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PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Priėmė dovanas • atsisakė išvyktiVėžys studentuose
Aktyviausia visuomenės dalis paprastai būna studentai. To 

aktyvumo, rėdos, reikėtų laukti ir iš laisvojo pasaulio lietuvių 
studentijos. Deja, taip nėra. Šiuo metu mūsų studentija yra bene 
pasyviausia lietuvių visuomenės dalis. Praėjusį rudenį centro val
dyba sušaukė studentų sąjungos suvažiavimą Čikagoje, bet į atida
rymą atėjo vos keli asmenys. Vėliau pasirodė jų kiek daugiau, 
bet valdybos išsirinkti negalėjo. Negana to, spaudoje pasirodė pra
nešimas, kad studentų valdyba, rengdama suvažiavimą Čikagoje, 
negalėjo gauti viešbučio, nes per praėjusį suvažiavimą Sheratono 
viešbutyje lietuviai studentai pasižymėjo netvarkingu elgesiu ir 
padarė nuostolių už $1700. Tas faktas buvo paskleistas viešbučių 
tarpe ir dėlto net keturiose valstijose nebuvo galima gauti tinka
mo viešbučio sekančiam suvažiavimui. Jau iš seniau buvo žino
ma, kad į studentų suvažiavimus susirinkdavo apie 200 asmenų, 
gausiai dalyvaudavo šokiuose, bet į paskaitas ateidavo 20-30 asme
nų. Išgertuvėms bei poilsiui tekdavo didžioji laiko dalis, o rim
tiems dalykams likdavo tik trupiniai. Tai faktai, kurie yra gana 
plačiai žinomi, tačiau viešumoje vengiami minėti. Matyt, vis tikė
tasi būklės pagerėjimo. Deja, įvyko priešingai — dalykai pablo
gėjo tiek, kad tylėti nebeįmanoma. Dirbtinis dalyko užglostymas 
tėra blogybės gilinimas. Reikia bendrų visuomenės pastangų atsi
radusiam vėžiui gydyti. Susidariusi būklė toli prašoka įprastines 
studentų išdaigas.

★ ★ ★
Suminėtieji faktai yra sukrečiantys. Kyla tiktai klausimas, ar 

jie būdingi visai mūsų studentijai? Statistikos nėra ir dėlto ne
įmanoma į šį klausimą tiksliai atsakyti. Iš kasdieninio stebėjimo 
betgi galima padaryti išvadą, kad tai nėra visuotinis reiškinys, 
kad yra daug sveiko studentiško jaunimo, rimtai besiruošiančio 
ateičiai. Bet jų tarpe atsiranda aktyvistų, kurie pasyvesniuosius 
užvaldo, įteigia savo stilių, sudaro tokią nuotaiką, kad niekas ne
drįsta būti “čikenais”. Prasideda draugystė, studentiškos išdai
gos, kurios nukreipia visą dėmesį į jaunuolišką išdykavimą. Uni
versitetuose turimos “fraternities” sudarytos daugiausia pramo
giniu motyvu. Jos neteikia studentų idėjiniu pagrindu, š. Ame
rikos studentas tesidomi tiesioginėmis savo studijomis, karjera, 
“good time”. Jis yra pragmatinis žmogus, kuriam kova už kokį 
nors idealą mažai terūpi. Jis gali lengvai išeiti į gatvę, demonst
ruoti, riaušes kelti, jeigu tai naudinga, jeigu tai gina jo inte
resus, jeigu tai savotiškai įdomu. Tokioje atmosferoje gyvena ir 
lietuviai studentai. Kovoti už tolimą Lietuvą, už lietuvybės liki
mą, kai visa studentų masė gyvena visai kitais rūpesčiais, — jiem 
atrodo gerokai svetimas dalykas. Jei būtų tradicinės Lietuvos 
studentų korporacijos, pajėgiančios telkti apie save jaunesniuo
sius, galėtų sudaryti sutelktinę bazę, padedančią atsispirti nive
liuojančiai srovei. Bet jeigu iki šiol tokios korporacijos išeivijoj 
neprigijo, vargu ar jos begali ką nors, ta linkme padaryti.

★ ★ ★
Keista yra tai, kad lietuvių jaunimas iki studentų amžiaus 

gražiai reiškiasi. Dauguma jų dalyvauja ateitininkuose, skautuo
se, meno sambūriuose, sporto vienetuose. Bet kai pradeda studi
juoti universitetuose, gana staigiai viskas dingsta, organizacinė 
veikla pakrinka, domesys lietuviškiems reikalams sumenkėja, o 
dalis visai atitrūksta nuo lietuvių visuomenės. Tiesa, yra ir stu
dentų ateitininkų, ir skautų akademikų, ir neolituanų būreliai, 
bet visi jie sėkme pasigirti negali. O mažiausiai gyvybės rodo 
bendrinė studentų sąjunga. Studentams trūksta įprastinio dina
mizmo, idealinio tikslo ir vadų. Sakoma, aklas aklą netoli tenu- 
ves. Taip ir čia. Laukiama, kad patys studentai susiorganizuotų ir 
būtų patys sau vadovai. Patirtis betgi aiškiai rodo, kad taip neiš
eina. Kol neatsiras veiklių vyresnio amžiaus studentų, jaunų dak
tarų, sugebančių vadovauti, tol mūsų studentai bus palaida masė. 
Pagal natūralią "veiklos liniją jaunučiams vadovauja moksleiviai, 
pastariesiems — studentai, o šiems — akademikai. Stebint esamą 
būklę matyti, kad jaunieji mūsų akademikai neatlieka savo vaid
mens lietuvių visuomenėje. Jų uždavinys būtų — atsistoti studen
tijos priešakyje ir nepalikti jos kelių triukšmadariu iniciatvvai. 
kompromituojančiai visus. Kur ta linkme buvo bandyta, pasiekta 
gražių rezultatų. Pvz. Toronto universitete baltiečiai surengė stu
dijų dienas. Hamiltono lietuvių studentų grupė surengė un-te Lie
tuvos vakarą su paskaitomis ir meninė dalimi. Darbo, tikslų ir 
studentų yra. Trūksta tik vadovaujančios bei skatinančios ran
kos. Pr. G.

KANADOS ĮVYJUAJ'
SIŪLO METRINĘ SISTEMĄ

Pramonės ir prekybos minis- 
teris J. L. Pepin įteikė pasiūly
mą federaciniam parlamentui 
įvesti Kanadoje dešimtainę-met- 
rinę sistemą, kurią pasaulyje 
naudoja jau 110 valstybių. Bri
tanijai ir Japonijai pradėjus 
perėjimą į metrinę sistemą, jar
dų, pėdų ir colių, svarų ir unci
jų atstovais liko tik Kanada, 
JAV, Australija ir Naujoji Ze
landija. Pastarieji du kraštai 
jau rimtai svarsto perėjimą į 
metrinę sistemą. Tokiu atveju 
liktu tiktai JAV ir Kanada. J. 
L. Pepin pasiūlymas nenustato 
datos, nes Kanados perėjimas 
metrinėn sistemon yra susietas 
su JAV, kur tuo tarpu niekas dar 
nekalba apie metrine sistema. 
Spėjama, iog sumanymui įgy
vendinti reikėtų dar 20 metu, 
o Kanados vvriausvbė turėtų 
apie $100 milijonų išlaidu sena
jai sistemai pakeisti. J. L. Pe
pin siūlo iau dabar sudaryti pa
ruošiamuosius komitetus.
- Otavoio buvo išteista mokslo, 
technologuos, inžinerijos ir hu
manitariniu mokslu atstovus 
iuneianti oreamzamia srrFRC. 
kurios pavadinimui stei^ėiai ne
sirinko žodžiu “science” ir 
“technoln<Tv” santrumnų jiin«i- 
ni. SteirĄiai SCJTEC nirmi- 
ninku išrinko Kanados chemi
jos instituto vadove dt. N. Gra
ce. vmenirmininkais — kvebe- 
kieti dr. L. B^rlinriiet ir ed^An. 
tonieti dr. D. Betts. S^ttfc 
tikisi aniumrti anie 100.000 
mokslini nkų. Naujosios or- 

ganizacijos pagrindinis uždavi
nys — teikti patarimus Kana
dos vyriausybei moksliniuose ir. 
technologiniuose reikaluose, ats
tovauti kanadiečių daugumos 
poreikiams. Vienu tokių klausi
mų gali pvz. būti JAV Aero
nautikos ir Erdvių Administra
cijos vadovo dr. T." O. Payne pa
siūlymas Kanadai prisidėti prie 
mokslo tikslams skirtos platfor
mos įrengimo orbitoje aplink 
žemės rutulį. Projekto įgyvendi
nimas gali pareikalauti apie $10 
bilijonų, nes tokias platformas 
erdvėse' aptarnaus specialūs ra
ketiniai lėktuvai, raketos prin
cipu pakylantys į erdves ir vėl 
nusileidžiantys aerodromuose 
trumpų sparnų pagalba, šiose 
erdvių stotyse bus įrengti ga
lingi teleskopai visatos proble
moms tirti. Mokslininkų įgulos 
stotyse galės gyventi net kele
tą mėnesių, nes joms visus reik
menis pristatys minėtieji lėktu
vai. Jeigu Kanada prisidėtų prie 
šio projekto įgyvendinimo, da
lis įrenginių galėtų būti gami
nama Kanadoje, o jos moksli
ninkai turėtų pilną teise i tokias 
erdviu stotis kaiu projekto da
lininkai. Priešingu atveju kana
diečiams tektų prašyti ameri
kiečiu malonės nasinandoti JAV 
technologijos ir dolerių pasiek
tais laimėiimais.

Automobilių drandos bendro
vės planuoja padidinti įmokas 
nuo š. m. vasario 1 d. Draiidos 
nabrangimo nuošimtis, neskel
biamas, nes iis bus skirtingas 
įvairioms vairuotojų grupėms.

Vengrijos primo, kardinolo 
Mindszenty atvejis praktiškai 
yra neišsprendžiamas. Yra žino
ma, kad komunistinė Vengrijos 
valdžia yra linkusi tam tikromis 
sąlygomis leisti jam palikti 
Vengriją, t.y. JAV ambasadą, 
kur jis gyvena nuo 1956 m. Ly
giai yra žinoma, kad ir popie
žius Paulius VI nekartą patarė 
jam priimti Vengrijos valdžios 
statomas sąlygas. Bet kas pažįs
ta kardinolą Mindszenty, žino, 
kad jis statomų sąlygų — pasi
žadėti laisvėje' “nekalbėti” ir 
nieko “nerašyti” — niekad ne
priims.

Pareiškimas laikraščiui
Šie dalykai paaiškėjo pasku

tiniu metu, kai Vienos kardino
las Koenig davė italų laikraščiui 
“Famiglia Cristiana” platų pa
sikalbėjimą. Kard. Koenig yra 
sekretoriato netikintiesiems pir
mininkas. Jis yra vienintelis 
Bažnyčios augštas pareigūnas, 
kuriam leidžiama laikas nuo lai
ko aplankyti JAV ambasadoje 
gyvenantį kard. Mindszenty. 
Paskutinis vizitas įvyko šiomis 
dienomis. O ir 1969 m. vasario 
mėn. kard. Koenig lankė kard. 
Mindszenty. Tų vizitų metu 
kard. Koenig vis kartojo popie
žiaus Pauliaus VI patarimą kar
dinolui Mindszenty priimti 
Vengrijos valdžios statomas są
lygas, kad galėtų atvykti į Ro
mą, kur gautų augštą vietą . Va
tikane (sakoma, būtų paskirtas 
įvairių kongregacijų patarėju). 
Minėtų vizitų metu buvęs įteik
tas Vengrijos primui asmeninis 
popiežiaus Pauliaus VI laiškas, 
kuriame švelniais žodžiais pata
riama vykti į Romą. Bet Minds
zenty atsakymas buvo kategoriš
kas: “Priimu popiežiaus atsiųs
tas dovanas (Mišioms taurę ir 
vyskupišką žiedą), tačiau neno
riu “in Curia sine euris” (būti 
kurijoje be rūpesčių). Su viskuo 
sutinku, tačiau be jokiu sąly
gų • • ■”

Kietas vienuolis
Reikia manyti, kad ir pasku

tinio vizito metu kard. Minds
zenty Koenigui pakartojo tą pa
tį. Taigi, istorija ta pati. Pirmą 
kartą 1962 m. kard. Koenigui 
buvo leista paties prezidento 
Kennedy lankytis JAV ambasa
doje ir pasimatyti su kard. 
Mindszenty, kaip to norėjo po
piežius Jonas XXIII. Tada kard. 
Koenig prasitarė, kad kard. 
Mindszenty rašąs savo atsimini
mus. Koenigo žodžiais, “kardi
nolo Mindszenty diena yra pana
ši į griežtos kliauzūros vienuo
lio, tačiau sveikata gera. Visdėl- 
to, jei sunkiau susirgtų, ameri
kiečiams galėtų sudaryti daug 
rūpesčio. Juk nebūtų galimybės 
jį pergabenti į betkiirią miesto

Federacinis ministeris vartotojų 
reikalams R. Basford prasitarė 
parlamente, kad bendrovės 
draudą nori pabranginti 13%. 
Vyriausybei daromas spaudimas 
dėl kovos prieš infliaciją neleis
ti draudos pabranginimo keletą 
mėnesių.

Pekingo radijas išgarbino ka
nadiečius kaip uolius Mao min
čių skleidėjus. Radijo teigimu, 
Kanados didžiųjų miestų knygy
nai yra pilni Mao' minčių knygu
čių, kurias kanadiečiai noriai 
perka liaudies revoliucijos tiks
lu. Kaikurie dėl Mao minčių 
skleidimo netgi nesibijo netek
ti darbo ar tarnybos kapitalistų 
darbovietėse.

1970 metus Kanada pradėjo 
su 42 vykstančiais streikais, ku
rie apima 5.200 darbininkų. 
1969 m. pradžioj' vyko 4.078 
darbininkų 31 streikas. Statisti
kos duomenimis, pernai dėl 495 
streikų buvo prarasta 7.732.100 
žmogaus darbo dienų. 1968 m. 
streikų buvo 582, prarasta dar
bo dienu — 5.082.730.
' Otavoje lankėsi Vatikano vals
tybės sekretoriaus pavaduoto- 
ias arkiv. Giovanni Benelli. Tai 
buvo pirmas oficialus vizitas iš 
Vatikano. Kanadai užmezgus 
dinlomatinius ryšius. Buvo spė
jama, jog arkiv. G. Benelli su
sitiks su premjeru P. E. Tru
deau. Tačiau viešnagės metu iis 
buvo priimtas tik užsienio reika
lu ministerio M. Sharp. Svečias 
iš Vatikano prašė Kanados vy-

. . (Nukelta į 9-tą psl.) 

ligoninę, nes jis tuojau būtų su
imtas. Su tyliu valdžios pritari
mu jis gal būtų išvežtas į užsie
nį, bet pasveikęs jau negalėtų 
grįžti į Vengriją. Tai būtų ly
gu ištrėmimui, prie kurio ame
rikiečiai (ambasada) nenori pri
sidėti”.

. Norėjo pasiduoti
Vienos kardinolas Koenig dar 

priminė, kad prieš trejus metus 
atrodė, jog kard. Mindszenty 
yra pasiryžęs pasiduoti į val
džios rankas. Tai buvo tada, kai 
JAV pasiuntinybė Budapešte 
buvo pakelta į ambasados rangą. 
Kardinolui Mindszenty atrodė, 
kad tai esąs santykių tarp Veng
rijos ir JAV pagerėjimas ir jo 
politinio nusistatymo pasmerki
mas. Jis jau buvo pasiryžęs pro
testo ženklan palikti amerikie
čių globą, žinoma, tokiu atveju 
būtų buvęs tuoj pat suimtas 
vengrų policijos, kuri dieną 
naktį saugo amerikiečių am
basados rūmus. Perkalbėti kar
dinolą Mindszenty, kad nedary
tų tokio žingsnio, nebuvo leng
va. “Šiaip taip jį įtikinau, — 
pasakoja kard. Koenig, — bet 
tai buvo gana sunku. Kardino
lui Mindszenty atrodė, kad tai 
jo garbės reikalas, ir jis pasakė: 
“Jei popiežius to nori, aš čia 
pasiliksiu ir toliau. Bet tai da
rau tik paklusdamas šv. Tėvo 
valiai”.

Izoliuota kabina
Kard. Koenigo pasimatymų 

su Mindszenty nuo 1962 m. iki 
šiol buvo apie dešimt — maž
daug po kartą į metus. Vakarų 
diplomatai tvirtus .{ir tai su pa
grindu), kad komunistiniuose 
kraštuose užsienio diplomatinė
se patalpose yra įrengti nemato
mi aparatai sekti ten vykstan- 
tiem pokalbiam. Sakoma, kad 
dėlto Mindszenty buto salone 
yra įrengta stiklo-cemento visiš
kai izoliuota kabina, kurioje 
kard. Mindszenty priima savo 
lankytojus, atvykstančius pas jį 
su specialia misija. Ten, be abe
jonės, vyko pokalbiai tarp kard. 
Koenigo ir kard. Mindszenty.

Skaudi sukaktis
Šiomis dienomis sueina skau

di kard. Mindszenty sukaktis. 
Prieš 21 metus, 1949 m. vasa
rio 3-8 d., vyko garsusis teismas, 
kuriame kardinolas, palaužtas 
fiziškai ir dvasiškai, prisipažino 
prie nusikaltimų, kuriuos padik

Vasario 16 gimnazijos mokiniai atlieka tautinius šokius

žiūrėk, kaip berniukai tautinius šokius šoka . .

tavo komunistinė valdžia. Užte
ko penkių kalėjimo ir tardymų 
savaičių, kad būtų palaužta to 
žmogaus valia. Kaip tai įvyko, 
galima numanyti. Komunistai 
turi priemonių iš valingo žmo
gaus padaryti gyvą lavoną, auto
matą, kuris kartoja tai, kas jam 
sugestijonuojama. Tolimesnis 
kard. Mindszenty likimas žino
mas: devyni mėnesiai centri
niame Budapešto kalėjime, ket- 
veri metai — Vacs kalėjimo 
vienutėje, dveji — centriniame 
Budapešto kalėjime, kur jis sun
kiai susirgo ir dėlto buvo išga
bentas į vieną kaimą ir ten lai
komas policijos priežiūroje. 
1956 m. spalio 30 d. sukilusių 
vengrų išlaisvintas, grįžo į Bu
dapeštą. Sovietų tankams su
triuškinus vengrų rezistenciją, 
prisiglaudė JAV pasiuntinybėje.

Stiprybės simbolis
Kard. Mindszenty byla ir nu

teisimas jau praeityje. Tačiau 
pats įvykis ir jo pasekmės dar 
ir šiandien jaučiamos. Kaikas ir 
Vakaruose mano, kad Mindszen
ty esąs kliūtis normaliems Baž
nyčios ir valstybės santykiams 
Vengrijoje. Jo užsispyrimas kar
tais yra kritikuojamas. Jam pri
kišama, kad neturįs “politinės 
nuovokos”. Bet tai yra oportu
nistų galvojimas. Taip gali kal
bėti tie, kurie nežino kardinolo 
Mindszenty asmenybės ir jo 
praeities. Kada jis tapo Veng
rijos primų 1945 m. spalio 2 d., 
Vengrija dar buvo monarchija, 
kurios simbolis buvo šv. Stepo
no karūna, suteikta popiežiaus 
tam pirmajam Vengrijos kara
liui. N uo;1945'nrr'spalio iki 
1946 m., kai jis buvo suimtas, 
vyko Vengrijos komunistinimas 
žinomais Stalino metodais. Tai 
matydamas ir išgyvendamas, 
kard. Mindszenty negalėjo tylė
ti. Norint užčiaupti jam burną, 
reikėjo nuteisti ir įmesti į kalė
jimą. Ir šiandien, tiesa, jis tyli, 
bet jo tyla JAV ambasados rū
muose, Vengrijos sostinėje, 
vengrams katalikams yra gra
žiausioji byla, kuri teikia jiems 
stiprybės spirtis prieš tas jėgas, 
kurios nepajėgė palaužti Veng
rijos Bažnyčios primo. Jis laiko 
savo misija nekelti kojos iš šv. 
Stepono žemės ir, nepaisant jo
kių viliojimų ir siūlymų, likti 
ištikimu Dievui, Bažnyčiai, savo 
tautai ir sau.

Dr. V. Mar.

Pasaulio įvykiai
PASAULIO DĖMESIO CENTRE TEBĖRA NIGERIJOS PILIETINIO KARO 
užbaiga, Biafros pakelėse badu mirštantys vaikai ir civiliai gyven
tojai. Nigerijos karininkų grupės diktatorius gen. mjr. Y. Gowon 
paskyrė $30 milijonų biafriečių alkiui sumažinti, bet užsieniečiai 
laikraštininkai, aplankę karo nusiaubtas Biafros sritis, konstatavo 
nepakankamą maisto tiekimą ir beveik visiškai neorganizuotą išda
linimą gyventojams. Pasaulio laikraščių puslapius vėl užplūdo iš
badėjusių vaikų nuotraukos. Problemą padidina Nigerijos vyriau
sybės atsisakymas pripažinti Biafros pinigus ar bent dalį jų iškeisti 
į Nigerijos banknotus. Kaikuriose vietovėse maisto galima* pirktis, 
bet biafriečiai neturi Nigerijos valiutos. Biafroje apsilankęs Toron
to dienraščio “The Telegram” korespondentas P. Worthingtonas
primena skaitytojams, kad net 
Lenkiją okupavę vokiečiai ir so
vietai Lenkijos zlotus sau palan
kiu kursu keitė į markes ir rub
lius. Daug kas yra pasipiktinę 
Port Harcourt mieste įvykusio
mis Rivers valstijos gubernato
riaus A. D. Spiff iškilmingo
mis vestuvėmis, kurių metu 500 
svečių puotavo, nekreipdami dė
mesio* į mirštančius biafriečius. 
Maisto tiekimui trūksta sunkve
žimių, nors jų po kelis šimtus 
turi kiekviena*Nigerijos kariuo
menės divizija. Tautžudystės už
sieniečiai laikraštininkai nepa
stebėjo. Daugelis Biafros parei
gūnų ir karininkų atgavo savo 
turėtas pozicijas Nigerijoje. Vie
nintelis šešėlis — Nigerijos vy
riausybės nepakankamas dėme
sys maisto tiekimo ir paskirsty
mo reikalams. Biafros vadui 
gen. Itn. O. Ojukwu politinę glo
bą suteikė Drambliakaulio kran
to respublika, uždraudusi jam 
betkokią politinę veiklą.

KARŠTĖJA KARAS
Artimuosiuose Rytuose Izrae

lis pradėjo plėsti karo veiksmus. 
Tai liudija keturis kartus bom
barduoti kariniai taikiniai -prie 
Egipto sostinės Kairo, Shadwan 

-koralinės salos Raudonojoj jū*1 
roj okupavimas, šioje ekspedi
cijoje pirmą kartą buvo leista 
dalyvauti užsieniečiams laikraš
tininkams. Malūnsparniais at
skraidinti Izraelio kariai po il
gokų kautynių užėmė salą, iš
montavo ir išsivežė britų gamy
bos radarą kartu su 62 egiptie
čiais karo belaisviais. Prie salos 
Izraelio lėktuvai paskandino tris 
Egipto torpedlaivius. Sunaiki
nus visus karinius įrenginius, 
sala buvo evakuota. Už šį žygį 
Egipto aviacija atsilygino Izra
eliui EI Arish miesto bombarda
vimu šiauriniame Sinajuje. Iz
raelį valdančios darbiečių parti
jos sekr. A. Eliav pasiūlė įsteig
ti autonominę Palestinos valsti
ją federacijoj su Izraeliu ir jo
je apgyvendinti buvusios Pales
tinos pabėgėlius arabus. Nauja
jai Palestinai numatoma vakari
nė Jordano upės pakrantė, kuri 
šiam tikslui yra permaža. Pales
tinos valstijai reikėtų atrėžti ne
mažą dalį ir rytinės Jordano pa
krantės, o tai reikštų Jordanijos 
karaliaus Husseino nuvertimą.

UŽ ŠVARIUS VANDENIS
Prez. R. Niksonas kongreso 

nariams ir tautai tartu žodžiu 
žadėjo skelbti karą vandens ter
šėjams. šiam tikslui naujajame 
biudžete jis numato $10 bilijo
nų, kurie bus panaudoti van
dens švarinimo įrenginiams ir 
naujiems parkams. Prez. R. Nik- 
sono vyriausybė taipgi padvigu
bins lėšas kovai su nusikaltimais 
ir nusikaltėliais. Užsienio poli
tikoje JAV laikysis visų dabar
tinių įsipareigojimų, bet vengs 
juos didinti. Prez. R. Niksono 
teigimu, vyriausybės uždavinys 
yra bent vienai amerikiečių kar
tai pašalinti karo pavojų.

KLASTOJA ŽEMĖLAPIUS
Sovietų Sąjungos paskutiniuo

se žemėlapiuose neteisingai at- 
šymėtos miestų ir miestelių vie
tovės. upės, geležinkeliai ir 
plentai. Kaikuriais atvejais net 
visiškai pakeisti ju kontūrai. 
Tikslesnius Sovietų Sąjungos že
mėlapius dabar galima gauti 
Britanijoje ir JAV. Atrodo. 
Kremlius žemėlapių klastojimo 
ėmėsi turėdamas galvoje karo 
pavoju. Iš esmės šis žingsnis 
yra labai vaikiškas, nes virš So
vietu Sąjungos skriejantys ame
rikiečių žvalgybos satelitai per
duoda labai tikslias žemėvaiz- 
džio nuotraukas, pagal kurias 
kartografai paruošia žemėla
pius.

ATĖMĖ PILIETYBĘ
Maskvos augščiausioio sovie

to prezidiumas sausio 7 d. posė
dyje nutarė atimti pilietybę iš 
Svetlanos Stalinaitės už krašto 
“šmeižimą”. Čia, matyt, turimos 

galvoje jos parašytos dvi kny
gos — “Dvidešimt laiškų drau
gui”, “Tik vieneri metai”. Prin
cetone, N. J., gyvenanti S. Sta
linai tė jau 1968 m. vasarą sude
gino savo sovietinį pasą, o per
nai pasiuntė Maskvai raštą, ku
riuo ji pati išsižada Sovietų Są
jungos pilietybės. Spaudos* at
stovams S. Stalinaitė pareiškė: 
“Niekas neatims iš manęs nuo
širdžių jausmų, skirtų kraštui, 
žmonėms, rusiškai kultūrai, mu
zikai, dailei, literatūrai ir drau
gams. Juos aš amžinai nešio- 
siuos savo širdyje.”

EGZEKUCIJOS IRAKE
Irako prez. A. H. el Bakr pa

skelbė Bagdade, kad buvo su
sektas sąmokslas Iranui grąžin
ti monarchiją. Be pertraukos 
dirbantis teismas'per porą parų 
nuteisė mirti 41 irakietį. Sušau
dyti buvo kariai, o civiliai — 
pakarti. Bagdado radijo prane
šimu, sąmokslas buvo planuoja
mas iš Irano. Pasmerktųjų tar
pe buvo 7 asmenys, kaltinti 
špionažu JAV žvalgybai. Iraką 
valdanti Baath socialistų parti
ja negailestingai triuškina bet- 
kokį opozicijos pasireiškimą, 
pati išrasdama neegzistuojan
čius sąmokslus ir sukilimus.

SUĖMĖ PROTESTUOTOJUS
Maskvos operetės teatre krū

vą atsišaukimų pažėrė prie bal
kono atramos * prisirakinęs bel
gas Victor von Brantegen, o di
džiausioje universalinėje krau
tuvėje tokį pat pokštą pakartojo 
italai Valentio Tacchi ir Teresa 
Marinuzzi. Jų atsišaukimuose 
buvo reikalaujama laisvės be
protnamiu uždarytam gen. P. 
Grigorenko bei kitiems inte
lektualams. Kompartijos dien
raštis “Pravda” suimtuosius ap
šaukė chuliganais, Vakarų žval
gybos tarnais, o atsišaukimus 
pavadino Sovietų Sąjungą šmei
žiančia provokacija. “Pravda” 
suimtuosius siūlo teisti, nors jie 
yra užsienio kraštų piliečiai. Lig 
šiol tokius metodus naudoję bū
davo ištremiami iš Sovietų Są
jungos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Nemažos žalos XIX š. Hohen- 

zollernų piliai padarė 30 sekun
džių trukęs vidutinio stiprumo 
žemės drebėjimas Alpių papė
dėje. Drebėjimo centras buvo 
30 mylių atstume nuo Stuttgar- 
to. Senojoje pilyje, kur gyveno 
paskutinieji Vokietijos karaliai, 
sugriuvo koplyčios stogas, o pi
lies sienų krintantys akmenys 
sužalojo daug kūrinių pilies me
no galerijoje.

KAS YRA ŽYDAS?
Religinę įtampą Izrealyje gali 

sukelti augščiausiojo teismo 
sprendimas pilietybės klausimu. 
Skotų ir prancūzų kilmės krikš
čionę* žmoną vedęs Izraelio lai
vyno karininkas ateistas savo 
vaikus norėjo užregistruoti kaip 
Izraelio piliečius. Kelią pastojo 
rabinų reikalavimas, kad nežy
dės motinos pagimdyti vaikai 
pirmiausia turi priimti iudaizmą 
ir tik tada tapti Izraelio pilie
čiais. Augščiausiasis teismas 4:5 
balsų santykiu nutarė tautybę ir 
žydų tikėjimą laikyti dviem skir
tingais dalykais. Sis nutarimas 
sugriauna lig šiol skruoulingai 
praktikuota tautinės - religinės 
Izraelio valstybės sąvoką.

TIRIA METEORĄ
Amerikiečių mokslininkams 

pavyko surasti Oklahomos vals- . 
tijoje nukritusi 22 svarų meteo
rą, kurio orbita yra gerai žino
ma astronomams. Meteoras gali 
būti brangesnis už mėnulio uo
las, nes jo dar nesnėio užteršti 
žemės molekulos. Meteoro kri
timą sekė 16 automatinių stočių 
ir nustatė jo nukritimo vietą* 
Mokslininkams runi meteoro ra
dioaktyvumas. sukeltas kosmi
niu snindulių. Iš io iie gali da
ryti atitinkamas išvadas apie vi
satos sudėtį ir istoriją.
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Leninas: "Apsaugok, Viešpatie.,.”

® RELIGINIAME GWIME
* Olandų katalikų sielovados 

tarybos penktajame suvažiavi
me buvo svarstytos kunigystės 
problemos. Kardinolas Alfrink 
pradžioje pabrėžė, kad negali
ma lengvai ranka numoti į šimt
metines tradicijas, ypač turint 
prieš akis griežtus šv. Tėvo pa
sisakymus celibato reikalu. Be 
to, jis priminė; kad šis klausi
mas liečia Bendriją ir už Olan
dijos ribų ir jau yra įrašytas į 
tarptautinės teologinės komisi
jos bei kunigų kongregacijos 
svarstymų darbotvarkę. Kardi
nolas skatino suvažiavimą nežiū
rėti i kunigų celibatą vien ne
gatyviai, o atkreipti dėmesį ir į 
pozityviąją pusę, j ieškant būdų 
tai vertybei išlaikyti. Jis įspėjo, 
kad Olandijos tikinčiųjų tarpe 
esą nuomonių skirtumo šiuo 
klausimu ir kad jų sprendimai 
kartais gali būti pasaulio netei
singai suprasti. Kardinolas pri
minė, kad jų rezoliucijos bei re
komendacijos turės būti per
svarstytos vyskupų bei vienuo
lijų vyresniųjų mėnesiniame 
susirinkime ir tik tada paaiškės 
ką vyskupai galės daryti. Suva
žiavimo nariai balsavimu pri
ėmė šiuos nutarimus: 1. celiba
tas ateityje kunigams neturėtų 
būti privalomas: 90 už, 6 prieš. 
10 susilaikė; 2. norintieji vesti 
arba jau vedę kunigai su atitin
kamom sąlygom turėtų tęsti sie
lovadini darbą arba būti vėl Į 
jį priimami: 86 už, 3 prieš, 17 
susilaikė; 3. vedusiem asmenim 
turėtų būti leidžiama tapti kuni
gais: 94 už, 1 prieš, 11 susilaikė; 
4. augščiau priimtieji trys pa
siūlymai turėtų būti vyskupų iš
spręsti netolimoje ateityje: 79 
už, 6 prieš. Galiausiai buvo bal
suota už patį principą — “Celi
batas, kaip kunigystės šventi
mams būtina sąlyga, turi būti 
panaikintas”: 93 už. 2 prieš 11 
susilaikė. Visuose šiuose balsa
vimuose vyskupai nebalsavo. 
Tik pateikus balsavimui klausi
mą. ar moterims ateityje turi 
būti teikiamas kunigystės sakra
mentas, 1 vyskupas balsavo už, 
4 — prieš. Iš viso tuo klausimu 
buvo 72 balsai už, 8 prieš, ir 24 
susilaikė.

* “L’Osservatore Romano” 
kaip atsaką Olandijos katalikų 
sielovadinės tarybos suvažiavi
mo nutarimams paskelbė popie
žiau Pauliaus VI Kūčių dieną 
parašytą laišką kardinolui Alf
rink ir visiems Olandijos vys
kupams. Jame primena anks
tesnį savo pritarimą olandų sie
lovadinės tarybos Įsteigimui, ta
čiau kritikuoja Olandijos vys
kupų laikyseną įvairių klausimų 
atžvilgiu ir net iškelia abejonę 
ar sielovadinė taryba tikrai at
stovauja visiems olandų katali
kams. Pasak jo, suvažiavimui 
Katalikų Bendrijos užduotis 
pristatoma kaip grynai žemiška 
savo apimtimi; kunigystė su
prantama kaip misija, kylanti 
grynai iš krikščioniškosios bend
ruomenės; kunigystė nuo celi
bato “kartais peržiauriai” atski
riama; kaikurie pasiūlymai esą 
kritikuoja mintį, kad tik vyras 
gali tapti kunigu; popiežius mi
nimas tik norint nureikšminti 
jo atsakomybę ir autoritetą. Ap
gailestavęs, kad pasiūlymai daž
nai toli gražu neatitinka II Va
tikano santarybos dokumentų, 
kreipiasi į vyskupus, teirauda
masis, kaip jiems galįs padėti ir 
kartu duoda du nurodymus: 1. 
vyskupai turi pajusti savo atsa
komybę kaip krikščioniškųjų 
tiesų mokytojai ir perduoti pil
nai Bendrijos saugojamą Ap
reiškimą; 2. celibato atžvilgiu II 
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Vatikano santarybos dvasioje 
įdiegti pagarbą ir įvertinimą 
šios išskirtinės lotynų Bendri
jos vertybės, mokyti tvirtai ir 
aiškiai, kad nesavanaudiška 
skaistybė yra ne tik įmanoma, 
bet tikras džiaugsmas ir šventu
mo šaltinis, kurio klestėjimui 
reikia sudaryti visas reikalingas 
sąlygas.” Kardinolas Alfrink at
sakęs šv. Tėvui į laišką ilga te
legrama, kurioje, pasak “L’Os
servatore Romano”, išreiškęs 
pageidavimą, kad popiežiaus at
stovas Olandijai arkiv. Felici da
lyvautų sielovadinės tarybos su
važiavime. šv. Tėvas atsisakęs 
tai padaryti, nors anksčiau pa
našiuose suvažiavimuose arkiv. 
Felici arba jo atstovas dalyvau
davo.

* Olandijos vyskupai savo ga- 
nytojiniame laiške, kuris buvo' 
perskaitytas visose bažnyčiose 
olandų sielovadinės tarybos 
penktojo suvažiavimo proga, pri
minė tikintiesiems, kad paskuti
niųjų dvejų metų laikotarpy
je apie 400 kunigų Olandijoje 
paliko savo pašaukimą. “Jų tar
pe daugelis patikimų ir sumanių 
vyrų, kuriuos mes būtume labai 
norėję turėti.” Kas metai pašau
kimų skaičius mažėja ir jau ku
ris Jaikas šventinamųjų skaičius 
yra mažesnis nei mirštančiųjų 
kunigų. Šiuo metu vyskupai . 
svarsto susidariusią padėti ir 
jieško būdų jai pagerinti.

