ
ratoriaus adresas: Titas Briškaitis, 
1214 N. 16 Ave., Melrose Park, Ill. 
60160, USA.

Pranešėjas nr. 3, 1969 m. lapkri
tis. Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos neperiodinis biulete
nis, redaguojamas Vyt Alanto.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 8-9. Adresas: 7742 So. 
Troy St, Chicago, Ill. 60652, USA

PROF. A. MACEINA, iki šiol dės
tęs religijos filosofiją Miunsterio 
universitete, V. Vokietijoj, dėl su- 
silpnėjosios sveikatos nuo š. m. pa
vasario numato pasitraukti į pensi
ją ir pasilikti universitete profeso
rium emeritu, dėstančiu tiktai pasi
rinktu laiku ir pasirinkta tema. Pro
fesorius yra parašęs daug veikalų ir 
straipsnių, kurie dar nėra paruošti 
spaudai. Naujausias jo veikalas vo
kiečių kalba išėjo iš spaudos 1969 
m. pabaigoje ir vadinasi “Sowjeti- 
sche Ethik und Christentum”. Išlei
do Eckart Verlag, Witten, W. Ger
many. Tai 203 psl. veikalas, sudary
tas iš autoriaus paskaitų, kurias jis 
skaitė pakviestas Vestfalijos evan- 
gelinės akademijos Bochumo židi
nio. Prof. A. Maceina ten nagrinėja 
įprastu savo platumu bei įžvalgumu 
sovietinį žmogų, išaugusį revoliuci
joje ir pradžioje neturėjusį oficia
lios etikos. Pastaroji atsiradusi vė
liau ir savo pagrindu paėmusi ateiz
mą ir kolektyvizmą. Autorius taipgi 
nurodo jos santykį su krikščionišką
ja etika ir jos pagrindus. Šiuo me
tu prof. A. Maceina ruošia veikalą 
lietuvių kalba “Didieji klausimai”, 
kurį išleis “Krikščionis gyvenime”.

PERSEKIOJAMAI K A T A L IKŲ 
BENDRIJAI skirtą koncertą Niujor
ko Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje surengė Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa ir Lietuvių Katalikių 
Moterų Kultūros Draugija. Progra
mą atliko Vytauto Strolios vadovau
jamas Niujorko lietuvių vyrų cho
ras, svečiai iš Bostono — koloratū
rinis sopranas Daiva Mongirdaitė, 
pianistas Vytenis Vasyliūnas, sve
čias iš Broctono kun. Vincas Valka- 
vičius, smuikininkas ir dainininkas. 
Pagerbus mirusį dail. Adomą Gal
diką susikaupimo minute, vyrų' cho
ras koncertą pradėjo J. Gruodžio ir 
J. Naujalio giesmėmis, K. V. Banai
čio, A. Gečo ir Br. Budriūno daino
mis. Dėmesio centre buvo didelę pa
žangą padariusi Daiva Mongirdaitė, 
kuri programon buvo įtraukusi tris 
A. Kačanausko dainas “Kad aš naš
laitėlė”, “Mano gimtinė”, “O kaip 
miela išgirsti”, J. Žilevičiaus “Mo
čiute, širdele” ir G. Puccini operos 
“Toscą” ariją “Vien tik menui”. Su 
baritonu kun. V. Valkavičium ji pa
dainavo Br. Budriūno kantatos “Ma
no protėvių žemė” .duetą “Regiu, 
parbėga ryto saulė”. Kun. V. Valka- 
vičius smuiku pagrojo porą kompo
zicijų, pagiedojo Br. Budriūno gies
mę ir padainavo A. Baranausko “Gie
du giesmelę”. Koncerto akompania
torius V. Vasyliūnas programą pa
pildė J. Gruodžio adagio iš sonatos 
“Lietuvoje” ir M. K. Čiurlionio pre
liudu.

SMUIKININKAS IZIDORIUS VA
SYLIŪNAS savo metiniam koncertui 
Bostono Jordan Hall salėje buvo pa
sirinkęs tris sonatas — F. Schuberto, 
E. Griego ir 1927 m. Vilkaviškyje gi
musio lietuvio kompozitoriaus Jono 
Švedo, kuris dabar dėsto fortepijoną 
Klevelando muzikos mokykloje. 
Smuikininkui talkino jo sūnus pia
nistas Vytenis Vasyliūnas. Lietu
viams, kurių salėje iš poros šimto 
koncerto dalyvių buvo tik keliolika, 
įdomiausias buvo J. Švedo kūrinys. 
“Keleivio” muzikinis kritikas K. R- 
tas rašo: “Jo sonata, Vasyliūnų pir
mą kartą atlikta Bostone, yra vertin
gas muzikos kūrinys, parašytas nuo
saikiame moderniame stiliuje. Tai 
nėra bejėgiškas smėlio barstymas ar 
žaidimas neišraiškia ritmika bei nau
joviškos harmonijos sąskambiais. J. 
Švedo sonatoj išgirdom kūrėjo indi
vidualų pasisakymą, pajutom kūrėjo 
kraujyje pulsuojančią širdį. Įdomus 
Poco lento ir Poco allegretto, išraiš
ki antroji sonatos dalis — Andante, 
kurią atlieka vienas smuikininkas be 
fortepijono palydos, dramatiška ir 
energinga sonatos pabaiga. Veikalas 
pasižymi gera forma, vientisa, neiš
blaškyta mintim, ir reikia dėkoti Va- 
syliūnam, kad jie tą nelengvą J. šve
do kūrinį įtraukė į savo koncerto pro- 
gramą . ..” Kompoz. J. švedas yra 
lankęs Vilniaus konservatoriją, Det- 
moldo muzikos akademijoje studija
vęs fortepijoną pas H. Richter-Has- 
ser, kompoziciją — pas G. Biala. 
Kompozicijos studijas jis baigė Ame
rikos akademijoje Čikagoje pas prof. 
W. Schneefuss.

BENEDIKTAS POVILĄ VIČIUS, 
bosas, surengė pirmąjį dainų ir ope
rų arijų rečitalį Bostono Amerikos 
Lietuvių Piliečių Draugijos salėje. 
Operų arijom atstovavo ištraukos iš 
W. A. Mozart “Užburtos fleitos”, “Fi
garo vestuvių”, Rimskio-Korsakovo 
“Sadko”, L. Delibes “Lakmės”, G. 
Verdi “Simon Boccanegra” ir Rossi
ni “Sevilijos kirpėjo”, giesmėms ir 
dainoms — A. Stradella “Pieta, Si
gnore”, P. Čaikovskio “Piligrimo dai
na”, V. K. Banaičio harmonizuotos 
liaudies dainos “Vai, toli, toli”, “Gie
da gaideliai ryliuoja”, “Už žalios gi
relės”, “Plaukė antelė”, VI. Jaku- 
bėno monologas “Nejaugi vėl, o, Die
ve”. Solistui akompanavo programą 
oadėjes paruošti kompoz. Jeronimas 
Kačinskas. Dainavimo studijoms B. 
Povilavičius yra skyrės keletą 
kruopštaus darbo metų. St Santvaro 
teigimu “Dirvoje”, B. Povilavičius 
sėkmingai yra įsisavinęs dainavimo 
techniką, bet jam dar trūksta tobu
los interpretacijos, įsijautimo j dai
nuojamą kurinį, šie trukumai yra 
budingi visiems pradedantiems dai
nininkams, nes ju dėmesio didžioji 
dalis naprastai nukrypsta į vokalinę 
techniką, kol jie įgauna pilną pasi
tikėjimą savo jėgomis.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VIOLONČELISTŲ III KONKUR

SO baigminėse varžybose Azarbai- 
džano sostinėje Baku susitiko 36 ge
riausi jaunieji violončelistai. Lietu
vai atstovavo J. Gruodžio muzikos 
mokyklą ir Leningrado konservato
riją baigęs I. Kučinskas, Vilniaus 
konservatorijos absolventas ir fil
harmonijos simfoninio orkestros na
rys A. Sivickis, kuriam teko XIII 
vieta ir garbės raštas. Konkurse pir- 

- mavo Maskvos ir Leningrado atsto
vai. šeši diplomai buvo paskirti vio
lončelistų akompaniatoriams. Vienas 
jų teko vilnietei pianistei R. Vaitke
vičiūtei už Beethoveno ir Prokofjevo 
sonatas.

VILNIAUS FILHARMONIJA ren- - 
gia koncertų ciklą “Lietuvių kompo
zitorių kamerinė muzika”. Parodų 
rūmuose prieš Kalėdas įvykęs kon
certas buvo skirtas A. Račiūno ir jo 
buvusio mokinio V. Barkausko kū
riniams. A. Račiūno sonatiną obojui 
ir fortepijonui nr. 1 atliko J. Ri
mas ir R. Vaitkevičiūtė, sonatą-fan- 
taziją smuikui — A. Livontas, nau
jąją sonatą violončelei ir fortepijo
nui — A. Sivickis ir R. Vaitkevičiū
tė. V. Barkausko kūrybai atstovavo 
A. Vizgirdos, I. Kučinsko ir Z. Ži- 
lionio išpildyta kontrastinė muzika 
fleitai, violončelei ir mušamiesiems, 
pianistės E. Elinaitės — ciklas for
tepijonui “Poezija” ir smuikininko 
A. Livonto — partita smuikui.

BALTIEČIŲ MUZIKOLOGŲ II 
konferencijos Taline pagrindinė te
ma buvo “Folkloras ir profesionali 
muzika”. Lietuviams atstovavo mu
zikologai A. Ambrasas, J. Bruveris, 
A. Tauragis, A. Venckus, kompozi
toriai K. Brunzaitė ir V. Barkaus
kas. Pranešimą apie folkloro panau
dojimą dabartinėje lietuvių muzi
koje padarė Algirdas Ambrasas, su 
M. K. Čiurlionio kūryba dalyvius 
supažindino Jonas Bruveris. Konfe
rencijos metus buvo išklausyti į 
magnetofono juosteles įrašyti nau
jausieji baltiečių kompozitorių kū
riniai.

JAV SURENGTOJ MENINES 
FOTOGRAFIJOS parodoj “šiaurės 
vakarai 1969” dalyvauja kauniečiai 
R. Rakauskas su nuotraukomis 
“Ežys” ir “Autotrada”, A. Macijaus
kas —• su nuotrauka. “Senas vežikas” 
ir vilnietis M. Baranauskas — su 
etiudu “Tėvai”. R. Rakauskas susi
laukė garbės diplomo už “Autostra
dą”.

M. K. ČIURLIONIUI skirti poezi 
jos ir muzikos vakarai įvyko Vilniu
je ir Kaune. Dramos aktorius V. 
Kybartas daklamavo E. Mieželaičio 
poezijos knygos “Čia Lietuva” sky
rių “Vizijos”, parašytą M. K. Čiur
lionio temomis, o pianistas A. Ma
ceina skambino M. K. Čiurlionio kū
rinius.

