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"Aidai” kryžkelėje
Buvo laikai kada lietuviai savame krašte skundėsi: “Anei 

rašto, anei druko mums turėt neduoda”. Kai cariniai varžtai šiek 
tiek atsileido, atsirado lietuviškoji spauda, dygo leidiniai vienas 
po kito, tačiau stipresnei kultūrinio-mokslinio lygio spaudai atsi
rasti reikėjo politinio Lietuvos atgimimo, t.y. savos valstybės at
statymo. Po 1918 metų su gimnazijų ir augštųjų mokyklų įsteigi
mu ėmė rastis ir kultūriniai-moksliniai žurnalai. Pirmaujantis jų 
tarpe buvo “Židinys”, apie kurį telkėsi atgimusios Lietuvos kul
tūrininkai. Tiesa, ilgainiui atsirado gana stiprių konkurentų, ta
čiau “Židinys” savo prestižo nenustojo. Net ir išeivijoj atsidūrus 
daugybei mūsų tautiečių, kaikam buvo kilusi mintis atgaivinti 
“židinį”. Apsistota betgi prie “Aidų”, kurie kultūrinę Lietuvos 
tradiciją pratęsė iki šiol. Pradžioje jie buvo leidžiami Vokietijoj, 
vėliau — JAV-se. Leidimo naštą nuo 1949 m. sutiko pasiimti 
Tėvai pranciškonai, tuomet plačiai užsimoję kultūriniuose lietu
vių baruose, šiam žurnalui jau suėjo 25 metai (įskaitant Vokieti
jos* laikotarpį). Jį redagavo dr. V. Bieliauskas, K. Bradūnas, J. 
Grinius, P. Jurkus, A. Vaičiulaitis, o dabar — filosofas dr. J. Gir
nius, mokinys prof. St. Šalkauskio, kuris kadaise kurį laiką re
dagavo “Židinį”. * * *

Tenka pasidžiaugti, kad “Aidų” redagavimas tebėra labai 
pajėgiose rankose. Apie žurnalą telkiasi ištisas vyresniųjų ir jau
nesniųjų bendradarbių kolektyvas. Taigi “Aidai”, nežiūrint visų 
sunkumų, tebėra tinkamoje augštumoje. Dirva klestėti jam, rodos, 
turėtų būti dar pakankamai palanki. Jeigu išeivijoj yra apie mili
joną lietuvių, tai iš tokio skaičiaus ir skaitytojų ratas neturėtų 
būti mažas. Bet tai daugiau teorinis samprotavimas. Užkalbinęs 
žurnalo leidėjus Tėvus pranciškonus, išgirsti visai kitus duome
nis. Netekę savo įsteigtosios lietuvių gimnazijos, jie jau aliarmuo
ja ir dėl “Aidų”. Leidėjų vardu netgi skelbiamas perspėjantis at
sišaukimas spaudoje, esą “Aidai” yra pavojuje finansiniu požiū
riu (dėlto pakelta prenumerata iki $10). Skaitytojų ratas esąs per- 
mažas užtikrinti žurnalo egzistenciją ilgesnei ateičiai. Nurodoma, 
kad pvz. Kanadoje tėra 100 prenumeratorių: Toronte 38, Montrea- 
lyje 17, Hamiltone 10, mažesnėse vietovėse 35. Galima spėti, kad 
JAV-se prenumeratorių yra 10 kartų daugiau. Pridėjus dar kitų 
kraštų negausius prenumeratorius, susidaro nelabai džiuginantis 
sąvadas. Taigi, iš vienos pusės matome pajėgių intelektualų būrį, 
sldeidžiantį kultūrinę šviesą, nepaisant visų lydinčių sunkumų, iš 
kitos — finansiškai pasiturinčią masę, bet kultūriškai skurdžią ir 
vis labiau skurstančią. ★ ★ ★

Iš kur tas dvasinis skurdas? Šitai temai reikėtų ištisos studi
jos, bet vienu kitu žvilgsniu galima pastebėti, kad tai amerikinio 
gyvenimo padaras. Tai gyvenimas, kuriame siekiama ne dvasinio, 
bet medžiaginio turtėjimo. Juk tinime jau daugybę inteligentų, 
kurie yra Jabai. gražiai praturtėję finansiniu požiūriu, bet dvasi
niu — tikri skurdžiai. Pas juos nerasi ne tik lietuviškų knygų ar 
rimtų žurnalų, bet ir angliškųjų. Jie pasitenkina masine gamyba, 
kurios intelektualinis lygis gana primityvus. Tokioje bendroje gy
venimo tėkmėje ir lietuvis yra niveliuojamas. Be to, daugelį su
žlugdė fabrikai. Intelektualai, tapę iš reikalo darbininkais, atsi
liko nuo kultūrinio kilimo. Trečia, nuolatinis skubėjimas ir nie
kam laiko neturėjimas verčia pasitenkinti dienos žiniomis ir tele
vizija. Gilesnei minčiai lieka tiktai trupiniai. O žurnalo per 5 mi
nutes neperskaitysi — čia reikia susikaupti ir mastyti. Kai to 
mąstymo nebėra, tai ir domesys gyvenimo gelmei atbunka. Tai sa
votiškas amerikinis fatalizmas, kurio galima išvengti sąmoninga 
iniciatvva — nriklauso nuo žmogaus vidinio šviesumo ir valios 
stangrumo. Dėlto prisimenant “Aidų” žurnalo būkle ir tenka sa
kyti, kad dar yra daug tautiečių, pajėgiančių nugalėti amerikinį 
fatalizmą. Jie dar domisi gilesne mintimi, tik reikėtų didesnio pa
judėjimo ir iš žurnalo pusės. Po 25 metų derėtų peržiūrėti jo 
pobūdį, formatą, priėjimą prie visuomenės. Galimas dalykas, kad 
naujas sujudimas iš žurnalo pusės sujudintų dar nevieną tautietį. 
Juk visiem aišku, kad “Aidų” lygio kultūrinis žurnalas yra mūsų 
išeivijos lygio barometras. Pr. G.

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Bando pramušti muro siena
Vokietijos suvienijimo siekė 

visos V. Vokietijos vyriausybės, 
bet jų pastangos atsimušė į 
Maskvos “niet”, Ulbrichto 
“nein” ir į pastarojo vėliau pa
statytas mūro sienas su spyg
liuotų vielų užtvaromis.

Nė per milimetrą
Kancleris W. Brandt bene 

daugiausiai rodė ir teberodo pa
stangų Vokietijos problemai 
spręsti. Tai darė jis būdamas 
Berlyno burmistru ir socialde-

J. KAIRYS

mokratų partijos pirmininku. 
Bene socialdemokratų partijos 
įėjimo į koaliciją su krikščioniš
komis grupėmis dėka Bonnos 
polinkis į rytus buvo pabrėž
tas net Kiesingerio vyriausybės 
deklaracijoje. Tapęs užsienio 
reikalų ministeriu, Brandtas dar 
stipriau veikė šia kryptimi. De
ja, Vokietijos suvienijimas ne
pasistūmėjo pirmyn nei per mi
limetrą. Tapęs kancleriu, Brand-

Latvaitė, prisimenanti sava tėvų gimtojo krašto praeitį, kai mo
čiutės tokiu būdu verpdavo. Tai Baiba Gravite, Hamiltono tauti
nių šokių grupės “Vija” narė Nuotr. J. Ligers

KANADOS ĮVYKIAI

PIRKS MAŽIAU KVIEČIŲ
Britanijos premjeras H. Wil- 

sonas, vykdamas į Vašingtoną 
pas prez. R. Niksorią, pusdieniui 
buvo sustojęs Otavoje, kur tu
rėjo progos pasikeisti nuomo
nėmis su jpremjeru P. E. Tru
deau ir užsienio reikalų minis- 
teriu M. Sharp. Pokalbius do
minavo Britanijos galimas įsi
jungimas į Europos Bendrąją 
Rinką. Pernai Britanija iš Ka
nados importavo $1,1 bilijono 
vertės gaminių, jų tarpe 75.000- 
000 bušelių kviečių. Spėjama, 
jog Britanijos įstojimas Bend- 
rojon Rinkon jos importą iš- 
Kanados sumažintų pora trečda
lių, nes ji būtų priversta atsisa
kyti Britų Bendruomenės kraš
tams taikomo mažesnio muito 
principų. Kviečiai Britanijon 
tada plauktų iš Prancūzijos, jos 
rinką užlietų V. Europos gami
niai. Britanija prekyboje su Ka
nada turi antrą vietą. Pirmoji 
priklauso JAV.

Real Caouette vadovaujama 
federacinė kreditistų partija 
Kvebeko mieste įvykusiame su
važiavime nutarė įsteigti pro
vincinį skyrių ir išbandyti lai
mę šiemet įvyksiančiuose Kve
beko parlamento rinkimuose. 
Už Kvebeko kreditistų partiją 
pasisakė 500 suvažiavimo daly
vių, prieš — 12. Steigti provin
cinę partija R.-Caouette paska
tino kovą už Kvebeko nenriklau- 
somybę skelbianti kvebekiečių 
partija — Parti Quebecois. Kre- 
ditistu pravestuose balsuotojų 
apklausinėjimuose rinkiminėse 
apylinkėse Kvebeko nepriklau
somybės šalininku buvo rasta 
tik 276. kai tuo tarpu net 2.138 
asmenvs rėmė Kanados federa
ciją. šiuo metu dar nėra išspręs
tas Kvebeko kreditistų vado 
klausimas. Bandoma vadu gauti

buvusį liberalų teisingumo mi
nister! C. Wag*nerį, kurį libera
lų vado rinkimuose įveikė R. 
Bourassa. Kvebeko kreditistai 
nelaimės provincinių rinkimų, 
bet jie gali pašalinti iš valdžios 
premjero J. Bertrando tautinės 
vienybės — Union Nationale 
partiją. Priežastis — šios par
tijos populiarumas užmiesčių 
rinkiminėse apylinkėse, kurios 
taip pat yra ir kreditistų rėmė
jos. 1966 m. provinciniuose rin
kimuose miestus laimėjo J. Le
sage liberalai, surinkdami dau
giau balsų už Union Nationale 
partiją. Juos iš valdžios išstūmė 
balsuotojų skaičium negausiose 
užmiesčių* apylinkėse Union Na- 
tionale laimėtas didesnis atsto
vų skaičius. Jeigu kreditistai ap
karpys Union Nationale laimė
jimus šiose apylinkėse, šiemeti
niuose rinkimuose pergalės tu
rėtų susilaukti R. Bourassos va
dovaujami liberalai. Taigi, kre- 
ditistu perėjimas į provincinius 
politikos dirvonus gali turėti di
delės reikšmės Kvebekui.

Ontario socialinių ir šeimos 
paslaugų departamentas pernai 
sudarė Vladimiro Mauko vado
vaujamą įvairių grupių komite
tą seneliu prieglaudų reikalams. 
Paskutiniame komiteto posėdyje 
buvo iškeltas sumanymas prie
glaudas steigti etniniu grupių 
principu. Dabar etninių grupių 
seneliai yra išsklaidyti įvairio
se prieglaudose, kur tan>usavio 
bendravimą trukdo gimtosios 
kalbos trūkumas. Nevisi sene
liai pakankamai yra pramokė 
anglų kalbos. Senatvės dienos 
butų * nepalyginamai laiminges
nės savose grupėse. Komitetas 
siūlo etninėms mažumoms pra
vesti tyrimus. Jeigu būtu nusta
tyta, kad jų kilmės seneliai ne-

Korespondento pranešimas iš Švedijos
didatų, nenurodydamas priežas
ties. Paprastai neleidžiama sto
ti seminarij'on tiems, kurie turi 
gerus pažymius brandos atesta
te ar kurių tėvai priklauso kom
partijai.

Kai 1968 m. keletas Telšių 
vyskupijos kunigų raštu kreipė
si į sovietinį ministeriu tarybos 
pinnininką Vilniuje, kad būtų 
leista nevaržomai ruošti kuni-

Švedijos katalikų informaci
jos tarnyba KIT š.m. sausio 15 
d. biuletenyje paskelbė žinių iš 
Vilniaus apie dabartinę Katali
kų Bendrijos padėti Lietuvoje. 
Maskva, KIT pranešimu, iš nau
jo mėgina Lietuvių Katalikų 
Bendriją pajungti valstybei, pa
našiai kaip Rusijos stačiatikius, 
dviem būdais. Vienas jų — ku
nigų atlyginimai, kuriuos tvar
kyti pavesta režimo sudarytiems gus, negavo jokio atsakymo į 

savo raštą. Vietoj to pora rašto 
autorių buvo nubausti ir nete
ko teisės eiti kunigo pareigas.

Pernai tuo pačiu reikalu krei
pėsi grupė Vilkaviškio vysku
pijos kunigų. Savo prašymo 
nuorašą jie pasiuntė kulto rei
kalų įstaigai Maskvoje. Tame 
rašte tarp kitko buvo nurodyta, 
kad seminarijos suvaržymai 
prieštarauja sovietinės konstitu
cijos garantuojamai sąžinės lais
vei. Ryšium su tuo buvo nubaus
ti keli kunigai: Valakbūdžio ku
nigui Juozui Zdebskiui ir Vilka
viškio kunigui Sigitui Tamkevi- 
čiui atimti “darbo leidimai”, t.y. 
jiems uždrausta eiti kunigo pa
reigas.

Kunigų trūkumas, pažymi 
KIT, tapo didele problema sun
kiai išmėgintai Lietuvos Kata
likų Bendrijai. Šiuo metu besą 
vos 800 kunigų, iš kurių anie 
100 karšinčiai ar naliegėliai. Ru
sų valdžia smarkiai persekioja 
Lietuvos katalikus. Nuo okupa
cijos nradžios 1944 m. Sibiran 
buvo išvežta iš viso apie 700 ku
nigu, tiek pat vienuolių ir sese
lių bei didelis skaičius pasaulie
čiu. KTT nurodo, kad šiuo metu 
nėra jokių patikimų statistikos 
duomenų anie Lietuvos katali
kus, nors tarpukaryje jie sudarė 
virš 80% visų krašto gyventoju.

komitetams. Tuo siekiama kuni
gus padaryti labiau priklauso
mus nuo valstybinių organų, tuo 
pačiu sumažinant vyskupų tei
ses. Be to, iš kunigų reikalauja
mas pajamų mokestis sudaro iki 
50-60% gaunamų pajamų, kai 
tuo tarpu eiliniai sovietu oilie- 
čiai moka tik 5-10%. KIT žinio
mis, Maskvai iki šiol dar nepa
vyko įvesti “komitetinės” kuni
gų atlyginimo sistemos.

Kitas būdas kataliku gyveni
mui slopinti, sovietų išbandytas 
prieš 25 metus, iki minimumo 
suvaržytas naujų klieriku pri
ėmimas į vienintelę krašto ku
nigų seminariją Kaune. Parti
jos “įgaliotinis kulto reika
lams” gali neleisti priimti kan-

patenkinti bendromis nrieglru
domis. tokiu atveju galima bū
tų imtis žygių bent po keletą 
jų sutelkti vienoje prieglaudoje. 
Ateityje galėtų būti steigiamos 
ir etninės prieglaudos. 1961 m. 
statistikos duomenimis, du nenk- 
tadaliai Ontario gyventojų buvo 
nebritų kilmės. Komitetas pla
nuoja sudaryti etninių grunių 
tarvba. kuriai bus leista nasisa- 

• kyti šiuo klausimu. Lietuvių at
stovai šiame sąjūdyje kol kas 
nedalyvauja, nors buvo kviesti. 
Tikimasi, kad jie tuo klausimu 
susidomės vėliau.

I Pasaulio įvykiai
DIKTATŪRINĖ NIGERIJOS VYRIAUSYBĖ NUTEISĖ 20 BIAFROJE 

dirbusių misijonierių kunigu kalėti pusę metų..šios bausmės slap
tas savo vyriausybės deklaraci- tame teisme Port Harcourt uoste susilaukė 17 airių ir 3 britų kata- 
joje dar labiau pabrėžė posūkį į likai kunigai. Oficialiai jie buvo apkaltinti nelegaliu įvažiavimu i 
rytus. . .............................................. ‘ ‘ ” ................

Pranešimas parlamente
Iš kanclerio pranešimo sausio 

14 d. parlamente ir iš vėliau vy
kusių diskusijų matyti, jog Bon
nos dabartinė* vyriausybė laiko 
ir toliau R. Vokietiją antra Vo
kietijos valstybe, nors ir ne 
tarptautine prasme. Esą Bonna 
darys visa, kad palengvintų vo
kiečiams žmoniškus ryšius taip 
abiejų valstybių gyventojų ir 
pan. Apie Vokietijos suvieniji
mą kancleris nutylėjo. Atrodo, 
jis laiko šį klausimą nerealiu 
dalyku. Dabartinė koalicija pa
dėjo kryžių ir visiems buvu
siems ėjimams, kuriuos Bonna 
yra seniau padariusi, ir visoms 
rezoliucijoms bei nutarimams, 
nors jie būtų buvę padaryti ir 
socialdemokratų balsams daly
vaujant. Ji vengia visko, kas ga
lėtų sutrukdyti pasitarimams su 
Maskva, Lenkija ir R. Berlynu. 
Brandtas nori veikti be jokių 
trukdymų, varžtų ir pirmoje ei
lėje praktiškai. Todėl savo pra
nešime jis nekalbėjo konkrečiai 
ir apie klausimus, apie kuriuos 
tariasi bei dar tarsis, nekalbėjo 
ir apie tai, kokias padarys nuo
laidas savo pasitarimo partne
riams, nuo kurių pozicijų nesi
trauks ir pan. Bet nepuolimo su
tarties sudarymui jis teikia pir
menybę. Su šios sutarties suda
rymu Bonna sieja ir Europos 
saugumo konferenciją.

Opozicijos priekaištai
Per diskusijas dėl šio prane

šimo opozicija padarė kancle
riui bei dabartinei koalicijai 
daugybę priekaištų. Ji yra ypač 
prieš laikymą R. Vokietijos ant
ra valstybe. Pagal opoziciją, ši
toji aplinkybė klaidins užsienį 
bei paskatins jį pripažinti R. Vo
kietiją ir tarptautine prasme. 
Be to, tariantis su R. Berlynu 
pirmoje eilėje turėtų Bonna pa
statyti pastarajam sąlygą, kad 
nebūtų šaudoma į bėglius iš ry
tų į vakarus. Kaltindama Mask
vą, suskaldžiusią Vokietiją, opo
zicija pareiškė, kad ir Vokieti
jos sujungimas yra pirmoje ei
lėje vien jos rankose, o ne R. 
Berlyno.

Diskusijos pasibaigė be jokios 
bendros rezoliucijos bei pareiš
kimo, kaip paprastai tokiais at
vejais seniau buvo daroma.

Atsiliepė Ulbnchtas
Po diskusijų vėl atsiliepė Ul- 

brichtas spaudos konferencijoje 
ir per spaudą. Spaudos konfe
rencijoje dalyvavo apie 400 ry
tų ir vakaru žurnalistų. Kaiku- 
rių vakariečių laikraščių atsto
vai nebuvo įsileisti dėl “vietos 
stokos”.'

Pagal Ulbrichtą, atominės pu
siausvyros reikalas verčia kapi
talistinę sistemą koegzistuoti su 
socialistine. Todėl Bonna turin
ti iš šitos realybės padaryti iš
vadas ir, žinoma, priimti jau mi
nėtus ir dar čia nepaminėtus jo 
siūlymus. Pastarųjų tarpe yra ir 
tokių, kurie laikytini R. Vokie
tijos kišimusi net į V. Vokietijos 
vidaus reikalus.

Nepuolimo klausimu, pagal 
W. Ulbrichtą, Rytų Berlynas 
tarsis su Bonna tik pastarajai 
pasirašius nepuolimo sutartį su 
Maskva. Bet Brandtas pasiuntė 
raštą R. Berlynui, kuriuo kvie
čia jį į pasitarimus nepuolimo 
sutarčiai sudaryti. Kviečia jį 
tartis kaip lygų su lygiu ir be 
jokių diskriminacijų. Pagal 
Brandto raštą, pasitarimo metu 
abi pusės galės kelti visus prak
tinius klausimus, liečiančius vo
kiečių gyvenimo palengvinimą 
suskaldytoje Vokietijoje, ryšius 
tarp abiejų valstybių ir pan. Ne- 
statydamaš jokių sąlygų R. Ber
lynui. kancleris nori parodyti 
jam ir visam pasauliui savo ge
rą valia Vokietijos reikaluose 
ir nesudaryti progos Ulbrichtui 
suversti Bonnai kaltę dėl nesėk
mės.

Jei R. Berlynas laikysis ir 
toliau savo, kaip jis laikėsi iki 
šiol, tai ir dabartinio V. Vokie
tijos kanclerio pastangos bus 
tuščios. Ir jam nepavyks pra
mušti R. Berlyno mūro sienos, 
kaip kad nepavyko tai padaryti 
prieš ii buvusiems kancleriams, 
nors jo dūžis ir yra stipresnis 
nei anųjų.

Nigeriją, bet iš tikrųjų jie buvo nubausti už paramos teikimą bia- 
friečiams karo mėnesiais, nors ta parama ribojosi dvasinėmis pa
slaugomis ir badaujančių civilių maitinimu. Toronto dienraščio 
“The Telegram” korespondento P. Worthingtono pranešimu, ruo
šiamasi teisti antrą misijonierių grupę, kurioje yra Owerri vysk. 
Joseph Whelan, airis misijonierius, Biafroje praleidęs 25 metus. 
Užsienio diplomatai sostinėje Lagos spėja, jog nuteistieji bus iš
tremti iš Nigerijos, žurnalistams pavyko aptikti masinių žudynių 
pėdsakus Afikpo vietovėje, kur •---------------------------- ------------
Kūčių dieną Nigerijos kariai. 
yra nužudę daugiau kaip šimtą 
biafriečių civįlių gyventojų, at
silygindami už partizanų veiks
mus. Dalis nelaimingųjų buvo 
sušaudyta, o kitiems perpjauti 
kaklo raumenys. Pastarieji kan
kinosi keletą valandų, kol išse
kė kraujas. Karinių* stebėtojų 
grupė, kurią sudaro švedų, bri
tų, kanadiečių ir lenkų karinin
kai, Nigerijos*vadui gen. mjr. Y 
Gowon įteikė antrąjį pranešimą, 
smerkiantį Nigerijos karių žiau
rumą, nepakankamas pastangas 
aprūpinti biafriečius maistu. 
Lenkai karininkai pranešimo 
nesutiko pasirašyti, nes Sovietų 
Sąjunga, Nigeriją rėmusi karo 
mėnesiais, rūpinasi savo įtakos 
plėtimu ir nenori bloginti santy
kių su Nigeriją valdančia gen. 
mjr. Y. Gowon karininkų grupe. 
Kanadiečiai karininkai praneši
mą atsiuntė užsienio reikalų mi- 
nisteriui M. Sharp, bet jo teks
tas nebuvo paskelbtas, nes tokiu 
atveju Nigerija greičiausiai iš
tremtų karinius stebėtojus.