* Š. Amerikoje bažnyčias re
guliariai lankė 1958 m. 49% gy
ventojų, o 1969 m. — 42% pa
gal GaŪup apklausinėjimus. Su
mažėjimas bažnyčios lankymo 
esąs dvigubai didesnis katalikų 
tarpe nei protestantų: 1958 m. 
74% katalikų lankė bažnyčias 
reguliariai, o 1969 m. tik 63%, 
kai tuo tarpu 1958 m. 43% pro
testantų lankė bažnyčias regu
liariai, o 1969 m. — 37%. Di
džiausias sumažėjimas bažnyčios 
lankyme yra 21-29 m. amžiaus 
jaunimo tarpe (15%). 30-49 m. 
amžiaus grupėje sumažėjimas 
siekia 4%^ o visų likusių virš 
50 m. — irgi 4%. Žemiau 30 m. 
amžiaus protestantų tik 32% da
bar lanko bažnyčią, o to paties 
amžiaus katalikų bažnyčią lan
ko 51%. Virš 30 m. amžiaus 
39% protestantų lanko bažny
čią, o katalikų — 70%.

* “United Methodist” Bend
rija per 1969 m. neteko 201,096 
narių ir dabar turi iš viso 10,- 
789,624 narius, o “Disciples of 
Christ” Bendrija — 1,444,465 
narius (148,000 narių neteko 
per praėjusius metus).

* Filadelfijos vyskupijoje pa
šaukimai į vyrų vienuolynus bei 
seminarijas šiais mokslo metais 
yra 25% pagausėję, o Į moterų 
vienuolynus — 35% sumažėję. 
Viena tokio didelio skirtumo 
priežasčių, pasak pašaukimų di
rektoriaus mons. E. J. Thomson, 
esanti ta, kad kunigų ir broliu
kų gyvenime nebuvo tokių radi
kalių pasikeitimų kaip pas se
seles.

* Kanadoje ir JAV-se pašau
kimų į kunigus sumažėjimas 
(net *50%) posantarybiniais me
tais pradeda stabilizuotis. Pa
gal vyskupų konferencijų duo
menis. šiais metais filosofiniuo
se kursuose studentų sumažėjo 
tik 4%, o teologiniuose — net 
10% nadidėio. Studentų skai
čius tebemažėja didesnėse semi
narijose ir labiau apgyventose 
vietovėse, kai tuo tarpu mažes
nėse seminarijose ir mažiau ap
gyventose vietovėse auga.

Kun. J. Stš.

(TfSIHYS II PRAUUSIO NK.) 

Nesilaiko Lenino
Leninas rusiškojo šovinizmo 

daigus ir didžiarusių neapykan
tą kitoms tautoms randa svetim
šalių pravardžiavime. Didžiaru
siai lenkus vadina lenkpalai- 
kiais, ukrainiečius chocholais, 
totorius kunigaikščiais ir tt. (ir 
rusų klasikinėj literatūroj toks 
pravardžiavimas yra nesveti
mas). Pasak Lenino, didelė tauta 
visada yra kalta daugybe smurto 
veiksmų prieš mažą tautą. Ta
čiau didelė, engianti nacija Le- 
nijiui tėra didi “tik savo smur
tu, didi tik taip, kaip didis yra 
deržimorda” (t. 36, p. 560).

Leninas skelbė, kad “nieka
da socialistinė bendruomenė ne
įstengs įtraukti prievarta į savo 
sudėtį ištisų nacijų. Įsivaizduo
kite liaudies mases, turinčias vi
sas nacionalinės kultūros gėry
bes, pilnai ir aktyviai dalyvau
jančias įstatymų leidime ar val
dyme, pagaliau aprūpintas gink
lais. Ar įmanoma būtų prievar
ta pajungti tokias nacijas sveti
mo visuomeninio organizmo 
viešpatavimui?” (t. 22, p. 308). 
Kuo tada netikėjo Leninas, tą 
šiandien įvykdė rusai. Štai fak
tai: invazija į Čekoslovakiją, 
Vengrijos sukilimo malšinimas 
tankais, rusų ginkluotas įsiverži
mas į Lietuvą, Latviją, Estija ir 
t.t.

Įsidėmėtini Lenino žodžiai, 
skirti Ordžonikidzei ir Dzeržins- 
kiui, kai šie Kaukaze pavartojo 
fizines jėgas:

Tokiomis sąlygomis labai natūra
lu, kad išėjimo iš sąjungos laisvė, 
kuria mes teisiname save, pasirodys 
esanti tuščias popiergalis, kuris ne
gali apginti Rusijos kitataučių nuo 
Įsiveržimo to tikrojo ruso, didžiaru
sio šovinisto, tiksliau sakant, niekšo 
ir smurtininko, koks yra tipiškas ru
sų biurokratas. Nėra abejonės, kad 
visiškai nedidelis sovietinių ir suso- 
vietintų darbininkų nuošimtis skęs 
šioje " šovinistinio didžiarusiško 
šlamšto jūroje, kaip musė piene__
Bet čia iškyla klausimas_ ar mes
su reikiamu rūpestingumu ėmėmės 
priemonių, kad iš tiesų apgintume 
kitataučius nuo tikrojo rusiško der- 
žimordos? Aš manau, kad mes šių 
priemonių nesiėmėme, nors galėjome 
ir turėjome jų imtis” (t. 36, p. 558).

Šitokie komunizmo Įkūrėjo žo
džiai yra aštrūs pleištai didžia
rusių kuriamai imperijai. Kinie
čiai pirmieji pradėjo šiais ir pa
našiais pleištais rusiškąjį komu
nizmą pulti, apkaltindami ru
sus už marksizmo-leninizmo “iš
kraipymą” ir daugelį kitokių 
“herezijų”. Neseniai kiniečių ko-

fRAUDONOJI ’ LYDI JA^
I Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 77 užrašai ||

III Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGČLA «l

(Bus daugiau)
Atsiduriu ligoninėj
1958 m. kovo mėn. mano ve

dybinis gyvenimas vis dar ne
rodė gerėjimo žymių. Nepasi
naudojusi Topinkas patarimu 
pasiskųsti Rappantui, vėl susi
ginčijau su Miroslavu. Jis ma
ne taip sumušė, kad net du mė
nesius gulėjau ligoninėje. Po to 
Miroslavas buvo suimtas.

Neužilgo atėjo Rappantas ir 
parodė man protokolą, kuriame 
buvo įrašyti mano vyro parody
mai: “Aš stengiausi visais bū
dais savo žmoną grąžinti į tikrą
jį kelią, nes ją myliu, o taip pat 
ir jos dukrą, tačiau mano pa
stangos buvo bevaisės. Mano 
manymu, ji yra nepagydoma 
girtuoklė, ištvirkėlė — ji be to 
negali gyventi.”

Įtūžusi norėjau savo pasitei
sinimui daug ką pasakyti, bet 
majoras Rappantas manė su
stabdė:

— Kam daug kalbėti? Jeigu 
nori juo nusikratyti pasakyk 
“taip”. To ir mes norėtume: nu
sibodo su savo piktadarybėmis 
tas tavo Miroslavas.

Aš apsisprendžiau ir pasa
kiau:

— Taip, aš noriu juo nusikra
tyti!

Majoras Rappantas tarė:
— Tada Tu privalai įsiparei

goti valstybės Saugumui. Tai 
garbingiausios pareigos — sto
vėti komunistų partijos ir socia
listinės valstybės sargyboje. Tu 
gausi gerą algą. Tavo bute bus 
įrengtas magnetofonas ir slap
tas filmavimo aparatas. Šiuo 
metu Prahoje pilna kubiečių pa
bėgėlių — juos reikia sekti.

Grįžtu į “darbą”
Kaip jis patarė, taip aš ir pa

dariau. Buvau priimta užsienie
čių sekimo tarnybon. Supratau, 
kad niekados iš to įtempto, šu
niško šnipės gyvenimo man jau 
nelemta išeiti. Turbūt šiuo ke
liu, kad ir nenorint, teks eiti 
iki karsto lentos.

Berods, balandžio viduryje 
grįžo iš kalėjimo Miroslavas. 
Kalėjimas jokios geros įtakos 
jam nepadarė — jis mėgo tik pi
nigus. Delsiau Rappantui pasa
kyti, kad nenoriu kartu gyventi

B. RIMGAUDAS

munistų anglų kalba leidžiamas 
laikraštis “Peking Review” pa
skelbę, kad rusai suiminėja tau
tinių mažumų žmones, tuo kel
dami neapykantą. Esą tautybių 
neapykanta Sovietų Sąjungoje 
yra pasiekusi augšciausią laips
nį. Sovietų Sąjunga yra tapusi 
didžiuliu visų tautybių kalėjimu, 
kaip ir caristinės Rusijos laikais 
— rašo laikraštis. Ir čia turime 
pažymėti, kad tarp to kiniečių 
teigimo ir paminėtų Lenino pa
sisakymų rusų adresu yra tam 
tikras sąskambis.

Gorki, saugokis bolševikų!
Vieną linksmiausių patarimų 

Leninas yra davęs sukomunistė- 
jusiam rašytojui Gorkiui, ku
riam susirgus patarė neiti gydy
tis pas bolševikus gydytojus. Le
ninas rašė jam: “Apsaugok, vieš
patie, nuo gydytojų-draugų ap

Laikraštis, kurį skaito ir Kremlius
Daug kas girdėjome apie Šv. 

Sosto dienraštį “L’Osservatore 
Romano”, bet smulkmenų apie 
jį nedaug kas žinom. Štai šiek 
tiek įdomesnių žinių apie jį.

“L’Osservatore Romano” dien
raštis buvo pradėtas leisti 1861 
m. Jo vardas, lietuviškai išver
tus — “Romėniškasis Stebėto
jas”. Tai labai triukšmingoj at
mosferoj gimęs laikraštis. Tuo 
metu Italijoj siautėjo didelis 
antiklerikalizmas. Gal tos nedė
kingos padėties paakintas, tuo
metinis Vatikano vidaus reikalų 
pasekretoris Marcantonio Pacel- 
li, vėliau buvusio popiežiaus Pi
jaus XII senelis, pasiūlė popie
žiui Pijui IX leisti laikraštį, kad 
būtų galima atsakyti į labai daž
nas nepagrįstas kritikas. Popie
žius tuomet sutiko, ir Pacelli 
pradėjo leisti “L’Osservatore 
Romano”.

- Tas dienraštis turi apie 70.- 
000 egzempliorių tiražą. Tai vie
nas įtakingiausių pasaulyje laik
raščių. Jį skaito žemės rutulio 
žymieji valstybių vyrai, redakto
riai, augštieji Katalikų Bendri
jos dignitoriai, net ir ... Krem
liaus žmonės. Komunistų vadų 
jis skaitomas todėl, kad tai yra 
didžiausias komunizmo priešas, 
o priešą juk jie nori pažinti.

Vyriausiuoju to laikraščio re
daktoriumi buvo pasaulietis Giu
seppe Dalia Torre. Tai buvo kil
nus italas. Laikraštininko ir re
daktoriaus karjerą jis pradėjo 
savo gimtajame mieste Padua, 
kur 1909 m. buvo pagalbininku 
mažo laikraščio redakcijoj.Taip

su Miroslavu, nes aš jo neken
čiau. Pagal dokumentus Miro
slavas buvo “tikrasis” Lilly tė
vas, o kaip toks, pagal tarybi
nius įstatymus, turėjo daug tei
sių.

Vieną dieną į mano butą pasi
beldė nepažįstamas žmogus. Jis 
pasiteiravo ar esu viena? Po to 
padavė man vieno dolerio bank
noto antrąją pusę, kurio kitą 
pusę aš turėjau. Patikrinau, nu
meris atitiko. Aišku, šis jaunas 
vyras yra Dimitrijaus įpėdinis.

Nesant namie Miroslavui, pa
sikviečiau jį į kambarį. Jis pa
sisakė esąs Arnoldo Truccini, 
italas. Jam paaiškinau, kad šiuo 
metu jokių žinių bei informaci
jų negaliu suteikti, be to, mano 
šeimos būklė yra tiesiog pasibai
sėtina. Reikia palaukti kuo visa 
tai pasibaigs.

Užklumpa vyras
Arnoldo tikėjosi mano gyveni

mo pagerėjimo. Esą jam svarbu 
užmegzti ryšį su Prošingeriu. 
Jis padėjo ant stalo 300 dole
rių. Apsidžiaugiau. Tuo metu 
šios svetimos valiutos suma bu
vo labai didelė. Norėjau kiek 
sutaupyti savo dukrai Lilly. Juk 
nežinia kas gali atsitikti su ma
nim.

Visai netikėtai įsmuko į kam
barį Miroslavas. Jis buvo man
dagūs. Turėjau jį pristatyti ir 
supažindinti su juo kaip savo vy
ru. O tų 300 dolerių taip ir ne
turėjau progos nuo stalo paim
ti. Vos tik Arnoldo išėjo, jis 
mane puolė klausimu: “Iš kur 
atsirado tie amerikiniai dole
riai?” Aš bandžiau visaip išsisu
kinėti, bet jis man netikėjo ir 
pagaliau tarė:

— Lydija, nemanyk, kad aš 
toks kvailas tikėti tavo plepa
lams. Tu šnipinėti! Tu esi sveti
mos valstybės šnipė.

Ir nieko nesakęs iš gulinčiųjų 
300 dolerių pasiėmė 200, o man 
paliko tik 100.

Pinklės Miroslavui
Kol jis iš manęs turėjo pini

ginės naudos, man buvo aišku, 
kad jis neskųs manęs Saugumui. 
Aš galvojau — kaimrgalėčiau 
juo nusikratyti. Pirmiausia 
svarbu, kad jis nerastų mano 
dienoraščio — nunešiau ir pa

lamai, ypač nuo gydytojų bolše
vikų. Juk iš tiesų 99 atvejais iš 
100 gydytojai-draugai yra “asi
lai”, kaip man kartą yra pasakęs 
vienas geras gydytojas. Užtikri
nu jus, kad gydytis, išskyrus 
smulkius atvejus, reikia tiktai 
pas pirmaeiles įžymybes. Bandy
ti ant savęs bolševiko išradimus 
— baisu” (t. 36, p. 229).

Parafrazuodami šiuos Lenino 
žodžius, mes galėtume pasaky
ti: apsaugok, Viešpatie, lietuvių 
tautą nuo savųjų “draugų”, 
ypač nuo rusiškųjų bolševikų, 
nes ilgiau bandyti “vyresniojo 
brolio” išradimus.— baisu. Juo 
greičiau tie bandymai baigsis, 
juo geriau. Ir šį kartą Leninas 
atsistoja mūsų, bet ne rusų pu
sėje, sakydamas: “Jokių kėslų 
prieš-Lenkijos nepriklausomybę 
mes neturime, kaip jų neturime 
prieš Lietuvos ir Gudijos nepri
klausomybę” (t. 31, p. 95).

gi jis rašė straipsnius ir į “L’ 
Osservatore Romano”. 1920 m. 
popiežius jį pakvietė tą dienraš
tį redaguoti. Nuo to laiko jis iš
buvo Vatikano dienraščio redak
toriumi daugiau kaip 40 metų. 
Dalia Torre turėjo redakcinį 
dvylikos asmenų štabą: du dva
siškius ir 10 pasauliečių. Nebu
vo nė vienos moters. Visi redak
toriai straipsnius ir kitą me
džiagą dienraščiui paruošdavo 
tik plunksnomis, nenaudodami 
rašomųjų mašinėlių.

“L’Osservatore Romano” yra 
spausdinamas 2 v. p. p., o kur
jeris pirmąją dienraščio kopiją 
atneša popiežiui prieš popietinį 
pasivaikščiojimą.

Redakcinis štabas, rinkdamas 
dienraščiui medžiagą, naudojasi 
spaudos agentūromis: AP, UP, 
INS, Reuters, France-Presse, 
ANSA. Be to, “L’Osservatore 
Romano turi ir savo pasaulinio 
masto žinių tinklą, kuriame da
lyvauja žinomi korespondentai, 
kunigai, žurnalistai.

Dienraščio redaktoriai beveik 
kasdien pasikalba su popiežiu
mi. Tik D. Torre lankydavosi re
tai, nes nenorėdavo trukdyti po
piežiaus, be to, Vatikano galvo
sena jam ir taip buvo labai ge
rai žinoma, žinodamas Vatika
no nusistatymą.socialinių refor
mų klausimu. Dalia Torre nuo
lat gynė darbininkų reikalus. Iš 
konservatyviųjų, nesusipažinu- 
sių su Vatikano socialine dokt
rina, daug kas sakydavo, esą jo 
dienraščio redaktorius yra “so
cialistas”. Pr. Alšėnas 

slėpiau jį pas savo tėvus. Kaip 
tik laiku tai padariau, kadangi 
Miroslavui parūpo rasti nusikal
timą įrodančios medžiagos. Pa
stebėjau, kad jis knisosi mano 
daiktuose, net drabužius išmėtė. 
Supratau, kad su juo gyventi ne
galėsiu — jis patupdys mane į 
kalėjimą. Pasirinkimo nebuvo: 
arba jis arba aš.

Rappantui daviau savo suti
kimą vėl dirbti valstybės Sau
gumui ir priminiau, kad su Mi
roslavu kartu gyvendama, aiš
ku, to darbo dirbti negalėsiu, 
nes jis jieško pinigų ir iškraus
tė mano daiktus. Po to jis įtai
sė mano bute slaptą filmavimo 
aparatą, magnetofoną ir pakvie
tė šešiolikos metų mergaitę ne
va mano dukrai prižiūrėti. Aš 
tuo metu išvykau pas motiną. 
Toji mergaitė, pagal Rappanto 
nurodymą, turėjo kiek pasimei
linti Miroslavui. Pastarasis bet
gi ėjo toliau ir mergaitę išprie
vartavo. Viskas buvo nufilmuo
ta ir įtraukta į magnetofono 
juostą. Po tokio įvykio jam grė
sė mažiausia penkeri metai ka
lėjimo. Miroslavas buvo suimtas 
ir pasodintas kalėjime.

Persikeliu kitur
Buto baldus bei kitus reikme

nis pardaviau kaimynams ir per- 
sikrausčiau į toje pačioje gat
vėje (Odrickova nr. 14) išnuo
motą kambarį. Tai buvo anks
čiau vienas butas, bet dabar, 
nagai sovietinius įstatymus, to 
buto savininkai privalėjo kam
barius išnuomoti, kad galėtų di
deliame bute gyventi. Ten gyve
no pora senų žmonių ir dar kaž
kokia grasi vertėja* Bet... aš 
negalėjau daugiau viena būti.

Prabėgo ištisi metai nuo ma
no sutuoktuviu dienos. Nieko 
gero Arnoldo Truccini negalė
jau įteikti, nes ProŠingeris jau
tėsi esąs sekamas, tad atsisakė 
betkokias atomines informacijas 
teikti. Be to. jis buvo susižadė
jęs, ir jo vedybos artėjo. Arnol
do buvo žmoniškas ir kantrus. 
Jis davė man 200 dolerių ir Da- 
žadėjo prisistatyti vėliau, šiuo 
metu oalaikiau santykius su ma
joru Ranpantu. Mano pareigos 
— ruošti jo tarnybiniame bute 
balius, be to, slaptai fotogra
fuoti dalyvius. (Bus daugiau)
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At A

URŠULEI SKILANDŽIO NIENEI Lietuvoje mirus, *

sūnus — kunigų VIKTORĄ, JUOZĄ, PRANĄ ir 

VLADĄ SKILAND2IŪNUS nuoširdžiai užjau

čiame —

J. A. Mikučioniai J. E. Šimkai

At A

URŠULEI SKI LANDŽIU NIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnus — kunigą VIKTORĄ, JUOZĄ, 
PRANĄ ir VLADĄ SKILANDŽIŪNUS nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime —

L. A. Stadžiai

PADĖKA
Po sunkios, bet neilgos ligos mielam bičiuliui A. A. 

Jonui Ciegiui mirus, reiškiame nuoširdžią padėką visiems 
bičiuliams, palydėjusiems velionį p amžino poilsio vietą, at- 
šiuntusiems gėles, užprašiusiems šv. Mišias.

Ypač esame dėkingi Tėvui Placidui už šv. Mišių atna
šavimą, velionies palydėjimą ir nuoširdų žodį. Nuoširdus 
ačiū: p. p. Vaišnorams, Poškams, J. Poškui, Vilučiams, Ole
kams, Zabulioniams, kurie lankė ligonį, stiprino viltį ne
palūžti, parodė nuoširdumą ir jam mirus prisidėjo prie lai
dotuvių tvarkymo. Taip pat nuoširdi padėka p. p. Drąsu- 
čiams, ypač Pojiiaį, P. šergalienei, p-lei B. Balčiūnaitei ir 
kt. už kavutės paruošimą. Visiems nuoširdus ačiū.

Nuliūdę Burokai

Vaižgsntiškas kanadietis Leacock
ST. MAZLAITIS

Ilgesnį laiką teko gyventi prie 
Stephen’ Leacock namo, šiuo 
metu — muzėjaus. Kaip augštų 
kalnų artumoje, tarp ir didelių 
polėkių žmonių ir jų gyventų 
vietų aplinkoje yra savotiškai 
įdoniu pabūti, lyg jų būties da
limi pagyventi. Ar rudens la
pams krintant, ar žiemos pū
goms siaučiant, ar pavasariui 
nauja gyvybe kylant, — visuo
met būdavo malonu jo vienišo
je aplinkoje vaikštinėti, miško 
ir ežero šniokščiančių melodi
jų klausytis ir žmogišką dalią 
apmąstyti..

Vasarai atėjus, jo namo du
rys atsiveria ir būriai turis
tų bei vasarotojų lanko jo bu
vusią pastogę. Šioje vietoje, 
Orilijos pakraštyje, prie Kuči- 
čing ežero, S. Leacock yra išgy
venęs didesnę savo gyvenimo 
dalį, šaltiems žiemos šalčiams 
praėjus, atkildavo į šį žavingą 
gamtos kampelį ir traukiniu va
žiuodavo į Torontą paskaitoms.

Stephen Leacock savo išvaiz
da primena geros sielos lietu
višką ūkininką — sodriais ūsais 
ir atviru šypsniu. Jis — mūsų 
Vaižganto amžiaus žmogus ir 
labai panašių giedrių visuome
ninių nuotaikų. Politinės eko
nomijos profesorius, žymus 
tarptautinis autoritetas šios šal
tai rimtos komercinės srities, ta
čiau šiaip gyvenime labai akylus 
stebėtojas. Jis žmogų aprašė, 
kaip ir mūsų Vaižgantas, su mei
le, nors ir šypsodamasis iš visų 
tų žmogiškų silpnybių, tačiau jo 
tos satyros olimpiškai ramios ir 
atlaidžios, be pikto sarkazmo ar 
vulgarumo, kokių užtinkama 
pas mūsų “peklininką” Gustai
tį ar Pulgį Andriušį.

Savo pirmoje knygoje, išleis
toje prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, jis humoristiškai apraše sa
vo miestelio Orilijos būdingus 
žmones, besivaržančius dėl val
džios ir gerovės. Ten buvo pa
stebėtas jo literatūrinis talentas. 
Knyga buvo plačiai skaitoma ne 
tik Kanadoje, bet ir Anglijoje. 
To laiko negausioje Kanados ra
šytojų šeimoje jis tapo greitai 
pripažintu rašytoju.

Be to, jis tyrė ir rašė Kana
dos istoriją, išugdė gausų būrį 
jį gerbiančių intelektualų uni
versitete. Buvo labai aktyvus 
visuomenininkais ir kanadiškų 
tradicijų puoselėtojas. Dėlto jo 
šimtąjį gimtadienį minint, no
rima ii plačiau įvertinti ir įam
žinti Kanadoje.

Kilęs iš ūkininkų, mėgo darbš
čiai tvarkvtis savo namų aplin
koje. Saulės laikrodis, cementi
niai indai gėlėms prie takų ir 
daug kitų dalykų yra padaryti 
jo paties. Muzėiuje matyti jo 
rimtas susirašinėjimas su nrn- 
kuratūra, kuri vis dar neišaiš
kina, kas jam pavogė septynias 
vištas.

Kaip dažniausiai pasitaiko su 
didelių idėjų žmonėmis, taio ir 
Leacock nebuvo savo šeimos 
nrieaugliui skirtas. Jo vieninte
lis sūnus buvo toli nuo tėvo ly- 
?io. Tėvui mirus, jis viską par
davė — didelį namą su kelias
dešimt akrų žemės, su visais bal
dais ir įrengimais, su gausia tė
vo sukaupta oer eile metu bib
lioteka, ivairių kalbų knygomis 
ir rankraščiais. Šiuo metu niekas 
nežino, kokiais keliais jo sūnus 
nuėjo, tačiau manoma, kad jis 
“bomaula”.

Stephen Leacock namai bu
vo labai svetingi Jis turėjo be 
galo daug draugu — vietiniu, 
iš Toronto ir iš viso pasaulio, 
tačiau buvo pareigos ir gana 

griežtos tvarkos žmogus. Dažnai 
visus svečius palikdavo savo 
žmonos globai, o pats eidavo po
ilsio į keliomis durimis ir kori
doriumi atskirtą ramų miega
mąjį-

Jo gerbėjai, sudarę tam rei
kalui organizaciją, pradėjo vė
liau atpirkti jo namus ir įreng
ti jo atminimui muzėjų. Deja, 
daug kas jau buvo nesugrąžina
mai dingę. Atgal atgauti į mu
zėjų jo turėtus daiktus sunku, 
nes vertinami tiek brangiai, kad 
organizacija neturėjo ir neturi 
pakankamai lėšų atpirkti. Pvz., 
neseniai įsigytas rankraštis jo 
pirmosios knygos “Saulėtasis 
miestelis Mariposa” kainavo 
$20.000. Tais vardais jis litera
tūroje vadino Oriliją, feljeto- 
niškai aprašinėdamas jos to lai
ko žmones.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government

ONTARIO NAMŲ 
STATYBOS KORPORACIJA
Ontario vyriausybė pranešė, 
kad yra pasirašiusi sutartis pa
statydinti Etobicoke du bendros 
nuosavybės (condominium) pro
jektus, kur bus įrengti 448 par- 
duotini butai.
Pagal vieną sutartį, bus stato
mas 306 butų bendros nuosavy
bės (condominium) daugiaaugš- 
tis į pietus nuo Rathburn Road 
— tarp West Mall ir Municipal 
Drive.
Pagal kitą sutartį, bus statomi 
142 trijų ir keturių miegamųjų 
miestiniai namai Thistletown 
srityje pietinėje Albion Road 
pusėje į vakarus nuo Martin 
Grove Road.
Kainos Etobicoke daugiaaugš- 
čio, įskaitant sklypą, bus nuo 
$19.070 iki $19.335 dviejų mie
gamųjų butams ir nuo $19.600 
i .i $20*000 trijų miegamųjų vie
netams.
Miestinių namų kainos Thistle
town srityje, įskaitant sklypą, 
bus nuo $22.700 trijų miegamų
jų pastatui iki $24.150 — ke
turių miegamųjų. Bus įrengta 
no'emine autoaikštė 92 automo
biliams. Įmokos bus — $1800 
ir $2000.’Mėnesinės įmokos — 
nuo $212 iki $225.
Etobicoke daugiaaugščio viene
tas gali būti nupirktas įmokė
jus pradinę sumą nuo $1.305 iki 
$1-800. Mėnesinės įmokos bus 
nuo $207 iki $214.
Mažas įmokas Įgalina OHC — 
Ontario Housing Corporation, 
kuri duoda antrąją Įmoką, ly
gią sklypo vertei. Abiejų pro
jektų pardavinėjimą tvarkys 
“Grozbord, King and Associa-



Kanados piliečio nužmoginimas
Rašo DALTON CAMP “The Montreal Star” dienraštyje

Kanados spaudoj vis dažniau pasiro
do viešo nepasitenkinimo valdžios 
politika, primenami rinkimų metu 
padaryti pažadai. Gal nenuostabu, 
kad esamą valdžią kritikuoja buvęs 
konservatorių partijos šulas DAL
TON CAMP. Tačiau kai tokia aštri 
kritika patenka į tokio liberalinės po
litikos rėmėjo, kaip “THE MONT
REAL STAR” puslapius, galima 
spręsti, kad nepasitenkinimas nėra 
vien partinių priešų tarpusavė kova.

Praėję 1969 metai buvo iš tar
nybų atleidimo metai. Karo ve
teranai, senstelėję valdininkai, 
valdininkai temoką vieną iš 
dviejų oficialių kalbų, kariai, 
CBC techniškasis personalas, 
NFB filmų kūrėjai, nepaklusnūs 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai, ministeris Paul Hel- 
lyer — visi buvo paliesti. Tokio 
valymo valdžios sluogsniai nebu
vo girdėję. Net valstybės kontro
lės departamentas neišvengė at
leidimų.

Istorikai prisimins dienas, kai 
J. Diefenbakeris grasino atleidi
mais CBC. “Galvos risis” — bu
vo skelbiama, bet kilus pasiprie
šinimui iš CBC, jis sulaikė ran
ką. Anom dienom negalima bu
vo nė grasinti atleidimu iš tar
nybos, juo labiau tai padary
ti neiššaukus pikto subruzdimo. 
Kai valdžia atleido James Coy
ne iš Kanados Banko valdytojo 
pareigų, senatas garsiai verkė.

Pasistiprindamas juoda kava, 
bandau peržvelgti metų ir de
šimtmečio pabaigos apžvalgų 
gausybę spaudoj ir televizijoj. 
Daug miglos tose apžvalgose, bet 
tarpais šis tas ir daugiau galima 
Įžiūrėti.
Parlamento nariai bereikšmiai

Gėda prisipažinti, bet daug tų 
apžvalgų man nesuprantamos". 
Tačiau svarbiausias dalykas, ku
ris su mumis praeitais metais at
sitiko, tai Kanados piliečio nu
asmeninimo ir nužmoginimo 
proceso pagreitinimas. Mes ne
tapome artimesni savo valdžiai 
— atsidūrėme giliau po jos pa
du. Mes nesuartėjome nė su sa
vo rinktais politikais. Vietoj su
artėjimo mes esam rikiuojami 
biurokratų, visokių komitetų ir 
komisijų, baimę keliančios tech
nologijos, kurtinami propagan
dos ir mulkinami žinių perteiki
mo priemonių.

Kraštas pradeda tikėti, kad 
kreiptis į parlamento narį yra 
tuščias dalykas. Nevienas parla
mento narys su ta nuomone su
tinka. Algų padidinimas pakėlė 
tik jų pajamas, bet ne reikšmę.

Atleidimų iš tarnybų metais 
ne tie žmonės buvo atleisti.

Anais laikais, kai visuomenės 
rinkti atstovai buvo atsakingi 
tai pačiai visuomenei, paštų mi
nisteris būtų buvęs atleistas, jei 
būtų pareikšta tiek daug viešo 
nepasitenkinimo pašto patarna
vimu. Daug kas iš mūsų verti
nam Eric Kierans, bet dar labiau 
vertinam tą sistemą, kuri jam 
suteikė užimamą vietą. Nega
na sakyti, kad pašto neįmano
ma sutvarkyti, kad reikia jį per
duoti valstybinei bendrovei. 
(Tuo atveju valdžia galėtų nusi
kratyti atsakomybe pašto" srity
je). Kanados gyventojai turi tei
sę turėti gerą pašto patamavi-

KMH

"Lituanus" žurnalo platinimo vajaus talkininkai Čikagoje ekspe
dicijos metu. Iš kairės: R. Paskočimas, R. Balčiūnaitė, R. Pagutytė, 
E. Vaškytė, A. Simanavičiūtė, R. Butikaitė, I. Marcinkutė ir admi
nistratorius J. Kučėnas
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LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BŪTI 
PAMINKLO KŪRĖJŲ TARPE.

Šių metų liepos 7 diena 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auką atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND 

2701, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA
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daryti, gali įteikti savo atsistaty
dinimą.

Mums kartojama ir kartoja
ma, kad infliacijos sustabdymas 
yra didžiausias valdžios rūpestis. 
Otavoj nestinga atsakingų žmo
nių, kurie sunkiai gali nuslėpti 
pašaipą, kai kalbama apie kainų 
ir pajamų komisiją, įsteigtą “tir
ti ir informuoti”infliacijos klau
simu. Tai neleistina prabanga 
ir farsas. Ką eilinis pilietis turi 
daryti, kad šita komisija būtų 
atleista iš tarnybos?

Bankininkai nereikalingi
Finansų ministerio džiaugs

mui federacinis skaitytuvas pa
rodė, kad sekančių metų biudže
tas turės 400 milijonų’ dolerių 
perteklių. Tą perteklių sudarys 
pajamos iš bedarbių ir miestų 
tranų. Prisidės ir Ontario, nes 
finansų ministeris Charles Mac 
Naughton pramato provincijos 
biudžete deficitą — pusę minė
tos sumos.

Numatomo pasisekimo paska
tintas, p. Bensonas stengiasi 
įvesti pakeitimus mokesčių sis
temoje, nors krašto finansiniuo
se sluogsniuose vargu ar išgirsi 
tuo reikalu palankų balsą. Ta
čiau tai nesvarbu, nes dauguma 
parlamento narių yra nuolan
kūs. Kas gi kreips dėmesį į ke
leto bankininkų nuomones?

Tačiau ne tik bankininkai ir 
korporacijų elitas pajus p. Ben- 
sono peilio ašmenis. Kaip tik 
daugiausia nukentės tie, kurie 
buvo sušildyti saulėtos “Just So
ciety”, “One Canada” šypse
nos ir kurie tikėjo, kad “Partici
patory Democracy” yra čia pat 
už kampo ir kad dalyvauti joje 
bus smagu.

Dabar daugelis jų norėtų pa
reikšti nepasitenkinimą. Bet 
kaip? Rašyti savo parlamento 
atstovui? Tai bereikalinga gai
šatis. Jis gal net negaus laiško. 
Gi jei ir gaus, ką jis gali daryti 
su jūsų laišku? Pasakyti ką 
nors? Kur ir kam?

Taip. This has been the Year 
of the Sack. 1970 will be the 
Year of the Crying Towel. Lai
mingų Naujų Metų.

Sulietuvino: pt.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avez 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Jaunieji talentai, nekartą dalyvavę meninėse programose. Iš kairės: Romualdas Juknevičius, 
Linda Marcinkutė, Regina Stončiūtė, Jonas Govėdas. Visi — torontiškiai Nuotr. B. Tarvydo

Pogrindis Rusijos plotuose
Richard V/urmbrand, buvęs ateistas, sovietų kalinys, dabar apaštalas • Jo knygos 

įvairiomis kalbomis, plati organizacija ir pokalbis su juo 
JURGIS GLIAUDĄ1967 m. pasirodžiusi knyga 

“Tortured For Christ” turėjo 
nepaprastą pasisekimą. Tai ro
do, kad norinčiųjų daugiau su
žinoti apie sovietinį religinį po
grindį yra gausu. Ši knyga buvo 
išversta į 16 kalbų, išleista kiše
ninio formato laida 250.000 egz. 
Vertimai jau paruošti į visą eilę 
Afrikos kalbų. Be abejonės, ir 
lietuvių vienas kitas bus įsigi
ję tos knygos egzempliorių.

Autorius — kas jis?
Knygos autorius yra liutero

nų pastorius Richard Wurm
brand. Gimęs Rumunijoje 1909 
m. ir praleidęs ten visą savo gy
venimą, kentėjo sovietiniuose 
kalėjimuose,' garsėjo savo nepa
prasta pamokslinę galia. Pate
kęs į laisvąjį pasaulį, jis sakė 
pamokslus Europoje, Pietų Af
rikoje, Australijoje ir dabar 
(laikinai) yra sustojęs Los An
geles mieste ir vadovauja “Je
sus For the Comunist World” 
organizacijai, kurios tikslas tal
kinti religinei pogrindinei veik
lai už geležinės uždangos. Orga
nizacija leidžia knygas, biulete
ni ir per jai žinomus kanalus re
liginius dalykus persiunčia į 
anapus, kartu talkindama šei
moms, kurių tėvai kalinami dėl 
religinių įsitikinimų.

R. Wurmbrand parašė kelio
lika knygų. Vienose yra jo reli
ginio credo išdėstymas, kitose 
jis vaizduoja savo išgyvenimus, 
kančias ir ateistinės indoktrina- 
cijos metodus sovietiniuose ka
lėjimuose, kur jis praleido treč
dalį savo gyvenimo.

čie netenka nagrinėti jo para
šytų knygų, kurios pasižymi reta 
išraiškos galia, sukrečiančiais 
sovietinio inferno vaizdais, kan
kinimų būdais. Visa tai lietu
viams, turėjusiems savo infer
no vaizdus Rainiuose, Praveniš- 
kėse ir kalėjimų vienutėse, yra 
šiurpulingai familiariška. Ta
čiau lietuviai, gerokai aptukę 
Amerikoje, ima galvoti, kad vi
sa tai tik buvę ir nebekartoja- 
mi sovietinės buities reiškiniai. 
Pastorius R. Wurmbrand sugrą
žina mus į 1950-60 metus, kai 
antireliginio persekiojimo siau
tulys buvo toks pat žiaurus, šiur
pulingas, kaip ir anksčiau. Reli
ginio persekiojimo metai neat
skiriami nuo ateistinio režimo, 
kurio didžiausias varžovas val
dyti žmogaus dvasią yra tikėji
mas į Dievą.

