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Langai pasaulin
Esame nekartą svarstę suvažiavimuose ir spaudoje, kad išei

vijos lietuviams reikalingas proveržis į tarptautinį pasaulį. Visiems 
jau aišku, kad savoji bendruomenė reikalinga, tačiau nepakanka
ma. Politinėje srityje jau gana senokai bandome prasiveržti įvai
riakalbiais biuleteniais, brošiūromis, knygomis, grupine iniciatyva 
— VLIKo, BATUNo Jungtinėse Tautose, rezoliucijų komiteto — 
JAV kongrese ir t. t. Negalėtume sakyti, kad tos pastangos 
nieko nedavė, buvo tuščios. Neabejotinai jos paskleidė daug infor
macijų apie Lietuvą, tačiau šioje srityje niekad nebus perdaug. 
Jau kuris laikas kalbama apie sustiprinto informacijos centro su
darymą, kuris dar plačiau pasiektų viešąją pasaulio nuomonę. Visi 
veiksniai, atrodo, jo norėtų, tačiau vargu ar bus prieita prie prak
tinio vykdymo. Dabartinė* ELTA, veikianti prie VLIKo, atlieka 
didelį darbą, tačiau nemaža jo dalis yra nukreipta į lietuviškąją 
spaudą. Pastaroji nevisomis ELTOS informacijomis gali pasinau
doti, ypač savaitraščiai, nes jas anksčiau paskelbia dienraščiai ir 
kita dažnesnė spauda. Be to, lietuviškoji mūsų spauda gauna tuos 
pačius šaltinius (apie gyvenimą Lietuvoje) ir gali savarankiškai 
informuoti skaitytojus. ELTA pagrindinį savo dėmesį turėtų ro
dyti kitataučių visuomenei, kur svarbu palaikyti palankias nuo
taikas Lietuvos bylai. Iki šiol kitataučių informacijos srityje dirbo 
daugiausia patys lietuviai. Atrodo, kad čia reikia daugiau profesi- 
jonalų kitataučių talkos, kuri galbūt palengvintų kelią į plačiąją 
viešumą.

★ ★ ★
Politinė sritis tėra vienas mūsų proveržio langas. Yra kita, 

nemažiau svarbi sritis, kuri iki šiol dar nėra pakankamai išnaudo
ta, tai mokslas. Į JAV Lietuvių Bendruomenės rengtą mokslo ir 
kūrybos simpoziumą Čikagoje atsiliepė apie 400 mokslo žmonių iš 
Š. Amerikos. Toli gražu tai nevisi. Manoma, kad jų yra keturis ar 
penkis kartus daugiau. Tai didelis lietuvių kapitalas, išbarstytas 
visame žemyne. Pridėję visą laisvąjį pasaulį, turėsime, palyginti, 
gana imponuojantį skaičių. Deja, tas skaičius, kad ir didelis, lie
tuviškuoju požiūriu, tebėra pasyvus. Nei mes patys, nei kitatau
čiai nežino jų įnašo mokslui ir aplamai kultūrai. Girdėti, kad mi
nėto mokslinio* simpoziumo rengėjai planuoja išleisti skaitytų pa
skaitų tomą. Kaip ir kiekvienas pozityvus darbas, tasai užsimojimas 
sveikintinas, tačiau jis nėra pirmaeilės reikšmės. Dalis paskaitų 
nėra išliekamo pobūdžio ir po kurio laiko mažai beturės vertės. 
Be to, planuojamasis leidinys nepasieks amerikiečių visuomenės. 
Daug svarbiau būtų paruošti kondensuotą veikalą anglų kalba ir 
parodyti lietuvių įnašą i pasaulio mokslinį bei kultūrinį lobyną. 
Tokį veikalą paruošti, aišku, būtų daug sunkiau, bet nepalyginti 
naudingiau. Tada visi akivaizdžiai pamatytume lietuvių vietą pa
saulinėje plotmėje.

★ ★ ★
Žinoma, pasaulio tokiu leidiniu nenustebinsim, juoba, kad 

Einšteinų neturime. Visdėlto yra vardų visose srityse, kuriuos ver
tėtų iškelti kaip neeilinius. Jų buvo praeityje, jų yra ir dabar. Tai 
būtų didelė paslauga ypač lietuvių tautai, kurios žmonės mokėjo 
įprasminti išeivinį gyvenimą, išlikti savo bendruomenėje ir akty
viai dalyvauti gyvenamojo krašto kultūrinėje kūryboje. Tiesa, jau 
redaguojama prof. S. Sužiedėlio “Encyclopedia Lituanica”. Joje, 
reikia tikėtis, bus daug panašios medžiagos, tačiau negalės atstoti 
kondensuoto leidinio apie lietuvių įnašą mokslo bei kultūros sri
tyje tarptautiniu mastu, šešių tomu veikale tie dalykai bus išblaš- 
kvti ir t’k iš dalies paliesti, nes enciklopedija yra bendros informa
cijos šaltinis. Tuo tarpu atskiras, kondensuotas leidinys galėtų aki
vaizdžiai atskleisti lietuviu mokslinį veidą. Girdėti, kad panašus 
leidinys ruošiamas apie lietuvių meną.’ Jeigu jis bus tinkamai pa
ruoštas, akademinio lygio, patarnaus ne tik amerikiečiams, bet ir 
patiems lietuviams, j ieškantiems sintetinio žvilgsnio į lietuvių me
na. Prie jo pridėjus leidinį anie lietuviu inaša mokslo sritiri. su- 
sidarvtu gana geras šaltinis. Tuo būdu būtų išvesta pasaulin indi
vidualinė lietuviu kultūra. Iki šiol, rašydami anie Lietuva bei lie
tuvius, kėlėme daugiausia liaudies meną, nes individualinė kultū
ra dar nėra sulaukusi autoriaus, kuris sugebėtų ją tinkamai bei 
išsamiai pristatyti pasauliui. Pr. G.KANADOS /VYKM/

Pasaulio įvykiai
MĖNULIO MOKSLŲ INSTITUTAS BUVO ATIDARYTAS HOUSTONE, 

šalia JAV erdvių tyrimo centro, tvarkančio astronautų skrydžius 
į erdves ir mėnulį. Institutui vadovaus 49 universitetų taryba, 
kurios pirmininku išrinktas Toronto universiteto astronomijos fa
kulteto vadovas dr. MacRae. Prie instituto sienos prikalta lenta 
skelbia, jog šis pastatas yra skiriamas visos žemės mokslininkams, 
tiriantiems saulės sistemos prigimtį ir istoriją. Instituto atidary
mo proga įvyko pirmoji mokslininkų konferencija mėnulio klausi
mais. “Apollo XI” erdvėlaivio žemėn atvežtų uolų pavyzdžius buvo 
gavusios 106 laboratorijos JAV ir 36 užsienyje. Konferencijos metu 
mokslininkai pasidalino pirmaisiais atliktų tyrimų rezultatais. Be
ne didžiausia staigmena buvo mėnulio uolų amžius, matuojamas

PROVINCINĖS
Nuo š.m. sausio 1 d. federaci

nė vyriausybė loterijų tvarkymo 
reikalus perdavė provincijoms. 
Kvebekas jau sudarė M. Cus- 
teau vadovaujamą komitetą, ku
ris rūpinsis loterijomis. Jo pra
nešimu, pirmoji Kvebeko pro
vincijos loterija su S300.000 lai
mėjimų bendra suma numatoma 
kovo 15 d. Ontario vyriausybė 
atsisakė loterijos savo vardu. 
Speciali agentūra leidimams iš
duoti yra sudaryta finansinių ir 
komercinių reikalų ministerijo
je. Ji duos leidimus parodų, mu
gių. labdaros ir religinių organi
zacijų organizuojamoms loteri
joms, kai yra numatyti didesni 
laimėjimai. Mažesnių loteriūi 
tvarkymas yra pavestas miestu 
savivaldybėms. Bingo lošimai, 
daiktinės loterijos labdaros rei
kalams leidimus gaus iš savival
dybių. Tuo būdu tikimasi suma
žinti provincinės agentūros lote- 
riių reikalams darbo krūvi, nes 
per metus tokiu smulkiu loteri
jų Ontario provincijoje būna 
apie 200 000.

Laikraščių dėmesio centre 
praėjusią savaite buvo Kanados 
ledo ritulio rinktinės atsisakv- 
mis dalyvauti tarptautinėse žai
dynėse, kurios turėjo ivykti ko
vo mėn. Montrealyje ir Winni- 
pege. Praėjusia vasarą Tarptau
tinė Ledo Ritulio Federacija bu
vo sutikusi šiose žaidynėse leisti 
dalyvauti profesiniams žaidė
jams, jeini 1969-70 m. sezoną 
jie nenriklausvs profesiniams 
ledo ritulio klubams. Prieš ši 
sumanymą paskutiniu momentu 
nas’sakė Tarntautinės Olimpia
dos pirm. A. Brundage. Kadan
gi Kanados' visi geriausi ledo 
ritulio žridėiai yra išgraibstomi 
’'rofesibiu klubu, rinktinei be
lieka antraeiliai, dažniausiai uni-

LOTERIJOS 
versitetų studentai, neturintys 
laiko treniruotėms. Tuo tarpu 
Sovietų Sąjungos, Švedijos ir 
Čekoslovakijos rinktinių atsto
vai, vaidinantys mėgėjus, iš tik
rųjų yra profesiniai žaidėjai. Be
veik visi sovietų rinktinės nariai 
oficialiai yra raudonosios armi
jos karininkai, t.y. kariuomenė 
jiems moka algas ir leidžia tre
niruotis ištisus metus. Jokių ki
tų pareigų kariuomenėje jie ne
turi. Kiekvienam aišku, kad šiuo 
atveju kariuomenė tėra profesi
nių žaidėjų maskavimo priemo
nė. Kanadai atsisakius, tarptau
tinės ledo ritulio žaidynės bus 
pravestos Stockholme. Kanados 
mėgėjų rinktinė dalyvaus 1972 
m. olimpinėse žaidynėse, bet 
griežtai kovos už tai. kad ir Eu
ropos kraštų rinktinėse būtų 
mėgėjai, o ne profesiniai akto
riai. vaidinantys mėgėjus.

Premjeras P. E. Trudeau, Ka
lbiu ir N. Metų atostogas pra
dėjęs Britų Hondūre, jas užbai
gė su slidėmis Prancūzijos Alpė
se. Jo neoficialus vizitas susilau
kė nemažo Paryžiaus laikraščių 
dėmesio. “Le Figaro” netgi pa
skelbė savo korespondentės pa
sikalbėjimą, kuriame P. E. Tru
deau sakosi išsiilgęs Prancūzi
jos, norėjęs apsilankyti anks
čiau. bet tada prezidentu dar bu
vęs De Gaulle. Paklaustas, ar 
nenlanuoia susitikti su naujuoju 
nrez, G. Pompidou. P. E. Tru
deau teisinosi, kad šiuo metu 
jiedu neturi nieko naujo viens 
k’tam pasakyti. T koresponden
tės klausima, kokia yra dabar
tinė būklė Kvebeke P. E. Tru
deau taip nat atsakė klausimu: 
“O kaip jūsų reikalai Bretani- 
joie?”

Montreal i o burmistras J. Dra
peau pasiūlė Tarptautinės Olim-

Akt. Leonas Barauskas, kompoz. Darius Lapinskas ir sol. Aldona Stempužienė autografuoja pirmą
sias plokšteles. Šių trijų menininkų kūrybos darbai — klasikinių operų arijų, ainių dainų ir lietu
vių literatūrinės kūrybos plokštelės pasirodė 1969 metų pabaigoje Nuotr. V. Pliodzinsko

Britai tebelaukia balliečiu aukso
Įsteigtas specialus kompensacijų komitetas, kuris registruoja vertybių popierius

Britanijos spauda teberašo 
apie kadaise gerai investuotus 
savo verslininkų pinigus Balti
jos kraštuose ir ten įklimpusius. 
Vyriausybė, savo piliečių spau
džiama, ilgokai klabino Krem
liuje, kol pastarasis pakišo min
tį pasinaudoti Baltijos valstybių 
vyriausybių deponuotu aukšti 
Britanijos banke. Nežiūrint vy
riausybės nutarimo tai padaryti, 
matyt, byla nėra galutinai už
baigta, nes spaudoje vis pasiro
do rašinių apie britų viltis at
gauti senuosius savo kapitalus iš 
Baltijos kraštų. Pvz š.m. pra
džioje “London Express” pa
skelbė'rašinį: “3000 britų tebe
sitiki, kad Rusija sumokės Bal
tijos skolas”. Antrinėje antraš
tėje pažymėta: “Vieną dieną Ru
sija gali sutvarkyti visas savo 
senas skolas, ir tūkstančiai britų 
vietoje turimų savo beverčių po^ 
pieriu galės gauti nemaža tur
tą.” *

Tankai ir pinigai
Laikraščio “London Express” 

bendradarbis Robert Peterson 
rašo,' esą Britanijoje daugybė 
žmonių turi beverčių užsieninių 
paskolos lakštų, kurie tiek tėra 
verti, kiek pats popierius, ant 
kurio jie atspausdinti. Kiekvie
nas kraštas praeityje yra vienu 
ar kitu metu skolinęs, bet dau
gumoje atvejų jie savo skolas 
yra grąžinę. Kaikurios šalys vis
dėlto nenori grąžinti. Prie tokių, 
ir tai pačių blogiausių, priklauso 
Rusija.

Autorius, pagal anglosaksų 
reporterių stilių, pabrėžia keletą 
konkrečių pavyzdžiu, rodančių 
britų nuotaikas. Štai Eugenijus 
Fishman su žmona Alicija, 75 
m. amžiaus, gyvena Hampstea- 

piados pirm. A. Brundage 1976 
m. olimpines vasaros žaidynes 
rengti Montrealyje. Vieta pasau
linei tų metų olimpiadai bus pa
rinkta gegužės 13 d. įvyksian
čiame olimpiados komiteto po
sėdyje Amsterdame, Olandijo
je. J. Drapeau sumanymas gali 
susidurti su didelėmis kliūtimis. 
Pasaulinei olimpiadai Montrea
lyje reikia apie S120 milijonų 
vertės naujo stadijono, plauki
mo varžybų baseino. 12.000 at
letų patalpų ir 4.000 žurnalis
tų spaudos centro. J. Draoeau 
sportininkų kaimelį po olimpia
dos buvo sumanęs paversti gy
venamuoju rajonu ir gauti iš 
Otavos 75% išlaidų. Tačiau fe
deracinė vyriausybė, padengusi 
“Exno 67” pasaulinės parodos 
$135 milijonu deficitą, naujam 
sumanymui nerodo entuziazmo. 
Antras tokio masto renginys 
Montrealyje federacinėmis lė
šomis, be abejonės, sukeltų To
ronto, Winnine®o, Vankuverio 
bei kitu angliškų miestų pro
testo balsus.

N. Metu diena isigalioio nau
jasis muitinės įstatymas kana
diečiams turistams. Kanadon po 
dvieju naru grižtantys turistai 
keturis kartus į metus be muito 
galės įsivežti do $25 vertės už- 

(Nukelta j 8 psl.) 

de, Londone. Su kitais 3000 bri
tų jiedu laukia paskolos lakštų 
problemos išsprendimo. Tada* 
kai 1940 m. rusų tankai užėmė 
Estiją, Latviją irLietuvą, prasi
dėjo ir Fishmanų finansiniai 
vargai. Užimtųjų kraštų vyriau
sybės buvo nuverstos, jų aukso 
atsargos J'užšgįžytps”. Londono 

. bankuose, o Rusija atsisakė kal
bėti apie užimtųjų valstybių sko
las. Bet prieš dvejus metus buvo 
susitarta su Rusija “atšildyti” 
6.000.000 aukso svarų. Sudary
tas specialus komitetas Londo
ne “Foreign Compensation Com
mittee”, kurio raštinėn suplau
kė masės prašymų. Komitetas 
juos registruoja, klasifikuoja, 
bet išmokėjimų dydis dar nėra 
nuspręstas, nes* paskirtoji suma 
yra nepakankama. Pvz. Fishma- 
nai mano, kad turėtų gauti 120.- 
000 svarų už parduotuvę, 
kurią Alicijos tėvas turėjo Ry
goje. Jeigu jie gaus bent 12.000 
sv., bus labai patenkinti. Ponia 
Renėe Ball, gyv. Sloane Square, 
tikisi gauti 30.000 sv. Buvęs 
Lenkijos karininkas paprašė 
20.000.000 sv. už prarastas tei
ses į mineralų kasyklas Estijoj. 
Kai minėto kompensacijos ko
miteto pareigūnas perspėjo ne
sitikėti milijonų, daug kas su
mažino apetitus ir bus patenkin
ti, jei vietoje miliionų gaus tik
tai tūkstančius ir šimtus.

Palaidotos viltys?
Buvo laikas, kad paskolos 

lakštų savininkai nieko nebesi
tikėjo ir laikė beverčiais. Prieš 
1967 m., t.y. prieš britų-sovietų 
susitarimą dėl Baltijos valstybių 
aukso Britanijos banke, buvo 
prasidėjusi net spekuliacija. Pas 
atitinkamus agentus galima bu
vo oarduoti tūkstančio svarų pa
skolos lakšta už 20 sv. Vėliau 
gi. įvykus minėtam susitarimui, 
padėtis labai pasikeitė. Dabar 
pvz. už 100 sv. lakštą agentai 
moka iki 70 sv.

Pajudėjus baltiečių naskolu 
lakštams, britai ėmė reikalauti 
atlyginimo iš sovietu už caru lai
kų skolas. Pastaneii betgi atkir
to: “Tai ne mūsų reikalas”. Vie
nas carinės Rusijos atbėgėlių 

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

mn vain. Kviečiame visus savaitraščio skaitvtoius. rėmėjus, bičiu- 
li’ic. lietuviškosios suaudos talkininkus prisidėti prie dar didesnio 
skaitytoji nito ’’’•a^lėtimo. Kiekvienas naujas prenumeratorius bus 
♦imnmis lietvviškorios snaudos stiprinimo linkme. Norėdami tuos 
žinotas pa«katinti bei palengvinti, skelbiame atnjeinima pirma- 
mečia«’c t»au{i“ms skaitvtoiams. Jiems metinė “TŽ” prenumerata 
— tiktai $4.00 (visiems kitiems — $6.00). Tad visus kviečiame į 
talką:

1. SKA’TYTOJUS — užsakyti “TŽ” dar jų neprenumemoian- 
čiam tautiečiui arba prie savo metinės $6.00 prenumeratos pridėti 
auka laikraščiui paremti:

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

3. PLATINTOJUS — nasiūlvti “TŽ” dar jų neprenumeruo
jantiems oaniginta kaina (nirmiesiems metams);

4. BIČIULIUS — atsiusti “TŽ” administracijai adresų tu tau
tiečiu. kurie domisi lietuviška spauda; jiems “TŽ” bus siunčiami 
nemokamai susipažinti. > leidėjai

Paryžiuje sugalvojo triuką — 
pasiskelbė superkąs senosios 
Rusijos vekselius bei lakštus ir 
mokąs už juos po vieną šilin
gą. Jo studija sparčiai prisipil
dė vertybių popierių, turėjusių 
milijoninę vertę. Daugelis jų 
buvo meniškai paruošti bei at
spausti. Sugalvojo tas paryžie
tis panaudoti' juos praktiniam 
reikalui — lempų gaubtams. 
Taip jis pardavė daugelį tokių 
gaubtų už gerą kainą.

Britai turi nemažai ir kitų 
kraštų vertybinių popierių. Pvz*. 
dar užtinkami Bulgarijos pasko
los lakštai, išleisti prieš 100 me
tų. Agentai pardavinėja 100 
svarų vertės lakštus po 2 sv. 
Daug* neišpirktų vertybinių po
pierių Britanijoj nuo senų lai
kų tūri Rumunija, Vengrija, 
Jugoslavija, Čekoslovakija. Žmo
nės tikisi, kad ir jiems kada 
nors ateis laikas.

Prieš II D. karą daugybė bri
tų investavo savo lėšų Vokieti
joj ir Japonijoj. Tada buvo ma
noma, kad tai geriausias inves
tavimas. Kurį laiką taip ir bu
vo, nes abu kraštai po I D. karo 
sparčiai augo ir teikė gerų vil
čių investavimui. Vėliau abie
jų kraštų vyriausybės vėl 
viską suvaržė ir užsienio kapi- 
taalą “užšaldė”. Kilus karui at
rodė, kad žus ne tik britų, bet 
ir aplamai užsieniečių investa- 
cijos. Taip betgi neįvyko. Nuti
lus ginklams, ir japonai, ir vo
kiečiai atsiminė savo skolas ir 
pradėjo jas grąžinti. Britai čia 
nieko neprarado ir dėlto “Lon
don Exnress’ korespondentas 
sako: “Mirtis tebemoka dividen
dus”.

Suprantama, skola vienokiu 
ar kitokiu būdu turi būti atly
ginta, bet teisingu būdu. Balti
jos valstybės šiuo atveju skriau
džiamos. kai ju deponuotas auk
sas Britanijos banke yra praktiš
kai konfiskuojamas neturint i 
tai lekios teisės. Tai didžiųjų ga- 
Ivbiu imperinis aktas, nepaisan
tis elementarinio teisingumo. Ir 
tai juo blogiau, kad Britanijos 
darbiečių vvriausvbė nekreinia 
dėmesio į laisvojo pasaulio bal- 
tiečiu protestus. M.

4,6 bilijono metų, kai tuo tar
pu seniausia žemės uola tėra 3,5 
bilijono metų. Mėnulio ir žemės 
amžiaus skirtumas sugriauna 
ligšiolinę kaikurių mokslininkų 
teoriją, kad mėnulio planeta 
yra atitrūkusi nuo žemės. Mė
nulio 4,6 bilijono metų amžius 
jį nukelia į saulės sistemos pra
džią. Mokslininkai daro išvadą, 
jog mėnulis yra sudarytas iš 
daugelio klodų, panašiai kaip 
svogūnas. Pro meteorų paviršiu
je pramuštas skyles išsiliejusi 
geležies ir titanijaus lava suda
rė vadinamąsias mėnulio jūras. 
Instrumentų pagalba mokslinin
kams pavyko aptikti mėnulio 
uolose aukso ir -sidabro pėdsa
kus'. Toronto universiteto atsto
vas dr. D. Strangway konstata
vo, jog jo tirtoji uola buvo mag- 
netizuota. Kadangi mėnulis ne
turi magnetinio lauko, magneti- 
zavimo procesas jį greičiausiai 
bus pasiekęs iš žemės, kai mėnu
lis aplink žemę skriejo mažes
niame atstume. -

ORTODOKSŲ KALĖDOS
Ortodoksų kalėdinės pamal

dos Dievo nepripažįstančioje So
vietų Sąjungoje sutraukė pilną 
Jelochovskaja katedrą maldinin
kų. Vakarų pasaulio korespon
dentai konstatuoja, jog didžioji 
maldininkų dalis buvo senukai, 
bet jų gretose netrūko ir jaunų 
žmonių. Nemokėdami maldų, 
jaunieji dažniausiai tenkinosi 
pakartotiniu žegnojimusi. Kon- 
celebracines Mišias su vysku
pais ir kunigais laikė 92 metų 
amžiaus Rusų Ortodoksų Bend
rijos patriarchas Aleksiejus.

TANKAI IR LĖKTUVAI
Egipto prez. G. A. Nasserį ap

lankęs Britanijos užsienio rei
kalų ministeris G. Brown susi
darė įspūdį, kad Egiptas sutik
tų pripažint} Izrealį, jeigu prieš 
taikos derybas arabams būtų 
grąžinta okupuota teritorija. 
Taikos derybose arabų kraštams 
atstovautų G. A. Nassėris ir Jor
danijos karalius Husseinas. 
Naują grėsmę taikai Artimuo
siuose Rytuose sudaro Prancū
zijos jau oficialiai paskelbtas 
nutarimas parduoti Libijai 50 
“Mirage” sprausminių naikintu
vų ir 200 sunkiųjų tankų. Iš viso 
Prancūzija yra įsipareigojusi 7.- 
000 vyrų Libijos kariuomenei 
parduoti ginklų už $400 milijo
nų. Specialus sutarties paragra
fas įpareigoja Libiją ginklų ne- 
perleisti kitai valstybei, bet to
kia kontrolė yra beveik neįma
noma.

KINIJA IR JAV
Komunistinė Kinija ir JAV 

sausio 20 d. atnaujins prieš dve
jus metus nutrauktus ambasado
rių pokalbius Varšuvoje. Iš eilės 
135-tas pasitarimas įvyks Kini
jos ambasadoje tarp jos reikalų 
vedėjo L. Yang ir ambasado
riaus W. Stoessel. Lig šiol pasi
tarimai vykdavo Lenkijai pri
klausančiuose Kultūros Rūmuo
se. Dabar buvo nutarta abiejų 
diplomatu pokalbius pravesti 
Kinijos ir JAV ambasadose. 
Spėjama, iog JAV ambasado
rius W. Stoessel pasiūlys eilę 
naujų planų abiejų kraštų san
tykiams gerinti. Pasitarimų per
kėlimas iš Kultūros Rūmų į am
basadas įtaigoja, jog šiuose po
kalbiuose gali būti paliesta ir 
Sovietų Sąjunga, kurios spauda 
pastaruoju metu vėl pradėjo 
pulti Kiniją, matyt, nesitikėda
ma nieko gero Pekinge vykstan
čiose derybose sienų klausi
mu.

PARTIJOS ISTORIJA

Praėjusį rudenį Maskvos kny
gynuose buvo pasirodžiusi nau
ja “Sovietų Sąjungos komparti
jos istorijos” laida, kuri greit 
buvo išimta iš apyvartos. Dabar 
knygynus jau pasiekė šios lai
dos perdirbta versija, kurioie 
gerokai sušvelnintas kiniečių 
vado Mao niekinimas ir suma
žintas Stalino nuvertinimas. Pir

mojoj versijoj Stalinas buvo pa
smerktas už karo vadų teismus 
ir jų likvidavimą. Antroje ver
sijoje visas šis skyrius yra iš
leistas, nors augštųjų generali
nio štabo karininkų sušaudymas 
gerokai palengvino vokiečiams 
pradinę karo pergalę prieš so
vietus. Toks istorijos reformavi
mas iš tikrųjų yra naivus daly
kas, kuri praktikuoja tik Krem
liaus vadai. Istoriją kuria gyve
nimas, o praeitin nuėjusio gyve
nimo faktų neįmanoma pakeisti 
jokiems cenzoriams.

STOTIS ERDVĖSE
Biudžeto apkarpymai priver

tė amerikiečius keliones į mė
nulį pratęsti iki 1974 m. “Apol
lo XIII” skrydis, turėjęs įvykti 
kovo 12 d., atidėtas balandžio 11 
d. Kiti trys erdvėlaiviai bus nu
leisti mėnulyje iki 1971 m. pa
baigos. Bendrasis skridimų skai
čius iš aštuonių sumažintas iki 
septynių, nes viena “Saturno V” 
raketa bus panaudota iššauti 
1972 m. liepos mėn. stočiai į or
bitą aplink žemės rutulį. Stotį 
aplankys trijų erdvėlaivių įgu
los, pasilikdamos joje iki pus
antro mėnesio studijuoti žvaigž
džių teleskopais, kuriems ne
kliudo žemės atmosfera.

SOVIETŲ TEISINGUMAS
Britanija buvo pradėjusi akci

ją išleisti iš kalėjimo R. Hessui, 
buvusiam Hitlerio pavaduotojui, 
kuris dabar jau yra 75 metų am
žiaus ir gydosi skilvio žaizdas 
britų karinėje ligoninėje. R. 
Hesšą už pasiruošimą karui nu
teisė kalėti iki gyvos galvos ke
turių sąjungininkų tribunolas. 
Kadangi visi kiti naciai jau yra 
išėję iš Spandau kalėjimo, toli
mesnis vieno žmogaus kalinimas 
specialiame kalėjime darosi ab
surdiškas. Sovietų kompartijos 
oficiozas “Pravda” britų pastan
gas R. Hessui išlaisvinti apšau
kė propaganda, kurią, girdi, 
praktikuoja rasizmo, nacizmo ir 
negrų išnaudojimo garbintojai. 
Kaip sovietai supranta teisingu
mą, liudija britų piliečio Schare- 
gin suėmimas Maskvoje ir nu
teisimas kalėti 10 metų. Šį bri
tų elektroninių įrenginių par
davėją sovietai apšaukė savo ka
riuomenės dezertvru, prieš 20 
met ’, pabėgusiu iš Vengrijos į 
brit:: zoną Austrijoje. Pasak 
Maskvos. Scharegin yra raudo
nosios armijos buvęs sunkveži
mio vairuotoias Budulak. Civili
zuotuose kraštuose prieš 20 me
tų įvykęs dezertyravimo faktas 
taikos metais jau seniai būtų bu
vęs užmirštas ir dovanotas.

BAIGIASI KARAS
Pustrečių metų trukęs Nige

rijos pilietinis karas artėja prie 
pabaigos. 1967 m. gegužės 30 d. 
nepriklausomybę p a s k e 1 b usi 
Biafra, suspausta į 3.500 kv. my
lių plota, prarado paskutinius 
Oriu ir Owerri miestus, impro
vizuotą Uli aerodromą — vie
nintelį ryšį su pasauliu. Biafros 
vadas gen. O. Ojukwu pabėgo į 
užsieni. Kai 1960 m. spalio 1 d. 
Nigerija tapo nepriklausoma 
valstybe, daug kas jai pranašavo 
gražią ateitį, nes ios premjeru 
buvo rimtas politikas A. T. Ba- 
lewa. Deia. jį nužudė kariuome
nės sukilėliai, kuriuos iš val
džios pašalino gen. J. T. Aguiyi- 
Ironsi, ibu genties žmogus. Jį 
nužudė dabartinis Nigerijos va
dovas gen. Y. Gowon. pradėjęs 
masines ibu genties skerdynes, 
kurios ir nrivertė gen. O. Oiuk- 
wu paskelbti Biafros nepriklau- 
somvbę. Ibų žudvnės ir pilieti
nis karas pareikalavo milijonų 
gyvybės aukos.