PASKUTINIS VEIKSMAS
Čekoslovakijoje pasibaigė pas

kutinis Kremliaus surežisuotos 
tragedijos veiksmas — iš vado
vaujamų ‘postų buvo išstumti 
paskutinieji A. Dubčeko rėmė
jai. Premjerą O. Černiką pakei
tė Maskvos pataikūnas Liubo
miras Strougal. Iš pareigų taip
gi turėjo pasitraukti slovakų 
kompartijos vadas S. Sadovsky 
ir profsąjungų viršininkas K. 
Polack. Jie taipgi buvo pašalinti 
iš čekoslovakų kompartijos 
centrinio komiteto prezidiumo, 
A. Dubčekas buvo priverstas pa
sitraukti net ir iš centrinio ko
miteto. Istanbule ir Ankaroje A. 
Dubčeko laukė didelis būrys 
laikraštininkų ir fotografų. Į jų 
klausimus jo vienintelis atsaky
mas buvo “I am sorry”. Už am
basadoriaus postą Turkijoje jis 
turėjo atsilyginti pasitraukimu 
iš kompartijos centrinio komite
to. Buvęs premjero pavaduoto
jas ir ekonominių reformų au
torius Ota Sik oficialiai pasipra
šė politinės globos Šveicarijoje, 
kur nuo 1968 m. rudens gyveno 
kaip Čekoslovakijos pilietis. Jis 
dirba Bazelio universiteto eko
nominių tyrimų institute.

PREZIDENTO VETO
Prez. R. Niksonas pasinaudo

jo veto teise sustabdyti atstovų 
rūmų ir senato patvirtintą šie
metinį $19,7 bilijono biudžetą 
sveikatos, švietimo ir gerovės 
reikalams. Per televiziją tartu 
žodžiu jis priminė amerikie
čiams, jog tokia didelė suma pa
sitarnautų infliacijai, kurios 
našta jau* dabar slegia daugelį 
amerikiečių šeimų. R. Niksonas 
buvo rekomendavęs kongresui 
minėtąjį biudžetą padidinti 
13%, o kongresas prie praėju
sių metų sumos pridėjo net 
$1,26 bilijono. Atstovų rūmai 
prezidento veto galėjo atmesti 
dviejų trečdalių balsų dauguma, 
kurios demokratams nepavyko 
surinkti. Buvo priimtas prez. R. 
Niksono kompromisinis projek
tas anksčiau jo pasiūlytą sąmatą 
padidinti' $450 milijonų.

BOMBARDAVO ŠIAURĘ
Amerikiečių aviacija po 15 

mėnesių pertraukos pirmą kar
tą puolė Š. Vietnamo priešlėk
tuvinių raketų bazę. Oficialiai 
buvo pareikšta, jog tai nereiš
kia bombardavimų atnaujinimo. 
Virš Š. Vietnamo reguliariai 
skraido amerikiečių žvalgybi
niai lėktuvai, lydimi naikintuvų. 
Incidentą išprovokavo vietna
miečiai, pradėję šaudyti raketas 
į neginkluotą žvalgybini lėktu
vą. Naikintuvai tada puolė rake
tų baze. Įvykusiose kautynėse 
priešlėktuvinė artilerija numu
šė vieną amerikiečių naikintu
vą. o igulos gelbėti skridusi ma
lūnsparnį pašovė sovietinės ga
mybos š. Vietnamo naikintuvas. 
Paryžiaus taikos derybose S.

Vietnamo atstovai incidentą pa
vadino sąmoninga prez. R. Nik
sono provokacija. Artėjant bu
distų Naujiesiems Metams, ko
munistų partizanai ir kariai P. 
Vietname suaktyvino karo veiks
mus, pradėdami ofenzyvą dauge
lyje vietovių.

LANGŲ DAUŽYMAS
Izraelio ir arabų kraštų neofi

cialiame kare žydų praktikuo
jamas atsilyginimo principas 
priveda prie visiško kurjozo. 
Kai virš Haifos uosto didesniu 
už garsą greičiu praskridęs Siri
jos naikintuvas vibracija išdau
žė kelis šimtus langų stiklų, Izra
elis tuo pačiu atsilygino Damas
kui, o vėliau pasiuntė naikintu
vus langų daužyti ir Į kitus Siri
jos miestus. Rimtesnis reikalas 
yra Izraelio pradėtas Kairo prie
miesčių bombardavimas. Izrae
lio krašto apsaugos ministeris 
M. Dayan užtikrino užsieniečius 
laikraštininkus, kad pramonės 
įmonės ir civiliai gyventojai bus 
neliečiami, tačiau jau sekančią 
dieną laikraščiuose pasirodė 
pranešimai apie naftos valyklos 
subombardavimą. Prancūzijos 
pasirašyta sutartis parduoti Li
bijai nemažą skaičių “Mirage” 
naikintuvų privertė* prez. R. 
Niksoną paklusti JAV žydų 
spaudimui ir pažadėti ginklų Iz
raelio apsaugai. Egipto laikraš
tis “Al Ahram” skelbia, jog Iz
raelis iš JAV nori gauti 100 
“Skyhawk” ir 50 “Phantom” 
naikintuvų. Amerikiečių naikin
tuvai Egipto bombardavimuose 
jau yra pakeitę prancūziškuo
sius “Mirage”. Spaudoje pasiro
dė pranešimų apie Egipto prez. 
G. A. Nasserio slaptą kelionę i 
Maskvą. Egiptiečių sluogsniai 
šiuos pranešimus paneigia, bet 
juose gali būti tiesos, nes Izrae
lio orinei ofenzyvai sustabdyti 
Egiptui reikia naujausių sovie
tų naikintuvų. Susidaro įspūdis, 
jog Artimieji Rytai žengia nau
jo karo kryptimi.

SUTARTIS SU ALBANIJA
Graikiją valdantys karinin

kai, pasipiktinę V. Europos 
kraštų karinei diktatūrai daro
mu spaudimu, pradėjo gerinti 
santykius su komunistinėmis 
valstybėmis. Pagrindinis dėme
sys skiriamas prekybai. Paryžiu
je įvykusiose derybose buvo pa
sirašyta $2 milijonų prekybos 
sutartis su komunistinės Kini
jos satelitu Albanija, nors Grai
kija dėl teritorinių pretenzijų į 
pietinę Albanijos sritį su šiuo 
kraštu nėra užmezgusi diploma
tinių ryšių. Sutartį pasirašė 
Graikijos ir Albanijos Preky
bos Rūmų atstovai. Graikija 
taipgi atidarė prekybos atstovy
bę R. Vokietijoje ir sumažino 
muitą sovietų gaminiams. Ap
linkiniais keliais yra gautas ko
munistinės Kinijos pasiūlymas 
plėsti prekybinius ryšius.

ATSISAKYS AUKSO?
Per Sovietų Sąjungą praskri- 

dusio Ispanijos naujojo užsienio 
reikalų ministerio L. Bravo il
gokas stabtelėjimas Maskvos ae
rodrome sukėlė spėliojimus, jog 
Ispanija yra pasiryžusi užmegzti 
diplomatinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Pagrindine kliūtimi lig 
šiol buvo $350 milijonų vertės 
461 tona aukso, kurį Maskvon 
buvo nusiuntusi prokomunisti
nė Ispanijos respublikos vyriau
sybė pilietinio karo metais* Nau
jus vėjus Ispanijos užsienio rei
kalų politikoje liudija katalikų 
“Opus Dei” organizacijos dien
raštyje “Nuevo Diario” paskelb
tas dokumentuotas pranešimas, 
kad Ispanija neturi teisiu į auk
są, nes jį seniai yra išleidusi 
prokomunistinė respublikos vy
riausybė, atsilygindama už so
vietų ginklus pilietiniame kare. 
“Opus Dei” organizacija domi
nuoja dabartinę Ispanijos vy
riausybę, kurios eilėse yra ne
mažas skaičius jaunų ekono
mistų. r
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Tautos Fondas - Lietuvos viltis
Mieli lietuviai! Tautos šven

tės — Vasario 16 minėjimu, 
kaip ir kiekvienais metais, pra
dedamas lėšų telkimo vajus 
Tautos Fondui.

Pavergtos Tėvynės laisvinimo 
kovai tęsti, be tam darbui pasi
šventusių asmenų, dar reikia ir 
nemažai lėšų. Neturint užnuga
rio — nepriklausomos valsty
bės, ta materialinė našta tenka 
laisvėje esantiems lietuviams.

Kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga prie šio visų mūsų siekia
mo tikslo savo didesne ar ma
žesne auka prisidėti.

Jei Tau, mielas tautieti, per

šventės minėjimą nebūtų gali
mybės savo duoklės laisvinimo 
reikalams atiduoti, raski kitą 
progą arba neužtrenk durų ap
silankančiam Tautos Fondo at
stovui tos duoklės paimti.

BROLI IR SESE, Tavo aukos 
prašo ne koks nežinomas praei
vis, bet Tavo tikroji motina Lie
tuva — savo vaikams laisvės 
prašyti ateina. Kiek padėsi, tiek 
ir bus padaryta. Tad duok iš šir
dies, kad Tavo auka labiau su
stiprintų laisvinimo darbą.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Šiais metais, kaip ir praėju

siais, Vasario 16 minėjime, ku
ris Toronte Įvyks vasario 15, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Central 
Technical School salėje (Harb- 
bord St. — Borden St. kampe), 
Tautos Fondo Toronto apylin
kės atstovybė pradės lėšų telki
mo vajų. Tą dieną prie įėjimo į 
salę TF atstovai visiems daly
viams dalins vokelius su atitin
kamais lapeliais, kuriuos užpil
dytus su auka per pertrauką su
rinks paskirti rinkėjai.

šios mūsų tautai reikšmingos 
šventės proga, vasario 15, sek
madienį, visų trijų lietuvių pa
rapijų gerb. klebonams mielai 
sutikus, prie bažnyčių bus irgi 
daromos rinkliavos Tautos Fon
dui.

Nepamirškime, kad dėl Tėvy
nės laisvės ir nepriklausomybės 
tūkstančiai geriausių Lietuvos 
sūnų savanorių - kūrėjų, karių, 
šaulių ir miško brolių — parti
zanų savo gyvybes sudėjo ant 
Tėvynės aukuro. Lietuvių Char- 
ta primena — “darbu, moks
lu, menu, turtu ir pasiaukojimu 
lietuvis kovoja, kad apgintų ir 
išlaikytų nepriklausomą Lietu-
vos valstybę”. Auka Tautos Fon
dui yra dalyvavimas toje kovo
je savo turtu. Ta auka dar nė 
vieno neatpalaiduoja nuo daly
vavimo kovoje darbu, mokslu, 
menu ir pasiaukojimu.

. Norėdami išvengti bereikalin
go trukdymo mielų aukotojų na
muose ir neapsunkinti aukų rin
kėjų, nuoširdžiai prašome Vasa
rio 16 proga Įteikti savo auką 
Tautos Fondui. Pas tuos, kurie

bus rasti neaukoję, būsime pri
versti eiti Į namus ir prašyti au
kos.

Tie tautiečiai, kurie dėl įvai
rių priežasčių negalės Vasario 
16 proga Įteikti savo aukos Tau
tos Fondui, gali vėliau ją įnešti 
i Tautos Fondo einamąsias są
skaitas Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvų bankeliuose. (Prisi
kėlimo parapijos bankelyje są
skaitos nr. 1255, o Paramos ban
kelyje nr. 763).

TF Toronto apylinkės 
atstovybė
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Mažlietuvis sukūrė mozūru himną
Kartais įvyksta keistybių tau

tų gyvenime. Pvz. iš tolimos 
ankstyvesnės Hanoverio karalys
tės atkilo poliglotas Sauer- 
wein, pamilo lietuvių kalbą ir 
tautą, veikė politikoje ir galiau
siai parašė mažlietuviams dai
ną “Lietuvininkais esame mes 
gimę”, kuri vėliau tapo Mažo
sios Lietuvos tautiniu himnu.

Panašiai įvyko su Rytų Prū
sijos provincijoje gyvenančiais 
mozūrais, kurių dauguma kalba 
lenkiškai. Jiems lietuvių kilmės 
mokytojas parašė vokiečių kal
ba dainą “Wild flutet der See”, 
kuri vokiečių ir lenkų kalba dai
nuojant taip paplito, kad iki šios 
dienos laikoma mozūrų tautiniu 
himnu. Kaip tai Įvyko?

Truputis istorijos
Vokiečių riterių ordinui 1230 

—1283 m. užkariavus visą sen-' 
prūsių šalį, didžioji vietinių gy
ventojų dalis liko sunaikinta. Iš
likusių gyventojų dalį ordinas 
deportavo iš pietinės Prūsijos į 
šiaurines sritis prie Aistmarių 
ir Sambijoje, kur ordinas buvo 
labiau įsitvirtinęs. Jis paliko 
Galindą ir pietinę Sūdaviją ma
žai apgyventomis sritimis, kurias 
jis ilgą laiką vadino “Wildnis” 
(miškas). Deportuotieji buvo ap
gyvendinti arti ordino pilių, jo 
ir vokiečių riterių dvaruose kaip 
pigi darbo jėga. Šūdavijos užka
riavimą baigiant, pakartotinai 
tūkstantiniai sūdaviečių pulkai 
traukė šiaurėn i ordino užimtus 
kraštus ir čia buvo apgyvendin
ti.

Pamažu Į ištuštėjusias vietas 
slinko lenkiškai kalbą mazovie- 
čiai iš šiaurinės Lenkijos, tiks
liau pasakius, iš Mazovijos kuni
gaikštystės. Vokiečių riterių or
dinas, užimtas nesibaigiančiais 
karais su Lietuva bei Lenkija, 
mažai į tai kreipė dėmesio. Kiek
vienas atvykėlis gyveno čia kur 
jam patiko. Tik po II-sios Toni
nės taikos, kai ordinas neteko 
visos vakarinės Prūsijos kartu 
su Marienburgu ir ordino ma
gistras su savo valdžia persikėlė 
i Karaliaučių, pradėjo rūpintis 
jam paliktų rytinių kraštų kolo
nizacija. Buvo kviečiami kolo
nistai iš vakarinių ir kiek vėliau 
iš rytinių vokiečių valdžioje 
esančių kraštų, kaip pvz. Sile
zijos, atvykti i Prūsijos kraštus 
apsigyventi. Buvo apgyvendinti 
kolonistai, kurie gavo plotą že
mės su teise apgyvendinti kitus 
kolonistus ir prižiūrėti, kad jie 
tinkamai Įsikurtų. Tas procesas 
sustiprėjo po to/kai paskutinis 
ordino didysis magistras supa
saulietino ordiną ir iš jo padarė

DR. M. ANYSAS
pasaulietinę hercogystę. Iš tq 
laikų buvo išlikusi eilė bylų su 
pavardėmis ir paskirtais žemės 
sklypais. Nors buvo stengiamasi 
kolonizuoti vokiečiais, bet apsi
gyveno ir nemažas skaičius Ma
zovijos slavų, kurie, nors ir pri
ėmę protestantizmą, liko sla
vais. Visame pietiniame Prūsi
jos krašte iki naujausių laikų 
skambėjo lenkų kalbos dialek
tas. Pietų Kulmijoje, prie vidu
rinės Vyslos, kuri apie 300 me
tų tiesiogiai priklausė Lenkijos 
karūnai, kaimuose ir miesteliuo
se vyravo lenkų kalba, gyvento
jai save laikė lenkais. Tai aiškiai 
matuti iš balsavimo rezultatų po 
I D. karo.

Devišaitis
Mozūrų himno autorius yra 

Carl Friedrich August Dewisch- 
eit, gimęs 1805 m. kovo 5 d. Ka
raliaučiuje. Jo tėvas čia buvo po
licijos komisaru. Mokėsi vieti
niame Collegium Fridericianum 
ir 1824 m. buvo Įrašytas studen
tu Karaliaučiaus universitete. 
Pradžioje studijavo teisę, vėliau
— klasikinę filologiją ir vokie
čių kalbą. Be to, domėjosi gam
tos mokslu ir teologija.

1829 m. jis tapo mokytoju 
Lycko gimnazijoje, Mozūrijos 
sostinėje. Gimnazija buvo įsteig
ta 1587 m. Devišaitis ten moky
tojavo 16 metų kaip pagalbinis 
mokytojas, vyresnysis mokyto
jas ir ordinaras. Tame laikotar
pyje jis domėjosi ir literatūra
— spausdindavo filosofinių ir li
teratūrinių darbų. 1845 m. jis 
buvo perkeltas f Hohensteiną, 
netoli istorinės Žalgirio mūšio 
vietos, naujai Įsteigtos progim
nazijos vedėju. Ir čia jis domėjo
si moksliniais darbais. Po devy- 
nerių metų jo vieton buvo pa
skirtas vėliau pagarsėjęs Rytų 
Prūsijos istorijos žinovas 
Toeppen, o Devišaitis perkeltas 
Į Gumbinės gimnaziją kaip vyr. 
mokytojas. Toje gimnazijoje jis 
dirbo kaip ištikimas mokytojas 
ir geras mokinių draugas. Čia jis 
ypač domėjosi literatūrinėmis 
ir germanistinėmis studijomis. 
1866 m. Prūsijos karalystės ka
re prieš Austrijos imperiją jis 
neteko sūnaus. Po 22 metų dar
bo jis 1876 m. išėjo Į pensiją. 
1884 m. rugpjūčio 27 d. mirė ir 
buvo palaidotas šalia savo žmo
nos Gumbinės kapinėse. Jo ka
pas buvo žinomas ir prižiūrimas 
dar iki rusu armijos okupacijos 
1944 m. pabaigoj, kai raudono
ji armija Įsiveržė i Rytų Prūsi
ją. Po jo mirties Loetzeno mies
tas mozūrų tautinio himno kūrė

jui ir kompozitoriui pastatė pa
minklą su jo bronzos portretu, 
kuris stovėjo iki rusų įsiverži
mo.

Mokiniai Devišaitį ypač gerbė 
kaip mokytoją ir žmogų. Jis bu
vo augšto ūgio, stiprus vyras, 
lėtas, su švariai skustu veidu, tu
rėjusiu panašumo Įreformatorių 
Liuterį* kalbėjo aiškiu ir skam
bančiu balsu. Buvo malonaus bū
do, nors kartais šiurkštokas. Mo
kiniai jam davė vardą “Kybas”.

Daug pakeitimų
Devišaitis jau 1824 m. pri

klausė mozūrų draugijai ir do
mėjosi muzika. Minėtą mozūrų 
dainą jis parašė būdamas vyr. 
mokytoju Lycke ir sukūrė muzi
ką mišriam chorui, kuris rinkda
vosi jo namuose. 1829—1845 m. 
būdamas mokytoju Lycke išmo
ko suprasti ir įvertinti Mozūrijos 
gamtos grožį — miškus, laukus, 
ežerus. Mozūrijos gamta jį su
žavėjo. Daina buvo pavadinta 
“Des Masuren Wanderlied”. Jis 
jos neleido spausdinti, bet vė
liau ją persiuntė su pilnu teks
tu ir muzika studentų draugijai 
“Masovia” Karaliaučiuje, kuri 
tuomet buvo žinoma ir akademi
kų tarpe. Ji tapo minėtos drau
gijos daina ir buvo dažnai dai
nuojama ne tik Karaliaučiuje, 
bet ir Mozūrijoj, ypač po 1874 
m. Minėtos studentų draugijos 
vaidmuo buvo toks didelis, jog 
visa Mozūrija perėmė draugijos 
“Masovia” spalvas — balta ir 
mėlyna kaip krašto spalvas.

Po Devišaičio mirties daina 
pakartotinai perrašoma ir per- 
komponuojama. Devišaičio mo
kinys Bernecker, vėliau muzikos 
direktorius Karaliaučiuje, ją 
1880 m. perkomponavo orkest
rui, o po 10 metų ją perrašė 
tuometiniu Wagrierio stiliumi. 
Abi versijas pirmą kartą grojo 
43-jo pėstininkų pulko orkest
ras Karaliaučiuje. Angerburgo 
muzikos mokytojas Fehr dainą 
perkūrė pagal savo stilių.

Ilgainiui liko pakeistas teks
tas ir pati muzika. Dabartiniuo
se tekstuose yra 16 pakeitimų. 
Originali melodija ir tekstas 
iš 1855 m. buvo saugojami 
Loetzeno muzėjuje, bet karo pa
baigoje 1944-45 m. dingo. Daug 
Mozūrijos gyventojų po II D. ka
ro turėjo palikti savo gimtąjį 
kraštą. Atsidūrę Vokietijoj te- 
bedainuoja prieš šimtą metų su
kurtą Devišaičio dainą “Wild 
flutet der See”. Neteko patirti, 
ar toji daina yra išlikusi mozū
rų krašte, nes daugelis mozūrų 
užsirašė lenkais ir pasiliko se
nosiose srityse.
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PADĖKA

Mūsų mylimai Mamytei URŠULEI MATJUKIENEI 
mirus Lietuvoje, susilaukėm daug užuojautos iš artimųjų 
ir bičiulių nuo Los Angeles, Kalifornijoj, iki Toronto. 
Reiškiame nuoširdžią padėką pareiškusiems mums užuo
jautą telegramomis, laiškais, žodžiu, užprašiusiems šv. Mi
šias. Taipgi nuoširdžiai dėkojame K. L. K. Moterų Drau
gijos Toronto Šv. Jono Kr. parapijos skyriaus narėms ir 
visiems artimiesiems už parodytą nuoširdumą. Liekame 
visiems ir visoms dėkingos —

Ona Kuniutienė
Sofija Stankienė

Dėl staigios JUOZO SIMONAIČIO mirties 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai BIRUTEI

- SIMONAITIENEI —

Juodišiai Valantieįai

Šiukšteriai Navickai

Pakarnai Chomitsch

At A
JUOZUI SIMONAIČIUI
mirus, žmonai BIRUTEI gilią užuojautą 
reiškia —

M. J. Kelertai

A t A *

JUOZUI SIMONAIČIUI

mirus, jo žmoną BIRUTĘ ir gimines nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi —

O. S. Pranckūnai

A t A
Mylimam vyrui JUOZUI SIMONAIČIUI mirus, 
jo žmonai BIRUTEI gilaus skausmo ir liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu 
liūdime —
<-» Butkevičiai

DABAR,
1970 METAIS, 

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI

Į LIETUVĄ
YRA GERIAUSIA DOVANA 

PILNAI GARANTUOTA 
DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS 
LABAI PRIEINAMOS 

KAINOS

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO 

ir pamatysite kodėl 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

YRA GERIAUSIA DOVANA
INTERTRADE EXPRESS 

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

N.Y. 10010, USA.