INDIJOS LAISVĖS KOVOTOJO 
M. Gandhi šimtojo gimtadienio mi
nėjimą Vilniaus universiteto aktų 
salėje surengė kultūrinių ryšių 
draugijos Indijos bičiulių sekcija, va
dovaujama docento A. Mirono, pran
cūzų kalbos katedros vedėjo. Prane
šimus skaitė sekcijos nariai: A. Gu
delis — “Gandhi asmenybė”, V. Bag
donavičius — “Gandhi ir Vydūnas”. 
Dalyviams ypač įdomus buvo V. Bag
donavičiaus pranešimas, iškėlęs 
Gandhi ir Vydūno filosofinių pažiū
rų bei kovos prieš svetimšalius pa
vergėjus principų panašumą. Žodį 
tarė iš Maskvos atvykęs Indijos am
basados patarėjas A. K. Damodra- 
nas ir hindu kalba prabilęs inž. M. ' 
Singas, kuris yra atsiųstas tobulin
tis Vilniaus “Komunaro” šlifavimo 
staklių ir grąžtų gamyklom Koncer
tinę programą, atliktą viešnagės In
dijoje metu, pakartojo lietuviai me
nininkai — Vilniaus operos tenoras 
V. Adamkevičius, “Lietuvos” an
samblio kanklininkė B. Simonaitie- 
nė ir birbynininkas K. Budrys. Ją 
papildė Vilniaus konservatorijos stu
dentų styginis kvartetas.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS chemijos ir cheminės technolo
gijos instituto sekretoriaus vadovas 
Dionizas Poškus, pakviestas Bristo
lio universiteto prof. D. Evereto, 
išvyko Britanijon atlikti bandymų 
elektrochemijos srityje su britų che
mikais.

MAIRONIO POEZIJOS VAKARĄ 
Vilniuje surengė dramos aktorius 
Laimonas Noreika, programon įtrau
kęs jo lyriką, balades, ištrauką iš 
poemos “Jaunoji Lietuva”.

JONO LASICKIO senąjį rašinį 
“Apie žemaičių, kitų sarmatų bei ne
tikrų krikščionių dievus” išleido “Va
gos” leidyklos “Lituanistinė biblio
teka”. Salia Leono Valkūno verti
mo iš lotynų kalbos į lietuvių patei
kiamas ir fotografuotas originalas, 
pirmą kartą pasirodęs 1615 m. Ba
zelyje, Šveicarijoje. Prof. dr. J. Jur
ginis skaitytojus supažindina su J. 
Lasickio biografija, veikalėlio tyri
nėjimų raida, su juo susijusiais is
toriniais asmenimis. Pateikiamas 
įvairių autorių atliktas teksto žodžių 
bei posakiu aiškinimas.

VILNIAUS UNIVERSITETO stu 
dentų teatras 15 metų veiklos su
kakčiai ruošia dvi premjeras — L. 
Ciunio režisuojamą (F Hauptmanno 
“Paskendusį varpą” ir L Ignatavi
čiaus “Triušių salą”, kurios režiso- 
rius yra P. Bielskis. Siam kolekty
vui buvo suteiktas liaudies teatro 
vardas už J. Baltušio knygos “No
velės apie meilę” inscenizaciją.

V. Kst
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MANN MART
REALTOR

2320 Bloor St. W.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
atskiras, mūrinis 7 kambarių na
mas, garažas ir privatus įvažiavi
mas, vandeniu-alyva šildomas. Arti 
požeminio traukinio.
ARMADALE — BLOOR, 5 kamba
rių, vieno augšto mūrinis namas su 
garažu ir įvažiavimu. Palikimas. 
Tuojau galima užimti. Prašoma 
kaina $30.000.
PORT CREDIT, $47.900 prašoma 
kaina, 7 metų senumo dvibutis 
(duolex), 10 kambariu ir pilnai 
įrengtas rūsys. Du garažai ir priva
tus įvažiavimas. Graži aplinka.
DUNDAS — ROYAL YORK, mo
demus dvibutis (duplex), 10 dide
lių kambarių. 2 garažai ir privatus 
įvažiavimas. Modernios virtuvės ir 
prausyklos, kilimai, 2 balkonai. 
Pilnai įrengtas rūsys. Arti susisie
kimo ir krautuvių.
BLOOR — ISLINGTON, $9.000

Tel RO 2-8255
įmokėti, 5 kambarių atskiras mūri
nis vieno augšto namas su garažu 
ir privačiu įvažiavimu. Viena sko
la. Tuojau galima užimti.
MARKLAND WOODS, 6 kambarių, 
2-jų augštų mūrinis namas, 2 ga
ražai ir privatus įvažiavimas. Gra
žiai įrengtas rūsys. Ilgalaikė viena 
skola su 6% %. Įmokėti prašo 
$12.000.
HOWARD PARK, $10.000 įmokėti, 
11 kambarių, atskiras mūrinis pa
jamų namas su privačiu įvažiavi
mu ir garažu, 3 virtuvės, 3 prausyk
los, 4 kambariai pirmam augšte. 
Viena atvira skola.
HIGH PARK, 8 kambariai per du 
augštus. Atskiras, gražių plytų na
mas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, 2 virtuvės, vandeniu-alyva šil
domas. Įmokėti $8.000. Tuojau ga
lima užimti.

Skubiai reikalingi namai
pardavimui

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

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 naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10 -1.30
Tree, uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8

MOKA:
term, indėlius 3 metams ______ 8%
term, indėlius 2 metams  ....... 7% %
term, indėlius 1 metams_____6% %

už depozitus-čekių s-tas__,_______ 5% %
už šėrus numatoma ... _______ 6%

už 
už 
už

Sėst. 9-12
IMA:
už asmenines paskolas___
už nekiln. turto paskolas

_9% 
J.8^%.^ekm. 9.30-1

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda 
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių 
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.

REAL ESTATE. LTD.
REALTOR

1072 Blooz Str, W, Tek 534-92S6
DUNDAS — RONCESVALLES, žuvų prekyba, nepaprastai geras ir 
pelningas verslas. Vienintelė šios rūšies krautuvė visam rajone. 
Geri Įrengimai. Savininkas pageidauja lietuvio pirkėjo. Prašoma kai
na — $5.500.
INDIAN RD. — BLOOR, testamentinis pardavimas. Trys atskiri butai 
— 12 kambarių per tris augštus. Namas gerame stovyje, arti susisie
kimo, krautuvių ir parko. Idealus nuomojimui. Reikalingas didesnis 
imokėjimas. Dėmesio vertas pirkinys.
BLOOR — RUNNYMEDE, tik $6.000 Imokėjimas, 9 kambariai, atski
ras mūrinis namas. Trys virtuvės, dvi prausyklos, arti požeminio trau 
kinio. Atvira skola 10-čiai metu.
HAVELOCK — COLLEGE, gatvėje priešais Prisikėlimo bažnyčią, 9 
kambarių namas. Įmokėti apie $8.000, skola iš 8M>%. Mūrinis dvigubas 
garažas, geras privažiavimas.
BLOOR — DURIE ST., 7 kambariai per du augštus, gražus namas, aly- 
va-vandeniu šildomas, didelis kiemas, šoninis Įvažiavimas, garažas. Įmo
kėti apie $12.000.
RONCESVALLES — HIGH PARK BLVD., 15 kambarių per tris aukš
tus, 4 virtuvės, 4 prausyklos. Visą laiką išnuomoti atskiri butai. Dide
lis kiemas, garažai su privačiu Įvažiavimu. Atvira sksla iš 'i. rei
kalingas didesnis imokėjimas.

REIKALINGI NAMAI PaRDAVIMUI 
Tol 524-92S6 — namu: 537-2869

AL. G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ’r Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
BLOOR — RUNNYMEDE, $32.900 prašoma kaina; atskiras, rupių 
plytų, 6 kambarių namas; nauja apšildymo sistema, garažui vieta. Pa
likimas — reikalinga būtinai parduoti; apie $10.000 įmokėti, viena 
skola.
DURIE GATVĖ, $35.900 prašoma kaina; atskiras rupių plytų namas, 
didelis kiemas, garažas; įmokėti apie $12.000, viena skola, tuojau ga
lima apsigyventi.
REIKALINGAS KLIENTUI NAMAS 2 arba 3 augštų High Parko ar
ba Roncesvalles rajone. Pageidaujama, kad būtų 4 kambariai pir
mame augšte. Įmokėti gali $25.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
BLOOR—RUNNYMEDE RD., $17.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, tikras dvibutis (dupleksas), 2 mūro garažai, privatus įvažiavi
mas. Kaina $38.000. Liks viena atvira skola 8.5% 5 metams.
NOTTAWASAGA UPĖ — 26 KELIAS, ant upės kranto, 10 akrų der
lingos žemės, mažas (mokėjimas, prieinama kaina.
BLOOR — ROYAL YORK, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo S28.000.
KIPLING — RATHBURN, $10,000 imokėti. mūro, atskiras, vienaaukš
tis Cbungalow), mod. virtuvė, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašo $32.900.
EGLINTON — KEELE. $12.000 įmokėti, mūro, atskiras. 3 butų apt., 
2 butai po 5 kambarius ir vienas 3 kambarių. Prašo $48,000.

Geri pirkiniai. Skubiai teirankitės.

J. KUDABA
Toronto Roni Estate Boards nan’s

LE 1-1161, namų 783-2105

Du nauji vyskupai Kaune
(Atkelta iš 1 psl.) 

teisės, kurią baigė daktaro laips
niu. Dėstė Kauno kunigų semi
narijoje (30 klierikų) ir ėjo Vil
kaviškio vyskupijas kanclerio 
pareigas. Prieš tai kurį laiką, vi
karavo Prisikėlimo parapijoje 
Kaune, kuriame yra ir gimęs.

Šventinimo iškilmėse Kauno 
bazilikoje dalyvavo kunigų se
minarijos auklėtiniai, Kauno ar
kivyskupijos kapitulos nariai, 
Vilkaviškio vyskupijos kunigų 
atstovai, šventinamųjų artimie
ji. Giedojo bazilikos choras. Ap
eigas aiškino kunigų seminari
jos rektorius kun. dr. V. But
kus. Naujieji vyskupai paskirti: 
L. Povilonis. Arkiviios titulinis 
vyskupas, vysk. J. Pletkaus pa
galbininku Telšiuose, o R. 
Krikščiūnas, titulinis Amajos 
vyskupas — vysk. J. Labuko pa-
KANADOS

galbininku Kaune.
“L’Osservatore Romano”, Va

tikano dienraštis, apie popie
žiaus Pauliaus VI dekretą, ski
riantį naujuosius lietuvius vys
kupus, paskelbė 1969 m. gruo
džio 28 d. laidoje.

Šiuo metu okupuotoje Lietu
voje yra šeši katalikų vyskupai, 
bet nė vienas negali veikti lais
vai. Jų viršininkas yra religinių 
reikalų įgaliotinis - komisaras 
Rugienius. Iki šiol, kad ir labai 
suvaržyti, galėjo eiti pareigas 
tiktai vysk. J. Labukas ir vysk. 
J. Pletkus. Vyskupai — J. Ste
ponavičius ir V. Sladkevičius te- 
bėra ištremti už savo vyskupijų 
ribų. Neatrodo, kad ir naujieji 
vyskupai galės bent kiek , lais
viau veikti.