BĖGA TURISTAI

Danijoj ir Švedijoj lankėse 68 
čekoslovakų turistų grupė. Jos 
30 narių politinės globos oasi- 
nrašė Kopenhagoje. 8 švedų 
Malmo mieste. Milane iš 40 če- 
koslovaku turistų net 30 nutarė 
pasilikti Italijoje.
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(tęsinys h praėjusio nr.) 
Humanitarai ar inžinieriai? 
Yra painesnis klausimas, kas 

geriau perteiks savąją kultūrą 
jaunajai kartai: mokytieji ar

PROF. ANTANAS MUSTEIKIS

@ RELIGINIAME GWfflMI:
eitais metais jėzuitai panašiai 
buvo išprašyti iš jų vadovauto
jo Al-Hikma universiteto. Tai 
žingsniai, kurių Irako valdžia 
imasi, norėdama suvalstybinti 
visas švietimo įstaigas.

* Vysk. Albino Luciani, 57 
m., paskirtas Venecijos patriar
chu mirusio kardinolo Urbani 
vieton. Du ankstesni Venecijos 
patriarchai yra tapę popiežiais 
— šv. Pijus X ir Jonas XXIII.

* Otavos arkivyskupas Joseph 
Aurele Plourde išrinktas nau
juoju Kanados vyskupų konfe
rencijos pirmininku vietoj savo 
kadenciją baigusio Sault Ste. 
Marie vyskupo Alexander Car
ter. Vicepirmininku išrinktas 
vysk. William E. Power.

* Dr. George Wald, Nobelio 
premijos laureatas, kalbėdamas 
tiksliųjų ir socialinių mokslų 
simpoziume Colorado State ko
legijoje, pareiškė: “Vienintelis 
kelias pasauliui sustoti, dar ne
pasiekus atominio savęs sunai
kinimo, yra grįžimas į Dievą, į 
Šv. Rašto principus — tai, ką 
jaunimas, net ir riaušininkai 
bando mums pasakyti”. “Ato
minio savęs sunaikinimo galima 
išvengti tik tikėjimu, meile, vil
timi ir nepakeičiamais Šv. Raš
to pagrindais, žinau, kad tai 
paprasčiausias neakedeminis 
sentimentalumas, tačiau esu įsi
tikinęs, kad tai vienintelis ke
lias, galįs apsaugoti nuo visiš
ko chaoso, kuris kils sekančių 
10 metų laikotarpyje.”

* Metinėje žydų savigalbos 
konferencijoje Niujorko Hilton 
viešbutyje buvo pagerbti keturi 
krikščionys, rizikavę savo gyvy
be gelbstint žydus nuo nacių ka
ro metu. Tai dr. Adelaide Haut- 
aval iš Prancūzijos, dr. William 
Sandberg iš Olandijos, Herman 
Graebe iš Vokietijos ir kun. 
Joseph Andre iš Belgijos. Jie 
buvo apdovanoti sidabriniais 
medaliais, simbolizuojančiais re
liginę laisvę.

* Mons. Francis Raymond 
Shea, 56 m., Knoxville Tenn, 
parapijos klebonas, paskirtas 
naujuoju Evansville, Ind. vys
kupu. Ligšiolinis Evansville 
vyskupas Paul F. Leibold jau 
nuo praeitų metų pabaigos pa
skirtas Cincinnati arkivyskupu.

* Kun. John B. Buu Dong, 56 
m., vietnamiečio kūnas rastas 
naujai atkastoje masinėje lavo
nų duobėje prie Huė miesto. Iki 
šiol buvo rasti dar penki kunigų 
kūnai: M. Cressonier, 60 m.; 
Pierre Poncet, 36 m., Guy de 
Compiegne, 48 m., ir Urbain Da
vid, 52 m. Dar nerasti lavonai 
dviejų vietnamiečių kunigų — 
Michael Huynh Nnoc Bang, 74 
m..ir Joseph Le Van Ho. 61 m. 
Rasti nužudyti trys Švč. Širdies 
vienuoliai, jieškomi du De la 
Salle vienuoliai ir trys Huė se
minarijos paskutiniųjų kursų 
klierikai. Iš viso 1968 m. Tet 
ofenzyvos metu buvo išžudyta 
apie 4000 žmonių. 2800 lavonai 
rasti, virš 1000 dar jieškoma.

* Kun. Guv Belanger, buvęs 
Valleyfield, Kvebeke, kolegijos 
rektorius, paskirtas naujuoju 
Valleyfield vyskupu. K. J. Stš.

* Popiežius Paulius VI, minė
damas 100 metų sukaktį nuo I 
Vatikano santarybos pradžios, 
davė leidimą paskelbti visus Va
tikano slaptuose archyvuose 
esančius dokumentus, turinčius 
ryšio su I Vatikano santaryba. 
Tame archyve medžiaga surū
šiuota į tris dalis: ruošiamuosius 
darbus, santarybinius darbus ir 
medžiagą, turinčią ryšio su pir
mąja ir antrąja dalimi, kaip laiš
kai, dienoraščiai, užrašai ir pan.

* Kardinolų priėmimo proga, 
kurioje popiežius pranešė, kad 
šventaisiais bus paskelbti palai
mintieji Marie Couderc, Maria 
Torres Acosta ir Leonardo Mu- 
rialdo, jis užsiminė apie Vietna
mo bei Biafros karus, tačiau il
gėliau stabtelėjo ties šių dienų 
kunigystės problema. ‘‘Tai mūsų 
erškėčių vainikas”, kalbėjo jis, 
primindamas dideli skaičių ku
nigų, pasitraukiančių iš pareigų. 
Jo manymu, dalinė kunigų pasi
traukimo priežastis esanti kuni
go netikrumas savo padėtimi.

* Vatikano santykiams su ne- 
krikščionimis sekretoriatas ma
hometonų “Ramadan” pasninko 
mėnesio užbaigimo proga pa
skelbė atsišaukimą, skatinantį 
mahometonus drauge su krikš
čionimis bendrai darbuotis sie
kiant teisingos taikos ir gerovės 
pasaulyje.

* Indijos vyskupų konferen
cijos sušauktas kunigų semina
rijų atstovų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo ir Ceilono semi
narijų atstovai, svarstė semina
rijų suindinimą. Priimti pasiū
lymai seminarijose įvesti jogos 
praktikavimą, švęsti vietines 
hindų nereligines šventes, ne
benaudoti lotynų kalbos paskai
tose ir įvesti sanskrito kalbos 
kursą. Pagal Vatikano duome
nis, Indija esanti vienintelė ša
lis, kurioje pašaukimų skaičius 
net ir šiuo metu labai auga. 
Paskutinių 10 metų laikotarpy
je pašaukimai į kunigus lotynų 
apeigose pakilę 21%, o sirų ap
eigose — 25%. Pašaukimai į vy
rų bei moterų vienuolijas didė
ja dar sparčiau.

* Tarptautinis eucharistinis 
kongresas 1973 m. numatytas 
Melbourne, Australijoje. Pas
kutiniuose dvie'juose kongresuo
se dalyvavo ir popiežius Paulius 
VI. Nežinia, ar jam sveikata leis 
ateinančiame kongrese dalyvau
ti. Paulius VI gavo pakvietimą 
dar šiais metais dalyvauti 200 
metu sukaktyje nuo kap. James 
Cook Australijos atradimo.

* “L’Osservatore Romano”, 
Vatikano dienraštis ėjęs iki šiol 
italų kalba, jau turi anglų, pran
cūzu ir ispanų laidas. Bandoma 
leisti ir atskirą laidą portugalų 
kalba.

* Arkiv. Francis Furey pra
nešė, kad dėl kunigų trūkumo, 
su šv. Tėvo pritarimu, jis leidžia 
pasauliečiam vyram ir moterim 
visoje San Antonio vyskupijoje, 
reikalui esant, dalinti Komuni
ja.

* Irako valdžia perėmė pas
kutinę jėzuitų vedamą Bagdado 
kolegiją ir įsakė 30 amerikiečių 
jėzuitų išvykti iš krašto. Užpra-

jaunajai kartai: mo 
mažiau pamokyti?
Pakštas, atsimenu, kartą man 
paklausus apie tai, abejodamas 
atsakė: pažiūrėsime — kurie. 
Man atrodo, kad mokytesnių ir 
dirbančių savo specialybėj tė
vų prestižas labiau patrauks vai
kus jais pasekti. Žinoma, moky
tesni gali sąmoningiau perteikti 
atsineštinę kultūrą jauniesiems, 
bet, antra vertus, taip pat gali 
ir greičiau susvetimėti — prisi
taikyti prie aplinkos be jokių 
rezervų.

Pokario lietuvių spaudoj jau
noji karta buvo skatinama studi
juoti humanitarinius mokslus ir 
rašyti mokslinius darbus bei di
sertacijas iš lituanistikos. Mūsų 
studentai buvo labiau pasinešę į 
griežtuosius mokslus, tik mote
rys atsvėrė ir palaikė pusiausvy
rą. Lituanistinės temos iš tikrų
jų praverčia daktarantams ta 
prasme, kad svetima kalba jos 
yra visiškai originalios, tad ma
dingos. Ir apdoroti jas paran
kiau. nes mažai yra profesorių, 
sugebančių tikrinti lietuviškus 
šaltinius...

Man neteko užtikti daugiau 
studijų apie specialybes, kurios 
susijusios su įstangesniu savo
sios kultūros perteikimu savo 
vaikams. Paradoksas ar ne, bet 
viena studija nurodo, kad tiks
liųjų mokslų tėvai labiau palai
ko atsineštinę kultūrą savo vai
kuose nei humanitarai. Argi čia 
veiktų G. Orwellio (1984) pa
stebėtas totalinių sistemų bruo
žas, iog nežinojime glūdi stipry
bė. Kitaip sakant, technikos spe
cialistai, būdami mažiau “sofis- 
tikuoti” žmonės, šioie dirvoje 
vra stioresni nei “rafinuoti” 
idėjininkai,

Mažesnio mokslo ateiviai -
Lietuvoje buvome įpratę gim

nazijas laikyti pakopomis į uni
versitetą. Tai, žinoma, yra di
džiai vertinga krypti. Nesunku 
pastebėti ta pati linkmė ir oku
puoto] Lietuvoj. Tik vargas, kai 
šiek tiek pamokytas vyrukas el
giasi, pagal japonų priežodį, nei 
kaip jaunesnis, nei* kaip vyres: 
nis brolis. Nebūtina visiems 
baigti kolegijas. Tuo atveju rei-

kia žinoti, kokios darbo jėgos 
trūksta dabartinei pramonei. Ir 
čia eilinis vadovėlis aiškiai nu
rodo, jog kiekvienas kraštas 
(pramoninio lygio) stokoja ama
tininkų ar vadinamų pusiau pro- 
fesijonalų, kai juodadarbių per
tekliaus nepaslėpsi ir jo niekur 
neužkiši. Ir juo daugiau pramo
nės mechanizavimo, elektroni
kos, juo mažiau neįgudusių dar
bininkų paklausos. Šito daugelis 
lietuvių nežino. O visur yra daug 
amatų mokyklų ar vakarinių 
kursų. Dažnas fabrikas prasila
vinusį jaunuolį pasiunčia į jun- 
jorų kolegiją (community colle
ge) ar ir augščiau. Tada tenka 
dirbti ir mokytis tuo pačiu me
tu ar pakaitomis ir po kelių me
tų galima tapti, pvz. kvalifikuo
tu mechaniku. Pastarųjų ir da
bar tebetrūksta. Beje, statyba 
nevieną lietuvį suviliojo, ir tai 
gerai. Prasimušti betgi į ran
govus mažai kam pavyko. Gal 
tai tenka aiškinti stoka gudru
mo, kurį dažnas mūsiškis vadi
na suktumu. Tą patį galim pasa
kyti ir apie mūsų retus pramo
nininkus, bankininkus ar vo
kiškoje tremtyje pagarsėjusius 
vaizbūnus...

Ir kas toliau?
Praeitį galima suprasti, bet 

neįmanoma grąžinti. Bandyda
mi ir klysdami, mes yrėmės į 
priekį. Kaikam už tai reikia 
muštis į krūtinę ir sutikti: ma
no kaltė, mano kaltė. Tremtinių 
vardas jau beveik išnyko iš mū
sų kalbos vartosenos. Neseniai 
teko girdėti liaudies vardą. Aš 
bijau, kad tai buvo piktžodžia
vimas, nes mes vargiai pasiekia
me liaudį, o ką jau bekalbėti 
apie apsisaukimą liaudimi. Ant
rosios ir trečiosios kartos atei
tis, savaime aišku, negalės pa
siekti pirmosios organizuotumo 
bei laimėjimų. Tik žydai, be 
abejonės, šiuo atžvilgiu mus 
pralenkia — apima ir liaudį. O 
mūsų bendruomenės organizuo
tumas yra labiau ideologinis, 
humanitarinis, švietimo, kultū
ros pobūdžio ir pan. Tai labai 
gerai. Bet kodėl mes tiek ma
žai oficialaus dėmesio kreipia
me į praktinius žemės reikalus, 
kuriuose, man rodos, mano mi
nėta liaudis ir skęsta? žinau, ži
nau, nevienas pasakys, pirštu

prirodys, jog mes turime per
daug mūsų kilmės žmonių, su
gebančių atmintinai skaityti če
kių knygutes ir santaupų sumas. 
O visdėlto gal ir pastarieji 
“skaitytojai”, pagelbėti bend
ruomenės jų pačių “skaitiniuo
se” ir pakėlę savo ekonominį 
statusą, ar ne duosniau atsigręž
tų į įvairias mūsų bendruome
nės organizacijas?

Paminėjau žydų organizuotu
mą. Nuolat peržiūrinėju apie de
šimt lietuviškų žurnalų ir laik
raščių, bet niekur neužtikau, ko
dėl pvz. žydai važiuoja į Šveica
riją medicinos studijuoti. Juk 
pragyvenimas ten yra bene 
brangiausias visoje Europoje. 
Kodėl lietuviai, studijuoją ar ne
seniai studijavę Vokietijoj, ne
parašo apie geriausias studijų 
galimybes? Medicina yra Ame
rikos profesijų karalienė. Pa
tekti į medicinos mokyklą šan
sai yra maždaug vienas iš ketu
rių. Ar ta informacija nebūtų 
ypatingai brangi tiems, kurie 
vietoje negali tapti gydytojais? 
Tarp kitko, dažnam lietuviui bū
tų miela — į senatvę — būti 
globojamam gydytojo gimtąja 
kalba.

Jaunoji mūsų intelektualų 
karta yra gražiai* savose specia
lybėse įsitvirtinusi. Tai paliudi
jo neseniai Čikagoje įvykęs gam
tos mokslų ir humanistikos pa
jėgų suvažiavimas, šia proga at
leis man skaitytojas, jei nukryp
siu į vieną smulkmeną. Kaip bu
vo skelbta, intelektualai ten 
programoj buvo įrašę šį daly
ką: “Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas”. Man tai skamba kaip 
priešybė sąvokose. Atrodo, kad 
mokslas išskiria kūryba ar prie
šingai — kūryba išskiria moks
lą. Aš vargiai galiu suvokti 
mokslą be kūrybos. Anglosaksai 
čia turi tikslesnį išsireiškimą: 
science and liberal arts.

Jaunimas gali ir turi pralenk
ti senimą. Ar nebūtų gera, kad 
jaunoji intelektualų karta nepa
šykštėtų savo pergyvenimų per
teikti dar jaunesnei kartai ir tuo 
pratęsti bent dali savosios kul
tūros i ateitį. Ta dalis taipgi bus 
lietuviška. ’

Nenorėčiau, kad dabartinė 
jaunoji intelektualų karta susi
rūpintų savo rambėjančiomis 
kojomis tik po kitų dvidešimt 
metų.
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Padėka
Netikėtai prieš Kalėdų šventes mirė mano mylimas vy

ras A. A. ANTANAS AUKŠTAKALNIS. Palydėjusiems 
velionį į amžino poilsio vietą reiškiu visiems nuoširdžią 
padėką. Ypač esu dėkinga Prisikėlimo parapijos kuni
gams — Tėvui Placidui, Tėvui Augustinui, Tėvui Rafaeliui 
ir kun. J. Staškevičiui už Rožinį bei atlaikytas už velionį 
šv. Mišias; kun. B. Jurkšui už vargonavimą. Labai dė
kinga S. Jokūbaičiui už visą laidotuvių tvarkymą. Dėkoju 
karsto nešėjams — velionies draugams, visiems, kurie lan
kė velionį koplyčioje, dalyvavo laidotuvėse, atsiuntė prie 
velionies karsto gėlių ir užprašė šv. Mišias; visiems — už 
manęs suraminimą bei parodytą nuoširdumą mano liūdesio 
dienomis.

Nuliūdusi žmona Elena,

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam broliui ir dėdei

JUOZUI SENIŪNUI, 
norime pareikšti nuoširdžią padėką visiems, kurie suteikė velioniui 
paskutinį patarnavimą ir užjautė mus sunkiose valandose.

Nuoširdžiai dėkojame prel. V. Jude už šv. Mišių atnašavimą ir 
palydėjimą velionies į amžino poilsio vietą Šv. Petro ir Povilo lietu
vių kapinėse, Grand Rapids, Michigan, kun. V. Valevičiui ir prel. 
dr. J. Tadarauskui už maldas koplyčioje.
s Giminėms, draugams ir pažįstamiems už gausias aukas šv. Mi
šioms, prisiųstas gėles, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu ir 
spaudoje reiškiame padėką.

Esame dėkingi karsto nešėjams ir visiems lankiusiems velionį 
koplyčioje, dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir laidotuvėse.

Broliai Jonas ir Antanas ir brolėnas Liudas

Reiškiame gilių užuojautų dėl staigios

JUOZO SENIŪNO mirties

jo broliams — JONUI, ANTANUI, brolienėms

ir sūnėnams —

Petronėlė ir Viktoras Mikuckai

Žmonės miršta tik tuomet, kai būna 
užmiršti juos mylėjusių

J. F. Kennedy

PRANUI JUREVIČIUI Lietuvoje mirus,

sūnų VACLOVĄ JUREVIČIŲ ir jo šeimą liūde

sio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

M. S. Petrylos

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

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

RAUDONOJI L YDŲ A
Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai

Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA

Prieš metus palaidojom mūsų mylimą vyrą ir tėvelį 
EUGENIJŲ A. BUBELĮ.

Prašydami Visagalį jam amžinos ramybės ir mums, li
kusiems, ištvermės, kviečiame artimuosius jungtis bendro
je maldoje. Metinės šv. Mišios Prisikėlimo bažnyčioje ry
tais: sausio 17 — 9 vai., sausio 18 — 10 vai. ir sausio 19 
— 7 vai.

žmona ir vaikai
(TĘSINYS IĮ PRAĖJUSIO NR.)

Pasikeitė padėtis
Burda man pranašavo kas at

sitiks, kai atsidursiu Vakaruose, 
būtent, mane paims JAV Sau
gumas. Jeigu aš ir nenorėčiau 
sovietinio krašto paslapčių iš
duoti, jie prievarta jas isgaus. 
Juk šiuo metu aš žinanti tų pas
lapčių net perdaug- Aš ėmiau 
abejoti. Iš proto krausčiausi ne
žinodama ką daryti, ko grieb
tis. Jie nekreipė jokio dėmesio į 
mano kalbas. Burda ėmė diktuo
ti man atsisveikinimo laišką ma
no Alfonsui. Bet... kurį laiką 
liksiu Ruzyn kalėjime.

Rugsėjo gale atėjęs Burda 
man pranešė naujieną. Pirmiau
sia “Voice of America” paskel
bė mano atžvilgiu atitaisymą, 
esą ankstyvesnis jų pranešimas 
buvo klaidingas, be to, Alfonso 
di Castro, Venecuelos diploma
tas, išvyko iš Čekoslovakijos.

Man buvo leista vykti pas tė
vus į Prahos priemiestį Chodo- 
vą. Tuo laiku gimė mergaitė, 
kuria pavadinau Lilly. Man bu
vo uždrausta tėvo vardą įrašyti. 
Gimimo metrikoje įrašyta: “Tė
vo vardas nežinomas”. Aš dir
bau viename šokolado fabrike. 
Dieve, kaip nemėgau to fabri
kinio skurdo, tos prakeiktos mi
zerijos! Tai baisu... »

Atėjo 1955 m. pavasaris. Sun
ki fabriko vergija mane slėgė 
prie žemės. Balandžio mėnesi 
paskambino telefonu Jaroslavas 
ir paklausė, ar negalėtų priva
čiai pasimatyti? Mes susitikome 
jo bute. Ir kai jis paklausė apie 
mano gyvenimą, atsakiau nieko 
negražindama, jog mano gyveni
mas eina prie pabaigos. Jokios 
prasmės gyvenime aš nematau. 
Jis mane užjautė ir sunrato. Vai
šino. Gėrėme tikrai daug. Ant 
galo Jaroslavas pasakė šio su
sitikimo priežastį.

Vėl dirbu MVD
Jaroslavas patarė man vėl 

pradėti informuoti Saugumą: ki
tos išeities nėra. Jis parodė vi
dutinio amžiaus vyro ir moters 
nuotrauką. Moteris galėjo būti 
apie 30 metų amžiaus. Tai ve
dusiųjų pora:* vyras — Charles 
Rogelle ir jo žmona. Jis belgas, 
o ji prancūzė. Dvylika metu, kai 
vede. Rogelle atstovauja Pran
cūzijos mašinų bendrovei Čeko
slovakijoje. Valstybės Saugu
mui svarbu jį apkaltinti, bet 
trūksta įrodomosios medžiagos.

Rogelle turi silpnumą jaunom 
moterim. Prasidėjo daug sykių 
kartota nešvankaus stiliaus pro-

cedūra. Saugumas man pavedė 
jauną gražią, 14 metų mergaitę 
Moniką, kuri pasisakė belgui 
Rogelle, kad jį myli. Ir taip pra
sidėjo. Tuo būdu Rogelle neiš
vengė kitų likimo. Magnetofo
nas ir automatinis filmų apara
tas, slaptai įrengti, atliko savo 
paskirtį. Aš buvau šia apgaule 
pasipiktinusi. Bjauru! Aišku, tu
rint tokį įrodymą kiekvienas 
teismas Rogelle pripažins kaltu 
už išprievartavimą nepilname
tės.

Kitą dieną kalbėjome su Ja
roslavu — jis mane nuramino:

— Nebus jokio teismo. Visas 
vaidinimas reikalingas tam, kad 
Rogelliai laikytų liežuvį už dan
tų, o ypač apie ginklų prekybą. 
Juk mes remiame viso pasaulio 
komunistinius sąjūdžius bei re
voliucijas ne vien žodžiu, bet ir 
ginklais. Be to, tuo būdu siekia
ma tą belgą Rogelle padaryti So
vietų Sąjungos šnipu.

Musų darbas buvo gerai at
liktas. Aš dažnai turėjau keisti 
savo darbovietę. Taip ir prabė
go dar pusė metų. Buvau pa
skirta “Luzerna - Tanzhalle’ ba
ro patarnautoja. Jaroslavas vėl 
parūpino man neblogą kambarį. 
Šis darbas man patiko — visad 
muzika, nauji žmonės.

Užsienietis bare
Vieną vakarą prie baro pri

ėjo retas svečias užsienietis. Jis 
nieko nelaukęs ėmė kalbėti su 
manim angliškai. Kažkodėl jis 
man buvo keistas, kažkuo įtarti
nas. Vėliau jis mane pasikvietė 
į naktinį klubą. Mum besėdint 
patogiai kampe prie staliuko, jis 
išėmė iš švarko kišenės laišką ir 
padavė man. Laiškas buvo ame
rikiečio Harry Bunter. Užsienie
tis pridūrė:

— Jeigu ką sužinotumėt apie 
suėmimus, nuteisimus, atleidi
mus, streikus ir kitokius perse
kiojimus, norėčiau ir

Prieš atsisveikindamas, jis ne
pastebimai pakišo man 500 do
lerių. Po kelių dienų jis vėl ma
ne aplankė. Sužinojau ir jo pa
varde — Patrochonius Dimitri, 
Graikijos pasiuntinybės archy
varas. Man rūpėjo sužinoti kam 
jis dirba — JAV ar Britaniiai? 
Kai nuėjom i vieną naktini 
klubą, aš Įteikiau jam turėtas ži
nias. Žinios lietė Graikijos pa
bėgėlius. Po to jis pasakė, kad 
mes ne?al’me daugiau susitikti. 
Tam tikslui tarnaus “negyvoji 
pašto dėžutė”. įtaisyta Wilsono 
geležinkelio stoties moterų kam
baryje. Vėliau nuvykau tos slėp-

noti.

tuvės pažiūrėti. Nežymiame 
kambario kamputyje, sienoj, bu
vo išjudinta plyta. Vietos užte
ko tik laiškui įkišti.

Kai apsilankydavau pas Jaros
lavą, slaptai peržiūrėdavau jo 
stalčiuje ar byloje svarbesnius 
raštus, dokumentus, užrašus. 
Perskaitydavau ir tai, kas buvo 
man svarbu, išmokdavau atmin
tinai, o vėliau surašiusi nuneš- 
davau užsienio žinių slėptuvėn.

Laisvalaikiu apsilankydavau 
tėvų namuose. Savo žavingos 
Lilly labai pasiilgdavau. Ji augo 
ir buvo labai į mane panaši.

Paslaptingas vokas
Vieną gruodžio vakarą, apsi

lankiusi Jaroslavo bute ir grįž
dama namo, pajutau apsiausto 
kišenėje lyg voką. Ir tikrai — 
didžiai nustebau radusi valsty
bės Saugumo naujų tarnautojų 
sąrašo fotokopiją. Negalėjau to 
suprasti... Kodėl Jaroslavas 
man tą svarbų dokumentą įdėjo 
kišenėn? Gal jis žinojo, kad pa
laikau ryšį su vakariečių žval
gyba? O gal nusivylęs komuniz
mu? Ilgai galvojau kas tai galė
tų būti? Visdėlto, pasitikėdama 
Jaroslavu, sausio' pirmąją savai
tę tą fotokopiją įteikiau Dimitri- 
jui. Peržvelgęs akimis, jis su
švilpė pro dantis. Mačiau, kad 
labai apsidžiaugė. Man pakišo 
voką su 250 angliškų svarų. Tai 
daug! — pagalvojau.

Apie sausio vidurį netikėtai 
mane aplankė Jaroslavas. Jis bu-

* vo visai nusiminęs. Sakė:
— Eisiu dirbti į anglių kasyk

las. Jau man gana! Suiro ner
vai, pašvinko toji Saugumo tar
nybą. Amžini pavojai. Intrigos! 
Jeigu tu kitam savo bendradar
biui duobės nekasi, tai jis tau iš
kas ir įstums. Taip jau yra.

Jis dar pasakė, kad jo vietą 
užimsiąs majoras Rappantas. Ja
roslavas man patarė vėl rimtai 
įsipareigoti valstybės Saugumo 
tarnybai — rodyti uolumą, nes 
kitos išeities nėra.

Naujas viršininkas
Po to aš aplankiau tą majorą 

Vaclovą Rappantą. Tai ištvirkęs, 
netašyti storžievis, sadistas. Jis 
ėmė rodyti man įvairias porno
grafines nuotraukas. Vienoje ir 
jis buvo nutrauktas visoje nuo
gumoje ir kompromituojančioje 
padėtyje.

Po kiek laiko susitikau Jaros
lavą ir pasiteiravau apie Rap
pantą. Jis paaiškino: Rappantas
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JAU PRADĖTA REGISTRACIJA
Norintieji keliauti su lietuvių 

ekskursija į

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS 
DEDIKACIJĄ ROMOJE

(koplyčių pašventins Šv. Tėvas Paulius VI)

UŽSISAKYKITE VIETAS DABAR — 

iki 1970 m. vasario 20 dienos

Kreipkitės į: CATINTOURS, INC., 109 North 
Dearborn St. Chicago, III. 60602, USA. Telefo
nas: 312-332-4111

Registruojantis reikia įmokėti $100. Čekis ra
šomas: CATINTOURS, INC.

RENGIAMOS DVI EKSKURSIJOS:

Pirmoji išvyksta iš Niujorko birželio (June) 17 d. ir 
grįš į Niujorku liepos (July) 15 d. Kaina — $593.

Antroji išvyks'a iš Čikagos birželio (June) 18 d. 
ir grįš i Čikagų liepos (July) 13 d. Kaina — $703.

Abiejų ekskursijų minėtoje sumoje įskaityta ke
lionė sprausminiu lėktuvu į abi puses, visos vie
tinės kelionės (tours), kambarys ir maistas viešbu
čiuose.

KELIONĖS PROGRAMA

Sprausminis lėktuvas nuskraidins į Lisabonų Por
tugalijoje. Iš ten autobusais aplankysime žymes
nes vietas Portugalijoje, Ispanijoje, pietinėje 
Prancūzijoje ir Italijoje.

BROŠIŪRA su smulkesne kelionės programa gau
nama iš CATINTOURS, INC.