Ontario vyriausybė pranešė, kad 
atskiras dieninis vaikų darželis 
ir poilsio pastatai bus vienas 
iš pagrindinių dalykų Ontario 
Namų Statybos Korporacijos 
(Ontario Housing Corporation) 
šeiminių butų projekte, kuriam 
paskirta $11,646,307 ir kuris 
bus vykdomas North Yorke — 
Jane Street ir Fallstaff Avenue.

Šis North Yorko projektas ski
riamas asmenims, prašantiems 
viešų pigiųjų butų ir pageidau
jantiems mažesnių patalpų. To
kių asmenų skaičius didėja. 

Dviejų augštų poilsio pastate 
bus jrengta maudymosi basei
nas, salė, žaidimų kambariai ir 
vieno augšto dieninis vaikų dar
želis. Pastarasis turės aštuonis 
žaidimų kambarius, kuriuose 
tilps apie 150 vaikų.

Tuo pačiu metu ruošiami kiti 
projektai vyresnio amžiaus pi
liečiams — bus pastatyti namai 
šiose vietovėse: Arnprior, Del
hi, Kingsville, Midland ir Nia
gara Falls. Šeimų pastatai nu
matyti Smith Falls ir Windsore.

rRAUTONOJI TyDIJA
\\ Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 17 užrašai
III Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA

M- - — lala MK JM ISMTw

Prim MUsta efOatifto

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

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

Nemokamas Į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Tarnyboje nesėkminga
Ryšiai su vakariečių diploma

tais nutrūko. Rappantas suves
davo mane su rytiečiais žmonė
mis. Iš to reikėjo spręsti, kad 
mano vertė smuko. Tačiau galė
jo būti, kad Rappantas tyčia 
mane menkino ir ignoravo. Aš 
bent taip spėliojau.

Gal būt man kenkė tai, kad 
aš ėmiau gerti vis daugiau ir 
daugiau — be saiko. Pagaliau 
Rappantas tvirtino, kad mano 
pranešimai neturi jokios politi
nės vertės. Ilgainiui susidėjau 
su vienu rytiečiu. Iš jo gauda
vau hašišo ir pinigų. Visų tarny
binių pranešimų nuorašus vis 
pasilikdavau sau.

Pairo nervai
Nervai iro: kasdien jaučiausi 

nerviškesnė. Jutau, kad kažkas 
turi su manim atsitikti. Nebu
vo tos dienos, kad neišgerčiau, 
kad nebūčiau apsvaigusi. Nepai
siau visuomeninių Įpročių bei 
tradicijų, tapau lengvabūde ir 
doroviniai dėsniai manęs nebe- 
saistė. Rappantas man grasino 
net kalėjimu, jeigu bent kiek 
nesusitvarkysiu, nepaimsiu sa
vęs į rankas; esą paskutiniu lai
ku mano pranešimai menkaver
čiai arba beverčiai.

Mano gyvenimo padangė vis 
niaukėsi. Kada ateis pragiedru
liai? Kažkokia baimė, bloga nuo
jauta kaip replėm spaudžia ma
no širdį. Kur aš einu?

Gruodžio pabaigoje buvau iš
kviesta i vidaus reikalų ministe
riją (MVD). Apklausinėjimas už
truko daugiau dvieju valandų. 
Gal gi kas Įskundė? Greičiausia 
Rappantas, kuris galėjo žinoti, 
jog susipažinau su Truccini.

Grimstu nelaimėn
Atėjo Nauji Metai, bet nevil

ties šešėliai tebelydėjo mane. 
Galvojau, kaip ilgai išlaikysiu? 
Dieve, kaip ilgai? Sergu, vis ser
gu. Dukart jau buvau ligoninė
je; turėjau operaciją.

Rappantas Įtartinai sukosi 
prie mano nepilnu penkių metų 
dukrelės Lilly. Jis buvo pavo
jingas net vaikams. Taigi, socia
listinės valstybės Saugumo ma
joras! Tai dorovė! Neliko nieko, 
kaip tik pagrasinti — jeigu jis 
prie mano dukrelės ir toliau se

lins, kaip toji gyvatė, aš nusių
siu turimas nuotraukas, padary
tas orgijų metu, tiesiog vidaus 
reikalų ministeriūi. žinoma, su 
paaiškinimais. Jis paliko ramy
bėje, bet kaip ilgai?

Aš jaučiu, kad negaliu pasi
taisyti. Jaučiu savo kraujuje 
mirštančio žmogaus šaltį. Skęs
tu vis giliau ir giliau. Kiekvie
ną dieną geriu, kiekvieną dieną 
aš girta. Dažnai atsitikdavo, kad 
neturėjau nuovokos kur esu.

Skęstu alkoholyje
Kovo pradžioj grįžo Kurtas. 

Jo praeity — aštuoneri metai 
kalėjimo. Kiek jis kentėjo, kiek 
buvo kankinamas, tik jis vienas 
žino. Jis buvo visai pražilęs. Pa
sikeitė būdas. Pasidarė nekal
bus. Papasakojau, o gal ir ne
kartą, apie savo nelaimingas ve
dybas. Kiekvieną vakarą pasi- 
gerdavau iki sąmonės netekimo. 
Kurtas nepalikdavo manęs, at
gabendavo namo. Jis atkalbinė
jo, prašė niekur neiti. Esą to
kioje būklėje geriausia namie 
sėdėti. Aš rėkdavau, šaukdavau 
ir tuo būdu priversdavau ji su 
manim eiti ir gerti. Vieną die
ną pabudusi žvalgiausi — o gi 
nėra Kurto! Ir šen ir ten puolu 
— nėra! žiūriu prie mano lovos 
laiškas: daug tikrai rimtų ir ge
ru patarimų. Jokių priekaištų. 
Tik patarė būtinai vykti i alko
holikų ligoninę, nes jei nesigy
dysiu, turėsiu patekti i bepročių 
ligoninę arba gali atsitikti dar 
blogiau... Daug galvojau apie 
Kurtą. Tai geras ir mielas žmo
gus. Atrodė, jei būčiau kiek 
daugiau valios turėjusi, Kurtas, 
namatęs geras mano pastangas, 
būtų nepalikęs manęs vienos... 
Dabargi jis išėjo ir paliko ma
ne geriausias draugas. Aš vėl 
pasigėriau.

Pas kunigą ,
“Kur aš einu, kur nueisiu, o 

Dieve mano!” nuolat aimanavau 
atgavusi sąmonę.

Gegužės mėnesį, kiek apsi
tvarkiusi, nuvykau į Chodovą 
pas savo tėvus ir nutariau nuei
ti į bažnyčią, atlikti išpažinti iš 
viso savo gyvenimo. Juk aš ka
talikė. Tos bažnyčios kleboną iš 
pat kūdikystės ir vaikystės die
nų pažinojau. Tai buvo tikrai ge
ras žmogus. Aš jam palikau vi

sus sutaupytus pinigus, kad jis 
šelptų mano dukrelę Lilly, jeigu 
man kas blogo atsitiktų.

Vėl daugiau kaip du mėnesius 
gulėjau ligoninėje. Mat, milici
ja atrado mane griovy tiek nusi
gėrusią, kad manė esant negyvą.

Rugpjūčio gale patyriau, kad 
Kurtas pagaliau laimėjo: buvo 
deportuotas Į Vakarus. Tokiu 
būdu pakliuvo i Angliją ir su
sitiko su savo žmona ir vaikais. 
Mano džiaugsmui nebuvo galo. 
Tuo momentu buvau laiminga, 
nes žinojau, kad jis tikrai lai
mingas.

Liepto galas
Trumpa buvo mano laimė. 

Keliom dienom prabėgus, majo
ras Rappantas davė Įsakymą iš
mesti mane iš mano užimamo 
buto.

— Jau tu savo atlikai, tau 
daugiau nebeliko nieko praneši
nėti. Saugumui tavo patarnavi
mai daugiau nereikalingi, — 
prašvogždė pro dantis. — Tu 
jau priėjai liepto galą. Ar tu to 
nepastebi? Kaip agentė tu ir su
rūdijusio skatiko nebeverta. Tu
rėtum pati tai suprasti. O jeigu 
bandytum mane kompromituoti 
su turimomis nuotraukomis... 
Atsimink, tavo duktė Lilly tuoj 
atsidurs našlaičių prieglaudoj.

Ir taip likau aš visiškai vieni
ša, silpna ir bevalė. Po dviejų 
savaičių vieftas mano pažįstamų 
Įspėjo,' kad aš būsiu suimta. 
Iš tikrųjų, aš buvau nuvežta į 
vidaus reikalų ministerijos kvo
tų skyrių. Valandomis mane ten 
klausinėjo, tardė. Rappantas ir
gi ten buvo, bet jis tylėjo.

Kažkas buvo Įvykę, bet kas? 
Klausinėjo apie prancūzu diplo
matą Couldroną — ar aš ji pa
žinojau, ar turėjau ryšių su ame
rikiečiu Harry Bunteriu, Dimit- 
riju ir Truccini? Jie klausinėjo 
apie tuos Vakarų diplomatus, 
kuriem savo laiku esu davusi 
medžiagos apie čekoslovakiia. 
Man buvo neaišku, ko nori MVD 
iš manęs. Ar jie turi tikrų įro
dymų, ar tik spėlioja? Patardę 
mane paleido.

Daugiau nebevaikščiojau į pra
bangius viešbučius bei restora
nus — manęs ten neįsileisdavo. 
Eidavau į paprasčiausius ir pi
giausius restoranus-barus. (b.d.)

URŠULEI S K I L A N D Z I Ū N l E N E I 
mirus, jos sūnui — Otavos lietuvių dvasios vadovui 
kun. VIKTORUI bei kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą —

Otavos lietuvių bendruomenė

A t A

Mylimai mamytei URŠULEI SKILANDŽIŪNIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnums — kun. VIKTORUI, JUO
ZUI, VLADUI, PRANUI ir jo šeimai liūdesio va
landoje reiškiame gilią užuojautą —

B. J. Maziliauskai
B. T. Stanuliai

Kolegą A. VAIČIŪNĄ, 

MAMYTEI Lietuvoje mirus, giliai 

užjaučiame —

Toronto Maironio mokyklos mokytojai

A t A
URŠULEI SAKALAUSKIENEI 

mirus, vyrui VINCUI SAKALAUSKUI, dukrai MARI
JAI POŠKIENEI ir jos šeimai liūdesio valandoje reiš
kiame gilią užuojautą —

KLB Sauit Ste. Marie apylinkės valdyba

MARIJAI JOKUBPREIKŠIENEI 

mirus, dukrą GERTRŪDĄ USVALTIENĘ ir jos 

šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

'J. H. Mačiuliai V. H. Radauskai

V. R. Dirsės

mylimom TĖVELIUI Lietuvoje mirus, 

sūnų VLADĄ KOBELSKĮ ir jo šeimą nuoširdžiai už

jaučiame —
V. A. St. Pranckevičiai

, J. S. čentfautkai
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LIETUVIAI VERSLININKAI
AL. GIMANTAS

DISKUSINĖS MINTYS

Jaunimo organizacijų klausimu
3. KARPIS

Daugelį kartų teko girdėti nu
siskundimus iš mūsų verslinin
kų pusės, esą mūsoji visuome
nė juos nepakankamai remianti. 
Tuo norėta pasakyti, kad lietu
viai galėtų daugiau pasinaudoti 
visokeriopais savųjų verslinin
kų ir profesijonalų patarnavi
mais. Esama visa eilė atvejų, 
kada savasis dėl vienų ar kitų 
priežasčių nenori remti tautie^ 
cių prekybinės įmonės, parduo
tuvės, siuvyklos, taisytuvės, ne
kilnojamo turto Įstaigos, garažų, 
skystojo kuro stočių ir t.t. Ko
dėl?

Labai sunku rasti į tai atsa
kymą, nes pasiteisinimų turima 
visokiausių. Vieniems nepatogu, 
kitiems pertoli, tretiems — ne
pasitikėjimas, ketvirtiems — 
perbrangu. Bet mūsų verslinin-

Alfredos Virkutis, tarnaująs Ka
nados kariuomenėje Calgary, 
Alta, Sarcee bazėje. Jis daly
vauja ir lietuvių veikloje. Nuo š. 
m. vasario 1 d. perkeltas į Win
nipeg© karinę bazę

Mielasis Kunige Pranai,
Savo laišku (1969 m. bal. 7 

d.) Jūs pateikėt man keletą klau
simų, liečiančių visų pirma Baž
nyčios dabartinę padėtį, paskui 
nukrikčionėjimo vyksmą bei jo 
pavojus tiek užsienyje, tiek mū
sų krašte, lietuvių katalikų už
davinius šiuo reikalu ir galop 
mūsų laisvės prošvaistes. Visi 
šie klausimai yra svarbūs ir vi
sais jais būtų galima pasisakyti. 
Tačiau visi jie reikalauja daug 
vietos Jūsų laikraštyje, daug ap
dairumo iš mano pusės ir — kas 
svarbiausia — daug jėgos, juos 
dėstant; jėgos, kurios man da
bar kaip tik stinga. Tai prie
žastis, kodėl į Jūsų laišką atsa
kau taip vėlai ir kodėl pasiren
ku tik vieną, būtent, pirmąjį — 
klausimą. Nes jis, kaip man at
rodo, šiuo metu yra aktualiau
sias, visų nagrinėjamas, visus ka
muojantis ir net gąsdinantis. 
Prie jo tad ir norėčiau kiek pla
čiau stabtelėti, juo labiau, kad 
jis mūsų spaudoje dar nėra bu
vęs apibūdintas savo visumoje. 
Aną klausimą Jūs esate nusakę 
šitaip:

“Kataliku Bendrijoje ir ap
skritai krikščionijoje po ilgos 
stagnacijos prasidėjo intensyvus 
įvairių krypčių judėjimas, kai- 
kur net įtampa. Kaip vertinate 
šiuos reiškinius? Ar tai krikš
čionijos silpnėjimo ženklai, ar 
struktūriniai pasikeitimai, vedą 
stiprėjimo linkme?”

Paprasčiausias atsakymas i 
visa tai būtų: ir silpnėjimas, ir 
stiprėjimas — kaip ir visuose 
sąjūdžiuose bei visose įtampose. 
Tačiau man pačiam šitoks atsa- 
kvmas būtų koktus, o Jums — 
tikras ansivvlimas. Nors vad. 
‘vidurio kelias’ paprastai ir es
ti protingiausias, bet dažniau
siai jis nieko neišsprendžia, nes 
tai kasdienybės kelias. O kas
dienybė — toji begalinė Ivgu- 
max?e kalnų bei gelmių — klau
simus tik pridengia: tasai ‘ir 
taip, ir taip’ yra tvanki skara, 
kuria kasdienybė užmeta ant 
problemų ir manosi ias išaiški
nusi. Iš tikro tačiau ii nieko ne
išaiškina. Kadaise Platonas yra 
pasakęs, esą dievai nefilosofuo
ja. Mat, jie gyveną būties švie

kai sako, kad tie patys tautie
čiai, kurie neranda reikalo juos 
remti, neretai įvairių organizaci
jų vardu drįsta pas juos kreiptis 
prašydami aukų, apmokamų 
skelbimų leidiniams, prašo ap
mokėti parengimų bilietų ar 
programų spausdinimo išlaidas 
ir pan. Tai gryna tiesa. Kas 
bent kiek prisideda prie bendro
sios veiklos, sutiks, kad ką nors 
ruošiant, telkiant lėšas, visada 
pirmoje eilėje kreipiamąsi į sa
vuosius verslininkus. Sakoma: 
“Žinai, jis pasiturintis, jis ga
li... kas jam ten dvidešim- 
kė ... ” Taip, gal jis ir pasiturin
tis, gal jam ir nedaug ką reiškia 
išmesti dešimkę ar daugiau vie
nam ar kitam visuomeniniam 
reikalui, bet tokiam visdėlto yra 
ir pikta, kad iš savųjų nevisada 
jis randa pritarimo ir dėmesio 
savajam verslui.

Štai, pvz. nekilnojamojo turto 
įstaiga. Lietuviška. Tautiečiai 
gali atlikti visus pirkimo-parda
vimo reikalus savąja kalba. Čia 
sutvarkoma ir drauda, ir notari
niai patvirtinimai, ir paskolų 
reikalai, ir kiti formalumai. Ar 
galima tad piktintis tuo Įstaigos 
savininku, pas kurį nuolat krei
piasi mūsiškiai Įvairių organi
zacijų pareigūnai su dar Įvaires
niais piniginiais prašymais, kai 
jis vienam kitam pas ji tokiu 
reikalu atėjusiam primena: “Bi
čiuli, kai pats prieš mėnesį par
davei savąjį namą, nuėjai pas 
svetimtautį, jam davei uždirbti, 
o dabar ateini aukų prašyti!” 
šio rašinio autorius savo gyve
namoje vietoje žino tikrų pavyz
džių, kur tautiečiai (nuolat vis 
kas nors perka, parduoda) par
davinėjo savo namus per nelie
tuvių įstaigas, nors mieste yra 
savųjų su savais pardavėjais, su 
savais tų įstaigų raštinių tarnau
tojais. Taigi, kodėl?

Ar dar vis manoma, kad sava
sis apgaus, daugiau pasipelnys? 
O gal čia tik paprasto pavydo 
esama? Esą, kam duoti savajam 
uždirbti, jam ir taip užtenka, ge
riau jau svetimajam skirti šim
tus savųjų dolerių ... Pavarty
kime mūsų laikraščius ir kiek
viename rasime dešimtis skel
bimų savųjų verslininkų, amati
ninkų, profesijonalų. Reiškia, 
tuo būdu jie remia savąją spau
dą, per ją nori pasiekti savo 
klientus ar pacientus. Labai daž
nas, jei ne kiekvienas, iš savojo 
tautiečio nepaims daugiau, gal 
net priešingai — savajam ras 
galimybę parduoti, pasiūlyti ar 
patarnauti gal net su nuolaida.

Mes užmirštame, kad stiprin
dami savąjį lietuviškos visuo
menės verslininkų sluogsnį, 
stipriname patys save, savąją 
veiklą, savuosius užsimojimus. 
Užmirštame, kad tam tikra da
lis mūsų išleistų lėšų saviesiems 
vienu ar kitu pavidalu grįžta at-

ANTANAS MACEINA

BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
soje, jiem esą viskas aišku, todėl 
jie neklausią. Tačiau ir žmogaus 
gyvenime esama tarpsnių, kurių 
metų nefilosofuojama. Nė todėl* 
kad ir žmogus atsidurtų buities 
šviesoje (tai Įvyksta tik regėji
mų akimirką* todėl mistikai iš 
tikro nė nefilosofuoja), bet to
dėl, kad jis atsiduria buities 
plokštumoje ir taip pat neklau
sia. šią buities plokštumą yra 
savo metu kėlęs mūsų mąstyto
jas Stasys Šalkauskis, vadinda
mas ją miesčioniškumu. Ją ke
lia šiandien ir egzistencinės fi
losofijos atstovai, vadindami ją 
neasmeniniu įvardžiu (vokiškai 
‘man’): kalbama, daroma, rašo
ma. Mat, čia asmuo išnyksta, be
lieka tik masė, tik pilka kasdie
nybė. Iš šios kasdienybės tad ir 
kyla anasai lengviausias atsaky
mas į visus klausimus: ‘ir taip, ir 
taip’.*

štai kodėl norėčiau vengti to
kio pigaus atsakymo ir svarsty
ti Jūsų klausimą, nutraukęs aną 
kasdienybės skarą. Tai prašosi 
šiandien dar ir dėlto, kad dau
gelis anų, Jūsų žodžiais tariant, 
“struktūrinių pasikeitimų” Baž
nyčioje atskleidžia tai, ką mė
ginčiau išreikšti dviem žodžiais: 
Bažnyčios tragiką. Deja, anų pa
sikeitimų autoriai, rėmėjai ir 
priešininkai dažnai šios tragikos 
neregi ir. atrodo, net nenujau
čia, kad ji iš viso galėtų būti.

1. TRAGIKOS PROVERŽIS 
BAŽNYČIOJE

1969 m. liepos mėn. “Stim- 
men der Zeit” numeryje K. 
Rahneris, SJ, kalba apie skilimo 
arba schizmos galimybę Katali
ku Bažnyčioje (plg. p. 20—33). 
I šią galimybe esą nurodęs net 
ir pats popiežius savo kalboje 
Laterano bazilikoje (1969 m. 
bal. 4 d.). Skilimo pagrindas 
esančios dvi linkmės, kurios pa
mažu, bet neatlaidžiai susiklos
čiusios dabartinėje katalikijoje.

Vieniem Jūsų minimas sąjū
dis bei įtampa atrodo esąs Baž

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia; per Nevėžio tiltą važiuoja rusiškasis "Moskvičius" ir "Zaporo
žietis“. Kitoje nuotraukoje — Dotnuvos parko tvenkinys su jame įrengtu nameliu.Fotogr. 1967 m.

Seserį prezidento Stulginskio metai
DR. J. 2MUIDZINASIlgesnėje kaip 570 metų sava

rankiško Lietuvos valstybinio 
gyvenimo eigoje Aleksandras 
Stulginskis yra iš eilės 34-is Lie
tuvos valstybės galva. Juk šis 
vienas faktas iškelia Aleksandro 
Stulginskio istorinę reikšmę lie
tuvių tautai, užtikrina jam vie
ną garbingiausių vietų mūsų 
šviesiųjų patriotų galerijoj.