Apie naujų vyskupų įšventi
nimą pranešė ir “G. kraštas”.
(VYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
mos žaidynes, kuriose dalyvaus 
apie 750 sportininkų iš šiaurės- 
vakarų teritorijos, Jukono ir 
Aliaskos. Tikimasi svečių tarpe 
matyti karalienę Elzbietą su 
princu Pilypu, šiaurės-vakarų 
teritorija turi 1.300.000 kv. my
lių plotą, bet tik 32.000 gyven
tojų.

Sovietų premjero A. Kosygi
no žentas D. Gvišiani, valstybi
nio komiteto mokslo ir technolo
gijos reikalams vicepirminin
kas, žada lankytis Kanadoje, 
kur bus pradėtos mokslinio ir 
technologinio apsikeitimo su
tarties derybos. Pernai sovietai 
pradėjo bendradarbiauti su Ka
nados valstybine Polymer bend

rove sintetinės gumos tyrimo ir 
gamybos reikaluose. Kanadon 
D. Gvišianį kviečia Polymer ir 
kitų didžiųjų bendrovių atsto
vai.*

Apie 3.000 prancūziškai kal
bančių imigrantų šeimų nori iš 
Kvebeko provincijos persikelti 
i Albertą. Prie Lethbridge ši 
grupė planuoja Įkurti koopera
tinę bendruomenę, kuri augins 
cukrinius runkelius ir pasista
tys cukraus gamyklą. Grupė ti
kisi susilaukti Albertos vyriau
sybės finansinės paramos. Pa
grindinė persikėlimo priežastis, 
kaip tvirtina Montrealio dien
raštis “Le Devoir”, yra visiškas 
nusivylimas Kvebeku, šios šei
mos dabar gyvena Lac St. Jean 
ir Abitibi vietovėse.

^SPORTAS

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, sausio 11, įvyks šie 

susirinkimai: visų jaun. būrelių ber- 
niukųJr mergaičių — 2 v. Berniukai 
renkasi Prisikėlimo par. patalpose, 
mergaitės — L. V. Namuose. Susi
rinkimai užtruks iki 3.30 v. Tėvai, 
kurie atveža vaikus, prašomi laukti 
kartu parapijos raštinėje.

Vyresniųjų moksleivių bendras su
sirinkimas — 4.30 v. ateitininkų 
kambaryje. Susirinkimas gana svar
bus, visi prašomi dalyvauti.

Kurie dar nesumokėjo nario mo
kesčio, prašomi, tai padaryti šį sek
madienį. Taip pat sekmadienį bus 
galima sumokėti “Ateities” prenu
meratą. Atsinešti $5.

Studentai ateitininkai dėkoja vi
siems, kurie parėmė auka, kai buvo 
giedamos kalėdinės giesmės, važinė
jant į namus.

Studentų ruoštas slidinėjimo sa
vaitgalis buvo gana gausus dalyviais. 
Iš vadovų dalyvavo: kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, seselė Igne ir kt. Nuoširdi 
padėka p. Jonaitienei, kurios vasar
namis tapo “žiemnamiu”. Ačiū ne 
tik už šilumą, prieglaudą, bet ir rū
pinimąsi maistu.

Ateitininkų kambaryje Prisikėlimo 
par patalpose sekmadieniais po 10 
vai. Mišių jaunimui duodama kava 
nemokamai. Kviečiami visi užeiti ir 
pasikalbėti. Taip pat parduodami ne
alkoholiniai gėrimai.

Kalėdų atostogų metu buvo su
ruošti šie užsiėmimai: bendras čiuo
žimas Šv. Mykolo gimnazijoje, slidi
nėjimo ekskursija autobusu į Al
bion Hills parką, vienos savaitės ide
ologiniai kursai Dainavoje, kuriuose 
dalyvavo 17 Toronto moksleivių ir 
visa MAS centro valdyba.

1970 metai vadinami jubilėjiniais 
ateitininkų metais, nes sueina 60 
metų nuo ateitininkų isisteigimo.

Skautu veikla
<-

• P.p. Gobiai iš Detroito, stovyk
lavę pereitą vasarą Romuvos stovyk
loje. Toronto jūrų skautams atsiun
tė filmą ir nuotraukų. Už tai taria
mas nuoširdus ačiū.
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CHOLKHR
R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST, W. 

532-4404
JANE — BLOOR, apie $4.000 Įmokėti ir viena atvira skola; 6 kam
barių mūrinis namas, vandeniu-alyva šildomas, garažas, greitas už
ėmimas, netoli nuo požeminio traukinio stoties.
KENNEDY AVE — BLOOR, apie $5.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras namas, kvadratinis planas, naujas šildymas, garažas su geru įva
žiavimu, netoli Bloor, nemaži kambariai.
PALIKIMAS—ROYAL YORK—BLOOR, gražus labai mažai šeimai 
vienaaugštis, vandens-alyva šildomas, kambarys rūsyje, garažas su 
privačiu Įvažiavimu, puikus kiemas, visai netoli Bloor; prašoma kai
na $31.900.
HAVELOCK — BLOOR, didžiulis 16 kambarių atskiras namas, su 
baldais, platus sklypas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $6.500 
metinių pajamų; prašo apie $15.000 įmokėjimo.
HIGH PARK — BLOOR, tributis, maždaug 10 metų senumo, atski
ras, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, 3 garažai, geros nuomos.
ROYAL YORK — BLOOR, apie $10.000 įmokėti gražus vienaaugš
tis, pilnai užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, puikus didžiulis kiemas su 
medžiais ir paukščiais, garažas su privačiu įvažiavimu, viena skola 
balansui..
MOTELIS,. 28 vienetai, plius gyvenamos patalpos, ant maždaug 5 
akrų žemės; apie $10.000 įmokėti; gali imti namą vietoje įmokėji
mo našlės palikimas, skubus pardavimas; prašoma kaina tik 
$115.000. Netoli Amerikos sienos.
KINGSWAY — ROYAL YORK, gražus modernus dvibutis, didžiu
lis atviras balkonas su židiniu “steikams” kepti, užbaigtas rūsys, 
dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, puikus rajonas.
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti, 6 kambarių viena
augštis, garažas su privačių Įvažiavimu, viena atvira skola 10-čiai 
metų, pirmą kartą parduodamas. Senukai šeimininkai; galima de
rėtis dėl kainos. Arti prie požeminio' traukinio tiesioginės linijos. 
Geras pirkinys.

PR. KERBERIS NAMU TEL LE 5-1584 
2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL. 767-5454

LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY 
apylinkėje žemės ūkio, vasarnamių, motelių, sklypų, 
benzino stočių, apartamentų, namų bei kitais Įvai
riais nejudomo turto pirkimo ir pardavimo reikalais 
prašoma skambinti
JUOZUI GRYBUI TEL 364 6625 
kuris jums mielai patarnaus. Turime virš 1500 nuo
savybių parduoti Įvairiose vietose bei Įvairia kaina. 
Virš 200 pardavėjų.

SPORTAS flFTUVOIP
Lietuviai kartas nuo karto pasiek

davo gerų pasekmių ir pasaulio ge
riausių sportininkų eilėse užimdavo 
geras vietas. 1969 m. jiems tai pa- 
daryti nepavyko. Praėjusiais metais 
geriausiai pasirodė penkiakovininkė 
N. Kvietkauskaitė, kuri pasaulyje 
buvo 18-ta, diskininkas V. Jaras — 
22-ras, plaukikė B. Bagdonavičiūtė 
— 23-čia.

Kaune viešėjo Suomijos boksinin
kų rinktinė, kuri turėjo draugiškas 
rungtynes su Lietuvos boksininkais. 
Netikėtai gera pasekme 8:0 laimėjo 
lietuviai.

Krepšinio pirmenybėse (visos Sov. 
Sąjungos) Kauno Žalgiris pralaimė
jo Kijevo Statybininkui 72:87. bet 
nugalėjo Rygos ASK 86:63. Dabar 
žalgiriečiai su 4 laimėjimais iš 6 
rungtynių yra 4-toje vietoje.

J. Augustinavičiūtė Charkove įvy
kusiose Sov. Sąjungos šaškių pirme
nybėse laimėjo II vietą.

SPORTAS VfStJR
Pasaulinės vyrų krepšinio pirme

nybės Įvyks š.m. gegužės 10-24 d. 
Jugoslavijoje. Jau ištraukti burtai. 
Kanada žais antrame pogrupyje kar
tu su Brazilija. P. Korėja ir Italija. 
Dvi pajėgiausios pogrupio komandos 
paklius i baigmine grupę.

Geriausiu pasaulio snortininku iš
rinktas belgų dviratininkas E. 
Merkx. Geriausia sportininke tapo V. 
Vckietiios diskininkė I. Westerman.

Australe P. Kilborn 4-tą kartą pa
gerino pasaulio 200 m. kliūtini bė
gimą. Rekordinis laikas — 25.8 sek. 
ŠĮ rekordą ji dar tikisi pagerinti 
1970 m.

Dabartinis futbolas atsirado Ang
lijoje praeitame šimtmetyje, tačiau 
profesijonalų futbolas jau buvo ži
nomas prieš 3000 metų Kinijoje. Vė
liau jis atsirado Egipte, Graikijoje 
ir Romoje. Nežinoma, ar buvo pana
šus i dabartini futbolą.

VYČIO ŽINIOS
Geriausia sportininkė. Toronto di

džioji spauda, minėdama geriausias 
praeito dešimtmečio sportininkes, iš
vardijo slidininkę N. Green, plauki
kę E. Tanner, čiuožėją P. Burka ir V. 
Nešukaitytę, kuri būdama 14 metų 
tapo š. Amerikos moterų stalo teni
so meistere.

Vyčio klubas virš 20 metų sporti
nėje veikloje yra laimėjęs daug tau
rių. Šiuo momentu norima surašyti 
visus laimėjimus ir suregistruoti tau
res. Visi vytiečiai, turintieji taures,

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do ifepaprastą gydomąją medžiaga 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nenatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeisti audiniu 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švenčiant 
skausmams. įvykdavę bemoroju susi- 
trenkimas

Tačiau visų svarbiausia — remits 
taj būdavo to*n nuostabūs, kad šis pa- 

tepdavosi daneli mčn<*stų.
*» •-» A ***»«’*■*’?"mdMa.if * gydo-

kuri erei- 
tai padeda užgvti pažeistom^ celėms

Dabar Rio-Dvne galima gauti tepa- 
h"’ "Preparation

H” vardu Pašykite visose vaistinė
je hns gra^nti. įci

prašomi pranešti valdybai. Yra nu- 
matvia ir vėl ruošti metinius šokius.

Krepšinio treniruotės vyksta Pri
sikėlimo par. salėje Įprasta tvarka.

Mūsų rėmėjams V. Staškevičiui, P. 
Berneckui ir S. Laurinavičiui nuo
širdžiai dėkojame.