(šį skelbimą prašome išsikirpti)
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yra vienas iš kylančių saugumie- kompromituojančios medžiagos! 
čių. Jis yra egoistas, negailės- Jeigu tai pavyks, būsi tikra, kad 
tingas, labai pavojingas. Viena jis tau nebus pavojingas, 
galiu patarti: surink daugiau jį (Bus daugiau)



Ambicijos, kombinacijos, atsakingumas
AL. GIMANTAS

Tiek mūsų vadovaujantieji 
sluogsniai, tiek ir plačiosios iš
eivių visuomenės nariai labai gy
vai seka Lietuvos tarptautinio 
pripažinimo statusą ir budi (kiek 
tai gali nuo mūsų priklausyti), 
kad toji padėtis’ nesilpnėtų. 
Stengiamasi, kad diplomatinė 
ar konsulinė padėtis ne tik ne- 
menkėtų, bet, kur ir kada gali
ma, galėtų plėstis. Pasireiskus 
betkuriems neviltingiems simp
tomams šioje plotmėje, visai su 
pagrindu jaudinamos, daromės 
jautrūs. Tai suprantama, nes, 
daugumos įsitikinimu, tarptauti
nis pripažinimas yra itin svar
bus, pirmaujantis faktorius sie
kiant Lietuvai nepriklausomy
bės grąžinimo ir jos visų teisių 
atstatymo tarptautinėje santy
kių raidoje. Tenka tik stebėtis 
ir apgailestauti, kad kaikurie 
mūsų žygiai, to tarptautinio pri
pažinimo ar tęstinumo siekiant, 
nevisada randa pakankamai su
siklausymo mūsų pačių gretose. 
Jau nekartą yra'paaiškėję, kad 
vienur ar kitur, jei ir nebūtų ga
lima išgauti pilno nepriklauso
mos Lietuvos simbolio pripaži
nimo, tai būtų galimybių pa
skirti garbės konsulus ir pan. Vi
sos laisvinimo kovos mastu tai 
gal ir nebūtų pirmaeilis laimėji
mas, bet kiekvienu atveju ne- 
taip jau menkas aktas. Jų turė
tume pageidauti ir siekti kur 
kas daugiau.

Prisimename, savo metu mū
sų spaudoje buvo prasitarta “pu
se burnos” apie galimą pripaži
nimą iš V. Vokietijos vyriausy
bės. Deja, įvyko kažkokių ne-

Linksmų švenčių ir po švenčių
Kokie kalėdiniai sveikinimai siunčiami?

ALGIS JURĖNAS
Kalėdos — svarbiausia, la

biausiai švenčiama metų diena 
Amerikoje. Nepriklausomybės 
laikais ji puošniausiai švęsta 
Lietuvoje. Tarp tų dviejų vals
tybių (JAV ir neprikl. Lietuvos) 
Kalėdų švenčių nuotaikose bu
vo nemažas skirtumas: Lietuvo
je buvo šventė šventei, džiaugs
mui, apmąstymui sielos santy
kių su gyvaisiais ir mirusiais, 
poilsiui, galimų piktumų, ne
sklandumų atleidimui, tautiniam 
pakilimui, ryšiams su Augštybe 
lyginti. JAV-se Kalėdų šventė 
komerciškai nupiginta iki nuda
žytų eglučių, gal piniguočiams 
nuslopinus tikrąją kalėdinę 
nuotaiką. Čia pinigas pavarytas 
kalėdinei nuotaikai pirkti. Net 
gatvės dekoruojamos tik iš anks
to paklojus dolerius, kai Lie
tuvoje vyriausybė spalvingai, 
plačiai iliuminuodavo savo įs
taigas, įtaisydama spalvingus 
paveikslus, kokių neteko maty
ti. Čia daugiau Kalėdų senelių, 
net mergaičių su trumpais sijo
nukais, vaizduojančių Kalėdų se
nelius. Tai tėra paprastas pasi
pinigavimas. čia, tiesa, Kalėdo
se girdima daug kalėdinės mu
zikos, o Los Angeles viena radi
jo stotis ištisas 48 valandas be 
pertraukos, be skelbimų duoda 
vien kalėdinę muziką. Gaila, kad 
mūsų visuomenininkai nepasi
stengia tokioms radijo stotims 
įduoti lietuvišku plokštelių. Jas 
grotų amerikiečiai, jei turėtų. 
Gal ir pirktų, jei būtų reikiamai 
pasiūlyta. Kalėdų .šventėms ar
tėjant, amerikietiškos radijo sto
tys Los Angeles jei ne pusę, 
tai bent trečdalį kalėdinės mu
zikos groja vokiškų giesmių, me
lodijų. Sutikime, vokiečiai turi 
nepalyginamai daugiau nei lietu
viai tokiu giesmių, kalėdinių 
himnu. Jie vieni iš pirmųjų su
kūrė labai gražių melodijų reli
ginei Kalėdų nuotaikai pakelti.

Ar emigracijos lietuviai te
besilaiko savų lietuviškų kalė
dinių papročių, sunku pasakyti, 
žinau šeimų, kurios laikosi, bet 
žinau ir tokių, kurios net eglu
tės Kalėdoms nenori įsitaisyti. 
Ką jau bekalbėti apie gilesnės 

Mokytojos kruopščiai seko suva
žiavimo paskaitas

Nuotr. S. Dabkaus

sklandumų: nesutarė tuo klausi
mu mūsų veiksniai ir išlikusios 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
autoritetai. Padėtis likosi kaip 
buvus ir toliau — negavom jo
kios oficialios ar pusiau oficia
lios lietuviškosios reprezentaci
jos V. Vokietijoje. Tenka apgai
lestauti, kad tuomet niekas ne
pakėlė balso, nereikalavo, kad 
institucijos, kurios tuo rūpino
si, veikė ir nieko nepasiekė, duo
tų bent koki paaiškinimą ar pa
siaiškinimą, kaip ten iš tiesų 
buvo. Gal tai ir nieko nebūtų 
pakeitę, bet būtų buvusi proga 
pasimokyti ir ateityje panašių 
klaidų nekartoti. Tai būtų pra
vartu visiems.

Kažkas panašaus atsitiko ir 
dabar. Prieš Kalėdų šventes te
ko mūsų laikraščiuose skaityti 
pasikalbėjimą su VLIKo pirmi
ninku, kuris, tarp kita ko, pa
sidžiaugė ir sklandžiais turimais 
santykiais su diplomatais. Kaip 
žinia, VLIKo pirmininkas perei
tais metais nemažai keliavo ir 
gavo paskirų kraštų pažadų pa
skirti Lietuvos garbės konsulus. 
Jei tai neįvyko, ne VLIKo kal
tė {“Draugas” 12. 16. 69). Kieno 
tad kaltė? Eilinis mūsų visuome
nės narys, bendrų pastangų rė
mėjas ne tik moraliai, bet ir 
materialiai turi neabejotiną tei
sę žinoti, kaip ten būta, kas įvy
ko ir kas ne. Jei buvo gautas su
tikimas paskirti garbės konsulą 
ar konsulus, ir tai neįvyko gry
nai dėl mūsų pačių kaltės (asme
nų, institucijų, įstaigų, veiks
nių ...), tai kas nors gi turi bū
ti atsakingas už tai. Kas?

minties lietuviškas tradicijas, pa
pročius.

Blogas emigracinis įprotis— 
šventėms pirkti, dovanoti ame
rikietiškas (japoniškas ir pan.) 
dovanėles — pirštines, odekolo
nus, žaisliukus ir t. t. Yra gau
sybė lietuviškų daiktų, tinkamų 
dovanoms, pirmoje eilėje lietu
viškos knygos, plokštelės, audi
niai, mezginiai, odos dirbiniai, 
gintaras, tautiniai- drabužiai ir t. 
t. Apie tai rašoma prieš šventes 
ir po švenčių, bet kai kas būtinai 
nori palaikyti svetimuosius.

Kalėdos be kalėdinės atviru
tės — ne Kalėdos. Visi jas ra
šo, visi gauna. Ar kas jas renka, 
grupuoja — negirdėjau. Jose ir 
per jas pareikšta mintis, nuotai
ka būdinga emigracinei galvo
senai, svetimai ar lietuviškai 
Įtakai, net lietuviškai kultūrai. 
Galimas dalykas, su laiku kalė
dinės atvirutės ar per jas iš
reikštas pasveikinimas duos me
džiagos išeivių, šiuo atveju lie
tuvių, tyrinėjimui. Būtų naudin
ga žinoti, kaip, kokios rūšies ka
lėdines atvirutes siuntinėjo lie
tuviai, gyvenę neprikl. Lietu
voj. Juo Įdomiau žinoti, kaip bu
vo linkėtasi, sakysime, 1904 me
tais. Dar svarbiau būtų 1863 me
tai. O jei kas užtiktų kalėdini 
sveikinimą iš Vytauto Didžiojo 
laikų, jau būtų naujas atradi
mas, vertas kruopštaus nagrinė
jimo. Taip ir šie metai dabar yra 
visai paprasti, bet praeis 50, 
100 metų, ir sveikinimo atviru
tė bus gal vertinga seniena.

Niekam nenumanant, vienas 
lietuvis JAV-se praėjusiom 1969 
Kalėdom gavo 132 sveikinimo 
korteles. Iš jų tik 4 specialiai 
paruoštos tai dienai: Marijos ir 
Stasio Žymantų, Rasos Arbaitės, 
prof. J. Žilevičiaus ir Erdvilo 
bei Erikos Masiulių. Iš viso su 
lietuviškais spausdintais įrašais 
kalėdinių kortelių gauta 66, ku
rių dvi turi anglišką įrašą, nors 
daryta lietuvio dailininko. Tarp 
tų kortelių 24 turėjo ilgesnius 
įrašus ar laiškelius (įrašas — 
linksmų švenčių linki ar pan. 
neskaitomas Įrašu). Iš jų trys 
vertėtų paskelbti (kan. Mykolo 
Vaitkaus, Bern. Brazdžionio, 
Juozo švaisto). Deja, kaikurios 
su lietuviškais užrašais kartelės 
be tų raudonais ar juodais da
žais atmuštų trafaretinių saki
nių, kaip švenčių ir Naujųjų Me
tų proga linkime Jums džiaugs
mo ir Dievo palaimos. daugiau 
nieko lietuviško neturi. Jos at
muštos be metu, kad tiktu ir 
ateinantiesiems. Kelios kortelės, 
kitų išleistos, turi lietuvišką 
minti, vaizdą.

Pirmasis sveikinimas gautas 
iš Brazilijos ant Jdngtiniu Tau
tu Vaikų Fondo atvirutės, Įra
šytas gražiais lietuviškais saki
niais. Jis atkeliavo oro paštu 
gruodžio 2 d. Po Kalėdų iki 
Nauiu Metų gauta pavėlavusių 
11 atviručiu. Jai bus kaip kitais 
metais, dar bent keletas ateis 
sausio mėnesį.

T? spaustuvėje spausdintų lie
tuviškų atviručiu gražiausia yra 
mons. Vinco Mincevičiaus iš 
Romos: snalvotas Lietuvos sos
tinės, iš 1588 metų, vaizdas, at
spaustas didokame formate la
bai gerai atliktas techniškai, su 
atskiru sulenkiamu lapu įrašui 
lietuvių kalba.

Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimo dalyviai Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose. Pirmo
je eilėje iš kairės: gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, PLB švietimo tarybos pirm. A. Rinkūnas, KLB 
pirm. dr. S. Čepas, PLB pirm. St. Barzdukas, Klevelando šeštad. mokyklos vedėjas Pr. Joga

Nuotr. S. Dabkaus

Jauni veidai tarp mokytojų veteranų
Kanados lietuvių šeštadieninių mokyklų mokytojų metinis suvažiavimas Toronte

Pirmasis Kanados lietuvių mo
kytojų suvažiavimas buvo 1954 
m. kovo 27-28 d. Nuo tada Ka
nados lietuviai mokytojai susi
renka beveik kiekvienais metais 
apsvarstyti einamųjų auklėjimo 
problemų, šių metų sausio 3 d. 
mokytojų suvažiavimas sutapo 
su užbaigimu šeimos ir švietimo 
metų. Jungtinių Tautų auklėji
mo komisija 1970 metus paskel
bė tarptautiniais švietimo me
tais. Mes buvome pirmesni. Su
važiavime dalyvavo virš 60 as
menų, kurių 43 — mokytojai iš 
Toronto, Hamiltono, Montrealio 
ir Londono. Jų tarpe matėsi 
daug jaunų veidų.

Kaip sudominti?
Suvažiavimo darbo programą 

pradėjo mokyt. J. čeponkutė, 
kuri dar tik antri metai dirba 
Toronto angliškoje mokykloje, o 
taip pat dėsto ir lietuvių šešta
dieninėje mokykloje. Ji iš pra
džios nedrąsiai, vėliau gana pa
sitikinčiai ir įdomiai analizavo, 
palygindama su savo pergyveni
mais, kodėl lietuvis vaikas ne
visada kalba lietuviškai; kalbėjo 
apie naudotinas priemones, ku
rios pagelbėtų geresniam lietu
vių kalbos mokymui. Esą reikia 
kuo daugiau vaiką Įtraukti į lie
tuviškus pašnekesius namie ir 
mokykloje, naudoti pokalbius iš 
dienos asmeninių įvykių, kuriuo
se kiekvienas ras ką nors Įdo
maus pasakyti ir kito išklausyti. 
Viename skyriuje mokinius su
grupuoti į mažesnes grupeles 
pagal kalbos žinojimą ar moki
nių susidraugavimą ir su tomis 
grupelėmis atskirai dirbti. Dar
bas sunkesnis, bet geresni rezul
tatai. Skaityti sakinius, kurie bū
tų rodomi pro kartonini langeli. 
Sakinių keitimo greitis priklau
sytų pagal mokinių sugebėjimą 
skaityti. Mokykloje mėginti skai
tyti iš laikraščių Įdomesnes ži
nias ar straipsnelius. Ši priemo
nė ir dabar daugelio mokytojų 
naudojama. Pavyzdžiai turi būti 
duodami pirmiau, o tik vėliau 
pritaikomos taisyklės. Mintys iš
reiškiamos raštu, bet joms pasa
kyti turi būti naudojamas bal
sas. Mokyt. J. Čeponkutės pa
skaita buvo palydėta gausiomis 
diskusijomis ligi pietų pertrau
kos.

Toje pat Prisikėlimo parapi
jos salėje, kur vyko suvažiavi
mas, buvo mokyt. Adelės Abro- 
maitienės vaikų darželio ir pir
mųjų mokyklos skyrių mokymo 
priemonių paroda. Taip gausių 
ir gražių mokslo priemonių mū
sų vaikų darželiai dar neturėjo. 
Jos tikrai praturtina vaikų vaiz
duotę ir galvojimą. Mokyt. A. 
Abromaitienė pietų pertraukos 
metu paaiškino mokslo priemo
nių mažiesiems gaminimą bei 
naudojimą.

Tautinis ugdymas
Po pietų visi mokytojai liko 

tik stebėtojais, kai L. Tamošaus
ko, KLB švietimo komisijos pir
mininko,, vadovaujami, Kristina 
Pareišytė, Lydija Keraitė, V. Bi- 
rieta, A. Rinkūnas, Pr. Joga ir 
St. Barzdukas nagrinėjo simpo
ziumo temą “Tautinis ugdymas 
lietuvių mokykloje”. Senovėje 
lietuviai studentai, besimokyda
mi Krokuvoje ar kitur, išeidavo 
iš lietuviškos aplinkos ir lietu
vių reikalais nesirūpindavo, nes

jų nežinodavo. Jų tik maža da
lis sugrįžo tautai (Kudirka, Mai
ronis, Čiurlionis...), kai vėliau 
pastebėjo savo klaidą. Juk ne
daugelis žino ir dabar, kad į ne
seniai įvykusį lietuvių moksli
ninkų suvažiavimą atsiliepė virš 
400 lietuvių mokslininkų, kad 
yra 84 lietuvių laikraščiai lais
vame pasaulyje ir pan. Simpo
ziumo tikslas buvo išnagrinėti 
visas galimybes, kad ši nežino
jimo spraga būtų užtaisyta. Pa
siūlyta įvesti naują programą at
skiru dalyku vyresniuose sky
riuose, kurios paskirtis — supa
žindinti ir įjungti lietuvių jau
nimą į lietuvių visuomeninį gy
venimą, praplėsti tautos ryšio 
akiratį ir padaryti jaunimą lie
tuvių gyvenimo dalyviu, šiam 
reikalui St. Barzdukas rašo va
dovėlį. Po simpoziumo dalyvių 
pasisakymų leista pasisakyti ir 
visiems suvažiavimo dalyviams. 
Mokytojai šios programos įvedi
mui pilnai pritarė. Kun. dr. Gai
da pastebėjo, kad tautinis ugdy
mas ’ ėra naujas dalykas, nes 
jis seniai vykdomas, o ši progra
ma duodanti tik naują akcentą- 
pabrėžimą. Jis siūlė mokymą 
remti ne tik žinojimo principu, 
bet ir veiklos.

Šią programą St. Barzdukas 
siūlė pavadinti pagal Maironio 
sakinį “Ir eisim Lietuvos keliu”, 
o vėliau sutrumpino “Lietuvos 
keliu”. Šis pavadinimas nėra tie
sioginis ir, kaip vienas pastebė
jo, romantiškas ar propagandiš- 
kas. Gal gerini pavadinti tiesio
giniu vardu, realiai ir aiškiai — 
“visuomeninis Įvadas” arba “vi
suomenės mokslas”, kuris atitin
ka Kanados mokyklų programo
se “social studies”, šiais laikais 
daugiau mėgstamas tiesioginis 
pavadinimas.

Kol programos oficialiai dar 
nėra, reiktų visuose mokyklų 
paskutiniuose skyriuos mokinius 
supažindinti su lietuvių išeivijos 
veiksniais, organizacijomis. Lie
tuvos okupacija, spauda ir kt.

Pranešimai
PLB pirm. St. Barzdukas pa

darė diskusini pranešimą “Skai
tiniai”. Pranešimo ir diskusijų 
išvada: sudaryti kiekvienam sky
riui skaitinių (skaitytinų knygų 
mokslo metais) sąrašą ir atskirai 
paruoti literatūros skaitinių 
chrestomatiją. Mokyt. Pr. Joga, 
mokytojų savaitės Dainavoje or
ganizatorius iš Klevelando, pra
nešė, kad studijų savaitė bus š. 
m. rugpjūčio 16-23 dienomis, ir 
kvietė visus Kanados lietuvius 
mokytojus ten dalyvauti. Moky
tojų savaitės organizavimo komi
sijos nariu yra ir Toronto šeš
tad. mokyklos ved. J. Andrulis.

Mokyklų vedėjai savo prane
šimuose aptarė mokyklų lanky-

KANADOS LIETUVIU FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

356. Telšinskas, Stasys
357. Lėveriai, Ona, Juozas
358. Kerulis, Vaclovas ......
359. Skrebutėnas, Vaclovas
360. Puteriai, Anelė, Jonas 100
361. Pundzius, Viktoras 100

Papildė Įnašus:
22. Naikauskas, St. inž., iki

229. Naikauskienė, D. dr., iki 

$100
100
100
100

$500
200

Konodos lietuvių mokytojų suvožiovime buvo ir jaunų veidų.

mo, mokymo bei išlaikymo rei
kalus. Pranešimus padarė Ha
miltono, Montrealio, Londono ir 
Toronto mokyklų vedėjai. Mo
kyklos jau veikia 21-mi metai. 
Šiose mokyklose yra 892 moki
niai, kuriuos moko apie 70 mo
kytojų. Pranešimą apie Mont
realio mokyklą padarė ved. p. 
Blauzdžiūnienė, apie Toronto li
tuanistikos seminarą — mokyt. 
Taseckas. Mokyklų išlaidas pa
dengia iš mokinių'tėvų mokes
čiai ir liet, organizacijų bei pa
rapijų aukos. Toronto mokyklos 
biudžetas siekia $16.000. žino
ma, čia ir mokinių skaičius di
džiausias — 540. Šiais metais iš 
vedėjų neteko girdėti didelių nu
siskundimų.

ši mokytojų suvažiavimą or
ganizavo ir išlaidas padengė 
švietimo komisija, kurios pirmi
ninku yra L. Tamošauskas.

Suvažiavimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu ir vakariene, 
kurią paruošė Toronto šeštadie
ninės mokyklos tėvų komiteto 
narės — A. Jagėliene, T. Zalec
kienė, p. Rasiulienė ir padėjėjos.

Paliekant suvažiavimo salę, 
prisiminė PLB pirm. St. Barz- 
duko pakartoti Marijampolės 
gimnazijos mokytojo Kriaučiū
no duoti pamokymai lietuviams, 
kai dar buvo rusų okupacija: 
“Likite savame krašte” (dabar 
— likite savo tautoje!), “Dirb
kite savo žmonių tarpe”, “Su
kurkite lietuviškas šeimas”.

V. Aitis

Mokytoja Jūratė Čeponkutė 
skaito paskaita Kanados lietu
vių mokytojų suvažiavime To
ronte Nuotr. S. Dabkaus

P. p. Telšinskas, Kerulis, Skrebutė- 
nas ir Puteriai gyvena Toronto. Prieš 
šventes atsiminė L. Fondą. Lėveriai 
ūkininkauja prie Campbell Bay, 
Kvebeko prov. Tai pareigingi lietu
viai, suradę kelią i K. L. Fondą per 
igal. inž. A. Paškevičių. V. Pundzius 
turi valymo Įmonę Windsore. Inž. 
St. Naikauskas, Fondo igal. Wind
sore, ir jo žmona gydytoja yra dide
li Fondo rėmėjai. Su šiais inašais 
užbaigėm 1969 metus, kurie davė 34 
naujus narius ir $9900 Įnašų. Dides
ne pusę Įnašų sudėjo senieji na
riai savo Įnašų papildymais. Užpra
eitais metais gauta 110 naujų narių 
ir $14600 įnašų. Ypač mažai narių 
buvo iš Montrealio ir Hamiltono — 
t'k po 2. Toronte buvo 15. 1969 m. 
gruodžio 31 d. K. L. Fondo stovis: 
narių 361, Įnašų ir aukų $58072, nuo
šimčių $1387.49 (“Parama” jau pri
rašė % už 1969 m. antrą pusmeti). 
Išlaidos: išmokėta pašalpų $2200, 
admin, išlaidų $255.55. Jas sudarė 
blankų, vokų, pakvietimų spausdini
mas, pašto ženklai, nuoma už sale 
ir kitos smulkios išlaidos. Fondo Įga
liotinių yra 9: J. Skardis, J. Bersė- 
nas, inž. A. Paškevičius, inž. S. Nai
kauskas, P. Liaukevičius, A. Duda- 
ravičius, J. Alonderis, P. Augaitis 
Ir inž. S. Kšivickis. Fondo vajaus už
duotis — 1970 m. pasiekti Įnašų su
mą iki $70000.

P. LELIS, vajaus ved. ir ižd.
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Katalikiškoji veikla į naują kelią
STASYS YLA 
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(Tęsinys iš pr. numerio)
4. Šeima ir jaunimas

Pirmaeilis rūpestis, kuriuo tu
rėtų sirgti naujasis centras ir 
naujoji veiklos kryptis, manau, 
turėtų būti šeima, šeimą pirmon 
eilėn stato ir II Vatikano san- 
taryba, kalbėdama apie pasau
liečių apaštalavimą. Bet šeima 
yra pati sau centras. Ji yra lyg 
mažoji bendruomenė, valstybė 
ir bažnyčia. Ji nėra įrankis kie
no nors kito rankose. Tačiau ji 
toli gražu nėra ir uždaras vie
nuolynas, apvestas mūro sie
nom, atskirtas nuo pasaulio, vi
suomenės, valstybės ir Bažny
čios. šeima yra atvira visiems 
vėjams ir įtakoms. Ji orientuo
jama gera arba bloga kryptimi. 
Ji ir motyvuojama iš šalies, ly
giai telkiama arba demobilizuo
jama ir palaužiama.

Seniau šeima pati viena ga
lėjo perduoti tradicines verty
bes is kartos į kartą ir pati buvo 
pakankamai pajėgi išlaikyti sa
vo autoritetą bei sakralinį cha
rakterį. šiandien nebeužtenka 
tėvų autoriteto savo vaikams 
orientuoti, juos motyvuoti ir 
juos parengti gyvenimui. Tam 
reikalui nepaprastos reikšmės 
turi jaunimo organizacijos, jau
nimo centrai, jaunimo reika
lams skirti ekspertai prie para
pijų tarybų. Pagaliau patiems 
tėvams šiais laikais reikia pata
rimų, diskusijų, susitelkimo ir 
atsinaujinimo progų, šie visi da
lykai neįmanomi vienai ar kele
tui šeimų. Joms reikia organi
zuotos pagalbos bei talkos. Tad 
štai ir būtų vienas iš tų konkre
čių dalykų, kurio turėtų imtis 
naujasis katalikų centras.

Nuo šeimų neatsiejamos ir 
jaunimo problemos. Bet jomis 
šiandien visi serga, joms dau
giausia visi skiria dėmesį ir rū
pestį. Jaunimui sudaroma įvai
rių galimumų, netgi išjungiant 
jį arba atitraukiant nuo šeimos. 
Kartais susidaro Įspūdis, kad 
šioje srityje trūksta reikiamos 
pusiausvyros. Juk jaunimas dar 
priklauso tėvams. Ir visos tos 
šiandien aštrios jaunimo prob
lemos didele dalimi yra pačios 
šeimos ir tėvų problemos. Jų ne
galima spręsti tik su vienu jau
nimu. šiais laikais reikia tėvams 
nemažiau pagalbos, o gal net 
daugiau, negu vaikams. Juk tė
vams trūksta naujesnių psicho
logijos ir pedagogikos žinių ir 
tinkamų pavyzdžių bei patari
mų, kaip naudotis savo autori
tetu ir kaip išlaikyti šeimos 
bendruomenės vienalytiškumą.

Kaip gi šituos reikalus galė
tų praktiškai spręsti naujasis 
katalikų centras? Pagaliau ar ne 
geriau, kad šeimoms i pagalbą 
eitų kunigai savo parapijose? 
Atrodo, kad nevisose parapijose 
kunigas gali būti patarėjas šei
moms dėl įvairių priežasčių. Bet 
centras galėtų sudaryti eksper
tų kolektyvą iš kunigo, gydyto
jo ir psichologo ar sociologo, 
truputi tokiam kolektyvui pri
mokėti ir jis bent savaitgaliais 
nustatytomis valandomis vi
siems žinomoj vietoj galėtų kon
sultuoti tėvus. Iš Toronto toks 
ekspertų kolektyvas galėtų pa
važiuoti i artimesnes kolonijas 
ir ten padėti tėvams.

Imkime dar vieną šeimų peda
gogikos problemą, šiandien tė
vai su pagrindu yra labai susi
rūpinę išlaikyti vaikuose lietu
viškumą. Šis rūpestis yra taip 
išaugęs ir Įgyja tokias formas, 
kad vaikų ugdymas praranda ba
lansą, neš perdaug akcentuojant 
tautiškumą nukenčia kitos ver
tybės ir vertybių pilnatvė. Ug
dant jaunimą nė tik šeimose, 
bet ir mokyklose ir organizaci
jose ypatingai Įsidėmėtini du da
lykai. Viena, saugotis neper
tempti vienų vertybių, nustel
biant kitas. Antra, išlaikyti de
rini tarp žmogiškųjų, tautinių 
ir krikščioniškųjų elementų. 
Mes negalim sakyti, kad ugdom 
lietuvius, tik lietuvius, nes tokio 
dalyko, atskirto nuo visumos, 
nėra. Lietuvis išauga kartu su 
žmogum ir krikščioniu. Kitaip 
jis bus šlubas lietuvis, netinka
mas nei Lietuvai, nei lietuviš
kajai emigracijai.

Šie du rūpesčiai — šeima ir 
jaunimas — neabejotinai yra pa
grindiniai. Pro tuos reikalus 
mes žiūrime ir i visą kita — pa
rapijas. organizacijas, visuome
ne ir kultūros gyvenimą. Visa 
kita labai susiaurėjo tiek mūsų 
orientacijoj, tiek motvvądjoi' 
tiek ir mobilizacijoj. Mes už
mirštame, kad ir šeimoms ir 
jaunimui reikia visuomeninio 
oro, tautinės erdvės, kultūrinės 
šviesos, parapinio telkinio, dva
sinės vibracijos platesnėje ska
lėje. kuri sudarvtu atmosfera, 
duotų akiračių, skatintų plates
nes galimybes' Šeimai reikia ne 
tik namų, bet ir kiemo, aikštės, 
parku ir’gatvių, kalbant ne tik 
realiai, bet ir platesne prasme, 
štai kodėl nei šeima, nei jauni
mas negali augti ir bręsti be sa
vo bendruomenės, savų parapi
jų, savos tautos ir gyvo saves 
angažavimo tam kraštui, kuria

me gyvename.
Katalikų centro didysis užda

vinys bus ir tas, kaip mūsų emi
grantiniame gyvenime apsaugo
ti lietuvius katalikus nuo akli- 
gatvio, kaip nuimti langines ir 
tamsius akinius ir kartu kaip to
je pačioje drąsioje skalėje iš
laikyti bei išsaugoti katalikišką 
ir lietuvišką savųjų tautiečių 
charakterį. Uždarumu mes jo 
neišsaugosime. Perdideliu išsi
liejimu, kuris dabar savaime 
vyksta, mes greičiau sutirpsi
me kaip žmonės, tautiečiai ir 
krikščionys.

Tad centras turės stovėti šių 
dienų kryžkeliuose ir diriguoti, 
kaikur pagreitindamas tempą, 
kaikur pristabdydamas, rody
damas kryptis vienur vienas, ki
tur kitas, bet visada blaiviai ir 
taikliai orientuodamas, moty
vuodamas ir organizuodamas.

Tačiau būtų nerealu tokias 
viltis sudėti tik i centrą. Cent
ras turi apjungti^ sutelkti, išju
dinti ir įbanguoti. Ką ir kaip?