Jei, pasak Kazio Binkio, Ne
žinomasis lietuvis poetas ilgus 
amžius saugojo ir kurstė vėtrų 
ir rudens darganų draskomą 
mūsų tautos židinį, tai per pir
mąjį pasaulinį karą, kai mum 
blykstelėjo 120 metų lauktas 
laisvės spindulys, — Lietuvos 
ateities židinį ėmė su nemažes
niu, kaip ano poeto, rūpesčiu 
kurstyti bei visai kultūrinei ir 
politinei veiklai vadovauti 
nedidelis lietuvių veikėjų bū
rys, susispietęs Vilniuje, Ir A. 
Stulginskis anuo mum likiminiu 
metu nieko nelaukdamas stojo į 
anų rinktinių vyrų būrį ir da
lyvavo visuose jų svarbiausiuo
se politiniuose žygiuose iki Va
sario šešioliktosios akto pasira- 

gal lietuviškoj on visuomenėn — 
jos spaudon, jos veiklom Todėl 
neturėtų būti išsisukinėjimų, 
tikrų ar tariamų priežasčių, ku
rios sulaikytų mus nuo pasinau
dojimo lietuvių tvarkomais 
verslais, patarnavimais. Juo 
daugiau mes juos remsime, juo 
daugiau ir dažniau turėsime tei
sės iš jų laukti piniginių įsipa
reigojimų bendrojoje mūsų 
veikloje. Tai ne vienos, bet dvie^ 
jų krypčių gatvė. Jei yra kitaip, 
tenka tikrai nuoširdžiai apgai
lestauti. Gal tai kiek ir nuvalkio
tas šūkis, bet visad aktualus: 
“Savas pas sava, lietuvis pas lie
tuvi!” 

nyčios atsinaujinimo ženklas: ji 
nusikratanti senienomis, ją slė- 
gusiomis amžiais. Bažnyčia ku
rianti naujų tikėjimo, meilės bei 
vilties išraiškos lyčių; ji artėjan
ti prie moderninio žmogaus, pa
brėždama jo mąstyseną tiesai su
vokti, jo sąžinę dorovei vykdy
ti, jo skonį kultui apipavidalinti. 
Bažnyčia apsupanti šį žmogų sa
vu rūpesčiu ir serganti jo ne
gandais, gindama jo teisę būti 
laisvam, aprūpintam, gerbia
mam. Todėl ištisa gausybė teo
logų bei sielovadžių priima da
bartinį sąjūdį Bažnyčioje kaip 
savaime suprantamą bei būtiną 
atsinaujinimą ir už jį kovoja 
įvairiais būdais, dažnai net to
kiais, kurie anksčiau Bažnyčioje 
būtų buvę visiškai neįmanomi: 
bažnyčių užgrobimu, grasinimu 
vysk u pam, demonstracijomis 
prieš hierarchiją, popiežiaus kri
tika ir t. t. Ši linkmė pergyvena 
dabartinį vyksmą Bažnyčioj tar
si antrąjį renesansą — šiuo at
veju nebe pasaulinėje, bet reli
ginėje plotmėje: Bažnyčia atge
rianti visu plotu. Kad šiame at
gimimo vyksme esama įtampos 
ir net skausmų, tai nenuostabu, 
nes nieko naujo nekyla be kan
čios. Krikščionies atgimimas 
esąs lydimas traukulių, kaip ir 
žmogaus gimimas.

Kitiem betgi visa tai atrodo 
kaip didžiulis Bažnyčios silpnė
jimas ir net jos išdavimas. Pri
siminkime tik dviejų pasaulinių 
garsenybių balsą šiuo atžvilgiu: 
Dietrich von Hildebrando, etiko 
ir vertybininko. kuris dabarti
nius sąjūdžius Bažnyčioje api
būdino kaip “Trojos arkii Vieš
paties mieste” (tai jo knygos 
vardas), ir Jacques Maritaino, 
metafiziko ir humanisto, kuris 
savo veikale “Kaimietis nuo Ga- 
ronnės krantų” šiandieninę Baž
nyčios linkmę laiko naujuoju 
modernizmu ir subjektyvizmu, 
išaugusiu iš pastarųjų amžių 
Vakarų filosofijos. Šiuodu bal
sai darosi juo svarbesni, kad jų

šymo imtinai.
Tiek toje veikloje, tiek kaip 

valstybės tarybos ir kelis sykius 
laikinosios vyriausybės narys A. 
Stulginskis iškilo kaip karštas 
patriotas ir įžvalgus valstybinin
kas, laikąs valstybės atkūrimo 
darbą “augščiau už savo parti
jos reikalus”.

A. Stulginskio šešerių metų 
prezidentavimo laikotarpyje bu
vo atlikti didieji Lietuvos vals
tybės atkūrimo darbai: išleisti 
pagrindiniai Įstatymai, įvesti sa
vi pinigai — litas, pasirašyta 
daug nerimo ir rūpesčių sukė
lusi Klaipėdos konvencija, gink
lu ir diplomatiniu keliu ginta 
Gedimino miesto byla, užmegz
ti santykiai su 39 valstybėm, 
Lietuvą de jure pripažinusiom. 
Be to, Lietuva tapo Tautų Są
jungos bei pasaulio suvereninių 
tautų šeimos nariu.

1920 m. gegužės 15 d. išrink
tas Steigiamojo Seimo pirminin
ku, A. Stulginskis (už mėnesio 
tapęs respublikos prezidentu) 
savo kalboje, be kitko, tarė 
šiuos įspūdingus istorinius, šim
to dvylikos seimo atstovų aud
ringais plojimais palydėtus žo
džius:

Karo baisenybėms besiaučiant, 
nuo seniai pavergtai ir skriaudžia
mai mūsų tautai žybtelėjo išsivada
vimo viltis. Ta viltis tegalėjo reali
zuotis tik pačios tautos pastangomis. 
Todėl 1917 m. susirinkę Vilniuj lie
tuvių visuomenės darbuotojai pasta
tė priešaky lietuvių tautos rinktinius 
vyrus ir pavedė jiems valstybės kū
rimo darbą. Siam darbui, kaip nu
piešė Gerbiamasis Valstybės Prezi
dentas, pritaria šalis, laisvu noru 
siųsdama tėvynės gint tą savo žiedą 
— jaunimą... šių visų šalies pa
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autoriai yra buvę labai pažangūs 
savo mintimi; Maritainas net tu
rėjo dėlto sunkumų Vatikane. 
Todėl negalima būtų jų pasisa
kymų išaiškinti dviejų atsilikė
lių murmėjimu. Pridėkime prie 
jų dar Įvairias grupes, kurios 
šiandien t e 1 k i a si Bažnyčioje 
ginti jos nuo ano Trojos arklio, 
kaip “Una voce”, “Pro Maria”, 
“Pro Ecclesia et pontifice”, 
“Nunc et semper” ir kt., ir gau
sime vaizdą antrosios linkmės, 
nemažiau atkaklios kaip ir pir
moji ir nevengiančios lygiai to
kių pat grubių priemonių, kaip 
demonstracijos (praėjusiais me
tais Muenchene prieš kardinolą 
Doepfneri), įžeidinėją lapeliai 
(Šveicarijoje), skundai Vatikanui 
(ypač prieš teologus Kuengą, 
Schillebeckx, Schoonberg, Illich 
ir kt.).

šių linkmių Įtampa tad ir su
daro įspūdi, kad Katalikų Baž
nyčiai gresia skilimas, žinoma, 
ar jis įvyks, niekas pasakyti ne
gali, tačiau ženklų esama. Pvz. 
kaikurių Olandijos kunigų gra
sinimas sudaryti nuo vyskupų 
nepriklausomą bendruomenę, 
jei šie neleisią kunigauti tiem, 
kurie gavę leidimą vesti, bet tu
rėję dėlto atsisakyti kunigiškų
jų pareigu (plg. “Stimmen der 
Zeit”, 1969 m. nr. 7, p. 20). 
Užtat ir kyla klausimas: ką visa 
tai reiškia? Kas čia yra prasi
veržę. jei auga tokia itampa? 
Juk iš sykio atrodo, kad II Va
tikano Susirinkimas buvo pro
švaistė Bažnyčios padangėie. 
Dabar gi Ši padangė pamažu 
temsta ir renkasi audros debe
sys. Kas tai — praeinanti Baž
nyčios silpnvbė ar nuolatinė jos 
būsena? štai klausimas, kuris ir 
veda mus nuo kasdienybės, nuo 
ano banalaus ‘ir taip, ir taip’ į 
pačios Bažnyčios pobūdį, išau
gantį iš jos santykio su pasau
liu; į pobūdį, kurį ir norėčiau 
pavadinti tragišku, o dabarties 
įtampoje regėti anos vidinės tra
gikos prasiveržimą.

stangų dėka šiandie jau turim išsi
vysčiusį valstybės aparatą ir gink
luotą jėgą. Narsi mūsų kariuomenė 
suskubo pašalinti iš mūsų krašto kai- 
kuriuos priešus ir tikimės, jog ji ne
padės ginklo tol, kol visa Lietuva ne
bus atvaduota. Garbė mūsų narsia
jai kariuomenei! Lygiai garbė tiems 
mūsų vyrams, kurie ar tai vadovau
dami vyriausybei, ar eidami kitas 
valdžios pareigas, didžiausiomis pa
stangomis ir sielvartu dėjo akmenį 
po akmenio mūsų valstybės rūmui, 
kol jį įtvirtino tiek, kad mes šian
dien sulaukėm tos linksmos ir bran
gios mums valandos, kada galim su
sirinkti į Seimą.

Paskui A. Stulginskis perskai
tė didžiausios po Vasario 16 ak
to, teisinės ir istorinės reikš
mės dokumentą — Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimą, kuris šitaip skamba:

Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikš
damas Lietuvos žmonių valią, prokla
muoja esant atstatytą nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, kaipo demo
kratinę respubliką etnografinėmis 
sienomis ir laisvą nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su kito
mis valstybėmis.

Šisai aktas, kuris įasmenina 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę ir kuris savo geneze ne
atskiriamas nuo prezidento Stul
ginskio asmens, paliks drauge 
su juo Lietuvos istorijoj ir vi
sada primins mums brangiausią 
lietuvių tautos idealą — Lietu
vos nepriklausomybę. Tas lais
vės aktas vėl bus iškilmingai 
Vilniuje paskelbtas. Ir kai ta 
mum brangi valanda ateis, o ji 
tikrai ateis, tatai jau padarys 
mūsų trijų prezidentų — Sme
tonos, Stulginskio ir Griniaus — 
įpėdinis, iš eilės penktasis ne
priklausomos Lietuvos respub
likos prezidentas.

Bažnyčia yra tragiška pačia 
savo prigimtimi, nes ji yra “ne 
iš pasaulio” (Jon. 17, 14) ir sy
kiu turi eiti “Į visą pasauli” 
(Mork. 16, 15). tai daugiau, ne
gu tik paprasta priešginybė tarp 
dieviškojo ir žmogiškojo prado, 
kaip paprastai manoma. Tai taip 
pat daugiau, negu tik žmogiš
kojo prado silpnybė išreikšti 
dieviškąjį pradą visa jo pilnatve. 
Nes būti “ne iš pasaulio” Baž
nyčiai reiškia ne tik antgamtinę 
jos kilmę, bet kartu ir esminę 
jos būseną: ji niekad negali būti 
taip, kad ši jos būsena virstų pa
saulio meile, nes pasaulio ir Die
vo meilė yra nesuderinamos: 
“Jei kas myli pasauli, jame nėra 
Tėvo meilės” (1 Jon. 2, 15). To
dėl nors Bažnyčia ir turi eiti “i 
visą pasaulį”, sykiu tačiau ji tu
ri niekad nepamiršti, kad Tie
sos Dvasios “pasaulis priimti ne
gali” (Jon. 14, 17). Kitaip ta
riant, ji turi žinoti, kad jos veik
la niekad nebus pastoviai sėk
minga. “Visas pasaulis guli pik
tenybėje” (1 Jon. 5, 19) ir todėl 
anksčiau ar vėliau sukyla prieš 
Bažnyčią ir ardo jos darbus.

Iš kitos pusės, Bažnyčios už
davinys eiti “į visą pasaulį” reiš
kia ne tik erdvinį jos kelią, bet 
ir esminę jos būseną. “Visas pa
saulis” yra ne tik visas žemės 
rutulys su visomis tautomis, bet 
ir visas šių tautų gyvenimas su 
istoriniu jos turiniu. Eiti “į visą 
nasauli” reiškia eiti i visa tai, 
kas yra “iš pasaulio”. Bažnyčia 
yra apspręsta pasauliui, ir tik 
pasaulyje ji įvyksta kaip išgano
moji jėga. Eiti “j visą pasaulį” 
reiškia plėsti šią išganomąja jė
gą. kuri esmėje yra meilės jėga. 
Tai reiškia, kad Bažnyčia turi 
nasaulyje būti ir veikti taip, kad 
ši jos veiksena bei būsena iš 
tikro virstų pasaulio meile. Kaip 
“Dievas taip mylėjo pasauli, jog 
davė savo viengimį Sūnų”, kad 
“pasaulis per Jį būtu išgelbėtas” 
(Jon. 3, 16-17), taip ir Bažnyčia, 
būdama Kristus laike bei erd
vėje, turi šia Dievo meilę pasau
liui padarvti savos būsenos pa
grindu bei ženklu, iš kurio pa
saulis pažintų jos pasiuntinybę.

(Bus daugiau)

1969 m. spalio 9 d. “TŽ” savo ve
damuoju kėlė klausimą — ar skal
domas jaunimas? Tai vienas iš svar
besnių bei aktualesnių jaunuomenės 
visuomeninio auklėjimo klausimų. 
Išeivijos sąlygose visi jaunimo vi
suomeninio pobūdžio klausimai įgau
na svarbesnės reikšmės, negu nor
malaus gyvenimo eigoje. Ir todėl 
kiekvieną tokį klausimą tenka spręs
ti visu rimtumu ir nuoširdumu. Kiek
vienam iškilusiam klausimui yra bū
tina rasti visai konkretus, aiškus ir 
bendras atsakymas. Vargu ar į šį kar
tą iškeltą klausimą buvo duotas toks 
atsakymas. Kažkodėl vietoj tokio at
sakymo buvo jieškoma, iš kur toks 
klausimas kyla, spėliojama kas ir 
kodėl tokį klausimą kelia ir po to 
paliekama nuošaliai skaldymo prob
lema ir imamasi idealizuoti dabarti
nę jaunimo visuomeninę auklėjimo 
praktiką. Atseit, nėra jokio reikalo 
jieškoti bendrų kelių jaunimo skal
dymo problemai pašalinti. Šitoks at
sakymas labai mažai arba nieko ne
prisideda prie klausimo išsprendimo.

Mūsų jauniausias prieauglis turi 
dvi visai skirtingo pobūdžio visuo
menines organizacijas — skautus ir 
ateitininkus. Skautai yra tarptauti
nė organizacija. Tautiniai vienetai 
privalo ribotis ir vadovautis bend
rais šios organizacijos veikimo nuo
statais bei metodais. Skautų organi
zacijos siekiai yra paremti žmogiš
kosios prigimties reikalavimais, pa
liekant visai nuošaliai filosofines te
orijas, srovines ideologijas ir politi
nes doktrinas. Skautai, užsibrėžę ug
dyti meilę Dievui, Tėvynei ir arti
mui, moko pamilti gamtą, gyvūniją, 
augmeniją, darbą, tiesą, susiklausy
mą, gyvenimo patirtį, silpnesnį ir ap
lamai visą gyvenimą. Tyra meilė yra 
motina atsidėjimo, pasišventimo, pa
reigingumo, supratimo, įvertinimo, 
ištvermingumo, idealizmo, kilnumo 
ir, svarbiausia, noro tobulėti. Tai pa
grindiniai tikslai, siekiai, dėsniai, 
idealai, metodai, principai bei rei
kalavimai, kurie taip reikalingi žmo
giškumo ir žmogiškosios asmenybės 
išugdymui. Tai pasiekęs žmogus tik
rai galės ir mokės garbinti Dievą, 
tarnauti tėvynei ir mylėti artimą 
bei visą aplinką. Ar tai nėra kiek
vieno žmogaus augščiausias tikslas 
ir viso jo gyvenimo prasmė?

Prieš skautų organizacijos atsira
dimą buvo stipriai įsigyvenęs srovi
nis jaunimo auklėjimas, kuris skal
dė į srovines grupes, politines par
tijas ir kitokius doktrininius viene
tus. Visai neatsižvelgiant į tai, kad 
tos filosofinės ar gyvenimo teorijos 
bei ideologijos griežtai viena kitai 
prieštarauja, bet jos visos pajėgė ir 
pajėgia telkti pasekėjų junginius. 
Visi sroviniai junginiai siekia savo 
filosofinių teorijų dominavimo prieš 
kitas. Už tai visos srovinės grupės 
praktiškame gyvenime nejieško jas 
tarpusavy jungiančio elemento — 
žmogiškumo, negali rasti taip reika
lingos bendros kalbos bendraisiais 
žmogiškumo reikalais. Šitokia gyve
nimo tikrovė pati savaime labai aiš
kiai ir tvirtai pasisako prieš jaunimo 
srovinį auklėjimą.

Ateitininkų organizacija priklauso 
srovinės veiklos orbitai. Ateitininkai 
savo narį auklėja ne vien tik katali
kiškoje religijoje, bet ir krikščio
niškų srovių ideologinėje ir filosofi
nėje dvasioje, kuri, kaip ir visos ki
tos, siekia pirmavimo. Tuo tarpu gy
venime vis labiau stiprėja ir dar 
stiprės pasipriešinimas betkokiems 
dominavimams. Vis daugiau ir dau
giau pradedama jieškoti jungiančių 
gyvenimo principų bei elementų ir 
kratytis skaldančių. Na, šitoje vie
toje pasireiškia toji kaistanti trintis 
tarp skautų ir ateitininkų.

Tokiu atveju, kažin ar nebuvo anais 
laikais teisingai suprastas šis reika
las ir sustabdytas moksleivijos srovi
nių organizacijų veikimas. Tuomet 
moksleivių srovinės organizacijos lik
vidavosi ir po šiai dienai nebeatgai- 
vintos. Tik ateitininkai tada pasili
ko veikti viešoje slaptumoje ir išei
vijoje tebeveikia. Vien dėlto pasi
daro neįtikinantis motyvas, kad šian
dieną ateitininkų organizacijos buvi
mas duoda jaunimui didesnes pasi
rinkimo galimybes ideologinėje veik
loje.-Pasirinkimas galėtų būti, jeigu 
tokių srovinių organizacijų būtų 
bent dvi ar daugiau. Dabar srovinio 
veikimo siekiančiam jaunimui yra 
tik vienas kelias, kuris veda į atei
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tininkų gretas. Žinoma, niekas ne
draudžia ir negali uždrausti kitoms 
srovinėms jaunimo organizacijoms 
veikti. Tam klausimui turbūt jau tu
rime atsakymą, kad jaunimas yra 
perjaunas tai nedėkingai srovinei ak
robatikai. Be to, tokiu atveju atsi
rastų dar didesnis jaunimo skaldy
mas. Iš viso, kalbant apie jaunimo 
galimybes laisvai pasirinkti organi
zaciją, reikia nepamiršti, kad tas 
klausimas yra labai teoriškas. Gyve
nimo tikrovė rodo, kad jaunimas daž
niausiai atsiduria eilėse tos organi
zacijos, kuri yra labiausiai artima jų 
tėvų pažiūroms. Taigi, ne jaunimas 
pasirenka organizaciją, bet jiems pa
renka jų tėvai. Gal tai ir supranta
ma, nes 7, 8 ar daugiau metų jau
nuolis ar jaunuolė dar negali orien
tuotis sudėtingose visuomeninės 
veiklos filosofijose. Tai jau nebėra 
laisvas organizacijos pasirinkimas, 
bet tradicinis ideologinės ištikimy
bės perdavimas iš kartos į kartą. O 
toks ideologinės ištikimybės perda
vimas ir yra jaunimo skaldymas pa
gal senimo susiskaldymą. Pagaliau 
yra tėvų, kurie neturėdami savo pa
žiūroms gimiiungos jaunimo organi
zacijos, siunčia atžalyną į neutralią 
organizaciją su viltimi tai organiza
cijai duoti sau palankų srovinį at
spalvį. Dėlto skautų organizacija vi
suomet turėjo ir dabar dar daugiau 
turi kovoti su srovinėmis įtakomis. 
Nepaslaptis, kad kaikuriose vieto
vėse ta įtaka pajėgia įsiskverbti ir 
tuo sukelia tik dar didesnę trintį jau
nimo tarpe.

Jeigu priimame jaunimo skaldymo 
faktą, kyla klausimas, kaip jį patai
syti. Be mažiausios abejonės atpuo
la siūlymas priverstinai jaunimą su
varyti į vieną visuomeninę organi
zaciją. Net sunku patikėti tokios idė
jos buvimu. Atrodo, kad ši nereali 
idėja panaudojama reikalui sudra- 
minti. Visai kitoje plotmėje tas klau
simas stovi pas nuoširdžiai besirūpi
nančius jaunimo auklėjimo reikalais. 
Tie žmonės jieško visiems priimtinų 
formulių. Aišku, šiai grupei priklau
so daugiausia tie, kuriems rūpi bend
ri lietuviški reikalai. Jie augštai ver
tina tą didelę naudą, kurią duoda 
jaunimui ateitininkų ir skautų orga
nizacijos, bet kartu mato ir jaunimą 
skaldančius veiksnius. Jie nemažiau 
kaip ir visi kiti džiaugiasi ateitinin
kų ir skautų organizacijų varoma 
plačia vaga jaunimo auklėjime, bet 
negali pamiršti ir tos neorganizuo
tos jaunimo dalies, kuri kaskart la
biau tolsta nuo lietuviškojo kamieno. 
Dėlto reikia jieškoti geresnių ir prak
tiškesnių jaunimo visuomeninio auk
lėjimo formų, kurios negriautų esą-, 
mu. Reikėtų įsisąmoninti, kad di
džiuodamiesi dabartine jaunimo vi
suomenine veikla nepatrauksime tos 
neorganizuotos jaunuomenės. Pasy
vumas ir laukimas nėra konstrukty
vios apraiškos, o išeivijoje yra net 
žalingos lietuviškumo ateičiai. Su
griautus ir griūvančius tiltus reikia 
greitai atstatyti virš tų sraunių ide
ologinių srovių ir leisti visam lietu
viškam jaunimui jais pasiekti jun
giančius kelius į giedresnę ateitį. 
Tik laisvu, savanorišku bei demokra
tišku keliu viso lietuviško jaunimo 
subūrimas į vienalytę, be srovinės 
spalvos visuomeninę veiklą būtų pa
laima. Teoriškai imant, atrodo, kad 
tai nebūtų sunku padaryti. Užtektų 
įsteigti organizaciją, kuri apimtų vi
są lietuvių jaunimo dvasinį ir visuo
meninį auklėjimą, ši organizacija 
galėtų turėti literatūros, meno, sce
nos mėgėjų, krašto pažinimo ir kitus 
būrelius, kultūrinio ir visuomeninio 
veikimo sekcijas. Toks jaunimo vi
suomeninis auklėjimas patenkintų 
įvairaus amžiaus jaunuolių polinkius, 
sugebėjimus, išryškintų talentus, ug
dytų dvasinius išteklius, stiprintų lie
tuvišką sąmoningumą, pratintų bend
ram veikimui ir paruoštų visą jauni
mą vieningai suaugusių visuomeninei 
veiklai. Tik šitokia organizacija ga
lėtų jungti visų ir visokių ideologi
nių ir religinių įsitikinimų šeimų at
žalyną bendra veiklai ir bendriems 
siekimams. Tai būtų organizacija, ku
rioje jaunimas galėtų pasilikti iki su
brendimo. šitos organizacijos vado
vybė turėtų pilną teisę atstovauti vi
sam lietuviškam jaunimui. Labai 
svarbu, kad tokios organizacijos veik
la nesikryžiuotų su kitų organizacijų 
siekiais ir tuo būdu išvengtų nepagei-

(Nukelta į 7-tą psl.)