Pogrindinė Bendrija
Visą tą religinę struktūrą, ku

rią režimas nori sunaikinti, au
torius vadina “Pogrindine Bend
rija”, neskirdamas ortodokso, 
kataliko ar protestanto. Skirtu
mų jis nė nesikėsina pabrėžti. 
Pogrindžio kankinimuose lieps
noja tik ekumenizmas, primenąs 
pirmųjų krikščionių naikinimą 
cirkuose, Kaligulos ar Nerono 
soduose. Kiekvienas, tikįs Dievą 
ir išpažįstąs Jį, autoriaus vadi
namas krikščioniu. Jo vadovau
jama organizacija pripažįsta vi
sas Credo tiesas, bet organiza
cijos pareiškimuose nestokoja ir 
kritikos čia esančių Bendrijų 
santūrumui to didžiulio religi
nio pogrindžio, kuris gyvena ir 
plinta sukomunistintuose kraš
tuose. Organizacijos biuletenis 
turi nuostabių šaltinių, kur at- 
sninai daug religinio pogrin
džio detalių, tragedijų, kančių 
susiduriant su valdžios žiauru
mu.

Apie tą Dantės pragarą pra
lenkiančią tikrovę byloja ne tik 
knygos ten persekiojamųjų ra
šytojų. Anie tai visai realiai kal
ba ir sovietinė lokalinė snauda, 
neišleidžiama i užsieni. Ji savie
siems skaitytojams nuolat rašo 
anie viena ir kita įvykį, surastą 
si auta vaiku mokyklą, krikštą, 
religinį susibūrimą, pamokslavi
mą ir nan. Visa tai vadinama 
priešvalstvbine veikla, nažv- 
rnint kad “nusikaltėliai” iššif
ruoti. sugauti, nubausti. Ta vie
tinė viešoji spauda yra neišsen- 

karnas šaltinis, teikiąs tūkstan
čius religinio persekiojimo fak
tų.

Kalėjimuose laikomi asme
nys, kurie priklausė ar priklau
so Pogrindžio Bendrijai. Jų at
sparumas yra lygus pirmųjų'am- 
žių krikščionių atsparumui. Jie 
pasirenka kankinimus ir mirti 
dėl įsitikinimo. Toks jų tarpe 
buvo ir minėtos knygos auto
rius. Rumunijos kalėjime sukur
tas eilėraštis byloja krikščionies 
kalinio išgyvenimą:

Tą naktį Jėzus įžengė į mano vie
nutę. Koks liūdnas ir didus jis bu
vo! Sustojęs prie mano guolio, tarė: 
“Padėk ranką ant žaizdų manų.” Ant 
savo rankų jis turėjo nuobrėžas, tary
tum buvo ten retežiai. Aš pakilau 
nuo savo pilkšvo guolio. O, Viešpa
tie, iš kur ateini? Jis palietė man 
lūpas savo pirštu ir davė ženklą man 
tylėti... Kai pabudau iš miego, ma
no guolio šiaudai kvepėjo tartum 
rožės. Bet Jėzaus nebebuvo čia. Pro 
geležies pančius aš sušukau: “O kur 
esi, o Viešpatie?” Ant savo rankų iš
vydau jo rankų prisilietimo žymes...

Nenustebino Amerikos
Brutalaus ateistinio komuniz

mo banga plinta. Pasaulio libe
ralai talkino tai bangai užlieti 
Rusiją, vėliau ji persimetė Azi- 
jon. Dabar liberalizmas talkina 
tai bangai įsigalėti Afrikoj. Pa-

žydų kil

#%$

pagalbą 
tikintie-

Afrikos

Richard Wurmbrand, 
mės, buvęs ateistu, vėliau ta
pęs krikščioniu ir pastoriumi, il
gokai sėdėjęs komunistų kalė
jime Rumunijoj. Dabar gyvena 
JAV-se ir bando teikti 
komunistinių kraštų 
siems 
saulis nė nežino, kad 
kontinente gimsta viena po ki
tos komunistinio režimo valsty
bės. Visuomenei sakoma, kad 
tai yra tik reformatoriai, žemės 
reformų šalininkai, bet ne te
roru paremto režimo nešėjai.

Komunizmui tegalima prieš
pastatyti augštesnę idėją, pa- 
tremtą ne ekonominiais įtikinė
jimais, bet morale, principais, 
tai yra krikščionybe.

Iš R. Wurmbrando knygų ir 
tos organizacijos išleistų brošiū
rų matyti, kad jų apaštalavimas 
atremtas į antikinę kriščionybę,, 
kur meilė priešui neturi re
zervų.

Moderniam lietuviui tai gali 
atrodyti tam tikros rūšies idea
lizmu, kai siūloma meile prie
šui valdyti priešą. Tačiau amžių 
amplitudėje tai ir buvo krikš
čionybės kertinis akmuo. Ir tik 
vėliau, sandūroje su gyvenimo 
realybe, tezės, savitarpė nesan
taika, ritualas ir t.t. suskaldė, 
susilpnino esmę, krikščionvbės 
esminį postulatą mylėti priešą. 

Nuostabu, kad R. Wurmb- 
brando reveliacijos nešiurpdo 
pasaulio. Lygiai nuostabu, kad 
ir lietuvių atneštos sovietinio 
teroro reveliacijos nestebino pa
saulio. Amerikoje televizijos 
mašinerija, spauda isteriškai rė
kia dėl riaušių sąmyšyje užgau
to chuligano, bet žinios iš ana
pus netraukia masinės komuni
kacijos mašinerijos. Jos jai at
rodo netikros, sufabrikuotos, 
klaidinančios.

Tai yra atbunkančios ir pū
vančios visuomenės žymės. R. 
Wurmbrandas, būdamas Švedi
joje, pareiškė: “Jūs remiate su
kilėlius Afrikoje, bet ar žinote, 
kad jie yra paruošti Maskvoj ir 
Pekinge? Jie žudo ir naikina ki
taip manančius, jie žudo krikš
čionis žiauriomis priemonėmis. 
Ar jūs rūpinatės sovietų kalė
jimuose laikomais kankiniais?” 

1966 m. gegužės mėnesį atvy
kęs į JAV, pastorius R. Wurm
brandas liudijo senato vidaus 
saugumo taryboje. Jis buvo iš
kviestas čia pasisakyti dėl kai- 
kieno skleidžiamos nuomonės, 
esą komunistinio bloko valsty
bėse nėra religinio persekioji
mo. Jo liudijimas buvo drama
tiškas. Galbūt ir lietuviai atsi
mena tą liudininką, kuris nu
metė savo drabužius ir parodė 
apklausinėjimo komisijai 18 sa
vo žaizdų, gautų per 14 metų 
sovietiniame kalėjime. Beveik 
visuose JAV leidiniuose buvo 
įdėtos tos dramatiškos nuotrau
kos ... o

Susitikimas bute
Žinių agentūros “Catalyst” 

kviečiami, aš ir kolega Alg. Gus
taitis, gavome progą susitikti su 
tuo nepaprastu asmeniu R. 
Wurmbrandu.

Mes ir dar keli kiti aplan
kėm jį jo bute, apkrautame kny
gomis, spausdiniais, fotostatinė
mis nuotraukomis iš gausybės 
sovietinių šaltinių, dažnai nė ne
matytų užsienyje' lokalinių lei
dinių/'

Pastorius R. Wurmbrand — 
stambus, žilų plaukų vyras, pa
slaugus pašnekovas. Jo veide nė
ra išgyventų metų siaubo. Ma
tyti švelnus šypsnys ir susikau
pimas. Jis gerai kalba angliškai, 
ir tik nežinomos kalbos akcen
tas apšvelnina angliško tarimo 
šiurkštumą. Kartu su juo gyve
na jo žmona ir vedęs sūnus.

Didžiulė krūva iškarpų rodo 
jo sėkmingas ir dramatiškas mi
sijas. Dabar Los Angeles mies
te kas savaitę jis sako pamoks
lus protestantų bažnyčiose. Bil
ly Graham, vyskupas Sheen ir 
kt. savo atsiliepimais rodo susi
žavėjimą jo asmeniu ir jo ne
paprastą misiją — skleisti Jėzų 
komunistams, smurtu paremtai 
idėjai priešpastatyti krikščioniš
kos meilės idėją.

žydas, ateistas, krikščionis
Jo asmeninė istorija yra nuo

stabaus dramatizmo. Jis yra Ru
munijoje gimęs, žydų tautybės, 
ateistas jaunystėje. Savo atsiver
timą į krikščionybę jis laikąs 
Dievo valia ir paskirta misija. 
Tai kažkas panašaus į šv. Pau
liaus ar šv. Augustino atsiver
timą. Baigęs teloginius moks
lus. jis tapo mažos liuteronų pa
rapijos pastorium. Savo pamoks
lais netrukus išgarsėjo visoje 
Rumunijoje. Nors ten daugumą 
sudaro ortodoksai, bet tas nau
jas ir toks ankstyvas ekumeni
nis judėjimas, kuri R. Wurm
brandas sutelkė aplink save, su
laukė didelio dėmesio; Paskui 
atėjo valstybės žlugimo perio
das, rusu okupacija, suėmimai, 
kalėjimai, kankinimai, 14 metų 
kalėjimo vienutė, žmonos kali
nimas. Dvejus metus išbuvęs 
vienutėje, nuolatos ateistinės 
propagandos indoktrinuojamas, 
jis pamiršo aplink save viską, 
išskyrus vieną posakį, kuri kar
toja be atlaidos: “Jėzau, aš my
liu tave.”

Atrodo,- jis-nebuvo sunaikm-
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VAIKAI, TĖVAI, PLATINTOJAT”
AL. G1MANTAS

Kalbėti, kad išeivija mažai 
beperka knygų, nebūtų nieko 
naujo. Tą faktą gerai žinome. 
Žinome ir, galima sakyti, visas 
priežastis, prie to privedusias. 
Tad ši tema nėra nei nauja, nei 
originali. Bet kai gyvu žodžiu ir 
raštu gauni nusiskundimus iš 
ne taip jau dažnai sutinkamų 
lietuviškųjų knygų platintojų, 
kviečiančių spaudoje iškelti esa
mą padėtį,' negali nevykdyti to
kio pageidavimo, juoba, kai pra
šoma viso reikalo nei kiek ne- 
dramatinti, bet tik perduoti kas
dieninio gyvenimo faktus.

Kiek geresnė padėtis grožinės 
literatūros, ar tai būtų beletris
tika ar lyrika, bet jau kur kas 
blogiau su mūsų vaikams skir
tąja skaityba. Viena ar kita lei
dykla dar drįsta po truputį 
spausdinti knygeles vaikams, 
bet paklausai mažėjant vis ma
žiau kas ryžtasi imtis leidimo 
darbo. Neretu atveju pats au
torius turi padengti ir visos lei
dybos išlaidas, tikėdamasis, kad 
gal kokiu būdu ir grįš bent da
lis įdėtų lėšų. Pelno, honoraro 
gali tikėtis nebent toks, kuris 
serga nepagydomu optimiz mu

Pvz. stambioje lietuviškoje 
kolonijoje viena tautietė visu 
uolumu stengiasi platinti vaikų 
knygeles. Nėra suinteresuota ji 
jokiu honoraru — jei lieka vie
nas kitas doleris, tai tą patį pini
gą ji skiria kitoms knygelėms, 
kurias išdalina nemokamai. Ne
retu atveju likusias neišplatin
tas knygeles ji pati išparduo
da... sau, kad sekančiu mostu 
jas išdalintų sutiktiems vai
kams. Skundžiasi ji, kad knyge
les platinant šalinasi pažįstami, 
kiti stengiasi pro šalį nepraeiti, 
dar kiti tiesiog neteisybę į akis 
porina, girdi, tą ar kitą knygelę 
jau įsigiję kitur, kai tuo tarpu 
minėtos knygelės toje vietoje 
kitur negaunamos!

Vieną sekmadienį vietos sa
lėje žinomo jaunimo ansamblio 
koncertas. Tai puiki proga pa
skleisti jaunimui skirtąją skai
tybą. Salė buvo pripildyta žiūro
vais, Kalėdų šventės jau buvo 
čia pat, tad mūsų platintoja, pa
siėmusi 50 egz. naujausių leidi
nių, iliustruotų, tekainuojančių 
po vieną dolerį, atsistojo pato
gioje vietoje. Rezultatai — bu
vo parduota 10 knygučių. Liūd
na ne dėlto, kad tik tiek'tebuvo 
parduota, bet kad kaikurie tėvai, 
patiems vaikams priėjus prie

DISKUSINĖS MINTYS

PADIDINKIME DVASINĮ ĮNAŠĄ
J. KARPIS

“Tž” 1969 m. 50 nr. A. Mus
teikis atmeta Al. Gimanto pa
siūlymą sumažinti solidarumo 
įnašą ir rekomenduoja Lietuvių 
Bendruomenės veiklai ir tos 
veiklos finansavimui labai ašt
rias reformas. Reikalingas išsa
mesnis išsiaiškinimas. Lietuvių 
Bendruomenės statutu visi lie
tuviai savaime yra Bendruome
nės nariai. Reiškia, čia nebėra 
organizacijoms įprastos narių 
registracijos, nebedaromi for
malūs pasižadėjimai ar įsiparei
gojimai ir nebenustatomas įsto
jamasis bei nario mokestis.'LB 
veiklai reikalingos lėšos yra tel
kiamos solidarumo įnašais, ku
rių minimumą nustato Bendruo
menės vyriausi organai. Jų ap
skaičiavimu, visi dirbantieji, 
kasmet sumokėdami po $2 soli
darumo įnašo, sutelktų pakan
kamai lėšų plačiai ir normaliai 
LB veiklai finansuoti. Tokiu at
veju kyla tik solidarumo įnašų 
sutelkimo klausimas, bet ne di
dinimo reikalas. Tiesa, įnašų tel
kimą labiausiai apsunkina ta ap
linkybė, kad solidarumo įnašas 
tėra tik moralinis įpareigojimas 
ir tai dar nevisiems LB nariams, 
o tik dirbantiesiems. Vien dėlto 
už solidarumo įnašo nesumokė- 
jimą niekam negali būti taiko
mos sankcijos. Net ir dirban
tis lietuvis dėl kurių nors prie
žasčių nesumokėjęs solidarumo 
įnašo dar negali būti išskirtas iš 
LB, juo labiau iš tautinės visuo
menės. Gal solidarumo įnašo ne
mokantys yra mirštantys lietu
viai, bet niekam nėra duotos tei
sės juos mėtyti per tvorą. Taip 
pat netikslu šį klausimą statyti 
tokioj plotmėj, kad tik solidaru
mo įnašo sumokėjimas kaiką pa
daro tikru lietuviu, o jo nesumo- 
kėjimas kiekvieną nužemina į 
dvasinius elgetas. Tikro lietuvio 
sąvoka reikalauja iš kiekvieno 
lietuvio šiek tiek daugiau są
moningumo ir dvasinio įnašo. 
Dvasinio elgetos sąvoka nusako 
dvasinių vertybių visišką nete
kimą, kas reiškia žmogaus nu
žmogėjimą.

Šitaip žiūrint į dalykus atro
do, kaa visai atpuola reikalas 
svarstyti solidarumo įnašo maži
nimo ar didinimo klausimą. Vie
nok taip nėra. Solidarumo įnašo 
tas tik dėlto, kad jo vardas bu
vo žinomas užsieniui. Vėliau jis 
buvo išpirktas iš Rumunijos ka
lėjimų specialaus protestantų 
komiteto Švedijoj už 10.000 do-

(Nukelta į 6-tą psl.'1 - * 

stalo ir pradėjus vartyti, tiesiog 
plėšte plėšė juos nuo stalo, lyg 
kažkur skubėdami, lyg bijoda
mi, kad vaikai nepapraštytų 
pirkti arba kad platintojas ne
pasiūlytų įsigyti (“Einam, einam, 
greičiau' vaikeliai...”).

Panašus atvejis buvo kita 
proga. Kalėdinis vaikų parengi
mas. Salėje pilna mažųjų klege
sio, žiūrovų, vaidintojų, tėvelių. 
Visų nuotaika šventinė, pakili. 
Vaikučiai scenoje ne tik vaidi
no, bet ir deklamavo, skaitė. 
Gražu, miela. Juk viskas atlie
kama gimtąja kalba. Vieni silp
niau, kiti geriau lietuviškai kal
ba, bet pastangos gražios ir ver
tos pagyrimo. Dar būtų geriau, 
jei tėvai nepagailėtų savajam 
prieaugliui ir lietuviškos skai
tybos. Tai prisidės ir prie geres
nio tėvų kalbos pažinimo ir. visų 
lietuviškųjų nusiteikimų žadi
nimo. Mūsų platintoja atvyko su 
glėbiu knygų — negi praleisi 
tokią puikią' progą! Rezultatai 
buvo dar menkesni — tepar- 
duota vos penkios knygos!

Viena mažųjų literatūros au
torė, pati siuntinėjanti platinto
jams savąsias knygas, skundžia
si, kad platintojai nevisada yra 
skubūs atsiskaityti. Platintojai 
esą jai skolingi virš 200 dole
rių. Į pakartotinus laiškus ne
siteikiama net ir atsakyti. Gali
mas dalykas, kad knygos nepar
duotos, gal ir toliau guli platin
tojų stalčiuose, bet nesusilaukti 
jokio atsakymo kažkaip skaudu 
ir nyku. Atseit, vienu atveju tė
vai nėra uolūs įsigyti lietuviš
kųjų knygelių, kitu atveju pla
tintojai stokoja pareigingumo 
autoriams.

Praėjo šventės. Visi gavome 
ir patys dalinome kitiems įpras
tąsias dovanas. Džiaugėmės vi
sokiais niekeliais, nepatingėjo
me ir patys kitiems išsiųsti, da
lykų, be kurių mūsų draugai, 
giminės ar bičiuliai pilnai gali 
apsieiti. Būtų įdomu sudaryti 
bent mažą statistiką, kiek perei
tų švenčių metu vieni kitiem pa
dovanojome lietuviškų knygų 
(suaugusiems ir vaikams), kiek 
užsakėme lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų. Nėra jokios galimy
bės tai patikrinti, tegalima tik 
spėlioti stebint aplinką ir savuo
sius artimiau pažįstamus. Pride
dant knygų platintojų patyri
mus, galutinės išvados nebūtų 
labai džiaugsmingos visai lietu
viškąja! raštijai.

klausimas visuomet buvo aktua
lus ir jis darosi vis aktualesnis. 
Jis aktualėja ne dėlto, kad jis 
permažas ar perdidelis, o dėlto, 
kad solidarumo įnašo mokėtojų 
skaičius niekad nebuvo pakan
kamas. .Va, čia slepiasi dilema. 
Padidinimas solidarumo įnašo 
visai suprantamai dar sumažin
tų mokančiųjų skaičių. Pinigi
nis rezultatas būtų toks pat ar 
dar 'blogesnis. Solidarumo įna
šo pakeitimas LB nario mokes
čiu greičiausiai išspręstų finan
sinį klausimą, bet tuo pačiu me
tu pastatytų prieš daugybę kitų 
klausimų struktūrinėje, organi
zacinėje ar net idėjinėje srityje. 
Vien dėl to toks klausimo iš
sprendimas negali būti priimtas. 
Tad lieka tik jieškoti geresnių 
kelių ir būdų solidarumo įna
šams telkti. Vienas iš tokių siū
lymų buvo Al. Gimanto “Prašy
dami mažiau, gausime daugiau”. 
Žinoma, galima jo siūlomos for
mulės ir nepriimti. Galbūt jo pa- 
pasiūlymas neišsprendžia solida
rumo įnašų telkimo problemos, 
bet yra aišku, kad negalima nuo 
konstruktyvaus išeities jieškoji- 
mo kelio nuklysti į destrukty
vaus pobūdžio pasiūlymų take
lius. Problemos tikrai neišsprę
sime pasmerkdami ir nusigręž- 
dami nuo tų, kurie dėl vienų ar 
kitų aplinkybių nevykdo įparei
gojimų.

Visi sutinka, kad LB veiklai 
yra reikalingos lėšos. Niekas ne
ginčija, kad tos lėšos turi atei
ti iš bendruomenės, vienok 
praktiškame gyvenime atsitinka 
kartais kitaip ir užtat tenka jieš
koti nemokėjimo priežasčių. At
rodo. kad šios problemos šaknys 
glūdi lietuvių bendruomenės pa
syvume. Apsidairius labai leng
va pastebėti, kad lėšų trūkumas 
yra mažiau aliarmuojantis, ne
gu bendruomenės abejingumas 
bendrai veiklai. Daugelyje kolo
nijų yra mažiau vargo surinkti 
solidarumo įnašus, negu suda
ryti anylinkės valdybą, žmonės 
neateina į susirinkimus, nedaly
vauja rinkimuose ir nesidomi 
bendra veikla. Tose vietovėse, 
kur gyva veikla, nėra solidaru
mo įnašų surinkimo problemos. 
Iš šių kelių faktų pasidaro vi
sai aišku, kad problemos iš
sprendimas glūdi bendruome
nės išindinime aktyvesnei beųd» 
rai veiklai, kuri burtu apiewfiave 
didesni žmonių skaičių ir plėšiu
si į gilesnius bendrų ĮnterestĮ 
sluogsnius.



® PAVERGTOJE Tty IHEJE
SVEČIO (SPŪDŽIAI
Pernai vasarą JAV viešėjusio la

kūno, žurnalisto ir rašytojo Jono 
Dovydaičio įspūdžius paskelbė “Gim
tasis Kraštas” sausio 15 d. laidoje. 
Svečias sakosi Čikagoje sutikęs bū
relį senų Lietuvos aviatorių. Buvu
siems karo lakūnams neteko čiupi
nėti vairolazdės, nes reikėjo rūpin
tis pastogės įsigijimu, vaikų išmoks
linimu. J. Dovydaitis mini buvusius 
kauniečius, įsteigusius Čikagos lietu
vių aeroklubą, nupirkusius lėktuvą 
“Perkūnas”. Jaunesniosios kartos 
aviacijos bičiulių eilėms priskiria 
architektą V. Pesecką, inž. E. Jašiū
nų, statybininką Talandį. Užsimena 
ir apie V. Kaminską, Kalifornijoje 
pasistačiusį savo konstrukcijos lėk
tuvą. J. Dovydaitis apgailestauja, kad 
išeivijos lietuviams neprieinamas 
sklandymo sportas, pamėgtas Lietu
voje. Entuziastams būtų perbran- 
gi sklandytuvo ir lėktuvo nuoma. 
Paklaustas apie išeivijos lietuvių li
teratūrą,. J. Dovydaitis konstatavo: 
“Žinia, ji ten neturi gausaus skaity
tojo, neturi gyvojo šaltinio — tėvy
nės žemės, atgaivinančios kiekvieną 
kūrinį gyvenimo tiesa. Ir jei geriau
si anapus gyvenančių rašytojų kūri
niai išimtinai remiasi praeities atsi
minimais, tai apie dabartį naujuose 
veikaluose jauti miglotą, padriką, me
niniu atžvilgiu nelabai įtikinamą žo
dį. Nuovargis, skubėjimas, ameriko
niškos dinamikos negatyvūs pėdsa
kai dvelkia iš naujųjų knygų pusla
pių ...” J. Dovydaitis pastebi: “Kur
ti emigrantui rašytojui sunku. Nėra 
ten profesionalų rašytojų (gal tik 
vienas pensininkas romanistas, ku
riam padeda egzistuoti turinti darbą 
žmona). Visi kiti dirba fabrikuose ir 
prie rašomojo stalo sėda tik trumpu 
laisvalaikiu. Iš knygų ten nepragy
vensi. Ir tas, kuris rašo tokiomis ne
lengvomis sąlygomis, vertas pagar
bos. Jis, matyt, negali nerašyti...” 
Taikli yra J. Dovydaičio pastaba, 
kad neblogai materialiniu požiūriu 
įsikūrusi išeivijos visuomenė mie
liau perka dailininkų kūrinius nei 
rašytojų knygas. J. Dovydaitis pa
sisako prieš romanų siužetus, vaiz
duojančius gyvenimą sovietų okupuo
toje Lietuvoje, nes autoriams jis 
esąs nepažįstamas. Jis skeptiškai 
žiūri į kaikuriuos premijuotus kū
rinius, kadangi jie premijų esą su
silaukę “daugiau už politine pagie
žą, apmaudos tulžį, negu už literatū
rines vertybes”, čia J. Dovydaitis 
parodė savo tendenciją. Toks mas
tas vartojamas tik okup. Lietuvoje. 
Silpniems kūriniams taiklių įvertini
mo žodžių, esą, nepašykšti jaunosios 
kartos kritikai. Čikagos lietuvių jau
nimas lanko lituanistines mokyklas, 
bet silpnokai kalba lietuviškai — ne
išsiverčia be svetimų žodžių. Pasku
tines įspūdžių mintis J. Dovydaitis 
skiria išeivijos jaunimui: “O tai, kad 
lietuviškas jaunimas leidžia savo lei
dinius, turi savo požiūrį į įvairias 
visuomenines problemas, taip pat ir 
bendradarbiavimą su tėvų kraštu, 
manau, logiškas istorinis dėsnis. 
Jaunieji visada peržiūri senąsias 
vertybes. Gyvenimas juos keičia, o 
jie gyvenimą.”

BALTIJOS GINTARĖLIAI
Kauno sporto halėje įvyko II tarp

tautinis moksleivių šokių konkursas 
“Baltijos gintarėliai-70”, kuriame 
dalyvavo 50 jaunųjų šokėjų porų, jų 
tarpe Lenkijos ir R. Vokietijos atsto
vai. Stipriausi šį kartą buvo mask
viečiai: I vietą laimėjo J. Korovia- 
kovskaja ir V. Ivanovas, II — G. Sa
vina ir S. šliachovas. Trečioji vieta 
teko taliniečiams Enki Oun ir Ule 
Koni, IV — kauniečiam Editai Kond- 
ratavičiūtei ir Ričardui Šatkauskui. 
Prizus laimėtojams įteikė geriausio
ji pramoginių šokių pora — kaunie
čiai gydytojai Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos. Pastarasis buvo priverstas 
konstatuoti: “Jeigu respublikos augš- 
čiausios klasės poros varžosi ant 
tarptautinių parketų, tai žemesniųjų 
klasių šokėjai kelia rimtą susirūpi
nimą. Ir tik auganti šokėjų karta, 
jei ji bus teisingai puoselėjama, gali 
išspręsti šią problemą...” č. Nor
vaiša siūlė įsteigti metodinį centrą 
pramoginių šokių vystymuisi Lietu
voje koordinuoti. Jauniausios šokėjų 
poros (13—12 metų amžiaus) prizas 
buvo paskirtas kauniečiams — Mary
tei ir Romualdui Mackeliams, Rūtai 
Rudzevičiūtei ir Kęstučiui Marcin- 
koniui. Konkurso dalyviams grojo ir 
koncertą surengė M. Tamošiūno va
dovaujamas Kauno dirbtinio pluošto 
gamyklos orkestras “Oktava”.

GIMNAZIJOS GARBEI
Joniškio gimnazija, dabar vadina

ma I vidurine mokykla, savo pen
kiasdešimtmetį atžymėjo buvusių 
auklėtinių darbų paroda. Mokyto
jai ir mokiniai džiaugėsi K. Korsa
ko, J. Avyžiaus knygomis, A. Jasu- 
ėio literatūriniu palikimu, J. Mace

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 9.30 — 8 vs 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. i 

liepos ir Rugpjūčio mėn. 
dieniais “Talka" uždaryta. 

9.30— 5 v. p.u.
9.30 — 5 v. p.p.
9 JO — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

*>perlaidas (money orderius). Užtikrintas indėlių saugumas. Kapt 
talas — viri

Nemokami gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če-

vičiaus poezijos rinkiniais, literatū
ros kritiko K. Ambraso straipsniais, 
mokytojos J. Janišauskaitės redaguo
tais vadovėliais. Be mokytojo J. 
Vainausko dailės darbų, savo kūri
nius parodai buvo atsiuntę grafikai 
N. J a tūly tė, V. Jasaitis, plakatistas 
J. Galkus, vitražistas S. Kazimierai
tis, dailininkai R. Gabrėnaitė, S. 
Prancuitis, K. Preikštas ir kt. V. 
Kugevičiui atstovavo meninės foto
nuotraukos. Naują dainą savo mo
kyklai sukūrė kompoz. A. Raudoni
kis.

BENZINO SRIUBA
“Tiesos” sausio 18 d. laidoje F. 

Laurinaitis rašo: “Parsinešęs vakare 
kibirą benzino, Stančikų kaimo gy
ventojas Vincas Kanapickas pastatė 
jį virtuvėje šalia kitų kibirų su van
deniu. Atsikėlęs anksti rytą, jis už
kūrė krosnį, šliukštelėjo į puodą pu
sę kibiro... benzino ir ėmė laukti, 
kol užvirs... Įkaitęs benzinas užsi
liepsnojo. Norėdamas užgesinti ug
nį, Kanapickas griebė kibirą ir ant 
liepsnos išvertė... likusį benziną. 
Kai į gaisrą atvyko Trakų rajono ug
niagesiai, medinis namas jau baigė 
degti.”

KLAIPĖDOS SENAMIESTIS
Rašytojas Romualdas Lankauskas, 

jau nekartą spaudos puslapiuose kė
lęs Klaipėdos senamiesčio liūdną 
būklę, “Literatūros ir Meno” 1969 m. 
gruodžio 20 d. laidoje rašo: “Prieš 
mėnesį, vėl apsilankęs senamiestyje, 
dar kartą tuo įsitikinau. Įdomus, ver
tingas tiek istoriniu, tiek architektū
riniu požiūriu senamiestis labai ap
leistas, namai nerestauruojami ir tin
kamai neprižiūrimi. Daugelį metų čia 
nieko nebuvo daroma. Namai stovėjo, 
palikti likimo valiai, seni čerpių sto
gai visai prakiuro. Tiesa, dabar vie
nas kitas stogas uždengtas baltu ši
feriu, kuris labai nesiderina su tra
dicine raudona senamiesčio stogų 
spalva ir byloja apie skonio stoką 
arba paprasčiausią abejingumą. Tuo 
būdu architektūrinis ansamblis smar
kiai darkomas, iškraipomi per šimt
mečius susiklostę charakteringi bruo
žai. Tenai, kur būtina rūpestingai 
restauruoti, pasitenkinama grubiu, 
dažnai nevykusiu remontu, pavyz
džiui, tvarkant trijų aukštų narną 
prie tilto per Danę (Montės gatvė
je). Senamiesčio gatvėse tvyro žemių 
ir akmenų krūvos. Šitose vietose 
dar neseniai stovėjo seni, apleisti, 
bet vis dėlto gana dailūs namukai. 
Jie nugriauti. Taip atsitiko Kasty
čio ir kitose gatvėse. Visa tai buvo 
daroma miesto vykdomojo komiteto 
įsakymu, vyriausiajam architektui 
nuolaidžiaujant, o gal net pritariant. 
Kodėl? Kokiais argumentais galima 
pateisinti šitą griovimo maniją, šitą 
žalą senamiesčiui, mūsų kultūrai? 
Gal būt, tuo, kad namai buvo seni, 
sukėžę. Bet tiems “sukežusiems” na
mams nugriauti prireikė trakto
rių. .Apie senamiesčio tvarkymą 
vykdomasis komitetas tarėsi su dai
lininkais ir architektais, bet jų pata
rimus ir pasiūlymus jau spėjo už
miršti. Lietuvos muzėjų ir kultūros 
paminklų apsaugos valdybos viršinin
ko pavaduotojas E. Misiulis pritaria 
R. Lankauskui: “. .. Klaipėdos sena
miesčio padėtis sunki. Faktai, išdės
tyti rašytojo R. Lankausko laiške, 
tikri. Manome, kad šiuo klausimu iš 
esmės turėtų pasisakyti Klaipėdos 
miesto vykdomasis komitetas.”

MEDAUS PARODA
Maskvos biologijos muzėjuje kau

niečiai bitininkai surengė parodą, 
kuri lankytojus supažindino su įvai
riomis medaus rūšimis, gydomosio
mis savybėmis, panaudojimu kulina
rijoje. Parodoje taipgi buvo išstaty
ti lietuvių medaus tyrinėtojų žurna
luose paskelbti straipsniai. Praneši
mą apie medaus taikymą medicinos 
praktikoje padarė gydytojas J. Lei
pus, apie vitaminizuotų medaus rū
šių gamybą — V. Kazlauskas.

“ŽIEMOS PUOKŠTĖS”
Naujųjų Metų atostogų metu Vil

niaus parodų rūmuose buvo sureng
ta respublikinė jaunųjų gamtininkų 
“Žiemos puokščių” paroda, kurioje 
su gėlių puokštėmis dalyvavo moks
leiviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Plungės, Jurbarko ir kitų vietovių. 
Karmėlavos vidurinė mokykla paro- 
don atvežė jaunųjų gamtininkų al
bumą “Gėlių puokščių istorija ir 
komponavimas”. “Komjaunimo Tie
sos” koresp. P. Dirgėla mini gėlių 
puokštes “Svaja”, “Dykuma pavasa
rį”, “Aukštadvario smėlynai”, “Ar
tojėliai”, “Pirmajam mokytojui” 
D';", parodos tikslas nėra estetinis- 
pedagoginis, o propagandinis. Antai, 
Varėnos rajono Slučajaus vidurinės 
mokyklos aštuntokė Aldona Kava
liauskaitė paruošė puokštę “Leni
nui”, kurio šimtajam gimtadieniui, 
kaip ir eilė kitų renginių, skiriama 
ir ši paroda. V. Kst.

Mokame už: 
depozitus ____________5%
šėrus _____  5,5%
už vienų metų terminuotus 
indėlius . _____________ 8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš____ 10%
nekfln. turto paskolas iš 9%

Montrealio šeštadieninės mokyklos mokiniai, atlikę gražią kalėdinę programą
Nuotr. Tony Laurinaičio

DELHI-TiLLSONBURG 
Lietuvos' nepriklausomybės atkūrimo - 

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 
Įvyks Delhi lenkų salėje 

š. m. vasario 7 dieną, šeštadienį, 7 v. v. 
Meninėje programoje dalyvauja

Londono Lietuvių Jaunimo Ansamblis "BALTIJA" 
drauge su Delhi lietuvių jaunimu 

Ansambliui vadovauja kun. B. Pacevičius 

Po to bus gero muzika, šokiai, bufetas ir turtinga 
loterija. Vietos, apylinkių ir artimesnių kolonijų 
lietuviai prašomi dalyvauti mūsų tautinės šventės 
minėjime.

Delhi lietuviškų organizacijų 
komitetas
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S HAMILTON
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS. 

Katalikių m-oterų skyrius Jaunimo 
Centre vasario 10, antradieni, 6.30 v. 
v., ruošia Užgavėnių blynų vakarie
nę ir kviečia Hamiltono bei apylin
kės visuomenę gausiai dalyvauti. Bus 
trumpa meninė programa, o po to 
visi galės smagiai pasišokti. Taip pat 
veiks bufetas. Vakarienės kaina su
augusiems — S2.50, o jaunimui — 
$1. Tad iki pasimatymo šiame tra
diciniame parengime. Narė

TRADICINĮ ZUIKIŲ BALIŲ šiais 
metais rengia Skautams Remti Tėvų 
Komitetas. Balius Įvyks vasario 7 d. 
Jaunimo Centre. Keturios geriau
sios kaukės gaus vertingas premi
jas; veiks laimės staliukai ir loteri
ja bei įvairių užkandžių ir gėrimų 
bufetas. Gros geras Benni Ferri or 
kestras.

“GYVATARAS” intensyviai dirba, 
ruošdamasis savo dvidešimtmečio 
sukaktuviniam koncertui Atvelykio 
sekmadieni, balandžio 5 d. Koncerto 
išvakarėse Jaunimo Centre bus sma
gūs šokiai-balius, kuris žada, būti 
skirtingo pobūdžio. Sekmadienio kon
certe turėsime progos išgirsti sol. 
Violetą Bendziūtę iš Filadelfijos ir 
Vaclovą Verikaitį, pamatyti apie 
100 “Gyvataro” šokėjų. Šoks visi — 
seni ir jauni. Kviečiame iš anksto 
šias dvi dienas pasilikti laisvas nuo 
kitų parengimų ir pabūti “Gyvataro” 
svečiais. D.