5. Šalia centro būtini 
maži branduoliai

Čia nemanau kalbėti apie pa
rapijų tarybas, kurios yra ir bus 
tikrieji antriniai centrai savose 
vietovėse. Pagrindiniam centrui 
teks su parapiniais centrais la
bai glaudžiai bendradarbiauti. 
Turiu galvoje Torontą, kur yra 
daugiausia Kanados lietuvių ir 
didžiausios galimybės įbanguoti 
bei išjudinti platesnį sąjūdį. 
Leiskit priminti musų Čiurlio
nio paveikslų simboliką. Daili
ninkas, berods pavasario sona
toje, vaizduoja vėjo malūną, ku
ris sukasi priekyje ir atrodo la
bai didelis. Už jo horizonte — 
ant kalniukų ir padebesiuose — 
sukasi visa eilė mažesnių, bet 
panašių vėjo malūnėlių. Jie visi 
juda panašiu ritmu ir sukuria 
panoramišką dinamiką.

Manau, kad Toronte galėtų su
sidaryti Įvairiuose miesto rajo
nuose po branduolį tarp 8 ligi 
12 asmenų. Jie galėtų rinktis 
kartą per mėnesį ir svarstyti 
Įvairius klausimus. Svarstymų 
tikslas būtų trejopas — susi
orientuoti tikrovėje, rasti moty
vuotų sprendimų ir susiburti ko
kiam nors konkrečiam darbui. Iš
eities taškas tokiem svarstymam 
gali būti koks nors aktualus 
straipsnis, nauja vertinga kny
ga, koks nors Įvykis kolonijos 
gyvenime. Kiekvienas svarsty
mas būtinai turi baigtis konkre
čiomis išvadomis ir ju pritaiky
mu darbui savo aplinkoje; dar
bais turi pasidalinti visi ir mė
nesio eigoje Įvykdyti. Po mėne
sio kiekvienas referuoja atlikta 
darbą, sutiktus sunkumus ir to
liau svarsto nauią klausimą bei 
pasidalina naujais darbais. -

Kas tokiuose svarstymuose 
svarbu? Visų pirma išsiaiškinti 
reikalus, situacijas, naujus su
manymus, planus ir Įvykius. Tai 
tarnauja orientacijai patikslinti 
ir pagilinti. Jieškant teisingų, 
blaivių ir krikščioniškų sprendi
mų gilėja ir motyvacija. Paga
liau viskas baigiasi ne vien 
svarstymu ir sprendimais, bet ir 
darbų paskirstymu, jėgų subū
rimu kokiam nors uždaviniui. 
Taip pasauliečių apaštalavimas 
gauna naujos šviesos, naujų mo
tyvų ir susiranda naujesnių, vie
toj labiau pritaikomų, veiklos 
priemonių.

Tokiam darbui labiau tinka 
vyrai, bet nebūtinai tik inteli
gentai. Pritaikius ekumenišku- 
mą ir solidarumą, galima inteli
gentams ne tik susitarti su pa
prastesniais, bet ir iš jų pasimo
kyto.

Kitas dalykas, kurį centras 
turėtų išbandyti, tai cikliniai pa
šnekesiai ir diskusijos, atkvie- 
čiant i vieną ar kitą koloniją 
pasaulietį kataliką ar kunigą iš 
šalies. Reikia susidaryti planą: 
kokių ciklų bei temų reikia; 
duoti' laiko kalbėtojams pasi
ruošti; išgarsinti tokio ciklo 
svarbą. Tai būtų savotiškos pa
sauliečių misijos, tam tikras 
koncentruotas k r i k š č ioniškų 
minčių perkedenimas, naujų 
idėjų apykaita, Įsisiūbavimas 
visuomenės naujesnei orienta
cijai ir savo jėgų geresnei mo
bilizacijai. Įsidėmėkim, ciklas 
o ne atskiros, pabiros paskaitos. 
Ciklas arba tam tikras kursas, 
kuris palieka gilesnių pėdsaku 
— kažką įskiepija, Įbanguoja. iš
judina.

Trečias dalykas, kuris orienta
cijai ir motyvacijai nebuvo lig 
šiol panaudotas, būtų šis. Mes 
turime savu autoritetu, kurie pa
žeria žariiu mums visiems ant 
galvos. Paiudina. pakedena mū
sų visų sąžines. Deja, jų straips
nius perskaito mažas procen
tas. O ir paskaitęs, greičiau už
miršta. neturėdamas laiko kar
tu su kitais to straipsnio minti
mis pasikeisti. Turiu galvoj, kad 
ir prof. A. Maceinos strainsni 
“Draugo” kultūriniame Priede 
“Sąžinės perteklius”. Toki ir pa
našius straipsnius Teikia per- 
spausti Į lapelius ar brošiūrėles 
ir paskleisti. Be to, paragint mi-

(Nukelta į 7 pri.)
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rytas M. K. Čiurlionio dailės muzė- 
jaus priestatas, skirtas didžiojo mū
są dailininko kūriniams. Priestato 
projekto autorius — architektas F. 
Vitas. Naujoji galerija turi tris augš- 
tyn kylančias sales, specialią apara
tūrą drėgmei ir šilumai reguliuoti. 
Paveikslams kenksmingus ultravio
letinius ir ultraraudonuosius spindu
lius sugeria prie šviesos šaltinių 
jrengti specialūs filtrai. Pirmojoj sa
lėj išstatyti M. K. Čiurlionio “Lai
dotuvių’*, “Tvano” ciklai, paveikslas 
“Tiesa”, antrojoj — “Pasaulio sutvė
rimo“, “Zodiako ženklų” bei kiti cik
lai, trečiojoj — dailės darbai muzi
kinėmis temomis. Iš viso čia yra 120 
M. K. Čiurlionio dailės darbų, ku
riuos papildo jo muzikinių kūrinių 
rankraščiai, laiškai, piešinių eskizai, 
dokumentų kopijos ir retos nuotrau
kos. Atskiroje salėje kauniečiai ga
lės klausytis koncertų, i plokšteles 
ir magnetofono juostas įrašytų M. 
K. Čiurlionio kūrinių.

JAUNIMO REAKCIJA
Prieš Kalėdas Vilniaus filharmoni

jos salėje koncertavo italų estrados 
populiari dainininkė Noris de Ste- 
fani su studentų estradiniu ansamb
liu “Mumijos”. Ji talentingai atliko 
italų ir P. Amerikos kraštų estradi
nes dainas, tačiau koncerto nuotaiką 
sujaukė britų “Beatles” muzikinio 
ritmo išsiilgęs jaunimas. Jų reakci
ja primena Kanados ir JAV paaug
lius. J. žinaitis “Literatūroje ir 
Mene” rašo: “Prie mikrofono priė
jo vienas iš šio estradinio ansamblio 
muzikantų, žemiausio saviveiklinio 
lygio dainavimas sujudino visus sa
lėje buvusius vaikigalius. Pasigirdo 
kaukimas, švilpimas, beldimas kojo
mis, kuris reiškė besaiki “publikos” 
susijaudinimą, jos nuoširdų pritari
mą “talentingam” atlikėjui. Karto
jant nuvalkiotą bitlų melodiją, 
dalis balkonuose buvusių paauglių 
pradėjo šaukti, skeryčioti rankomis. 
Tokios grupės atsirado ir parterio 
paskutinėse eilėse. Iškilminga salė 
iš karto daugeliui pasidarė svetima. 
Pagaliau paaugliai taip Įsisiautėjo, 
kad švilpimu ir kalbomis trukdė 
klausytis antrąjį dainininkės Noris 
de Stefan koncerto dalį. Tokia tvar
ka salėje pasipiktino daugelis klau
sytojų ir, be abejonės, pati daininin
kė, kuriai mūsų sostinės gyventojų 
muzikinis išsilavinimas paliko labai 
blogą Įspūdį ... ”

STUDENTŲ KEPURAITĖS
Studentiškų kepuraičių dingimo 

klausimą “Komjaunimo Tiesoje” ke
lia gydytoja I. Krakauskaitė, “Švy
turio” žurnale — F. Grinius. Abu 
ilgisi tų laikų, kai studentų unifor
minės kepuraitės Vilnių ir Kauną 
paversdavo studentijos miestais. I. 
Krakauskaitė rašo: “Praėjo daugiau 
kaip dešimt metų. Studentišką ke
purę Kaune ir Vilniuje nešioja tik 
estų studentai, svečiuodamiesi mūsų 
aukštosiose mokyklose, ji dovanoja
ma garbingiems svečiams ar jubilia
tams, taip pat kepuraitė ištraukiamą 
iš “archyvo”, kada reikia stovėti gar
bės sargyboje. Kyla klausimas, ko
dėl žūva tokia graži ir gera iniciaty
va, kurią parodė daugelis žmonių? 
Kodėl prieš dešimt metų moksleivi
ja buvo Įpareigota nešioti šią ap
rangos dali, o dabar — tai virto “ar
chyvu”. Ar pritrūko medžiagos ir 
noro kepuraičių siuvimui, o gal jas 
nešioti trukdo merginų Įmantrios šu
kuosenos? Gal bijomasi kai kurių 
įsipareigojimų su uniformine kepu
re, kad tu esi moksleivis ar studen
tas ir turi kultūringai elgtis viešose 
vietose...” Panašias išvadas “švy
turyje” daro ir F. Grinius; “Gal jau
nimas nusprendė, kad jos neoakan- 
kamai dailios, madingos? O gal ir to
dėl, kad, nešiojant jas. reikia labiau 
kontroliuoti savo elgesi? Dabar gat
vėje neatskirsi, kur studentas, kur 
moksleivis, o kur širip “gatves šli
fuojantis” tipelis. Visi jie madingi, 
visi panašūs_ ”

TEATRŲ FESTIVALIS
Vilniuje Įvyko Estijos, Latvijos ir 

Lietuvos saviveiklinių liaudies teat
rų festivalis “Draugystės rampa”, 
skirtas Lenino šimtajam gimtadie

SUDBURY, ONT.
TRADICINIS PARAPIJOS PA- 

RENGIMAS pirmąjį sekmadieni po 
Kalėdų praėjo labai jaukioj lietuviš
koj nuotaikoj. Kun. A. Sabas visiems 
lietuviukams paruošė dovaną — vai
šių stalą. LB Sudburio apylinkės val
dyba visiems vaikučiams paruošė do
vanėles. Kalėdų senelis ( X, Kusins- 
kis) jas išdalino, o vaikučiai pasakė 
eilėraščių ir padainavo dainelių. Kle
bonas ypatingai pasižymėjusiems pa- 
šk’Tė po antrą ar net trečią dova
ną. Mergaitės, dalyvaujančios chore, 
gavo po antrą dovaną. Rita Kusins- 
kytė ir Magdutė Stepšytė gavo po 
trečią dovaną už uoliausią lietuviškų 
pamaldų lankymą. Suaugusieji links
mai vaišinosi prie staliukų kava su 
sausa niais, lietuviškų plokštelių mu
zikai grojant. Kalėdų senelis drauge 
su vaikučiais pažaidė kelis lietuviš
kus ratelius. Loterijoj laimė nusišyp
sojo M. Venskimei, D. Kusinskytei 
ir A. Baltutienei. Prie rarengimo 
daug prisidėjo A. Kručienė, E. Staš- 
kuvienė, B Stankuvienė, A. Prans- 
kūnienė, M. Stepšytė, J. čebatorius 
ir A. Kručaitė.

NAUJA VALDYBA. S. m. sausio 
4 d. Christ the King didžiojoj pa
rapijos salėj įvyko visuotinis KLB 
Sudburio apylinkės narių susirinki

niui. Dėlto jis neapsiėjo be propa
gandinio atspalvio. Du geriausi lie
tuvių, latvių ir estų kolektyvai var
žėsi dėl baltiečių teatro draugijų 
dviejų pereinamųjų prizų. Dramos 
aktorės K. Kymantaitės vadovauja
ma vertintojų komisija I vietą ra
jonų grupėje pripažino Tauragės 
liaudies teatrui už vadovo J. Grigo 
režisuotą A. Liobytės ir K. Kyman
taitės dviejų dalių pjesę pagal P. 
Cvirkos romaną “Žemė maitintoją”; 
I vietą miestų grupėje — E. Marce- 
vičiaus vadovaujamam Vilniaus F. 
Dzeržinskio kultūros namų liaudies 
teatrui už M. šatrovo trijų veiksmų 
dramą “Revoliucijos vardu”. Taigi, 
abu pagrindiniai prizai teko lietu
viams. Specialus vertintojų komisi
jos prizas buvo įteiktas latvių Smil- 
tenės teatrui už R. Blaumanio klasi
kinį spektaklį “Ugnyje”.

LIETUVIŲ DUOKLĖ
Lietuviai menininkai turėjo ati

duoti nemažą duoklę Sovietų Sąjun
gos pavilijonui “Expo 70” pasaulinė
je parodoje, kuri šiemet bus atida
ryta Osakos mieste, Japonijoje. “Tie
sa” 1969 m. nr. 303 rašo: “Reikš
mingą vietą TSRS pavilijone užims 
geologijos skyrius. Visą šio skyriaus 
ekspoziciją paruošė architekto T. 
Baginsko vadovaujamas dailininkų 
kolektyvas, o aukšto meninio lygio 
darbus atliko Vilniaus “Dailės” 
kombinato meistrai. Tadas ir Ginta 
Baginskai paruošė 14 kvadratinių 
metrų ploto dekoratyvinį TSRS že
mėlapi iš bronzos, kurio atitinka
muose rajonuose inkrustuoti visi 
mūsų šalyje aptinkami mineralai, 
pradedant granitu ir baigiant auksu 
bei smaragdu. Prie Įėjimo į skyrių 
trykš T. Baginsko suprojektuotas 
fontanas. Jis bus apšviestas spalvo
tais prožektoriais, sudėtas iš kalnų 
krištolo gabalų. Dailininkai Romas 
ir Al^is Mizgiriai paruošė tris vit
rinas, kurių viduje puikuojasi kora
lų pavidalo šakos iš lieto aliuminio. 
Prie šakų pritvirtinti šlifuoti gami
niai iš Įvairių brangių mineralų. Iš 
čia lankytojas pateks i didžiulį kam
barį — vadinamąją “brangenybių 
skrynią”, aptrauktą iš vidaus žalsva 
gelumbe ir papuoštą K. Zimblytės 
darbo kilimu. Į “skrynią” veda mo
numentalios L. Ločerio darbo deko
ratyvinės durys iš vario skardos, čia 
iš vidaus apšviestose vitrinose bus 
eksponuojami masyvūs brangiųjų 
mineralų luitai, šalia išdėstyti penki 
spalvingi dailininkės G. Baginskie- 
nės vitražai, kurie padaryti ne iš 
stiklo, o iš plonų mineralų plokšte
lių. A. Každailis atliko visus reika
lingus šiam skyriui grafikos dar
bus ...” Dail. K. Morkūnas pavil
jonui ruošia du didžiulius vitražus 
“Draugystė su Japonija” ir “Tary
binis jaunimas”. Specialioje vitri
noje lietuvių taikomajai dailei ats
tovaus L. Strolio, V. Manomaičio, A. 
Lauciaus, L. šulgaitės, J. Adomonio, 
F. Daukanto, A. Pivoriūno, G. Jacė- 
naitės, O. Pučkoriūtės, B. Baliulevi- 
čiaus kūriniai. Iš pramonės gaminių 
minima Kauno radijo gamyklos mo- 
nofoninė magnitola “Nida”. Nuo bir
želio 10 iki parodos uždarymo ketu
rios vilnietės modeliuos Vilniaus mo
delių namų sukurtus drabužius. Per 
televiziją bus rodomi keli spalvoti 
filmai a’ne Lietuvą. Janonų akcinė 
bendrovė “čori” pardavinės iš Lie
tuvos gautus puslininius audinius, 
medinius, gintarinius ir metalinius 
suvenyrus, kurių buvo užsakytas ne
mažas kiekis.

KETURAUGŠČIAI GARAŽAI
Valstybinės statybos reikalų komi

tetas jau patvirtino Kauno pramoni
nės ststvbos projektavimo instituto 
architekto Vytauto Batisos ir konst- 
ruktoraus Algio Revento paruoštą 
lengvųjų automobilių gararo techninį 
projektą. Keturių augštų garaže tilps 
314 automobilių. Jame taipgi bus 
įrengtas remonto skyrius, apžiūrosx 
duobės ir automobilių plovykla. To
kie garažai pirmiaush bus statomi 
Vilniuje ir Kaune, o vėliau ir kituose 
Eire triesAtbodo, jų statybą skatina 
didėjantis automobilių skaičius ir vi
siška garažų stoka Lietuvos miestuo
se. Naujieji apartamentiniai gyvena
mieji namai ir dabar vis dar statomi 
be garažų. V. Kst.

mas. Pirmininkauti buvo pakviestas 
V. Lumbis. sekretoriauti J. Kru
čas. Senoji valdyba atsistatydino. 
Viskas praėjo labai sklandžiai ir 
tvarkingai. Naująją valdybą sudaro: 
St. Tolvaišą — pirm., J. Staškus — 
\icepirm., J. Kručas — sekr., L Ra
gauskas — ižd., P. Semežys — švie
timo vadovas. Balsų dauguma susi
rinkimas nutarė mirties atveju ne
pirkti vainikų nesumokėjusiems so
lidarumo įnašų. Linkime sėkmės 
naujajai valdybai.

KUN. A. SABAS, drauge su savo 
broliu kunigu Augustinu, Išskrido 
mėnesiui atostogų į šiltuosius kraš
tus. Keturis sekmadienius iš eilės 
nebus lietuviškų pamaldų. Pirmos 
Hetuviškos pamaldos po atostogų nu
matomos vasario 3 d.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽtJKLAUTOJŲ 
klubo valdyba paskyrė $25 šeštadie
ninės mokyklos mokiniams. Už tuos 
pinigus užsek ta penkių lietuviškų 
šeimų vaikams po “Eglutę”. — L 
M. Ragauskai pakrikštijo savo sūnų 
Izidoriaus-Danieliaus vardais: Krikš
tatėviais buvo J. ir A. Kručai.

1969 METAIS pakrikštyti 3 kūdi
kiai, sutuoktos 3 poros (2 mišrios), 
palaidoti 2 lietuviai. Sudburiškis

Hamiltono Medžiotojų ir Žūklautojų klubas “Giedraitis“ | 

maloniai kviečia Hamiltono ir apylinkių tautiečius į | 

zuikiu baliu-koncerta |
1970 M. SAUSIO 24, ŠEŠTAISENĮ, JAUNIMO CENTRO |

SALĖJE, 48 DUNDURN STREET NORTH |
PROGRAMOJE: |

• KLEVELANDO VYRŲ OKTETAS • TURTINGAS BUFETAS 5
• TAURIŲ ĮTEIKIMAS * . • B'FERRI ORKESTRAS |

• KARŠTA ZUIKIENA PRADŽIA 7 V AL. V AK. f
- S

ĮĖJIMAS — $2.50 SUAUGUSIEMS, $1.00 STUDENTAMS. 3

; PIRMENYBIŲ PROGA

DIDELIS ŠOKIŲ VAKARAS
! RENGIAMAS LL.S.K. "TAURAS"

sausio 24, šeštadienį,
< Westown Plaza gražioje salėje prie Panorama restorano
1 Oxford St. W. (pora blokų į vakarus nuo Whamcliffe Rd. N.) 

Taures įteiks J. Metras ir kt.!
< • Puikus orkestras “Renaissance” • Karalaitės rinkimai
1 • Nuotaikinga programa • Visų rūšių gėrimai
, • Nemokamas automobilių pastatymas
‘ Pradžia 8.30 vai. vak. Pabaiga 1 vai. ryto

S HAMILTON
LINKSMA VAKARIS, ruošiamas 

ateitininkų tėvų komiteto, Įvyks šeš
tadienį, sausio 17, Jaunimo Centre. 
Šio linksmavakario programą sutiko 
atlikti Toronto moksleiviai ateitinin
kai ir mūsų “Aukuro” aktorius K. 
Bungarda. Tėvų komitetas, vadovau
jamas pirm. F. Urbaičio, kruopščiai 
ruošiasi visus atvykusius svečius 
gražiai priimti ir pavaišinti, šio va
karo pelnas, jeigu bus, skiriamas jau
nimo veiklai, šokiams gros ypatin
gai geras orkestras. Veiks pilnas bu
fetas, o laimei išmėginti bus vertin
ga loterija. Įėjimas suaugusiems $2, 
jaunimui $1. Bus pristatyti visuome
nei mūsų lietuviai abiturientai, bai
gę XII gimnazijos klasę. KLB Ha
miltono apylinkės valdyba visiems 
įteiks po knygą prisiminimui. Pro
gramos pradžia 7.30 v.v. Rengėjai 
kviečia visus dalyvauti.

ŽIEMOS KURSUOSE, kurie įvyko 
Dainavoje Kalėdų atostogų metu, da
lyvavo: K. Gedrimaitė. L. Deksnytė,
D. Juozapavičiūte, K. šeštokas, M. 
Gudinskas. A. Gudinskas ir K. Ur
bonavičius.

ATEITININKŲ BIBLIOTEKA dėl 
mažo skaičiaus skaitytojų bus ati
daryta tik kartą į mėnesį, t. y. kiek
vieno mėnesio paskutini sekmadie
nį. J- P.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI remti 
būrelio vadovas St. Dalius surinko 
iš būrelio narių-rėmėjų įnašus už 
1970 metus. Sumokėjo už Visus me

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

| ’»loKame uz;
9.30 — 5 v. p.n. i depozitus
9.30 — .r
9.30 — r
9.30 — 5

5 V. p.P* į

5 v. p.p. Į u| v;enu metu terminuotus
5 v. n.p. .

5% 
5,5%

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. pnaeilus ° c
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. Į Duodame:

I iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta-' asmenines paskolas is 10 
dieniais “Talka” uždaryta.* nekiln. turto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius ir 
perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapi-

— virš $1,600,000.00.

KNIGHT ?ELEVISiON
SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

CALGARY, ALTA
KLB KALGARIO APYLINKĖS su 

rengtas N. Metų sutikimas “Macca
bees” salėje pavyko gerai — atsilan
kė nemažas skaičius tautiečių. Po
nios pasižymėjo savo puošnumu, ska
nių ir gausių valgių paruošimu. Va
karas užtruko iki 2.30 v. r. Visus da
lyvius linksmino gera muzika ir lie
tuviški šokiai — Klumpakojis, Suk
tinis, Noriu miego ir t t

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS švente rengia KLB vietinės apy
linkės valdyba vasario 14 d. su puoš
niu banketu ir kviestais svečiais. Pa
rengimas bus “semi formai”. Bilie
tai platinami iš anksto. Apylinkės 
valdyba kviečia visus lietuvius pa
rengime dalyvauti, kitas grupes — 

tus priekin po $12: L. Bacevičius, J. 
Bulionis, St. J. Dalius, A. Dirsė, dr. 
A. Gailius, B. Grinius, A. Jankūnas, 
M. Juodis, St Kačinskas, J. Krišto
laitis, E. Kronienė, dr. V. Kvedaras, 
Alf. Kybartas, VI. Kybartas, E. Leng- 
nikas, E. Lengnikienė, V. Leparskas. 
J. Liaugminas, A. Liaukus, J. Mikšys, 
Kazys Mikšys, V. Miškinis, V. Nar
kevičius, V. Navickas, A. Pilipavi
čius, Z. Pulianauskas, F. Rimkus, R. 
Rimkevičienė, P. Sakalas, E. Sakavi- 
čienė, L. Skripkutė, A. Stasevičius, 
J. Svilas, mons. dr. J. Tadarauskas, 
J. Tarvydas, A. Tėvelis, dr. O. Va
laitienė, J. Valevičius, P. Bulkė. Su
mokėjo už pusę metų po $6: V. Bur- 
dinavičienė, B. Grajauskas, A. Kauš
pėdas, V. Kazlauskas, P. Lesevičius, 
A. Mingėla, P. Savickas, I. Varnas. 
Nuo 1970 m. sausio 1 d. iš būrelio 
narių - rėmėjų pasitraukė ilgus me
tus išbuvusi M. Žurlienė. Jai reiškia
ma nuoširdi padėką Tuo būdu da
bar šį dvigubą būrelĮ sudaro 47 na
riai.

Surinkti narių įnašai — S516 š. m. 
sausio 2 d. buvo įnešti į Šalpos Fon
do sąskaitą “Talkoje” išsiųsti gim
nazijai Vokietijoje. Nuo būrelio 
įsteigimo 1965. IX. 1. iš viso surink
ta ir išsiųsta gimnazijai $2.670. Vi
siems būrelio nariams nuoširdžiai dė
koju už teikiama pastovią paramą 
Vasario 16 gimnazijai, o taip pat už 
taip greitą įnašų sumokėjimą. Ačiū 
visiems!

St. J. Dalius, būrelio vadovas 

nedaryti “boikoto — kontraparengi- 
nių*’, kaip yra įprasta Kalgaryje.

Kor.

Sauli St. Marie, Ont.
DARBO DEŠIMTMETIS. Winston 

Construction Co. Ltd., kurios įstei
gėjas ir savininkas yra Viktoras 
Staškūnas, 1969 m. gruodžio mėnesį 
savo puošnioj rezidencijoj iškilmin
gai atšventė darbo dešimtmetį. Daly
vavo daug įžymių miesto pareigūnų, 
jų tarpe ir burmistro atstovas. V. 
Staškūnas yra pasižymėjęs kaip su
manus, energingas statybos rango
vas. Sault Ste. Marie mieste ir apy
linkėje yni pastatęs daug mokyklų ir 
Šv. Jeronimo modernią bažny
čią. V. Staškūnas mielai remia lie
tuvišką spaudą ir veiklą. Krsp.

LONDON, ONTARIO
DIDELIS ŠOKIŲ VAKARAS ren- 

giamas sausio 24 d. naujoje ir gra
žioje Westown Plaza salėje (įėjimas 
prie “Panorama” restorano), esan
čioje Oxford St. W., pora blokų į 
vakarus nuo Wharncliffe Rd. N. Va
karas rengiamas L. L. Sporto klubo 
“Tauras” Kanados pirmenybių pro
ga. Gros puikus orkestras “Rene
sansas”. Šis bus pirmas lietuvių pa
rengimas šioje modernioje salėje, 
jaukesnėje, negu žinomoji Centen
nial. Be to, nemokamas automobilių 
pastatymas. Bus ir augštų svečių, o, 
be to, daug lietuvių iš įvairių vieto
vių — labai gera proga susipažinti ir 
senus pažįstamus susitikti. Bus daug 
gražaus jaunimo. Apranga — pa-
gal pasirinkimą, bet salė labai tin
kama ir vakarinėms suknelėms. Pra
džia 8.30 v.v., pabaiga 1 v.r. Pelnas 
skiriamas sportuojančiam jaunimui 
paremti. Sportininkų vakaras yra 
pats didžiausias metinis pasilinksmi
nimas Londone niekada neapviliąs 
atvykusiųjų, o šiemet jis bus ir vie
nintelis ligi gavėnios! Visų apylinkių 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami atvyk
ti pasigrožėti sportuojančiu jaunimu 
ir geroje nuotaikoje praleisti vakarą.

KARALAITĖS RINKIMAI bus ir 
šiemet per sausio 24 d. pirmenybių 
šokių vakarą. Kandidatėms apranga 
— pagal pasirinkimą, tačiau vakari
nės suknelės pageidaujamos. Kara
laitę išrinks visi vakaro dalyviai de
mokratišku balsavimu. Praeitais me
tais karalaitė ir dauguma princesių 
buvo išrinktos iš Delhi apylinkės, nes 
iš ten buvo daug dalyvių. Kandidatės 
iš anksto registruojamos pas p. Po
cienę 455-7108 arba pas Daniliūnie- 
nę 438-7694. Galima bus užsiregist
ruoti ir per šokius.. Jos priima ir 
karalaitei dovanas bei fantus lote
rijai.

KREPŠINIO PIRMENYBĖS ren
giamos L.L.S.K. “Tauras” sausio 24, 
šeštadienį, vyrų, moterų, jaunių A 
(mergaičių ir berniukų) klasėms. Ti
kimasi, kad dalyvaus Toronto, Mont- 
realio. Hamiltono, o gal dar ir Ro- 
česterio klubai. Susidarius dides
niam komandų skaičiui, baigminės 
rungtynės įvyks sausio 25 d. Pirme
nybės greičiausia vyks tose pačiose 
salėse kaip ir pernai — Adam Beck 
Secondary School, Dundas E. prie 
Highbury, rytiniame Londone, vie
nas blokas į vakarus nuo lietuvių 
bažnyčios. Numatoma pradžia 10 v.r. 
“Tauras" kviečia visus Kanados apy
gardos klubus pirmenybėse dalyvauti 
ir atsivežti pereinamąsias taures. Pa
geidaujama. kad jaunimas pasiliktų 
šeštadienio šokiams — bus proga 
viens su kitu arčiau susipažinti. Ban
doma gauti papiginimą nakvynėms. 
Klubai nrašomi atsakyti nevėliau sau
sio 15 d. šiuo adresu: Daniliūnas, 15 
Elmwood Ave. E., London 16, Ont. 
tel. 438-7694, nurodant, kuries ko- 

. mandos dalyvaus ir kiek asmenų nu
mato pasilik-i nakvynei tuo atveju, 
kai viskas vyks vieną diena ir kai 
dvi. Jei neatsiras konkurentės “Auš
ros" moterų komandai ir jei “Aušra” 
sutiks, bus surengtos draugiškos 
rungtynės prieš stipriausią Londono 
kanadiečių mergaičių komanda, šeš
tadienio vakarą — sportininkų ir 
apylinkių visuomenės susipažinimo 
vakaras-šokiai.