AUŠROS ŽINIOS
Pasibaigus atostogoms, treniruotės 

vyksta Įprasta tvarka: pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais berniukų krepši
nis. antradieniais — mergaičių, ket- 
.virtadieniais — tinklinis Mimico H. 
S. salėj, trečiadieniais stalo teniso 
treniruotės. Norintieji Įsijungti i bet- 
kurią sporto šaką gali kreiptis į tre
nerius treniruočių metu ar Į atskirų 
sekcijų vadovus. Ypač laukiama nau
jų pajėgų vyrų krepšinio komandoj.

Sekančios šachmatų varžybos — 
sausio 18 d., 2 v.p.p.. parapijos salėj 
prieš Ošavą.

Aušros jauniai B. C. lygos rung
tynėse gruodžio 28 d. nugalėjo Lat
vian Y 88:53. Ypatingai gerai žaidė
5. Kaknevičius, iškovojęs 36 taškus. 
AL Faryniarz 21. M. Misevičius 16. 
A. Kareckas 6, G. Rautinš 5 ir J. 
Norkus 4.

Latvių vyrai krepšininkai sausio 11 
d. žaidžia prieš Aušros vyrus para
pijos salėj 12.45. Tuoj po šių rung
tynių žais Aušros jauniai prieš Tri
dents.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Mergaitės, dalyvaudamos miesto 

turnyre, prieš Dundas Rec. koman
dą laimėjo 16:14. Žaidė: D. Grajaųs- 
kaitė 8. I. Paškevičiūtė 4. V. Stu- 
kaitė 2. A. Lukošiūtė 2. O. Elvikytė. 
R. Keršytė, S. čerškutė. I. Žilvitytė. 
Praėjusi šeštadieni prieš Central 
Alemorial baigė lygiomis 8:8. žaidė: 
A. Lukošiūtė 4, D. Grajauskaitė 2, 
Stukaitė 1, Paškevičiūtė 1, Elvikytė. 
Keršytė, Bikinaitė.

Berniukai jauniai parapijų turnyre 
gerai pasirodė. Paskutinį kartą žaidė 
prieš St. Francis Xavier; laimėjo mū
siškiai 49:28. Žaidė: J. Elvikis 24, 
Gureckas 7, Sniuolis 7, Todorowich
6. Kalvaitis 5, R. Kalvaitis, Blekaitis, 
Trumpickas, R. šeštokas, šią koman
dą treniruoja A. Bakaitis ir G. 
Breichmanas.

e Kaziuko mugė — kovo 1 d. Pri- 
sikėlimo salėse. Draugovės, talkina
mos tėvų, jai uoliai ruošiasi.

e Draugovės yrą prašomos pa
spartinti registracijos ir mokesčių 
surinkimo darbą. Iki N. Alėtų pas 
kanadiečius skautus užsiregistravo 
“Rambyno” tunto Dariaus-Girėno ir 
Alindaugo draugovės.

© Romuvos komiteto pirmininku 
šioms metams yra išrinktas A. Vask 
liauskasi Linkime sėkmės.

g “Šatrijos” tunto kanklininkės 
yra pakviestos dalyvauti KLB To
ronto apylinkės ruošiamoje Vasario 
16 d. minėjimo programoje. Grupė 
ruošiasi pasirodymui. C. S.

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigė šią mokvklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Margis Drug Store
JOHN V MARGIS. Phm.B

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums ) 

padėti geriausiai.
MES TURIME H U (,VBE Et RuPIETISKU MILINIU. KAIP TRE

JOS OEVYNBR1OS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAZOLE. "C” TERMO- I 
METRAI IR KT. - ?

iREiTAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944 1

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Td. 533-4^14

Taupyk ir skolinkis

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- a O A (M A 
SIAME TORONTO lietuviu
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

51/2 % už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
7% už 1 m. term. dep.
73A% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

ASM PASKOLAS duodame iki S5.0(>0 ir MORTGIČTU'' 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, be- 
nedaugiau 82.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap 
draustos iki S5 000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 1 vai. 30 min. 
iki 8 vai, 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BoaiiNE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. ® Telefonas LE 2-8723

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGU INVESTAVIMAS

BLOOR — LANSDOWNE, S1.900 Įmokėti, atskiras 6 kambarių, nau-. 
ja krosnis, 7% mortgičius; prašoma $16.900 pilna kaina.
HAVELOCK — BLOOR atskiras 15 kambarių namas, nauja šildymo 
sistema, 6 virtuvės, 3 prausyklos, privatus įvažiavimas, 2 garažai; 
prašoma $49.000; pirmą kartą parduodamas.
ETOBICOKE, vienaaugštis (bungalow) plytinis, 7 kambarių, poilsio 

kambarys, privatus įvažiavimas; prašoma $30.300.
QUEBEC — HIGH PARK, atskiras, plytinis, 9 kambarių namas. 2 
prausyklos, 2 virtuvės, platus įvažiavimas; 8% atvira skola.
RONCESVALLES — GRENADIER, $4.000 įmokėti, plytinis, 6 kam
bariu namqc 9 modernios virtuvės, alyva šildomas, 10 metų skola; 
prašoma $26.900.

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. (MIELDAŽUKfc) VISTOSKI

Į RYAN & ODETTE
j LAIDOTUVIŲ NAMAI
į Telefonas LE 2-5965

1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ 
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS 

KRAUTUVĖSE 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. 767-4982 
Prieš Keele poleminio stoti.

Yorkdale Shopping Centre 787-1733
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS (STAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 279-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

A. ČIŽIKAS ALF RADIO & TV
PARDUODAM IR 1AISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ

i

PLOKŠTELIŲ. • 
672 Lansdowne Ave..

TeL 5314165
Dirbtuvė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

E MUITO DOVANOS:B
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 radiio aparatai, 

j laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
tuvai ir automobilis.

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, telefonuori 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 1 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT. 

Telefonas LE 1-3098
Savininkai A. ir S. KALUZA

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst.
Seles Manager namų 741-9065 tel.

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir

Vieninteiė lietuviška Toronte PARKDALE 
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis 
1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Automobilių vilkikas (towing). 
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) 
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti 
tel. R O 6-8503.

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

i
Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą

Pogrindine istoigo: 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; 
idclis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,

PARCELS TO EUROPE kunuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį. 
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai. 
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai Garantuotai naujos dalys, geras 
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir 1.1.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

Telefonas 239-6601. DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

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

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darHf ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANF AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantnotas 

Lietuvius ants-nanfa Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001 
, i

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

Tel. 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vai. 

Ket ir penkt. 9—9 vaL

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.

St. Prakapas 
767-9088

naktį.

< 
<

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vedamas turtas pilnai apdraustas 

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

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

VĖL VIENIEMS METAMS nugar- 
mėjus į praeitį, bent trumpai pa
žvelkime, kas svarbesnio atsitiko jų 
laikotarpyje Čikagoje. Lietuviškoje 
veikloje jie niekuo labai neišsiskyrė. 
Muzikiniame gyvenime pažymėtinas 
naujos J. Gaidelio operos “Danos” 
pastatymas. Didelio pasisekimo su
silaukė ir Klevelando “Grandinėlės” 
šokėjų koncertas. Čikagos muzikų 
šeima neteko J. Strolios, A. Katkaus, 
J. Bertulio. Atsimintinas “Naujie
nų” red. dr. Pijaus Grigaičio pasi
traukimas iš gyvųjų tarpo, veiklaus 
visuomenininko, Pasaulio Liet. Bend
ruomenės pirm. Juozo Bačiūno mir
tis. Pastarasis gyveno Mičigano vals
tijoje, bet Čikagoje praleisdavo daug 
laiko. Iš visuomeninio pobūdžio 
įvykių pažymėtina labai triukšminga 
JAV Lietuvių Bendruomenės tary
bos sesija. Taip pat išskirtinės ver
tės buvo ir pirmasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas, kurio metu nu
tarta steigti pasaulio lietuvių mokslo 
draugiją. Iš lietuvių mokslininkų sa
vo pasirodymais išsiskyrė buvęs či- 
kagietis dr. Arvydas Kliorė, pasižy
mėjęs Marso tyrinėjimais. Ypatin
gą akciją buvo išvystęs komitetas 
pasauliečių teisėms šv. Kazimiero ka
pinėse ginti. Šis komitetas stengėsi, 
kad būtų sugrąžintos lietuviškos lai
dojimo tradicijos, o taip pat kad lie
tuviai turėtų daugiau teisių savo 
įkurtose kapinėse. Čikagos arkivys
kupijos piketavimais bei kitais žy
giais, lietuviai su savo byla prasi
skverbė į amerikiečių didžiąją spau
dą, radiją ir televiziją.

Teatro srityje Čikagoje buvo ra
mu, nors 1968 m. rudenį ivykęs liet, 
teatro festivalis turėjo išjudinti Či
kagos bei kitų vietovių teatralų ju
dėjimą. Iš choro vienetų didžiausio 
aktyvumo rodė L. Vyčių choras, va
dovaujamas muz. F. Strolios, ir lie
tuvių operos choras, turėjęs sunkų 
vaidmenį “Danos” pastatyme. Taip 
pat apsnūdimo žymių rodė ir spor
tininkai, iš kurių pastoviai reiškėsi 
tik futbolininkai, šachmatininkai ir 
neseniai susibūrę golfininkai.

Vienu svarbiųjų lietuvių reprezen
tacinių reiškinių laikytina savaitinė 
lietuvių televizijos programa. Ji ke
liais atvejais buvo pakliuvusi į ne
priteklius, bet iš jų išbrido ir tęsia 
savo veiklą. Gana aktyvūs buvo ir 
lietuviai dailininkai su gausybe pa
rodų Čiurlionio Galerijoje ir Balze- 
ko Lietuvių Kultūros Muzėjuje. Šis 
muzėjus plačiai garsino lietuvių var
dą, pateko į amerikiečių didžiąją

ŽINOKI SAVO
TEISES

Kanados nešališko darbo 
įstatymas (The Canada Fair 
Employment Practices Act), 
išleistas 1953 m., draudžia 
diskriminaciją darbe ir pro
fesinėse sąjungose dėl ra
sės, spalvos, religijos, tau
tinės kilmės tose pramonės 
srityse, kurios yra federaci
nės valdžios žinioje.

Panašūs įstatymai bei 
nuostatai, apima daugumą 
darboviečių, veikia visose 
provincijose, įskaitant Yu- 
koną ir šiaurės vakarų teri
toriją — Northwest Terito- 
ries. (Newfoundlande įsta

<

r - --------------------------------------- ------------------------------------------------- 1
i

Į I
i ’ 
i ;
į Pasiųskite į: Fair Employment Practices Branch,

Canada Department of Labour,

OTTAWA, Ontario

I'd like to know my rights. Please send me complete

details in □ English □ French.