JAUNIMO CHORO repeticijos 
vyksta kas sekmadienį 4 v. p. p. par. 
salėje. Vis naujų mergaičių atvyksta 
į chorą. Papildomai įsijungė šios: 
J. Grybaitė, A. Juzaitytė, S. Butke
viciute, J. Kybartaitė, R. Jusytė, L 
Urbaitytė, L. Zubaitė. Vėliau, tiki
mės, įsijungs ir berniukai. Todėl visi 
berniukai nuo 16 m. amžiaus, norį 
dalyvauti jaunimo chore, prašomi re
gistruotis pas J. Pleinį tel. 527-4876. 
Reikia bent 20 berniukų, norinčių 
dainuoti chore. Susidarius reikiamam 
skaičiui berniukų, prasidės repeti
cijos.

LINKSMA VAKARIS, ruoštas atei
tininkų tėvų komiteto, sausio 17 d. 
praėjo jaunatviškoje nuotaikoje. Da
lyvių atsilankė arti 200. Ypač buvo 
gausu jaunimo, kuris sudarė didžią
ją dalį publikos. Tikrai buvo smagu 
stebėti, kad jaunimas moka gražiai 
linksmintis kartu su tėvais. Toron
to moksleiviai ateitininkai visus 
linksmai nuteikė savo komiška pro
grama, o “Aukuro” aktorius K. Bun- 
garda paskaitė poeto A. Gustaičio 
humoristinių eilėraščių. Jiems nuo
širdi padėka. Taip pat rengėjai dė
koja visiems aukotojams už fantus 
ir pinigus loterijai; A. Pilipavičiui. 
A. Dirsei, K. Butkevičiui, J. Ado- 
mauskui už laimės staliukui Didžiau
sia padėka parapijos klebonui mons. 
J. Tadarauskui, kuris matydamas 
gražiai besilinksminantį jaunimą, lei
do naudotis sale nemokamai.

KNIGHT RADIO & 
TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont. 

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE & 

ZENITH BENDROVĖMS 

Savininkas Algis (AU Pilypaitis

ABITURIENTŲ PAGERBIMAS 
įvyko sausio 17 d. linksmavakario 
metu. Atvyko 13 abiturientų: B. Auš- 
rotaitė, K. Budininkaitė, D. Deksny- 
tė, K Pareštytė, R. Ročytė, K. Sta- 
siulytė, I. Urbaitytė, J. Elvikis. V. 
Kažemėkas. M. Kezys. H Leparskas, 
G. Perkauskas ir R. Sakalas. Ateiti
ninkų sendraugių skyriaus pivn. J. 
Pleinys visus pristatė publikai. Svei
kinimo žodį tarė klebonas mons. J. 
Tadarauskas, o KLB Hamiltono 
apylinkės pirm. A. Juozapavičius pa
sveikino baigusius gimnaziją* ir įtei
kė prisiminimui po knygą “Lithua
nians in Canada”.

M. B. POVILAIČIAI iš Tillsonbur 
go atsiuntė ateitininkų veiklai S10. 
Jiems nuoširdus ačiū.

HAMILTONO ATEITININKŲ me
tinė šventė įvyks gegužės 2—3 d.d.

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
moksleivių ateitininkų slidinėjimo 
sekmadienio popietė sausio 18 d. 
praėjo gana smagiai. Jai su dideliu 
būriu pagalbininkų vadovavo jų glo
bėja E. Gudinskienė.

J. P.
BERNIUKŲ JAUNIAI “A” praė 

jusi sekmadienį žaidė CYO rungty
nes su St. Margaret Mary parapija. 
Mūsiškiai laimėjo 36:29. Žaidė: 
Kęst. Kalvaitis 10, Kęst, šeštokas 8, 
J. Elvikis 8, Gedrimas 6, Šniuolis 2, 
Todorowich 2. — Daug berniukų, 
“Kovo” narių, žaidžia gimnazijų 
krepšinio komandose ir pasižymi 
kaip geri žaidikai. Pvz. Rimas Saka
las žaidžia Hillpark gimnazijoj, yra 
komandos kapitonas ir laikomas ge
riausiu žaidiku toje komandoje. Kęst. 
Kalvaitis priklauso Aidershot gim
nazijos komandai, daugiausia taškų 
(20) laimėjo per rungtynes. Algis 
žilvitis žaidžia Cathedral gimnazijoj; 
per vienas rungtynes iškovojo net 24 
taškus. — Mergaičių krepšinio tre
niruotės vyksta kiekvieną pirmadie
nį 6 v. v. Jaunimo Centre. Norinčios 
žaisti krepšinį, prašomos kreiptis į 
komandos kapitonę D. Grajauskaitę 
522-2698. — Gedas Paltarokas, žino
mas kaip geras stalo teniso žaidėjas, 
praėjusią savaitę lauko teniso Thist
le Club turnyre vyrų individualinėse 
žaidynėse laimėjo I vietą. Hamilto
no “Spectator” įsidėjo nuotrauką su 
aprašymu ir neiškraipyta pavarde.

A d vokalas 

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

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-S781
Hamilton, Ontario

LONDON, ONT.
ARTĖJA VASARO 16. Londono 

jaunimo ansamblis “Baltija” žada šią 
didelę šventę paminėti net trijose 
vietose. Vasario 7 d. ansamblis vyks 
į Delhi. Šią vietovę “Baltija” aplan
ko kiekvienais metais kokia nors su
kaktuvine proga ir atsiveža vis tur
tingesnę, naujesnę ir įdomesnę pro
gramą. Tikimės, kad ir šiais metais 
Delhi bendruomenė nebus apvilta, 
nes atvešime naujų šokių ir dainų. 
Be to, ansamblis atliks kun. B. Pa- 
cevičiaus parašytą ir surežisuotą 
vaizdelį “Pavasarėjant”. Tai jautrus, 
gyvas, Vasario 16 pritaikintas vaiz
delis. Vasario 14 d. “Baltijos” an
samblis, kartu su jaunąja “Baltija” 
ir šeštadienine mokykla atliks pro
gramą Londone. Minėjimas įvyks pa
rapijos salėje. Jį rengia Bendruome
nės valdyba. Vasario 15 d. “Baltija” 
pirmą kartą vyks į Windsora, kur 
windsorieciai irgi turės progos 
pamatyti montažą “Pavasarėjant”. 
Labai gaila, kad “Baltija” turėjo at
sisakyti išpildyti programą St. Cat- 
rarines vasario 7 d., nes buvo jau 
anksčiau pažadėjusi vykti i Delhi.

B. K.

Sveikinam laimėtoją. — Sporto klu
bo “Kovas” valdyba nuoširdžiai dė
koja savo rėmėjams už finansinę pa
ramą: mons. dr. J. Tadarauskui. J. 
Kažemėkui, Alg. Pilipaičiui, Lengni- 
kui, p. Sakavičienei, A. Dirsei, p. 
Pilipavičiui, V. Kybartui. Be jūsų 
paramos, mieli rėmėjai, valdybai 
neįmanoma būtų išvystyti sportinę 
veiklą. Vald. sekr.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SU
SIRINKIMAS įvyko 1970 m. sausio 
4 d. Pradėjome su malda. Per pra
nešimus sužinojome, kad bus links- 
mavakaris, kad reikia surinkti senas 
kalėdines korteles, kurios bus iš
siųstos į misijas, kad bus ekskursija 
į Otavą. Po to sekė Mariaus Gudins- 
ko žiemos kursų apžvalga Dainavo
je. Klausydamiesi jo pranešimo, su
sirinkimo dalyviai jautėsi, kad jie ir
gi ten buvo. Šio susirinkimo bendra 
tema „buvo pristatyti penkis ateiti
ninko principus: katalikiškumas — 
A. Gudinskas, tautiškumas — Gry
baitė ir O. D. Grajauskaitė, visuo
meniškumas — Kamaitis ir K. Ur
bonavičius, inteligentiškumas — Ka
žemėkas ir J. Trumpickas (šeimyniš
kumas nebuvo pristatytas). Buvo
me suskirstyti į dvi grupes ir turė
jome diskutuoti šiuos klausimus: 
ar ateitininkas turi mokėti lietuvių 
kalbą? Ar yra prasmės būti lietuviu 
šiandien ir čia? Ar galima suderinti 
gyvenimą Amerikoje ir dalyvavimą 
jos kultūriniame, visuomeniniame 
bei socialiniame darbe, priklausant 
prie lietuvių visuomenės? Už ko te
kėtum — lietuvio, ką vestum — lie
tuvę? Visi dalyvavę moksleiviai su
tiko, kad reikia šiame krašte mokė
ti lietuvių kalbą, nes be jos negalė
si dalyvauti organizacijose. Galima 
dalyvauti amerikiečių ar kanadiečių 
visuomeniniame darbe. Beveik visi 
pasisakė, kad tekėtų tik už lietuvio, 
vestų tik lietuvaitę. J. Pleinys tarė 
užbaigos žodį; taip pat padėkojo kun. 
J. Gaudzei už surengimą religinio 
savaitgalio. Tokių diskusinių susi
rinkimų laukiame daugiau. Baigėme 
malda. Saulius Balsys

NAUJAS TAUTOS FONDO PIR
MININKAS. Tautos Fondo atstovy
bė Kanadoje, vieton atsisakiusio K. 
Milerio, Hamiltono apyl. Tautos Fon
do pirmininku pakvietė visuomeni
ninką. Juozą Stonkų, kuriam yra pa
vesta sudaryti naują TF apylinkės 
atstovybę. Hamiltono apylinkė yra 
viena iš stambiųjų TF lėšų teikėjų, 
surenkant! kasmet vis didėjančias 
sumas. Tai nuoširdūs darbo vaisiai 
buvusių ilgamečių apylinkės TF pir
mininkų: J. Mikšio, A. Vainausko, 
L. Skirpkutės, K. Milerio ir kitų jų 
valdybų narių. Gerb. klebonas mons. 
dr. J. Tadarauskas ir naujam apylin
kės TF pirmininkui J. Stonkui bei 
jo sudarytai atstovybei pažadėjo vi
sokeriopą paramą. Todėl tikime, kad 
Hamiltonas ir ateityje bus stambi at
rama pavergtos Tėvynės laisvinimo 
darbe. TF atstovybė Kanadoje

SUDBURY, ONT.
LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

valdyba rengia vasario 7 d., 6.30 v. 
vakaro, 130 Frood Rd., ukrainiečių 
salėje Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 52 metinių minėjimą ir 
kviečia visus tautiečius dalyvauti su 
draugais bei svečiais. Bus paskaita. 
A. Kusinskio vadovaujamas choras 
atliks lietuviškų dainų pynę. Progra
moje dalyvaus ir jaunimas. Geras 
orkestras, veiks bufetas. Laukiame.

Apylinkės valdyba
KUN. ANTANAS SABAS drauge 

su broliu kunigu Augustinu, Mani- 
touwadge klebonu, sėkmingai atosto
gauja šiltuose kraštuose. Kar.
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J. A. Valstybės

VACLOVAS ALKSNINIS mirė nuo 
širdies smūgio š.m. sausio 16 d. Niu
jorke, savo bute Maspethe. Buvo vie
nas veikliausių visuomenininkų Niu
jorko lietuvių tarpe. Jis reiškėsi ir 
Lietuvos laisvinimo veikloje, nes vi
są eilę metų buvo Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos atstovu VLIKo 
taryboje. Velionis buvo gimęs 1902 
m. gruodžio 15 d. Giraitės k., Seinų 
apskr. Nepr. Lietuvoje buvo Lietu
vos kariuomenės savanoris, baigė ka
ro mokyklą, pasiekė kapitono laips
nį, buvo aktyvus Šaulių S-gos narys. 
1943 m. buvo kalintas nacių Stutt- 
hofo koncentracijos stovykloje. Liko 
nuliūdusi žmona Gabrielė, sūnūs — 
Vytautas ir Algirdas su šeimomis, 
brolis Vincas ir kiti giminės. Atsi
sveikinimas su velioniu įvyko sausio 
18 d. Palaidotas sausio 19 d. Cypress 
Hills kapinėse Brooklyn, N.Y. E.

J. LEŠKIENĖ-TOTILAITĖ, gyve
nanti San Pedro, Calif., 1969 m. lap
kričio 16 d. priimta į Dailiųjų Menų 
Klubą. Tai jauna dailininkė, dalyva
vusi eilėje grupinių parodų Niujor
ke, Omahoje, San Pedro, Hollywoo- 
de, Los Angeles. Individualias paro
das surengė 1960 m. Omahoje ir 
1966 m. Los Angeles. Omahos uni
versitete meną baigė bakalauro laips
niu ir gavo dailiųjų menų premiją. 
Jos premijuotas paveikslas pakabin
tas Omahos un-to meno rinkinių sky
riuje. Ji taip pat studijavo pianiną ir 
balso lavinimą, baletą ir išraiškos šo
kius. Meno istoriją dėstė gimnazi
joj Omahoje. Ig.

BOSTONO HARVARDO UNIVER
SITETE 1969 m. pabaigoje buvo su
rengta paroda “Gintaro kraštas — 
Latvijos ir Lietuvos istorija bei kul
tūra”. Didelio lankytojų dėmesio su
silaukė lietuvių ir latvių medžio dro
žiniai, molio ir gintaro dirbiniai, tau- 
tinai drabužai, gausus knygų skyrius. 
Kadangi šiame pasaulinio garso uni
versitete studijuoja daug studentų iš 
užsienio kraštų, lankytojų knygoje 
pasirašė ne tik amerikiečiai, kanadie
čiai, bet ir tokių kraštų atstovai, kaip 
Brazilija, Tailandas, Malezija, Izrae
lis, Libanas, Britanija, Švedija ir 
Norvegija. Parodą surengė universi
teto Widener bibliotekos slavų sky
riaus vedėja latvė Velta šimis, tal
kinama lietuvių bibliotekininkių Vi
dos Margaitienės ir Stasės Cibienės.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
korespondenciniu būdu išsirinko 
naują vadovybę: skautų brolijos vyr. 
skautininku — R. Moli, pavaduoto
ju — Č. Kiliulį; skaučių seserijos 
vyr. skautininke — L. Milukienę, pa
vaduotoja — S. Subatienę; akademi
kų vadijos pirmininku — L. Grinių, 
pavaduotoja — S. Gedgaudienę; 
Australijos rajono vadu — A. Jakš
tą, Kanados — K. Batūrą, JAV At
lanto — M. Subatį, JAV vidurio ra
jono — P. Nedą. LSS tarybon išrink
ti: bendru sąrašu — A. Bobelis, M. 
Jonikienė, A. Saulaitis, senj., V. Tal- 
lat-Kelpša, kun. J. Vaišnys ir A. Za- 
parackas; skaučių seserijos sąrašu — 
F. Kurgonienė, A. Namikienė, L Ne- 
nortienė, O. Saulaitienė; skautų bro
lijos sąrašu — A. Karaliūnas, V. Na- 
mikas, kun. A. Saulaitis, SJ, ir E. 
Vilkas.

PREL. JUOZAS KARALIUS, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos Shenan
doah, Pa., klebonas, 1969 m. laikotar
pyje atžymėjo tris sukaktis: 80 metų 
amžiaus, 40 metų klebonavimo šioje 
parapijoje ir auksinį kunigystės ju- 
bilėjų. Šv. Jurgio parapijoje jis yra 
suorganizavęs seselių kazimieriečių 
vedamą mokyklą, vaikų darželį, at
remontavęs gaisro ištiktą bažnyčią. 
Sukaktuvininkas yra veiklus dauge
lio organizacijų narys, BALFo rėmė
jas, spaudos mecenatas, savo lėšomis 
išleidęs lietuvių kalbos vadovėlį ang
liškai kalbantiems “Introduction to 
Modern Lithuanian”.

JADVYGA RUSECKIENĖ iš Tau- 
čionių kaimo Trakų rajone atvyko 
aplankyti brolio J. Karsoko, gyv. 
Saugus, Mass., sesers p. Strikaitie- 
nės — Lynn, Mass., ir brolio M. Kar
soko — Nashua, N. H. JAV ji žada 
viešėti iki kovo 15 d.

TARPTAUTINĖ WORTHINGTON 
kompresorių ir variklių bendrovė, 
turinti savo skyrius JAV, Prancūzi
joje ir V. Vokietijoje, paskyrė sep
tynis naujus viceprezidentus, kurių 
tarpe yra ir lietuvis inž. Ričardas
O. Garbus. Jis bus atsakingas už Ho- 
yoke ir Buffalo skyrių inžinerijos 
veiklą, patentų sutartis, rūpinsis in
žinerijos reikalais visose bendrovės 
įmonėse.

LIETUVIŲ STUDENTŲ UNIJĄ 
“Baltija” įsteigė apie 30 Marylando 
universitete, Washington, D.C., stu
dijuojančių lietuvių. Valdybon iš
rinkti: pirm. Asta Vitėnaitė, Vice- 
pirm. Virgilijus Vilimas, sekr. ir ižd. 
Vakarė Aistytė. “Baltijon” galės įsi
jungti ir ne Maryland universiteto 
akademinis jaunimas. Studentams 
organizaciniame darbe talkino studi
jas gilinantis Saulius Sužiedėlis, Ma
ryland universiteto lietuviai profeso
riai — dr. K. Almenas, dr. J. Ge
nys ir dr. S Vaitužis Užmegzti ryšiai 
su prof. dr. P. Lejinš, pažadėjusiu 
skaityti paskaitą “Baltijos” nariams 
ir supažindinti juos su latviais stu
dentais*

PATRICIJA GRIMILAITĖ, medi
cinos sesuo San Carlos indėnų rezer
vate Arizonoje, su mamyte surengė 
savo bendradarbėms lietuviškas Kū
čias su 12 tradicinių valgių. Kalė- 
dų rytą ji važiavo 150 mylių į Phoe
nix dalyvauti lietuviškose Mišiose.
P. GrimilaHė uoliai laikosi lietuviškų 

papročių ir tradicijų, nors jau yra 
trečios kartos lietuvaitė.

LIETUVOS KARIUOMENĖS kū
rė j ų-sa van orių sąjungos Čikagos val
dyba laikraščiams išsiuntinėtame pa
reiškime sako; “Besiartinančios Va
sario 16 proga, mes, Lietuvos kūrė- 
jai-savanoriai, vykdydami savo misi
ją, pradėtą anais nepriklausomybės 
kovų karo frontuose metais, norėtu
me priminti mus beužmirštančiai vi
suomenei, kad dar tebesame gyvi ir 
tokiu pat uolumu tebekovojame už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Tiesa, dabar jau nebe šaunamais 
ginklais, bet gyvu žodžiu ir per spau
dą stengiamės įžiebti mūsų priau
gančioje kartoje 1918-1920 metų mū
sų dvasią ir ryžtą — geriau žūti, 
bet priešui nepasiduoti. Tuo stengia
mės įskiepyti jaunimo širdyse ryžtą 
ir heroizmo dvasią — verčiau žūti, 
bet savo tautos neišduoti, neištau- 
tėti, netapti tik trąša kitų tautų dir
voms.”
Urugvajus

NAUJŲJŲ METŲ PROGA Urug- 
vajaus prezidentą sveikino diploma
tų korpuso nariai. Lietuvos vardu 
sveikinimus prezidentui perdavė at
stovas P. Amerikai Anatolijus Grišo- 
nas. Šiuo metu jis yra išvykęs ato
stogų į Argentiną. Atstovybėje jį 
pavaduoja spaudos attache Kazimie
ras Čibiras.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ grupė “Ginta 
ras” su vokiečių ir škotų šokėjų gru
pėmis dalyvavo Rotary klubo Sauce 
mieste surengtoje šventėje.

KALĖDŲ EGLUTĘ Montevideo 
lietuviukams surengė Lietuvių Kul
tūros Draugija. Kalėdų seneliui iš
dalinus dovanas, programą atliko 
mažieji vaidintojai, deklamatoriai ir 
dainininkai, paruošti mokytojos Ge
nės Stankevičienės, Rozos Pretkutės. 
Vytauto Dorelio.
Argentina

JUOZAS GUIGA, Buenos Aires 
lietuvis, 1969 m. pabaigoje Įvykusio
je Santa Fe provincijos loterijoje 
laimėjo 300 milijonų pezų, kurių ver
tė yra beveik milijonas dolerių. 
Anksčiau jis vertėsi fotografavimu 
San Clemente del Tuyu, bet vėliau 
persikėlė į Buenos Aires ir čia ati
darė foto aparatų importo firmą 
“Kobek”.

J. M. KATULSKAS, policininkas 
Adrogue komisariate, buvo sužeis
tas susišaudyme su banditais, ku
riuos jis užklupo plėšiant krautuvę. 
La Platos policijos įstaiga jį pasvei
kino už stropumą ir pristatė kaip pa
vyzdį kitiems policininkams.

BUENOS AIRES ŽURNALAS “La 
Nation” vienoje savo laidoje prisimi
nė buvusias Argentinos grolio kara
lienes, kurių eilėse yra ir dvi lietu
vaitės — Carmen Sabaliauskaitė ir 
Nelida Juknaitė. Pirmoji dabar dir
ba modeliuotojos darbą Niujorke, 
antroji mokytojauja Wilde. N. Juk
naitė, susidūrusi su spauda, neuž
miršta pabrėžti savo lietuviškos kil
mės. Rašinį apie grožio karalienes 
paskelbusi “La Nation” korespon
dentė primena skaitytojams, jog N. 
Juknaitė laisvai kalba lietuviškai.
Italija

VYSK. DR. A. DEKSNYS turėjo 
audienciją pas Vatikano valstybės 
sekretoriato nepaprastųjų bažnytinių 
reikalų prefektą arki v. A. Casaroli 
ir paprastųjų bažnytinių reikalų kon
gregacijos prefektą arkiv. Benelli.

LIETUVIŠKAS KŪČIAS Šv. Ka
zimiero kolegijoje surengė jos va
dovas prel. L. Tulaba. Prie vokiečių 
seselių paruošto lietuviško stalo su
sėdo apie 50 kolegijos narių, Ro
moje gyvenančių kunigų ir Tėvai sa
leziečiai iš naujųjų Vytėnų-Frascati. 
Vokietija

ADVENTO ŠVENTĘ Vasario 16 
gimnazijoje surengė evangelikų 
moksleivių kapelionas kun. J. Urdzė 
ir evangelikų jaunimo ratelio vado
vas Fr. Skėrys. Pokalbiuose prie ka
vutės buvo paskleista Evangelijos 
minčių, sugiedota giesmių ir sukal
bėta maldų. Apie naujuosius Evan
gelikų Bendrijos metus kalbėjo kun. 
J. Urdzė, jaunimo ratelio veiklos ap
žvalgą padarė jo vadovas Fr. Skėrys. 
Sveikinimo žodį tarė evangelikų 
šventėje dalyvavęs gimnazijos kata
likų kapelionas kun. S. Šileika ber
niukų bendrabučio vedėjas kun. H. 
Šulcas. Svečių tarpe buvo gimnazi
jos skautų atstovai M. šiušelis ir K. 
Žūtautaitė, ateitininkų pirm. R. Pa- 
lavinskas ir kt.
Šveicarija

ŠVEICARŲ LAIKRAŠTIS “Die 
Weltwoche” paskelbė ilgą rašinį apie 
Pasadenos burtininkus “Die Zaube- 
rer von Pasadena”, šešis amerikie
čių mokslininkus, atliekančius Mar
so tyrinėjimus pagal erdvėlaivių 
“Mariner VI” ir “Mariner VII” at
siųstus duomenis. Jų tarpe minimas 
ir lietuvis Arvydas Kliorė.
Lenkija

DANCIGO ĮLANKOJE pernai va
sarą lenkai aptiko paskendusį seno
vinį laivą. Pasirodo, tai buvo XVI 
šimtmečio Lenkijos ir Lietuvos karo 
laivas. Narai rado 16 įvairaus kalib
ro patrankų, akmeninių ir metalinių 
sviedinių. Viena iš vandens iškelta 
patranka turėjo Žygimanto Augusto 
herbą, Lietuvos vytį ir įrašą: “Sigis
mundus Augustus, Rex Poloniae, 
Magnus Duetts Lituaniae” (“Žygi
mantas Augustas, Lenkijos karalius, 
didysis Lietuvos kunigaikštis"). Įra- 
šas buvo padarytas 1569 m. Radiniai 
perduoti Lenkijos jurų mušėjui 
Gdanske (Dancige)*
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jaunimo žiburiai
Studento ateitis ir baimė

Kasdieninis gyvenimas nie
kad nebuvo labai lengvas uni
versiteto studentui. Jo laikas 
yra užimtas studijomis, jo visi 
darbai yra nukreipti į ateitį. Jo 
dabartis yra nuolatinis pasiruo
šimas. Dėlto nenuostabu, kad 
tokioje situacijoje jis kenčia 
nuo įtempimo. Jis negali žiūrė
ti atgal ir sakyti, kad buvo sėk
mingas. Jis tik gali žvelgti pir
myn, tikėdamas, kad viskas pa
siseks, nors netrūksta ir baimės. 
Kartais šita baimė pasidaro taip 
neįveikiama, kad studentas ban
do perstatyti roles. Kodėl jis 
turi laikytis tų standartų, ku
riuos universitetas arba visuo
menė nustato? Kodėl universite
tas arba visuomenė negali eiti 
pagal tuos standartus, kurie yra 
nustatyti studento?

Taip studentas pamažėl atme
ta visuomenę, bando jai priešin
tis. Dėlto jis ima vartoti narko

Šešios paskaitos į dieną - tai ne juokai!
Ankstyvą 1969 m. gruodžio 26 

dienos rytą iš Toronto išvyko ei
lė automobilių, vežančių susido
mėjusius moksleivius į žiemos 
kursus Dainavos stovyklavietėje. 
Maždaug tuo pačiu laiku iškelia
vo dar apie 50 jaunų ateitininkų 
iš įvairių Amerikos ir Kanados 
vietovių: Vašingtono Los Ange
les, Niujorko, Hamiltono ir ki
tų vietovių. Po pietų jau visi bu
vo suvažiavę. Seniai nesimatę 
draugai sveikinosi, juokavo, at
siprašinėjo, kad neparašė laiš
ko, o nauji kursantai greitai su
sirado galybes draugų. Lauke 
ant sniego įvyko krepšinio 
rungtynės, kurias laimėjo 18 
kambarys. Pastarasis vėliau pa
garsėjo kaip aktyviausias, bet ir 
netvarkingiausias rinkinys. Ne
žiūrint į šią linksmą pradžią, 
kursai nebuvo vien žaidimai ir 
juokai. Sekančias keturias die
nas kibome į rimtą darbą — še
šios paskaitos į dieną, kiekviena 
paskaita maždaug po valandą. 
Ilgesnį laisvalaikį turėjom tik 
po pietų, o šiaip tarp paskaitų 
galėjom tik penkiolika minučių 
atsikvėpt. Po vakarienės vėl pra-

Montrealio jaunimas veikia ir neveikia
Montrealyje jaunimo organi

zacijų pilnai užtenka. Kad jų yra 
— niekas negali prieštarauti. 
Bet ar jos pilnai sudomina jauni
mą? Geriau reikėtų klausti, ar 
bent kiek jos mus sudomina. Jei 
galima atsakyti “taip”, tai kodėl 
staiga (per paskutinius trejus 
ar ketverius metus) visos orga
nizacijos sušlubavo ir jų veikla 
iš kasdieninio veikimo perėjo į 
kažkokias miglas? Visos tos or
ganizacijos veikia gerai, kurios 
pritaikytos jaunučiams bei še
šiolikiniams arba “senimui”. Tu
riu pripažinti, kad yra vadina
mų “jaunimo organizacijų” stu
dentams. Yra skautai, ateitinin
kai, Studentų Sąjunga (kadaise 
buvo vyčių tautinių šokių gru
pė). Skautai ir ateitininkai vei
kia gerai, bet tik kol jaunimas 
pabaigia gimnaziją ir pradeda 
studijuoti arba dirbti. Tada nu
stoja iniciatyvos, energijos, lai
ko ir net paprasto noro bendra
darbiauti lietuviškose organiza
cijose. Studentų Sąjunga pa
traukia turbūt daugiausia mont- 
realiečių. Bet, teisybę sakant, 
tai nėra tikra organizacija. Jos 

Moksleivių ateitininkų žiemos kursuose Dainavos stovyklavietėje. 
Viršuje: Saulius Kuprys iš Cicero ir sesuo Igne Marijošiūtė ruo
šiasi diskusijoms; apačioje: centro valdybos iždininkas A. Juzu- 
konis su talkininkais tvarko raštus Nuotr. A. Kuolo

tikus, kurie teikia lengvą ištrū
kimą iš realaus* pasaulio. Be to, 
priešindamasis esamai slegian
čiai tvarkai, studentas įsijungia 
į masinius protestus. Daugelis 
tai daro nesąmoningai, nesu
prasdami protesto priežasties. 
Jie protestuoja tik dėl protes- 
tavimo — visi kiti daro, tai ir aš. 
Žinoma, nevisi taip galvoja. Yra 
studentų ir moksleivių, kurie 
pasirenka daug lengvesnį kelią, 
būtent, išeina iš mokyklos.

Ir vienas, ir kitas kelias bai
mei bei įtampai nugalėti yra ne
tinkamas, nes baimė nėra nuga
lima bėgimu nuo jos. Vieninte
lis tinkamas kelias baimei nuga
lėti yra drąsos ugdymas ir dar
bas. Nei narkotikai, nei de
monstracijos, nei riaušės, nei 
bėgimas iš mokyklos studento 
ateičiai neparuoš. Tai dideli 
žingsniai klaidingu keliu.

Vytautas Abromaitis

tybiniai darbai, diskusijos. Ži
noma, vaizdas nebuvo toks blan
kus, kaip iš paviršiaus atrodo. 
Laisvalaikio metu ir sniego 
gniūžtėm pasimėtėm (todėl grįžę 
sirgom), čiuožėm ant “Spyglio” 
ežero, žaidėm stalo tenisą (kam 
arčiau širdies — lošė kortom), 
rašėm į kursų laikraštėlį “Pus
nis”, ruošėmės vakarinėms 
programoms arba atsigulę mąs
tėm apie lektorių iškeltas min
tis.

Šių kursų tema buvo ateiti
ninkų šeštasis principas — veik
lumas. Giliau apie pačią temą 
bus parašyta sekantį kartą. Tuo 
tarpu galiu pasakyt, kad kursai 
buvo gana sėkmingi. Jei ne vi
sus, tai bent daugumą uždegė 
naujomis idėjomis, parodė kelią 
į ateitį, kurią galim pasiekt gry
nai savo asmenine dinamika. 
Organizacija gali tik padėti. 
Kursai pažadino ryžtą toliau 
plėsti ateitininkišką veiklą bei 
ugdyti savo asmeninį veiklumą 
ryšium su visais penkiais atei
tininkų principais, ugdančiais 
pilnutinį žmogų.

Alinis Kuolas

susirinkimus reikėtų vadinti po
būviais. O sąjungos tikslai tur
būt nei valdžiai nežinomi, išsky
rus, “lietuviškai” sakant, tu
rėti “good time”. Ne tik mūsų 
pačių valdomos, bet ir “senimo” 
organizacijos pradėjo pamažu 
stengtis prisivilioti jauno krau
jo. Tokios grupės^ kaip Aušros 
Vartų parapijos choras, šauliai, 
katalikės moterys ir net seime
lis, gundo studentus padidinti 
mažėjančias eiles. Daugiausia 
sėkmės turėjo choras, kurio net 
pusę dabar sudaro studentai, bet 
jie taip pat praleidžia daugiau
sia repeticijų.

Gerai pasižiūrėjus į Montrea
lio studentų amžiaus jaunimą, 
lengvai galima pamatyti, kad 
jie nebenori priklausyti varžan
čioms organizacijoms, bet tuo 
pačiu metu nenori atsižadėti ir 
lietuviškų pobūvių. Jei nori lie
tuviškai pasikalbėti ar bent pa
būti lietuvių tarpe, rengia pri
vačius pobūvius arba ateina su 
tėvais ar draugais į parengimus, 
kuriuose dalyvauja ir daugiau 
studentų.

R. Staskevičiūtė

Algis Puteris, Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos centro valdy
bos pirmininkas, kalba mokslei
vių suvažiavime Dainavoje

Nuotr. A. Kuolo

Kun. prof. Stasys Yla,'vadovavęs 
moksleivių ateitininkų žiemos 
kursams Dainavos stovyklavie
tėje ir paruošęs platų kursą 
apie veiklos principą

nTiltai ir tuneliai•J J jaunųjų poezija
“Ateitis” pradėtoj literatūros 

leidinių serijoj (nr. 2) išleido 
jaunųjų poezijos rinkinį pava
dintą “Tiltai ir tuneliai”.. Pats 
pavadinimas — šių laikų greit
keliais bėgančio gyvenimo sim
boliai. O leidėjų žodyje apie 
jaunuosius autorius sakoma: 
“Jie brendo ne lietuviško šilo 
pavėsy, bet Vakarų civilizacijos 
mūruose. Todėl it jų kūrybinis 
pulsas plaka ne betarpiai išgy
ventu rugio varpos lingavimu, o 
greitkelių ritmu” (9 p.). Rinki
nio dešimtukas —tai pati jau
niausia mūsų poetų karta, jau 
gimusi ir užaugusi svetur (tik 
vienas K. Gaidžiūnas dar gimęs 
Kaune), nejaučianti po kojomis 
gimtosios žemės, o visdėlto atei
nanti į lietuviško žodžio kūrybą. 
Juos ir jungia gal tik tas'vienas 
“greitkelių ritmas”, o ne kuri 
nors nauja srovė. “Ateities” lei
dykla juos sutelkė į vieną kny
gą, tuo padėdama išeiti į viešes- 
nį kūrybos kelią, tuo pačiu įpa
reigodama ir jų pačių pastangas. 
Autoriai knygon sudėti alfabeti
ne tvarka. Ta pačia tvarka mė
ginsime ir juos trumpai aptarti, 
įvertinti.

Pirmuoju eina Remigijus Bi
čiūnas, davęs rinkiniui 10 eilė
raščių, kurių 8 sujungti į ciklą. 
Autorius į pasaulį, į gyvenimą 
žiūri lyg pro tamsos žiūronus ir 
stebi, kaip viskas dingsta, nyks
ta, kas matyta, kad raudona ro
žė rėdosi juodai. Ir kai sielos nu
jautimai virsta tikrove, poetas 
klausia, ar juokdario gyvenimas 
juokingas, ar karaliaus teisybė 
iš tikrųjų yra tiesa? R. Bičiūno 
eilėraščiuose randame ir kitų 
spalvų, ne tik juodą, bet visa 
ten plaukia lyg miglose, lyg 
kliedėjime ar nepilnos sąmonės 
būsenoje, ir daug kitų dalykų 
nepavyksta suprasti, ką autorius 
norėjo išsakyti. Formoje — vaiz
dų ir minties chaotiškumas. Ra
šymas be skyrybos ženklų kal
ba pigiu manierizmu.

Jurgis Bradūnas septyniuose 
eilėraščiuose prakalba aiškiai 
suprantamu žodžiu, blaiviu vaiz
du, iš gamtos imtais palygini
mais: “Laukiu ir aš, lyg pavasa
rio žiedas, laukdamas vėjo pūs
telėjimo” (33 p.). Jis veržiasi iš 
tuštuma ir mirtim atsiduodan
čios laboratorijos į gamtą, kur 
vilioja gyvybė, kur traukia į sa
ve žalios širdys. Jis mato, kaip 
saulės spindulys pro dulkėtą 
plyšį nušviečia surūdijusią vinį 
ir nulūžta sutrūnijusi tyla. Bet 
nepasakytume, kad J. Bradūno 
veidas būtų linksmas: jis girdi, 
kaip pilka tyla, sauso erškėčio 
drėskimas tolyje virto duslia ba
landžio rauda (30 p.). Jis junta, 
kaip šikšnosparnio aštriais spar
nais lekia juodos nakties valan
dos, ir papartis nejuda, nežydi 
(32 p.). J. Bradūnas linkęs į 
trumpą eilėraštį, į taisyklinges- 
nius posmus.

Indrė Damušytė su 9 eilėraš
čiais. rodosi lyg tarp sapno ir 
tikrovės. Pasaulio ir savęs suvo
kimas lyg miglose paskendęs. 
Savo nuotaikas išsako daugiau
sia gamtos vaizdais, kartais gana 
turtingais ir vaizdžiais: “Tyliai 
plaukė ten laivelis — juodas 
šešėlis skrodė žėrinčią mėne
sienos juostą, tarsi ašara, nurie
dėjusi veidrodžiu” (41 p.), '“Šie- 
napiūtė. Laukuos auksinės ban
gos lingavo. Tu Jaunas saulės 
valtyje plaukei namų link,ieško
damas uosto” (42 p.). I. Damu
šytė linkusi į ilgesnius eilėraš
čius, tačiau juose juntamas šo
kinėjimas nuo vieno vaizdo prie 
kito, nuo neišsakytos minties 
prie kitos, kartais pasigendame 
ir vieningos nuotaikos jungties. 
Rašo posmais, bet ritmas palai
das, eilutės nerimuotos, kaip ir 
daugelio kitų.