JOHN METRAS ĮTEIKS TAU
RES. John Metras — vienas didžiau
sių vardų Kanados universitetų spor
tiniame gyvenime. Jis vadinamas Nr. 
1 arba “dean of university coaches”. 
Vienas jo buvusių žaidėjų Ontario 
premjeras J. Robarts šitaip apie jį 
'teliepė: “I enjoyed him greatly. He 
was a really great guy". Graikų kil
mės Metras šiemet baigia 35 nWų 
sporio vadovo karjerą. Jis stengėsi 
išauginti ne tik gerus sportininkus, 
bet ir visais atžvilgiais išlavintus. r: 
teriško charakterio žmones. Jis da
lyvaus krepšinio pirmenybėse, šokių 
vakare ir įteiks laimėtojams taures. 
Jam talkins lietuvių draugas Doug 
MacKenzie, buvęs Saskatchewan 
Rough Riders žvaigždė, ir lietuvių 
visuomenės veikėjai. D. E.

Advokatas

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

• 32 James St. So., 
Royal Bonk Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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J. A. Valstybės

VYSKUPUI K. PALTAROKUI pa-
gerbti grupė jo buvusių mokinių ir 
bičiulių surinko tūkstantinę dolerių 
ir vyskupo vardu įnešė į JAV Lietu
vių Fondą. Vienas uoliausių lėšų tei
kėjų buvo kun. M. J. Vembrė (21 
Sawtel Ave., Brockton 39, Mass. 
02402, USA). Jis skelbia šį aukotojų 
sąrašą.

$100; kun. M. J. Vembrė, A. Kuo
dytė; $50: Miss O. Fedorovich; $30: 
M. Veličkienė; $25: kun. prof. St. 
Yla, Panevėžiečių Klubas, kun. dr. V. 
Cukuras; $15: K. Pavydįs, kun. T. 
Narbutas, AL Potembergas; $10: I. 
Eivienė, E. Ribokienė, J. Laurinaitis,
E. Pleskevičienė, O. Ciužienė, J. Ta
mošauskas, dr. R. A. Zalubai, A. V. 
Kriščiūnai, M. Janonienė, M. Vaičai
tytė, A. E. Daugirdai, K. Keblinskie- 
nė, prof. S. A. Sužiedėliai, M. Jas- 
kelevičienė, A. Ambrozaitienė, kun. 
J. Zakaras, O. Jvaškienė, J. Vembrė, 
inž. J. Stašaitis, VL Lėvanas, kun. J. 
Pragulbickas, F. Janonis, J. Wisoc- 
kis, St. A. Martišauskai, J. F. Moc
kevičius, P. Puzinas, A. Novozelski, 
M. Tamulevičienė, G. Drevinskienė, 
kun. J. Tautkus, kun. M. čyvas, kun. 
L. Musteikis, kun. A. Klimas, kun. 
L. Gižinskas, Pr. Eitutis, gyd. G. 
Stepulionienė, inž. C. Mickūnas, inž. 
J. A. Rasys, P. Janavičius, A. V. Tu
mai, inž. E. Manomaitis, V. Br. Ku
bilius, Edm. Cibas, kun. A. Račių- 
kaitis, J. Januškevičius, kun. J. Ruo
kis, St. Griežė-Jurgelevičius, A. Sea- 
vey, P. Viščinis, mons. Vyt. Balčiū
nas, Vyt. žiaugra; $5; A. Michaliut, 
L Jokšas, A. Skirius, Alb. Skirias, 
J. Jurėnas. A. Kriščiūnas, K. Mer
kys, J. Mikalauskas, dr. St. Jasaitis, 
P. Jaras, S. Kontautas, J. Liutkonis, 
R. Petronienė, J. Lapšienė, inž. V. 
Izbickas, Al. S. Mantautai, D. Kas- 
perienė, A. Andriulionis, D. Baltie- 
nė, B. Kruopis; $2: P. Vaičaitis, V. 
Kulbokas, P. Verbickas, St. Grigana- 
vičius, EI. Valiukonienė, VI. Mickū
nas, M. šimavičius, A. Lileikis; $1: 
Br. Strikaitis, D. Nikolski, P. čet- 
kauskas, J. Valiukonis, St. Urbonas,
F. Radzevičius, F. Zaleckas, J. Ulpai- 
tė, J. Gaidelis, VI. Kuodys.

Kun; M. J. Vembrė dėkoja visiems 
aukotojams ir talkininkams

PROF. VYT. MARIJOŠIUS, dirbąs 
Hartfordo universitete, gavo 6 mėn. 
apmokamų atostogų. Prieš išvykda
mas iš Hartfordo, jis labai sėkmin
gai dirigavo Hart Symphony orkest
rui, kuris atliko Beethoveno kūri
nius. Apie tai rašė vietinis laikraš
tis. Atostogų metu prof. Vyt. Mari- 
jošius Čikagoje paruoš lietuvių sta
tomą Verdi operą “Likimo galia”. 
Vėliau numato lankyti žymiąsias mu
zikos institucijas Š. Amerikoje ir 
Europoje.

SKAUTAI AKADEMIKAI Niujor
ko ?daspeth lietuvių parapijos salė
je surengė diskusijas tema “Lietuvos 
menininkų koncertai, jų nauda ir pa
vojai”. Apie 30 jaunosios kartos at
stovų ir beveik 100 kitų dalyvių 
klausėsi pagrindinių kalbėtojų dr. E. 
Marijošiūtės-Vaišnienės, dr. B. Ne- 
micko, V. Rastenio ir J. Valaičio. Mo
deratorium buvo R. Kezys. E. Čekie- 
nės pranešimu “Dirvoje”, dr. E. 
Vaišnienė ir V. Rastenis laikėsi nuo
monės. jog tokių koncertų lankymas 
neturės įtakos JAV vyriausybei. Lie
tuvos iiungirnas i Sovietų Sąjungą 
nebus prinažintas. J. Valaitis Įspėjo, 
jog visdėlto reikia būti budriems, 
nes JAV vyriansvbė kreipia dėmesį Į 
gyventojų nuotaikas. Dr. E. Vaišnie
nė pasisakė už koncertus ir ekskursi
jas sovietų okup. Lietuvon. Pasak 
jes, norint kaliniui padėti, reikia kar
tais su kalintoju pakalbėti, net ir ky
ši duoti. Pagrindinė koncertų ir eks- 
kursijii nauda — ryšių užmezgi
mas jaunosios kartos, gyvenančios 
tėvynėje ir užsienyje. Dr. E. Vaiš
nienė nusiskundė, kad jos karta buvo 
priversta prenumeruoti Vilniuje lei
džiamus laikraščius, kadangi ELTOS 
žinios esančios labai vienašališkos. V. 
Rastenio nuomone, nėra faktų, kad 
koncertų iniciatorium būtų Lietuvos 
okupantas. Jeigu dėl jų būtų politi
nių laimėjimu, tai tik ne okupantui. 
Koncertų iniciatoriais jis laiko išei
vijoje gyvenančius lietuvius ir pa
čius dainininkus. t Su šia nuomone 
nesutiko dr. B. Nemickas citavęs 
okup. Lietuvos kultūrcs darbuotojų 
suvažiavime priimtos rezoliucijos iš- 
t anką, kurioje pabrėžiama kultūri
ninkų ištikimybė kompartijai. R. Ne- 
m’ckas klausė, kodėl tokių koncertų 
neturėjome prieš dešimt metų, jeigu 

va buvo mūsų rankose? At
sakymas — okupantas jų nenorėjo 
ir dainininku neišleido. Taigi, pirmi
nė iniciatyva visdėlto yra okupanto 
rankose. J. Valaitis priminė liaudies 
patarle — neik su velniu riešutauti, 
res politinę pusę sunku atskirti nuo 
ku p rinės. Dr. E. Vaišnienė sakėsi 
velnio nebijanti, kadangi Žemaitės 
pasakose žmogus dainai velnią ap
gauna. Dr. B. Nemickas konstatavo, 
jog koncertai suskaldo išeivijos lie
tuvius, menkina laisvinimo kovą, 
pratina prie dabartinės būklės Lie
tuvoje pripažinimo, nors ryšys lais
vojo lietuvio su pavergtuoju yra 
naudingas. Konkrečiu išvadų disku
sijų dalyviai nepadarė ir recepto atei
čiai nepasiūlė.

Australija
SIMAS NARUŠIS, ALB krašto vai- 

dybos pirmininkas, mirė 1969 m. 
gruodžio 23 d. Sidnėjuje. Velionis 
buvo gimęs 1899 m. Karališkių kai
me, Kidulių vhč, Sakių apskr. Įsto

jęs savanoriu Lietuvos kariuomenėn 
1919 m., jos eilėse išbuvo visą ne
priklausomybės laikotarpį ir pasie
kė majoro laipsnį. Australijon atvy
kęs 1948 m., nuo 1962 m. vadovavo 
LVS Ramovės Sidnėjaus skyriui, nuo 
1965 m. buvo ALB pirmininku. A. a. 
S. Narušis buvo veiklus visuomeni
ninkas, su filmais lankęs Australijos 
lietuvių kolonijas ir N. Zelandijos 
lietuvius, dalyvavęs PLB seime Niu
jorke.

ANTANAS KRAUSAS, lituanistas, 
Vydūno gerbėjas, po širdies priepuo
lio gydosi Melburne, Fitzroy ligoni
nėje. Dalinį paralyžių gydytojai ti
kisi įveikti specialiais pratimais. 
Žmogui, kuris su lietuviškomis kny
gomis ir paskaitomis yra aplankęs 
beveik visas Australijos lietuvių ko
lonijas ir nemaža JAV vietovių, da
bar tenka iš naujo mokytis vaikščio
ti. Ligonis telkė medžiagą ir ruošė
si išleisti Vydūno monografiją. Lin
kime jam sveikatos, kad pradėtąjį 
darbą galėtų užbaigti ir kad po to 
vėl galėtų lankyti lietuvių kolonijas.

SOL. G. VASILIAUSKIENĖ per 
ėmė Adelaidės “Lituania” choro va
dovybę. Dvidešimtmetį jubilėjiniu 
koncertu atžymėjusiai “Lituania” 
lig šiol vadovavo muz. V. Šimkus, ku
ris šių metų pradžioje išsikelia į 
Australijos sostinę Kanberą. Naują
ją vadovę iš penkių kandidatų slap
tu balsavimu išrinko “Lituania” cho
ro speciali komisija, kurią sudarė 
kiekvieno balso du atstovai. Sol. G. 
Vasiliauskienė vadovauja Adelaidės 
vyrų oktetui “Klajūnai”, kuris yra 
pastatęs M. Petrausko operetę “Con
silium facultatis”. Ji taipgi yra iš
leidusi ilgo grojimo plokštelę, dažnai 
rengia koncertus. Šiuo metu soL G. 
Vasiliauskienė ruošiasi čikagiečio te
noro S. Baro gastrolėms, kurios bus 
pradėtos vasario 28 d. Adelaidėje. 
Su juo Adelaidėje bei kitose lietu
vių kolonijose koncertuos ir G. Va
siliauskienė.

Argentina
LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTE 

RŲ DRAUGIJA Birutė Įsigijo namus 
Adrogue. Juos pašventino kun. A. 
Steigvila, kūmais buvo A. O. Demon- 
tavičiai, V. Bagdonaitė ir P. Gudele- 
vičius, atidengę sienoje Įmūrytą len
tą su atitinkamu Įrašu. Ši pamaldo
mis pradėta iškilmė buvo užbaigta 
pietumis savoje pastogėje. Birutie- 
tes sveikino organizacijų atstovai.

LIETUVIŲ CENTRE Buenos Aires 
posėdžiavusi Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos taryba patvir
tino prezidentui J. C. Ongania para
šytą laišką, protestuojantį prieš nau
jąjį potvarki, pagal kari lietuviams 
Įrašoma Sovietų Sąjungos pilietybė. 
Laiško kopijos buvo pasiųstos Bue
nos Aires laikraščiams “La Prensa”, 
“La Nacion” ir “La Razon”. Jie pla
čiai aprašė ALOS tarybos daromus 
žygius politinei klaidai atitaisyti.

SENELIŲ NAMŲ kertini akmenį 
Buenos Aires pašvent;no kun. J. Pet
raitis. Įmūrijo kūmai — K. čeką- 
nauskienė. T. Raubienė, J. Mičiūdas 
ir inž. J. Gaidimauskas. Statybos 
pradžios vaišėse visus dalyvius su se
nelių namų organizacine raida supa
žindino komiteto pirm. V. Grigaitis. 
Vaišių dalyviai naujajam senelių ži
diniui suaukojo nemažą sumą pinigu 
ir Įrenginių.

VIKTORAS LIMBĄ, žymusis Ar
gentinos lietuvių dviratininkas, Ko
lumbijoje Įvykusiose lenktynėse lai
mėjo antrą vietą ir sidabro meda
li. JĮ pralenkė kolumbijietis dvira
tininkas Venegas, šio sporto vete
ranas. Spauda konstatuoja, jog atei
toje aukso medalis teks V. Limbai, 
nes Venegas jau baigia lenktyninin
ko karjerą.

MISIJONIERĖ STEFA NAVIC- 
KAITĖ-VERNON. Čikagoj redaguo
jamos “Evangelijos šviesos” 1969 m. 
5 nr. pranešimu, gavo leidimą lan- 
k t s Nepalyje. Su Kristaus evange- 
Fia ji čia supažindina ne tik nepa
liečius, bet ir nuo kiniečiu komunis
tų pabėgusius tibetiečius. Neoalio 
sostinėje Kathamandu S. Navickaitė 
pasiuntė šv. Raštą vyriausiam kara
liaus sūnui, iš kurio vėliau gavo pa
dėkos laišką per JAV ambasadorių. 
Nepaliečius ji moko anglų kalbos.

• tanija
P.Vu’^KLĄ B. K. BALUČIUI, bu

vusiam Lietuves atstovui Londone, 
buvo planuota pastatyti ir pašventin
ti jo mirties antnin metiniu pro^a 
1963 m. grundrio 33 d. Deja, iki šios 
datos bSt i Jordan firma nesuskubo 
įgyvendinti parySie'io skulptoriaus 
A. Mončlo paruošta projekto, simbo
lizuojančio laisvės varpo idėją. Ant
roji kliūtis yra lėšų trūkumas. Lie
tuvos atstovo Vinco Balicko vado- 
’auiamas Balučio Fondas antkapi
nėm paminklui yra sutelkęs 460 
svarų, o paminklas kainuos apie 1500 
svarų. Apie S3.«00 susidariusį trūku
mą lengvai galėtų padengti JAV, Ka
nados, Aust-alijes bei kitų kraštų 
lietuvių organizacijos ir pavieniai 
tautiečiai, pagerbdami tauraus lie
tuvio atminimą. Aukas nedelsiant 
prašoma siųsti Lietuvos atstovybei: 
Lithuanian Legation, 17 Essex Vil
las, London, W. 8, Britain.

DAINAVOS SAMBŪRIO lietuvių 
moterų valdyba Londone Kalėdų 
švenčių proga seneliams ir ligo
niams paskyrė 130 svarų. Narės su 
dovanomis aplankė ir Lietuvių sody
bos pensininkus.
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O KULTlIf JE VEIKIOJE
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Filmų pasaulyje
Hollywood miestas, dabar su

jungtas su Los Angeles, yra ta
pęs didžiuliu filmų pramonės 
centru, kuriame pagaminama 
90% JAV filmų. Tame garsia
me mieste yra įsikūrusi ir jau 
minėta lietuvių šv. Kazimiero 
parapija. Lietuviai, kad ir ne
būdami aktoriais, mėgsta gyven
ti Hollywoode. Pvz. eidamas 
gatve pastebi lange išstatytus 
portretus — prof. M. Biržiškos 
u- kitų lietuvių. Tai p. Kanto- 
Kančiausko foto studija. Iš lie
tuvių filmų aktorių Hollywoode 
S a dirbę: J. Vaičkus, J. Paule- 

ūtė, Br. VeSoto-Vešiota, Liza 
Montena-Montvilaitė, J. šernas. 
Bene labiausiai žinoma iš lietu
vių aktorių yra Rūta Lee-Kilmo- 
nytė, buvusi kanadietė. Holly
woode dirba ir profesionalas fil
muoto j as P. Jasiukonis. Ryšius 
su filmų pasauliu, kaip spaudos 
darbuotojai, palaiko: A. Gustai
tis, J. Kaributas, Alė Rūta ir kt.

Garsieji filmų aktoriai Holly
wood© mieste yra savotiškai ger
biami. Centrinėje gatvėje ant 
šaligatvio įrašyti jų vardai, o 
kaikuriu aktorių palikti įspau
dai cemente — rankų plaštakų, 
kojų pėdų, žiūrovai vaikštinėja, 
žiūrinėja, ypač tie, kurie prisi
mena aktorių vardus.

Filmų bendrovių yra net ke
letas. Jos įsikūrusios nuošalio
se vietose ir mielai įsileidžia lan
kytojus. Vietos lietuvių pataria
mi, pasirinkom “Universal” -— 
didžiausią. Nuvažiuojame su 
kun. Kasponiu iš pat ryto ir jau 
randame geroką būrį lankytojų. 
Specialus traukinėlis nuveža į 
filmų miestelį, kur Įrengtos stu
dijos, aktorių nameliai, pastaty
tos ištisos gatvės namų, kuriuo
se niekas negyvena. Čia rasi eu
ropietiškų gatvių, meksikietiškų 
rajonų, ežerėlių ir t. t. Visa tai 
tik filmų reikalams. Svarbu su
kurti iliuziją žiūrovams. Pvz. au
tomobilis. dar senoviškos ma
dos. Atsisėda vienas lankyto
jas, paspaudžia mygtuką ir ima 
suptis. Filmuojant gi atrodo va
žiuoja nelygiu keliu. Kitur stu
dijos palubėje kybo lėktuvas. 
Filme atrodo jis skraido padan
gėmis. o iš tikrųjų — tik palu
bėje. Reikia lietaus -— paspaudė 
mygtuką ir nuo stogo čiurkš
lėmis bėga vanduo. Atrodo, 
užėjo didžiausias lietus. Taigi, 
tikrovės iliuzijai sudaryti išgal
vota visokių triukų. Bene pats 
įdomiauias — muštynės. Susi
rinkę keli aktoriai, apsirėdę kaip 
kaubojai, rodo lankytojams sa
vo meną. Filme atrodo tikrai 
vienas kitam ausis skaldo, o iš 
tikrųjų nė vienas nenukenčia. 
Jie taip išsitreniravę duoti smū
gius ir juos priimti, kad tiktai 
pastabi akis mato, kad tai vai- 

. dyba. Arba, sakysim, šaudynės.
Vienas aktorius, užlipęs ant na
mų stogo, šaudo į žemėje esan
čius priešus 
mi “pataiko 
pasv\ra ir 
mėn. Taip.

kurie atsišaudyda- 
anam į galvą. Tas 

krinta negyvas že- 
,. jis krinta, bet ant 
:ninkštų matrasu. atsi- 
nibėga. Filme, žinoma, 
kra tragedija. Baigda
vus. vienas aktorius pa
lyta ir meta į kitą. Bai- 
i užmušti. . . Pasirodo, 
•tos medžiagos gabalas, 
i plytą, kuris ir patai- 
?k nesužeistu. Panašiai 

daroma ir su ugnimi. Rodos, de- ■ 
ęa namas — desa. bet nesudega, 

techniškas triukas, bai
rn nų žiūrovams.
tojai vis plaukia. Eilės 
aukinėLo. kur s ilgokai 
m didelį plotą ir graži- 
t'ėn žmones, pamačiu
sį jų miestelį, kuriame 

mamas tikrovinis gvvcni-

kel;a ii 
ma* v ti

tri:ia

lai JI

tikro
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Pasakų šalyje
kuris Kalifornijos ian- 

i.ilenk’a Disneyland. Tai 
įauta’i|O.s bei pasakų 
dar ".'.'seniai išaugės ne- 
Angeles. Sakoma, ji no- 
m,atvti kadaise ir Chruš-

Punsko gimnazijos baigiamoji, t.y. vienuoliktoji, klasė su

Lankytojo pastebėjimai ir pasikalbėjimai saulėtoje Kalifornijoje
čiovas, bet nebuvęs įleistas. Vie
ni aiškina, kad Disneyland įstei
gėjas nenorėjęs įsileisti sovieti
nės vergijos tirono į savo laisvės 
šalį, kiti — kad sunku buvę lai
duoti svečio saugumą tokioje 
vietoje, kur lankosi minios žmo
nių. Ir iš tikrųjų lankytojų Čia 
ištisos minios kasdien nuo ryto 
iki vakaro. Kas gi juos čia trau
kia? O gi naujas pasaulis, visai 
skirtingas nuo kasdieninio. Čia 
sutelkta visa, kas perkelia žmo
gų pasakos šalin. Įsėdi pvz. į lai
velį, nešamą stiprios dirbtinės 
srovės siauru kanalu, ir iš abie
jų pusių matai vienur augštus 
krantus, kitur lygumas, kur ju- 
domosios figūros vaizduoja ku
rią nors sceną iš populiariųjų 
pasakų. Pilna šokančių fėjų, su
žadėtinių, muzikantų, gyvūnų, 
puošmenų ir t. t. Visa tai rodo
ma veiksme. Atrodo, esi fanta
zijos pasaulyje, kuriame viskas 
kitaip, čia ir paukščiai nepap
rasti. Užėjęs į jų paviljoną ran
di ramiai juos tupinčius, bet kai 
po valandėlės paskelbiama se
anso pradžia, jie sujuda, ima 
plasnoti, groti ir išeina puikus 
koncertas. Žinoma, visa tai 
įrengta dirbtinai, bet su aiškia 
pasakų šalies idėja, su kūrybi
niu įmantrumu, kuris imponuo
ja ne tik vaikams, bet ir suau
gusiems. O tie, kurie nori stip
resnių įspūdžių, eina į jūros pi
ratų karalystę. Įsėdę į laivelį, 
jie plaukia pro uolas, kuriose 
įrengtos piratų patrankos, mato 
ir girdi šaudymus, staiga krinta 
su laiveliu žemyn, tarsi krioklio 
srovėn pakliuvę, šaukia kly- 
kia..., bet viskas greitai išsi
lygina, atsiveria vestuviniai vaiz
dai, muzikantų orkestrai, ir lan
kytojai išneria iš piratų landy
nių patenkinti. Tokių fantazinių 
triukų čia daugybė. Įrengta įvai
riausių paviljonų pagal pagrin
dinę idėją — perkelti lankytoją 
į pasakos" šalį.

Yra ir kiek skirtingų paviljo
nų, vaizduojančių tikrovę, bet 
tokią, kuri leidžia išsiskleisti 
žmogaus vaizduotei. Pvz. kelio
nė į visatą, į atominį pasaulį ir 
pan. Prie tos rūšies paviljonų 
sietinas ir prez. LinkOlno. Ant 
pakylos matai ramiai sėdintį 
buvusį Amerikos prezidentą. 
Staiga pakyla, lyg gyvas būtų, ir 
ima kalbėti. Pasako ištisą pra
kalbą, vieną iš savo garsiųjų po
litinių - moraliniu kalbų, ir vėl 
atsisėda. Prieš tai parodomas 
filmas, kaip Linkolnas iš papras
to vargano berniuko per savo 
kietą darbą tapo JAV preziden
tu.

Įdomus paviljonas ‘ America 
the Beautiful”. Patenki į jį. ta- 
rvtum erdvėlaivį, leki su visa 
žiūrovu minia pro gražiausias 
Amerikos vietoves, miestus, mo
kyklas ... ir matai nuostabiai 
nškiai besikeičiančius vaizdus, 
rodomus 360 1. lanku. Vaizdai 
tokie gyvi, kad rodos mūsų erd
vėlaivis ims ir užlėks a'M žy
giuojančių West Point kar'” . ..

Vytautas Jenas Bagdanavičlus, 
KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKO
SE, Ii knyga. Keturiu daliu tautosa- 
kinė-teologinė studija. Lietuviškos 
knygos klubo leidinys, 1969 m. Ap- 

Vyt. Virkau. 358 psl. 
S5.viršeliuose. Kaina

’ * D ra u go * ’ spaustuvė.
63rd St., Chicago. Ill.

lankas dail.
"’inkštuose
Spausdino
45.5 West
60529, t; S A.

I.ux Christi nr. 4(59), 1959 m. 
gruodis. Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybės žurnalas. 
Administratorius — kun. dr. Z. Smil
ga. 155 Washington St., Middletown. 
Ct. 06457. USA.

I.ituanus Xo. 2. Summer 1959. Kul
tūrinis žurnalas anglų kalba. Adre
sas: Lituanus, P. O. Box 9318. Chi
cago. Ill. 60590. USA.

Akiračiai nr 8. 1969 m. rugsėjis
Adresas:Atviro žodžio mėn

6821 So. Maplewood Ave.. Chicago, 
Ill. 60629. USA.

Evangelijos Šviesa nr. 
ruj-ejis-spalis. Redaguoj 
Burbulys. 658 West 35th 
go. Ill 60616. USA.

5. 1969 m.
į kun. K.
St., Chica-

Laikaisi tvirtai už barjero, ir kai 
sustoja rodymas, pamatai, kad 
visi tebestovi ir kad paviljonas 
nė kiek nejuda. Tada atsimeni, 
jog esi pasakų šalyje.

Viso to milžiniško, milijoni
nio projekto sumanytojas — 
Walt Disney, fantazinių filmų 
kūrėjas. Jis jau miręs, o jo Dis- 
neland tvarko kelių asmenų 
bendrovė. Dirba čia tūkstančiai 
darbininkų.

Neteko sužinoti, ar Disney- 
lande yra dirbančių ir lietuvių. 
Malonu buvo drauge su kun. R. 
Kasponiu aplankyti netoliese 
esančią p. Pažiūrų rezidenciją. 
Atvykusiam iš Disneylando ir 
dar ne Kalifornijos gyventojui 
jų pastogė atrodė lyg ir Disney
land tęsinys. Puikus, erdvus na
mas, nemažas sodas, kuriame au
ga ir apelsinai, ir citrinos, ir ki
tokie reti vaisiai. Prieini prie 
medžio, nusiskini apelsiną, su
valgai ir pajunti malonų netū- 
ralų skoni, nepagadintą pirklių 
sandėlių. Iš vaišingų šeiminin
kų sužinojom, kad daugelis mū
sų tautiečių turi apartamenti- 
nius namus, juos išnuomoja, o 
patys jau laisviau gyvena. Vie
ni įsikūrę mieste, o kiti — už
miesčiuose, atviroje gamtoje. 
Pr. G. (Bus daugiau)

Prūsų kalbos paminklai
(TfSINYS IS PRAĖJUSIO NR.)

Ordino užkariavimai
Pažymėti 1230 metai, kai į 

prūsų giminių pašonę atsikraus
tė Mazovijos kunigaikščio Kon
rado pakviestasis kryžiuočių or
dinas ir pradėjo žiaurų karą 
prieš prutėnu gimines. * Pagal 
Dusburgo kroniką nurodyti įvai
rių sričių užgrobimo laikai. Mi
nimas didysis senprūsių giminių 
sukilimas ir kaikurie jų vadai: 
Herkus Monte, Glandė," Glapa, 
Auktumė ir Divanas. Po 14 me
tų kovos sukilėliai turėjo pasi
duoti, tiksliau reikėtų pasakyti 
buvo “nugalėti”. Ir vėlesni kiti 
keturi bandymai sukilti buvo 
kryžiuočių jau pradžioje numal
šinti.

Nurodoma, kad po 1274 m. 
kryžiuočiai pasiglemžė ir kitas 
Prūsų žemes, ypač nusiaubė 
Nadraviją, Skalaviją ir Sudavi- 
ją. Pasidavusius likučius —
l. 600 sudaviečių, ordinas per
kėlė į šiaurės vakarų Sambiją, 
į taip vadinamąjį “Sudauer Win- 
kel.” Pagal Dusburgo kroniką, 
tik vienas būrys, vadovaujamas 
Skurdos (Scurde), persikėlęs į 
Lietuvą.

1283 m. prasideda kryžiuočių 
ordino karas su Lietuva, o nu
galėtųjų prūsu kraštai koloni
zuojami vokiečiais. Cituojamos 
lietuvio Pakarklio ir lenko Low- 
mianskio nuomonės apie prūsų 
ir vokiečių gyventojų skaičių 
senprūsių kraštuose apie 1.400
m. p. Kr. Pažymėtina, kad prū
sams nebuvo lemta atgauti lais
vę net 1410 m., kai prie Žalgirio 
sujungtos Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenės buvo sutriuškinta 
kryžiuočių ordino galybė.

Kalbos nepaisymas
Toliau aiškinama apie prutė- 

■ų kalbos nepaisymą ordino ad
ministracijoje ir bažnyčioje, 
ordinas, žiauriai susidorojęs su 
prūsais, nerodė jokio palanku
mo nugalėtųjų kalbai. Ordino 
pareigūnai vokiečiai nesimokė 
ir nemokėjo prutėnu kalbos -- 
su jais kalbėjo vertėjų (tulkų) 
padedami. Vertėjais plačiai rė
mėsi ir ordino dvasininkai. Mi
nimas Bazelio bažnytinio susi- 
. inkimo 1435 m. nutarimas, kad 
. amoijos vyskupija aprūpintų 
visas savo parapijas kunigais, 
mokančiais Vietos gyventojų kal
bą. Toliau minimas ir Varmi
jos sinodo nutarimas 1449 m., 
Kuriame liepiama parapijoms 
turėti prūsų kunigų, o tokių ne
są t naudotis bent vertėjais. Ir 
vėlesniais laikais buvo panašių 
nutarimų, bet be................
“lamu rezultatu. K * *

ponade'e. Mittwoch
— passisawait?. Freitag — pent nix. 
Grunt — dambo. Tai — esandaubis. 
Stein — stabis. Kohle — anglis. 
Aschn — pelannc. Thuer — panno. 
Nebel — krupssins. Wasser — wun- 
dan. Flies — ape. Mensch — some- 
nawis, Haupt — glawo. Stirne — 
beito, Genicke — pc^galwis. Obcr- 
lippe — ponapse. Linpc— pasub, 
Czan (Zahn) — dantis. Gurgei — 
gurdo. Wange — laignan. Bart — 
bardus. Hals — strowio. Schulder— 
patte. Schulderblatt — pettis. EHbo 
gen — alkums. Nagel — nagums, Na- 
bel — nabis. Leber — lagna. Lunge
— plana, Milz — blusne. Morgen — 
man gis. Pflug — plugis. Gerste — 
moasis. Hanf — gnapis...