© PAVERGTOJE HOM
TELEVIZIJA IR TELEFONAS
“Tiesa” sausio 23 <L laidoje pa

skelbė pasikalbėjimą su ryšių mi
nistru Kostu Onaičiu apie radijo, 
televizijos ir telefono tinklą Lietu
voje. Anykščiuose š. m. sausio 23 d. 
pradėjo darbą čekoslovakiškas tele
vizijos siųstuvas, kurio veikimo spin
dulys siekia Molėtus, Dūkštą, Obe
lius, Vabalninką, Panevėžį. Be Vil
niaus televizijos centro, tokius pa
galbinius siųstuvus turi Kaunas, 
Klaipėda ir Šiauliai. Jų dėka televi
zijos laidos pasiekdavo 85% Lietu
vos gyventojų. Anykščių siųstuvas 
pasalino 15% buvusią spragą. Ten, 
kur televizijos minėtųjų siųstuvų 
priėmimas yra prastesnis, pagalbon 
ateina mažo galingumo retransliato
riai Tauragėje, Jurbarke, Raseiniuo
se ir Druskininkuose. Anykščiuose 
taipgi baigiamas įrengti ultratrum- 
pųjų bangų dažnuminės moduliacijos 
dvi programas galįs transliuoti ra
dijo siųstuvas. Televizijos programą 
iš Vilniaus į Anykščių siųstuvą per
duoda radijo relinė linija, turinti 100 
metrų augščio stiebus Molėtuose ir 
Utenoje. Anykščių siųstuvo augštis 
—196 metrai. Savas spalvotos tele
vizijos laidas Vilnius galės transliuoti 
tada, kai bus pastatytas naujas te
levizijos centras su 300 metrų augš
čio bokštu, turinčiu keturias ante
nas. Jos bus skirtos dviem vietinėm 
ir dviem maskvinėm laidom. Kaune 
taip pat steigiama televizijos studi
ja. Planus tikimasi įgyvendinti atei
nančio penkmečio pabaigoje. Dabar 
Lietuvoje, • K. Onaičio teigimu, yra 
150.000 telefonų, kurių skaičių rei
kėtų padvigubinti. Vilniuje statomi 
20.000 numerių turėsiančios auto
matinės telefono stoties rūmai. Au
tomatinės telefono stotys planuoja
mos arba jau statomos Vilniaus Laz- 
dymuose, Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Druskininkuose,
N. Akmenėje, Telšiuose, Rokišky
je, Šilutėje, Jonavoje, Ukmergėje, 
Nidoje ir kitose vietovėse. 1975 m. 
numatoma turėti naują automatinę 
tarpmiestinio telefono stotį Vilniu
je, kuri sujungs visą Lietuvą.

NUBAUDĖ MUŠEIKAS
Paauglių polinkį į muštynes at

skleidžia F. Laurinkaus pranešimas 
iš teismo salės “Valstiečių Laikraš
čio” puslapiuose. Broliai Mitraus- 
kai — Kauno politechnikos institu
to studentas Gintautas ir Kauno 
miškų technikumo moksleivis Rim
vydas — praėjusios vasaros vieną 
savaitgalį motociklais atvažiavo į 
šokių vakarą Vilkaviškio rajono 
Arminų kolchozo kultūros namuose. 
Degtinės prisisiurbę kolchozo vieti
niai ‘"kavalieriai” pradūrė motocik
lų padangas, nupjaustė laidus ir su
mušė svečius už tai, kad jie pirmie
ji drįso pradėti šokius su vietinėmis 
merginomis. Vilkaviškio rajono liau
dies teismas nubaudė: kolchozo trak
torininką S. Mikalauską kalėti pus
antrų metų, G. Niklauzą atgailoti 
vienerius metus bendro režimo ne
pilnamečių darbo stovykloje. Jo pus
brolis L Niklauza gavo metus kalė
jimo lygtinai. Bausmę patvirtino 
augščiausiasis teismas.

UTENOS GIMNAZIJA
Utenos I vidurinės mokyklos bu

vusieji mokytojai, auklėtiniai, da
bartiniai moksleiviai ir pedagogai 
atžymėjo šios mokslo institucijos 
penkiasdešimtmeti. Prieš keletą me 
tų gimnazija iš Balsevičiaus dvaro 
buvusių rūmų persikėlė į naujas pa
talpas, turinčias erdvias klases, ka
binetus ir laboratorijas, 65 mokyto
jus. Gimnazijos pusės šimtmečio is
toriją nušvietė dabartinis jos direk
torius V. Puodžiukas, koncertą su

Taip atrodo šiuo metu Kauno Laisvės alėja

v. p.p.
v. p.p

D E L H I-T I L L S O N B U R G 
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

rengė dabartiniai ir buvusieji auk
lėtiniai.

MUZĖJUS MALŪNE
Pirmojo Lietuvoje malimo muzė- 

jaus pareigos teks Žaliukų kaimo vė 
jo malūnui prie Šiaulių. Jį dabar res
tauruoja Pr. Jankutės kolchozo sta
tybininkai, vadovaujami patyrusio 
meistro J. Užkuraičio, kuris jau yra 
remontavęs beveik pusšimti įvairių 
malūnų. Muzėjuje lankytojai ras ne 
tik veikiantį žaliukų vėjo malūną, 
bet ir įvairiausių rūšių sutelktas gir
nas, biralines, malimo korteles ir lei
dimus, maišus su drūžėmis. Vilniaus 
gamybinių-restauraeinių dirbtuvių ar
chitektai prie malūno įrengs regi j o 
ninį liaudies buities muzėjų.

DARBO BIURAS
Valstybiniam darbo atsargų nau

dojimo komitetui ir Vilniaus miesto 
vykdomajam komitetui duotas leidi
mas suorganizuoti bandomąjį Vil
niaus gyventojų informavimo ir įdar
binimo biurą. Jame bus galima su
žinoti, kiek ir kokių darbininkų bei 
tarnautojų reikia Vilniaus įmonėms, 
įstaigoms ir organizacijoms. Biuro 
išlaidas padengs jieškantieji darbi
ninkų bei tarnautojų. Nuo 1970 m. 
sausio 1 d. darbo pasiūlos skel
biamos spaudoje, per radiją ir tele
viziją.

TIRIA SROVES
Kuršių marių, Klaipėdos sąsiaurio 

ir Baltijos jūros sroves tiria Vil
niaus universiteto aspiranto Juozo 
Dubros vadovaujamas hidrometeoro
loginės opservatorijos jūrų skyrius. 
Seniau būdavo daug bereikalingų 
kaltinimų locmanui ir kapitonui, kai 
laivas netikėtai įstrigdavo seklumo
je, nors iš tikrųjų daugeliu atveju 
kaltos būdavo srovės. Observatori
jos mokslininkai dabar sudarinėja 
vandens srovių greičio, krypties kei
timosi schemas ir brėžinius, naudo
dami raidžiaspaudžius malūnėlius. 
Jie automatiškai užregistruoja sro
vių pasikeitimus norimame gylyje 
2448 kartus per parą. Po metų ti
kimasi paruošti apskaičiavimus, ku
rių dėka iš anksto bus žinomos se
zoninės metų laikų srovės, labiausiai 
užnešamos vietos. Informacija bus 
teikiama laivų kapitonams, žiemos 
mėnesiais iš anksto žinoma srovių 
kryptis padės surasti tirščiausias le
dų susikimšimo vietas. Kuršių ma
riose prieplaukos bus įrengiamos ten, 
kur jų neardys vanduo.

VĖŽLIŠKAS REMONTAS
V. žemaitis “Tiesos” sausio 14 d. 

laidoje skaitytojus supažindina su 
sovietiniame biurokratizme ir tingi
nystėje paskendusiais remontinin
kais. Vilkaviškio gyventojo Kazio 
Žiemio bute pradėjo trūkinėti sie
nos, atsirado gilūs plyšiai. Iš Vil
niaus atvykę pareigūnai konstatavo, 
jog butas reikalingas skubaus re
monto. Raštas šiuo klausimu buvo 
pasiųstas Vilkaviškio rajono vykdo
majam komitetui, nuorašas — re
monto laukiančiam K. žiemiui. To
liau V. Žemaitis pasakoja: “Rajo
no vykdomasis komitetas 1969 metų 
rugpjūčio mėnesį įpareigojo statybos 
remonto barą skubiai atlikti buto 
remontą. Remontas prasidėjo tik ... 
pernai spalio mėnesį. Remontininkai 
visą mėnesį remontavo sutrūkinėju
sias sienas, žiemių šeima susispau
dė mažame kambarėlyje. Paskui re
montininkai mėnesį ilsėjosi. Gruo
džio 1 dieną prasidėjo grindų dažy
mas. Abu 31 kvadratinio metro kam
bariai buvo išdažyti per... dvi sa
vaites. Taigi, vidutiniškai per dieną 
buvo išdažoma po du kvadratinius 
metrus. Ir vėžliai galėtų pavydėti 
tokių tempų”! V. Kst.

Londono, Ont., lietuvių jaunimo ansamblis "Baltija" atlieka "Našlės" šokį. Šis ansamblis atliks me
ninę programą Vasario 16 minėjimuose — Delbi, Londone ir Windsore Nuotr. S. Kero

Hamiltono skautės-skautai ir skautams remti komitetas 

vasario 7 d.z 7 vai. vak.z Jaunimo Centro salėje rengia

TRADICINĮ KAUKIU BALIU,
ŠOKIAMS GROS BENI-FERRI ORKESTRAS, BUS TURTINGAS BUFETAS, 

LAIMĖS STALIUKAI, LOTERIJA IR KITI ĮVAIRUMAI.

Keturiom geriausiom kaukėm skiriamos piniginės premijos.

Įėjimas suaugusiems — $2.50, moksleiviams — $1.00Maloniai kviečiame visus dalyvauti. Rengėjai -I
g HAMILTON

VASARIO 16 ŠVENTĖ turi būti 
mūsų demonstracija besąlyginio pa
sipriešinimo smurtui ir sustiprini
mas jėgų mūsų tolimesnei kovai už 
mūsų protėvių žemę. Tad ir visų ha- 
miltoniečių pareiga sekmadienį, va
sario 15 d., užpildyti Scot Park mo
kyklos salę iki pat pakraščių! Daly
vaukime visi, nes ir pati programa 
bus labai įvairi ir įdomi. Pagrindi
nę kalbą pasakys svečias iš Montrea- 
lio dr. P. Lukoševičius, o meninę da
lį atliks Montrealio “Gintaro” an
samblis, koncertavęs Montrealyje, 
Otavoj, Vašingtone, Toronte. “Gin
taro” sambūrį sudaro 50 jaunuolių: 
kanklininkai, birbynininkai, lumzde- 
lininkai, deklamatoriai, kvartetas ir 
tautinių šokių grupė. Ansamblio va
dovas Zigmas Lapinas, kvarteto — 
Ina Kličienė, tautinių šokių — Hil
da Lapinienė. Atvykstantiems jau
nuoliams reikalinga nakvynė. Ha
miltono kolonija yra garsi savo sve-
tingumu, tad reikia tikėtis, kad nak
vynė 50 svečių iš Montrealio daug' 
sunkumų nesudarys. Galintieji mont- 
realiečius pas save priimti prašomi 
skambinti apylinkės valdybos pirm. 
A. Juozapavičiui tel. 544-5015. K. B.

SEKMADIENĮ, vasario 8, Hamil
tono abu skautų tuntai mini Vasa
rio 16-tąją Visi skautai renkasi po 
bažnyčia 10.30 v. r. pilnai uniformuo
ti. Dalyvauja 11 v. pamaldose. Po 
pamaldų bus speciali programa, lau
žas, sueiga. Viskas vyksta parapijos 
salėje (ne Jaunimo Centre). Visi 
skautai ir skautės privalo dalyvauti. 
Besidominčius svečius ir viešnias 
kviečiame atsilankyti. Rengėjai

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

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

l iepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.______

9.30 — 5 v. p.D. • depozitus
9.30 — 5 v. p.p. l 5r Cllf
9.30 — 5
9.30 — 5

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $1.850.000.

Tel. 522-5028

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

IflllPUT RADIO & Rltlbn I TELEVISION

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

St. Catharines, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA rengia 

Vasario 16 paminėjimą vasario 7, 
šeštadienį, slovakų salėje, Welland- 
Page gatvių sankryžoje. Minėjimo 
pradžia 6.30 v. v. Meninę progra
mą, specialiai parengtą šiai šventei, 
atliks “Aukuro” menininkai, vado
vaujami aktorės E. Kudabienės iš 
Hamiltono. Visi Niagara pusiasalio 
lietuviai yra kviečiami šioje šventėje 
dalyvauti. Sekr.

CALGARY, ALTA
BENDKUOMENCS APYLINKES 

valdybos rengiamas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas - banketas 
vasario 14, šeštadienį, Orange Hall, 
atrodo, bus visais atžvilgiais sėkmin
gas. Jau parduota virš 100 bilietų. 
Ta švente ypač domisi jaunimas. Li

SOL. V. VERIKAIČIO vadovauja
mas jaunimo choras sparčiai didėja. 
Šiuo metu jau priklauso 53 mergai
tės. Naujai prisidėjo: D. Borusaitė,
O. Elvikytė, J. Gimžauskaitė, A. 
Gimžauskaitė, A. Lukošiūtė, K. Sta- 
siulytės I. Žilvitytė. Jaunimo choro 
akompaniatore ir choro vadovo pa
dėjėja sutiko būti M. Klevaitė. Pir
masis choro viešas pasirodymas bus 
kovo 1 d. šv. Kazimiero minėjime. 
Visi berniukai nuo 16 m. amžiaus, 
norį priklausyti jaunimo chorui, re
gistruojasi pas J. Pleinį. Telef. 527- 
4876.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
susirinkimas įvyks vasario 8, sekma
dienį, 5 v. p. p., J. A. Gedrimų bute, 
162 Rothsay Ave. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Bus renkamas at
stovas į ateitininkų kongresą, kuris 
įvyks rugsėjo 5—7 d. d. Čikagoje. 
Taip pat yra prašomi visi nariai 
užsimokėti nario mokestį. Tik užsi
mokėję mokestį bus laikomi tikrais 
skyriaus nariais. J. P.

A d vokatas 

EUGENIJUS KRONAS,
B. Sc., B. Č. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-E781
Hamilton, Ontario

Mokame už:
.... .._...... 5% 

serus ir sutaupąs..............614%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ----- ----------- ------  3%
Duodame: 
asmenines paskolas iš . 10% 
nekiln. turto paskolas iš ~ 9% 

ko tik 28 bilietai, šiemet bus par
duodama tik 130 bilietų, kad būtų 
išvengta pernykštės spūsties. Pra
šoma paskubėti su bilietų įsigijimu 
— skambinti Bendruomenės valdy
bos nariams. Kor.

WINDSOR, ONT.
KLB W1NDSORO APYLINKES 

VALDYBA š.m. vasario 15, sekma
dienį, rengia Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą. 10.30 v.r. Lietuvos 
vėliavos pakėlimas ties miesto savi
valdybės rūmais*. 11 v.r. Mišios šv. 
Kazimiero bažnyčioje (808 Marion 
St); 4 v. p.p. kroatų salėje (2520 
Seminole) paskaita ir meninė dalis, 
kurią atliks Londono jaunimo an
samblis “Baltija”. Visi vietos ir apy
linkių lietuviai prašomi dalyvauti.

Kor.

CLEVELAND, OHIO
A. A. PREZ. A. STULGINSKIO 

PAGERBIMAS. 1970 I. 18 buvo su
rengtas prezidento Aleksandro Stul
ginskio pagerbimas. Dalyvavo ir 
vysk. V. Brizgys, kuris Šv. Jurgio 
bažnyčioje pasakė gražų pamokslą. 
Juo buvo pagerbtas ne vien Al. Stul
ginskio, bet ir jo laikų jaunimo — 
gimnazistų ir studentų — idealizmas 
bei heroizmas kovoje su Lietuvos 
valstybės priešais. 4 v.p.p. Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėje įvyko 
akademija A. Stulginskiui pagerbti. 
Susirinko publikos daug, didelė salė 
buvo pilna; dalyvavo ne vien krikš
čionys demokratai, bet ir kitokių sro
vių tautiečiai. Jų tarpe buvo ir prez. 
A. Smetonos sūnus Julius Smetona, 
liaudininkų pirmininkas Daugėla ir 
kt. Akademijos pagrindą sudarė 
krikšč. demokratų centro komiteto 
pirmininko Algirdo Kasulaičio pa
skaita. Pasirodė, kad Alg. Kasulaitis 
yra nepaprasto gabumo kalbėtojas. 
Jo iškalba prilygsta kun. M. Krupa
vičiaus. Logikos atžvilgiu galima A. 
Kasulaičiui padaryti mažų priekaiš
tų. Pvz. M. Krupavičiaus ir prof. VI. 
Jurgučio nuopelnus Lietuvos valsty
bei ir tautai A K. įkrovė į preziden
to A. Stulginskio nuopelnų “aruo
dą”. Tai padaryta pagal principą: 
“De mortuis aut bene aut nihil”. 
Meninę akademijos dalį sudarė iš 
Čikagos pakviesta mužikų trijulė: 
Petras Armonas — violončelė, Po
vilas Matiukas — smuikas, Manigir- 
das Motekaitis — fortepijonas. Ji 
gražiai pagrojo Fr. Schuberto, A. 
Arenskio ir F. Mendelssohno kūrinių.

J. G.

Sault St. Marie, Ont-
A.A. URŠULĖ SAKALAUSKIENĖ 

mirė sausio 24 d. po ilgos ligos. Tai 
vienintelio mūsų kolonijoje gyvenan
čio savanorio-kūrėjo Vinco Sakalaus
ko žmona. Paliko sūnus Albiną ir 
Juozą Lietuvoje ir dukrą Mariją 
Poškienę Kanadoje. Velionė buvo 
kukli, tyli, darbšti ir pavyzdinga lie
tuvė motina. Į kapines palydėjo gi
minės ir kolonijos tautiečiai. Palai
dota vietos katalikų kapinėse.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS minėjimas rengiamas šeštadie
nį, vasario 21, ukrainiečių parapijos 
salėje. Meninę programą atliks mūsų 
jaunimas. Apyl. valdyba prašo visus 
tautiečius dalyvauti.

AUKOS ŠALPOS FONDUI. Pagal 
apyl. visuotinio susirinkimo nutari
mą, iš pernai pagal aukų lapą surink
tų ir iš anksčiau buvusių Fonde pi
nigų pasiųsta Kanados Šalpos Fon
do pirmininkei A. Kuolienei $200. 
Pinigai paskirstyti: BALFui $100, 
saleziečių išlaikomiems lietuviams 
našlaičiams Romoje $50, Vasario 16 
gimnazijai $50. Be to, per praeitus 
metus išleista tautiečiui T. Svarliui 
sušelpti $56.96 (nupirkta drabužių 
ir avalynės).

TAUTOS FONDUI per 1969 m. su
rinkta ir pasiųsta $123. A. V.

LONDON, ONT.
UŽGAVĖNIŲ BLYNAIS ir kitais 

skanumynais už mažą atlyginimą bus 
galima pasivaišinti vasario 8, sek
madienį, po 11 v. pamaldų parapijos 
salėje. Gera proga — nepamirški
me pasinaudoti. Patogu ne tik vien
gungiams, bet ir šeimininkėms — 
nereikės pietų namuose gaminti. Ka
talikių moterų rengiamo tradicinio 
Užgavėnių baliaus šiemet nebus.

ATIDĖTOS KANADOS PIRME
NYBĖS, nes Londono pasirinktąją 
datą — sausio 24 d. atsisakė atvyk
ti abu Toronto klubai, o Montrealio 
“Tauras” nė neatsiliepė. Pirmiau
sia “Aušra” davė neigiamą atsaky
mą, o paskui jai solidarizavo ir “Vy
tis". Ne vienas nustebo, išgirdęs, kad 
“Aušra” atidavė pirmenybę vieti
nėms lygos rungtynėms, o ne visos 
Kanados lietuvių krepšinio pirmeny
bėms. Londono sportininkams tai 
buvo, žinoma, didelis smūgis. D. E.

4 psl. • Tėviškės Žibartai • 1970. n. 5 — Nr. 6 (1045)

© U ETŲ VI Al PASAULYJE
J. A. Valstybės

UŽDARYTOJI LIETUVIŲ GIM- 
N AZIJA Kennebunkporte, Maine, 
nebebus atgaivinta. Jos vadovybė dar 
bandė surasti bent minimalinį skai
čių šeimų, kurios sutiktų leisti savo 
sūnus į tą gimnaziją ir mokėti $1000 
mokslapinigių į metus. Tokių atsira
do tik 15.

KULTŪROS ŽURNALO “AIDAI” 
leidėjai Tėvai pranciškonai metinę 
prenumeratą pakėlė iki $10, nes ge
rokai pabrango spausdinimas, me
džiaga ir paštas. Leidėjai tikisi di
desnės visuomenės paramos — dau
giau skaitytojų, nes be jų gresia Šv. 
Antano gimnazijos likimas.

LEONARDO VALIUKO vadovau
jama JAV LB informacijos komisija 
Vasario 16 proga paruošė ir išsiun
tinėjo LB apylinkių valdyboms bei 
kitoms organizacijoms angliškų re
zoliucijų, atsišaukimų ir laiškų pa
vyzdžius, kartu pridėdama burmist
rų, gubernatorių, kongreso narių bei 
kitų pareigūnų pavardes ir adresus. 
Norintieji gauti šią medžiagą ir ja 
pasinaudoti prašomi kreiptis į L. 
Valiuką, P. O. Box 77048, Los An
geles, Cal. 90007, USA. Sausio pa
baigoje buvo išsiuntinėta vietiniams 
laikraščiams ir radijui skirta medžia
ga Vasario 16 proga.