Kęstutis Gaidžiūnas pats vy
riausias amžiumi šioje jaunųjų 
knygoje. Pamėgęs miniatūrinį 
eilėraštį — trijų, penkių eilu
čių, jaučiąs žodžio reikšmę it 
vaizdo sugestyvinę jėgą. Štai 
toks trumpas, tapybinis ištisas 
eilėraštis, ryški, lyg spalvota 
skaidrė: “ATSISVEIKINIMAS

I

PR. NAUJOKAITIS

AERODROME: bučiuojamės, tu 
įlipi, aš tave matau per langą. 
Sukasi ratai, ir lieki taškas tuš
čiam danguj” (51 p., beje, eilė
raštis be skyrybos ženklų). Pa
čiu stipriausiu čia įdėtu eilėraš
čiu reikėtų laikyti “Tik” — tur
tingi gamtos vaizdai, pagaunanti 
nuotaika, savaimingumas. Atro
do, kad K. Gaidžiūnas jau turi 
savo veidą, jaučia kūrybos ke
lią.

Marika Kvietkauskaitė ateina 
su dešimtimi eilėraščių, o vie
nuoliktas įdėtas knygos pradžio
je, lyg motto visai knygai. Jos 
dėmesys sutelktas ne tik į turi
nio prasmę ir nuotaiką, bet ir 
į išviršinę eilėraščio formą. Ei
liavimas laisvas, bet lengvai 
plaukiantis, išpintas metaforo
mis, spalvingas ir skambus. Au
torės santykis su savimi ir su 
pasauliu, atrodo, giliau išjaus
tas, įsisąmonintas. “Nieko nėra 
amžino: nei džiaugsmo, nei mei
lės, nei taikos, tik skausmas am
žinas, amžinas skausmas” (63 
p.). Sieloje nerimas, o pasirinki
mas tėra vienas iš dviejų kraš
tutinumų: “pasiekti dangų, ar 
pragarą... būti tikra meilė, ar 
neapykanta;... pasiekti saulę, 
arba dingt ir mirti” (68 p.). O 
laimė buvo tada, kai poetė pri
ėmė pasaulį jau nesipriešinda
ma: “Kada aš buvau vaikas ir 
gyvenau su pasauliu jam nesi
priešindama, laimingos dienos 
supo mane, ir aš buvau rami; 
Mediniai drugeliai galėjo skris
ti tada” (66 p.).

Mirga Pakalniškytė davė rin
kiniui šešis eilėraščius. Būdin
gas autorei naujų išraiškos for
mų jieškojimas. Tiesioginis išsi
sakymas jos nepatenkina, štai 
kokių toli einančių vaizdų jai 
sukelia lietus prie PEPSI rekla
mos: “Užeik kokį vakarą, paro
dysiu senoviškus puodukus ir 
lėkštes. Žinai, kartais laikrodis 
tiksena, lyg pasenęs” (75 p.). Ar
ba savo vienatvę ir atsiskyrimą 
nuo mielo asmens išreiškia ke
pimu tik vieno kiaušinio pusry
čiams ir tuščia kėde, kuri atkak
liai tyli. Būdingas yra autorei 
miglotumas ir fragmentišku
mas. Pvz. paimkime eilėraštį 
“Rūsy veidai pasisodino rūtą”. 
Ką autorė juo norėjo pasakyti, 
skaitytojui neaišku.

Teresė Pautieniūtė pasisakė, 
kad ją žavi rytojaus paslaptin
gumas, bet dabarty jį mato žmo
gaus tragizmą, kuris labai vyku
siai yra išreikštas eilėrašty “Me
džioklė”: “žmonės išėjo į seno
vės miškus, kur dar medžiai ža
liavo, ir paukštės balsas švytėjo 
sidabriniu' lengvumu”, bet jie 
nusikaldino sidabrines strėles, 
ištempė varinius lankus ir, “kai 
skrido paukštė saulėn, įstrigo 
širdin jai strėlė, ir miškai aidėjo 
rauda, kai jos daina išnyko dau- 
soje”. O Žmonės dėlto tik supy
ko ir nusprendė, “jog iš viso 
nebuvo sidabrinės dainos” (91 
p.). Nusisekęs eilėraštis yra “In
das”. Iš viso duota 11 T. Pautie- 
niūtės eilėraščių. Jų daugumoje 
dar jaučiamas autorės jieškoji
mas pačios savęs, neišspręstos 
turinio ir formos problemos.

Ramunė Sakalaitė rodosi tik 
trimis eilėraščiais, savo išvirši
ne forma primenančiais J. Meko 
“Pavienius žodžius”. Gal geriau
siai autorė save išsako eilėrašty
je apie jaunystę: “Siela mano 
ieško. Klaidžioja ji” (100 p.).

Laima Švėgždaitė priklauso 
prie tų knygos autorių, apie ku
riuos galima pasakyti: jau turi 
savo veidą. “Tai tu esi miesto 
vaikas ... Giliai į susimąstymą 
nuleidai klausimų kibirą ir atra
dai bedugnę, apjuostą kietu ce
mentu ... Gatvės sniegas ir juo
das ledas teka tavo gyslose ... 
Tavo dienos vienaspalvės, Vis
kas jau išklausinėta”... (103 p.) 
To miesto vaiko gyvenimo pul
są ir mėgina autorė pagauti, daž
nai griebdamasi drąsių metafo
rų: “Saulė kaip citrinos žievė 
plaukioja stiklinėje” (105 p.), 
“Ikrai, citrina, kiaušiniai, ir

Pasitarimas del jaunimo kongreso
* • Kur? Dar nežinia

Visos LB kraštų valdybos pra
šomos sustiprinti centrinių jau
nimo sekcijų veiklą. Kur tų sek
cijų dar nėra, neatidėliojant jas 
steigti. Kur sąlygos leidžia, LB 
jaunimo sekcijas steigti ir prie 
apygardų bei didesnių apylin
kių valdybų. Idealu būtų, kad 
šios sekcijos įsisteigtų visų kraš
tų didesnėse lietuvių kolonijose. 
Jaunimo sekcijos Šioje veikloje 
turėtų remtis suinteresuotais 
individais ir rūpintis sudaryti 
sąlygas dalyvauti visų pažiūrų ir 
įsitikinimų lietuviams. Tad sek
cijų susirinkimuosna kviečiami 
visų jaunimo organizacijų na
riai ir taip pat LB darbui prita- 
rią, bet organizacijoms nepri
klausą lietuviai. Šalia studentų 
bei nestudijuojančio jaunimo, 
darban įtraukime ir vyresniųjų 
klasių gimnazistus, nes jie 1972 
m. jau bus antro ar trečio kur
so studentai.

Jaunimo sekcijos išsirenka ar
ba susitarimo būdu rotacine 
tvarka deleguoja prezidiumą, 
kuris planuoja sekcijos darbus, 
siekdamas įtraukti visus sekci
jos narius. Prezidiumas palaiko 
santykius su LB valdybomis.

PLB valdyba pavedė vykdo
majam vicepirm. dr. Antanui 
Butkui ir jaunimo reikalų vice
pirm. Mildai Lenkauskienei š.m. 
pavasarį sušaukti jaunimo orga
nizacijų bei LB jaunimo sekci
jų atstovų pasitarimą kongre
so reikalu. Jame bus svarstomi 
būdai ir galimybės sudalyti pir
mąsias paruošiamąsias komisi
jas kongresui planuoti, lėšoms 
telkti ir kitiems darbams vykdy
ti. Suvažiavime bus svarstomos 
komisijų veiklos gairės, jų kom
petencija, atsakomybė bei at
skaitomybė. Galutinai paruoštos 
komisijų veiklos taisyklės bus 
pateiktos PLB valdybai patvir
tinti.

LB jaunimo sekcijos visuose 
kraštuose jau dabar turėtų su
kelti jaunimo tarpe susidomėji
mą kongresu, kur turėtų išryš
kėti jų pageidavimai. Pasisaky
mų raštu ypač laukiame iš toli
mesniųjų kraštų, kurių jauni
mas, deja, paruošiamuose dar
buose dėl didelių nuotolių ne
galės dalyvauti. Pasisakymus 
prašome siųsti PLB valdybos 
vykd. vicepirm. 2370 Canterbu
ry Rd., Cleveland, Ohio 44118, 
USA. Pirmųjų pasisakymų lau
kiame iki š. m. balandžio 1 d.

Dr. Antanas Butkus, 
vykdomasis PLB vicepirm.

“JAUNIMO ŽIBURIAI” kvie
čia visus jaunuosius tautiečius 
būti bendradarbiais. Rašykite 
straipsnius bei pasisakymus jau
nimui aktualiais klausimais, 
kurkite poeziją, humoristinius 
rašinius, piešinius ir siųskite 
“Tėviškės Žiburių” adresu.

Antrasis lietuvių jaunimo kongresas įvyks 1972 metais
PLB valdybos iniciatyva su

rengtas pirmasis laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas 
įvyko 1966 m. Čikagoje. Jis bu
vo užsibrėžęs įvykdyti sekančius 
uždavinius:, 1. Apžvelgti dabar
tinę lietuvių jaunimo padėtį, 2. 
Įtraukti jaunimą į lietuvišką gy
venimą, 3. Išryškinti jaunimo 
pasiektus laimėjimus, 4. Uždeg
ti dvasią naujiems darbams ir 
5. Kelti tarpusavio bendradar
biavimo nuotaiką.

Daugumos lietuvių šis kon
gresas yra laikomas gerai pasi
sekusiu, ypatingai dėlto, kad 
jame dalyvavo didelis skaičius 
jaunimo — vien iš užjūrio virš 
120. Tuometinis Lietuvių Stu
dentų Sąjungos pirm. K. P. Žy- 
gas “Metraštyje” taip rašė: 
“Kongresas tebėra pasaulyje iš
sisklaidžiusiam jaunimui ap
jungiantis įvykis ir taipgi aksti
nas tolimesnei veiklai. Tai sim
boliškai jaunimą rišantis įvykis
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skaidrūs flakonai atspindi stik
lus, minčių langeliuose apšvies
tus” (104 p.). Bet yra vietų, kur 
autorė pasitenkiną sausomis są
vokomis: “O supratimas, kad 
niekas nieku lieka, darosi skau
di jaunystės realybė” (106 p.), 
“Jau sąmonė ir sąvoka plaukia 
vėl kartu ... O aiškiai permato
mos tuštumos jau pavojingos” 
(109 p.). Esama ir visai gerai iš
baigtų, vieningos nuotaikos ei
lėraščių. Vienas iš tokių — “Ru
dens paslaptis”.

Aldona Zailskaitė davė kny
gai 8 eilėraščius, kuriuose dar 
labai sunku suvokti autorės vi
daus pasaulį, jo santykį su ap
linkuma, su giliosiomis proble
momis. Atrodo, kad autorė mo
ka grožėtis tais menkučiais gam
tos trupinėliais, kuriuos gali pa
justi didmiestyje (“Balandis”), 
bet ją pagauna ir tamsos greitis, 
praraja, juodo marmuro gelmė. 
Išsisakyme daug miglotumo,

Taigi, turime dešimtį jaunų 
poetų vienoje knygoje. Jų pasi
reiškimai ir laimėjimai nėra vie
nodi. Vieni jų, kaip K. Gaidžiū
nas, M. Kvietkauskaitė, L.Švėgž- 
daitė, J. Bradūnas, yra labiau 
išryškėję, kiti mažiau save su
radę, bet visi teikia vilčių. Šis 
“Ateities” leidinys turėtų būti 
rimtas autoriams paskatinimas 
leistis giliau į kūrybos gelmes, 
turtinti turinį, puoselėti formą.

TILTAI IR TUNELIAI. Jaunųjų 
poezijos rinkinys. Išleido “Atei
tis” 1969 m. Redagavo “Ateities” 
leidyklos redakcinė komisija, 
viršelį piešė Giedrė Žumbakie- 
nė, spaudė Pranciškonų spaus
tuvė, 126. psl., kaina nepažy
mėta.

//Gatvės berniuko nuotykiai"
AL. GIMANTAS

Egzilinės mūsų literatūros la
bai dažnai net tikrai vertingi 
kūriniai dūlėja metų metais lei
dyklų ar knygų parduotuvių 
lentynose. Visai kitoks likimas 
buvo R. Spalio “Gatvės berniu
ko nuotykiai” apysakos, kurios 
pirmoji laida jau seniai išpar
duota ir buvo jaučiamas pagei
davimas naujos tos knygos lai
dos.

Dr. Vydūno Fondas (Akade
minis Skautų Sąjūdis) mūsų 
skaitančia j ai visuomenei patei
kė tikrai vertingą šventinę do
vaną — naują minėtos knygos 
laidą. Leidinys, turįs 528 psl., 
tikrai puošniai išleistas, spau
dos darbas, įrišimas atliktas be
veik be priekaištų. Ofsetinis 
spausdinimo būdas pilnai patei
sintas, nes puslapiai švarūs, rai
dės ryškios, eilutės nesugrūs- 
tos. Viršelis ir iliustracijos pieš
tos dail. Alg. Trinkūno. Gal ne- 
kiekvienam patiks viena ar ki
ta piešinio detalė, tačiau 
niekas negalės prikišti- dailinin
kui, kad jis, prieš iliustruoda
mas, neperskaitė veikalo. Jo 
piešiniai glaudžiai siejasi su 
knygos turiniu.

Skaitytojas, pradėjęs tokią 
knygą skaityti, nenorės atsi
traukti, kol visos neperskaitys. 
Reiškia yra fabula, initriga ir 
vis knieti sužinoti kas vyks se
kančiam puslapy, o po to ir vėl 
sekančiame ir t. t. Autorius yra 
vykusiai pagavęs lietuviškojo 
jaunimo psichologiją, elgseną, 
požiūrį į gyvenimą, santykį su 
žmonėmis ir visą aplinką.

Iš savojo jaunimo dažnai iš 
girstame, kad lietuviškos kny
gos neįdomios, nepatrauklios, 
persunkios, perdaug nežinomu, 
nesuprantamų žodžių. R. Spalio 
“Gatvės berniuko nuotykiuose” 
kalbama gana suprantamu bū
du, be įmantrių žodžių ar fra
zių, kad mūsų jaunuolis net ir 
su ribotu lietuvių kalbos žody
nu būtu pajėgus suprasti. Be to, 
mūsų išlepintam jaunimui ne
gėda duoti į rankas knygą, kuri 
ir savo išore nė kiek nėra men
kesnė už gyvenamos aplinkos 
leidinius.

Tiesa, vis kalbame apie jau- 

— nelyginant Lietuvos apleidi
mas vyresniajai kartai. Tokių ri
šančių įvykių ir bendrų pergy
venimų išeivijos studentijai ir 
jaunimui labai reikia.”

1969. 11. 9 d. posėdyje PLB 
valdyba nutarė rengti antrąjį 
jaunimo kongresą 1972 m. Jo 
vieta dar galutinai neapspręsta, 
bet pageidaujama šio kongreso 
laiką suderinti su IV tautinių 
šokių švente ir dalį jos pelno pa
skirti iš tolimesnių kraštų at
vykstančių jaunimo atstovų ke
lionių išlaidoms padengti. Pilna 
kongreso programa nebūtinai 
turėtų įvykti vienoje vietoje. Ji 
galėtų būti pvz. Čikagoje, sto
vyklavietėse ir Toronte.

PLB valdyba pageidauja, kad 
prie tiesioginio kongreso rengi
mo bei planavimo darbo būtų 
įtraukta kaip galima didesnis 
skaičius jaunimo. Tam tikslui 
visų kraštų LB vadovybės turė
tų užmegzti glaudų kontaktą su 
jaunimo organizacijų vadovybė
mis bei pavieniais asmenimis. 
Reikia sudaryti sąlygas jauni
mui susitikti, reikia jį globoti ir 
su juo užmegzti glaudų, atvirą 
bei nuoširdų dialogą jaunimui 
rūpimais kausimais, šiuose susi
tikimuose turėtų būti diskutuo
jami ir antrojo kongreso paruo
šiamieji darbai. Tegu busimie
ji kongreso dalyviai pasisako, ar 
pirmo kongreso uždaviniai pasi
liktų ir antrojo pagrindiniais 
tikslais, ar juos jaunimas norė
tų papildyti. Jei taip, PLB val
dyba mielai lauks konkrečių ir 
įgyvendinamų sugestijų dėl kon
greso tikslų, vietos, laiko, pro
gramos ir kitų kongresą liečian
čių reikalų. Visa tai norima iš
girsti ir iš pačių kongreso daly
vių. Tad labai prašoma kongre
so mintimis jau nuo dabar pra
dėti gyventi. Prieškongresinis 
pasiruošimas, jeigu jame daly
vaus gausus skaičius jaunimo vi
suose lietuvių gyvenamuose 
kraštuose, jau savaime bus la
bai didelė paskata darnesniam 
tarporganizaciniam bendradar
biavimui ir lietuvybės išlaiky
mui jaunesniųjų tautiečių tarpe.

Kongreso uždavinių planavi
mui ir jo darbų įgyvendinimui 
daug galėtų pasitarnauti stip
riai suorganizuotos ir gerai vei
kiančios LB jaunimo sekcijos. 
Jų vienas iš pagrindinių darbų 
ir būtų žiūrėti, kad jau dabar 
tarp organizacinė draugystė ge
rai tarp tų. Jose turėtų būti dis
kutuojami konkretūs kongreso 
darbai: organizaciniai, visuome
niniai, kultūriniai, finansiniai, 
programiniai. Jau dabar reikia 
pasisakyti ko laukiama iš kon
greso stovyklų: kokio pobūdžio 
jos turėtų būti — viena, ar jau
niesiems atskirai nuo vyresnių
jų. Kokie kultūriniai parengi
mai, kas galėtų dalyvauti jų pro
gramose ir t.t.

v •

nimą, galvodami, kad ši knyga 
tik jam skirta, bet, tiesą sakant, 
jau įvadiniame puslapy, tuoj po 
veikalo pavadinimo, skaitome, 
kad tai “apysaka jaunimui ir 
senimui”. Nežinia, ar tai paties 
autoriaus žodžiai, bet kiekvienu 
atveju jie išreiškia tiesą, kad ne
būtinai turi būti jaunuoliu no
rėdamas apysaką perskaityti. Ji 
yra pakankamai įdomi ir savuo
ju turiniu patraukli ir vyresnie
siems. Užtat iv miela susilaukti 
leidinio, kuris su lygiu malonu
mu gali būti skaitomas visų 
kartų.

Jaunosios kartos skaitytoja R.. 
Kviklytė-Kulikauskienė rašė lei
dėjams, kad “įvykiai atvaizduo
ti taip gyvai, kad nors ir suk fil
mą, kaip iš scenarijaus”. Iš ki
tų jaunesniųjų, jau spėjusių per
skaityti knygą, teko girdėti nuo
mones, esą reikia ją išversti 
anglų kalbon, kad ji būtų priei
nama ir mūsų lietuviukų klasės 
draugams kanadinėje ar ameri
kinėje mokykloje. Tai rodo, kad 
apysakoje yra tikrai kažkas pa
trauklaus. intriguojančio.

Mūsų jaunimas beveik jau vis
ką turi: ir nešioiamus radijo 
aparatus, ir mažus televizijos 
priimtuvus ir dabar madoje 
magnetofonus. Vargu ar dar bū
tu galima kokia panašia do
vana nustebinti ar sužavėti jau
nuosius. Tik lietuviška knyga 
gal dar gali būti tam jaunimui 
naujas, prasmingas dalykas. 
Jieškantiems knygų galima drą
siai rekomenduoti naująją R. 
Spalio apysakos laidą.

v •

Nijolė Narbutaitė ir Halina Ke- 
reševičiūtė Rodney, Ont., uoliai 
dalyvauja vietos lietuvių veikloje
1

Ramunėlė
Lauku baltoji ramunėle, 
Šypsaisi man šiandien 
Nauja viltim.
Iš tavo žiedlapio pabalusio 
Aš pažinau
Laukų kvepėjimą.
Laukų baltoji ramunėle, 
Dainuok dainelę
Laukų grožio.
Pievų kvepėjime
Užmiega žiogas, 
Praeina šimtmečiai 
Ir mes visi... S. M.

"Mūsų išminčius” Antanas Gu- 
dinskas — jauniausias ateiti
ninkų žiemos kursų dalyvis Dai
navos stovyklavietėjev.
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Visa Lietuva-mano namai
Atpasakojimas iš Tumo-Vaižganto knygos "Pragiedruliai"
ūkininkas šešiavilkis parsi

vežė savo sūnų Napoleoną iš 
Vilniaus gimnazijos namo į sa
vo ūkį. Napalys mylėjo gamtą 
ir greitai įsitraukė su dideliu 
noru į visus ūkyje jam pavestus 
darbus. Jis arė, sėjo, šėrė savo 
arkliukus grūdais. Jautėsi esąs 
laimingas. Kaime jis matė daug 
grožio laukų žieduose, dobiluo
se, girdėjo žiogelių muziką. My
lėjo Dievą ir lankydavosi į Šv. 
Jono atlaidus. Napalys buvo ga
bus. Sugebėjo padaryti grėblį, 
nupinti iš karklų krepšį ir pa
taisyti ūkiui reikalingus įran
kius. Napalį pamilo ne tik na
miškiai, bet ir visas kaimo jau
nimas. Laisvu laiku Napalys 
daug knygų skaitė. O kai lietu-

Mano katinėlis
Mano katinėlis
Suodino juodumo.
Jis nesusivėlęs,
Visad linksmas būna.:kįm

Radęs kamuoliuką,
Po grindis gainioja, 
Kol siūlus išsukęs 
Visus išvynioja.
Uodegą iškėlęs
Strykt — jau jis ant stalo,
Rašalą paliejęs, 
Viską verčia, mala.
Oi, tu katinėli,
Tau j kailį dėčiau, 
Jeigu išdykūno 
Šitaip nemylėčiau!

J. Narūne

Vasario šešioliktoji
Lietuviai, kaip ir visi žmonės, 

myli laisvę. 14—15 amžiuje 
Lietuva buvo nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų. Tada ji buvo gar
si visoje Europoje, bet turėjo 
daug priešų, kurie norėjo užimti 
ją. Mūsų kova už laisvę buvo 
sunkesnė už kitų tautų. Lietu
viai turėjo daug kentėti. Kai 
Rusija užėmė Lietuvą, norėjo, 
kad lietuviai užmirštų kalbą ir 
surusėtų. Rusai neleido spaus
dinti lietuviškų laikraščių. Daug 
knygnešių savo galvas už kny

Sniegas
Sniegas yra baltas, nėra sun

kus; kai sutirpsta, pasidaro van
duo. Jeigu nori, kad būtų ska
nus, reikia cukraus.

Jeigu daug sniego suspaudi 
rankoje, gali padaryti sniego 
gniūžtę. Su ta sniego gniūžte ga
li pataikyti į savo draugo šiltą 
nugarą ir jis greitai gali sušalti.

Kartais sniegas apdengia duo
bę, ir žmogus, nematydamas, ga
li j on Įkristi. Sniegas reiškia 
džiaugsmą, juoką, malonumą, 
muštynes, o kaikada ir ligoninę.

Sniegas gali būti geras ir blo
gas. Geras sniegas gali būti spor
to atžvilgiu pvz. slidinėjimui, le
do rituliui. Blogas sniegas ta
da, kai pvz. žmogus paslysta ant 
kieto sniego ir susižeidžia — 
susilaužo ranką ar koją.

Sniegas padaro ir daug eismo 
nelaimių, kurios pasibaigia su
žeidimais, o kartais ir mirtimi.

Aš manau, kad be sniego mū
sų žemė būtų labai karšta vieta 
gyventi ir mums būtų labai sun
ku tą karšti pakęsti.

Petras Razgaitis

Šaukštas daug ką žino
Onutė, grįžusi iš vaikų darže

lio, padeda mamytei namų ruo
šoje. Šiandieną, užsidėjusi pri
juostę, šluosto indus. Bešluosty
dama didįjį šaukštą, užklausė:

— Mamyte, kodėl šitas šaukš
tas neblizga kaip kiti? Jis toks 
keistas, atrodo lyg iš medžio pa
darytas!

Mamytė nusišypsojusi tarė:
— Tai tiesa, šitas šaukštas yra 

medinis ir todėl neblizga, bet 
man jis brangiausias iš visų.

Mamytė susimąstė, Onutė gi 
vis nerimo:

— Pasakyk kodėl?
— Todėl, kad tai senelio do

vana. Jis pats savo rankomis iš- 
drožinėjo iš klevo medžio, kuris 
augo mūsų kieme. Karo metu, 
kai aplink dundėjo patrankos ir 
priešas artinosi į mūsų kraštą, 

Cicero vysk. M. Valančious moksleivių oteitininkų kuopos jou- 
nučiai otlieko sceninę programų Nuotr. Ed. Šuląičio

viai pradėjo spausdinti Prūsuo
se knygas ir laikraščius, Napa
lio knygų lentynėlė praturtėjo.

Napalio tėvas šešiavilkis tu
pėjo savo malūną. Kartą tėvas 
sugalvojo tą malūną parduoti 
ir iš Pašvenčių išsikelti prie 
Ventos. Bet pardavęs malūną 
labai gailėjosi. Jis negavo tiek 
pinigų, kiek buvo manęs gauti. 
Kai kėlėsi iš gimtojo lizdelio, 
visi verkė, tik Napalys neliūdė
jo. Jam rodėsi, kad visa Lietu
va yra jo namai. Jis galvojo, 
kad bus reikalingas ir naujoje 
vietoje.

Tad valio Lietuva, mano gam
ta, mano pasaka ir mano žmo
nės!

Arūnas Jonikas

Mažoji šeimininkė
Oi patarkit ką daryt — 
Atvažiuos svečiai poryt. 
Šeimininkė aš maža 
Vaišint noriu, juos sriuba. 
Oi patarkit ką daryt — 
Ką iš daržo sulasyt? 
Aš daržovių daug turiu, 
Bet man virti iš kurių? 
Žirniukų, burokų, 
Agurkų ir morkų, 
Petraškų, arbūzą 
Ir du kukurūzus, 
šešis pomidorus 
Ir ropę dar storą, 
Pipirų, rūgštynių, 
Pupelių ankštinių. 
Tai visos daržoves, 
Kurias aš turiu.

A. Abromaitienė

gas paguldė.
Daug lietuvių mirė ir kentėjo 

už laisvę, bet jie laimėjo. 1918 
m. vasario 16 d. Lietuvos Tary
ba Vilniuje paskelbė Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Lietuva 
buvo laisva ir vėl pradėjo staty
ti mokyklas ir dirbtuves. Deja, 
Lietuva nebuvo ilgai laisva — 
1940 m. birželio 15 d. Lietuvą 
vėl pavergė rusai. Bet lietuviai 
dar neužmiršo savo kalbos, ir 
mus ta viltis stiprina.

Gina Draudvilaitė
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Galvosūkis
Įrašykite skersai:

1. Gyvulys, kuris bliauna
2. Mieliausias pasauly žmogus
3. Įkyrus vabzdys
4. Gyvulėlis, kuris kniaukia
5. Ką gandras mėgsta gaudyti?
6. Veido dalis
7. Supinti plaukai

Perskaitę išilgai 8 eilutę gau
site mėnesi, kuriame Lietuva 
atgavo nepriklausomybę.

mes išskubėjome iš gimtųjų- na
mų. Ligotas senelis, atsisveikin
damas prie vartų, išdalino vi
siems po medini šaukštą, saky
damas:

— Kai būsite toli toli nuo Lie
tuvos, gal tas medinis šaukštas 
prakalbės į jus, gal primins 
gimto krašto grožį Ventos pa
krantėje. Neužmirškite Lietu
vos!

Tai buvo pro ašaras ištarti 
paskutinieji senelio žodžiai. Da
bar tas šaukštas mums daug ką 
primena.

Onutė atidžiai klausė mamy
tės pasakojimo. Priglaudusi 
šaukštą prie krūtinės, paklausė:

— Mamyte, ar aš galėsiu tą 
medini šaukštą palikti prisimi
nimui savo lėlėms?

A. Abr.

Baltiečių sporto veikėjų suvažiavimo dalyviai Toronto Prisikėlimo patalpose sausio 17 d. Iš kairės: 
latvis P. Akers, estas E. Raadus, e. G. K. Lomp, e. E. Herman, e. M. Kreem, V. Jokūbaitis A. 
Kuolas, K. Lukošius; stovi: Itv. A. Grinbergs, Itv. V. Saliss, Itv. T. Ansons, J. Balsys, A. Supronas, 
S. Krašauskas Nuotr. J. Kreilio

Sportinis baltiečių bendravimas
Sausio 17 d. Toronte įvyko Š. 

Amerikos Baltiečių Sporto Federa
cijos metinis suvažiavimas. Lietu
viams atstovavo sporto darbuotojai 
— V. Jokūbaitis iš Klevelando, K. 
Lukošius, Al Kuolas, J. Balsys, A. 
Supronas ir Sig. Krašauskas iš To
ronto. Federacijos pirm. Z. Zentinš 
dėl ligos nedalyvavo. Pirmininkauti 
buvo išrinktas R. Bulte — latvis.

Darbotvarkės pirmoje dalyje ap
žvelgta 1969 m. sportinė veikla, fi
nansiniai reikalai, iškelti kažkurie or
ganizaciniai nesklandumai. Konsta
tuota, kad kažkuriose varžybose bu
vo parodyta ypatingai didelio susi
domėjimo tiek iš sportinės - varžybi- 
nės, tiek organizacinės pusės. Tai 
skatina šią baltiečių sportinio bend
ravimo tradiciją stiprinti ir tęsti to
liau. Antroje darbotvarkės dalyje 
po ilgų diskusijų buvo priimtas, nors 
ir nevisai detalus, 1970 m. baltiečių 
sportinių varžybų planas. Beveik vi
sas 1970 m. varžybas, su mažomis iš
imtimis, vykdys latviai. Jų atstovas.

SUOMIJA IR LIETUVA
Visuomet prisimename Esti

jos ir Latvijos nepriklausomy
bės paskelbimo datas, bet pri
mirštame savo narsų šiaurės 
kaimyną Suomiją, kiekvieną 
gruodžio 6 d. sueina Suomijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktis. Lapkričio 30-toji yra 
Suomijos tragedijos diena, nes 
tą dieną prieš 30 metų ant Suo
mijos sostinės pradėjo kristi 
bolševikų bombos.

Jei Lietuva visą laiką buvo 
tramplynu tarp Vokietijos ir 
Rusijos, tai Suomija buvo — 
tarp Rusijos ir Švedijos. Nuo 12 
šimtmečio iki 1809 m. Suomija 
buvo valdoma Švedijos. Dėl ka
rų Švedijai susilpnėjus, Suomi
ja pateko Rusijos globon ir 1917 
m., sugriuvus caro režimui, pa
siskelbė nepriklausoma valsty
be.

Nors ir carų valdoma, Suomi
ja turėjo visai kitokias sąlygas, 
negu tuometinė Lietuva. Ji bu
vo laikoma Rusijos did. kuni
gaikštyste, turėjo plačią autono
miją su savu parlamentu ir savo 
karinius dalinius. Tik caras Ni- 
kalojus II pasišovė susiaurinti 
Suomijos privilegijas ir pasiun
tė su plačiais įgaliojimais savo 
gubernatorių Bobrikovą, kaip 
kad kitados į Lietuvą buvo pa
siuntęs garsųjį koriką Muravjo
vą. Caras pareikalavo paleisti 
Suomijos parlamentą, panaikin
ti karinius suomių dalinius; 
1900 m. išleido įsakymą imti 
jaunus suomius į Rusijos ka
riuomenę. Suomiai caro refor
moms griežtai pasipriešino, kraš
te kilo rezistencija, ir guberna
torius Bobrikovas buvo nužudy
tas. Rusai griebėsi griežtų prie
monių, o jauni suomiai pradėjo 
slapstytis arba bėgti į užsienį. 
Gan daug suomių tuo laiku išvy
ko Anglijon, o iš ten — Kana- 
don.

Prasidėjus I D. karui ir caro 
galybei susilpnėjus, suomiai su
prato, kad už valstybės laisvę 
jiems reikės kariauti. Tada slap
tai pasiuntė į Vokietiją virš 
2000 jaunų vyrų, kad jie pasi
mokytų karo meno. Sustiprėjus 
Suomijos karinėms pajėgoms, 
1917 m. liepos 18 d. Suomijos 
parlamentas perėmė caro val
džios pareigas.

Kaip ir lietuviai, suomiai tu
rėjo daug kovų, kol apgynė sa
vo laisvę. Paskelbus nepriklau- 
somvbę, krašte dar buvo apie 
40.000 rusu kariuomenės. Be to, 
prasidėjo krašte pilietinės ko
vos. Kaip ir Lietuvoje, Suomi
joje atsirado raudonųjų agentų, 
kurie troško bolševikinės san
tvarkos Bet raudonieji buvo su
mušti. Pasaliau 1918 m. gegužės 
mėn. pasibaigė ir vidaus kovos.

Nors bolševikinė Rusija Suo
mijos nepriklausomvbę pripaži
no 1918 m., bet taikos sutartis 
buvo pasirašyta tik 1920 m. spa
lio 14 d. Dorpato mieste.

1939 m. Hitlerio-Stalino susi
tarimu ir Suomija pateko Rusi
jos interesų sferon. Spalio 5 d. 
rusai pasikvietė į Maskvą Suo

Kanados Latvių Sporto Federacijos 
pirm. V. Saliss, labai optimistiškai 
nusiteikęs dėl jų pasisekimo, skatino 
visas tautybes atkreipti dėmesį ne 
vien tik į sportinių varžybų pasek
mes, bet ir į patį baltiečių sportinės 
veiklos principą.

1. Slidinėjimo varžybos — vasario 
gale arba kovo pradžioje.

2. Krepšinio ir tinklinio varžybos 
— Čikagoje gegužės mėn.

3. Stalo teniso varžybos — Toron
te balandžio mėn.

4. Lengvosios atletikos varžybos 
jaunučių ir mergaičių klasėse — To
ronte rugsėjo mėn. Šias varžybas 
rengs .estai.

5. Plaukimas visose klasėse — To- - 
ronte balandžio mėn.

6. Golfo varžybos — Detroite rug
sėjo mėn. Rengs lietuviai.

7. Futbolo (soccer) varžybos; estai 
su latviais žais Toronte, estai su 
lietuviais — Niujorke, lietuviai su 
latviais — Toronte. Šių visų varžybų

mijos vyriausybės narius ir pa
reikalavo dalies Karelijos ir il
gos nuomos Hanku strateginio 
pusiasalio. Suomiai gi pasiūlė 
tik nežymius sienos pakeitimus. 
Toks pasiūlymas negalėjo pa
tenkinti rusų. Pastarieji tuojau 
sudarė Maskvoje Suomijos vy
riausybę užsienyje su pabėgu
siu iš Suomijos komunistu Otto 
Kuusinen priešakyje. 1939 m! 
lapkričio 30 d. pradėjo kristi ru
siškos bombos ant Helsinkio. 
Kovos truko 105 dienas tarp 
Sov. Sąjungos su 200 milijonų 
žmonių ir Suomijos su 4,5 mili
jono gyventojų. Rusai turbūt 
manė, kad suomiai išsigąs ir to
kius mažyčius bus galima kepu
rėmis užmėtyti, bet jie šį kartą 
labai apsiriko. Suomiai karą pra
laimėjo ir prarado apie dešimta
dalį turėtos teritorijos su gau
siais gamtiniais turtais. Kovose 
krito virš 25.000 karių, bet Suo
mijos garbė buvo išlaikyta. Ru
sai gan dažnai ir su patosu 
mėgsta pasigirti, kaip jie su
triuškino nacius (žinoma, su 
amerikiečių pagalba), bet jie 
niekad nepasigiria, kad išvada
vo Kareliją iš suomiškos “ver
gijos”. Tas Karelijos “išvadavi
mas” rusams kainavo šimtus 
tūkstančių gyvybių, kurių skai
čiaus niekad nepaskelbė.

Nors Suomija prieš rusus ka
rą pralaimėjo ir dideles repara
cijas turėjo sumokėti, bet nei 
ekonomiškai, nei politiškai ne
palūžo. Suomija ir šiandieną yra 
nepriklausoma valstybė, laisvai 
prekiauja su kapitalistiniais 
kraštais, ypač su Britanija, nors 
Suomijos parlamente yra ir ko
munistų partijos nariai. L.

A. Čeponis, laimėjęs I vietą šau
dyme ir “Tauro" klubo dovanas 
Toronte Nuotr. B. Tarvydo

data bus pranešta varžovams bent še
šias savaites prieš rungtynes. Jos 
numatomos rugpjūčio mėn.

8. Šaudymo varžybos — Toronte 
rugsėjo arba spalio mėn.