Fotografijos yra tiek blogos, 
kad didelė dalis senovišku žo
džiu neišskaitoma, dar mažiau
— nežinomi žodžiai prutėnu kal
ba. I akis metasi, kad daug gy
vuliu navadinimų skamba labai 
lietuviškai. To nušalima pasa
kyti anie katekizmų tekstus, 
kam vėliau matysime"

Simon Grunau, ordino vie- 
nvolis, 1517-1526 m. parašyto
je “Preussische Chronik” idėio 
apie 100 senovišku ir prutėniš- 
kų žodžių, norėdamas pailius- 
nioti nnitėnų kalba. Autorius 
savo veikale rašo, kad mokąs 
šiek tiek ir “Preussische Spra- 
che”. Pateikiu keletą ten išskai- 

savo kapelionu kun. Ignotu Dzirmeiko tomų žodžių:

didesnių tei- 
Reikia paša-
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Vankuverio lietuvių tautinių šokių grupės “Atžalyno“ krikšto ak
tą laiko jo vadovė A. Šmitienė ir KLB Britų Kolumbijos apylinkės 
pirm. A. Janušonis

DR. M. ANYSAS
kyti, kad nugalėtieji prūsai la
bai nenoriai priiminėjo savo 
pavergėjų tikybą-krikščionybę. 
Tai liudija ne vienas XIII — 
XVII š. raštas. Manoma, kad 
krikščionybė prigijo prūsuose 
tik tuomet, kai visi prūsai pra
dėjo suprasti vokiškai, t. y. kai 
prasidėjo galutinis prūsų tautos 
bei kalbos nykimas.

Paskutinis kryžiuočių ordino 
magistras Albrechtas (1490 — 
1568) jau 1525 m. supasaulieti
no ordino valstybę, pasiskelbė 
pirmuoju Prūsijos hercogu ir 
viešai stojo reformacijos pusėn. 
Reformuotoji krikščionybė, pa
sidariusi valstybine, buvo pradė
ta uoliai skelbti visiems Prūsi
jos gyventojams — vokiečiams 
ir prūsams. Atrodo, kad tuomet 
dar buvo daug vietinių gyven
tojų, supratusių tik savo kalbą, 
ypač Sambijoje. Remiantis 
reformaciniu principu, kad kiek
vienai tautai reikia skelbti Die
vo žodį gimtąja, suprantama 
kalba, hercogo paliepimu buvo 
išleisti du prutėnu kalba kate
kizmai — 1545 ir 1561 m. Apie 
juos bus kalbama vėliau.'

Kalbos paminklai
Seniausias prūsų ir apskritai 

baltiečių kalbos rašytinis pa
minklas yra vokiečių-prūsų va
dinamas Elbingo žodynėlis, mū
sų laikus pasiekęs rankraščių 
rinkinyje “Neumano kodekse”. 
Jis buvo surastas 1825 m. vokie
čio F. Neumano, gyvenančio El
binge, palikime. Dėlto taip ir 
pavadintas. Sis žodynėlis yra 
X1V š. pabaigos arba XV pra
džios nuorašas iš senesnių ori
ginalu. Jo autorius 185-me pus
lapy yra pasirašęs ‘’Petri Holcz- 
wesscher De Mai’ Burg."

Elbingo žodynėlyje yra 302 
prūsiški žodžiai ir tiek pat vo- 
’--išk". einančiu pirmoje vieto
je. žodžiai sudėlioti ne alfabeti
ne tvarka, bet pagal asociaci
nės sąvokos grupes.

Dėl įdomumo naduodu eile 
išskaitomu senvokiškų ir prutė- 
niškų žodžių. Prie kaikuriu ne
suprantamų v o k i š kų žodžių 
skliausteliuose pridedu dabarti
ni vokišką pavadinimą.

Woche — sawąy‘c. Sonntac — na 
dele, Moniat

Kind — maltnika, Tochter — dor- 
ki, Mutter — muthi, Flachs — lino, 
Hanf — canaps...

Iš įvairių kitų užrašų yra dar 
tokių kalbos žinių:

Gott — Dewes, Engei — Angol, 
Mensch — Ludis, Pferdt — Kamp- 
nit, Kue (Kuh) — Klint, Hundt — 
Sopgos, Herr — Rickies, Bier — 
pevo, Korn — roggis, Gerste — 
maisse, Brot — geitke, Windt — 
vidre, Holz — malko, Houpt — gaul- 
ko, Hembde — norte, Sack — sai- 
ka, Suende — greki, Kirche — kit
ko, Huhn — gerte, Wagen — abbas, 
Schnee — schneko, Regen — soye. 
gross — debica, klein — licuti, Frau
— Gema, edle Frau — Supana, Jung- 
fer — merga, Vater — thaus, Jahr
— mette, gut — labis, Messer — kei- 
lo, Moench — Mynkus, Stroh — šal
me, Eyer — paute, Feldt — innka, 
Scheune — skuna, Hecht — lyda, 
Zwirn — schuto, Krug — kreitzno, 
Knecht — Woikello, Tagk (Tag) — 
Deigen, Vogel — pipelko, ein guter 
mann — dirsos gintos, Behuet Dich 
Gott — Warbo thi Dewes.

Katekizmai
Patys svarbiausieji prutėnu 

kalbos paminklai yra trys kate
kizmų vertimai su atitinkamais 
vokiškais tekstais, iš kurių jie 
versti. Visi katekizmų vertimai 
laikosi senvokiško teksto origi
nalo. nuo kurio beveik nėra nu
krypimų.

Pirmojo katekizmo buvo at
spausdinta 197 egzemplioriai. Jo 
yra išlikę keli egzemplioriai Vil
niaus . ir Torunės universiteto 
bibliotekose, Berlyno valstybi
nėje bibliotekoje ir dar kaiku- 
riose kitose vietovėse.

Antrasis katekizmas, kaip pir
masis, yra spausdintas Karaliau
čiuje. Jo tiražas - - 192 egzemp
lioriai. Jų yra likę Berlyno vals
tybinėje bibliotekoje. Wroclavo 
ii- Rostocko universitetų biblio- 
t“’:osc. Anksčiau jų dar buvo 
Dancigo ir keliose kitose Kara
liaučiaus bibliotekose. Antrasis 
katekizmas yra pataisyta laida 
pirmojo katekizmo, nes rašoma, 
kad pirmąjį katekizmą nevisi 
vietiniai supratę.

Trečiasis katekizmas yra vers
tas naudojantis 1558 m. išleis
tuoju tekstu vokiečių ir prutė- 
nų kalbomis. Jo pagrindą suda
rė 1543 m. išleistas Liuterio ma
žasis katekizmas arba Enchiri- 
don. šio vertimo autorius yra 
°abetės, Sambijoie, parapijos 
klebonas Abel Will. Autorius 
mokėjo šiek tiek Sambiio’e var
tojamą prutėnu kalbos tarmę. 
cakoma. kad ją sunrate ir kitu 
sričių vietiniai gyventojai. 1561 
m. katekizmo vertimas buvo 
baigtas ir atspausdintas. Auto
rius už savo darba gavo 10 tale- 
r u atlyginimo. Šio katekizmo 
originalai yra dar Tuebingeno 
ir Dresdeno valstybinėse bib
liotekose.

Pateiktoji prutėnu kalba lie
tuviams yra sa^a svetima. Iš
skyrus kelis žodžius ir sakinius, 
tekstas lietuviui beveik nesu- 
’'ra”,tamas. Tik kelios dešimtys 
gyvulių ir medžiu navadini'^u 
l-’rie senovėje gal buvo bendri 
visiems aisčiams, yra supranta
mi. Lietuviai ir mažlietuviai iš 
nrutėnu kalbos beveik nieko eė- 
’•a naė^e. nors iie gyveno kai- 
mvnv$f“ie ir vietomis «al ir miš
riai kai”1 ovz. ^ambiioie.

Net’kslu vra kalbėti anie nrii- 
su kalba. Lot.vniškuose ordino 
raštuose ir vėlesniais laikais vis 
kalbama apie “prutenorum gen
ies” — prutėnu gentis. Žodi 
Prus. Pruscy. Prusky. Prusak 
'’©kiečiu riteriu ordino žmonės 
nasiskolino iš lenku, kai iš jų 
žemiu pradėto karą Drieš sen- 

‘ (Nukelta j 7 psl.)

LK AKADEMIJOS SUVAŽIAVI
MAS įvyks š. m. rugsėjo 1—5 d. To
ronte. Paskaitine dalimi rūpinasi 
centro valdyba, technine ruoša — 
vietinis Akademijos židinys, pirmi
ninkaujamas dr. J. Sungailos. Sek
cijų vadovai jau baigia telkti paskai
tininkus.

SUVAŽIAVIMO DARBŲ VI tomas, 
apimąs LK Akademijos paskaitas 
1964 m. Niujorko Fordhame, jau iš
leistas ir netrukus bus gaunamas, 
šiais metais bus baigtas spausdinti 
“Metraščio” V tomas. Jame bus stu
dijos: dr. J. Griniaus—apie Lietuvos 
kryžius, dr. A. Skėrio—apie Lietuvos 
miškus ir jų ūkį ir kt. Taipgi spaus
dinamas ir VH-sis “Suvažiavimo dar
bų” tomas.

VAIŽGANTO ŠIMTOJO GIMTA- 
DIENIO minėjimą Adelaidėje, Aust
ralijoje, surengė lietuvių parapijos 
taryba. Dalyvius su kan. J. Tumu- 
Vaižgantu supažindino Pr. Pusdešris, 
jo kūrybos ištraukas skaitė E. Var
nienė, J. Neverauskas ir V. Ratke
vičius. Koncertinę programą atliko 
smuikininkas V. Strauka, pianistė 
Kubiliūtė ir tuo metu su Australijos 
operos grupe Adelaidėje gastrolia
vęs tenoras Paulius Rūtenis.

P. PETRUČIO vadovaujamas “Mar
gutis” Čikagos Jaunimo Centro sa
lėje surengė trijų naujųjų ilgo gro
jimo plokštelių pristatymą čikagie- 
čiams. Jos buvo įrašytos pernai va
sarą V. Vokietijoje su kompoz. Da
riaus Lapinsko diriguojamu Stutt- 
garto simfoniniu orkestru. Pirmojo
je plokštelėje klevelandietė sol. Al
dona Stempužienė, mezzo-sopranas, 
dainuoja operų “Carmen”, “Don Car
los”, “La Gioconda”, “Samsono ir 
Dalilos”, “Orfėjaus ir Euridičės”, 
“Sevilijos kirpėjo”, “Trubadūro” ari
jas, antroji yra skirta jos įdainuo
toms Dariaus Lapinsko kompozici
joms — ciklui “Ainių dainos”, O. V. 
Milašiaus “Les sept solitudes” teks
tu sukurtoms dainoms. Trečiojoje 
plokštelėje aktorius Leonas Baraus
kas yra įrašęs Juliaus Kaupo “Arle
kino meilę” ir keletą lietuviškų pa
sakų kompoz. D. Lapinsko sukurtos 
muzikos fone.

ANGLŲ KALBA LEIDŽIAMOS 
lituanistinės enciklopedijos “Enci- 
klopedia Lituanica” I tomas jau ati
duotas rišyklai. Jį redagavo prof. S. 
Sužiedėles, anglų kalbą tikrino prof, 
dr. R. Sealey. A-C raides apimantis 
tomas turi 608 psl. ir apie 450 ilius
tracijų.

SKULPTORIAUS ANTANO 
BRAZDŽIO dirbtuvėje Notting 
Hill rajone. Britanijos sostinėje Lon
done. lankėsi filmuotojai, kuriantys 
apžvalginį filmą apie ruošimąsi pa
saulinei parodai “Expo 70” Osakos 
mieste, Japonijoje. Jie A. Braždį nu
filmavo kūrybinio darbo metu prie 
naujosios skulptūros, kuri parodoje 
puoš Britanijos pavilijoną. Viena Pa
ryžiau dailės galerija pakvietė A. 
Brazdi surengti savo darbų paroda 
sekančią vasarą.

DAIL. VYTAUTO KASIULIO dar 
bu paroda buvo surengta 1969 m. 
lapkričio 15 — gruodžio 15 d. d. 
Lanksronoje. Švedijoje. Ta proga 
Švedijoje lankėsi Paryžiuje gyve
nantis parodos autorius.

BOSTONO KULTŪRINIS SUBAT 
VAKARIS sausio 17 d. 7.30 v. v. 
ALT Sąjungos namuose skiriamas 
Oskaro L. Milašiaus mirties trisde
šimtmečiui. Paskaitą apie O. L. Mi
lašių skaitys dr. G. Židonytė-Vėbrie
nė. parašiusi doktorato disertacija 
apie velioni poetą ir jo kūryba, po
ezijos ištraukai — aktorius Vytau
tas Valiukas.

ALGIRDO GRIGĄ TUO meninė* 
fotografijos darbu paroda prieš Ka
lėdas buvo atidaryta Čikagos Stan
dard Federal Savings' and Loan 
bendrovės patalpose. 4192 Archer 
Ave. Iki vasario 1 d. paroda galima 
aplankyti ir nuotraukų Įsigyti banko 
darbo valandomis.

NIUJORKO METROPOLITAIN 
OPERA streiko suvėlintą 85-tai; so- 
dona pradėjo G. Verdi “Aidos” spek
takliu, kuri transliavo ir radijo sto
tys. Aidą dainavo Leontyne Price. 
Radamesą — Richard Tucker, vai
dilutę šventyklos scenoje — LHija 
Šukytė.

ROMUALDAS SPALIS, Britanijo
je gyvenantis rašytojas, šiuo m^tu 
rašo romaną “Mergaitė iš geto”, vaiz
duojantį vokiečių okupacijos įvykius 
Lietuvoje. Pirmiesiems sovietinės 
okupacijos metams skirtą R. Spalio 
romaną “Rezistencija” neseniai iš
leido “Viltis” Klevelande.

ČIKAGOJE LEIDŽIAMAS la vi i 
ku'tūros žurnalas “Treji Varti” 18 
nr. paskelbė Z. Janis latvių kalbon 
išverstą Anatolijaus Kairio komedi
jos “Diagnozė” pirmąjį veiksmą.

JERONIMO KAČINSKO, bostonie 
rio kompozitoriaus, nonetą penkioms 
pučiamiesiems ir keturiems stygi
niams instrumentams į savo reper
tuarą buvo įtraukęs Vakaru Europo 
je gastroliavęs ansamblis “čekų no- 
netas”.

ŠVĖKŠNIŠKIŲ DRAUGIJA Čika
goje nutarė išleisti Švėkšnos mies
telio ir gimnazijos monografiją. Sta
sio Rudžio vadovaujamą redakcinę 
komisiją sudarė; A. Rūgytė. J. Šla
jus. St. Petersonienė, L. Miečienė ir 
A. Jasas. Visi švėkšniškiai, Švėkš
nos gimnazijos mokiniai ir mokyto
jai monografijai skirtus atsiminimus 
prašomi siųsti Alicijai Rūgytei, 6547
So. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SUKAKTUVININKAI. 1969 m. 

pabaigoje 75-ąjį gimtadienį atšven
tė Šiaulių dramos teatro aktorė Ele
na Bindokaitė, 70-jį — operos solis
tė ir Vilniaus konservatorijos prof. 
Aleksandra Staškevičiūtė, feljetonis
tas, satyrikas ir dramaturgas Augus
tinas Gricius (Pivoša), 50-jį — Lie
tuvos Kompozitorių Sąjungos pirm. 
Eduardas Balsys, dailininkas ir dai
lėtyrininkas Pranas Gudynas, Vii- ** 
niaus valstybinio dailės muzėjaus 
direktorius. E. Bindokaitė, aktorės 
kelią pradėjusi 1919 m. A. Sutkaus 
“Tautos teatre”, yra mūsų profesinio 
dramos teatro veteranė. Sopranas A. 
Staškevičiūtė buvo viena žymiausių 
solisčių operos teatre. Su scena at
sisveikinusi 1953 m., ji dėsto daina
vimą Vilniaus konservatorijoje. Pe
dagoginį jos talentą liudija buvusios 
mokinės — M. Aleškevičiūtė, I. Žu
kaitė, I. Jasiūnaitė, T. Slankauskai- 
tė ir S. Laurinaitytė. A. Gricius jau 
nepriklausomoje Lietuvoje garsėjo 
feljetonų bei satyrinių apsakymų 
rinkiniais “Cinčiberis”, “Pamokslai 
idėjos broliams”, “Vyrai, nesijuo
kit”, “Žvilgsnis į gyvenimą”, rež. B. 
Dauguviečio Kauno dramos teatre 
pastatyta komedija “Palanga”. Poka
rio metų A. Griciaus plunksnai ats
tovauja humoreskų rinkinys “Laiko 
dvasia”, pjesės “Skeveldros”, “Sėja 
ir pjūtis”, “Buvo, buvo — kaip ne
buvo”, scenarijus filmui “Kalaku
tai”. E. Balsys priklauso talentin
giausių dabartinių kompozitorių gre
toms. Iš jo kūrinių minėtini: du kon
certai smuikui ir orkestrui, baletas 
“Eglė žalčių karalienė”, “Dramatinės 
freskos” smuikui, fortepijonui ir sim
foniniam orkestrui, oratorija V. 
Palčinskaitės tekstu “Nelieskite mė
lyno gaublio”. P. Gudynas yra pa
rašęs eilę lietuvių dailininkų mono
grafijų, paskelbęs daug straipsnių 
dailėtyros klausimais. Bene didžiau
sias jo nuopelnas — muzėjų organi
zacinis darbas.

VILNIAUS KONSERVATORIJA 
specialiu posėdžiu atžymėjo savo 
profesorės ir meno mokslų daktarės 
Jadvygos Čiurlionytės amžiaus sep
tyniasdešimtmetį. Sukaktuvininkė 
didžiąją gyvenimo dalį yra skyrusi 
lietuvių liaudies dainoms. Tai liudi
ja jos rinkiniai “Lietuvių liaudies 
melodijos”, “Lietuvių liaudies dai
nos”, “Lietuvių liaudies dainos vai
kams”, metodiniai nurodymai tauto
sakos rinkėjams “Kaip užrašinėti 
liaudies melodijas”. Prof. dr. J. 
Čiurlionytės gulbės giesme laikyti
nas liaudies dainų melodiką anali
zuojantis pirmasis lietuvių folklo
ristikos veikalas “Lietuvių liaudies 
dainų melodikos bruožai”, už kuri 
jai buvo paskirta respublikinė pre
mija. Prof. dr. J. Čiurlionytė prie 
Vilniaus konservatorijos 1947 m. 
įsteigė liaudies muzikos kabinetą, 
tapusį stambiausiu folkloristikos 
centru Lietuvoje. Jame yra sutelkta 
didelė visų Lietuvos sričių melodi
jų fonetika ir kartoteka. Sukaktuvi
ninkė šiuo metu baigia ruošti spau
dai atsiminimų knygą apie savo bro
lį M. K. Čiurlionį.

DZŪKŲ DAINOS VAKARĄ Vil
niaus konservatorijos salėje prof. dr. 
Jadvygos Čiurlionytės amžiaus sep
tyniasdešimtmečiui atžymėti suren
gė jos 1948 m. įsteigtas liaudies mu
zikos kabinetas. Varėnos, Merkinės. 
Valkininkų ir Panošiškių apylinkių 
dainin'nkai tautosakininke! prof. dr. 
J. Čiurlionytei padainavo senovinių 
rugiapjūties. arimo, skalbimo, ves
tuvių ir meilės dainų.

AUGŠTUJŲ MOKYKLŲ studen
tams ir lyginamosios kalbotyros spe
cialistams skirtą “Sanskrito vadovė
li” parašė Vilniaus universiteto do
centas Ričardas Mironas, filologijos 
mokslų kandidatas. Vadovėlyje yra 
platus įvadas į indianistika, sanskri
to kalbą ir literatūrą, 6.500 žodžių 
sanskrito - lietuvių kalbų žodynėlis. 
Mokamoji dalis turi 45 pamokas, ku
riose sanskrito kalba lyginama su jai 
gimininga lietuvių kalba. “Sanskrito 
vadovėlį” išleis Vilniaus un-tas.

BRITU FOTOGRAFIJOS MET
RAŠTIS 1969 m. laidoje į geriausių 
pasaulio fotografų eiles įtraukė vil
nietį Antaną Sutkų, pasirinkdamas 
jo nuotrauką “Dirigentas”.

REŽ. A. ŽEBRIŪNAS sukūrė nau
ją meninį filmą “Gražuolė”. Filmo 
vyr. operatorius — A. Mockus, daili
ninkai — A. Ničius ir V. Vilimienė, 
kompozitorius — V. Ganelinas.

SIMONO STANEVIČIAUS 170-tu- 
jų gimimo metinių minėjimą seno
sios Raudondvario pilies menėje įva
diniu žodžiu pradėjo Kauno literatū
ros muzėjaus direktorius Juozas Ku
likauskas. Dalyvius su rašytojo, tau
tosakininko gyvenimu bei kūryba su
pažindino Kauno II vidurinės mo
kyklos lituanistė Ona Dabrilaitė.

MENINES FOTOGRAFIJOS Pra
hoj surengtoj tarptautinėj parodoj 
“Fotoforumas-69“ pagrindinį “Auk
sinės rožės” prizą laimėjo kaunietis 
fotokorespondentas A. Macijauskas 
už žanrines nuotraukas ir portretus. 
Dalyvavo 20 šalių fotografai.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS RŪ 
MUOSE Juro Bajerčiaus vadovauja
mas Vilniaus konservatorijos kame
rinis choras atliko naujausią jaunos 
kompozitorės Kastytės Brundzaitės
kūrinį “Septynios mįslės”. Kameri
niam chorui skirtas ciklas yra su
kurtas tautosakos tekstais. Jo mįs
lės — “Mėnulis”, “Vėjas”, “Debesis 
ir lietus”, ‘Dūmai”, “šešėlis”. “Šal
tis** ir “Gaisras”. V. Kst.



MANIM MARTS

2320 Bloor St. W.
SWANSEA, 6 kambarių viena
augštis (bungalow) su privačiu 
įvažiavimu. Viena skola. Prašoma 
kaina $30.000. Tuojau galima už
imti.
BLOOR — JANE, $9.000 įmokėti, 
7 kambarių, atskiras, mūrinis na
mas su garažu ir privačiu įvažiavi
mu. Vandeniu-alyva šildomas. 
Arti požeminio traukinio ir krau
tuvių.
BABY POINT, $39.900 prošoma - 
kaina. Atskiras, mūrinis, 7 kamba
rių vienos šeimos namas. Garažas 
ir privatus įvažiavimas. Tuojau 
galima užimti. Viena skola.
PARKLAWN DR., $35.500 prašo
ma kaina. 6 kambarių vienaaugš
tis namas (bungalow) su 3 kam
barių butuku rūsyje. Garažas ir 
privatus įvažiavimas. $8.000 įmo
kėti. Viena atvira 10 metų skola. 
Atskiras įėjimas į rūsio butuką. 
ROYAL YORK, $12.000 įmokėti, 
vienaaugštis (bungalow) su dvi-

Tel RO 2-8255
gubu garažu ir privačiu įvažiavi
mu. 7 dideli kambariai. Arti susi
siekimo ir krautuvių. Prašo $42. 
500.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, at
skiras mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. 3 atskiri bu
tai su prausyklom ir virtuvėm. 
Vandeniu - alyva šildomas. Viena 
skola. Geros pajamos.
JANE — ANNETTE, $2.000 įmo
kėti, 5 kambarių namukas su ga
ražu ir įvažiavimu. Geram stovy
je, greit galima užimti. Prašoma 
kaina $18.700.
SOUTH KINGSWAY, $10.000 
įmokėti, atskiras mūrinis 8 kam
barių vienos šeimos namas. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. Įreng
tas rūsys. Arti požeminio trauki
nio. Tuojau galima užimti. Pra
šo $35.900.
' Skubiai reikalingi namai ‘ 

pardavimui

Moksleivių ateitininkų stovyklą prisimenant Nuotr. M. Borusienės

^SPORTAS
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

MOKA:
už term, indėlius 3 metams_____ .8%
už term, indėlius 2 metams____ —7% %Antr. 10-1.30 9 už term, indėlius 1 metams______6% %

Treč. uždaryta
Ketv. 10-L30 ir 430-7

už depozitus-čekių s-tas----- --------
už šėrus numatoma_ __________

-5% %
__6%

Penkt 10-1.30 ir 4.30 -8
Sešt. 9-12

IMA: 
už asmenines naskolas_________

Sekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių j 
$2000 ir asmeninių pasko 
atlikti finansines operacij 
čekius ir pinigines perlaic 
MŪSŲ TIKSLAS — NE 
MAS LIETUVIAMS.

už nekiln. turto paskolas-------------- 8% %
gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki 
lų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda 
jas. Parduodame American Express kelionių 
ias.
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI-

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
DUNDAS — RONCESVALLES, žuvų prekyba, nepaprastai geras ir 
pelningas verslas. Vienintelė šios rūšies krautuvė visam rajone. 
Geri įrengimai. Savininkas pageidauja lietuvio pirkėjo. Prašoma kai- i 
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 
įmokėjimas. Dėmesio vertas pirkinys;
BLOOR — RUNNYMEDE, tik $6.000 įmokėjimas, 9 kambariai, atski
ras mūrinis namas. Trys virtuvės, dvi prausyklos, arti požeminio trau 
kinio. Atvira skola 10-čiai metų.
HAVELOCK — COLLEGE, gatvėje priešais Prisikėlimo bažnyčią, 9 
kambarių namas. Įmokėti apie $8.000, skola iš 8^%. 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 augš
tus, 4 virtuvės, 4 prausyklos. Visą laiką išnuomoti atskiri butai. Dide
lis kiemas, garažai su privačiu įvažiavimu. Atvira skola iš 7% %, rei
kalingas didesnis įmokėjimas.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. j
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869 t

SPORTAS LIETUVOJE
Kaune įvyko 6 moterų komandų 

rankinio turnyras, kuriame dalyvavo 
Žalgirio ir Šviesos komandos. Pirmą 
vietą laimėjo žalgirietės, Šviesai ati
teko V vieta.

Kauno Žalgirio krepšininkai lai
mėjo paskutiniąsias dvejas pirmeny
bių rungtynes. Jie nugalėjo Lenin
grado Spartaką 76:74 ir Sverdlovsko 
komandą 92:78. Šiuo momentu jie tu
ri 6 pergales ir 8 rungtynių ir yra III 
vietoje.

Geriausiu Lietuvos sportininku ir 
1969 m. buvo išrinktas krepšinin
kas Modestas Paulauskas. Si garbė 
jam teko IV kartą.

Moterų krepšinio turnyras įvyko 
Tartu mieste. Laimėjo Vilniaus Ki
birkšties krepšininkės. Jos nepralai
mėjo nė vienų rungtynių. Paskutinė
se rungtynėse jos pasiekė labai reikš
mingą pergalę nugalėdamos Europos 
meisteres Rygos TTT komandą 51: 
47.
KANADOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS
Kanados apygardos krepšinio pir

menybes sutiko ruošti sporto klubas 
Tauras Londone, Ont, sausio 24-25 
d. Jos vykdomos šiose klasėse: vyrų, 
moterų, jaunių A ir mergaičių A. 
Apygarda prašo klubus registruotis 
šiais metais kiek anksčiau, kad pir
menybėse būtų visi klubai ir koman
dos, užregistruotos S. Amerikos spor
to sąjungose. Primenama klubams, 
kad šiais metais visi sportininkai tu
rėtų savo gimimo metų įrodymus — 
gimimo metrikas ar jų fotostatines 
nuotraukas. Tuo norima išvengti per
eitų metų sąjungos žaidynėse įvy
kusių nemalonumų. Klubai prašomi 
sekti rengėjų pranešimus. Komandų 
registracijas bei pirmenybių mokes
čius prašoma siųsti tiesiai rengė
jams. Sąjungos registracijas siųsti 
apygardos vadovui: K. Lukošius, 28 
The Palisades, Toronto 3, Ont. Lau
kiama visų klubų dalyvavimo bei 
tvarkingo registravimosi, o rengė
jams ir dalyviams linkima sėkmės,

K. Lukošius,
Kanados sporto apygardos vadovas

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės (iki 14 m.) CYO lygos

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, $30.900 prašoma kaina; atskiras 6 kamba
rių, rupių plytų namas, nauja apšildymo sistema, garažui vieta; pali
kimas. įmokėti apie $7.000; viena skola.
JANE—ANNETTE, $15.900 prašoma kaina; 3 kambarių vienaaugštis, 
(bungalow) su įrengtu rūsiu. Viršuje reikia remonto; sklypas — 26 
pėdos iš 133 ilgio, modernus apšildymas.
JANE — ANNETTE, $44.000, dvibutis, 10 kambarių gerame stovyje, 
vandeniu šildomas, naujas privatus įvažiavimas, 2 garažai. įmokėti 
apie $15.000. Viena skola.
DIXIE GATVĖJ, $58.900, moderniai įrengtas vienaaugštis (bunga
low), 6 kambariai ir atskira dirbtuvė 40x50 pėdų, tinka betkokiam 
verslui. Vienaaugštį irgi galima naudoti verslui, nes tai komercinė 
zona. įmokėti apie $25.000.
QUEEN ELIZABETH — PORT CREDIT, $32.000, atskiras modernus 
“back split” vienaaugštis (bungalow), 2 prausyklos, 3 miegamieji, 
plius šeimos kambarys; 7% mortgičius; įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OAKVILLE, ONT.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 

1969 m. gruodžio 14 d. p. Krivickų 
namuose įvyko vietos ,ir apylinkės 
lietuvių visuotinis susirinkimas, ku
riame išrinkta nauja KLB Oakvillės 
apylinkės valdyba. Ji pasiskirstė pa
reigomis: Jonas Žiūraitis — pirmi
ninkas, Vyt. Mačikūnas — sekr., 
Aleksas Vaičeliūnas — ižd., Olga 
Krivickienė — narė, Pr. Linkevičius 
ir Petronėlė Vėgėlienė — parengi
mų vadovai. Revizijos komisija: Zita 
Linkevičienė ir Ant. Aulinskas. Su
sirinkimo metu, tarpe kitų einamų
jų reikalų, buvo pažymėta, kad so
lidarumo mokestis už 1969 m. su
rinktas po $3 dol. iš 27 šeimų. 50% 
bus persiųsta krašto valdybai To
ronte.