PREZ. A. SMETONOS mirties 26- 
tąsias metines Broniaus Dūdos va
dovaujamas ALT Sąjungos Los An
geles skyrius atžymėjo Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje kun. R. Kas- 
ponio atlaikytomis Mišiomis. Los An
geles lietuviai parapijos salėje turė
jo progos išgirsti tautininkų veikėjo
K. S. Karpiaus paskaitą ir pasižiūrėti 
filmo apie prez. A. Smetonos atvy
kimą į Klevelandą 1941 m. balandžio 
30 d., mirtį ir laidotuves 1944 m. 
sausio 13 d. Minėjimo išvakarėse fil
mas apie prez. A. Smetoną, Klevelan- 
do lietuvių darželyje esančius pa
minklus dr. J. Basanavičiui, dr. V. 
Kudirkai ir Maironiui buvo rodomas 
šv. Kazimiero parapijos lituanisti
nės mokyklos mokiniams.

KUNIGŲ VIENYBĖS centro val
dyba Worcester, Mass., Šv. Ka
zimiero parapijos klebonijoje įvyku
siame posėdyje išklausė mons. V. 
Balčiūno pranešimą apie liturgines 
reformas, vysk. V. Brizgio laišku pa
reikštą pageidavimą daugiau rūpin
tis lietuvio kunigo pastoraciniu dar
bu. Nutarta: kas mėnesį leisti bro
šiūrėles su sekmadienių ir šventa
dienių Mišių lietuviškais tekstais; iš
siuntinėti Lietuvos kunigų rašto 
Maskvai angliškąjį vertimą visiems 
JAV vyskupams; centro valdybos 
naujosios kartos kunigų sekcijos va
dovavimą pavesti kun. J. Riktėrai- 
čiui ir kun. A. Janiūnui.

DR. B. RADZIVANO rezidencijo
je susirinkę Niujorko ir New Jer
sey apylinkėse gyvenantys ateitinin
kų medikų korporacijos “Gaja” kor- 
porantai ir korporantės atžymėjo 
korporacijos 40 metų sukaktį ir nu
tarė įsteigti savo skyrių. Jo valdy- 
bon išrinkti: pirm. dr. D. Jasaitis, 
sekr. dantų gydytoja R. Sadaitienė, 
ižd. dr. B. Radzivanas.

JAV VIEŠI vienuolika sovietinių 
laikraščių redaktorių, kurių eilėse 
yra vilniškės “Tiesos” vyr. red. Gen- 
rikas Zimanas, liūdnai pagarsėjęs 
pernai “Pravdos” dienraštyje įvyk
dytu lietuvių tautinių apraiškų puo
limu sovietų okup. Lietuvoje. A. 
Laurinčiuko pranešimu “Tiesoje”, 
jiems priėmimą Niujorke surengė 
sovietų ambasadorius Jungtinėse 
Tautose J. Malikas, į dalyvių gretas 
įrikiavęs lietuvių kilmės angliškai 
rašantį komunistą Filipą Bonoskį, 
Antaną Bimbą, Margaritą Kaul-Kava- 
liauskaite ir Jievą Mizarienę. Sovie
tiniai redaktoriai lankėsi Čikagoje 
ir San Francisco mieste kaip JAV 
Laikraščių Redaktorių Draugijos sve
čiai. San Francisco spaudos klube su
rengtas vaišes sudrumstė amerikie
čių žydų suruoštos demonstracijos. 
Plakatai skelbė: “Duokit laisvę žy
dams!”, “Išleiskit mūsų tautiečius 
Izraelin”. Amerikos žydų kongreso 
pasirašyti atsišaukimai kaltino So
vietų Sąjungą pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimu trim milijonam ten 
gyvenančių žydų. Demonstrantai 
grandine ir didele spyna užrakino 
klubo duris. Izoliuotus svečius iš 
Sovietų Sąjungos išlaisvino klubo 
vykdomasis sekr. G. Brown, nudau
žęs spyną ir pašalinęs grandine, šis 
Įvykis j nemalonią būklę įstūmė So
vietų Sąjungą garbinantį Lietuvos 
žydą Genriką Zimaną, kuris savo 
vardui rašyti vis dar vartoja rusiš
ko alfabeto “G” raidę, kai tuo tarpu 
lietuviškajame yra Hermano vardui 
skirta “H” raidė. Komunistinės

WELLAND, ONT.
BENDRUOMENĖS VALDYBA rū

pestingai ruošiasi Vasario 16 minėji
mui vasario 15 d., sekmadienį. Mi
nėjimas prasidės pamaldomis už žu
vusius kovose už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę 11 vai. 30 min. 
slovakų bažnyčioje, 77 Golden Blvd. 
Tuojau po pamaldų ten pat salėje 
— minėjimas. Paskaitą skaitys prof. 
T. Michalskis, svečias iš Buffalo. 
Meninę dalį išpildys mūsų garsio
ji akordeonistė Aldona Bogušytė. 
Po minėjimo visiems dalyviams vai
šės prie gražiai papuoštų stalų. Vi
si maloniai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
MIRTIES ANGELAS aplankė mū

sų apylinkę ir išplėšė brangų tautie
tį. Sausio 21 d. nuo pirmojo širdies 
priepuolio mirė Vincas Surka, 63 
metų amžiaus, palikdamas nuliūdi- 

“Laisvės” red. A. Bimba, nesusigau
dydamas prorusiško Lietuvos žydo 
politiniuose siekiuose, svečią skaity
tojams pristatė kaip Henriką Zi- 
maną,

Britanija
UKRAINIEČIŲ MAZEPOS DRAU

GIJA Londone 1967 m. lapkričio 26 
d. surengė Rytų Europos išeivių su
sitikimą su pabėgusiu sovietų rašy
toju Anatolijum Kuznecovu. Padaręs 
pranešimą apie politinę būklę Sovie
tų Sąjungoje, Ukrainos rusinimą, A. 
Kuznecovas atsakinėjo į klausimus. 
“Europos Lietuvio” atstovas J. V. ra
šo: “Jūsų korespondentas paklausė 
Kuznecovą, koks yra pažangiųjų bei 
liberališkesnių rusų rašytojų, kaip 
jis pats, nusistatymas dėl Lietuvos 
bei kitų Baltijos valstybių. Ar tie 
rašytojai nėra tokie pat šovinistai, 
kaip ir tie, kurie kovoja už “vienin
gą ir nedalomą Rusiją”?

— Negaliu kalbėti už visus pažan
giuosius rusų rašytojus, — atsakė 
Kuznecovas, — nes tokie klausimai 
Sov. Sąjungoje negali būti diskutuo
jami, bet, kiek man žinoma, kiekvie
nam rusų inteligentui gėda dėl val
džios veiksmų. Įsivaizduokit, atva
žiuoja rusas į Taliną, Rygą ar Vil
nių, ypač į Vilnių. Užeina jis į krau
tuvę ir kreipiasi į. pardavėją rusiš
kai. Ta nusisuka ir nueina. Niekas 
ten nenori kalbėti su rusais. Pana
ši padėtis dabar, po 1968 metų in
vazijos, yra Čekoslovakijoje. Man pa
čiam teko būti Vengrijoje. Nuėjau 
pasižiūrėti kapinių, kur palaidoti 
1956 metų vengrų sukilėliat Kapus 
lanko žuvusiųjų tėvai ir giminės. 
Mano palydovas vengrų komunistas 
mane perspėjo, kad kapinėse neišsi
žiočiau rusiškai, nes būsiu suplėšy
tas į gabalus” (“EL” 1969 m. nr. 50).

Burma
BRITANIJOS AMBASADOJE Ran 

gūne pirmuoju sekretoriumi dirba 
Londono lietuvis J. M. Liūdžius. 
Naujųjų Metų proga karalienė Elz
bieta ordinais ir medaliais atžymė
jo keletą šimtų nusipelniusių asme
nų. Jų sąraše yra ir J. M. Liūdžius, 
gavęs OBE britų imperijos ordiną.

Australija
SIDNĖJAUS LIETUVIŲ parapi

jos klebonas P. Butkus prieš Kalė
das išleido kelionių įspūdžių knygą 
“Tautų šventovėse”.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI lau 
kia čikagiečio tenoro S. Baro gastro
lių. Adelaidėn jis yra pažadėjęs at
vykti vasario 25 d. Pirmasis koncer
tas numatytas vasario 28 d. M. Pet- 
kūnienės ir J. Lapšio sudarytas ren
gėjų komitetas S. Baro ir G. Vasi
liauskienės koncertais stengsis iš
garsinti ne tik pačius dainininkus, 
bet ir lietuvių tautos kultūrinius lai
mėjimus. Palankią progą sudaro tuo 
pačiu metu įvykstantis Adelaidės 
meno festivalis. Koncertui išnuomo
ta geriausia salė Adelaidėje, kurios 
priesalyje bus surengta lietuviškų 
rankdarbių paroda. Tikimasi, jog pu
sę koncerto dalyvių sudarys svečiai 
australai. S. Barą planuojama prista
tyti per vietinį radiją ir televiziją. 
Koncertuose S. Barui ir Australijos 
lietuvių sol. G. Vasiliauskienei, sop
ranui, akompanuos augštas kvalifika
cijas turinti pianistė Dorothy Old
ham.

PULGĮ ANDRIUS! sukrėtė jo pa
rašytos velionies J. J. Bačiūno bio
grafijos rankraščio dingimas, šiam. 
darbui jis buvo skyręs porą metų. V. 
Radzevičiaus pranešimu “Dirvoje”,
P. Andriušis prašys Lietuvių Rašy
tojų Draugiją ištirti rankraščio din
gimo aplinkybes.

GEELONGO LIETUVIAI gavo 
pusvalandi vietinėje radijo stotyje 
savo reikalams. Tai pirmoji tokia sa
vaitinė lietuvių programa turbūt vi
soje Australijoje. Pirmąjį pusvalan
di pravedė australas pranešėjas, tal
kinamas E. Jomantienės. Klausytojai 
buvo supažindinti su lietuviais, lietu
viškomis kanklėmis, turėjo progos 
išgirsti porą choro ir dvi vilniečio 
tenoro Virgilijaus Noreikos atlieka
mas dainas.

Peru
V. PAŠKEVIČIUS, Limos lietuvis, 

ruošia knvgą apie britų didįjį poli
tiką Winston Churchill. Tai bus at
skirų žmonių pasisakymai, išleisti 
vienu laidiniu. *

Prancūzija
ONA ŠIMAITĖ, pagarsėjusi Lie

tuvos žydų gelbėtoja vokiečių okupa
cijos laikais Vilniuje, mirė š.m. sau
sio 17 d. senelių namuose Cormeil- 
Ies-en-Parisis netoli Paryžiaus.

me žmonų Emilijų ir du sūnus — 
Algirdų ir Ričardų. Buvo visų ger
biamas ir mylimas, už tai jo kars
tas skendėjo gėlėse. Sausio 24 d. po 
iškilmingų gedulingų pamaldų, ku
rias atlaikė ir pamokslų pasakė T. 
Barnabas Mikalauskas, buvo paly
dėtas į lietuvių kapines Toronte. 
Čia atsisveikinimo žodį apylinkės 
lietuvių vardu tarė K. Stankevičius.

Koresp.

SUDBURY, ONT.
ŽVEJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLU

BAS “Geležinis Vilkas” kviečia vi
suotinį narių susirinkimų vasario 15 
d., tuojau po lietuviškų pamaldų to
je pačioje “Christ the King” bažny
čios salėje. Visų narių dalyvavimas 
būtinas. Bus renkama nauja valdyba 
ir aptariami einamieji klubo reika
lai. Valdyba



Daugiatomis lietuvių kalbos žodynas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

5. Vulgarizmai. Kas gali nu
spręsti, kokie žodžiai ar sakiniai 
yra vulgarizmas? Kaip pavadin
ti kaikuriuos gyvius, kūno da
lis, jei ne lietuviškais žodžiais? 
O gal bus “švelniau” vadinti ru
siškai? Kas išliko lietuvių kalbo
je per šimtmečius, kam dabar 
naikinti? Nebuvo tokie žodžiai 
sudeginti su raganomis ant lau
žų senovėje, nenaikinkime jų 
dabar.

6. Reti savaime suprantamos 
darybos žodžiai (devyniasluoks- 
nis, baltakrūtinis). Tai lietuvių 
kalbos žodžiai ar ne? Jei tokie 
žodžiai naudojami rašytojų ir 
tarmėse, kad ir retuose pokal
biuose, kodėl juos mesti lauk? 
Anglų, vokiečių kalbos turi dau
gybes tokių sudurtinių žodžių ir 
juos įrašo savo žodynuose. Po 
kelių šimtų metų gyvensiantie
ji lietuviai" gal panagrinės da
bartinius suprantamos darybos 
žodžius, gal apie juos kas rašys 
mokslinį darbą ir 1.1.

7. Reti ištiktukai, refrenai, 
burtažodžiai. Tokie žodeliai, 
kaip burbt, keberiokšt, švyst, 
žnekt ir pan. teikia raštui, kal
bai vaizdingumo, gyvumo. Ištik
tukai — mažučiai lietuvių kal
bos gintarėliai. Refrenai. Kaip 
redaktoriai supranta tą žodį? 
Kodėl nesakyti priedainis? Aš 
priedainį arba refreną supran
tu kaip tam tikrus žodžius, su
darančius vieną, dvi ar keletą ei
lučių, dažniausiai po dainos pos
mo. "Sakysime: gir-gir-gir, arba: 
liū-lia-lia. Ir t.t. Priedainius daž
nai turi lietuvių sutartinės dai
nos. Panašiais žodeliais neretai 
naudojasi kaikurie poetai, savo 
kūrybai tuo teikdami spalvingu
mo, vaizdo, nuotaikos paryškini- 
mi. Tai kodėl iš didžiojo žodyno 
mesti priedainius, juos pradėjus 
vadinti lietuviškai? Burtažo
džiai. Senose pasakose, padavi
muose, senoje lietuvių (prūsų) 
religijoj buvo daug burtažodžių. 
Tai labai brangus tautos kalbi
nis turtas,- padedantis atsekti tas 
dainas kūrusių laikotarpį, jų 
gyventą aplinką, vyravusią žmo
nėse. Senosios lietuvių tautosa
kos gintarai yra senieji mūsų 
liaudies burtažodžiai. Kaikurios 
pasakos, padavimai be burtažo
džių daug prarastų.

8. Tikriniai vardai (asmenvar
džiai, vietovardžiai). Senieji lie
tuvių tikriniai vardai, kaip Vy
tautas, Kęstutis, Algirdas, Žilvi
nas, Vigaudas ir t.t. yra istoriš
kai brangūs. Jie yra dalis mūsų 
tautos istorijos. Jie permažai lie
tuviams žinomi. Istorikai, jei ne

''Grandinėlės” P. Amerikos Išvykos 
Vykdomajam Komitetui

“Grandinėlės'' išvykai į 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.

KNYGA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMUOSE

Tuoj minėsime Lietuvos nepriklausomybės 52-q 
sukaktį. Melsimės,,aukosime, pergyvensime, demons
truosime ir skelbsime jautrias rezoliucijas. Tai yra 
gera, verta ir reikalinga.

Šia proga kreipiamės j visus Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo rengėjų komitetus ir prašome už
sakyti informacinę knygų

"THE WAR AGAINST GOD IN LITHUANIA"
Kaina — popieriniais viršeliais SI .00, k i e t a is 

$2.00. Knygas komitetai galėtų įteikti su rezoliucijo
mis veikėjams, vietovių laikraščiams ir kitiems.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Valdyba

Skubiai siųskite užsakymus:
IJthuanian Catholic Religious Aid, 64-09 56th Rd., 

Maspeth, N.Y. 11378 U.S.A.
Prašau atsiųsti “THE WAR AGAINST GOD IN LITHUANIA”: 

popier. viršeliais  _______ egz.
kietais viršeliais___ .___ egz.

Adresas _______ _____ ___ —--------- ~—__________ _

SVARBU. Prašome, kad užsisakytų knygą parapijos, organizacijos 
ir pavieniai asmenys. Laida baigiasi.

ALGIRDAS GUSTAITIS
kalbininkai, senuose Didžiosios 
Lietuvos susirašinėjimuose su 
kryžiuočių ordinu, su kitais ano 
meto didžiūnais nesunkiai atras
tų daug plačiau nežinomų var
dų, pavardžių. Kartais sunku 
nustatyti, ar tai vardas, ar pa
vardė. Geriau juos palaikyti sa
vo tautoje, nei imti iš žydų, ro
mėnų ar kitų mūsų tautai visiš
kai svetimus vardus. Amerikie
čiai turi išleidę anglų kalba var
tojamų vardų žodyną". Dažnokai 
ten parodyta jų originali kilmė. 
Yra paimtų iš vokiečių, lenkų, 
ispanų, žydų, airių, graikų ir ki
tų, bet neradau skolinių iš lie
tuvių. Ir kur gi žinos, jei patys 
lietuvių kalbos žodyno redakto
riai tokius žodžius piktai brau
kia iš sąrašo.

Sutrumpinimai
Penkiolikoj puslapių atmušti 

sutrumpinimai, čia "sužymėta 
pagrindinė naudota literatūra, 
vietovės. Nesunku pastebėti oku
panto ruso replės: neleidžia mi
nėti jų laikinai pavergtų - oku
puotų Prūsijos lietuviškų vieto- 
vių-sričių. Nežymus vietovių 
skaičius minimas iš dabar sovie
tinės Gudijos okupuotų lietu
viškų sričių. Suminima: Apsas 
(Breslaujos "rajone), Asava (Va- 
renavo raj.), Ašmena, Azierkiai 
(Gardino raj.), Benekainys (Va- 
renavo), Breslauja, Pelesa (Va
ranavo), Pastovys, Rodunia (Va
ranavo r.), Ščiučinas, Varenavas, 
Zietela, Žirmūnai. Iš dabartinės 
Lenkijos okupuotų lietuviškų 
vietovių teminimas Punskas^ 
Bet užtai cituojami Lenino ir 
kitų bolševikinių veikėjų raštai, 
komunistų partijos atsišauki
mas. Minimas “Varpo” žurnalas, 
pradėtas leisti 1889 m., kurio 
pakvietimas pasirodė 1888 m., 
bet nėra to laiko “Aušros” laik
raščio. Nėra dr. Jurgio Gerulio 
raštų. Nėra lietuviškai tebekal
bančių Naugarduko apylinkių: 
Lazdūnų, Gervėčių, Zasečių, 
Dainavos, Pagirių ir kt. vieto
vių. Nėra Gluboko tarmės žo
džių. Nėra Mochilevo lietuviškų 
apylinkių žodžių. Nėra plačių lie
tuviškų Dysnos "apyl. su eile lie
tuviškų vietovių: Dokšičiai, Ger- 
manavičiai, Golubičiai, Jaznas, 
Luškai, Mikolajavas, Parapijo- 
navas, Paroliščiai, Plisai, Prozo- 
rokai, šarkaučizna, Užgiriai, 
Girstūnai, žymgala, Kęstučiai, 
Gediminavas, Žerstvė ir kt. Nė
ra Meldėnų (Molodečino) ir eilės 
kitų lietuviškų vietovių už da
bartinių lietuvių administruoja
mų ribų, kur okupantai visokio
mis pastangomis brutaliausiai

naikina lietuviškai kalbančius 
žmones, į tas sritis nenoromis 
įleidžia lietuvius ar visai neįlei
džia. Vistiek reikia surasti būdą 
ten nuvykti, jei ne mokslinin
kams, tai studentams, parvežti 
lietuvių kalbai, lietuvių tautai 
brangių žodžių, tautosakos, įvai
rių kitokių duomenų. Dabar gal 
paskutinis šimtmetis pasiekti 
tas mūsiškas sritis.

Naudotos medžiagos sąrašuose 
minima eilė lietuviškų žodynų, 
bet ištisa eilė “praleista”. Mini 
lietuviškai-latvišką žodyną (J. 
Ryterio), išleistą Rygoje 1929 
m.,, bet nemini ten neseniai iš
leisto naujojo. Ką bekalbėti apie 
paskutinio šimtmečio žodynus, 
jei neminimas Elbingo žodynė
lis, atrastas 1825 m. Matyt, šiuo 
atveju laikomasi rusų politikos, 
kaip sakyta “pagal tarybinę teo
riją ir praktiką”.

Naudojamasi antraeiliais da
bartinėje Lietuvoj gyvenančiais 
rašytojų raštais (yra ir pirmaei
lių), betgi visiškai nutylimi už
sieniuose gyvenantieji lietuviai 
rašytojai. Net tokie kalbininkai, 
kaip dr. P. Skardžius, dr. P. Jo
nikas ir kiti visiškai nutylimi. 
Nesinaudoja nei Lietuvių En
ciklopedija. Ignoruota užsienio 
lietuvių spauda.

Jei dabartiniai redaktoriai 
įstengtu nugalėti jiems primes
tus varžtus, tai pabaigus visus 
leidžiamo Lietuvių Kalbos Žody
no tomus, reikėtų leisti papildo
mą tomą (tomus) suminėtiems 
išcenzūruotiems raštams, auto
riams. Kitaip tebus toli gražu 
nepilnas žodynas.

Milžiniškas darbas tasai “Lie
tuvių kalbos žodynas”. Apie jį 
turėtų pasisakyti laisvame pa
saulyje gyveną lietuviai kalbi
ninkai, jį kruopščiai panagrinė
ti leksikografiškai ir lingvistiš
kai.

Atsiųsta paminėti
Stella Maris nr. 8, 1969 m. gruo

dis. Rotatorium leidžiamas lietuvių 
Fatimos kovotojų biuletenis, 8007 De 
Soto Ave., Canoga Park, Cal. 91304, 
USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 8, 1969 m. 
lapkritis-gruodis. PLB valdybos biu
letenis. Metinė prenumerata — $2. 
Jas priima A. Gailiušis, 1829 Lamp- 
son Rd.. Cleveland, Ohio 44112, USA.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjam 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celems 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose '‘Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

Pr. Boltuonio medžio šaknų 
skulptūra "Pražydęs medis". Jo 
šios rūšies skulptūrų ptoroda ren
giama Toronte Prisikėlimo por. 
parodų salėje. Atidarymas — 
vasario 7, šeštadienį, 3 v. p. p. 
Lankymo valandos: vasario 7 
d. — 3 v. p. p. — 10 v. v.; va
sario 8 d.: 10 v. r. — 3 v. p. p.