Nome (PLEASE PRINT CLEARLY)

Address

City/Town Province

Savininkas V.
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečlant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

spaudą bei turistines brošiūras, kaip 
viena iš lankytinų vietų Čikagoje.• • •

ALVUDO ORGANIZACIJA ir šie
met surengė tradicines Kūčias — 
prieškalėdinį parengimą 1969 m. 
gruodžio 21 d. Marquette par. salėje, 
čia susirinko apie 400 tautiečių, ku
rie matė kelis šventinius vaidinimus. 
Atsilankė ir Kalėdų senelis (vadin
tas svečiu iš Lietuvos), kuris išdali
no vaikams dovanas. Tą pačią dieną 
kalėdines programas turėjo Brighton 
Parko ir Bridgeporto šeštadieninės 
mokyklos. Programas atliko patys 
jaunieji, kurie dainavo, šoko ir žai
dė. Maloniai suteikė Brighton Par
ko mokyklos choras, kuris, dabar 
mokyt. J. Kreivėno vadovaujamas, 
rodo ryškių tobulėjimo žymių.

“TECHNIKOS ŽODŽIO” leidėjai 
gruodžio mėn. pradžioje skaitytojams 
davė ketvirtą 1969 m. numerį, pilną 
įdomios medžiagos technikos mėgė
jams. čia su ilgu straipsniu apie 
dabarties ir ateities geležinkelius pa
sirodė Ramojus Vaitys, o Antanas 
Vadopalas tęsia savo rašinį apie su
rišimo medžiagas. Plačiai supažindi
nama su Australijoje gyvenančiu ar
chitektu Vaclovu Navaku, kurio pro
jektų ir brėžinių yra trys puslapiai 
ir viršelis. Rašoma apie naujus moks
lo daktarus — V. Palčiauską ir A. 
Matonį. Perspausdintas aprašymas iš 
“Kultūros Barų” apie okupuot. Lie
tuvos architektų suvažiavimą. Yra ir 
daugiau dėmesio vertų dalykų. 
• • •

VAIŽGANTO GIMIMO ŠIMTME
TIS buvo paminėtas 1969 m. gruo
džio paskutinį šeštadienį Jaunimo 
Centre. Pedagoginio Lit. Instituto 
mokiniai atliko programą. Augusta 
Šaulytė paskaitė referatą apie Vaiž
ganto gyvenimą ir kūrybą. Ištrauką 
iš “Dėdžių ir dėdienių” skaitė A. Re
gis, V. Rupinskas ir G. Vindašiūtė. 
Ištrauką iš “Pragiedrulių” insceni
zavo G. Aukštuolis, B. Trapikas, A. 
Viktorą, L. Juodviršytė, K. Karaliū- 
naitė, E. Pakštaitė. Pedagoginio Lit. 
Instituto direkt. D. Velička pagerbė 
šios mokyklos mecenatus, jų tarpe ir 
Vaižganto “Rimų ir Nerimų” leidė
ją — Lietuvių Tautinės Sąjungos Ci
cero skyrių (pirm. J. šulaitis). Su
rengta Vaižganto raštų bei su juo su
rištų eksponatų paroda, čia buvo ne 
tik gausu knygų, bet ir nuotraukų, 
šaržų ir pan. su plačiais paaiškini
mais.

tymas jau priimtas, bet dar 
nepaskelbtas).

Norintieji gauti brošiūrą, 
nurodančią jurisdikcijos sri
tis, skundų procedūrą ir ad
resus, į kuriuos tie skundai 
turi būti nukreipti, — teuž- 
pildo čia pridedamą atkar
pėlę ir tepasiunčia nurody
tu adresu.
CANADA DEPARTMENT 
OF LABOUR
Hon. Bryce Mackasey,
Minister
J. D. Love,
Deputy Minister

CICERO PRADINĖS MOKYKLOS 
tėvų komiteto surengta kalėdinės eg
lutės programa šv. Antano par. sa
lėje gruodžio 28 <L praėjo su pasi
sekimu. Susirinko virš 200 jaunųjų 
ir jų palydovų. Daugiausia dėmesio 
susilaukė Kalėdų senelis (akt. Ju
lius Balutis). Parapijos klebonas 
kun. J. Stankevičius pasidžiaugė šiuo 
gražiu lietuvišku parengimu. Pro
gramoje pasirodė ir vaikų choras, 
vadovaujamas mokyt. J. Kreivėno, 
kuris atliko kalėdinių motyvų reper
tuarą. Taip pat buvo deklamacijų ir 
jaunųjų šokis. 
• • •

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUN- 
GOS Čikagos skyrius, kuris yra pats 
didžiausias ir veikliausias JAV-se, 
turėjo savo metinį susirinkimą, ku
riame svarstė, kaip plėsti veiklą ir 
kaip sėkmingiau auklėti jaunuosius. 
Valdybos pranešimus padarė pirm. 
E. Narutienė ir ižd. J. Tamulis. Pla
čiai kalbėjo JAV Liet. Bendruome
nės švietimo tarybos pirm. J. Kava
liūnas. Paskaitą apie lit. mokyklos 
mokinių skaitymo mokymą skaitė 
Ped. Lit. Instituto dir. D. Velička. 
Perrinkta ta pati valdyba: E. Naru
tienė, E. Šaulienė, J. Kreivėnas, S. 
Petersonienė, V. Lapenas, J. Tamulis 
ir V. Binkis. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Prie 
Liet. Bendruomenės veikiantis Jauni
mo Teatras ruošiasi pastatyti Alg. 
Lansbergio 3 v. dramą “Penki stul
pai turgaus aikštėje” sausio 17 d. 
Jaunimo Centre. Pakartojimas įvyks 
sausio 18 d. Režisuoja D. Lapins
kas. — Čikagos apskrities BALFo va
jus jau baigiamas. BALFo darbuo
tojų pasitarime buvo pranešta, jog 
vajaus metu surinkta §16.000. — 
Kun. B. Sugintas, kuris pasižymi au
kų rinkimų Europoje esančioms lie
tuvių mokslo įstaigoms, sausio 3 d. 
paminėjo 75 m. amžiaus sukakti. Per 
visą laiką kun. B. Sugintas yra su
rinkęs virš S190.000 aukų. “Margu
čio” radijo programa 1969 m. gruo
džio 21 d. Jaunimo Centre suruošė 
sol. A. Stempužienės, akt. L. Baraus
ko ir komp. D. Lapinsko naujų plokš
telių viešą pristatymą visuomenei. 
— “Santaros šviesos” federacija ren
gia vakarą, skirtą tragiškai žuvu
siam jaunam poetui A. Mackui pa
minėti sausio 16 d. Jaunimo Cent
re. — VI. Rask-Rasčiauskas, kelionių 
agentūros savininkas, 1969 m. gruo
džio 10 d. buvo išvykęs į Japoniją 
tartis dėl ekskursijos į pasaulinę pa
rodą, kuri ten bus š. m. vasarą.

Lietuvos kunigų 
raštas Kremliui

(Atkelta iš 3 psl.)
leido iš darbo net mokyklos dar
bininkę P. Cicėnaitę, kad toji 
nesutiko atsisakyti bažnyčios. 
Mokyklos vadovybei Įsakius, ji 
pati, norėdama, kad darbo kny
gutė liktų “švari”, parašė pa
reiškimą savo noru išeinanti iš 
darbo. Dažnai dėl religinių įsiti
kinimų tikintieji atleidžiami iš 
darbo ar nubaudžiami, prisiden
gus visai kitais motyvais.

1956 m. pensijų įstatymas 
bažnyčios tarnautojus aplenkė. 
Vargonininkai ir zakristijonai 
gali tik sapnuoti apie pensijas. 
Pvz. Daugėliškio gyventojas P. 
Pagalskas, įsikūrus tarybų val
džiai Lietuvoje, įstojo į kolūkį. 
Kaip ir visi valstiečiai, jis atida
vė arklį ir žemės ūkio padargus. 
Pats dirbo kolūkio kontoroje są
skaitininku, sekmadieniais pa
grodavo bažnyčioje. Kai šį žmo
gų ištiko nelaimė — susirgo, li
ko invalidu; kontoroje jis dirb
ti negalėjo, todėl naktimis sau
gojo kolūkio fermų gyvulius. 
Sulaukęs žilos senatvės (g.1889), 
kreipėsi į Ignalinos rajono so
cialinio aprūpinimo skyrių. Iš 
ten gautas atsakymas, kad var
gonininkams pensija nemoka
ma.

Daugelyje bažnyčių neleidžia
ma skambinti varpais, visiškai 
negalima naudotis garsiakal
biais ir kitomis technikos prie
monėmis. Bažnyčių remontams 
neduodama medžiagų paskyrų. 
Miestai auga, bet nuo 1945 metų 
Lietuvoje pastatytos tik dvi baž
nyčios (vienoje iš jų — Klaipė
doje įsikūrė liaudies filharmo
nija), o kiek senų bažnyčių pa
versta sandėliais, muziejais ir 
t.t.

Šie ir kiti skaudūs faktai, ku
rių čia nesuminėjome, rodo, kad 
kunigai ir tikintieji yra diskri
minuojami, kad jiems neleidžia
ma pilnai naudotis tomis teisė
mis. kurias garantuoja TSRS 
konstitucija.

Todėl drįstame kreiptis į Jus, 
Ministrų Pirmininke, tikėdamie
si, kad ištaisysite tokią nenor
malią katalikų Bažnyčios padėtį 
Lietuvos TSR ir padarysite visa, 
kad mes. Lietuvos kunigai ir ti
kintieji, kaip ir kiti piliečiai, ga
lėtume naudotis numatytomis 
konstitucijos teisėmis.

1969 m. rugpjūčio mėn.
■U ,»> |l . I

Bepročių ligoninėj Aludėje
Vienas augštas pareigūnas, Svečias paprašė 1930 m. ga- 

atėjęs į bepročių ligoninę su rei- mybos alaus- Patarnautojas, ži- 
kalais, norėjo paskambinti tele- nodamas, kad tokio alaus netu- 
fonu į miesį, bet staiga susidū- ri, keistą svečio pageidavimą 

pranešė savo vyresniajam, kuris 
liepė duoti jam paprasto alaus 
ir pasakyti, kad tai yra 1930 m. 
gamybos alus. Patarnautojui 
taip padarius, svečias, duoda
mas jam 4 centus, tarė:

— Tiek alaus bonka kainavo 
1930 metais...

rė su dideliais sunkumais — 
negalėjo gauti reikiamo nume
rio. Supykęs jis šaukė telefonis
tei:

— Panele, ar jūs žinote, kas 
aš esu?

— Nežinau kas jūs esate, bet 
žinau kur esate.

ŠYPSENOS
Brežnevo strategija

Brežnevas nuvyko į Egiptą ir 
ėmė barti Naserį, kad nesugeba 
žydų sumušti.

— Imk pavyzdį iš mūsų. Mes 
irgi turėjome sunkius karus su 
Napoleonu, Hitleriu, tačiau lai
mėjome.

— Bet kad žydai nepasiduo
da. Jie atsišaudo, — skundėsi 
Naseris.

— Darykite, kaip mes darėme 
— įsileiskite žydus giliai į savo 
kraštą, net prie Kairo, ir palau
kite žiemos. •.

• Jei nori būti geras, tai 
mirk, jei blogas — ženykis.