VASARIO 16 minėjimas rengia
mas vietos tautiečiams kovo 7 d., 7 
v.v., Trafalgar Memorial salėje (kam
pas Trafalgar ir Hwy nr. 5, (prie 7 
linijos). Iš anksto naujoji valdyba 
prašo visus vietos lietuvius, jų drau
gus bei svečius dalyvauti. Į Vasario 
16-liktosios minėjimą yra kviečia
mas ir vyr. amžiaus lietuvių jauni
mas. Tai yra vienintelė proga se
niems ir jauniems šio miesto tautie
čiams bent kartą per metus sustitikti. 
Laukiame visų! Valdyba

pirmenybėse pralaimėjo Blessed Sa
crament komandai 10:2. Žaidė: Zub- 
rickaitė 2, Valiukaitė, Dementavi- 
čiūtė, G. Žukauskaitė, L. Žukauskai
tė, Matulaitytė, Jurkevičiūtė, Unde- 
rytė.

A. Klimui, medžiotojų baliaus me
tu, buvo įteiktos taurės kaip geriau
siam šaudytojui (trap) ir pagavu
siam didžiausią lydeką.

A. Sergantis, jaun. Vyčio golfinin- 
kas, pirmą kartą dalyvavo Florido
je įvykusiame golfo turnyre. Turny
ras truko 4 dienas. Jis sužaidė: 82, 
87, 81, 81. Iš 160 dalyvių jis laimėjo 
73 vietą. Turnyro įtampa buvo di
delė. Be to, geresnei pasekmei pa
siekti trukdė ilgokas aikštynas ir 
antrą dieną šaltokas oras.

Sekančios krepšinio rungtynės — 
šį sekmadienį 12.45 v. Prisikėlimo 
salėje. Jauniai žais B-C lygos rungty
nes su Aušra. Taip pat sekmadienį, 
3.30 v., R. W. Scott mokykloje mer
gaitės žais CYO lygos rungtynes su 
Aušra.

Daugumas Vyčio krepšininkų pa
sižymi mokyklų krepšinio rungtynė
se. Praėjusią savaitę kaip geriausi 
metikai pasižymėjo: Vitkus — Eme
ry mokykloje, Sprogis — Bloor, Ake
laitis — Humberside, Lorencas — 
Runnymede. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados lietuvių atviras stalo te

niso turnyras vasario 14 d. Prisikėli
mo patalpose. Kviečiam visus, kurie 
puoselėja šią sporto šaką, dalyvauti. 
-Registruotis pas Joną Kleviną tel. 
279-1505. .

Ontario stalo teniso atvirame tur
nyre sausio 10 d. Paulius Klevinas 
laimėjo I vietą berniukų klasėjo (iki 
12 m.) ir II vietą vyr. berniukų kla
sėj (iki 15).

Aušros vyresniųjų mergaičių krep
šinio komanda dalyvaus Hamiltono 
miesto krepšinio turnyre sausio 16- 
17 d. Hamiltone, Barton High School 
patalpose.

Vyr. mergaičių krepšinio koman
da nugalėjo Central Auto Collision 
42:38. Žaidė: I. Janeliūnaitė 25, D. 
Klimaitė 13, J. Simonaitytė 4, R. Ra
džiūnaitė ir G. Urbonaitė.

Aušros vyrų krepšinio komanda 
pralaimėjo prieš Latvian V.D. 107: 
66. Žaidė A. Stonkus 28, A. Žaliaus
kas 15, P. Genys 10, A. Akelaitis 10, 
O. Kušneraitis 2 ir A. Nausėdas 1. 
Ta pati Latvian V.D. komanda sužai
dė dar ir draugiškas rungtynes su 
Aušros jauniais A, nugalėdama juos 
120:104 rezultatu.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Mūsų jauniai berniukai laimėjo 

prieš St. Ann’s parapijos komandą 
34:16. Žaidė: J. Elvikis 16, Todoro- 
wich 8, K. Šeštokas 6, šniuolis 4, 
Gedrimas, Blekaitis, M. Gudinskas, 
Gureckas, Trumpickas.

CYO lygos krepšinio žaidimai vyks
ta Bishop Ryan gimnazijoj. Sekan
čios rungtynės bus sausio 18, sek
madienį, 1 v. p.p. Būtų gera, kad 
lietuviai, besidomį sportu, ateitų pa-

Ateitininkų žinios
Sausio 11, sekmadienis, praėjo 

ateitininkų susirinkimų ženkle. Visi 
jaunesniųjų ateitininkų būreliai tu
rėjo susirinkimus. Vyresnieji moks
leiviai ir studentai taip pat diskutavo 
savo veiklos problemas atskiruose 
susirinkimuose. Tuoj po 10 vai. Mi
šių posėdžiavo ir tėvų komiteto val
dyba.

Tėvų komitetas ruošia loteriją jau
nimo veiklai paremti. Bilietų knygu
tės jau platinamos. Pirmoji premi
ja — $100, antroji — dail. E. Stan
kuvienės paveikslas ir kitos premi
jos. Kovo 15 d. įvyks jaunimo po
pietė, kurios metu bus traukiami ir 
laimingieji bilietai.

Toronto ateitininkų šventė — ba
landžio 11-12 d. Šventei jau pradeda
ma ruoštis.

Ateitininkų vasaros stovykla Wasa- 
goje bus kartu ir jaunučiams, ir vy
resniesiems liepos 26 — rugpjūčio 
8 d. Kitos ateitininkų stovyklos bus 
Dainavoje: vyr. moksleivių — birže
lio 21 — liepos 4 d., jaunučių — 
liepos 4 — 18 d. Taip pat Dainavo
je įvyks prieškongresinė stovykla, 
kurioje * dalyvaus vyr. moksleivių, 
studentų ir sendraugių atstovai. Sto
vykla bus nuo rugpjūčio 30 d. iki 
rugsėjo 5 d.

MAS centro valdyba, kurią suda
ro Toronto studentai, išleido “Jau
nučių vadovą”. Tai gana didelio for
mato, atskirų lapų (kad būtų galima 
vėliau papildyti) knyga, kurioje yra 
įvairių žaidimų, vaidinimų ir darbe
lių. Visi jaunesniųjų būrelių vado
vai galės ją naudoti susirinkimams 
bei įvairiems parengimams. Ideolo
giniai pašnekesiai ir temos bus pri
jungti vėliau. Vadovo kaina — $3.00.

Visi, kurie dar neatsilygino už 
“Ateities” prenumeratą, prašomi tai 
padaryti šį sekmadienį arba per se
kančius susirinkimus, kurie įvyks 
sausio 25 d. Prenumeratos kaina — 
$5. "“Ateities” atstovai Toronte yra 
A. Bumbulis ir Ramona Girdauskai- 
tė.

Skautų veikla
e Sausio 22 d., ketvirtadienį, 7.30 

v.v., skautų būkle šaukiamas “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų vadijų po
sėdis. Dalyvauja visi vadovai-vės.

• Minint Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo šventę “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai savo Mišias ir 
bendrą sueigą turės vasario 8 d. Šv. 
Jono Kr. parapijos patalpose.

e Kovo 8 d., 12 v., skautų būkle 
šaukiamas “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų tėvų metinis susirinkimas.

• Tėvų komitetas ruošia šokius 
Atvelykio savaitgalį, balandžio 4 d. 
Rengėjai kviečią tą vakarą skirti 
skautams paremti.

ei Romuvos komitetas dėkoja mo
kyklos ved. J. Andruliui už paauko
jimą statybinių medžiagų, kurios bu
vo sunaudotos stovyklos vartų staty
bai.

• Vienetai kviečiami paskubėti 
baigti registraciją, mokesčių rinkimą 
ir lapus su pinigais perduoti tuntų 
iždininkams.

9 Mindaugo dr-vės varžybose uo
liai dalyvauja visi skautai ir varžosi 
lietuviškume ir skautiškume. čia 
skautas taškų gali laimėti į sueigą 
atnešdamas Lietuvos vaizdų iškarpų, 
parašęs rašinėlį apie Lietuvą, išmo
kęs lietuvišką dainą. Prašome tėve
lius prižiūrėti, kad vaikai tų daly
kų nepamirštų atlikti. Draugovės 
sueiga — sausio 19 d., 7 v. v., skau
tų būkle, č. S.

sižiūrėti rungtynių, paploti bei su
daryti geresnę nuotaiką sportinin
kams.

Mergaičių (iki 16 m.) miesto lygos 
krepšinio rungtynės vyksta kiekvie
ną šeštadienį skirtingoj vietoj. Mū
sų mergaitės paskutiniu laiku pasi
spaudę — laimėjo arba baigė lygiom. 
O jei kartais ir pralaimi, tai garbin
gai — nenusimena. Palyginus, mūsų 
mergaitės žaidžia neblogai, nes dar 
tik pirmi metai treniruojasi ir daly
vauja miesto lygoj. Z.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W.

532-4404
KINGSWAY^grazus’ modernus, dviejų miegamųjų dvibutis, atviras 
balkonas, su židiniu “steikams” kepti, kambarys rūsyje, garažai su 

' privačiu įvažiavimu; skubus pardavimas.
KIPLING — RATHBURN, 6 kambarių vienaaugštis, garažas su pri- 
šiu įvažiavimu; prašoma kaina $34.900 ir viena atvira skola 10-čiai 
metų; iš pirmų rankų; senukai šeimininkai.
JANE — BLOOR, keturbutis, didžiulis sklypas, vandeniu šildomas; 
garažai su privačiu įvažiavimu; apie $7000 pajamų.
SWANSEA — BLOOR, labai įdomus 6 didelių kambarių namas, 
augštoje vietoje, kambarys rūsyje su lygiu išėjimu į kiemą, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, gražus didžiulis sklypas su daugybe 
medžių, matomas High Parkas.
BLOOR — RUNNYMEDE, 7 kambarių atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas; prašoma kaina $32.500 ir viena atvira skola 10-čiai 
metų.

PR. KERBERIS NAMU TEL. LE 5-1584

2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL. 767-5454
LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY

CHOLKHR

apylinkėje įvairiais nejudomo turto pirkimo ir 
pardavimo reikalais prašoma skambinti

JUOZUI GRYBUI TEL 364-6625

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A ft A A4 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ F
KREDITO KOOPERATYVE --------------- -------------------

MOKA IMA

5Y1 % už depozitus
6% už Šerus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

XSM PASKOLAS duodame :ki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5 000
K4S0S VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

BLOOR — LANSDOWNE, $1.900 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
barių namas, 2 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. 
iaip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

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 įmokėjimas, prieinama kaina.
BLOOR — ROYAL YORK, $8,000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo $28,000.
KIPLING — RATHBURN, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugš
tis (bungalow), 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 teiraukitės.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ 
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS 

KRAUTUVĖSE

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

Yorkdale Shopping Centre 787-1733

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų ~ vienus metas 
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra 
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $6.00. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave. Windsor. 12. Ont

dOMt Owners
■ -gW.* CZentre

Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

• įvairios medžiagos namų taisymams
o Lentas, fanera, staųams danųti medžiagos 
o Grindų, lubų ir sienų ptytalės

O AHiekam visus statybos darbas Ir remontus
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BALIO MASKELIŪNO 
D RA U DOS (STAIGA

AR MAŽIEJI YRA BEREIKŠMIAI?

Tel. 251-4864 Namų tel. 277-0814

VISŲ ROSIU DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave..
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS |
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ

BE MUITO DOVANOS:
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.

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia
nčios mašinos, siuvamosios ma
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu
vai. transistoriniai radijo aparatai, 
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, telefonuoti bei rašyti, 

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkai A. ir S. KĄŲUZA

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

i A & B TAILORS
Į Sav. A. B. BERESNEVIČIUS
I 343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

Tel. 531-1432
J VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Kopdami j septyniasdešimtuosius 
metus, atsigrįžtame atgal, mesdami 
žvilgsni į praeitąjį dešimtmetį. Lie
tuvių veikla aplamai buvo gyva, di
džioji dalis jaunimo dar su mumis. 
Liūdnas reiškinys — pora Kanados 
mažųjų apylinkių nustojo egzistavu
sios. Spėjama priežastis — vyresnio
ji karta pavargo, jaunoji neįsijungė, 
gi likusieji veikėjai, nematydami iš
eities ir pagalbos iš šalies, pateko į 
pesimizmą. Kartais pasigirsta balsų, 
kad dėl mažųjų apylinkių nėra rei
kalo perdaug sielotis, nes jos nieko 
nepadaro, be to, vistiek neišsilai
kys ... Nepamirškime, kad nurašyda
mi tas apylinkes į nuostolį, nurašome 
ne tik kelis ar keliolika dabar ten 
esančių lietuvių, bet ir visas ateities 
kartas. Kur nėra lietuviškos veiklos, 
ten lietuvybės išlaikymas yra beveik 
neįmanomas. Kiekvienas sutiks, kad 
liet, veiklos pagrindas yra didžiosios 
apylinkės, bet.. . ne paslaptis, kad 
mažosios proporcingai lietuvių skai
čiui padaro daugiau, negu didžiosios 

Šviesūs faktai
Rodney, Ontario, gyvena tik 25 lie

tuvių šeimas, bet jų darniomis pa
stangomis pavyzdingai veikia šešta
dieninė mokykla, Tautos Fondo ats
tovybė, Bendruomenės apylinkės val
dyba su jaunimo skyriumi, turinčiu 
savo atskirą valdybą, iždą ir t. t. 
Veikia ir dainos bei taut, šokių gru
pė. Jos mokytojai — jaunieji D. ir 
E. Bliskiai iš Londono, o grupės va
dovas — rodniškis V. Ignaitis. Stip
riai veikia Lietuvių Klubas, įsigi
jęs nuosavus namus, per trumpą lai
ką juos išmokėjęs ir ižde jau turįs 
sumelę pinigų. Visos paminėtos or
ganizacijos sėkmingai veikia tų 25 
gražiai sugyvenančių šeimų ir keleto 
pasišventusių asmenų dėka! Apylin
kės “spiritus movens” — V. Ignai
tis labai daug sėkmingai dirba su 
jaunimu.

Tačiau iš visų tų gražių laimėjimų, 
kuriais gali didžiuotis angliškoje vi
suomenėje Rodnės apylinkė, mano 
dėmesį ypač atkreipė du dalykai: jų 
jaunimas ir nuolatinis lietuvio vardo 
kėlimas angliškoj visuomenėj ir jos 
spaudoj. Manau, neapsiriksiu pasa
kęs, kad Rodnės jaunimas yra vie
nas iš pavyzdingiausių ir lietuviš
kiausių iš visos Kanados. Išėjimas į 
angliškąją visuomenę nėra vienkar
tinis reiškinys, bet sistemingas. Pvz. 
praeitą rudenį Rodnės lietuviai Lie
tuvių Klubo patalpose atšventė sa
vo dvidešimtmetį, pagarsindami lie
tuvių vardą ir suteikdami daug pa
skatinimo jaunajai kartai.

Airiai ir lietuviai
Po pamaldų visi susirinko vaišėms, 

kuriose dalyvavo parlamento narys 
H. Stafford, vietos klebonas ir eilė 
kitų žinomų asmenų. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Ch. L Black, Ontario 
Ligoninių Sąjungos pirmininkas, 
Ontario valdžios specialios komisijos 
narys ir dar keliolikos kitų organi
zacijų narys ar pirmininkas. Jis pa
lygino Lietuvą su Airija, iš kurios 
jis yra atvykęs, ir priminė, esą kaip 
Hitleris ir Stalinas sudarė nemažai 
problemų lietuviams, taip britai ai
riams. Pabrėžė lietuvių laimėjimus 
ir reikšmingą jų įnašą į Kanados 
gyvenimą, pažymėdamas, kad lietu
viškoji mokymo sistema yra prana
šesnė už airiškąją.

“Mokykitės lietuviškai”
A. Lee, vienas iš didžiausių Onta

rio žemės ūkio mašinų verslininkų

ir gimnazijų tarybos (Board of Edu
cation) buv. pirmininkas, o dabar 
jos narys, pabrėžė: “Jūsų problemos 
ir mūsų yra panašios, bet jūs jas ge
riau išsprendžiate. Jūsų jaunimas yra 
tikrai gražus”. Kreipdamasis į jau
nimą tarė: “Mokykitės tėvų kalbos. 
Išlaikykite savo tradicijas ne tik da
bar, bet ir per kartų kartas, nes tai 
yra labai gražus įnašas kraštui. Mes 
jas vertiname.” Banko direktorius 
šitaip išsitarė: “Jūs, lietuviai, turite 
dvi tėvynes — Lietuvą ir Kanadą. 
Mes tai suprantame ir nesmerkiame.” 

šventę klubo patalpose atidarė S. 
Paketurąs, oficialiai daliai vadova
vo V. Ignaitis. Supažindinimą su lie
tuviais abiem kalbom paskaitė N. 
Narbutaitė ir H. Kereševičiūtė, West 
Lomės gimnazijos XIII klasės ge
riausios mokinės ir praeitų metų 
metraščio redaktorės. Klubo valdy
bą sudaro: pirm. J. Rastapkevičius, 
vicepirm. S. Paketuras, sekr. N. Ke- 
reševičius, ižd. H. Jasinskas, reikalų 
ved. Pr. Gaidauskas.

Angliškoje spaudoje
Nemažiau svarbu tai, kad visos tos 

iškilmės su augštaisiais svečiais bu
vo gražiai aprašytos ir vietos ang
liškoje spaudoje. “The West Lome 
Sun” savaitraštis plačiai aprašė ir 
lietuvių vargingą kelią ligi Kanados 
ir sunkius pirmuosius žingsnius šia
pus vandenyno. Be to, jame buvo 
įdėta N. Narbutaitės ir H. Kereše- 
vičiūtės nuotrauka. Panašiai atsilie
pė ir Rodnėje išeinantis laikraštis. 
Gi maždaug prieš pusantrų metų 
gražus ir labai platus aprašymas, 
kaip lietuviai moko vaikus savo kal
bos ir kultūros, buvo paskelbtas 
Londono didžiajame dienraštyje 
“The London Free Press”, kartu su 
gražia nuotrauka, vaizduojančia lie
tuviškąją mokyklą.

Argi šitokia kasmetinė veikla ma
žai pasitarnauja lietuvių reikalui? 
Manau, šis pavyzdys savaime atsako 
į klausimą, ar mažosios apylinkės 
yra bereikšmės ir ar apsimoka gal
vą dėl jų laužyti. Pagaliau ir Kana
dos Lietuvių Fondo vienas pirmųjų 
pijonierių buvo argi ne tas pats rod
niškis V. Ignaitis? Ateikime mažo
sioms apylinkėms i pagalbą. Keleto 
ar keliolikos asmenų iš didžiųjų apy
linkių nuvykimas į mažųjų parengi
mus padrąsins mažąsias apylinkes.

Daniliūnas

Winnipeg, Man.
ALGIRDAS JANUŠKA, Vinco ir 

Elenos sūnus, baigė Manitobos uni
versitete humanitarinius mokslus 
bakalauro laipsniu (Bachelor of 
Arts).

PARAPIJOS RUDENS BAZARAS 
buvo sėkmingas; labai daug kas ak
tyviai prisidėjo. Gauta $1417.75 pel
no, kuris paskirtas bažnyčios sko
loms .mokėti. 1969 m. gruodžio 10 d. 
sumokėta paskutinė bažnyčios sko
la. Ta proga gautas iš vyskupijos 
kanclerio pasveikinimas. Parapijos 
komiteto posėdyje nutarta — skolą 
išmokėjus eiti prie statybos plano 
užbaigimo, būtent, statyti garažą ir 
mūrinį sandėlį, nes nėra kur dėti 
daiktų. Pradėti darbą, kai tik kaso
je susidarys reikalinga pradžiai pi
nigų suma. Ev. Kalasauskas pažadė
jo geležinius balkius.

KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams su
rengta sekmadienį po Kalėdų, šeš
tadieninės mokyklos mokiniai, reži
suojant Vidai Balčiūnaitei, suvaidi-

St Catharines, Ont
VISAIS LAIKAIS lietuvė moteris 

buvo stropus šeimos lopšio sargas. 
Taip pat jinai buvo šalia vyro kovo
se bei sukilimuose. Juk daug lietu
vių moterų dalyvavo kovų metu įvai
riose pareigose ir buvo apdovanotos 
Vyčio Kryžiumi. Turbūt niekas ir 
niekad nesuskaitys lietuvių moterų, 
kritusių didvyrio mirtimi partizani
niame kare su okupantais rusais po 
antrojo pasaulinio karo.

Išeivijoje lietuvė moteris irgi ne
sėdi rankas sudėjusi. Dauguma išei
vijos lietuvių moterų yra įsitrauku
sios į organizacinį - tautinį darbą. 
Daug lietuvių moterų pasiekė 
augštąjį mokslą ir užima atsakingas 
pareigas įvairiose institucijose.

St. Catharines liet, kolonijoje bei 
visame Niagaros pusiasalyje yra ki
taip. Nors mes čia irgi turime įvai
raus išsilavinimo ir įvairių profesijų 
lietuvių moterų, bet nėra jokios mo
teris apjungiančios organizacijos. 
Šiuo metu turime naują ir stiprią 
apylinkės valdybą, labai veiklų, jud
rų parapijos kleboną T. B. Mikalaus
ką, OFM. Daug kartų teko nugirsti 
priekaištų mūsų moterims, kad jos 
nėra aktyvios visuomeninėje veiklo
je. Bet gerą darbą atlikti niekad nė
ra pervėlu. Turime viltį, kad mūsų 
veikli apylinkės valdyba ir parapi
jos klebonas pasistengs ir mūsų ko
lonijos lietuves moteris apjungs į 
kokią nors organizaciją.

Lietuvė moteris
KLVS “RAMOVĖS” Niagaros pu

siasalio skyriaus valdyba šaukia vi
suotinį skyriaus narių susirinkimą 
š. m. sausio 25 d. tuojau po pamal
dų Tėvų pranciškonų patalpose, 75 
Rolls Ave., St. Catharines, Ont. Lie
tuviai kariai visuomet buvo labai 
pareigingi, tad ir šį kartą valdyba 
tikisi gausaus dalyvavimo visuotinia
me susirinkime. “Ramovės” skyriaus 
valdyba savo posėdyje 1969 m. gruo
džio 27 d. paskyrė lietuviškai 'spau
dai paremti: žurnalui “Lituanus” 
$15, “T. Žiburiams” $10. Taip pat 
“Ramovės” skyr. valdyba įgaliojo 
skyriaus sekretorių Z. Jakubonį nu
pirkti naują ir pakeisti visai išblu
kusią tautinę vėliavą Tėvų pranciš
konų koplyčioje. Valdyba

no vaizdelį “Šventėms praėjus”.
MOKYTOJA BIRUTĖ JANCIU- 

KAITĖ, duktė Alfonso ir Onos Jau
čiukų, ištekėjo už paskutinio odon
tologijos kurso studento Roger 
Spinkr dantų gydytojo dr. R. Spink 
sūnaus. Sutuoktuvės įvyko lietuvių 
S v. Kazimiero bažnyčioje, o vestu
vinis pokylis — parapijos salėje. Po
vestuvinę vakarienę suruošė jauno
sios tėvai savo namuose.

N. METŲ SUTIKIMAS įvyko pa
rapijos salėje. Gražiai išpuošta salė, 
geras maistas, puiki muzika visus 
džiaugsmingai įvedė į 1970 metus.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS 
įvyks vasario 7 d. Gros įžymus Win- 
nipego mergaičių “The Cherry Pink 
and Apple Blossoms” orkestras. Bus 
proga ne tik smagiai pasišokti, bet 
ir pasiklausyti gražios muzikos. Ti
kimės, kad šia proga pasinaudos ir 
seni ir jauni, nes visiems bus ma
lonu.

Nesąžiningai žaidžiant
— Kodėl tu toks negeras sa

vo sesutei? — klausia motina 
Jonuką.

— Todėl, mamyt, kad mud
viem bežaidžiant Adomą ir Jie- 
vą, ji negundė manęs su obuo
liu, bet viena pati jį visą suval
gė...

Norint sveikiau jaustis
Gydytojas pacientui:
— Aš patariu pačiam šiais me

tais neimti savo metinių atosto
gų ir per tą laiką gerai pailsėti. 
Norint sveikiau jaustis, kartais 
būtina nevarginti savęs viso
kiausiais atostoginiais malonu
mais...

ŠYPSENOS
Pagyrimas už narsumą

Pagyvenusi senmergė, anglų 
generolo duktė, pagaliau susi
laukė vieno, kuris jai pasipiršo. 
Pranešdama tėvui apie tai duktė 
kalbėjo:

— Žinai, tėve, jis yra tik pa
prastas leitenantas, bet kadan
gi jis bus tavo žentas, gali jį pa- 
augštinti.

Pagalvojęs generolas atsakė:
— Aš jo negaliu per kitų gal

vas pakelti Į augštesnį laipsnį, 
bet aš galiu dienos Įsakyme ka
riuomenei pagirti jį už “narsu- 
mą ...

Koncerte
Klausytojas nepažįstamam gre

ta sėdinčiam vyriškiui:
— Na, ir rėkia toji daininin

kė, net ausyse spengia!
— Tegul išsirėkia. Rytoj ne

turės balso rėkti ant manęs, — 
atsakė užkalbintasis dainininkės 
vyras.

Atitinka...
— Žinai, ponas Mizgaitis su 

panele Švilpaite yra puiki pora: 
jie vienas kitą nuostabiai atitin
ka.

— Taip, jo trumpas protas, o 
jos dar trumpesnis sijonukas su
daro neišskinamą vienetą ...

Septyni perijodai
Vieno Paryžiaus laikraščio 

moterų skyriuje, be kita ko, pa
rašyta; “Moterys savo amžiuje 
turi septynis laikotarpius: kūdi
kystę, vaikystę, jaunystę, o to
liau — jauna moteris, jauna mo
teris ir jauna moteris..

Nedovanotina drąsa
— Kaip pats supranti nedova

notiną drąsą?
— Ji pasireiškia tada, kai ne

apdairus vyras, savai žmonai 
girdint, giria kitos moters gro
ži, jos sugebėjimą rengtis ir ska
niai valgius gaminti.

Parinko Pr. Alš.

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. Svasitilis

DUWERIN RADIO and TV
SALES Sd SERVICE

Taisomi teieyidjoo, HI-FI Ir radijo aparatai. Parduodamom 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika 

1000 College St., • LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbar

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

Bloor Autorite Garage S SRcXe'lei“SiS

Katalikiškoji veikla j naują kelią

PRŪSŲ KALBOS...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

prūsių gimines — altpreussi- 
sche Štaemme.

Senprūsių giminėmis — alt- 
preussische Staemme vokiečiai 
vadino tų kraštų senuosius gy
ventojus autochtonus, norėda
mi išskirti vėlesnius ordino žmo-

DR. E- ZUBRĮ E NĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas> 
Telefonas LE. 24108

NO T ARAS
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.

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE tel. įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
Sales Manager namų 741-9065 tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

(Atkelta iš 3 psl.) 
nėtus branduolius ir katalikų or
ganizacijų vienetus juos išdis
kutuoti ir konkretizuoti veiklo
je.

Kodėl ši pastaroji priemonė

Plati yra dirva pasauliečiams 
reikštis, daug galimybių veikti 
prasmingai bei sėkmingai. Ta
lentų ir gabumų taip pat ne
trūksta. Tik, nejudinami ir ne- 
akstinami, žmonės pradeda jaus-

nes, kurie kraštą vadino Prus- 
cia. Ordino kolonistai vyko į 
Pruscia. Jos gyventojai senvo- 
kiečių kalboje buvo vadinami 
Prussen. vėliau Preussen. Ordi
nas valdė Pruscia, vėliau Her-

Vienintelė 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. RO 6-8503.

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

būtų labai reikšminga ir nesun
kiai pritaikoma? šiandien mes 
vartojame neapdairias svetimas 
minčių klišes, kurios gražiai 
skamba, bet yra klaidinančios 
arba supainiojančios. Sakysim, 
šiandien labai populiari tokia 
frazė: “vadovaukis savo sąžine!” 
Tuo tarpu popiežius Paulius VI 
Įspėja: “Jūsų sąžinė turi būti 
vadovaujama!” Iš tikro, abu da
lykai yra teisingi. Sąžinė negali 
vadovauti, jeigu ji nėra subren-

tis ramūs nieko šalia savęs ir sa
vų reikalų nebedarydami, šiuo 
centro steigimu, manau, ir sie
kiama sudrumsti ramybę Kana
doje, o gal ir visoje mūsų emi
gracijoje. Jau vien dėl to jūsų 
žygis yra sveikintinas.