Gabrielis Stanulis Pasiilgtoji moteris Aliejinė tapyba 130x89

Dailininkas Stanulis Šveicarijoj
ALFONSAS DOCIUS

Važinėjant Europoje teko ap
lankyti ir dail. G. Stanulį, nuo 
1945 m. gyvenantį Šveicarijoje. 
Jis studijavo dekoratyvinį meną 
Turine, vėliau skulptūrą Vil
niaus Dailės Akademijoje, o 
1947 m. baigė Ženevos Ecole 
des Beaux Arts. Vėliau tęsė stu
dijas Ženevos universitete ir 
1960 m. gavo pedagoginių moks
lų licenciatą. Meno studijos ir 
pagrindinių trijų Šveicarijoje 
vartojamų kalbų mokėjimas pa
dėjo jam gauti tarnybą Ženevos 
meno akademijoje, kurioje ir 
šiuo metu tebedėsto.

Jo neseniai įsigytoje reziden
cijoje Cartigny kaime, netoli Že
nevos, teko matyti daug dail. G. 
Stanulio darbų. Jo tapybinė 
technika, pareikalaujanti daug 
laiko iki pilno užbaigimo, jo sa
vitas bruožas ir jautriai organi
zuotų spalvų žėrėjimas sudaro 
įspūdį — tarsi ne šviesa reflek
tuotų nuo paveikslų, bet pats 
paveikslas spinduliuotų spalva 
ir šviesa. Netrumpą eksperi
mentinio darbo kelią dailininkui 
teko nueiti, kol šis rezultatas 
buvo pasiektas. Daugumoje dar
bų lyg ir nejausti pastangų — 
sklinda lengvas, laisvas tapybi- 

• nis žaismas. Tematika — žmo
gaus santykis su žmogum ir ap
linka, tik užuominomis išsako
mas. netrukdantis ir neprisle
giantis žiūrovo sunkiu realisti
niu sakiniu ir paliekantis jį sa
vo išgyvenime dalintis kartu su 
paties tapytojo žaismu. Nesi
leisdami toliau į dail. G. Stanu
lio kūrybos charakteristiką leis
kime prakalbėti Ženevos meno 
kritikams, kurie jo individualią 
parodą. įvykusią "Galerie Con- 
temporaine” (1969. X. 26 — XI. 
5) šitaip vertina bei aptaria.

Rainer Michael Mason "La 
Tribune du Geneve" 1969. X. 
29 rašo:

Gabrielio Stanulio kūryboje jauti 
tikrąją tapytojo prigimti, asmeny
bę, kuri visiškai pasineria kūrybinio 
vyksmo jėgoje. Jo išstatyti paveiks
lai, ypač didieji, patraukia visą mū
sų šios savaitės dėmėsi. Jie atspin
di, nė kiek neprarasdami savo ori
ginalumo. formini Fuessli pasauli ir 
juodųjų Goyos paveikslų dvasią. Ki
taip tariant, jie yra puikūs.

Stanulio kūryboje pirmiausia krin
ta i akis dvelkimas, “vėjas”, kuris 
keliauja erdvėje, apglobia būtybes, 
išryškina daiktus. Viskas panerta 
plačioje spalvų srovėje, kurioje pa
veikslai ne tiktai nuolat virpa, bet 
ir juda augštyn arba žemyn.

šia proga netenka kalbėti apie 
spalvų derinius (vyraujančio gyvu
mo), bet tik pastebėti natūralią san- 
bėgą, darnią žengseną. Stanulio pa
veikslų dinamizmas glūdi tamsiose 
arba permatomose vertybėse, iš
reikštose didele jėga arba švelnu
mu.

čia turime galvoje paveikslą “Be
dugnė, kur dramiškai skleidžiasi pa
jautimas begalybės ir šviesos, t. y. 
pagrindiniai šio dailininko kūrybos 
pradai.

Stanulio tapyba reiškiasi baimės 
ir vilties, žiaurumo ir švelnumo fo
ne. Anekdoto ir tam tikra prasme 
piešinio jo darbuose nėra. Grožis ir 
bjaurumas, šauksmas ir tyla tikrą
ja prasme neturi savo veido. Jie tė
ra kokybe, įtampa tarp šviesos ir tam
sos, žaismas pasikartojimų tarp 
spindėjimo ir tamsių vingių. Daili
ninkas piešia pagrindines situaci
jas, taria esminius žodžius. Tai ro
do paveikslai “Grobis* “Geismas*’, 
“Artėjimas*, “Gražuolė ir žvėris*.

Stanulis išreiškia savo vidaus pa
saulį, kuriame vyrauja haliucinaci
jos, taurios pabaisos, kilusios iš 
judraus dvasinio gyvenimo, žiūro
vas Jaučiasi užburtas autoriaus dra

minės vizijos, antgamtinio pasaulio 
“be krantų ir dugno” (Fuessli), ku
ris čia darosi akivaizdus. Tikrovė 
matoma pro fantazinius pavidalus. 
Stanulis yra turbūt reikšmingas ro
mantikas — dailininkas.

Kitas šveicarų kritikas Jean- 
Luc Daval šitaip vertina dail. 
G. Stanulio meną "Journal de 
Genėve” 1969. X. 25-26:

Prieš metus “Galierie Contempo- 
raine” sudarė sąlygas Ženevos vi
suomenei surasti Gabrielį Stanulį. 
Naujoji paroda patvirtino tai, ko bu
vo galima laukti ir tikėtis. Dailinin
kas tęsia savo darbą su dideliu ori
ginalumu ir tiesa. Nuo šiol ji reikia 
rikiuoti tarp geriausių šveicarų dai
lininkų. Jo menas, pilnas gyvybės ir 
poezijos, yra išskirtinės vertės.

Stanulis, kilęs iš Lietuvos, nesiro
dė viršūnėse beveik ištisą dešimtme
tį. Savo draugams buvo sudaręs įs
pūdį dailininko, kurio subtilus pa
jautimas buvo pergriežtai kontro
liuojamas intelektinio regėjimo. 
Kiekvienas jo paveikslas plastine 
prasme būdavo puikiai išspręstas, 
bet žmogus likdavo išstumtas. Kaip 
matyti iš jo paskutinės parodos, jis 
atrado ryšį su tikrove ir jo paveiks
las tapo laisvu sielos portretu, čia 
jo intelektas nebėra kūrybos įkvėpė
jas — jis dalyvauja tiktai kaip de
rintojas ir jausmo kėlėjas. Vaizdai 
nedrąsiai išnyra iš begalinės tam
sos, iš pradinės “nakties”.

Stanulis šiandieną yra laimėjęs 
daugiau laisvumo, o jo menas—sin- 
tetiškumo ir gyvumo. Jis pasiekė 
naują derinį tarp žmogaus ir jo 
aplinkos, tarp pajautimo ir sąžinės. 
Šis derinys laimėtas gyvenime ir 
laike, kuris ties juo nuolat stato 
klausimo ženklą ...

Jau prieš metus Stanulis parodė, 
kad neketina atsisakyti nė vieno da
lyko pasaulyje, kad ryžtasi sintezės, 
visumos menui, tačiau tada dar ma
tėsi tam tikras bailumas sudėtingu
mo akivaizdoje. Dabar jisai jau įsi
savino prieštaringiausius duomenis, 
juos apvaldo ir suderina drąsiu mos
tu. Kas mes esame, kas yra ryšiai, 
jungia mus su kitais ir santykiai, ku
riuos palaikome su gamta? Tai klau
simai, kurie motyvuoja šį meną ir 
kuris tuo pačiu metu teikia atsaky
mą. ši tapyba atskleidžia nuolatinį 
drąsų dialogą tarp priešingybių, dia
logą, kuris prasideda opozicija ir 
baigiasi bendravimu: šviesa laimi 
prieš naktį, darna gimsta iš skirtu
mų tarp moters ir vyro, pusiausvy
ra reiškiasi kaip vyraujantis pradas. 
Dabartis pasirodo kaip begalybės da
lies apvaldymas, o dialogas — kaip 
duosni ir sunki uždarumo pergalė. 
Tapyboje pusiausvyra kyla iš iden
tiško dialogo tarp priešingybių: 
plano ir apimties, šešėlių ir šviesos, 
būties ir nebūties, turinio ir tuštu
mos, masyvumo ir vaiskumo, linijos 
ir spalvos, geltonumo ir mėlynumo.

Vasarnamių projek
tų konkursas

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga skelbia 
lietuviškų vasarnamiu projek
tų konkursą. Vienas iš konkur
so reikalavimų yra suteikimas 
kiek galima daugiau lietuviš
kos architektūros bruožu vasar
namio išorei ir vidaus išnlanavi- 
mui. Skiriamos trys piniginės ir 
trys atžymėjimo premijos. Pro
jektus reikia oristatyti iki 1970 
m. balandžio 15 d. Projektų pa
roda ivyks Pasaulio ir Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Ar- 
citektų sąjungų suvažiavime To
ronte 1970 m. gegužės 30—31 
d. Konkurse kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai. Konkurso taisyk
lės gaunamos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektu Sąjungų sky
riuose (PLTAS ir ALIAS). (Pr.)
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d KULTU WJE VEIKLOJE
PROF. ROMAS VASTOKAS, kaip 

praneša “Peterborough Examiner” 
sausio 23 d. laidoje, paskirtas Trent, 
Ontario, universiteto antropologijos 
skyriaus pirmininku, šiam skyriui 
vadovavęs prof. K. E. Kidd paskir
tas naujai įsteigto indėnų-eskimų 
studijų skyriaus pirmininku. Prof. 
R. Vaštokas šiame universitete dir
ba nuo 1965 m. antropologijos sky
riuje. Kurį laiką jis dirbo Kanados 
ir Ontario muzėjų archeologijos sky
riuose kaip vienas tyrinėtojų istori
nių indėnų vietovių — Rice Lake, 
Pickering, James Bay, Lake of the 
Woods, Lake Superior, Lake Winni
peg ir Yukon Territory. 1963-64 m. 
jis dirbo archeologijos ir antropolo
gijos srityse kaip kuratorius Colum
bia universitete, JAV. Su archit Pet
ruliu jis pagamino archeologinį fil
mą “Five Foot Square”, kuris laimė
jo net prizus. Filme pavaizduoti ka
sinėjimai indėnų gyvenvietėje Cro
we River upės saloje prie Marmora. 
Prof. R. Vaštokas dalyvauja ir lie
tuvių kultūrinėje veikloje.

JAUNŲJŲ BENDRADARBIŲ “Eg
lutės” $50 premiją už šiame vaikų 
laikraštėlyje 1968-69 m. skelbtus ge
riausius prozos kūrinėlius laimėjo 
Linda Stačiokaitė, Aliaskos univer
sitete studijuojanti politinius moks
lus. Ji yra gimusi 1951 m. Waterbu
ry, Conn., baigusi gimnaziją, gyven
dama Putnamo lietuvaičių bendra
butyje. Nors pradžioje mokėjo tik 
keletą lietuviškų žodžių, per dvejus 
metus įsijungė į bendrabučio litua
nistikos kursą ir buvo išrinkta se
niūne. Konkursą 1969 Lietuvių Švie
timo ir Šeimos Metams atžymėti bu
vo paskelbusi JAV LB švietimo ta
ryba. Laimėtoją turėjo išrinkti pa
tys “Eglutės” skaitytojai balsavimo 
keliu. Didžioji jų dalis pasisakė už 
Lindos Stačiokaitės “Paklydusį erd
vėlaivį”, dviejų berniukų nuotykius 
atbulai kalbančių šunų planetoje. 
Mažiesiems skaitytojams, atrodo, pa
tiko originali autorės mintis šunų 
kalbai skirtus sakinius rašyti atvirkš
čiai. Normaliai skaitant, tokie saki
niai tėra padrika žodžių eilė be jo
kios prasmės. Noras sužinoti jų pras
mę mažuosius skaitytojus paskatino 
imtis žydiško skaitymo, t. y. sakinį 
skaityti iš dešinės į kairę. L. Stačio
kaitės atbulai kalbantys šunys ne
jučiomis palengvino normalų skai
tymą. Vaikas, iššifravęs L. Stačiokai
tės sakinį “ — Saksiv ary jokravt,— 
prabilo šuo, — tikojiben”, neturės 
jokių sunkumų su normalia versija: 
“— Nebijokit, — prabilo šuo. — 
tvarkoj yra viskas.”

POETO KUN. M. GUSTAIČIO, 
Seinų “žiburio” gimnazijos buvusio 
direktoriaus, šimtąjį gimtadienį nu
tarė atžymėti vasario 8 d. Čikagoje 
veikianti Dzūkų Draugija. Į planus 
yra Įtrauktos Mišios už a. a. kun. M. 
Gustaitį 11 vai. Tėvų jėzuitų koply
čioje ir velionies prisiminimas 12.30 
vai. Jaunimo Centre Įvyksiančiame 
Dzūkų Draugijos susirinkime.

PROF. J. ŽILEVIČIUS, pakviestas 
bendradarbiauti vokiečių pasaulinio 
garso Riemann Musiklexikon enci
klopedijoje, jau yra pasiuntęs eilę 
lietuvių kompozitorių biografijų. 
Šiuo metu baigiamas ruošti I enci
klopedijos tomas, o jų iš viso bus 
keturi. Leidėjai prašo daugiau me
džiagos apie lietuvius muzikus. Deja, 
prof. J. Žilevičiaus vadovaujamas 
Muzikologijos Archyvas Čikagoje ne
turi lėšų biografijų vertimams Į ang
lų kalbą. Dėl jų stokos enciklopedi- 
jon gali nepatekti tokie žinomi dai
nininkai, kaip neseniai miręs A. Kat
kus; Metropolitain buvusios solistės 
Polyna Stoska, Anna Kaskas. Tiki
masi susilaukti visuomenės skubios 
finansinės paramos, kurią galima 
siųsti prof. J. Žilevičiui, 2345 W. 56 
St., Chicago, Ill. 60636. USA. Pralei
dimas progos įtraukti' lietuvius mu
zikus į pasaulinio masto enciklope
diją dėl lėšų stokos iš tikrųjų būtų 
apgailėtinas. Vėliau galbūt neturė
sime tokios galimybės.

DR. RIMVYDAS ŠILBAJORIS 
Oklahomos universiteto žurnale “Bo
oks Abroad” aptaria Lietuvoje iški
lusios poetės Janinos Degutytės poe
zijos rinkinį “Mėlynos deltos” ir 
Pauliaus Jurkaus legendas “Ant Vil
nelės tilto”. Recenzijos paskelbtos 
“Fino-Ugric and Baltic Languages” 
žurnalo skyriuje. “Books Abroad” 
metinė prenumerata — $8. žurnalą 
galima užsiprenumeruoti šiuo adre
su: Books Abroad, University of 
Oklahoma Press, 1005 Asp Ave., 
Norman, Okla. 73069, USA.

TECHNIKOS MOKSLŲ DOKTO 
RATO disertaciją Varšuvoje sėkmin
gai apgynė Vilniaus krašto lietuvis 
Bronius Mackevičius, dirbąs Varšu
vos vandens ūkio institute. Diserta
cijos tema — Zegžo ežero vandens 
lygio poveikis augmenijos dangai. 
Dr. B. Mackevičius yra veiklus vi
suomenininkas, priklausantis Len
kijos lietuvių visuomenės kultūros 
draugijos steigėju gretoms.

STUDIJŲ DIENAS kovo 27-30 
Melburne ruošia Australijos LB 
krašto kultūros taryba. Programon 
įtraukti trys simpoziumai — “Lie
tuvio ateitis Australijoje”, “Spaudos 
reikalai*, “Lituanistinis švietimas”. 
Kiekvienas simpoziumas turės mo
deratorių ir tris prelegentus, kuriems 
bus skiriama 20 minučių paskaitai ir 
40 minučių jos diskusijoms. Simpo
ziumų apibendrinimui ir išvadų su
darymui vadovaus ALB krašto kul
tūros tarybos pirm. J. Maksvytis, 7 
Fleming St, Carlingford,-N.S.W.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIAUDIES MENO DRAUGIJOS 

konkursinė medžio drožinių, audinių 
ir metalo kalinių paroda įvyko Vil
niaus teatro ir muzikos mažėjuje. 
Jos tikslas — atrinkti ir premijomis 
atžymėti lietuvių liaudies meistrų 
pernai sukurtus darbus. Parodoje 
dalyvavo 76 menininkai su maždaug 
200 kūrinių, Drožinių grupėje pirmą 
premiją laimėjo klaipėdietis Vytau
tas Majoras už 4,5 m augščio ąžuoli
nę skulptūrą “Žemaitis”, kuri puošia 
jo gimtinės Skomantų piliakalnį. V. 
Majoras taipgi yra žymiausias šakni
nių skulptūrų kūrėjas, primenąs 
montrealietį Pr. Baltuonį. Kaunie
čiui Antanui Mažeikai buvo paskir
ta II premija už skulptūrėlę “Puo
džiai į turgų”, vilniečiui Ipolitui Už
kurniui — III premija už skulptūrą 
“Pabaigtuvės”. Audinių grupėje di
džiausio vertintojų dėmesio susilau
kė vilnietės Monikos Krikelienės 
tautiniai drabužiai. Mažiausias paro
doje buvo metalo kalybos atstovų 
skaičius. Nė vienas jų nebuvo ver
tas pirmosios premijos. Vertintojų 
komisija II premiją paskyrė palan
giškiams Feliksui ir Irenai Paku- 
tinskams už metalinius papuošalus, 
III — radviliškiečiui Vytautui Jaru- 
čiui. Paskatinamąsias premijas ga
vo šeši liaudies meistrai.

KAUNE ĮVYKO MOKSLINĖ ME
DIKŲ konferencija “Imunologijos ir 
endokrinologijos problemos akuše
rijoje ir ginekologijoje”, kurią su
rengė Kauno medicinos institutas su 
Maskvos akušerijos ir ginekologijos 
mokslinio tyrimo institutu. Atidary
mo žodį tarė kauniečių vardu institu
to rektorius prof. Z. Januškevičius, 
pranešimus padarė Maskvos institu
to vadovas L. Persianinovas, mask- 
vinės Medicinos Mokslų Akademijos 
centrinės imunologijos laboratorijos 
vadovė prof. L. Volkova, Kauno me
dicinos instituto akušerijos-gineko
logijos katedros vedėjas V. Sadaus
kas, kaunietis docentas V. Svigrys ir 
kiti konferencijos dalyviai.

ANTANAS SODEIKA, lietuvių 
profesinio operos teatro veteranas, 
atžymėjo amžiaus aštuoniasdešimt
metį. Sukaktuvininkas yra baigęs 
kompoz. Miko Petrausko įsteigtą 
konservatoriją Bostone, režisavęs, 
dirigavęs ir dainavęs JAV pastaty
tas M. Petrausko operetes, operą “Bi
rutė”. Profesinio dainininko kelią 
pradėjo kartu su Kipru Petrausku 
bei kitais mūsų „operos veteranais 
1920 m. gruodžio 31 d. G. Verdi 
“Traviatos” pirmuoju spektakliu, 
kuriame jam teko Žermono vaidmuo. 
Nuo tos dienos daugiau kaip 30 me
tų skyrė Kauno operos scenai. Jo 
repertuare — beveik visi žymiausieji 
vaidmenys baritonui, pradedant ru
sų, italų kompozitorių klasika ir bai
giant lietuvių gausėjančiomis opero
mis. Nepriklausomybės laikotarpy
je A. Sodeika baritonų gretose ne
turėjo sau lygaus varžovo — nė vie
nas jų nebuvo įsisavinęs tokio pla- 
tau repertuaro. Daugeliui operos mė
gėjų turbūt ryškiausiai atmintyje yra 
išlikęs A. Sodeikos sukurtas Rigolet- 
to to paties pavadinimo G. Verdi 
operoje. įsidėmėtinų vaidmenų ga
lerijai priklauso: Jago G. Verdi “Ote
le”, Skarijo G. Puccini “Toscoj”. 
Demonas to paties pavadinimo A. 
Rubinšteino operoje, Tomskis P. Čai
kovskio “Pikų damoje”, Igoris A. 
Borodino “Kunigaikštyje Igoryje” ir 
kt. Nuo 1945 m. A. Sodeika profeso
riavo konservatorijoje, ruošdamas 
operai jaunąją dainininkų kartą, kuri 
šiandien jį gerbia kaip nuoširdų mo
kytoją ir gilų menininką, lietuviš
kam operos teatrui atidavusį visą 
savo gyvenimą.

POETAS VACYS REIMERIS, lai 
mėjęs J. Nehru 1968 m. premiją už 
eilėraščius Indijos tema, su kitais 
šios premijos laureatais išvyko In
dijon. Eilėraščius jis sukūrė 1956 
m. turistinės kelionės metu. Dalis jų 
buvo išversta į rusų kalbą, vėliau — 
į hindi ir bengalų kalbos. Tačiau 
bene labiausiai V. Reimerio kūrybą 
išpopuliarino prieš keletą metų Lie
tuvoje viešėjęs Kalkutos universite
to prof. Kamaras Sunitis čateržis 
(pavardės rašyba sulietuvinta), Vil
niuje jieškojęs medžiagos sanskrito 
ir baltų kalbų bendrumams. Savo 
knygon “Balts and Aryans” jis įtrau
kė keletą lietuviškų V. Reimerio ei
lėraščių su pažodiniu vertimu į ang
lų kalbą.

KIPRO PETRAUSKO dainų ir ari 
jų albumą išleido Rygos plokštelių 
gamykla “Melodija”. 1924-48 m. lai
kotarpio įrašus restauravo Vilniaus 
plokštelių studija, susidurdama su 
nemažais sunkumais, nes kaikurių 
plokštelių teko naudoti gerokai iš
grotas kopijas. Dabartinė garso įra
šų aparatūra turi dažnuminį spektrą 
nuo 15 iki 30.000 hercų, o K. Petraus
ko įrašai buvo atlikti 150—4.000 her
cų ribose. Albume pateikiami skir
tingi P. Čaikovskio “Eugenijaus One
gino” ir G. Puccini “Toscos” arijų 
įdainavimai, pažymint įrašų datą. Pa
kartojimas klausytojams leis sekti 
K. Petrausko interpretacijos keiti- 
timąsi. Paruošus albumą, buvo rasta 
keletas K. Petrausko įdainavimų 
rusų kalba, atliktų dar Peterburgo 
Marijos teatre. Jie bus išleisti atski
ra ilgo grojimo plokštele.

JURGIO BALTRUŠAIČIO rusiškai 
rašytų eilėraščių rinktinę “Derevo v 
ogne (“Liepsnojantis medis”) išleido 
“Vaga” Vilniuje. Įvadinį straipsnį 
parašė A Turovas. V. Kst



REAL
2320 Bloor St. W.

INDIAN RD. — BLOOR, $36,500 
prašoma kaina. 12 kambarių, 2- 
jų augštų atskiras, mūrinis dvi- 
būtis (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 šildymos. Tuojau ga
lima užimti. Palikimas.
LAWRENCE — BATHURST, 8 
butai su balkonais geram nuomo- 
jimo rajone. Metinės pajamos 
$16.300. Reikalingas didesnis {mo
kėjimas ir gali būti viena skola. 
Arti apsipirkimo ir susisiekimo.-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

KASOS VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Tree, uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30-1

MOKA: 
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 
knins $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. įmokėti apie $15.000; namas be skolų.