(Liudvinaviškių priežodis)
• Be šunų namai kurti, be 

vaikų — akli.
(Panevėžiškių priežodis)

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS
S32 - 7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me • 
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite ,

AufA.iėa fZ/vrzvrvo 296 BROCK AVE. (tarp Dun Dioor Aurorire ksarage d2Sir coiiege>.Tei. 5311305

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika 

1000 College St., • LE. 1-3G74 • Sav. P. Ūžta*

D R. E- ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas' 

Telefonas LE. 2-4108

f V. J. MEILUV1ENĖ
L N T Ų GYDYTOJA 
184 ELLIS AVĖ.

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus paga’ 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

Parduodamas 
| V AIRIA1& KIEKIAIS 

nepasterizuotas 
medus

KORIAIS AR INDUOSE, 
skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St, 
Toronto 4, Ont

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

Kada?
Perkeliant širdį iš vieno žmo

gaus krūtinės į kitą, medicina 
susidūrė su klausimu — kada 
žmogų reikia laikyti mirusiu, t. 
y., kada galima išimti jo širdį iš 
Krūtinės.

Rusų gydytojai nustatė, kad 
žmogus miršta laisvas, nes ne
reikia klausti partijos leidimo. 
Amerikiečiai mirusiu laiko žmo
gų, neturintį sąskaitos banke; 
anglai — kai žmogui įdedami 
dirbtiniai dantys. Lietuviškoji , 
išeivijos medicina nustatė, kad 
mirusiu reikia laikyti kiekvieną 
lietuvį, kuris nebesilanko jo
kiuose parengimuose ir kurio 
pavardės nebėra jokiame aukų 
sąraše...

Parinko Pr. Alš.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

įstaigos 537-1708 
namų 279-7980Telefonai:

10Priėmimo laikas: kasdien nuo
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUK0WSKA, R.O. 
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. BRIX.OWSKl, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefoną 
LE 14251. Darbo valandos nuo IV 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Seštadie 
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vai. p< 

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

OKULISTAS
L. L U N S K Y, R.O.

M. L U N S K V, 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 
■»

I N S U R AN C E
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.



Metinis “Tėviškės Žiburių” spaudos balius
— š. m. sausio 31, šeštadienį, Prisikėlimo par. abiejose salėse. 
Meninę programą atliks garsusis Klevelando vyrų oktetas. Atvyks 
šunaujai paruošta lietuviška, spaudos baliui pritaikinta programa. 
Ruošiama vertingų laimikių loterija. Bus turtingas bufetas, links
ma šokių muzika, o dvi erdvios salės sutalpins ir gausiausią pu
bliką. Stalai rezervuojami iš anksto “TŽ” administracijoje. Bilie
tai jau paruošti ir platinami nuo sausio 8, ketvirtadienio. Kaina
— $3, studentams $1.50.

M TORONTE
Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAI i 
maloniai kviečia Jus į tradicinį j

POBŪVĮ-VAKARĄ
Sausio 17, šeštadienį, Prisikėlimo salėje i

Meninė programa, šokiai, grojant D‘Amico orkestrui, lote
rija, bufetas ir choristų nuoširdumas Jus linksmai nuteiks. 
Bilietai suaugusiems — $2, studentams —-• $1. Pradžia — 6.30 v. v.

8 psL • Tėviškės žiburiai • 1970. L 8 — Nr. 2 (1941)

ASS MONTREAL

— 1969 m. pakrikštyta 11 kūdi
kių, sutuokta 10 porų, palaidota 24. 
Pirmąjai Komunijai paruošta 13, Su
tvirtinimui — 63. Vienas svarbesnių 
parapijos užsimojimų praėjusiais me* 
tais buvo pastatymas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Kankinių koplyčios ir, 
bendradarbiaujant su Toronto apyl. 
valdyba — laisvės paminklo. Visa 
statyba turėjo būti jau užbaigta, bet 
dėl meninio paminklo užbaigimo, at
siradus nuomonių skirtumui, darbai 
nusitęsė. Sausio mėnesį šie reikalai 
paaiškės ir bus vykdomi užbaigiamie
ji darbai.

— šį sekmadienį pamokslus sakys 
svečias iš P. Korėjos — Tėv. Vėže- 
lis, OFM.

— Gavėnios rekolekcijas vesti pa
rapijos bažnyčioj pakviestas mons. 
Vytautas Balčiūnas iš JAV.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai Bloor-Keele-Annette rajone.

— Tikybos pamokos vaikams, besi
rengiantiems pavasarį pirmajai Ko
munijai, prasidės šį sekmadienį po 
10 v. pamaldų.

— Mirus Lietuvoje motinoms, nuo
širdi užuojauta O. Kuniutienei, S. 
Stonkienei ir A. Tutliui bei jų 
šeimoms.

— Šį šeštadienį, sausio 10 d., 7.30 
v.r., Mišios už a.a. Mariją Štuikienę. 
Jas užprašė vietoj užuojautos J. M. 
šefleriai, Izid. ir A Gataveckai.

— Šį sekmadienį Mišios 10 v. už 
a.a. Uršulę Motjukienę.

— Par. salėje po N. Metų parengi-
mo rastas moteriškas laikrodėlis. 
Kreiptis į kleboniją.

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Niagaros pusiasalio 
skyriaus valdyba paskyrė “TŽ” 
$10 auką. Nuoširdus ačiū už pa
ramą.

Per Toronto lietuvių “Cari
tas” šalpai aukojo: A. A. Valad- 
kos $35; M. Arštikaitytė ir J. 
Valiulis po $10.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu sa

vo geriausiems bičiuliams už 
suruoštas mano namo įkurtuves, už 
gėles ir gražias bei vertingas dova
nas. Dėkoju šv. Jono Kr. par. kun. 
Jonui Staškevičiui už sukalbėtą mal
dą, pašventinimą namo ir ta proga 
tartą malonų žodį. Ypatinga padė
ka rengėjams P. Paškovičienei, St. 
Kalyčiui ir J. Zabulioniui. Taip pat 
dėkoju už atsilankymą ir prisidėji
mą: J. J. Dobilevičiams, VI. Germa
navičiui, Pr. Grumbinui, p.p. Hage- 
dornams, p.p. Juknevičiams, E. J. 
Kukučiams, E. V. Kūliams, A. Kap- 
tainiui, H. J. Lasiams, K. M. Maciu- 
levičiams, J. Matuliauskui, B. F. 
Rekščiams, St. Rimdžiuvienei, G. A. 
Senkams, B. Steponaičiui, J. Vaitkui, 
E. M. Zabulioniams, J. K. Žuliams.

J. Petravičius
VIENINTELE KANADOS VAL

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

IŠNUOMOJAMAS visas antras 
augštas iš 4 kambarių ir virtuvės; 
yra garažas. Tel. 767-6685.

WASAGOJE — SPRINGHURST 
vasarvietėje išnuomojami kambariai 
savaitgaliams, savaitėms arba nuola
tiniam gyvenimui, šiltas vanduo, ga
lima išsivirti. Skambinti telefonu 
766-0594.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio 

kambarius. Tel. 535-4724.

NEBRANGUS ORKESTRAS (trijų 
asmenų) šeimyniniams parengi- 
mams ir keturių asmenų įvairiems 
parengimams.

Tel. 767-7084, A. Zaremba.

ATLANTIC
v a Ig yk I a

1330 DUNDAS ST. W..
TORONTO 3.

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

NAUJI SAVININKAI
V. ir V. IVANAUSKAI

BARONESSA
BEAUTY SALOM

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

------ * - -- —-

— Nuoširdi užuojauta M. Meškaus
kui, Lietuvoje mirus jo tėveliui. Par. 
choras giliai užjaučia K. Žulį, mirus 
jo mamytei, ir užprašo šv. Mišias, 
kurios bus vasario 22 d., 11.15 v.

— Mišios: penktad., 8 v. — už a.a. 
D. Venckų, užpr. p. Venckų sūnaus 
5 žuvimo metinių proga; šeštad., 9 
v. — koncelebruotos už a.a. M. štui
kienę, užpr. bičiulių, ir už šeimos mi
rusius, užpr. p. Seliokų; 10 v. — už 
a.a. Pr. Jurevičių, užpr. p. Jurevičių; 
sekmad., 11.15 v. — už a.a. M. štui
kienę, užpr. V. L. Stuikių.

— Moterystės 20-mečio proga nuo
širdžiai sveikiname A. M. Norkus, 
P. L. Jurėnus ir J. T. Kiškūnus.

— 1969 m. pakrikštyta 24, pirmą 
Komuniją priėmė 44, Sutvirtinimo 
sakramentą priėmė 121, sutuokta 15 
porų ir palaidota 15.

— Pensininkų laisvavakaris — šį 
trečiadienį, 6.30 v.v. parodų salėje. 
Visi kolonijos vyresnieji maloniai 
kviečiami atsilankyti, pasisvečiuoti ir 
pasidalyti švenčių įspūdžiais; p. 
Skrinskas rodys filmą iš kelionės 
po Afriką.

— Chorų repeticijos: ketvirtadie
nį, 7.30 v.v. — bendra suaugusių ir 
studentų; penktadienį, 6.30 v.v. — 
vaikų. Chorų parengimas — sausio 
17 d. Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti ir paremti.

— Lituanistikos seminaras vėl pra
deda darbą šį penktadienį, 7 v. v., 
par. namuose.

— Šį sekmad. po 10 v. Mišių įpras-
tose patalpose tęsiamos pirmosios 
Komunijos, katechetinės ir religijos 
pamokos gimnazistams.

— Katalikių moterų dr-jos susi
rinkimas — kitą sekmad., sausio 18. 
Kalbės misijonierius T. Liudvikas 
Vėželis, OFM, apie P. Korėją.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Heydon Pk. Rd. ir Lakeview Ave., o 
užmiestyje — Etobicocke pašto rajo
ne, t.y. į vakarus nuo Nr. 27 kelio.

“Birbynės” ansamblis gavo 
papildomų aukų. šv. Jono Kr. 
parapija paaukojo $120, šalpos 
grupė “Daina” — $20. Nuošir
dus ačiū! Jau gauta 11 kanklių 
iš JAV. Dar trūksta lėšų joms 
visoms apmokėti. Dar nevisos 
Toronto organizacijos, i kurias 
buvo kreiptasi, ansamblį parė
mė. Nežiūrint sunkumų, jauni
mo entuziazmas didelis. Ruošia
masi kitiems parengimams. Ba
landžio pradžioje ansamblis kon
certuos Montrealyje. V. D.