Kokias išvadas tektų padaryti 
šia proga? Gal ne išvadas, o tik 
užsklandas.

1. Nebijokim ir toliau drums
ti ramybės. Vistiek žmonės nėra 
ramūs, jei neatliko ir neatlieka

zogtum Preussen. nuo 1701 m. 
Koenigreich Preussen su sosti
ne Berlyne, valdomą ne senprū- 
sių-prutėnų, bet vokiečių Ho- 
henzollernų.

Senprūsiai - prutėnai nebuvo 
vienalytė giminė. Į vokiečių ri
terių ordino kraštus i ėjo ir lie
tuviai bent trijose rytinėse sri
tyse — Nadravijoje, Skalavijo- 
je ir Sudavijoje.

Prutėnų kalba nuo lietuvių 
kalbos tiek skiriasi, kad jos ne^

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

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

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
lidelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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PAPCCLS TO JUROPf

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.

dusi, nevadovauta ir nevadovau
jama kieno nors, kokių nors ver
tybių. Pirmas šūkis prileidžia 
jau subrendusią sąžinę, bet šį 
šūki vartoja dažnai tie, kurių są^ 
žinė tik bręsta; vartoja ypač tie, 
kurie iš viso bando nepripažinti 
moralinių vertybių, šiandien 
žmonės yra gerokai sumaišyti 
kaip tiktai sąžinės srityje ir ne
būtinai tiktai jauni žmonės. Die
vas gal jiem atleis, bet jų sąžinė 
tikrai jiems nebevadovauja, nes 
ji pasimetusi, sujaukta. Iš tos 
padėties patys vieni jie nebegali 
išsikapnoti. Jiems reikia pagal
bos ir nebūtinai tiesioginės. Kar
tais užtenka Įduoti Į rankas ge
ros literatūros arba pakviesti i 
pašnekesį ir čia jie, ramiai 
svarstydami, gali atsitiesti.

* ♦ *

savo pareigų geriau nei gali sa
vo šeimose, savo tautoj, savo 
Bažnyčioj.

2. Bandykim išeiti, tiesiog- iš
bėgti iš to vidutiniškumo, pasy
vumo ir uždarumo, kuris pagrįs
tai prikišamas katalikams, ke
lio atgal nėra — tik pirmyn: 
esam katalikai, tad ir veikim ka
talikiškai. Bet veikim moder
niau ir labiau koncentruotai.

3. Mūsų veikla šiais laikais tu
ri ypatingą misiją. Tai misija 
raugo, kuris neša naujos dvasi
nės gyvybės ir atskleidžia naują 
prasmę. Nors ir kaip būtų kri
tiškas mūsų protas ir nerangi 
mūsų valia, tačiau mūsų dvasia 
jieško naujų, drąsių užmojų. Kas 
pagaliau bus atsakingas už dva
sinę mūsų tautos gyvybę, jeigu 
ne mes visi?

ealima vadinti lietuviu kalba ar- 
' ba jos tarme, kaip anksčiau pa

kartotinai buvo rašoma žmonių, 
su kalba nesusinažinusių. Lietu
viu kalbą gerai mokas asmuo 
nesuprastų prutėniško teksto. 
Ją salima vadinti tik gimininga.

Norėčiau pažymėti, kad mini
moji knvga yra vertingas indė
lis i lietuvių moksline literatū
ra. Ji lengvu ir greitu būdu su- 
nažindina su išmirusią prntėnu 
kalba. Bet šis rinkinys neduoda 
nieko nauio. Kas iame at<maus- 

į dinta. randame vokiečiu litera
tūroje. kuria turėjau rašvdamas 

i savo knv<»a “Senprūsių laisvės 
i kovos”. Vilniečiai mokslininkai. 
; šia knyga, leidinius

pasiskolino iš ivairiu vokiečių 
i knvovnų, kaip knygos Įvade pa

sakyta. ____

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius sHarnsufa Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST. 
Tel WA 14228 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISU ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

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

Savininkas V.
• teikia patarimas planuojantiems keliones
• sntva*ko rezervacijų, nakvynių ir kitas reikalus 

hr nUklro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

BAČĖNAS
• parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 

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

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
18 4 ELLIS AVE

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451 
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOSICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

Parduodamas 
(VAIKIAIS 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. KARAUDNA&

Skambinkite LE. 3-4912.

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

11 aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
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 BUKOWSKA, R.O
274 RONCESVALLES A t E.

(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. BROGOWSK1, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6J0 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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 Y, O.D., M.S.C.

470 College St. Toronto

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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 
su naujai 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.

•J TORONTO-
Šv. Jono Kr. par. žinios
— Už a.a. Aleksandrą Stulginskį, 

buvusį Lietuvos prezidentą ir Sibiro 
kankinį, pamaldos par. bažnyčioje 
laikomos sausio 25 d., 11 v j.

— Mirus a.a. Kristupui Jankui, jo 
giminėms, ypač Elzei Jankutei, glo
bojusiai savo brolį per visą jo gy
venimą tremties keliuose, nuoširdi 
užuojauta. Mirus a.a. Jonui Daujotui, 
jo žmoną nuoširdžiai užjaučiame.

— šią savaitę lankomi parapijie
čiai: Oakmount, Pacific, High Park 
Ave. ir Medland.

— Po Kalėdų atostogų tikybos pa
mokos besirengiantiems pirmajai Ko
munija kas sekmad. po 10 v. Mišių.

— Tėv. Liudvikas Vėželis, OFM, 
lietuvis misijonierius P. Korėjoje, 
statomai katalikų bažnyčiai surin
ko $400.

— Sutuokta: Pranas Lackus ir Al
bina Sarokienė.

— šį penktadienį 7.30 v .r. metinės 
Mišios už a.a. Antaną Ragauską. Sek
madienį 11 vai. Mišios už a.a. Teresę 
ir Joną Vaitukaičius, žuvusius auto
mobilio nelaimėse; 12 v. — už p. Ga
linienės mirusius tėvus.

— Yra darbas vyrui — raštinių 
pastato priežiūra ($120 į savaitę); 
kitas darbas — moteriai, būtent, ka- 
feterijos vedimas (visas pelnas jai). 
Teirautis klebonijoj.

L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jono 
Kr. par. skyriaus susirinkimas 
Įvyks sekmadieni, sausio 18, 
tuoj po 11 v. pamaldų, kavinės 
patalpoje. Visos narės dalyvau
kime. Kviečiamos ir viešnios.

VI. Pūtvio šaulių kuopos žinios. 
1969 m. gruodžio mėn. kuopos 
valdyba savo posėdyje nutarė iš 
savo iždo paremti 1970 m. Kana
doje einančius lietuviškus laik
raščius — “Tėviškės žiburiai” 
ir “Nepriklausoma Lietuva” po 
$15; “Tėvynės prisiminimų” ra
dijo valandėlei skirti $15, žurna
lui “Karys” $15, mirusio praei
tais metais kuopos šaulio P. Ba- 
leišio našlei $15. — 1969 m. 
gruodžio 20 d. kuopos garbės 
šaulė E. Dambrauskienė pami
nėjo savo namuose, artimųjų ir 
šaulių kuopos valdybos narių 
tarpe* 70 metų sukaktį. Valdy
bos pirm. St. Jokūbaitis pasvei
kino sukaktuvininkę kuopos var
du, palinkėjo sveikatos, ilgiau
sių metu ir įteikė kuopos vardu 
dovanų knygą “Nepriklausomai 
Lietuvai”. — Kuopos ižd. š. J. 
Mockui darbovietėje sulaužytas 
kojos pirštas. Sveiksta namuose. 
R. Benotas paguldytas Sv. Juo
zapo ligoninės 403 kamb. P. G.

Jonas Daujotas, 69 m. am
žiaus, mirė sausio 8 d., palai
dotas sausio 12 d. iš Turner a. 
Porter laidotuvių namų nelie
tuvių kapinėse. Velionis kilęs 
nuo Šiaulių. Buvo senosios kar
tos ateivis. Toronte turėjo var
totų baldų krautuvę- Paskuti
nius šešerius metus sirgo. Pa
liko liūdinčią žmoną.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą 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
m—i į y

Fleet Electric Co. Ltd 
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros 

t 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. PK. 136. Tel. LE 2-5191

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI 

V. ir V. IVANAUSKAI

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiad., 8 v. — už a.a.

A. Aukštakalnį, užpr. J. Petkūno; 
8.30 v. — už a.a. J. Gorį, užpr. p. 
Gorienės; ketvirtad., 8 v. — už a.a. 
E. Bubelį ir a.a. J. Švėgždą, konce- 
lebruotos Mišios, užpr. Prisik. par. 
bankelio; penktad., 8 v., koncęleb- 
ruotos, už a.a. A. Aukštakalnį, užpr. 
p. Aukštakalnienės ir už a.a. J. Bal
takį, užpr. Prisik. par. banko; šeštad., 
9 vai., koncelebruotos Mišios, — už 
a.a. V. Račienę, užpr. p. Račio; už a. 
a. Danisevičienę, užpr. p. Danisevi- 
čiaus ir už a.a. E. Bubelį, užpr. p. 
Bubelienės; sekmad., 8 v. — už a.a. 
E. Bubelį, užpr. p. Stanulių; 10 v. — 
už a.a. E. Bubelį, užpr. p. Bubelie
nės ir vaikų; 11.15 v. — už a.a. Der
vinius ir šeimos mirusius, užpr. p. 
Dervinių; 12.15 v. — katalikių mo
terų dr-jos intencija.

— Šį sekmadienį pamokslus sako 
T. Liudvikas Vėželis, lietuvis pran
ciškonas misijonierius P. Korėjoje. 
Jo organizuojamai parapijos bažny
čiai, prieglaudai ir vaikų darželiui 
daroma speciali rinkliava.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikams bei reli
gijos pamokos gimnazistams — sek
madienį po 10 v. Mišių įprastose 
vietose.

— Lituanistikos seminaras — 
penktadienį, 7 v.v. par. namuose.

— Chorų repeticijos: ketvirtadie
nį, 7.30 v.v. — jungtinis suaugusių 
ir studentų; penktadienį, 6.30 v.v. — 
vaikų. Artėjant chorų koncertui (va
sario 1 d), visos repeticijos labai 
svarbios.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Dovercourt Rd., o užmiesty — Isling
ton.

Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų metinis susirinki
mas — sausio 18, sekmadienį, 
po Sumos parodų salėje. Bus 
metinės veiklos pranešimai. Da
lyvaus ir kun. Liudvikas Vėže
lis, OFM, misijonierius. Jis pa
pasakos apie misijas Korėjoje. 
Narės ir viešnios kviečiamos da
lyvauti. Vasario 7 d. skyr. ruo
šia tradicinį Užgavėnių balių. 
Tuo pačiu laiku bus Prano Bai- 
tuonio medžio išdirbinių paro
da. Valdyba

Prisikėlimo chorų tradicinis 
pobūvis-šokiai šį šeštadienį, sau
sio 17 d.; pradžia nuo 6.30 v.v. 
Meninė programa — 8 v. Chorų 
vadovo kun. B. Jurkšo dešim
ties metų darbo su chorais jubi- 
lėjinis koncertas bus vasario 1, 
sekmadienį, 5 v. p.p., Prisikėli
mo salėje.

Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje, vadovaujama St. Dane
lio, kasmet surenka nemažas su
mas Lietuvos laisvinimo reika
lams. VLIKo seime, kuris įvyko 
Niujorke 1969 m. gruodžio mė
nesį, St. Banelis įteikė $8.000 
čekį. Seimas į Kanados lietuvių 
aukas atkreipė specialų dėmesį 
ir rezoliucijose išreiškė padėką. 
Neužmiršta Tautos Fondo atsto
vybė ir spaudos — kasmet i ai 
skiria, kad ir mažą, auką. Šie
met ji paskyrė “TŽ” $20.

Kristina Pareštytė, jauna mo
kytoja iš Hamiltono, Toronte 
įvykusiame lietuviu mokytojų 
suvažiavime buvo pakviesta į se
kretoriatą ir simpoziumą.

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 
Roncesvalies A ve., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 8008.

REIKALINGA MOTERIS vaikui 
prižiūrėti. Tel. 469-1609.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir 
virtuvė. Yra garažas. Arti Bloor — 
Dundas požeminio. Tel. LE 4-9127.

PARAPIJŲ KIOSKUOSE DAR 
GALIMA GAUTI Broniaus Vyčio 
knygą “Lietuviai legijonieriai Viet
name”. Kaina tik $1.50.

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

kambarius. TeL 5354724.
WASAGOJE — SPRINGHURST 

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

POBŪVI - VAK ARA
Sausio 17, šeštadienį, Prisikėlimo salėje

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

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAI 
maloniai kviečia Jus į tradicinį

| Toronto Maironio šeštadieninės 
I mokyklos tėvų komiteto rengiamas

I tradicinis šokių vakaras 
| PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE 
i sausio 24, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
g Gros D’Amico orkestras. Trumpę pro- 
I gramę atliks mokytojai.
I Gaivinantys gėrimai * Karšti cepelinai * Loterija 
| Įėjimas— $2.50, studentams — $1.00
S .S Tėvų komitetas

5
S $
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O MONTREAL
L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA 
sausio 24, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salėje

RENGIA TRADICINJ ŠAULIŲ

VAKARA-BALIU

mirus, žmoną ELYTĘ ir mamą nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi —

Zita, Genė ir Juozas 
Bacevičiai 
ir tėvukai

Mažosios Lietuvos Patriarcho sūnui
KRISTUPUI JANKUI

mirus, sesutes, kuopos garbės šaulę sesę ELZ^, EDE, 
URTE ir artimuosius giliai užjaučia bei kartu liūdi —

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

“Dainos” grupės metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 18 d., 3 v.p.p., pas narę 
L. Novogrodskienę, 87 Winder- 
mere Ave. Tel. RO 9-8846. Visos 
narės ir šalpai prijaučiančios 
kviečiamos atsilankyti. V-ba

Filatelistų ir numizmatikų su
sirinkimas — sausio 18, sekma
dienį, 4 v. p.p., Prisikėlimo mu
zikos studijoje, šį pavasarį ruo
šiamasi parodoms Toronte, Ha
miltone ir Londone. Kviečiami 
susirinkime dalyvauti ir jaunie
ji filatelistai. Valdyba

Buvusio Lietuvos prezidento 
A. Stulginskio pagerbime sau
sio 25 d. Prisikėlimo par. salė
je meninės dalies programoje 
dalyvaus aktorė ir režisorė E. 
Dauguvietytė - Kudabienė.

KnsKpas Jankus, miręs š. m. 
sausio 8 d. ir palaidotas sausio 
12 d. lietuvių kapinėse. Tai sū
nus Mažosios Lietuvos patriar
cho Martyno Jankaus. Jis nuo 
mažens neteko regėjimo ir nau
dojosi aklųjų reljefiniu raštu bei 
literatūra. Velionis buvo pašar
votas Turner o Porter la;dojimo 
namuose. Vakarais į budėtuves 
susirinkdavo labai daug tautie
čių. Maldoms vadovavo ir laido
tuvių ooeigas atliko ev. kun. 
Alg. Žilinskas. Sausio 11 d. va
karę budėtuvių pamaldose žodį 
tarė ir kun. P. Ažubalis.

“T. Žiburių” spaudos baliaus 
loterija ir šiais metais žada būti 
gausi labai vertingais fantais. 
Jau turima daii. Pr. Baltuonio 
originali medžio šaknų skulptū
ra. Dail. Dagys pažadėjo skirti 
vieną savo kūrinių — medžio 
skulptūrą. Tikimasi ir daugiau 
stambiu laimikiu.

Irena Kušneraitytė, buvusi 
Kymantienė, vėliau ištekėjo už 
egiptiečio ir dabar jau 6 metai 
gyvena Egipte, Kairo mieste. 
Atostogų proga ji lankėsi To
ronte pas savo artimuosius. Jos 
vyras yra mahometonas, turi 
vaistų gamyklą. Mokslus baigęs 
Prancūzijoj ir Šveicarijoj. Su 
lietuvaite jis susipažino Šveica
rijoj. Viešnia iš Egipto pasako
jo sutikusi Kaire lietuvių iš oku
puotos Lietuvos, kvietusi pas 
save, bet tie atsisakę. Kaire esą 
kartais rodomi filmai iš Sov. 
Sąjungos. Jų tarpe būna lietu
viškų su arabiškais įrašais, bet 
lietuviškais garsais.

“Songs From Amber Coast” 
— nauja radijo programa, vado
vaujama J. R. Simanavičiaus, 
kuris prie turimos lietuviškos 
radijo programos “Tėvynės pri
siminimai” bando suorganizuoti 
muzikinio pobūdžio programą 
anglu kalba, apimančią visus 
tris Baltijos kraštus. Sausio 10, 
šeštadienį. 2-3.30 v. p. p. buvo 
transliuojama pirmoji muzikinė 
programa su angliškais paaiški
nimais iš Oakvillės radijo sto
ties 1250 banga. įvadą padarė 
pats programos vedėjas J. R. Si
manavičius. Platokai anie Balti
jos kraštus kalbėjo Baltiečių 
Moterų Tarybos pirm. T. Šernai- 
tė-Meikleįohn. Tarptautines ži
nias skaitė stoties pranešėjas. 
Šiaipjau visas kitas laikas buvo 
nanaudotas baltiečių muzikai 
bei dainoms. Numatoma, kad Ši 
programa ir toliau bus perduo
dama šeštadieniais tuo pačiu lai
ku. Jeigu iai pavyktu ilgiau išsi
laikyti, reikėtų bandyti ruošti 
programą sistemingai — pagal 
temas, žanrą, kompozitorius ir 
pan. O tuo tarpu naujajai nro- 
gramai linkėtina sėkmės. Lietu
viškoji radijo programa “Tėvy
nės prisiminimai” transliuoia- 
ma ir toliau kiekvieną šeštadie
nį įprastu laiku.

Juozas Vilkas lankėsi Kalifor
nijoje pas savo bičiulius V. Svi- 
derską ir S. Dūdą. Jurgis Gu- 
dinskas, tabako augintojas, ato
stogavo irgi Kalifornijoj pas J. 
Gajauską ir kitus. Yra ir dau
giau kanadiečių ten besilankan
čių.

šeštadieninė Maironio mokyk
la gavo aukų iš lietuvių pensi
ninkų $10, Kanados Liet. Gydy
tojų Sąjungos $100, Kanados 
Lietuvių Fondo $300, (be to, 
$150 lituanistikos seminarui). 
Taip pat gauta smulkesnių au
kų. Visiems aukotojams nuošir
di padėka.

Tėvų komitetas
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 52-ji sukaktis Toron
te bus minima vasario 15, sek
madienį, Central Tech, erdvio
je salėje. Meninei programai 
apylinkės valdyba pakvietė vi
sus pagrindinius Toronto meno 
vienetus: “Varpą”, “Birbynę”, 
Prisikėlimo par. jungtinį chorą, 
tautinių šokių grupę “Ginta
ras” ir “Šatrijos” skaučių tunto 
kanklininkes. Diriguos net 5 di
rigentai, o vienu metu scenoje 
bus apie 250 programos atli
kėjų. Meninės programos koor
dinatoriumi pakviestas sol. V. 
Verikaitis.

Sol. V. Verikaitis, pakviestas 
Hamiltono ateitininkų, sutiko 
vadovauti jaunimo chorui. Sau
sio 11 d. įvyko pirmoji repeti
cija. Atsilankė per 40 muzika
lių, balsingų mergaičių. Vėliau 
tikimasi prijungti ir berniukus. 
Repeticijoms V. Verikaitis va
žinės į Hamiltoną sekmadieniais 
po pietų.

Kun. Liudvikas Vėželis, OFM, 
misijonierius P. Korėjoje, lanko 
lietuvių parapijas, rinkdamas 
aukas suplanuotai bažnyčiai ir 
kitiems įrenginiams. Už pusme
čio numato grįžti į savo darbo
vietę. P. Korėjoje jis yra dirbęs 
jau 12 metų. Drauge su kitais 
jis įsteigė kunigų seminariją ir 
buvo pirmuoju jos rektoriumi. 
Laisvai kalba korėjiečių kalba. 
Lietuvių per tą laiką jis nesuti
ko ir negirdėjo nė lietuviško žo
džio. Jo gimtinė yra Ročesteris, 
JAV, kur gyvena motina ir kiti 
šeimos nariai. Kun. L. Vėželis 
yra lietuvių pranciškonų provin
cijos narys; gimė 1930 m., mo
kėsi Montrealyje ir JAV-vių 
miestuose. Kunigu įšventintas 
1956 m. Kurį laiką darbavosi St. 
St. Catharines, Ont. Atostogų pro
ga keletą dienų praleido Toronte.

Adv. Pr. Rušėnas. dirbąs vie
noje bendrovėje kaip teisinin
kas, rengiasi aplankyti Australi
ją tarnybos reikalais.

Aleksas Kulikauskas, senosios 
kartos ateivis, gyvenęs Beatrice 
gatvėje, mirė sausio 5 d. Palai
dotas sausio 8 d. nelietuvių ka
pinėse. Paliko liūdinčią žmoną 
ir sūnų.

"PRAAMŽIŲ VAINIKAS"
MONTAŽAS IŠ LIETUVOS PRAEITIES. 

ATLIKS KUOPOS SCENOS MĖGĖJŲ GRUPĖ.

Gera šilta vakarienė, orkestro muzika, šokiai, 
turtingas bufetas, loterija.

Įėjimas — $3.00, jaunimui — $1.50
Vaidinimas prasidės punktualiai 7.30 v.v. Valdyba

Šv. Kazimiero par. žinios
— Sausio 4 d. klebonijoje įvyko 

par. k-to narių posėdis. Klebonas 
pateikė metų finansinę apyskaitą. 
Pereiti metai mūsų parapijai buvo 
labai geri. Klebonas ir k-to nariai 
tuo patenkinti. Šių metų par. k-tą 
sudaro: Alf. Ruzgaitis, J. Staniulis, 
A. Rudzevičius, K. Rašytinis, V. Mar
kauskas ir K. Ambrasas. Klebonas ir 
naujasis komitetas padėkojo savo 
terminą baigusiems nariams A. Rus
sell, jo žmonai Mrs. E. Russell, V. 
Micheliui ir P. Adamoniui. Džiugu, 
jog baigę darbuotis k-te prižadėjo 
mums vėl padėti. V. Michelis atsi
sveikindamas pasakė, jog jis išeina 
iš k-to, bet neišeina iš dirbančiųjų 
tarpo. Naujuoju par. k-to pirm, yra 
išrinktas K. Ambrasas. Vėliau susi
rinkime dalyvavusieji nustatė nau
jas kainas svetainės nuomojimui: iki 
100 asm. — $70, 100—300 asm. — 
$125, virš 300 asm. — $150, par. or
ganizacijoms — S50 ir $25 už salės 
išvalymą. Po laidotuvių pusryčiams
— $10.

— Sausio 4 d., po 11 vai. pamaldų, 
par. svetainėje choristai turėjo pobū
vį. Atžymėtas buv. choristo — dantų 
gydytojo K. Ambrozaičio išvykimas 
darbuotis prie Atlanto vandenyno pa
kraščių. Vaišių metu buvo pasakyta 
gražių kalbų ir linkėta jaunajam gy
dytojui sėkmės. Be choristų, vaišėse 
dalyvavo klebonas ir kaikurie k-to 
nariai.

— Buvę par. choro dalyviai p.p. 
Stasė ir Juozas Laimikiai metus pa
ilsėję, pilni energijos ir pasiryžimo 
vėl sugrįžo į choristų šeimą.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $200.52. K A.

Aušros Vartų par. žinios
— Po parapijiečių susirinkimo vi

sa finansinė apyskaita bus pateikta 
Montrealio arkivyskupijos kurijai ir 
valdžios įstaigoms.

— Sekmadienį, sausio 18 d., po 
11 vai. Mišių šaukiamas šv. Onos 
Draugijos susirinkimas. Kviečiamos 
dalyvauti visos narės ir bičiulės.

— Šį sekmadienį po 11 v. Mišių
— tretininkių susirinkimas.

— Kun. Stasys Kulbis, SJ, pava
duoja vieną kleboną Pensilvanijoje. 
Grįš šio mėnesio gale.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Chartered Insurance broker
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose 

3907A ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722- 3545 RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D

— Lietuvoje mirė Viktoras Pa
lubinskas. Velionies giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

— Bažnyčios fondui aukojo J. Va- 
lašimas- $20 ir R. Otto $10.

— Užpraėjusį sekmadienį surinkta 
$244.61. Antroje rinkliavoje surink
ta $48.92.

Aušros Vartų parapijos visuo
tinis susirinkimas įvyko sausio 
11 d. po 11 vai. Mišių. Parapi
jiečių šiemet atsilankė nemažai. 
Komiteto pirm. Vyt. Givis pa
darė trumpą veiklos pranešimą. 
Kun. kleb. L. Zaremba praplė
tė pranešimą ir smulkiai paaiš
kino parapijos išlaidas ir paja
mas. Pajamų 1969 m. turėta 
$24.487, išlaidų $25.777. Para
pija turi $60.000 skolų. Vienas 
stambesnių darbų 1969 m. — 
naujo altoriaus pastatymas ir 
p r e s biterijos sutvarkymas. Į 
klausimus atsakė kun. kleb. L. 
Zaremba. Po trejų metų kaden
cijos iš par. komiteto pasitrau
kė V. Givis ir A. Kličius. Jų vie
ton išrinkti: Petras Vaupšas ir 
J. Ladyga. Sausio 17 d. įvyks 
par. metinė vakarienė. Klebo
nas ir komiteto narys A. Vaup
šas kvietė dalyvauti. J. Ladyga

L. K. Mindaugo šaulių kuo
pos scenos mėgėjų grupė sau
sio 24 d. Aušros Vartų salėje 
Stato “Praamžių vainiką” — vie
no veiksmo montažą iš Lietuvos 
istorijos praeities. Po sėkmingo 
praeitų metų “Subatvakario” 
net keturių kartų pasirodymo 
reikia tikėtis, kad ir šį kartą 
grupė neapvils žiūrovų. Ypač 
pravartu “Praamžių vainiką” 
pamatyti jaunimui ir seniau į šį 
kraštą atvykusioms tautiečiams. 
Bus parodyti Lietuvos istorijos 
bruožai scenos šviesoje.

Lietuvių radijo pusvalandis 
nuo sausio 14 d. bus girdimas 
trečiadieniais 11 vai. vakaro per 
tą pačią C.F.M.B. radijo stotį. 
Dirbantiems ir jaunimui laikas 
nelabai patogus. Deja, pusva
landžio vedėjas L. Stankevičius 
kito patogesnio laiko negalėjo 
gauti. J. L.

Trys montrealietės mokslei
vės ateitininkės — Alma Staš- 
kevičiūtė (moksleivių pirminin
kė), Rūta Jau gėlytė ir Rima Zu- 
baitė nuo gruodžio 26 iki sausio 
2 d. buvo išvykusios į Dainavą, 
Manchester, Mich., ‘ dalyvauti 
moksleivių ateitininkų suruošto
se žiemos studijų dienose. Visos 
grįžo labai patenkintos ir pilnos 
entuziazmo. Jas sužavėjo savo 
įdėiu oerteikimu ypač šie pa
skaitininkai: kun: Št. Yla. p. Sa
balis, p. žumbakis. Sausio 4 d. 
N. Pr. Marijos seserų patalpose 
ivyko gausus moksleivių susirin
kimas. kuriame buvo pasidalin
ta iš studijų dienų parsivežtomis 
mintimis. Dalyvi

BARONESSA !
BEAUTY SALONI <

•2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252 <
► ■ f

(kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alė Kerberienė *

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR RI.I7GINIMAS UŽ $1.25

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI
SIX POINT CAR WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis autovetimiq plovimas)
83 SIX POINT RD. Q pietus nuo Bloor iS Islington gatvės)

Bronius ir Vanda Švedai iš
vyko 3 mėnesiam į Floridą svei
katos pataisyti. Kartu išvyko p. 
Kupčiūnienė ir p. Girdauskienė. 
“Tėviškės Žiburiai” juos lankys 
ir Floridoje.
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
sienietiškų gaminių, tačiau šią 
sumą saistys laiko riba — metų 
ketvirčiai. Kai bus pasinaudota 
vienu ketvirčiu, teks laukti kito. 
Tiems, kurie už Kanados ribų 
praleis 12 dienų ar daugiau, iš 
karto bus leidžiama pasinaudoti 
visa $100 metine gaminių isi- 
vežimo kvota. Suvaržymai taiko
mi kaikuriems gaminiams. Pvz. 
vienu kartu galima įsivežti tik 
40 uncijų alkoholinių gėrimų, 
200 cigarečių, 2 svarūs tabako 
ir 50 cigarų*. Už šių gaminių 
didesnį skaičių reikės mokėti 
muitą. Kiekvienas turistas bet- 
kada gali įsivežti Kanadon ne- 
anmokestinamų $5 vertės pirki
niu. Tokiu atveju nereikia už
pildyti oficialaus muitinės blan
ko — pakanka žodinio pareiški
mo.

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

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount. Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELIŪNAS, B.A.C.S.C.I.B. 727-3120 J
NAMU: |

271-5758 IARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš ______ ______
Čekių kredito iš . ....... .
Nekiin. turto iš___________
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.900.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

9%
9%

.. 9%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ............. 5.0%
Serus (numatyta) 6,0%
Taupomąsias s-tas .. 6.5% 
Term. ind. 1 metams___7JJ5%
Term. ind. 2 metams__ 7.75%
Term. ind. 3 metams ___ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrą sumos.

Kasos valandos: 1465 De Steve St, 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.