9. Lengvosios atletikos varžybos 
vyrų, moterų ir jaunių A klasėse lie
pos 21 d. naujame latvių stadijone 
netoli Hamiltono.

10. Lauko teniso varžybas vykdys 
latviai. Vieta, data nenustatyta.

11. Šachmatų varžybų laiką, vietą 
ir t. t. palikta apspręsti centriniams 
organams.

Estų atstovai siūlė į varžybų ka
lendorių įtraukti sunkumų kilnoji
mą ir imtynes, šis klausimas palik
tas atviru.

Diskusijose estų atstovas E. Her
man siūlė greta dabar veikiančios 
Baltiečių Sporto Federacijos steigti 
atskiras Amerikos ir Kanados Bal
tiečių Sporto Fedtracijas, kurios pa
kaitomis kas metai būtų atsakingos 
už bendras baltiečių varžybas. • Jo 
nuomone, tai palengvintų organiza-
cinius reikalus ir darytų sėkminges
nę bendrąją veiklą. Klausimas pa
liktas atviru. Greta technikinių siū
lymų, liečiančių organizacinius var- 
žybinius klausimus, siūlymas pakelti 
kiekvienos tautybės mokestį dvigu
bai, t. y. iki S60, priimtas vienbalsiai. 
Tikslas — sustiprinti iždą, kad ne
būtų vargo kaikurioms finansinėms 
problemoms išspręsti.

žvelgiant į pasisakymus, siūlymus 
ir padarytas išvadas šio suvažiavimo 
metu, tenka daryti išvadą, kad bal
tiečių sportinės varžybos yra vertos 
didelio dėmesio, šią tradiciją turi
me tęsti, jieškoti geresnio bendra
darbiavimo ir supratimo vieni kitų, 
turime mūšų jaunimą supažindinti ir 
skatinti tęsti mūsų tautines tradici
jas. Estų atstovas K. Lomp gražiai 
išsireiškė: aš negalvoju apie save ir 
Jus; mano didžiausias noras yra pa
dėti mūsų jaunimui; tai mūsų parei
ga. Daug tiesos. Sportinį bendradar
biavimą, varžybas panaudokime kai
po priemonę mūsų tautinių principų 
ir tradicijų perteikimui jauniesiems.

Sig. Krašauskas

SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Muitas ir visos išlaidos apmokė
tos. Gavėjas nemoka nieko.

IT-605 $31.80 JAV.
4^ sv. rūkyto bekono, 2% sv. 
taukų, 4Y2 sv. ryžių, 4% sv. cuk
raus, 4*£ sv. kviet. miltų.
IT-607 $34.70 JAV.
20 svarų kviet. miltų, 20 svarų 
ryžių.
SPECIAL 1 $38.50 JAV
10 sv. taukų, 10 sv. kviet. miltų, 
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.
DELICIOUS $45.00 JAV. 
1^4 s v. deg. kavos, 1 sv. šveic. 
šokolado, 2¥4 sv. cukraus, 2% 
sv. ryžių, IV4 sv. sviesto, 1% sv. 
šveic. sūrio, IVi sv. rūk. bekono, 
m sv. rūk. kumpio, 2 ¥4 sv. 
maišytų vaisių, 2¥i sv. marme
lado, 2¥4 sv. kviet. miltų, IV4 
sv. puikių biskvitų.
10 SKARELIŲ $46.00 JAV. 
5 vilnonės skarelės, be kutų, su 
didelėm ir mažom gėlėm ar tur
kišku raštu, įvairių spalvų ir 5 
šilkinės įvairių spalvų skarelės.

ITALIŠKI NAILONO 
LIETPALČIAI

Vyriški ar moteriški, visu dy
džių; spalvos: tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia ir tamsiai ruda.
1 LIETPALTIS
su visais mokesčiais $25.90 JAV.
2 LIETPALČIAI
su visais mokesčiais $39.30 JAV.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Kailinio apsiausto imitacija, pa
gaminta iš garsios Borgana me
džiagos kailio (tamsiai rudas) 
ar persiško karakulo (juodo). 
Tokia žema kaina niekur pigiau 
negausite.

SU VISAIS MOKESČIAIS 
$99.00 JAV.

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE EXPRESS 

CORP.
125 East 23-rd St, New York, 

N.Y. 10010, USA.
PRAŠYKITE NEMOKAMŲ 

KATALOGŲ

Maloniai kviečiame • visus lietuvius į 

VASARIO 16 ŠVENTĘ 
ST. CATHARINES, ONTARIO, 

š. m. vasario 7, šeštadienį, 6.30 v. v., 
slovakų salėje.

PO MINĖJIMO — LINKSMOJI DALIS.
GERAS ORKESTRAS, BUFETAS, LOTERIJA.

Moksleiviams įėjimas į minėjimą nemokamas.
KLB St Catharines apylinkės valdyba

ST. CATHARINES, ONTARIO
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 

BES minėjimą rengdami, kviečiame 
visus kolonijos lietuvius prisidėti 
prie šios šventės ruošos. Bendruo- 
meiės valdyba apgailestauja, kad šio
je veiklioje lietuvių kolonijoje buvo 
pradėję reikštis nesusipratimai ir 
pasiekė spaudą. Tokie reiškiniai nė
ra naudingi nei asmeniui, nei orga
nizacijai, nei Bendruomenei. Buvu
sias nesantaikas pamirškime ir sten
kimės šalinti jas. Džiugu, kad šiuo

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

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

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

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

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

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

“Grandinėlės" P. Amerikos Išvykos
Vykdomajam Komitetui

"Grandinėlės" išvykai j Pietų Ameriką siunčiu

$... ............................................... auką

Aukotojo vardas ir pavardė

Adresas .............................................................................

.•.............................................................zip..................
Čekius prašom išrašyti "Grandinėlės" vardu ir siųsti šiuo 
adresu:

"Grandinėlė", 
c/o Mr. V. Stoškus, 
110 East 226th Street, 
Cleveland, Ohio 44123, USA

Kiekvienam aukotojui bus pasiųstas asmeninis pakvitavi
mas ir padėka. Bendrasis aukotojų sąrašas bus paskelbtas 
spaudoje.

POGRINDIS RUSIJOS PLOTUOSE
v Atkelta iš 3-čio psl.) 

lenų.
Kaip jis žiūri į savo pasitrau

kimą iš Pogrindžio Bendrijos? 
“Tai Dievo valia” — atsako pas
torius. “Jeigu aš būsiu pasiųstas 
atgal, priimsiu tai vėl kaip savo 
misiją.”

Raštai Rusijon
Ar reikia siųsti už geležinės 

uždangos tikybinius raštus? 
Tai būtina, žmonės jų alksta, 
sako pastorius. Trisdešimt pen
kių šeimų religinė bendruome
nė po puslapį išskirsto turimą 
Bibliją ir taip keičiasi pusla
piais savo tarpe, kad tik jie ir 
jų vaikai galėtų naudotis šven
tu žodžiu. Kai buvo atspausta 
“Komiškoji Biblija”, sukariktū- 
rinta komunistų Biblija, leidinį 
bematant išpirko, nes greta su- 
šlykštinto teksto buvo ir auten
tiškų Biblijos posakių ...

Rusų religinis pogrindis plati
na daug leidinių. Ir tas “Samiz
dat”, garsus Solženicino ir Da- 
nielio raštų multiplikavimu, yra 
labai aktyvus religiniame po
grindyje. Ranka perrašyti teks

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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 — S6.00. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

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

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

• Įvorriot medžio,os nom, tohymeim
• Lentos, f o neto, stopoms dengti medžiogos
• Grind,, lub, ir sienų plytelės
• Atliekom visus statybos darbus ir remontus

metu padėtis gerėja.
Bendruomenės valdyba stengsis ir 

ateityje šia linkme dirbti. Ji nuošir
džiai prašo visus lietuvius siekti dar
nesnio sugyvenimo.

KLB St. Catharines apylinkės 
valdyba:

pirm. J. šarapnickas, 
sekr. P. Polgrimas, 
ižd. P.-Dauginas, 
narys A. Švažas

tai esą taip išplitę žmonėse, kad 
neįmanoma jų eliminuoti. Kas
dieną lokalinėje spaudoje mi
nimi teismai “religininkams” 
liudija, kad 50 metų žiauriojo 
persekiojimo neišdildė žmonių 
dvasioje augštesnės Idėjos.

“Jesus To the Communist 
World” misijos jau yra Argenti
noje, Australijoje, Čilėje, Dani
joje, Prancūzijoje, Britanijoje, 
Olandijoje, Airijoje, Italijoje, 
Naujoje Zelandijoje, Norvegi
joje, Pietų Afrikoje, Pietų Ko
rėjoje, Rodezijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, JAV ir V. Vokie
tijoje. Tos organizacijos biule
tenis gaunamas: Box 11, Glen
dale, Calif. 91209, USA.

Pasikalbėjime neradome ryš
kesnių duomenų apie Pabaltijį 
ir Lietuvą. Tas raudonos bangos 
užgožtas kraštas pažįstamas iš 
to, kad dvi lietuvaitės surašė 
“Marija, gelbėk mus” malda
knygę ne Lietuvos teritorijoje, 
bet Sibiro tolybėse ... Ir iš vys
kupo Teofilio Matulionio nuo
traukos 1956 metų, po kalėjimo 
kančių...
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Pastaraisiais metais lietuvių 

išeivijos poezijoj gan aktyviai 
ėmė reikštis mūsų moterys poe
tės. Į jų tarpą šiemet įsirikiavo 
ir O. B. Audronė, ateidama jau 
su trečiuoju savo poezijos rinki
niu “Tik tau ir man” (pirmasis 
— “Beržų pasakos” pasirodė 
1952, antrasis “Žingsniai take
liu” 1966 m.).

Lyginant su negausiu, kruopš
čiai atrinktu V. Bogutaitės nese
niai pasirodžiusiu rinkiniu “Lie
tus ir laikas”, Audronė eilėmis 
yra itin “turtinga”. Greičiausia 
ji nėra dariusi didesnės atran
kos, nes panašaus turinio eilė
raštis pasirodo tai viename, tai 
kitame rinkinio skyriuje.

Atrodo, gyvai jaučiamas rei
kalas save išsakyti, kitiems sa
ve išreikšti, daugiausia dainuo
tine nuotaika, ne tiek einant į gi
lumą, kiek į platumą. Viena pro
ga autorė rasė: “Dzūkas, beveik 
kiekvienas, gimsta, verkia, džiau
giasi, miršta — poezijoje. Tai 
taip natūralu, kaip alsavimas.”

Bet koks tai išsisakymas? O 
gi lemtinis, pats gyviausias, nie
kad nenumarinamas. Tai atsi
neštinis kraitis iš ten, iš toli 
pasilikusios tėviškės. Ar poetė 
kalbėtų apie Amerikos didmies
tį, kurio paunksnėje ji gyvena, 
ar kalbėtųsi su Dievu, kuriam 
turi daug ką išsakyti, ar paga
liau nardytų šios dienos gyveni
mo sūkuriuose — visur pasigirs
ta jos netektos tėviškės atsimi
nimų aidas. Kartais tai reiškia
ma gan miglotai, vos numano
mai, kartais gi visiškai aiškiai ir 
atvirai. Tragiką kyla, kai tėviš
kė niekur svetur nepasikartoja:

O niekur savo tėviškės
Pasauly nerasi —
Takeliai be poezijos
Ir lūkesčiai
Visi. (Be poezijos, p. 27)
Tai toks visas pirmasis rinki

nio skyrius, būdingai pavadintas 
“Nemainyčiau” (atseit, tėviškės 
i nieką pasauly). Geresnieji šio 
rinkinio eilėraščiai sudėti Į ant
rąjį skyrių “Ar atleisi?”. Trečia
sis ir paskutinysis rinkinio sky
rius “Ant kranto”, kur kalbama 
religinėm ir rūpimom temom, 
vėl turi daugiau nukrypimo i 
prozinį išsisakymą.

Norėdama laisviau išsisakyti, 
Audronė juo toliau, juo vis la

"THE LITHUANIAN WOMAN"
Tai Lietuvių Moterų Klubų 

Federacijos išleista knyga. 
Spausdinta Franciscan Press, 
Brooklyn, New York, 1968 m. 
Redaktorė — Birutė Novickas, 
talkininkės — Irena Banaitis ir 
Marija Noreika. Veikalo apim
tis — 197 psl., kurių 71 — tik 
fotografijoms.

Turinys susideda iš įvado, 
redaktorės žodžio, septynių sky
rių, trijų priedų, lietuviškų dai
nų ir fotografijų. Pirmieji trys 
straipsniai skiriami legendoms 
ir istorinei moteriai nuo Min
daugo laikų iki Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo. Ketvir
tame straipsnyje skaitytojas yra 
supažindinamas su plačia lietu-

Prono Boltuonio medžio šoknų 
skulptūra “Katedra". Jo kūri
nių paroda rengiama vasario 7 
ir 8 d. Prisikėlimo parodų salė
je Toronte. Atidarymas — va
sario 7 d, 3 v.p.p.

biau nukrypo nuo tradicinio, 
anksčiau jos pačios puoselėto, 
ketureilio. Bet dar Ir šiame rin
kinyje yra keli Šia forma para
šyti eilėraščiai. Skamba lyg ir 
paradoksiškai, bet ten, kur au
torė save “suima” tradiciškai, 
pasidaro žymiai poetiškesnė. 
Pvz.:

Kam nuneši, birželi,
Maldas neiškalbėtas — 
Gyvenimas tai šauksmas, 
Po kryžiumi sudėtas.

(Kam nuneši? p. 68),

Tąpat galima pasakyti ir apie 
tokį eilėraštį, kaip “Delčia”, ku
ris irgi parašytas ketureiliais.

Čia nenoriu vien ginti to tra
dicinio ketureilio, lyg jis tik ir 
būtų viso poetiškumo laidas, bet 
vis tik reiktų laikyti poetės kaip 
ir maniera paprastame keturei
lyje “užlaužti” vieną žodį ir pa
daryti penkiaeilį (p. 101, 153). 
Pagaliau laisvas eiliavimas ne
kartą poetę yra įvedęs į nema
lonią prozinio išsisakymo pagun
dą, kaip pvz.:

Ir kad religija,
Tauta
Ir papročiai
Nėra šio krašto praeitis,
Kaip tu manai dabar.

(Jaunimui, p. 147)
Laimei, tokių vietų tėra ne

daug, ir aplamai negalima saky
ti, kad laisvas eiliavimas Audro
nei netiktų. .

Šiaipjau Audronė mus žavi sa
vo religiniu nusiteikimu, savo 
kūdikiškai jautria siela, savo hu
moristiniu vadavimus) iš sun
kių padėčių, savo Įgimtu dainin
gumu. Pagaliau poetė sugeba 
pakilti augščiau visų minčių 
apie žemiškąją tėviškę ir išreikš
ti pačią giliausią mintį, kuria va
dovaudavęs! 'mūsų protėviai, 
kaip matyti iš liaudies dainų:

Tavo pavasariai
Ir tavo rudenys
Ir visas takas
Subėga
Į amžinybės laukiančias duris — 
Pasišokėdami
Ir be liūdesio.
Nes ten tikrai namie
Per amžius būsi tu.

(Ne lapas, p. 135)
O. B. Audronė, TIK TAU IR 
MAN. London, Nida Press, 1969, 
p. 159. Kaina nepažymėta.

vių moterų veikla Lietuvos ne
priklausomybės laikais. Viskas 
dėstoma labai paviršutiniškai, 
,tik šiek tiek paliečiant atskiras 
šakas. Suminėtos pavardės kai- 
kurių veikėjų, artisčių, meni
ninkių.

Šiek tiek daugiau, apie 22 
puslapius, užima straipsnis apie 
lietuves moteris išeivijoje ir 42 
puslapius apie moterų organiza
cijas. Ypač pabrėžiama F.L.W. 
C. veikla Amerikoje. Išimtinai 
šitai veiklai ir yra skiriamos 
iliustracijos veikale; 70 pilnų 
puslapių supažindina skaitytojus 
su narėmis, pirmininkėmis ir 
svečiais bendruose ir lietuviš
kuose moterų klubuose. At
spausdintos ir kelios trumpos 
biografijos šioje veikloje pasi
žymėjusių pirmininkių.

Pirmajame priede yra išvar
dinti tarptautiniai suvažiavimai, 
kuriuose dalyvavo lietuvės mo
terys nuo 1920 m. Antrame prie
de yra sužymėtos lietuvės atsto
vės. dalyvavusios bendruose fe
deracijos moterų klubu suva
žiavimuose. Trečias priedas skir
tas dainoms — L. Rėzos, Rui
gio ir A. Juškos, išverstoms į 
anglų kalbą.

Leidinyje bandyta suminėti 
lietuves moteris nuo seniausių 
laikų iki dabar, tačiau iškeliama 
daugiausia tik Lietuvių Moterų 
Klubo Amerikoje veikla. Dėlto 
ir knygos pavadinimas yra klai
dinantis, nes suminėtoms isto
rinėms asmenybėms skiriama 
tik 10 iki 15 eilučių kiekvienai.

Mano manymu, nebuvo reika
lo pasižymėjusioms moterims, 
kurios žinomos lietuviška galū
ne “ienė’* arba “aite” duoti vy
riškas galūnes, kaip Europoje 
ir Amerikoje įprasta. Jeigu kas 
jieškos Lietuvos teatro istorijo
je ir sąrašuose, tikriausiai ne
ras nei Rimas, Jonuška, Kūr
inys ir t. t.

Gaila, kad taip mažai vietos 
skirta moterų organizacijom ki
tuose kraštuose. Pvz. Kanadoj 
yra tikrai pasižymėjusių mote
rų įvairiose organizacijose. Ne
minimos moterys pasižymėju
sios tremtyje mene, literatūroj 
ir muzikoje. Baletas visai nemi
nimas.

Krito i aki keli istoriniai ne
tikslumai. Pvz. Birutė laikoma 
ne kunigaikščio, bet žemaičiu 
bajoro Vidimanto dukterimi. 
Skaitome, kad Vytauto žmona 
Ona buvo lordo Sudimano se
suo. nors niekad neteko skaity
ti Lietuvos istorijoje, kad Lie
tuvoje būtų ir lordu. Plateraitė 
mirė nuo plaučių ligos, bet ne 
nuo žaizdų. V. A.

Dailininkas Jonas Rimša savo studijoj Santa Monica, Kalifornijoj Nuotr. Lino Baškausko

Daugiatomis lietuvių kalbos žodynas
ALGIRDAS GUSTAITISLietuvos TSR Mokslų Akademijos 

Lietuvių Kalbos ir Literatūros Ins
titutas Vilniuje redaguoja “Lietuvių 
kalbos žodyną”, kuris bus daugiato
mis, aiškinamasis žodynas. Redakci
nę kolegiją sudaro: J. Kruopas (at- 
sak. redakt.), A. Lyberis, J. Paulaus
kas, J. Senkus, B. Tolutienė. Techn. 
redaktorė E. Juzėnienė. Korektorė 
A. šulgaitė.

Pirmasis “Lietuvių kalbos žody
nas” išleistas antru leidiniu “Min
ties” leidyklos Vilniuje 1968 m. 5000 
tiražu; apima nuo a iki bzinkt žo
džius. 1230 psl. Kaina 3 rubliai ir 
dvi kapeikos. Spausdinta Kaune. Kie
tais juodais viršeliais, auksinės spal
vos Įspaudais nugarėlėje ir viršely
je. 19 x 25 centimetrų formato.

Reikia sveikinti lietuvius 
mokslininkus, jau parengusius 
ir išspausdinusius kelis to žody
no tomus. Tokį lietuviškos kul
tūros darbą sunku vykdyti, juo
ba, kad okupantams rusams ne
kaltas lietuvių kalbos žodynas 
užkliuvo. Kaikurie darbai buvę 
konfiskuoti, kalbininkams įkal
ta griežtai laikytis nustatytų 
taisyklių. Tai galima suprasti ir 
Pratarmės IV psl.:

“Rengiant spaudai tolimesnius Žo
dyno tomus, iškilo reikalas PAŠA
LINTI kai kuriuos jo TRŪKUMUS 
ir visą Žodyno rengimo DARBĄ PA
GRĮSTI TARYBINE LEKSIKOGRA
FIJOS TEORIJA BEI PRAKTIKA. 
Tam tikslui buvo imtasi rengti nau
ją žodyno rašymo bei REDAGAVI
MO INSTRUKCIJĄ, kuri 1952 m. 
buvo apsvarstyta ir PATVIRTIN
TA.” (Pabraukimai A. G.L

Kaip padaryti tie pagrįsti so
vietiniai perredagavimai, gali
ma numanyti iš juodu šriftu pa
žymėtų pavyzdžių, kurių vienas 
27 psl. taip skamba:

AGRESORIUS, kas vykdo agresi
ją, grobikas; puolanti šalis: Tarybi
nė liaudis sutriuškino fašistinius ag
resorius, apgynė savo tėvynės garbę, 
laisvę ir nepriklausomybę, (šaltiniu 
nurodyta “tarybinė spauda”).

Tiek okupuotoj Lietuvoj, tiek 
tremtyje Rusijoj, tiek emigraci
joj užsieniuose labai svarbu rei
kiamai mokėti lietuvių kalbą, ži
noti jos vietą pasaulio kalbų tar
pe, lietuvių kalbos žodžių rinki
mo, jų sisteminimo, išleidimo 
vyksmą. Tai vadinama leksiko
grafija — mokslu apie kalbos ar 
jos žodžius paaiškinamąja pras
me.

Redaktoriai Pratarmės pra
džioje rašo:

“Lietuvių leksikografija turi se
nas tradicijas. Pirmas spausdintas 
lietuvių kalbos žodynas pasirodė 
1629 m. Tai K. Sirvydo lenkų, loty
nų ir lietuvių kalbų žodynas, skirtas 
besimokančiai jaunuomenei. Rytprū
siuose lietuvių kalbos žodynai buvo 
pradėti sudarinėti maždaug nuo 
XVIII a. vidurio, bet pirmas spaus
dintas V. Hako lietuvių-vokiečių ir 
vokiečių-lietuvių kalbų žodynas pa
sirodė tik 1730 m. Daug didesnį ir 
geresnį žodyną 1713-1744 m. parengė
J. Brodovskis, kurio rankraščiu daug 
pasinaudojo vėlesnieji žodynų suda
rinėtojai. Rytprūsiuose buvo išleisti 
1747 m. Pil. Ruigio, 1800 m. K. G. 
Milkaus, 1851 m. G. H. F. Neselma- 
no, 1870-1883 m. Fr. Kuršaičio ir 
kiti dvikalbiai žodynai.” (III psl.).

IV psl. rašoma, jog įžymusis 
mūsų kalbininkas K. Būga iš 
įvairių šaltinių buvo surinkęs 
“daugiau kaip pusę milijono la
pelių su žodžiais bei sakiniais ir 
nepaprastai sunkiomis sąlygo
mis pradėjo rengti “Lietuvių 
kalbos žodyną”, kurio dėl anks
tyvos mirties suskubo išleisti tik 
vieną sąsiuvinį (1924 m., iki žo
džio ančtraukas)”. 1930 m. pa
baigoje švietimo ministerija pa
vedė kalbininkui J. Balčikoniui 
tęsti K. Būgos pradėtą darbą ir 
iki 1941 m. vidurio žodyno re
dakcijos darbuotojai, talkinin
kai papildė “maždaug vienu mil- 
jonu lapelių.” Dabar Žodyno re
dakcija jau turi apie tris mili
jonus lapelių. Iš tiesų, tai mil
žiniškas ne tik redakcijos, bet 
visos lietuvių tautos darbas.

Prisimenu, Vytauto Didžiojo, 
vėliau Vilniaus universitete, lie
tuvių kalbos ir literatūros stu
dentai buvo paprašyti rinkti se
nesnius žodžius savo apylinkėse 

bei užrašyti dviejuose egzemp
lioriuose. Buvo pažymimas ir tų 
žodžių, sakinių surinkėjas, ne 
tik vietovė. Šio žodyno sutrum
pinimų sąraše atspausdintos vie
tovės, bet rinkėjų pavardžių nė
ra. “Bespalvius” žodžių rinkėjus 
būtų naudinga paskelbti žodyno 
pabaigoje, papildomam tome. 
Tautosakoj žymima dainų, pa
tarlių ir kt. pasakotojai, jų-už
rašinėtojai. Vertėtų ir žodžių 
rinkėjus atžymėti.

žodžiu aiškinimas
Žodžių aiškinimas yra žodžių 

kilmės, jų atsiradimo, sudarymo 
raida. Tas nelengvas kalbotyros 
mokslas daugeliui studentų bu
vo sunkiai sugaunama garsų 
“anatomija”, kurią nepriklau- 
moj Lietuvoj, kruopščiai, rem
damasis daugybe pavyzdžių, dės
tė dr. Pr. Skardžius. Man atro
do, anatomija yra kur kas pa
prastesnis dalykas, nes žmogaus 
kūne esantieji organai, kaulai, 
raumenys, gyslos ir kt. jau ga
na pagrindinai ištyrinėti ir tenai 
tereikia atsiminti kas po ko ir 
kaip sudėstyta. Aiškinant lietu
vių žodžių kilmę tokių anato
minių brėžinių nėra. Mokslinin
kai gali surasti skirtingų žodžių 
kilmės šaltinių, lyg jų šaknų, 
besinarpliojančių tarp panašių 
fonetinių, garsinių, mintinių ar 
kitokių gelmių. Manau, nevisuo- 
met lengva tiksliai, neklaidin
gai, visapusiškai pagrįstai išves
ti senojo žodžio kilmę, jo įsigy
venimą. prigijimą kalboje. Ga
limas dalykas, jog metai iš me
tų, gal net šimtmečių eigoje lie
tuvių kalbą tyrinėjantieji, jos 
žodžių kilme, kilmės aiškinimu 
besirūpinantieji kalbininkai su
ras naujų teorijų, keičiančių jų 
ar kitų kalbininkų skelbtas filo
logines tiesas. Ne vien lietuvių 
kalboje, bet senose indų (hindu
sų), graikų, persų ir kt. ras iki 
tol nežinomų skambesių, žodžių, 
sampratų. Mūsų kalbininkai tū
rėtų panagrinėti nuošalesnes 
Indijos, Pakistano provincijas, 
pagyventi Suomijoj, Graikijoj, 
Kaukaze, Ispanijoj, patyrinėti 
baskų kalbą. Prieš kiek laiko 
vienas turkas labai nustebo iš
girdęs mano kolegos lietuvio pa
vardę, lietuviškai skambančią, 
nes tokia pavarde esą nemaža 
žmonių Turkijoj. Prancūzijos 
pakraščiuose yra visai lietuviš
kai skambančių vietovardžių. 
Havajiečiai turi labai panašiai 
skambančių žodžių, ypač mūsų 
kilmininko linksnyje. Žinoma, 
pripuolami panašumai tuo tarpu 
nieko nereiškia, nes panašiai 
skambantis žodis jokiu būdu ne
nusako jo giminiškumo ar pri
klausomumo tai ar kitai kalbų 
grupei. Visdėlto nereikėtų per
daug remtis kaimyninėmis vo
kiečių ar slavų kalbomis, kartais 
perlengvai tikint, jog tokį ar ki
tokį žodį iš slavų pasiskolinę 
germanai, o jau iš vokiečių pa
siskolinę aisčiai ar lietuviai. 
Taip nat nėra ko perdaug remtis 
anksčiau išspausdintu slavu raš
tu, metrika, knyga, kai lietuviui 
raštijoj toks žodis pirmą kartą 
atspausdintas žymiai vėliau ir 
pan.

Jei tokių aiškinimų yra, jie ne
būtinai turi būti teisingi. Visų 
pirma nėra būtina viską iš kar
to pamatyti rašte, ypač kai kal
bama apie laikus, kai dabartine 
prasme suprantamo spausdinto 
žodžio nebuvo. Antra, daugybę 
senųiu lietuvių tautos dokumen
tų, didiku kronikų slavai ir ger
manai, taip pat ir kaikurios ki
tos tautos prieš šimtmečius bu
vo išvogę, vėliau skelbė kaip 
savo turtą.

, Siaurinama apimtis
Aiškinant žodyno apimti VII 

psl., rašoma kas į ši žodyną ne
dedama: “1. atsitiktiniai, indivi
dualūs tarmių žodžiai, 2. reti 
naujadarai, skoliniai, vertiniai, 
perdirbimai. 3. siaurai vartoja
mi specialūs mokslo, meno, 
technikos ir kitų sričių termi
nai, 4. reti vaiku kalbos žodžiai. 
5. vulgarizmai, 6. reti savaime 
suprantamos darybos Žodžiai 

(devyniasluoksnis, baltakrūti- 
nis), 7. reti ištiktukai, refrenai, 
burtažodžiai, 8. tikriniai vardai 
(asmenvardžiai, vietovardžiai ir 
kt.).”

Koks žodynas leidžiamas? Jei 
įstengta surinkti apie 3.000.000 
lapelių su naujais lietuvių k. žo
džiais, jų aiškinimu, reikėtų visą 
turimą medžiagą paskelbti. Gir
dėjau, rusai trukdo paskelbti 
pilną lietuvių kalbos žodyną, nes 
tada matytųsi lietuvių kalbos 
turtingumas, jos pranašumas ir 
turtingumas, lyginant su rusų 
kalba. Girdėjau, kad okupantai 
rusai trukdo ir kitokios lietuvių 
tautosakos pilną paskelbimą tais 
pačiais motyvais. Lietuviai turė
tų visokiomis pastangomis sau
goti mūsų tautos-liaudies turtą 
nuo sunaikinimo, jieškoti būdų 
vienaip ar kitaip, vienur ar ki
tur paskelbti.

Redaktoriai buvo numatę, at
rodo, išleisti galimai pilnesnį, 
platesnį žodyną, nes įvade rašo: 
“... apimantis visus, kiek įma
noma, lietuvių kalbos žodžius, 
pradedant seniausiais lietuvių 
raštų paminklais ir baigiant šių 
dienų spauda”.

Jei nusistatyta išleisti visus, 
kiek įmanoma, lietuvių kalbos 
žodžius, kodėl sulaikomos išti
sos 8 žodžių grupės, sudarančios 
daugelį žodžių! Vadinasi, kas 
nors tų visų žodžių neleidžia pa
skelbti.'

Trumpai pasisakykime dėl tų 
8 išniekintų žodžių grupių.

1. Atsitiktiniai, individualūs 
tarmių žodžiai. Jie yra reteny
bės, nes retai užtinkami paski
roje tarmėje. Tuo atveju juos 
kaip tik reikia pirmoje eilėje 
skelbti, saugoti, puoselėti, ne
leisti numirti, atgaivinti. Tar
mės yra tautos kalbos turtas. 
Naikinant tarmes, savaime nai
kinama tautos kalba. Nutolintie
ji retus lietuvių tarmių žodžius 
alina, naikina lietuvių kalbą.

2. Reti naujadarai, skoliniai, 
vertimai, perdirbiniai. Kada 
naujadaras įsipilietina? Ar ne 
tada, kai jis pradedamas plačiai 
vartoti? Bet kaip naujadarus 
įpilietinti, jei jų nebus net pil
name lietuvių k. žodyne? Nau
jadarui, kaip kūdikiui, reikia 
švelnios globos, sąlygų. Rusai 
nenori lietuviškų retų naujada
rų. Jie bijosi net senų mūsų tur
tingos, brangios kalbos žodžių.

Skoliniai. Kada ir kaip pasi
skolinti? Dabartiniai rusų bol
ševikų primetami skoliniai — 
taip, jų reikia bodėtis, ne tik 
nedėti i žodynus, bet vengti var
toti gyvoje kalboje, mesti iš 
spaudos. Bet yra skolinių, ku
riais sunku nusikratyti, kurie 
per šimtmečius įsisenėję. Pana
šiai su vertiniais, perdirbiniais.

3. Siaurai vartojami specialūs 
mokslo, meno, technikos ir kitu 
sričių terminai. Tokios rūšies 
žodžiai kaip tik turėtų būti žo
dyne! Kur lietuviškų pakaitalų, 
kad ir gerų vertimų, galės jieš
koti lietuvis mokslininkas, stu
dentas, jei ne didžiajame lietu
vių kalbos žodyne? Kokiame šal
tinyje reikalingų žodžių jieškos 
mūsų zoologas, botanikas, agro
nomas, chemikas, fizikas, astro
nomas, inžinierius, gydytojas, 
dvasininkas, jei ne lietuvių kal
bos žodyne? Rusai, lenkai savo 
žodynuose neduos lietuviškų ati
tikmenų ...

4. Reti vaikų kalbos žodžiai. 
Skundžiamasi lietuviškos vaikų, 
iaunimo literatūros stoka, o čia 
žodyne žinai, jog nerasi retesnių 
vaikų žodžių, kuriuos jau pilna
metis rašytojas pamiršo, o mie
lai norėtų panaudoti savo kny
gose. Tokių žodžiu nedėjimas į 
žodyną yra ne kas kita, kaip 
iaunimo ar vaiku literatūros 
kalbinis lenkimas žemyn. Lietu
viams reikia stengtis savo vaiku 
žodyną turtinti, didinti. Ir tai 
galima jiem skirtos literatūros 
talka. Jaunimui rašantiems pa
tartina pasiklausyti kaip vaikai 
kalbasi, nors tai nėra lengva. 
Juk ne viską atsiminsi, ne kiek* 
vieną reikalinga žodi užsirašysi.

(Bus daugiau>

DAIL. LEONAS URBONAS, gy
venąs Australijoj, pasiruošė naujai 
parodų serijai Š. Amerikoje. Per pa
staruosius dvejus metus jisai sukū
rė daug naujų paveikslų nauja tech
nika, darydamas posūkį į žmogaus 
pasąmonę. “Dvejus metus stengiau
si atkelti giliosios pasąmonės dangtį, 
kad ten slypinčios savotiškos kom
pozicijos pačios į regimą šviesą iš
kiltų”, — pareiškė dailininkas. Pir
moji šios serijos paroda prasidės To
ronte kovo 22 d.

“DIRVOS” NOVELĖS KONKUR
SĄ laimėjo antrą kartą iš eilės Jur
gis Gliaudą. Vertintojų komisijoj 
buvo: Petras Balčiūnas, Kęstutis 
Gaidžiūnas ir Viktoras Mariūnas. 
Baigminiame komisijos posėdyje da
lyvavo ir “Dirvos” redaktorius V. 
Gedgaudas. Iš konkursui atsiųstu 15 
novelių vertintojų komisija pasirin
ko Spurgonių Prano slapyvardžiu pa
sirašytą “Šalia milžinų”. Atplėšus vo
ką, paaiškėjo, kad novelės autorius 
yra Jurgis Gliaudą. Jam ir teko $300 
premija, kurią devintą kartą parūpi
no Čikagoje gyvenantis “Dirvos” 
mecenatas Simas Kašellonis. Ver
tintojų komisija taipgi pasiūlė “Dir
vos” redakcijai susitarti su auto
riais ir paskelbti atkarpoje keletą 
kitų nepremijuotų novelių.

ALGIMANTUI MACKUI skirtą li
teratūros vakarą sausio 16 d. Čikagos 
Jaunimo Centre surengė Santara- 
Šviesa. Programa buvo pradėta Ži
vilės Bilaišytės dedikacija, jaunųjų 
poetų Aldonos Zailskaitės, Austės 
Pečiūraitės, Viktoro Dirdos ir Eg
lės Juodvalkytės pačių autorių 
skaitomais eilėraščiais. Pluoštą hu
moristinių eilėraščių pateikė Rimas 
Vėžys. Vyresniųjų kūrybai atstova
vo Jurgio Blekaičio poema “Route 
€6”, Liūnės Sutemos eilėraštis apie 
akmeni, Kazio Bradūno posmai apie
K. Donelaiti. Henriko Nagio ištrau
kos iš naujausio poezijos rinkinio 
“Broliai balti aitvarai”, viena a. a. 
Mackui skirta elegija. Antrojoje 
programos dalyje skambėjo čikagie- 
čių aktorių Dalios Juknevičiūtės. Le
ono Barausko ir Jono Kelečiaus 
deklamuojamas A. Mackaus kūrinys 
“Chapel B”. Šiuo vakaru buvo atžy
mėtos penktosios a.a. A. Mackaus 
žuvimo automobilio nelaimėje meti
nės.

VYTAUTAS BACEVIČIUS, pia 
nistas .ir kompozitorius, mirė sausio 
15 d. Niujorko ligoninėje. Velionis 
buvo gimęs 1905 m. Lodzėje, bet sa
vo gyvenimą ir kūrybą skyrė Lietu
vai. Baigęs Lodzės ir Paryžiaus kon
servatorijas, kaip pianistas virtuozas 
surengė apie 300 koncertų V. Euro
poje. 1930-39 m., profesoriavo Kau
no konservatorijoje, 1942-48 m. — 
Niujorko ir Brooklyno konservatori
jose, buvo Įsteigęs savo muzikos stu
dija. Komponuoti pradėjo 8 metų 
amžiaus. Jo kūrybiniam palikimui 
priklauso opera “Vaidilutė”, bale
tas “Šokių sūkuryje”, keliolika sim
foninių veikalų, daugiau kaip 100 
kūrinių fortepionui ir styginiam 
kvartetui, pernai išleista jo paties 
įrašyta kūrinių fortepionui plokštelė.