Naujų Metų sutikimas buvo 
suruoštas trijose salėse ir visos 
buvo pilnos dalyvių, šv. Jono 
Kr. par. salėje sutikimas buvo 
ruoštas katalikių moterų draugi
jos ir Šv. Jono Pašalpinės Dr- 
jos; vadovavo E. Beinorienė ir 
V. Ottienė, talkino M. žekienė,
O. Demantavičienė, B. Carūnie- 
nė, O. Eižinienė, E. Girėnienė,
P. Baikauskienė. Sutiktuvių žo
di tarė kun. J. Staškevičius. Pri
sikėlimo par. salėje N. Metų su
tikimą suruošė parapijos tary
bos jaunimo sekcija ir pelną pa
skyrė stovyklavietei pagerinti. 
12 v. visus pasveikino ir sėkmės 
palinkėjo klebonas T. Placidas, 
OFM, o gausūs dalyviai sugie
dojo Tautos himną. “Town a. 
Country Club” salėje N. Metus 
sutiko radijo programos “Tėvy
nės prisiminimai” klausytojai, 
kurių buvo ypač gausiai. Sutiki
mo žodį tarė programos vedėjas 
J. R. Simanavičius, o dalyviai 
sugiedojo Tautos himną. įėji
mas čia kainavo $12 asmeniui, 
o gėrimai — atskirai.

Antanas ir Stasė Banaičiai, 
gyveną St. Thomas de Juliette, 
Kvebeko provincijoje, sutiko 
naujus metus Toronte ir kartu 
atšventė savo 20 m. vedybinę 
sukaktį tarp giminių ir pažįs
tamu.*

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBER1S, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. Tel. LĘ 2-5191

§ Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas | 
| “Tauras” rengia tradicinį g

I metini balių j« x * I
į 1970 metų sausio 10 dienę | 
| Prisikėlimo parapijos salėje |
| ’ Karšta vakarienė’ Turtinga loterija * D'Amico orkestras | 

Stalai numeruoti. Bilietai gaunami pas klubo narius B
t Pradžia — 7 valandų vakaro. |
| Klubo Valdyba g

Klubo nariui KOSTUI ŽULIUI bei jo šeimai, 

jo mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, reiš
kiame gilią užuojautą —

Toronto Medžiotojų ir Žūklautojų 
Klubas "Tauras"

Mylimai Mamytei
AtA URŠULEI MOTJUKIENEI

Lietuvoje mirus, dukteris ONĄ KUNIUTIENĘ ir ZOSĘ 
STANKIENĮ; bei kitus artimuosius liūdesio ir skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia —

PETRUI BERNOTUI

mirus, jo dukrai DANUTEI, žentui ALBERTUI DRON- 
SATAVIČIAMS ir šeimai, sūnums ir jų šeimoms — 
VALENTINUI ir ELMAI, VLADUI ir JANEI BERNO
TAMS, taip pat JUOZUI ir BLANKAI DRONSATA- 
VIČIAMS bei visiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime —

J. K. Bartkai A. E. Keršiai

A. B. PauNai V. A. Pašiliai

Gen. konsulas J. Žmuidzinas 
paruošė istorinį veikalą apie 
Liublino uniją, jį įteikė 1969 
m. pabaigoje Sorbonos universi
tetui Paryžiuje kaip disertaciją, 
ją apgynė ir gavo daktaro laips
nį. Veikalas numatomas at
spausdinti Paryžiuje. Sveikina
me!

Lietuvių mokytojų suvažiavi
mas, organizuotas KLB švietimo 
komisijos, įvyko sausio 3 d. Pri
sikėlimo par. patalpose, žodžiu 
sveikino gen. kons. dr. J. žmui
dzinas, PLB valdybos pirm. St. 
Barzdukas, KLB pirm. dr. S. 
Čepas, PLB švietimo tarybos 
pirm. A. Rinkūnas; raštu — Ku
nigų Vienybės pirm. mons. J. 
Tadarauskas. Suvažiavimui pir
mininkavo mokyt. L. Eimantas 
iš Londono ir J. Andrulis iš To
ronto, sekretoriavo mokyt. R. 
Ulbienė. Paskaitas skaitė J. Ce- 
ponkutė ir Ad. Abromaitienė. 
Simpoziumą tema buvo “Tauti
nis ugdymas lituanistinėje mo
kykloje”. Jam vadovavo KLB 
švietimo pirm. L. Tamošauskas, 
dalyvavo: St. Barzdukas, A. Rin
kūnas, V. Bireta, Pr. Joga iš 
Klevelando, mokyt. Pareštytė ir 
mokyt. Keraitė. Mokyklų vedė
jai ar atstovai pranešė apie savo 
mokyklų darbus. Suvažiavimas 
baigtas bendra vakariene. Suva- 
žiavimb ruoša daugiausia rūpi
nosi L. Tamošauskas. Dalyvavo 
apie 60 asmenų. Apsvarstę bė
gamuosius švietimo reikalus, 
mokytojai grįžo tęsti darbo.

Parduodamas ar išnuomojamas 
restoranas su gyvenamu namu 

gerame stovyje; yra GAZOLINO STOTIS ir ŠEŠIOS 
KABINOS. Prie 3-čio kelio važiuojant j Windsorq, 

16 mylių nuo Ford fabriko.

Kreiptis: 357 Clarence St, London, Ont. 
Mrs. M. Statkus

A. B. Čirūnai

Naujos plokštelės. Iš “Fine 
Music Records” Klevelande gau
tos Toronte trys naujos plokšte
lės: Dariaus Lapinsko “Ainių 
dainos”, aktoriaus Leono Ba^ 
rausko “Lietuvių pasakos”, sol. 
Aldonos Stempuzienės įdainuo
tos įvairių operų arijos. Plokš
telės įrašytos V. Vokietijo
je su Stuttgarto simfoniniu or
kestru, vadovaujant muz. D. La
pinskui. Plokštelės (stereo) yra 
techniškai gerai atliktos, su gra
žiai apipavidalintais aplankais. 
Kanadoje jos gaunamos pas A. 
Čižiką, Alfa Radio a. TV, 295 
Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. Tel. 536-1373. Kaina — po 
$6.50. A. Čižikas yra klevelan- 
diškės firmos generalinis atsto
vas Kanadoje.

Didžiojoj Toronto spaudoj pa
dažnėjo lietuviškos pavardės nu
sikaltimų aprašymuose. Vieni jų 
minimi vagystėse, kiti muštynė
se ir pan. Tai kelia susirūpinimą 
lietuvių visuomenėje, kuriai rū
pi išsaugoti gerą lietuvių vardą.

P. šukevičius su Ponia grįžo į 
Torontą iš Floridos, kur pralei
do žiemos atostogas; buvo apsi
stoję p. Petravičių rezidencijoj 
(7744 Hawthorne Ave., Miami 
Beach, Florida, USA). Ten tu
rėjo progos susitikti su torontie- 
čiais bei torontietėmis — n-lė- 
mis Kaunaitėmis ir kt. Pažv-uė- 
tina, kad P. šukevičius, lanky
damasis JAV-se, įsigijo mėnulio 
uolu gabalėlį, atgabentą astro
nautu.

Šv. Jono Pašalpinės Draugi
jos metinis narių susirinkimas
— šį sekmadienį, sausio 11 d.,
1.30 v.p.p. muzikos studijoje 
virš “Tėv. Žiburių”. Be eilinių 
reikalų, bus svarstomas draugi
jos įsisteigimo sukakties pami
nėjimo klausimas. Visi nariai 
prašomi į susirinkimą atsilan
kyti.

SLA 236 kuopos susirinkimas
— sausio 11, sekmadienį, 1 v. 
p.p., Lietuvių Namuose. Darbo
tvarkėje — valdybos ataskaita 
už praėjusius metus ir kiti rei
kalai. Visi nariai prašomi atsi
lankyti. V-ba

“Varpo” choras po Kalėdų 
atostogų renkasi repeticijoms 
Liet. Namuose: antradieniais
7.30 v.v. moterų balsai, o ketvir
tadieniais tuo pačiu laiku — vy
rai. Chorui vadovauja sol. V. Ve- 
rikaitis. šiuo metu choras ren
giasi Vasario 16-jai.

A. a. Lietuvos prezidentui 
Aleksandrui Stulginskiui pa
gerbti akademija rengiama sau
sio 25, sekmadienį, 5 v.p.p.. Pri
sikėlimo par. didžiojoj salėj. Pa
skaitą apie Velionį skaitys bu
vęs VLIKo pirm. J. Matulionis, 
gerai pažinojęs buvusį preziden
tą. Akademijoj dalyvauti pa
kviesta ir Velionies dukra dr. 
Aldona Juozevičienė, gyvenanti 
Čikagoje. Ruošiama ir meninė 
programa.

Vasario 16 minėjimo meninei 
daliai koordinuoti apyl. valdy
ba pakvietė sol. V. Verikaitį. 
Meninę programą atliks jungti
nis choras: “Varpo”, Prisikėli
mo parapijos ir studentų. Minė
jime dalyvaus taipgi “Šatrijos” 
tunto kanklininkės, vad. Stp. 
Kairio, tautinių šokių “Gintaro” 
3 grupės su 60 šokėjų.

Lietuvių Kredito Kooperaty
vas “Parama”, didžiai vertinda
ma spaudą lietuvybės išlaiky
mui, ir šiais metais paskyrė $50 
“Tėviškės žiburiams”, o. prie sa
vo sveikinimo savaitraščio dvi
dešimtmečio proga pridėjo dar 
$50. Taigi, šiais metais “Para
ma” paskyrė “TŽ” $100. Lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja už 
duosnią auką.

“Lithuanians in Canada” šio
mis dienomis užsisakė bibliote
ka iš V. Vokietijos — “Biblio- 
thek fuer Weltwirtschaft” Kiel 
mieste. Parūpo šis leidinys ir 
Kanados policijai RCMP, nes 
jame gausu informacijų apie lie
tuvius Kanadoje. Vienas leidi
nio egzempliorius pasiųstas į 
Pickering mokyklą, kurios vie
nas mokinys susidomėjo lietu
viais.

Svetimų kalbų biblioteka 
(Language Centre) iš Parkdale 
š.m. sausio 2 d. persikėlė į cent
rinę viešąją biblioteką 220 Col
lege St. Joje yra knygų 70 kal
bų, jų tarpe ir lietuvių. Nekar
tą esame rašę, kad ten netrūks
ta ir komunistinės propagandos 
knygų. Tarnautojų tarpe lietu
viai neminimi. Yra šių kalbų 
tarnautojai: lenkų, rusų, vokie
čių, prancūzų, italų, ispanų, uk
rainiečių, čekų, olandų, kinie
čių, serbų, portugalų. Bibliote
koje yra apie 30.000 knygų, 800 
plokštelių, 110 magnetofono 
juostų, šios priemonės skirtos 
svetimom kalbom mokytis. Bib
lioteka atidaryta kasdien 9.30 v. 
r. — 9 v.v., šeštadieniais 9 v.r.
— 5 v.p.p.; sekmadieniais 1.30 
v. p.p. — 5 v. p.p.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$50: Kanados Lietuvių Fondas: 

$15: mons. J. A. Kučingis; $10: A. 
Malinauskas, A. Masaitis; $9: A. Pun- 
džius; $5: J. Narušis, V. Pazukaitė, 
A. Lajukas, D. Vaitiekūnienė; rėmė
jų prenumeratas po $10: Z. Sodonis, 
A. Miknevičius, mons. J. A. Kučin
gis, J. Karka, Br. Ignatavičius. J. 
Naruševičienė, Mrs. T. Timmerman, 
A. Rubinas, K. Mileris, A Keršys; 
$4; J. Zimkevičius, J. Puteris, J. Ka
siulis; $3: K. Norkus. VL Mockus, E. 
Šakienė, E. Vaitkūnienė. M. Wikie- 
nė; $2: K. Lisauskas, J. Lukša, A. 
Zizminskaitė. A. Šiaučiūnas, K. Lau
cius, Juozas žiurinskas, J. Kozeris,
K. Ganutis, J. Daunys, A. Urbonas, 
O. Ivaškienė, J. Venckus. Pr. Pe
karskas. S. Barzdaitis, A. Pivoriūnas; 
$1.50: K. Ginčius; $1; F. Biržitienė, 
J. Lėveris, P. Augaitis, A. Viliušis, 
V. Ančikas, P. Grabauskienė, B. Kaš- 
ponas, V. Gudaitis, J. Viečerinskas, 
V. Zdancevičius, J. Butkevičius, P. 
Gaidelis, J. Skeivelas, M. Prariys, J. 
Gečienė. Br. Jonynienė, P. Keturka,
L. Merkelis, A Iškauskas.

Visiems rėmėjams ir aukotojams 
‘Tėv. žiburiai” nuoširdžiai dėkoja.

Šv^ Kazimiero par. žinios
— N. Metų naktį Notre-Dame 

šventovėje buvo laikomos Mišios, 
kuriose dalyvavo visos tautybės. Lie
tuviams atstovavo šv. Kazimiero pa
rapijos studentai — M. Markauskai- 
tė, L. Gabrusevičiūtė, St. Rašytinis ir 
J. Rašytinis. Montrealio lietuvių var
du jie įteikė arkivyskupui dovaną 
— medinį lietuvišką kryžių, kurį iš- 
drožinėjo ir padovanojo Vyt Vasi
liauskas. Visa tai organizavo mūsų 
energingasis klebonas.

— Kalėdų naktį per pamaldas pa
rapijos choras giedojo pilname są
state. Kartu su choru solo giedojo 
sol. G. čapkauskienė. Ypač gražiai ir 
jaudinančiai skambėjo “Tyliąją nak
tį”. Tikrai mūsų par. choras yra ver
tas pagyrimo.

— Šv. Elzbietos draugija 50 metų 
sukakties proga rengia iškilmingą va
karienę sausio 31 d. parapijos sve
tainėje. Puikūs karšti valgiai, visi

TORONTO, ONT.
Dr. Julius Avižienis su Ponia, 

dviem sūnumis, tėvais ir uošve 
iš Pietų Afrikos (No. 3 Jasmin 
St., Welkome, O. F. S., South 
Africa) Kalėdas ir N. Metus pra
leido Toronte. Buvo apsistoję 
pas pažįstamus Martą ir Bronių 
Jurėnus, Joaną ir Vytautą Vim 
gelius, Joną ir Lidiją Grinskius. 
N. Metų dieną aplankė Anicetą 
Zalagėną, kur sutiko ir daugiau 
torontiškių. Dr. Julius Avižienis 
įdomiai papasakojo apie savo 
gyvenimą P. Afrikoje, nes ligo
nius lanko daugiausia malūn
sparniu už 100 ar daugiau my
lių. Domėjosi Kanados lietuvių 
gyvenimu ir jų kultūrine veik
la. Ta proga A? Zalagėnas ir V4 
Balčiūnas dr. J. Avižieniui įtei
kė dovaną — knygą “Lithua
nians in Canada”, kurioje atsi
spindi lietuviškoji kultūrinė 
veikla, sukaupta iki šiolei, o 
tampresniam ryšiui palaikyti 
tarp abiejų kontinentų tautie
čių užprenumeravo “Tėviškės 
Žiburius”. Giliai sujaudintas 
Svečias nuoširdžiai dėkojo už 
taip vertingas dovanas. Dr. J. 
Avižienis gimė ir mokslus baigė 
P. Afrikoje, bet neblogai kalba 
lietuviškai. Svečiai, apžiūrėję 
Torontą, išvyko į Angliją ir ki
tus Europos kraštus, o iš ten 
pasuks į gimtąją Pietų Afriką.

Meksikoje Kalėdų atostogas 
praleido dr. Aleksandras Spu- 
das su žmona Birute ir dukrele 
Monika. Floridoje žiemos ato
stogas praleido dail. T. Valius 
su Ponia, gimnazijos mokytojai 
Algirdas ir Vida Šukiai. Madri
de, Ispanijoje, pas tėvus p.p. 
Meilus žiemoja Dalia Gruodie
nė su abiem vaikais Karole ir 
Vytuku.

St. Barzdukas, PLB valdybos 
pirm., ir Pr. Joga, šeštad. mo
kyklos vedėjas, iš Klevelando 
dalyvavo Kanados lietuvių šeš
tadieninių mokyklų mokytojų 
suvažiavime Toronte sausio 3 
d., o sausio 4, sekmadienį, daly
vavo pamaldose Šv. Jono Kr. 
šventovėje. Po pamaldų turėjo 
progos susipažinti su projektais 
Laisvės paminklo lietuvių kapi
nėse. Mokyt. Pr. Joga aplankė 
“TŽ” redakciją ir painformavo 
apie lietuvių švietimą Klevelan
de. Ateinančią vasarą Pr. Jogai 
su J. Andruliu, Toronto šeštad. 
mokyklos vedėju, pavesta rengti 
mokytojų stovyklą Dainavoje.

Amerikietis Dehn Krueger, 
studentas, iš Knoxville, Tenne- 
see, susidomėjęs lietuvių kalba 
ir jos pramokęs iš vadovėlių, pa
laiko ryšius su lietuviai. Prieš 
porą metų jis lankėsi “TŽ” re
dakcijoj kaip turistas. Kalėdų ir 
N. Metų proga jis atsiuntė svei
kinimą — lietuvišką atvirutę su 
savo ranka įrašytais linkėjimais 
lietuviu kalba. C

Kasos valandos: 1465 De Steve SU sekmadieniais nuo 10.30 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 iki
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.
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DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš ___ __ ___ ,___9%
čekiu kredito iš __________ 9%
Nekiln. turto iš ...........    9%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ: ■
Einamąsias s-tas .......  5,0% '
Serus (numatyta) 6,0% .

Taupomąsias s-tas 6.5%
Term. ind. 1 metams 7.25%
Term. ind. 2 metams___ 7.75%
Term. ind. 3 metams 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

VISŲ ROSIU DRAUDA '
6695*35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKEUONAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120
NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, AXB. 271*5758

gėrimai nemokamai; gros geras šo
kių orkestras. Bilieto kaina $5. Įsigy- 
kime bilietus iš anksto.

— Par. svetainėje buvo sureng
tas šaunus ir gausus N. Metų sutiki
mas. Visi atsilankiusieji buvo labai 
patenkinti. Mūsų darbščios šeiminin
kės davė du kartus karštą vakarie
nę. Grojo puikus šokių orkestras. 
Laimingasis loterijos numeris gavo 
dovaną. Virtuvėje jau dvi dienas 
prieš pobūvį pradėjo darbuotis mū
sų darbščiosios šeimininkės: p.p. Paz- 
nokaitienė, Girdauskienė, Milienė, 
L. Ambrasienė, Markauskienė ir Ra- 
šytinienė. N. Metų parengimas davė 
parapijai $835. Daugiausia bilietų 
(60) išplatino Juzė Ambrasaitė — 
Mme Bohemier

— Mirė Mykolas Venckaitis; palai
dotas sausio 2 d

— Kalėdų rinkliava — $498.08.
— švenčių laikotarpyje mūsų pa

rapijoje talkino Tėv. Juozas Ara- 
nauskas, SJ, iš Čikagos. KL A.

Aušros Vartų par. žinios
— Kalėdų naktį parapijos choras, 

vadovaujamas A. Keblio, labai gra
žiai giedojo kalėdines giesmes. Solis
tė Elzbieta Kardelienė, kuri neseniai 
išleido savo dainų plokštelę, Kalėdų 
naktį Bernelių Mišiose įspūdingai pa
giedojo kalėdinę giesmę.

— Lietuvoje antrą Kalėdų dieną 
mirė Veronika Lukošiūnienė. Velio
nės artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

— Kalėdų rinkliavos sudarė 
$515.17.

— Visuotinis Aušros Vartų parapi
jiečių susirinkimas šaukiamas 1970 
m. sausio 11 d. tuoj po 11 vai. Mi
šių. Bus renkami du nauji parapijos 
komiteto nariai. Parapijos klebonas 
praneš apie dabartinę parapijos pa
dėtį. Visi parapijiečiai kviečiami da
lyvauti šiame svarbiame susirinkime, 
rasti kandidatus, kurie galėtų ir no
rėtų nuoširdžiai darbuotis parapijai. 
Susirinkimo dalyviai bus pavaišinti 
kava.

— Sausio 17 d. — Aušros Vartų 
parapijos vakarienė. Bilietai — pas 
parapijos komiteto narius ir klebo
nijoje.

— Aukojo parapijai po $10: J. 
Gražys, J. Jurėnas; J. Lowell $5.

— Naujųjų Metų dieną bažnyčioje 
surinkta $240.14.

Ilgus metus kalėjęs JAV ka
lėjimuose p. Karpis ir dabar gy
venąs Montrealyje buvo parody
tas televizijoj su koresponden
tu, kuris klausinėjo apie buvusį 
kalėjimo vienutės draugą Man- 
son. Pastarasis yra kaltinamas 
įsakymu nužudyti kino aktorę 
Tate ir jos artimuosius Los An
geles mieste.

Lygos ir Cendel kredito uni
jų bendras atstovų suvažiavimas 
kviečiamas 1970 m. sausio 31 d. 
“Litui” atstovaus pirm. J. Ber
notas, ved. P. Rudinskas ir vice- 
pirm. P. Styra. Suvažiavimo 
tikslas: naujos kredito unijų fe
deracijos sudarymas, statuto pri
ėmimas ir mokesčių nustatymas. 
Pastaruoju reikalu specialus 14- 
kos didesniųjų kredito unijų pa
sitarimas įvyko prieš pat Kalė
das. Diskusijų pagrindu buvo 
paimtas “Lito” raštu pateiktas 
mokesčių pasiūlymo projektas. 
Daugumas dalyvių tam projek
tui pritarė. Po to jis buvo per
duotas Federacijos statutą ruo
šiančiai komisijai. Tame pasita
rime “Litui” atstovavo ved. P. 
Rudinskas.

Ryšium su Lygų persitvarky
mais lig šiol negalėjo pradėti 
darbo ir paskutinio narių susi
rinkimo išrinkta komisija “Li
to” statutui pakeisti. Šiuo metu 
jau yra išverstas i lietuvių kal
bą Kvebeko kredito unijų įsta
tymas (Bill No. 8), kuris l>us iš
siuntinėtas nariams kartu su 
kvietimu į metinį susirinkimą. 
Vertimą atliko R. Otto, kalbą 
ištaisė A. Vazalinskas. Pr. R.