ALDONOS STEMPUŽIENĖS, mez
zo-soprano. Mocarto. Monteverdi, 
Rossini. Banaičio, Jakubėno, Čaikovs
kio bei kitų kompozitorių dainų ir 
operų arijų rečitalį vasario 1 d. Či
kagos Jaunimo Centre rengia “Šat
rijos” korporacija.

PROF. VYTAUTAS MARIJOŠIUS 
atvyko į Čikagą ruoštis G. Verdi “Li
kimo galios” premjerai. Lietuvių 
opera duos keturis , spektaklius Ma
rijos augštesniosios mokyklos audi
torijoje š. m. balandžio 18, 19, 25 ir 
26 d. d. “Likimo galios” tekstą į 
lietuvių kalbą išvertė buvusi Kauno 
operos solistė, dabartinė dainavimo 
pedagogė Iza Motekaitienė. Dirigen
tas prof. V. Marijošius, sekdamas ki
tų operos teatru pavyzdžiu, “Likimo 
galią” sutrumpino iki trijų su puse 
valandų. Operą režisuoja P. Maželis, 
scenovaizdžius jai kuria dail. J. 
Daugvila, chorą ruošia Alfonsas Ge
čas. Bernardas Prapuolenis, Alice 
Stephens-Steponavičienė ir Alvydas 
Vasaitis.

ALGIRDO LANDSBERGIO dra. 
mą “Penki stulpai turgaus aikštėje” 
sausio 17—18 d. d. Čikagos Jaunimo 
Centre suvaidino LB kultūros fon
do jaunimo teatras. Spektaklius re
žisavo kompoz. Darius Lapinskas. 
Premjeros proga Čikagoje viešėjęs 
A. Landsbergis Jaunimo Centre skai
tė paskaitą apie dramą, jos rašymo 
techniką ir savikritiką. Paskaitą su
rengė “Šatrijos” korporacija. Čika
gos universiteto pakviestas, A. 
Landsbergis sausio 21 d. studentams 
skyrė savo antrąją paskaitą “Tauto
saka Rytų Europos literatūroje”.

VASARIO 16 PROGA JAV LB 
Niujorko apygarda naujajame Kul
tūros židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyne, rengia Atlanto pakraš
čio lietuvių dailininkų parodą, ku
rioje kiekvienas dailininkas galės iš
statyti 10 savo darbų. Parodos glo
bėjų komitetą sudaro: pirm. prel. J. 
Balkūnas, E. čekienė, kun.J. Liauba, 
OFM, B. Novickienė, V. Radzivanas, 
A. Sabalis ir A. Vakselis. Dailininkai 
prašomi registruotis pas A. Vakselį, 
84-20 112 St, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Tel. (212) 846-3246.

MARYKNOLL LEIDYKLA Niu
jorke išleido M. Barbieri, SJ, religi
nių apmąstymų knygą “Sidewalk” 
(“Šaligatvis”), iliustruotą čikagiečio 
Algimanto Kezio, SJ, nuotraukomis, 
čikagiečiai šią knygą gali įsigyti pas 
Tėvus jėzuitus.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
V. MYKOLAIČIO-PUTINO 77-tąjį 

gimtadienį atžymėjo Vilniaus univer
sitetas. Kolonų salėje studentai 
klausėsi velionies palikto eilėraščių 
ciklo “Mano mėnesiai” įrašo. Diplo
mantė lituanistė M. Kontrimaitė na
grinėjo gyvenimo ir mirties prob
lemą Putino poezijoje. Žodį apie Pu
tino kūrybos monumentalumą ir su
dėtingumą tarė filologijos mokslų 
kandidatas J. Lankutis ir katedros 
aspirantas R. Skeivys. Aktorė M. Mi- 
ronaitė minėjimo dalyviams papasa
kojo savo įspūdžius iš susitikimų su 
poetu ar padeklamavo jo eilėraščių.

NAUJUOSIUS METUS kauniečiai 
sutiko tradiciniu G. Verdi operos 
“Traviata” spektakliu Kauno muziki
niame teatre,varpų muzika muzėjaus 
sodelyje. Naujove tenka laikyti nau
jametinį koncertą skulptūros ir vit
ražo muzėjumi tapusioje Kauno įgu
los bažnyčioje. Programą čia atliko 
vargonininkė E. Liutkevičiūtė, sol. 
T. Chmieliauskaitė ir D. Jokūbonio 
vadovaujamas Kauno profsąjungų 
kultūros rūmų berniukų choras. Dė
mesio centre buvo kompoz. Giedriaus 
Kuprevičiaus naujas kūrinys “Metų 
sonetai”, sukurtas poeto V. Mačer
nio tekstu. Jį atliko visi minėtieji 
koncerto dalyviai.

VILNIAUS VARGONŲ MUZIKOS 
II festivalį paveikslų galerija pa
verstoje katedroje sausio 11 d. pra
dėjo leningradietis prof. Isaja Bran
da, J. S. Bacho kūrybos tyrinėtojas, 
Leningrado vargonų muzikos atli
kimo mokyklos kūrėjas. Restauruo
tus Vilniaus katedros vargonus šia
me festivalyje turėjo progos išmė
ginti maskvietis prof. Leonidas 
Roizmanas, minskietis Olegas Jan- 
čenka, jerevanietis Vahagnas Stam- 
bolcianas, maskvietis Sergejus Dižu- 
ras. estas Hugas Lepnurmas, latvė 
Eugenija Liscina, latvis Peteris Si- 
polniekas, lietuviai Giedrė Lukšai
tė ir Bernardas Vasiliauskas. Di
džiąja festivalio programos dali su
daro J. S. Bacho, W. A. Mocarto, F. 
Liszto ir J. Brahmso muzika, kurią 
baltiečia.i vargonininkai papildys sa
vų kompozitorių kūriniais. B. Vasi
liauskas atliks jauno kauniečio kom
pozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus 
neseniai sukurtą sonatą nr. 2, o G. 
Lukšaitė į baigminį festivalio kon
certą vasario 1 d. įtraukė dvi M.
K. Čiurlionio fugas. Vargonininkai
L. Roizmanas, H. Lepnurmas ir P. Si- 
polniekas vargonų muzikos koncer
tus surengs Kauno įgulos bažnyčioj, 
kuri dabar yra paversta vitražo ir 
skulptūros muzėjumi. Festivali suor
ganizavo kompoz. Rimvydo Žigaičio 
vadovaujama Vilniaus filharmonija.

PRIEŠ NAUJUS METUS veiklos 
dešimtmeti atžymėjęs Vilniaus ber
niukų choras “Ąžuoliukas” sausio 5 
d. dalyvavo vargonų ir chorinės mu
zikos koncerte Leningrade. M. Glin- 
kos akademinės kapelos salėje. Kon
certą pradėjo M. K. Čiurlionio var
gonininkų konkurso laureatė Giedrė 
Lukšaitė Bacho ir dviem Šiublerio 
kūriniais. “Ąžuoliuko” programos 
dėmesio centre buvo Juozo Domar
ko diriguota Eduardo Balsio oratori
ja “Nelieskite mėlyno gaublio”, bri
tų kompozitoriaus B. Britten Mišios, 
kuriose solo partiją atliko vargoni
ninkė G. Lukšaitė. Su “Ąžuoliuko” 
choru dirba jo vyr. vadovas H. Pe- 
relšteinas, dirigentai G. Vaišnorai
tė, P. Gilys, V. Lopas ir G. Navasai- 
tienė.

TARPTAUTINIAME FOTOKON- 
KURSE “Epochos bruožai”, kurį 
Maskvoje suorganizavo dienraštis 
“Pravda”. III premiją už nuotrauką 
“Žemė” laimėjo vilnietis Marius Ba
ranauskas. Konkurse dalyvavo 34 
kraštų fotografijos menininkai. Pir
momis premijomis atžymėti — egip
tietis M. Mitivalis ir rusas A. Ptyci- 
nas, II — lenkas M. Bilevičius ir 
rusas V. Smirnovas. Kadangi fo
tografija Lietuvoje yra palyginti 
nauja meno šaka, M. Baranausko iš
sikovota III premija laikytina neei
liniu laimėjimu.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
įvyko Juozo Baltušio kūrybai skirtas 
vakaras. “Parduotų vasarų” ištrau
kas ir kitus apsakymus skaitė akto
riai — M. Mironaitė, K. Kymantaitė, 
D. Jakševičiūtė, S. Nosevičiūtė, A. 
Bružas, J. Čepaitis, E. Rupšys ir T. 
Vaisieta. Dalyvių tarpe buvo ir J. 
Baltušis.

MASKVOS KINEMATOGRAFIJOS 
komitetas įtraukė į sovietų kino teat
rų repertuarą naująji rež. A. Grike- 
vičiaus plačiaekranį filmą “Ave, vi
ta”, kuriam scenarijų buvo parašę 
V. žalakevičius ir G. Kanovičius. Fil
mo kūrėjų gretoms priklauso daili
ninkai V. Kisarauskas ir J. čiuplys. 
Pagrindiniai filmo veikėjai yra inž. 
Cezaris Kaunietis ir dail. Steponas, 
šiuos vaidmenis sukūrė Klaipėdos 
dramos teatro aktorius V. Paukštė ir 
Panevėžio dramos teatro atstovas B. 
Babkauskas, dažnas filmų dalyvis. 
Jiems talkino aktoriai J. Budraitis, 
A. Šurna, M. Mironaitė, E. Bajorytė, 
rusas A. Inozemcevas, latvis J. Stren- 
ga ir kt Vokiečių okupacijos, dabarti
nių dienų fone filmas sprendžia gy
venimo vertės, prasmės, žmogaus at
sakomybės klausimus.

“IZVESTIJŲ” LAIKRAŠČIO foto- 
konkurse II premiją laimėjo vilnie
tis fotomėgėjas Juozas Kazlauskas 
už fotoapybraižą “Jūros tarnyboje”. 
Nuotraukas jis padarė atlikdamas ka
rinę prievolę laivyne Tolimuosiuo
se Rytuose. V. Kst
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MANN MART
REALTOR

2320 Bloor St. W. Tel RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR, $36,500 
prašoma kaina. 12 kambarių, 2- 
jų augštų atskiras, mūrinis dvi- 
butis (duplex). Vandeniu-alyva, 
šildomas, naujas stogas, dideli 
kambariai. Viena skola. Tuojau 
galima užimti.
ROYAL YORK — NORSEMAN, 
6 kambarių, 3 miegamųjų, gra
žių plytų vienaaugštis su priva
čiu įvažiavimu. Ilgametė 8% sko
la. Didelis kambarys' rūsyje su 
patogumais. Viena skola.
SCARLETT RD. — DUNDAS, 
$23.500 pilna kaina. Atskiras, 
mūrinis 6 kambarių, šildomas 
saulės kambarys, 2-jų augštų na
mas. Garažas ir įvažiavimas. Be
veik naujas šildymas. Tuojau ga
lima užimti. Palikimas.
LAWRENCE — BATHURST, 8 
butai su balkonais geram nuomo
simo rajone. Metinės pajamos 
$16.300. Reikalingas didesnis įmo
kėsimas ir gali būti viena skola. 
Arti apsipirkimo ir susisiekimo.

Gera investacija.
JANE —ANNETTE, $18.500 pra
šoma kaina, 5 švarūs kambariai, 
moderni virtuvė, garažas ir įva
žiavimas. $2.000 įmokėti. Arti su
sisiekimo ir krautuvių.
SWANSEA, $30.000 prašoma kai
na, 6 kambarių atskiras, mūrinis, 
vieno augšto namas su privačiu 
įvažiavimu. Moderni virtuvė, 
įrengtas rūsys, gražus namas. 14 
metų senumo.
HIGH PARK, 3 butai su prie
dais. Atskiras, gražių plytų, pa
jamų namas. Privatus įvažiavimas 
ir garažas. Vanteniu-alyva šildo
mas. Viena atvira 10 metų skola. 
Arti parko ir susisiekimo.
ROYAL YORK, $8.000, įmokėti, 
6 kambarių, vieno augšto mūri
nis namas su garažu ir privačiu 
įvažiavimu. 3 gražūs miegamieji, 
moderni virtuvė, 7% % skola. Ar
ti centrų.

Skubiai reikalingi namai 
pardavimui

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

KASOS VALANDOS: MOKA:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždaryta
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 -8 
šešt. 9 -12

Sekm. 9.30-1

už term, indėlius 3 metams_______ 8%
už term, indėlius 2 metams________ 7% %
už term, indėlius 1 metams------------ 6% %
už depozitus-čekių s-tas------------------- 5% %
už šėrus numatoma______________6%

IMA:
už asmenines paskolas------------------ 9%
už nekiln. turto paskolas------------------8% %

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286

NEW TORONTO—27TH ST., tik $4.000 įmokėti už gražų vienaaugštį 
(bungalow); 6 kambariai — trys miegamieji. Naujai atremontuotas 
ir išdekoruotas. Naujas šildymas alyva. Privatus įvažiavimas, gara
žas; sklypas 50 x 212; prašo tik $26.500.
RONCESVALLES — DUNDAS, žuvų ir delikatesų prekyba. Vienin
telė šios rūšies krautuvė visame rajone. Nepaprastai pelningas vers
las. Geri įrengimai. Savininkas pageidauja lietuvio pirkėjo. Prašoma 

$5 500»
BLOOR — INDIAN RD., testamentinis pardavimas. Trys atskiri butai 
per tris augštus. Namas gerame stovyje. Idealus nuomojimui, arti 
susisiekimo ir krautuvių. Įmokėti apie $15.000; viena atvira skola 
išmokėjimui. ___
HIGH PARK AVE. — ANNETTE, atskiras, gražių plytų, 8 kamba
riai per du augštus, 2 modernios virtuvės, privatus įvažiavimas. 
Įmokėti apie $15.000. Atvira skola iš 8% išmokėjimui.
RONCESVALLES — MARMADUKE, arti krautuvių ir susisiekimo, 
10 kambarių, mūrinis, atskiras. 5 kambariai pirmame augšte, dvi 
prausyklos, dvigubas garažas. Įm-okėti apie $15.000; namas be skolų.

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

AL. G A R B E N S
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543
ALHAMBRA GATVĖJ, 10 kambarių, $10.000 įmokėti; vienas atviras 
mortgičius 10 metų. Atskiras pajamų namas, per 3 augštus, prausykla 
pirmajame augšte, 3 modernios virtuvės, 2 nauji garažai, didelis 
sklypas, arti Bloor gatvės ir požeminio. Prašoma kaina —- $39.500. 
JANE—ANNETTE, $15.900 prašoma kaina; 3 kambarių vienaaukštis, 
(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.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
BLOOR—RUNNYMEDE RD., $17.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, tikras dvibutis (dupleksas), 2 mūro garažai, privatus įvažiavi
mas. Kaina $38.000. Liks viena atvira skola 8.5% 5 metams.
NOTTAWASAGA UPĖ — 26 KELIAS, ant upės kranto, 10 akrų der
lingos žemės, mažas 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 M161, namų 783-2105

Klevelando vyrų oktetas, pasiruošęs atlikti naujų Koncertinę programų "Tėviškės Žiburių" 
spaudos baliuje Toronte sausio 31, šeštadienį.

A t A

MARIJAI JOKUBPREIKSIENEI

mirus, jos vyrų EVALDĄ liūdesio valandoje giliai 

užjaučiame —

Darbovietės lietuviai bendradarbiai:
R. Bernotas
A. Giedraitis 
K. Jurkštas
B. Jurėnas
S. Jurgelis

V. Liuima
J. Morkūnas
J. Starkevičius
S. Telšinskas 
M. Petrulis

A t A
Mylimai mamytei URŠULEI SKILANDŽIO NIE- 
NEI Lietuvoje mirus, dukrų MAR/JĄ Lietuvoje, 
sūnus — kunigų dr. VIKTORĄ, VLADĄ, JUO
ZĄ, PRANĄ ir jų šeimas gilaus liūdesio dieno
se nuoširdžiai užjaučiame —

Elena ir Juozas Girėnai

Didžiųjų bendruomeninkę ELZĘ JANKUTĘ bei visus 
jos gimines, mirus

A t A
KRISTUPUI JANKUI

nuoširdžiai užjaučia —
KLB Toronto apylinkės valdyba

TORONTO MIESTAS
1970 METU NEJUDOMO TURTO 

MOKESČIAI
DALINĖS SĄSKAITOS

Pagal savivaldybių įstatymo reikalavimus ir nuostatą 313-69, priimtą 
miesto tarybos 1969 m. lapkričio 5 d., pirmieji trys nejudomo turto 
mokesčių mokėjimai 1970 metams yra taip išdėstyti.

visame 
mieste

pirmas 
mokėjimas 
vasario 1 d.

antras 
mokėjimas 
bal. 1 d.

trečias 
mokėjimas 
geg. 20 d.

čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1970 m. mokesčių sąskaita 
pagal paskutinių 6 mėnesių mokesčius praėjusiais metais. Sąskaitos 
mokesčių likučiui bus paruoštos apie šių metų vidurį ir jos bus taip 
pat išdėstytos į tris mokėjimus. Tuo būdu mokesčiai mokami per 
šešis kartus vietoj buvusių trijų. Dabartinis mokesčių išdėstymas 
duoda žymiai daugiau laiko.
Visos dalinės nejudomo turto sųskaitos jau yra išsiųstos. 
Mokesčių mokėtojai, kurie iki šiol dar negavo mokesčių 
sųskaitų, turi tuojau kreiptis į mokesčių informacijos skyrių 
miesto rotušėje arba paskambinti telefonu 367-7115.

MOKESČIŲ MOKĖJIMAI
Mokesčiai gali būti sumokami tose vietose, kurios nurodytos 
prie mokesčių sųskaitų pridėtoje brošiūroje. Prašoma įsidė
mėti, kad bankai priima mokėjimus iki paskutinės mokėjimo 
datos. Tačiau norint gauti išankstinio mokesčių sumokėjimo 
pažymėjimus, reikia sumokėti miesto rotušėje asmeniškai 
arba pasiųsti paštu.

W. M. CAMPBELL, 
City Treasurer.

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

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

Ateitininkų žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas sau

sio 25 d. buvo gana originalus. Ke
letas Dainavos ideologiniuose kur
suose dalyvavusių moksleivių suruo
šė kuopos valdybos teismą. Į kalti
namojo kėdę buvo šaukiami valdybos 
nariai ir kiti liudininkai, kuriuos ap
klausinėj o ir kaltino A. Kuolas. Nors 
tai buvo tik “show”, iš abiejų pusių 
buvo iškelta gana daug problemų, 
opių ir teisingų klausimų. Iš visų pa
sisakiusių ir kalbėjusių jautėsi susi
rūpinimas veiklos klausimais ir ideo
loginiu susipratimu. Panašaus pobū
džio susirinkimas yra lyg sąžinės per
kratymas ir tikslas būna atsiektas, 
kai priverčia visus pagalvoti, pa
žvelgti į save ir paklausti; “Ar aš 
darau, ką galiu?”

Kuopos valdybos posėdžio šį tre
čiadienį nebus. Jis įvyks vasario 4 d.

Dainavos kursų dalyviai renkasi šį 
sekmadienį, vasario 1 d., 1.30 v., pas 
D. Ramanauskaitę, 6 Baby Point Rd.

Giedojimo repeticija įvyks sekma
dienį, vasario 1 d., 3 v., p. Rama
nauskų bute, 6 Baby Point Rd. Ka
dangi vasario 8 d. per Mišias bus 
giedama, tai prašomi visi repeticijoje 
dalyvauti.

Ką gali padaryti ateitininkas, bū
damas tik nariu, neįeinąs jokion val- 
dybon? Dr. J. Girnius sako, kad “už
uot tik laukus iš augščiau įsakymų, 
lyg kariuomenėje, kiekvienam pri
valu pačiam reikšti savo iniciatyvą”. 
Kiekvienam reikėtų save paklausti: 
“Ką aš galiu padaryti? Nuo organi
zacijos daugiausia nutrupa ne tie, 
kurie daug dirba, bet tie, kurie be 
darbo svečiuojasi.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

vadovų posėdyje sausio 22 d. aptarti 
Vasario 16 šventės reikalai. Atskiras 
skautų-čių šventės paminėjimas bus 
vasario 8 d. šv. Jono Kr. parapijos 
patalpose: šv. Mišios 10 v., o po jų 
sueiga parapijos salėje. Kaziuko mu
gės reikalams aptarti bendras posė
dis šaukiamas vasario 12 d., 7.30 v. 
v., skautų būkle.

• Mindaugo dr-vės tėvų susirinki
mas įvyko sausio 25 d. Jame dau
giausia kalbėta apie ateinančią Ka
ziuko mugę. Tėvai nutarė aktyviai 
prisidėti prie paviljono paruošimo ir 
pasirūpinti eksponatų įvairumu. Se
kanti dr-vės sueiga — vasario 2 d., 
7 v., skautų būkle. Visi atsineša na
mie padarytus darbus.

• Aukojusieji skautų-čių stovykla
vietei ir norintieji gauti pakvitavi
mus pajamų mokesčiams už 1969 m. 
aukas prašomi pranešti iždininkui V. 
Sendžikui, 19 Bermuda Ave., Toron
to 18, Ont. Tel. 233-4188.

• LSS tarybos pirmijos pirminin
ko v. s. A Saulaičio pranešimu, 
“Skautų Aidas”, šešerius metus reda
guotas A. Saulaičio, nuo 1970 m. pra
džios perkeliamas į Čikagą. Redaguos 
s. Juozas Toliušis, 7418 So. Clare
mont, Chicago, Ill. 60636, USA, tal
kinamas v.s. A. Namikienės, v.s. kun. 
J. Vaišnio ir s. B. Vosyliaus; admi
nistruos ps. Aug. Orentas, 6840 So. 
Campbell Chicago, Ill. 60629, USA 
žurnalą spausdins v.s. VI. Vijeikio 
Vivi spaustuvė. Meninė priežiūra — 
VI. Vijeikio. Prenumerata paliekama 
ta pati — $4 metams. Kviečiama 
rankraščius, iliustracijas ir kitą tu
rinio medžiagą siųsti redaktoriaus 
adresu, prenumeratas — naujajam 
administratoriui. Linkime sėkmės 
per pasaulį keliaujančiam “Skautų 
Aidui” Č. S.

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Toronto kuopa, komunistinė or
ganizacija, sausio 4 d. turėjo vi
suotinį susirinkimą Claremonto 
gt. salėje. Iš valdybos praneši
mų paaiškėjo, kad 1969 m. kuo
pa turėjo 248 narius, šeši mirė 
1969 m., du — 1970 m., du pasi
traukė. Dabar kuopoje esą 238 
nariai. Draugija turinti 7 kuo
pas. Montrealyje veikia atskira 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija. Nariu skaičius visur 
mažėja — vieni miršta, kiti iš
stoja, nes nebenori būti komu
nistinės organizacijos nariais. 
Sudbury liko tik 6 nariai — da
lis išsikėlė į kitas vietoves.

Pajieškojimai
Jieškomi broliai su šeimomis: 

1. Juozas Rašinskas, sūnus Jurgio; 
žmona Julija, dukterys — Birutė if 
Julija. Gyveno Čikagoje. 2. Jonas Ra
šinskas, Juozo brolis; žmona Pranė 
ir duktė Pranė. Gyveno Kingstone 
(jie rašė Kingsiston). Kur tas mies
tas, nerašė. Jieškomieji yra kilę iš 
Šilalės miestelio, Tauragės apskr. Į 
šį kontinentą atvyko 1923 m. Turin
tieji žinių apie šiuos asmenis prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: F. Noreika, 
R. R. 1, Stayner, Ont., Canada.

R. CHOLKAN 
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W.

532-4404
KINGSWAY, gražus, 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 NAMŲ TEL LE 5-1584 

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

apylinkėje įvairiais nejudomo turto pirkimo ir 
pardavimo reikalais prašoma skambinti

JUOZUI GRYBUI TEL. 364-6625

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA

5Y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
1*/ą% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš trijų su

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame :ki $5.000 ir MORTGTČTUS 
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.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BusTlNĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. MORAIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

D LOOR — 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. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

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

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

UŽ 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI 
S/X POINT CAR WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas). 
83 SIX POINT RD; (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS (STAIGA
Tek 251-4864 Namų tel. 279-0814

VISŲ KOŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių droudos 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 Ave^ 

TeL 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL

KeL ir penkt. 9—9 vaL

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

BE MUITO:
Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusi
pirkti Įvairių prekių ir maisto 
dolerinėje krautuvėje.

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

.DOVANOS
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamosios 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
televizijos ir radijo priimtuvai, 
šaldytuvai ir Lt.

Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automo
bilių skaičius yra ribotas.
• Be to siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius 

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.

• ingai ir greitai patarnaujame.
Prieš pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti 
kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, nes nuo 1969 m. spalio mėn. 
daiktų ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima ne
aiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškin
sime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patarnauti 

ateityje.
DARBO VALANDOS: 

pirmaiieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki 7 vaL vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, 
Telefonas LE 1*3098

Savininkai A. ir S. KALŪZA

t*

vai. p. p.

C o.
ONT.

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

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.

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

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

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

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

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

<

<
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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 t. t.

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

dar b ii ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

430 BATHURST ST.
TeL WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

RINKIMAI. Remiantis SALFASS 
statutu ir vykdomųjų organų rinki
miniais nuostatais, garbės teismas, 
susidedąs iš pirm. Jono Gustainio, 
narių — Tėvo Pauliaus Baltakio, 
OFM, ir Herberto Stepaičio, skelbia 
naujos SALFASS centro valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimus. Cent
ro valdybą ir revizijos komisiją ren
ka korespondentiniu būdu visi SAL 
FASS registruoti sporto klubai bei 
kiti sportiniai vienetai, pagal rinki
minių nuostatų nustatytą procedūrą. 
Ofciali rinkimų paskelbimo data yra 
1970 m. sausio 21 d. Kandidatų no- 
minavimo terminas — 1970 m. vasa
rio 17 d. (pašto antspaudo data). 
Nominuojamų kandidatų sąrašai pri
valo būti pasiųsti SALFASS garbės 
teismui: Jonas Gustainis, 179 Cas
sandra Blvd., Don Mills, Ont., Cana
das

SPORTAS LIETUVOJE
Kaune įvyko Pabaltijo ir Gudijos 

taurės bokso rungtynės tarp Lietu
vos ir Latvijos rinktinių. Laimėjo 
lietuviai 7:4 pasekme.

Žalgirio, rankininkės lankėsi Nor
vegijoje, kur su Skjebergo IF ran
kininkėmis žaidė Europos taurės 
rungtynes. Laimėjo kaunietės 16:12. 
Sekančios rungtynės Įvyks Kaune.

Sov. Sąjungos jaunių krepšinio 
pirmenybės įvyko Gomelyje. Dalyva
vo ir Lietuvos atstovai. Kauno jau
niai ir Klaipėdos mergaitės pateko į 
baigminę grupę.

Į Sov. Sąjungos šuolių į vandenį 
rinktinę pakviesti keli Lietuvos vid. 
mokyklų mokiniai: R. Bonataitė, D. 
Novikaitė, N. Filipavičiūtė, I. Kli- 
šaitė.

Visasąjunginėse krepšinio pirme
nybėse Kauno Žalgiris nugalėjo Al
ma Atos Lokomotyvą 76:75. Dabar’ 
Žalgiris yra III vietoje su 11:8 pa
sekme.

SPORTAS VISUR
Aštuntosios “The Telegram” dien

raščio ruošiamos uždarų patalpų 
lengv. atletikos rungtynės įvyks va
sario 5 d. Maple Leaf Gardens To
ronte. Dalyvaus keletas pasaulinio 
masto lengvaatlečių, jų tarpe 800 m. 
bėgimo olimpinis laimėtojas austra- 
lietis R. Doubell.

Monte Carlo automobilių lenkty
nes ir šais metais laimėjo švedai — 
B. Waldergaard ir L. Helmer. Jie 
važiavo V. Vokietijoje gaminamu 
Porsche automobiliu, kuris tapo lai
mėtoju trečius metus iš eilės. Lenk
tynėse dalyvavo 184 automobiliai iš 
8 vietovių. Svarbiausią lenktynių da
lį sudaro paskutinis etapas. 24 vai. 
tarpe tenka kalnuotais keliais prava
žiuoti 790 mylių. Nepriklausomybės 
laikais šios rungtynės vykdavo Lietu
vos'. keliais ir jose yra dalyvavę lie
tuviai.

Jau sudarytos grupės ir ištraukti 
burtai devintosioms pasaulio futbo
lo pirmenybėms. Pirmoji grupė: Sov. 
Sąjunga, Meksika, Belgija, Salvado
ras; antroji — Urugvajus, Izraelis, 
Italija, Švedija; trečioji — Rumunija, 
Anglija, Čekoslovakija, Brazilija; 
ketvirtoji — Peru, Bulgarija, Maro
kas ir V. Vokietija. Grupėse žais 
kiekvienas su kiekvienu. Du pirmie
ji pateks į baigminę grupę;. Bus žai
džiama vieno pralaimėjimo sistema. 
VYČIO ŽINIOS

Jaunųjų krepšininkų komanda 
draugiškose rungtynėse nugalėjo 
Our Lady of Assumtion 89:72. žaidė: 
Duliūnas 20, Nacevičius 9, Vanagas 
18, R. Kaknevičius 8, V. Kaknevičius 
12, Ramanauskas 22.

CYO lygos pirmenybėse tų pačių 
berniukų komanda pralaimėjo Auš
rai 49:45. Žaidė: V. Kaknevičius, Vit
kus 3, R. Kaknevičius 5, Lorencas 6, 
Akelaitis 17, Ramanauskas, Nacevi
čius 8, Bumelis 6.

Mokyklų pirmenybėse praeitą sa
vaitę pasižymėjo E. Nacevičius jau
nių krepšinio turnyre; savo koman
dai iškovojo daugiausia taškų. P.

Sprogis Bloor - Harbord mokyklų 
rungtynėse įmetė 40 krepšių. Nežiū
rint to, jo komanda pralaimėjo.

Mūsų rėmėjams J. Kuprevičiui, P. 
Augaičiui, J. Demantavičiui, V. Pa
liuliui ir B. Vitkui nuoširdžiai dėko
jame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto stalo teniso lygos rungty

nių pirmasis ratas pasibaigė. Aušros 
visos keturios komandos turi galimy
bių įeiti į baigminius žaidimus. I ko
manda, žaidžianti UI grupėje, yra I 
vietoje. A. Kuolas iškovojo 20, J. 
Kolasis 22 iš 27, O. Rautinš 16 iš 
24 galimų. Komanda neturi nė vieno 
pralaimėjimo. H komanda 4 grupėje 
yra II v. P. Klevinas laimėjo 21, J. 
Klevinas 20 ir Petraitis 18 rungty
nių. III komanda V grupėje yra III 
v. Geriausias žaidėjas buvo E. Pet- 
rušaitis. Jis pralaimėjo tik dvejas 
rungtynes. Gaila, jis išvyko gyventi 
Į Niujorką, ir II rate bus sunkiau 
išlaikyti pirmavimą. L. Klevinas lai
mėjo 18 ir Aloyzas Kuolas 12 iš 27. 
IV grupės komanda yra VII v. J. 
Plučas laimėjo 18, P. Plučas 15 ir A. 
Žemaitis 7 rungtynes.

Almis Kuolas ir P. Klevinas, jei
gu ir toliau puoselės šią sporto šaką, 
galės tapti pirmaeiliais žaidėjais. 
Praėjusią sayaitę Aušros B klasės 
stalo teniso turnyre L. Klevinas, R. 
Šimkus ir Aloyzas Kuolas surinko po 
lygų skaičių taškų ir turės peržais
ti dėl I, II, ir III vietos.

Krepšinio CYO lygoje Aušros jau
nučiai nugalėjo Transfiguration ko
mandą 49:19. A. Grigonis buvo nesu
laikomas praėjimuose ir niekas ne
galėjo jo uždengti metimuose. Jis 
iškovojo 39 taškus. R. Grigonis pri
dėjo 4 ir V. Raab 6. Stočkus ir žabas 
taškų nelaimėjo, bet labai gerai pa
dėjo metikams.

D. Laurinavičiaus treniruojama 
jaunių A krepšinio komanda BC ly
gos rungtynėse nugalėjo Vytį 49:45. 
žaidė: J. Norkus 10, E. Norkus 15, 
A. Kareckas 9, E. Krikščiūnas 10, 
Artavičius 5.

Aušros vyrų krepšinio komanda 
BC lygos rungtynėse pralaimėjo 
prieš stiprią Andy’s AC komandą 85: 
58. žaidė: J. Vaškevičius, O. Kušne- 
raitis 4, A. Akelaitis 6, A. Stonkus 
20, E. Starkutis 7, P. Genys 5, Rušas 
4, Hill 12. Žaidė ir pats treneris A. 
Nausėdas.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
riausybę skirti didesnį dėmesį 
atsilikusių kraštų ekonominiams 
reikalams. Jo teigimu, Ka
nada šio pobūdžio tarptautinėse 
problemose turėtų užimti vado
vaujančią vietą, nes ja pasitiki 
pagalbos reikalaujantys kraštai.

Valdinių įstaigų tarnautojų 
skaičių sumažinęs premjeras P. 
E. Trudeau šio principo netaiko 
savo štabui. Jeigu 1963 m. 
premjero įstaiga turėjo tik 8 
tarnautojus, gaunančius dau
giau kaip $15.000 į meths, tai 
dabar joje dirba jau net 53 to
kie tarnautojai. Didinimas buvo 
pradėtas L. B. Pearsono laikais, 
bet proporcinis rekordas pri
klauso dabartiniam premjerui 
P. E. Trudeau.

Ontario sveikatos ministeris 
T. Wells pareiškė provincinia
me parlamente, kad šiemet ne
bus padidintos Ontario ligoninių 
draudos įmokos, nors ligoninių 
išlaikymas nuo $675 milijonų 
gali padidėti iki $775 milijonų. 
Tokiu atveju $100 milijonų On
tario vyriausybė jieškos kitų pa
jamų šaltiniuose.' Ligoninių 
draudos įmokos paskutinį kar
tą buvo pakeltos 1968 m. vasa
rą, kai viena lova ligoninėje at
siėjo $33 į parą.

Besiklausant pamokslo
Besiklausydama kunigo pa

mokslo, patariančio mylėti savo 
artimą, moteris tarė sau:

— Dievulėliau mano, kaip aš 
tą savo artimą kaimyną myliu! 
Tik bijau, kad apie tai nesuži
notų mano vyras ...

Prietaringa žmona
— Kodėl tu sakai, kad tavo 

žmona prietaringa?
— Vakar ii nusipirko naują 

suknelę. Suskaičiusi, kad spin
toj jau turi 13 šiemet nusipirk
tų, greit grįžo krautuvėn ir par
sinešė keturioliktą...

Po susirinkimo
Prie augšto sovietinio parei

gūno, išeinančio iš partijos na
mų, pribėgo eilinė partijos sek
retoriate tarnaujanti raštininkė 
ir prakalbino:

— Kaip tau sekasi?
— Aš tavęs visiškai nepažįs

tu!
— Eik jau, liaukis vaidinęs! 

— nusikvatojo mergina. — Mu
du gi kartu knarkėm!

— Kada gi?
— Kada gi, dar klausi. Nagi, 

per draugo partijos sekreto
riaus pranešimą.

ŠYPSENOS
Autobuse ir namie

Sovietų Sąjungoj moterys su 
vaikais leidžiamos į autobusą 
lipti pro priekines duris be ei
lės. Kartą moteris su vaiku įli
po pro priekines duris ir atsisė
do, o jos vyras pipo su kitais 
pro užpakalines duris. Nupir
kęs bilietus, jis šūkterėjo žmo
nai:

— Ei, infekcija, nemokėk, aš 
jau užmokėjau.

Žmonės sužiuro, kas čia per 
vardas. Vienas paklausė, kodėl 
jis taip moterį vadinąs.

— čia, mat, prie publikos rei
kia mandagiau, — atsakė vyras, 
— namie ją vadinu cholera...

Kunigas ir komunistas
Lietuvoje, kitų keleivių tarpe, 

skaitydamas knygą važiuoja 
traukiniu ir vienas senyvas ku
nigas. Jį atpažinęs vienas tru
putį įkaušęs komunistas prade
da kabinėtis ir šaukti:

— Aš neisiu į dangų, nes jo 
nėra!

Kunigas nekreipia dėmesio ir 
skaito toliau.

— Aš neisiu į dangų, nes jo 
nėra!

Tada kunigas atsisuka į jį ir 
ramiai taria:

— Gerai, drauge, eik tad į 
pragarą, tik be tokio didelio 
triukšmo ... Parinko Pr. Alš.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

POETAS JURGIS BLEKAITTS eivijoje. Jį yra vaidinę Klevelando,
skaitė ilgoką savo kūrinį “Route 66”, 
prisimindamas prieš 5 metus 66-me 
kelyje tragiškai žuvusį jauną poetą 
Algimantą Mackų. Šiame A. Mackaus 
mirties penkmečiui (mirė 1964 m. 
gruodžio 28 d.) vakare savo kūrybą 
pateikė net 9 poetai (žiūr. kultūrinėj 
kronikoj, Red.). Paminėjimo vakarą 
surengė “Santaros-Šviesos” federa-. 
cija, kuri turi Įsteigusi Algimanto 
Mackaus vardo knygų leidimo fon
dą. A. Mackus žuvo kartu su “Mar
gučio” radijo programės ir žurnalo 
“Margutis” savininke L. Vanagaitie- 
ne automobiliu grįžtant iš radijo sto
ties, kur A. Mackus buvo programos 
pranešėju. Taip pat jis redagavo žur* 
nelą “Marguti”. Po jų žuvimo “Mar
gučio” žurnalas užsidarė, tačiau ra
dijo programa tebegyvuoja.
• • •

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
Jaunimo Teatras, kurio koordinato
riumi yra rašyt. Anatolijus Kairys, 
sausio 17 ir 18 d. Jaunimo Centre 
suvaidino Algirdo Landsbergio 3 
veiksmų dramą “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”. Vaidintojai buvo jau
ni žmones ir scenoje nedaug pasireiš
kę, tačiau pastatymas praėjo gerai, 
čia nuopelnas režisoriaus Dariaus 
Lapinsko, kurio sugebėjimai šioje 
srityje yra nemažesni už jo bran- 
džius muzikinius darbus. Per abi 
dienas veikalą stebėjo daugiau kaip 
1000 žiūrovų. Šis pastatymas čikagie- 
čiams, atrodo, geriau patiko negu 
Čikagoje matytas Klevelando “Vai
dilos” teatro “Penkių stulpų turgaus 
aikštėje” spektaklis. D. Lapissko re
žisūroje veikalas sužėrėjo išradin
gumu ir įdomumu. Tai patvirtino ir 
jo autorius A. Landsbergis, kuris jį 
stebėjo abi dienas. Įdomu, kad “Pen
ki stulpai turgaus aikštėje” yra vie
nas labiausiai vaidinamų veikalų iš-

Los Angeles, Čikagos lietuvių kolek
tyvai, o taip pat ir latvių teatras. 
Amerikiečiai jį vaidino Čikagoje ir 
Niujorke.
• • •

CICERO LIETUVIŲ kolonijoje 
vieši iš Urugravaus atvykusi lietu
vaitė Jonė Gromošauskaitė. Ji yra 
apsistojusi pas savo giminaitį žum. 
Vyt. Zalatorių. Ji čia atvyko su tu
ristine viza, tačiau norėtų pastoviai 
apsigyventi, nes JAV jai patinka. 
Ji yra kraujo perpylimo specialistė, 
tad darbą jai nebūtų sunku surasti, 
jeigu tik gautų leidimą čia apsigy
venti. Ji yra gimusi ir augusi Mon
tevideo mieste, bet jos tėvas — Jo
nas Gromošauskas yra kilęs iš Pa
nevėžio. Nors ir užaugusi apylinkė
je, kur nėra daug lietuvių, tačiau 
dar gerai kalba lietuviškai.
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėjimą 
rengia Čikagos Lietuvių Taryba va
sario 15 d. Marijos Augšt. Mokyklos 
salėje. — “Lietuviai televizijoje” 
programos vadovybė buvo surengu
si balių B. Pakšto salėje, kuris su
traukė nemažai svečių. Vadovavo-— 
T. šlutas, E. Vengi an s k as ir P. Košu- 
ba. Lietuviškoji programa perduo
dama per 26 kanalą sekmadienių va
karais nuo 8.30 iki 9 v. — Kun. dr. 
A Juška iš Cicero ir Valerijonas 
Šimkus iš Čikagos grįžo iš kelionės 
po P. Ameriką; apkeliavo Argentiną, 
Urugvajų, Braziliją ir Venecuelą — 
“Draugo” romano premijos įteiki
mas rašyt. Birutei Pūkelevičiūtei ir 
literatūros vakaras įvyks kovo — 
22 d. Jaunimo Centre. B. Pūkelevi- 
čiūtė, buvusi Kanados gyventoja, 
“Draugo” premiją gauna jau antrą 
kartą. Pirmąją premiją yra laimėju
si 1956 m.

FRANK BARAUSKAS Į
INSURANCE AGENCY LIMITED | 
& REAL ESTATE BROKER | 

231-2661; 231-6226 j
I 

3828 Bloor St. West, Islington . 
(PRIE SIX POINTS PLAZA; J

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR ' PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Svasiulis

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

■ ■ ———' Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

DU &F ERIN RADIO and TV
oALES AND SERVICE

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

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

VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS AUTOMAŠINŲ TAISYMAS, kvalifi
kuoti mechanikai, sąžiningas ir greitas patarnavimas lietuviams. 

Bloor Autorite Garage fta9^ JL’L? ^Kcouege®’
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DR. E. ZU BRIEN Ė

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

’ • t Vv 1 •• .i *

TheTelėgram-Maplė Leaf

INDOOR 
GAMES

MAPLE LEAF GARDENS

8 p.m. Thursday Feb. 5
• ' 'ft ■ . i o ‘,, / ' '. i.5 ^<7- ‘ »Z- ’ r’ •

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOŠICKIS 
dantų gydytojas

794 BATHURST ST. 
(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

Bilietai parduodami: Maple Leaf Gardens, “The Tele
gram Travel Bureau” 34 King St. E. ir reguliariose bi
lietų agentūrose. Bilietų kainos — $6.00, $5.00, $3.50, $2.50
Ateikite ir pamatykite žymiausias pasaulio žvaigždes 
didžiausios^ Kanados sporto varžybose! Dalyvaus: 
JURIS LUZINS, BOB SEAGREN JAV, RALPH DOUBELL AUSTRALIJA, 

LEE EVANS JAV /

Parduodamas
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS 

nepasterizuotas 
medūs 

KORIAIS AR INDUOSE.
Skambinti tel. 534-0563 

30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

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

Salininkas V.
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyj®

Skambinti telefonu 278*7261 dienos metu arba vakarais

BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusai*, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemonės ekskursijoms 
e patarnauja atsikviečiant gimines

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L. 

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

421 Roncesvalles Avė. 
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave. 

Telefonai: “JJ™®
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.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. 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.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS

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

Skambinkite LE. 3-4912.

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 940 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu



Baliaus pradžia 7 valandą vakaro, 
meninės programos - 8 v. v.

Meninę programą atliks populiarusis 
Klevelando vyrų oktetas.

VERTINGŲ LAIMIKIŲ LOTERIJA • VISŲ MĖGSTAMAS ORKESTRAS 

ŠOKIAI • BUFETAS • STALAI IŠDĖSTYTI TRIJOSE SALĖSE 

Vietos iŠ anksto rezervuojamos "Tėviškės Žiburių" administracijoj

Sausio 31, šeštadienį, Toronto Prisikėlimo 
salėse rengiamas ''Tėviškės Žiburių" 
savaitraščio didysis metinis p
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Katalikių moterų draugija va

sario 10, antradienį, Užgavėnių pro
ga rengia tradicinį parengimą.

— Šį antradienį klebonijoje — po
sėdis vitražo ir meninio apipavidali
nimo laisvės paminklui šv. Jono lie
tuvių kapinėse, šį pavasarį sueis 10 
metų nuo lietuvių kapinių įsteigimo.

— šią savaitę lankomi parapijie
čiai Evelyn ir Runnymede gatvių ra
jone.

— Praėjusią savaitę lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Vincentas šur- 
ka iš Welland, Ont.

— Laisvės paminklo statybai au
kojo po $50: Toronto VI. Pūtvio var
do šaulių kuopa, dr. J. Sungaila; $25: 
Mažosios Lietuvos evangelikių mote
rų draugija.

— šį sekmadienį pamaldos: 10 vai. 
už a.a. Eleną Vyšniauskienę, 11 vai. 
už a.a. Petronėlę Zablockienę ir 12 
vaL — už a.a. Vytautą Plačiakį.

Sv. Jono lietuvių kapinėse pa
statytas bronzinis paminklas a.a. 
Alfonsui Dausai, buvusiam Lie
tuvos konsului Latvijoje.

“Birbynės” ansamblio kank
lėms Šv.Jono Kr. Pašalpinė 
Draugija paaukojo $90. Nuošir
dus ačiū! Kiekviena auka paro
do organizacijos ar asmens rū
pestį bendrais lietuviškumo ir 
jaunimo reikalais. Reikia tikė
tis, kad aukotojai susilauks ne
mažų nuošimčių, nors ir ne pini
gų pavidalu. V. "D.

Sukaktys. Dail. Telesforas Va
lius ir ponia sausio 24 d., daly
vaujant gausiam bičiulių būriui, 
atšventė 25 metų vedybų su
kaktį. Jonas šefleris 60 metų 
amžiaus proga savo namuose su
rengė priėmimą.

Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto rengtas vakaras sausio 
šio 24 d. Prisikėlimo par. salė
je buvo įdomus, bet negausus 
dalyviais. Programai vadovavo 
A. Vaičiūnas su savo įprastu hu
moru. Sol. V. Verikaitis, akom
panuojamas J. Govėdo, padai
navo tris dainas— vieną po
nioms, kitą — vyrams, trečią — 
savo nuotaikų išraišką. A. Vai
čiūnas davė humoristinę savo 
“biografiją”, p. Biskevičienė 
deklamavo S. Nėries “Eglė žal
čių karalienė”, mokytojų grupė 
suvaidino humoristinį vaizdelį 
“Asilas ir liktarna”. Loterijoj 
laimė nusišypsojo: L. Tamošaus
kui, laimėjusiam dail. H. Žmui- 
dzinienės paveikslą, J. Zubric- 
kui, ištraukusiam Pr. Baltuonio 
skulptūrą, V. Verikaičiui, gavu
siam tortą ir t.t.

“The St. Catharines Standard” 
dienraštis sausio 24 d. laidoje 
skaitytojų laiškų skyriuje pa
skelbę ilgoką Stepono Šetkaus 
rašinį apie Lietuvą Vasario 16 
proga. Aplamai, provincinių 
miestų laikraščiuose rašiniai 
apie Lietuvą praeina daug leng
viau. Tuo galėtų pasinaudoti 
įvairiuose miestuose gyveną lie
tuviai. Tiktai rašant reikėtų pa
brėžti, kad Lietuva yra 700" me
tų senumo valstybė, pergyve
nusi įvairias okupacijas. Pabrė
žiant tiktai Lietuvos 1918—1940 
m. nepriklausomybės laikotarpį, 
sudaromas įspūdis skaitytojams 
trumpalaikės valstybės, neturin
čios atramos praeityje. Vasario 
16 šventė yra gera proga pra
bilti į kitataučius.

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

valgykla
1330 DUNDAS ST. W.. 

TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

S

BARONESSA
BEAUTY SALOM

; 2265 BLOOR ST. W. 
t Tkampas Bloor-Durie gatvių)?

- -r fp ir rfc r. 717 irr ~ fir if-— e

UŽ

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdūs sveikinimai ir ilgiau

sių metų linkėjimai T. A. Valiams 25 
m. vedybinės sukakties proga.

— Mišios: trečiad., 8 v. — koncel. 
už a. a. J. Grikinį ir B. Zubricką, 
užpr. Prisik. par. banko; ketvirtad., 
8 v. — už a.a. V. šventoraitį ir už, 
a.a. A. Palionį, užpr. Prisik. par. 
banko ir už a.a. Vinco bei Agnietės 
vėles, užpr. p. Šarūnų; šeštad., 8 v.
— koncel. už a.a. A. Ramanauskie
nę, užpr. L. E. Norvaišų velionės 
4 mirties metinių proga ir už a.a. Pr. 
Jurevičių, užpr. K. O. Ivanauskų; 9 
v. — koncel. už a.a. Juozo ir Magda
lenos vėles, užpr. p. Mockevičių ir už 
a.a. Ant. Ulinskienę, užpr. dr. Urbai- 
čio šeimos; ateinantį sekmad., 8 v. 
pradedamos gregorinės Mišios už a.a. 
Juozą Giedrą, užpr. p. Giedrienės. 
Per visą mėnesį jos bus aukojamos 
8 v.r.; 10 v. — už a.a. M. Štuikienę, 
užpr. p. Jasinevičių; 11.15 v.
a.a. U. činčienę, užpr. p. činčiaus; 
12.15 v. — tretininkų intencija.

— Šį sekmadienį 
rinkliava par. skoloms sumažinti.

— Tretininkų metinis susirinki
mas ir valdybos rinkimai — šį sek
madienį po paskutinių Mišių para
pijos posėdžių kambary. Įėjimas per 
par. raštinę.

— Visos religijos pamokos ir litua
nistikos seminaras — įprastu laiku.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
anksčiau skelbtose, bet dar neaplan
kytose gatvėse ir vietovėse.

— Choro repeticijos: ketvirtad., 
7.30 v.v. — bendra suaugusių ir stu
dentų par. auditorijoje; penktad., 6.30 
v.r. — vaikų muzikos studijoje

— Jubilėjinis visų trijų par. chorų 
koncertas — ši sekmadienį, vasario 
1 d., 5 v. p.p., par. auditorijoje. Juo 
paminimas kun. Br. Jurkšo su par. 
chorais darbo dešimtmetis. Plati pro
grama. Pirmą kartą Toronte atlieka
ma muz. B. Budriūno nauja kantata 
“Lietuvos šviesos keliu”.

— Parapijos tarybos prezidiumo 
ir visų sekcijų narių posėdis — vasa
rio 4, trečiadieni, 7.30 v.v., parodų 
salėje. Peržiūrima parapijos veikla ir

• finansai. Dalyvavimas būtinas.
— Parapijos metinis susirinkimas

— vasario 8, sekmadienį, 5 v.p.p., 
par. auditorijoje. Svarstomi par. rei
kalai, jos ekonominė būklė, renkama 
taryba.

— Pensininkų laisvavakaris ir me
tinė vakarienė — vasario 3, antra
dienį, 6.30 v.v. Visi vyresnio am
žiaus tautiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

— Katalikių moterų dr-jos Užgavė
nių balius — vasario 7, šeštadienį, draugijos šiupinys rengiamas 
7.30 v.v.

Ontario Mokslo Centras (On
tario Science Centre) Don Mills 
Rd. ir Eglinton Avė. nutarė įsi
leisti pensininkus už pusę įėji
mo bilieto kainos, t.y. už $0.50. 
Centro vadovo D. Omand nuo
mone, daugumas pensininkų iš 
įvairių prieglaudų atvyksta gru- 
pėmis^ Taigi, nebus vargo nu
statyti, kad jie iš tikrųjų yra 
pensininkai. Pavieniam asme
niui, turinčiam 65 metus am
žiaus, pakaks žodinio pareiški
mo, kad jis yra pensininkas. Bi
lietas jam bus parduodamas už 
pusę kainos be asmeninių doku
mentų įrodymo. Kanados šimt
mečio" proga pastatytas Ontario 
Mokslo Centras susilaukė daug 
lankytojų, kuriuos vilioja leidi
mas liesti ir išbandyti išstaty
tuosius eksponatus.

mėnesinė

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

kambarius. Tel. 5354724.

IŠNUOMOJAMAS II augštas su 
atskira prausykla nuo vasario 1 d. 
Skambinti teL 533-7306.

PARDUODAMI nesiūti Kauno “Mar
ginių” tautiniai drabužiai. Skambin
ti po 6 v. v. tel. 239-7660.

JAUNA LIETUVIU ŠEIMA jieš- 
ko lietuvės moters dviem vaikam 
prižiūrėti popietėm ir lengvai namų 
ruošai Bloor SL W. — Etobicoke ra
jone. Geras atlyginimas. Skambin
ti tel. 239-6072.

TEL 762-4252
Sov. 'Alė KerMrienė

į Vasario 1, sekmadienį, 5 v. p.p., Prisikėlimo auditorijoj, ? 
į kun. Broniaus Jurkšo dešimties metų muzikinės veikios £ 
į su Prisikėlimo chorais k

jubilėjinis KONCERTAS
§ PROGRAMOJE dalyvauja suaugusių, studentų, vaikų chorai ir solistai.
| Pirmą kartą išpildoma B. Budriūno nauja kantata

g "LIETUVOS ŠVIESOS KELIU"
f Bilietai: suaugusiems — $2, moksleiviams — $1; gaunami pas choristus ir parapijos raštinėj.

Visi kviečiami paklausyti šio neeilinio koncerto!

KVIEČIAME UŽSIGAVĖTI
vasario 7 dieną, Prisikėlimo par. salėje

GALĖSITE PASIVAIŠINTI žvakių šviesoje prie pa
puoštų stalų. Bufete — vėdarai, bulvinės dešros, koldū
nai ir gaivinantys gėrimai.

TURĖSITE PROGĄ aplankyti Pr. Baltuonio šakninių 
skulptūrų parodų. Pamėginti laimę turtingoje loterijo
je ir pasišokti grojant D'Amico orkestrui.

Pradžia 7.30 v. v. Įėjimas — $2.50, studentams $1.00. 
Stalus rezervuoti tel. 249-1047.

Rengėjos: Prisikėlimo parapijos kat. moterų skyrius

Paskaitą “Žmogus ir laikas” 
skaitys dn Leonardas Vytautas 
Gerulaitis iš Ročesterio šį šešta
dienį, sausio 31 d., 8 v.v., Prisi
kėlimo par. muzikos studijoj. 
Paskaitą rengia Akademikų 
Draugija ir kviečia lietuvių vi
suomenę dalyvauti.

Rengiamas Danijoje gyvenu
sių lietuvių ir atvykusių į Kana
dą" 20 metų jubilėjus." Pirmas 
susirinkimas — vasario 1, sek
madienį, tuoj po 11 valandos 
pamaldų Prisikėlimo parapijos 
raštinės posėdžių kambaryje. 
Danijoje gyvenę kviečiami daly
vauti. Rengėjai

Pr. Baltuonio šakninių skulp
tūrų parodos atidarymas — Pri
sikėlimo parodų salėje vasario 7 
d., 3 v. p.p.

PLIAS Toronto skyriaus tra
dicinis balius įvyks vasario 7 d. 
Islington© golfo klubo patalpo
se, 45 Riverbank Cr., Islington, 
Ont.

Mažosios Lietuvos moterų 

vasario 10, antradienį, Prisikė
limo parapijos salėje.

VASARIO 16 Toronte šven
čiama vasario 15, sekmadienį. 
Visi parengiamieji darbai jau 
baigiami. Suorganizuotas jungti
nis meninių pajėgų pasirody
mas, sueita i kontaktą su kana
diečių spauda bei informacija. 
Po minėjimo visiems programos 
atlikėjams Šv. Jono Kr. par. sa
lėje rengiamas priėmimas, i ku
ri taip pat kviečiami kanadiečiai 
svečiai.

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

City Driving Schoo! 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
ne 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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sov. A.'Ceponit |

Buvęs Lietuvos prezidentas 
a.a. Aleksandras Stulginskis pa
gerbtas specialia akademija sau
sio 25 d. Prisikėlimo par. salė
je. Ją atidarė rengėjų vardu K. 
L. B. Toronto apylinkės pirm. 
L. švėgždaitė. Scena buvo pa
puošta dideliu velionies portre
tu, specialiai nupieštu Stepono 
šetkaus, gyv. St. Catharines. 
(Autorius dalyvavo ir minėjime). 
Iškilmingai įneštos vėliavos — 
kūrėjų-savanorių, šaulių, ateiti
ninkų ir skautų. Jos buvo suri
kiuotos scenoje prie velionies 
portreto. Minėjimo pranešėja 
Ramūnė Sakalaitė invokacijai 
pakvietė kun. P. Ažubalį. įžan
ginį žodį apie a.a, A. Stulginskį 
kaip valstybininką tarė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas. Sa
vo paskaitoje J. Matulionis nu
švietė velionies asmenį kaip tau
rų, atsparų visuomenes veikėja, 
principingą politiką, demokrati
jos gynėją, nepalūžusį kentėto
ją. Paskaita buvo suskirstyta 
epizodais, kurių protarpiuose 
skaitė poeziios ištraukas E. Ku
dabienė ir K. Bungarda iš Ha
miltono. Kūriniai parinkti deri
nantis prie paskaitos idėjų šių 
poetų — Baltrušaičio, Brazdžio^ 
nio, Bradūno, Binkio. Inčiūros, 
Našio. Visa tai klausytojams pri
minė _ Lietuvą, kurioje esama 
daug dvasios milžinų, kad ir ma
žai žinomų. Pasak J." Matulionio. 
Lietuvos valstybė žluso ne dėl 
jų klaidų — ne jie tvarkė Euro
pos žemėlapį. Minėjimas baig
tas Tautos himnu. Dalvvių skai
čius. dėl blogo oro ar kitų prie
žasčių. nebuvo gausus ir ribo
josi išimtinai vyresniąja karta.

Dr. J. žmuidzinas, Lietuvos 
gen. konsulas, Amerikos Lietu
viu Tarybos kviečiamas, sutiko 
būti pagrindiniu kalbėtoju jos 
ruošiamame Vasario 16 minėji
me Los Angeles mieste, Kalifor
nijoj. Minėjimas įvyks vasario 
15 d. Statler viešbutyje. Po mi
nėjimo — ten pat pietūs sve
čiams ir publikai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame bičiuliams 

už surengtą mums įkurtuvių pobū
vį, gėles ir dovaną. Dėkojame: Sv. 
Jono Kr. par. klebonui kun. P. Ažu
baliui už atsilankymą, Br. Sanijonie- 
nei už pasveikinimą visų vardu ir 
įteikusiai mums dovaną. Ypatingą 
padėką reiškiame rengėjams: B. J. 
Morkūnams, J. A. Pūkams, M. A. Se- 
liokams, A. E. Šelmiams ir M. M. 
Šelmiams. Taip pat esame didžiai dė
kingi visiems prisidėjusiems prie 
dovanos ir pobūvio surengimo: B. 
J. Bedarfams, E.' J. Beinoriams, Z. 
Butkevičienei. I. A. Butvydams. E. 
G. Dubauskams, A. Firavičiui. B. J. 
Greičiūnams, O. A. Kanapkoms, J. S. 
Kuisiams, G. J. Misetich, V. V. Nau- 
sėdams, O. B. Raškauskams, B. A. 
Sapijoniams, S. Savičiui, M. J. Sen- 
kams, S. K. Simonaičiams, I. A. 
Streimikiams, L. Valiukui, S. A 
Vengraičiams, J. Zaleckiui.
• . Liekame visiems dėkingi —

K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jono 
Kr. parapijos skyrius 1969 m. gruo
džio 14 d. atšventė iškilmingai me
tinę šventę ir moterų draugijos dvi
dešimtmečio veiklos sukaktį. Už taip 
gražiai pavykusią šventę skyrius yra 
daug kam dėkingas. Nuoširdžiai dė
kojame: už koncelebracines Mišias 
mūsų dvasios vadui kun. klebonui 
P. Ažubaliui ir už gražų pamokslą 
bei dvasinę ir materialinę globą mū
sų skyriaus per ištisus 20 metų, kun. 
K. Kuzminskui už dalyvavimą, kun. 
J. Staškevičiui už atkalbėjimą mal
dos prieš vaišes ir gražią dekoraciją 
scenoj, sol. V. Verikaičiui už gražų 
giedojimą bažnyčioje. Nuoširdžiai 
dėkojame sveikinusiems: dv. vadui 
kun. kleb. P. Ažubaliui, dr. A. Užu- 
pienei-Lukienei, buv. pirmajai drau
gijos pirmininkei, K. L. K. Moterų 
Dr-jos centro valdybos pirm. dr. O. 
Gustainienei, “Tėviškės žiburių” re
daktoriui kun. dr. Pr. Gaidai, Prisi
kėlimo par. klebonui kun. P. Bariui, 
OFM, ev. kun. A. Žilinskui, KLB 
atstovei ir Prisikėlimo par. moterų 
skyriaus pirmininkei A. Kuolienei, 
Hamiltono par. moterų ir klebono 
vardu sveikinusiai p. Rakštienei, 
evangelikių moterų pirm. G. Tarvy
dienei, “Dainos” pirm. p. Butienei, 
“Moters” žurnalo red. N. Kulpavi- 
čiehei, skaučių atstovei p. Gvildie- 
nei, kun. K. Kuzminskui, Draugijos 
vėliavos krikšto tėvui dr. A. Valad- 
kai, aktorei Vilimaitienei už gražų, 
ilgą eilėraštį.

Dėkojame jauniesiems talentams 
už atliktą programą: L. Marcinkutei, 
R. Stončiūtei, J. Govėdui, R. Jukne
vičiui ir meninės dalies pranešėjai
N. ščepavičienei. Dėkojame raštu 
ir telefonu sveikinusiems: gen. kon
sului ir poniai J. H. žniuidzinams, 
KLK Moterų Dr-jos Montrealio sky
riui, dr. E. Jasevičiūtei iš Thunder 
Bay, Ont, KLK Moterų Dr-jos Delhi 
skyr. pirm. Ratavičienei, J. Juozapa
vičienei — J. Juozaitienei, buv. cent
ro valdybos pirmininkei, dabar gyv. 
JAV. Nuoširdi padėka T. Sekonie- 
nei, centro valdybos vicepirmininkei, 
už pagrindine kalbą ir S. Aušrotienei 
už vakaro programos pranešinėjimą. 
Dėkojame ta proga aukojusiems: dr. 
A. Valadkai ir poniai $25, A. A. 
Šmigelskiams $20, E. V. Smilgiams 
$6, p. Indersonienei $10, p. Margie
nei $2.50. Dėkojame šeimininkai S. 
Simonaitienei už skaniai paruoštas 
vaišes, visoms mūsų sesėms, kurios 
taip nuoširdžiai darbavosi, kad tos 
iškilmės praeitų kuo gražiausiai, už 
skanius kepinius. Ypatinga padėka
O. Jonaitienei, skyr. garb, narei, il
gametei skyriaus pirmininkei, už rū
pestį šiam skyriui per visą laiką.

Ačiū visiems, taip gausiai atsilan-
Natalija ir Jonas Uogintai kiusiems. Valdyba

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” SPAU
DOS BALIUS — šį šeštadienį, 
sausio 31 d., Prisikėlimo salėse. 
Vietos rezervuojamos iš anksto 
“TŽ” administracijoj. Stalai iš
dėstyti trijose salėse—vietų už
teks visiems. Prašoma paskubėti 
su rezervacijomis. Girdėti, at
vyks į balių tautiečių ir iš kitų 
vietovių, kaip Hamiltonas, SL 
Catharines, Delhi, Londonas ir 
t.t. Baliaus pradžia — 7 v.v., o 
programos — 8 v.v. Dalyviai tu
rės progos pasigėrėti šauniojo 
Klevelando vyrų okteto nauja 
programa. Loterijoj bus labai 
vertingų laimikių. Iki šiol gauta: 
1. dail. Dagio deginto medžio 
skulptūra “Meditacija”, 2. dail. 
A. Tamošaičio paveikslas “Nak
ties audra”, 3. dail. L. Urbono 
(iš Australijos) paveikslas, 4. Pr. 
Baltuonio medžio šaknų skulp
tūra “Žirgas”, 5. J. Tumosos — 
naujoviškas, rekorderis, 5. rašy
tojo Jurgio Gliaudos romanai 
anglų kalba “Ikaro sonata” ir 
“Namai ant smėlio” — 6 egz., 
7. Agnietės Arštikaitienės me
niškas kepinys “Baravykai”, 8. 
Mohawk Furniture stalo lempa. 
Parkside Meat Market tradicinė 
dešra ir kt.

TORONTO, ONT.
A.a. Juozas Simonaitis, 65 m. 

amžiaus, mirė sausio 26 d. nuo 
širdies smūgio, ligoninėje sir
gęs vieną dieną. Velionis kilęs 
nuo Linkuvos. Anksčiau gyveno 
Toronte, o pastaruoju laiku Wa- 
sagoje. Velionis pašarvotas Tur
ner ir Porter laidotuvių namuo
se, Roncesvalles Avė. Laidotu
vės — penktadienį, sausio 30 d., 
10 v.r., iš Šv. Jono Kr. liet, baž
nyčios lietuvių kapinėse. Trečia
dienį ir ketvirtadienį Rožinis 8 
v.v.

A. Rinkūnas, PLB švietimo 
tarybos pirm., pakviestas pa
grindiniu kalbėtoju Vasario 16 
minėjime Bostone.

Toronto gimnazijų chorai ir 
ir orkestrai surengė bendrą fes
tivalį “Festival of Music” sausio 
22, 26 Massey Hali patalpose. 
Paskutinis pasirodymas — sau
sio 29, ketvirtadienį, 8 v.v. Pro
gramoje dalyvauja ir du lietu
viai muzikos mokytojai — V. 
Verikaitis kaip dirigentas ir D. 
Viskontienė kaip programos di
rektoriaus padėjėja. Festivalio 
rengėjas — Toronto gimnazijų 
muzikos mokytojų draugija.

“Tėv. Žiburiams”
aukojo:

$20: Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje; $10: Lietuvių Vete
ranų Sąjunga “Ramove”, J. 
Stempužis, St. Ažubalis; $8: A. 
Laurinaitis; $5: J Petravičius, 
P. šukevičius, A. žemaitis. Rė
mėjų prenumeratas po $10 at
siuntė: A. Zalagėnas, R. Matu- 
kienė, J. Jurgulienė, Z. Lauri
navičius, A. Banylis, kun. V. 
Pikturna, J. Jankauskas, A. Paš
kevičius, P. Kovelis, A. Drusei- 
kis, J. Riauba, J. Vėgelis, J. Ju- 
raitis, P. Adomynas, S. Daugė
la, V. Miniauskas, kun. A. Sa
bas; V. Karasevičius, mons. V. 
Balčiūnas, (be to, $10 “TŽ” 20- 
čio proga), J. Dubauskas, B. 
Misius, A. Girša, St. Starkutis, 
V. Vaitkus; $4: M. Jasionytė, P. 
Šukys; $3: J. Brazlauskas, J. Ro- 
vas, L. Pevcevičienė, V. Pivoriū
nas, E. Migevičius, E. Mačiulai- 
tis; $2: M. Aukštaitė, V. Kėži- 
naitis, S. Banelis, A. šalčiūnas, 
V. štreitas, V. Milukas, J. Tar
vydas, J. Naujokaitis, J. Stan
kus, A. Žilėnas, Br. Saplys, K. 
Grunys, Pr. šliteris, J. Cipkus, 
P. Pikevičiūs, J. Varkavičius, G. 
Paltarokas; $1.50: A. Biveinis; 
$1: K. Pažemėnas, E. Radzevi
čiūtė, T. Klova, J. Oscila, P. 
Gulbinas, J. Masiokas, J. Kanys, 
J. Mickeliūnas, J. Maziliauskas, 
V. Bučys, J. Skilandžiūnas, J. 
Stanaitis, V. Trumpa, A. Danė- 
nienė, J. Pyragius, L Norbutas, 
P. Zabarauskas, T. Anderson, 
kun. J. Tautkus, S. Markus, F. 
Tauras, S. Tolvaišą, Pr. Griško- 
nis, L. Baltutis, Pr. Liačas, E. 
Kvedarienė, J. Ramonas, K. Ja
sevičius. Nuoširdus ačiū vi
siems, ž

Kanados lenkų organizacija, 
apimanti visus šalies lenkus, yra 
“Canadian Polish Congress”. Ji 
leidžia savo biuletenį anglų ir > 
prancūzų kalbomis. Tuo būdu 
informuojami kanadiečiai apie Iš parengimų gauta $1.300 pel- 
Kanados lenkų veiklą. Yra ii- no. Draugija "savo ižde turi $25.- 
gas rašinys apie Kanados lenkų 655. Jai pirmininkauja Antanas 
jaunimo suvažiavimą, įvykusi Jonušis.

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

P. ADAMONIS 
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

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

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

271-5758ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

‘LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5837

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš .________ __.9%
čekių kredito iš__________9%
Nckiln. turto iš _______ ;____9%
{skaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

Kasos valandos: 1465 De Steve SL, 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 BlvtL, 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 ragsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius. - , '

Toronte 1969 m. spalio 11-13 d. 
York universitete. Dalyvavo 246 
atstovai. Jų kelionę finansavo 
federacinė Kanados vyriausybė. 
Paskąitininkų tarpe buvo ir adv. 
A. Maloney. Rezoliucijose at
stovai pasisakė už steigimą at
skiros jaunimo bendruomenės- 
kongreso, apimančio visas or
ganizacijas.

MONTREAUS
Šv. Kazimiero par. žinios
— Kazimierinių vakarienė įvyks 

kovo 7 d. parapijos svetainėje. Visi 
parapijiečiai prašomi įsigyti bilietus 
iš anksto. Tai padarydami Jus pa
lengvinsite rengėjams ir užtikrinsite 
sau vietą, nes vėliau gali jų pritruk
ti. Si vakarienė bus gan įdomi. Turė
sime linksmą programą, turtingą lo
teriją ir puikų šokių orkestrą. Veiks 
du gėrimų barai. Bilietus galima 
gauti klebonijoje ir pas par. k-to 
narius.

Artimiausiu laiku par. komite
tas aptars šių metų bazaro ir loteri
jos reikalus, nes tai yra vienas iš 
svarbiausių darbų, šiais metais nu
matoma padaryti didelių pakeitimų.

— Parapijos Margučių vakarienė 
įvyks balandžio 11 d., o ne 4 d„ 
kaip kad buvo skelbta.

— Mirė Jonas Bandžius, 73 m. Pa
laidotas sausio 23 d.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $129.65. K. A.

Aušros Vartų par. žinias
— Sausio 17 d. buvo parapijos va

karienė. Bilietų išparduota 160. Mo
terų choras, diriguojamas ponios M. 
Roch, labai gražiai padainavo kele
tą dainų. Kun. J. Aranauskas sukal
bėjo maldą prieš vakarienę. Valgiai 
buvo gausūs ir labai skaniai paga
minti. Trumpus žodelius tarė para
pijos komiteto pirmininkas ir klebo
nas. Nieko neerzino orkestro muzi
ka, nes grojo tikrai švelniai. Ypač 
gausi buvo loterija. Gauta pelno 
$430.41. Parapijos vakarienei Ona 
Ūsienė buvo suorganizavusi talkinin
kių grupę: p.p. Intienė, Girdžiuvienė, 
Rasimavičienė, Vaupšienė, Tumosie- 
nė, Givienė, Jankienė, Buzienė ir Gu
dienė.

— Praėjusiame parapijos komiteto 
posėdyje pareigomis pasiskirstyta: 
pirm. Petras Girdžius, 410 — 9th 
Ave., La Salle, Que.; sekr. Jonas La- 
dyga, 532 — 74 th Ave., Chomedy, 
Que.; nariai: Antanas Vaupšas, 685 
Alexis Nihon, St-Laurėnt, Que.; Bro
nius Buzas, 620 — 10th Avė., Lachi- 
ne, Que.; Romas Otto, 1333 Serre 
St., La Salle, Que.; Petras Vaupšas, 
1195 Beatty, Verdun, Que.

— Kun. Juozas Aranauskas, SJ, 
kurį laiką pabus mūsų parapijoje.

— Tautiečiu tarpe yra platinamas 
vadinamas “Sv. Antano lenciūgėlis'*, 
žinotina, kad jis neturi jokio Baž
nyčios patvirtinimo.

— Praėjusį sekmadieni surinkta 
$233.81.

Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija, komunistinė senųjų 
ateivių organizacija, sausio 11 d. 
turėjo savo metini susirinkimą, 
kuriame išklausė valdybos pa
reigūnų pranešimų. Iš jų buvo 
matyti, kad šiuo metu Draugija 
turi apie 300 narių. Praėjusiais 
metais mirė 7, sirgo 55 nariai. 
Ligos pašalpų išmokėta $2.037.

MOKA Už:
Einamąsias s-tas ...... 5,0%
Serus (numatyta) _______ ’ 6.0%
Taupomąsias s-tas..... ........ 6.5%
Term. ind. 1 metams ____ 7.25%
Term. Ind. 2 metams 7.75%
Term. ind. 3 metams____ 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
82.000 šėrų sumos.
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