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

Ii EIT.H

OI

AL GARBENS
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 vienaaugštis, 
(bungalow) su įrengtu rūsiu. Viršuje reikia remonto; sklypas — 26 
pėdos iš 133 ilgio, modernus apšildymas.
JANE — ANNETTE, $44.000, dvibutis, 10 kambarių gerame stovyje, 
vandeniu šildomas, naujas privatus įvažiavimas, 2 garažai. įmokėti 
apie $15.000. Viena skola.
DIXIE GATVĖJ, $58.900, moderniai įrengtas vienaaugštis (bunga
low), 6 kambariai ir atskira dirbtuvė 40x50 pėdų, tinka betkokiam 
verslui. Vienaaugštį irgi galima naudoti verslui, nes tai komercinė 
zona. Įmokėti apie $25.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Si

SWANSEA RAJONE NAUJI NAMAI
Atidaryta kiekvieną savaitgalį 

nuo 2 - 5 v. p. p.
GERAI PASTATYTI, 8-NIŲ DIDELIŲ KAMBARIŲ
2 AUGŠTŲ NAMAI SU VIENU IR PUSE GARAŽO,
3 PRAUSYKLOM IR DAUGYBE KITŲ PRIEDŲ. VA
ŽIUOTI SOUTH KING SWAY IR PASUKTI f 
WORTHINGTON CR. IR ŽIŪRĖKITE KEITH IŠKABŲ

Al. Kupitis, tel. 239-3581

RYAN & ODETTE
LAIDOTUVIŲ NAMAI 

Telefonas LE 2-5965
1498 D U N D A S ST. WEST, TORONTO, ONTARIO
• MODERNIAI ĮRENGTI • VĖSINIMO SISTEMA •
• RŪPESTINGAS PATARNAVIMAS • PATOGI VIETA •

Lawrence G. Odette
Morley D. Hogle
Directors

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
RUNNYMEDE — ANNETTE, $6,000.00 įmokėti; mūrinis, atskiras, 9 
didelių kambarių namas, 3 mod. virtuvės, garažas, geros pajamos; 
kaina $32,000.
AVENUE RD. — EGLINTON, $12.000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
4 butų pastatas, butas po 5 kambarius, 4 rūsiai ir skalbyklos. 4 mūro 
garažai, prie geriausio susisiekimo ir prekybos centrų. Prašoma 
kaina $78.000.00.
BATHURST — LAWRENCE, $24.000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
su balkonais, 6 butų moderniausias pastatas, už 6 kambarių butą 
nuoma $230.00 ir už 5 kambarių — $180.00 į mėnesį; 6 mūriniai 
garažai, privatus ivažiavimas — priekis 75 pėdos pločio.
ST. CLAIR — BATHURST, $15,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
geltonų plytų, priekis tikrų akmenų, visi butai po 5 kambarius, pri
vatus įvažiavimas 9 metu senumo. Prašoma $95.900.00.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $8,000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių per 3 augštus, 2 garažai, prie pat požeminio susisiekimo, geras 
pajamų namas.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.
J. KUDABA

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

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 stotį.

Yorkdale Shopping Centre 787-1733

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

TOR
Tel RO 2-8255

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, IVz % skola. Ar
ti centrų.

Skubiai reikalingi namai 
pardavimui

Namų telef. 766-8479

TORONTO, ONT.
Prisikėlimo par. katalikių mo

terų susirinkimas sausio 18 d. 
buvo gausus narėmis ir viešnio
mis. Pirmininkavo D. Bražienė, 
sekretoriavo- M, Tamulaitienė. 
Pranešimus iš metų veiklos pa
darė sekcijų vadovės — A. Gen- 
čiuvienė (parengimų), D. Bara
nauskienė (ligonių lankymo), B. 
Vaitiekūnienė (finansų) ir pirm.
A. Kuolienė, apžvelgdama vi
sų metų veiklą. Per 1969 m. 
įvairiems kultūriniams ir socia
liniams reikalams skyrius išlei
do $682.50. Parėmė jaunimo or
ganizacijas, stovyklas, nupirko 
Krėvės raštų seriją liet, skyriui 
Otavos muzejuje, talkino Liet. 
Bendruomenei Vasario 16 pro
ga, lietuvių skyriui tautybių ka
ravane, Kat. Centro suvažiavi
mui ir Lt.; suruošė kolonijos 
moterims virimo-kepimo kur
sus, atsikvietė iš Hamiltono 
“Šienapjūtę”, dvasiškai pratur
tino jau 6 metai iš eilės orga
nizuodamos uždaras moterų re
kolekcijas. Padėkota Tėv. Placi
dui už visokeriopą pagalbą sky
riui įvairiomis progomis. Valdy
bos sudėtis 1970 m. pasilieka ta 
pati (valdyba buvo rinkta 2 me
tams). Šiems metams skyrius 
yra taip pat numatęs savo veik
los nemažinti. Pradžiai jau ruo
šia dail. P. Baltuonio medžio 
šaknų skulptūrų parodą vasario 
7 d. ir tradicinį Užgavėnių ba
lių tos pačios dienos vakare. 
Skyriaus narės su giliu įsijau
timu išklausė misijonieriaus 
Tėv. L. Vėželio, OFM, praneši
mo iš jo darbo P. Korėjoje. Mi
sijoms Korėjoje paremti per šį 
susirinkimą loterijos būdu su
rinkta $41.00, kurie įteikti Tėv. 
L. Vėželiui. Padėkota narėms 
už pyragų iškepimą, fantus ir vi
sokeriopą talką. Susirinkimas 
baigtas malda. Koresp.

CBS Amerikos koresponden
tas Robert Quint neseniai per
davė per radiją tiesioginį repor
tažą iš Vilniaus. Buvo girdimas 
ir Toronte. Jis pastebėjo, kad 
palyginus su Maskva, žmonės 
Vilniuje yra linksmesni, gražiau 
apsirengę. Maskvoje esą žmonės 
pabėga, kai šalia jų atsisėda už
sienietis, o Vilniuje net mėgina 
surasti būdą susikalbėti. Bažny
čiose matę daug besimeldžian
čių “net už bažnyčios sienų” (tai 
bus matęs prie Aušros Vartų). 
Vienintelis dalykas jam primi
nęs, kad dar esąs Sovietų Są
jungos sferoje, tai negavimas 
leidimo važiuoti toliau į Lietu
vą; buvo atsakyta — “Maskva 
neleidžia”.

Aleksas Dudonis iš Winnipe- 
go, 14 metų grojęs Kanados ka
rališkosios aviacijos dūdų or
kestre, ruošiasi išeiti pensijon 
ir su šeima persikelti Toron- 
tan ar Hamiltonan. Gyvendamas 
Toronte, jis yra buvęs lietuviš
ko orkestro “Trimitas” nariu, o 
žmona Adelė — nuolatine kun.
B. Pacevičiaus vadovaujamo, te
atro “Sietynas” dalyve.

6 psi. • Tėviškės Žiburiai ♦ 1970. II. 5 — Nr. 6 (1045)SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

. Uždarų patalpų lengv. atletikos 
rungtynėse Vilniuje Jievutė Bakely- 
tė pasiekė naują Lietuvos rekordą 
mergaičių rutulio stūmime — 13,95 
m. Senasis rekordas — 13,26 m.

Jaunių stalo teniso pirmenybėse 
gerai pasirodė Lietuvos mergaitės, 
šioje grupėje pirmosiomis eina V. 
Domauskaitė, D. Semaškaitė ir A. 
Misiukaitė.

Antrosios grupės krepšinio pirme
nybių savo grupės turnyre pirmau
ja Vilniaus Statybos krepšininkai. 
Jie žaidė 3 rungtynes ir visas laimė
jo. Statybininkai įveikė Zachmatą 
92:45, Avangardą 89:80 ir K. Katelš- 
čiką 80:69.

Ruošiamasi stalo teniso pirmeny
bėms. Bus atrinkti kandidatai rink
tinei, kurį atstovaus Sov. Sąjungai 
Europos pirmenybėse. Į šias pirme
nybes pakviesti šie Lietuvos stalo 
tenisininkai: N. Baronaitė, V. Do
mauskaitė, A. Misiukaitė, D. Semaš
kaitė, A. Giedraitytė, A. Skarulienė, 
R. Balaiša, M. Duškes ir Z. Glicas.

SPORTAS VISUR
Į pasaulio futbolo pirmenybių 

baigminę grupę kol kas yra patekę 
41 šalies futbolininkai. Rekordą lai
ko brazilai, kurie šioje grupėje var
žėsi 9 kartus. Be to, jie yra laimėję 
pirmenybes du kartus (1958 ir 1962 
m.) ir 3 kartus žaidę baigmėje, šiais 
metais pirmą kartą į baigminę gru
pę pateko Salvadoras, Marokas ir Iz
raelis.

Atrankinėse pasaulio futbolo pir
menybėse buvo sužaistos 172 rung
tynės ir įmušti 546 įvarčiai. Daugiau
siai jų įmušė brazilų futbolininkai 
— 23. Jų vidurio puolėjas Tostao 
įmušė daugiausiai įvarčių — 10. 
Urugvajus atrankines pirmenybes 
užbaigė sausai — į savo vartus neįsi
leido nė vieno įvarčio.

Štutgarto sporto salėje vokietis M. 
Zemer trišuoliu nušoko 16,27 m. Tai 
geriausia šių metų pasekmė pasau
lyje.

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės (14 m.) CYO lygos pir

menybėse pralaimėjo St. Bonaven
ture 18:3. Pradžioj rungtynės buvo 
apyilgės, bet vėliau priešininkės 
įgijo persvarą ir, būdamos geresnės 
metikės, laimėjo rungtynes. Žaidė: 
G. Žukauskaitė 2, Valiukaitė,' Zubric- 
kaitė, Underytė 1, Demantavičiūtė, 
Matulaitytė, L. Žukauskaitė.

R. Kaknevičius ir V. Demantavi- 
čius žaidžia krepšinį St. Michael’s 
kolegijos mokykloje; spaudoje buvo 
pažymėti, kaip iškiliausi šios koman
dos žaidėjai.

B-C lygoje Vyčio jauniai, būdami 
nepilnos sudėties, pralaimėjo lat
viams 45:54. Gerai žaidė A. Duliū-

Ligoniai. Queensway ligoni
nėje paguldytas Edmundas Bi
čiūnas, mons. J. Bičiūno bro
lis. Mount Sinai ligoninėje vėl 
gydosi ats. maj. S. Asevičius.
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nas 20; kiti: Sepulis 6, Stankus 6, 
Pakštas, Nacevičius 6, Akelaitis 7. 
Sekančias rungtynes vytiečiai žais 
su Tridents vasario 22 d., 2.30 v., 
Woodgreen salėje.

Berniukai (iki 12 m.) šį penkta
dienį, 7 v. Givins mokykloje žaidžia 
su St Rose komanda. Po to, vasario 
20 d., 7 v., Givens mokykloje — 
su St. Cecilia. Mergaitės (18 m.) va
sario 15 d., 2 v., R. W. Scott mokyk
loje žaidžia su Aušra.

Mūsų rėmėjams A. Klimui, L. 
Kirkiliui, P. Balčiūnui, A. Matulai
čiui, E. Miliauskui, J. Bleizgiui, A. 
Kalūzai, J. Govėdui nuoširdžiai dėko
jame. Taip pat dėkojame V. Rama
nauskui už sėkmingą rinkliavą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Artėjant golfo sezonui, Aušros klu

bas nutarė padaryti Prisikėlimo sa
lėje atitinkamus įrengimus golfinin- 
kams. Viduryje vasario įrengimai 
turėtų būti užbaigti ir suinteresuoti 
galės nustatytu laiku praktikuotis. 
Dėl sąlygų ir laiko prašome kreiptis 
pas golfo sekcijos vadovą Vyt. Ast
rauską tel. RO 2-6338 arba Al. Kuolą 
RO 2-7051.

Ontario uždarame stalo teniso tur
nyre sausio 31 d. Paulius Klevinas 
laimėjo 2 pirmąsias vietas: berniukų 
iki 12 m. ir jaunių iki 16 m.; Almis 
Kuolas — vyrų antrą vietą. Paulius 
turėjo labai kietai kovoti prieš Azi
jos kraštų labai gerai paruoštus žai
dėjus, kurie greito Pauliaus žaidymo 
neatlaikė.

Visus klubo narius prašome ne
delsiant užsimokėti nario mokestį 
sekcijų vadovams. Klubo mokestis 
—$1, Sąjungos—$2.50 suaugusiems; 
$1 klubo ir $1.50 Sąjungos — jau
niams; Sąjungos mokestį moka tik 
tie, kurie dalyvaus Sąjungos ar spor
to apygardos pirmenybėse. Klubo 
mokestį privalo užsimokėti visi, ku
rie priklauso klubui.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Vasario 16 minėjimas 

įvyks šį sekmadienį, vasario 8 d., 2 
v. Šv. Jono Kr. parapijos patalpose. 
Mišios — 2 v. p.p., po to trumpa pro
grama par. salėje ir užkandžiai. 
Kviečiami dalyvauti visi moksleiviai 
tėvai ir sendraugiai. Vyresnieji, jau
nesnieji moksleiviai ir studentai ren
kasi Šv. Jono Kr. par. salėn 1.30 
v.p.p. Visi dalyvauja su uniformomis.

Jaunutės mergaitės (5-8 sk.) ren
kasi šv. Jono Kr. par. salėn 1 v. 
Prašome nesivėlinti.

Prašome pasiskubinti parduoti tė
vų komiteto loterijos bilietus. Kurie 
norėtų daugiau bilietų knygučių, gali 
gauti pas Romą Puterį.

“Pirmyn Jaunime” neužilgo vėl iš
eis. Visus rašinius prašome perduoti 
Ritai Kolyčiūtėi.

Vasario 16 proga paklauskime sa
ve: kaip aš suprantu tautiškumo 
principą? Ką jis man reiškia? Ką aš 
galiu padaryti? Sava valia — niekie
no neverčiamas.

Skautų veikla
• Sekmadienį, vasario 8, skautai- 

tės minės Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventę šv. Jono Kr. 
parapijos patalpose šia tvarka: 10 
vai. Mišios, kuriose visi ir visos da
lyvauja su vėliavomis ir uniformuo
ti; po Mišių parapijos salėje “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų sueiga su 
trumpa oficialia dalimi ir Lietuvos 
prisiminimui skirta valandėle. Visi 
kviečiami šiose iškilmėse dalyvauti.

• Vasario 12 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle šaukiamas “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų vadi jų posėdis. Darbo
tvarkėje — Kaziuko mugė.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vyr. skautėms kandidatėms, sk. vy
čiams kandidatams, jūrų skaučių gin- 
tarėms ir budžių kandidatams bend
ros sueigos pradėtos vasario 3 d. 
skautų būkle. Joms vadovauja seselė 
Igne. Sekančios sueigos — kovo 3 d. 
ir kovo 24 d. Laikas ir vieta bus 
pranešta. Minėti kandidatai-tės Įpa
reigojami šiose specialiose sueigose 
dalyvauti.

• Toronto lietuvių filatelistų klu
bo narys, kuris savo pavardės prašė 
neskelbti, Kaziuko mugei padovano
jo vertingą Lietuvos pašto ženklų 
rinkinį. Vilniaus rinkinys ir blokas 
skiriamas skautų-čių dr-vei, gražiau
siai prisiminusiai Vilnių š.m. Kaziu
ko mugėje. Skautai-tės dėkingi getb. 
aukotojui. Pinigų ir pašto ženklų 
skyrių veda ps. B. Poška.

• Mindaugo dr-vės skautų tėvai! 
Vaikams yra išdalinti egzaminų la
pai. Prašome juos peržiūrėti ir su 
vaikais pakartoti lituanistinius da
lykus. Draugovės šventė su įžodžiu 
numatoma balandžio mėn. Iki to lai
ko kandidatai įsigyja uniformas. Iš
kyloms į gamtą bus reikalinga tėvu 
pagalba. Kviečiame sekti šį skyrelį, 
kuriame visada teikiamos reikalingos 
informacijos.

• Gauta nauja uniforminės me
džiagos siunta. Kreiptis į ps. A. Jan- 
kaitienę tel. 762-3838. C. S.

TRISPALVĖS SAGOS SU UŽRAŠU

POWER
dar gaunamos — po 50 et viena 

arba trys už $1.00.
Užsakymus siųskite adresu:

LITHC0
P. O. Box 4554

Chicago, III. 60680, USA

CHOLRRD
R. CHOLKAN
& CO. LIMITED

REALTOR
527 BLOOR ST. W. 

532-4404
MOTELIS, 20 vienetų, modernus, 6 kambarių gyvenamas namas, 
apie $35.000 įmokėti; gali imti “įkeitimą” Toronte kaip dalį 
įmokėjimo; vandeniu apšildomas, taip pat vėsinamas, nebloga 
apyvarta.
$5000 ĮMOKĖTI, 6 kambarių vienaaugštis, garažas su privačiu įva
žiavimu, 10 metų skola, Rathburn-Kipling rajone, netoli tiesioginės 
požeminio traukinio linijos.
JANE — BLOOR KETURBUTIS, apie $7.000 metinių pajamų, gara
žai su privačiu įvažiavimu, didelis sklypas, apie $20.000 įmokėti, 
7% % išsimokė j imas.
YONGE — EGLINTON 6 BUTAI, 3-jų ir 2-jų miegamųjų, apie 
$13.500 metinių pajamų, garažai su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola, tik keliolikos metų senumo.
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $8.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių 
namas, viena skola; garažas, prieinama kaina.
ROYAL YORK — KINGSWAY, dvibutis, modemus, užbaigtas rū
sys, garažai su privačiu įvažiavimu..

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

s

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. 
73/i% už 2 m. term. dep. 

Kapitalas virš trijų su

PARAMA
IMA 

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

puse milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000._______ ____ _________________
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A. J. M OR KIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

.BLOOR — LANSDOWNE, $1.900 įmokėti, atskiras 6 kambarių, nau
ja krosnis, 7% mortgičius; prašoma $16.900 pilna kaina.
HAVELOCK — BLOOR atskiras 15 kambarių namas, nauja šildymo 
sistema, 6 virtuvės, 3 prausyklos, privatus įvažiavimas, 2 garažai; 
prašoma $49.000; pirmą kartą parduodamas.
ETOBICOKE, vienaaugštis (bungalow) plytinis, 7 kambarių, poilsio 
kambarys, privatus įvažiavimas; prašoma $30.300.
QUEBEC — HIGH PARK, atskiras, plytinis, 9 kambarių namas, 2 
prausyklos, 2 virtuvės, platus įvažiavimas; 8% atvira skola.
RONCESVALLES — GRENADIER, $4.000 įmokėti, plytinis, 6 kam
barių namas, 2 modernios virtuvės, alyva šildomas, 10 metų skola; 
prašoma $26.900.

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

Tusime 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
SIX POINT CAR WASH LTD. 

(Lietuvio savininko automatinis autovetimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
BALIO MASKELIŪNO 
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251-4864 Namų tel. 2W-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

.chkas ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR 1AIS0M TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.

672 Lansdowne Ave.,

TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Avė., 

TeL 536-1373 
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

Ket ir penkt. 9—9 vaL

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto
mobiliams motorai, skalbiamosios 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
televizijos ir radijo priimtuvai, 
šaldytuvai ir t.t.

Taip pat persiunčiame pinigus, 
už kuriuos gavėjas gali nusi
pirkti įvairią prekių ir maisto 
dolerinėje krautuvėje.

Norint pasiųsti automobilį, 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.

• Sąžiningai 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

DARBO VALANDOS:
pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro;
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. i r S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis 

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

K. Striaupis ' Res. tel. LE 6-5363

i

A & B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

LEISKITE IR MAN PASISAKYTI
Seku spaudą, ypač pasisakymus 

apie Kanados Lietuvių Fondą, nes 
neseniai tapau jo nariu. Skaičiau 
“TŽ” A. R. straipsnį “Savieji klau
simai”, kito užklausimą “Kur dingo 
Kanados Lietuvių Fondas?”, Pr. Al- 
šėno atsakymą į juos “NL” 1969 m. 
44 nr. Skaičiau V. Ignaičio “Sugyve
nimo bejieškant” “TŽ” 49 nr., Al. 
Gimanto “Už vieną jungtinį bendrą
jį fondą” “NL” 1969 m. nr. 50. Iš
skyrus paskutinio KLF suvažiavi
mo aprašymą “TŽ” 1969 m. 51 nr., 
daugiau rašinių ir nebuvo. (“TŽ” 46 
nr. vedamasis, skirtas KLF proble
moms bei santykiams, autoriaus, ma
tyt, liko nepastebėtas. Red.).

A. R. rašė: “Jeigu negalime nie
ko geriau padaryti, pasekime gra
žiu JAV Lietuvių Fondo pavyzdžiu, 
o jei ir to negalime, surenkime tais 
pinigais pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Toronte. Į jaunimą inves
tuotas pinigas bus vertesnis už vis
ką.” Šiuo pasisakymu verčiamas vi
sas Kanados Lietuvių Fondas ant šo
no, paliečiamas pagrindinis to Fon
do kapitalas. Prieš tai įstatuose 
griežtai bei įsakmiai pasakyta. Ant
ra, einama prieš to Fondo steigėjų 
bei narių valią. Neužmirškime, kad 
pagrindinis Fondo kapitalas — Lie
tuvai, nuošimčiai — lietuvybei. Dėl 
jaunimo kongreso suruošimo Kana
doje KLB tarybos metiniame suva
žiavime 1969 m. spalio 18 d. Toron
te PLB pirm. St. Barzdukas pareiš
kė: “Kanadiečiai nesukeltų pakan
kamai lėšų (praeito kongreso biu
džetas 90 tūkstančių), kitų konti
nentų jaunimas nori vykti į Ameri
ką, bet ne į jos “satelitą”; įspū
džiui nebūtų sutraukta užtenkamai 
žmonių-kongreso pramogų dalyvių”. 
Taigi, galime jaunimo kongresui pa
aukoti net ir visus KLF jau surink
tus įnašus, t y. visą pagrindinį fon
do kapitalą, ir tai vargiai būtų pa
dengtos išlaidos, nes šiuo metu Fon
de teturime $53.878. Tad tenka su
abejoti, ar St. Barzdukas patartų 
KLF jau sukrautus pinigus paauko
ti jaunimo kongresui, nes toks pat 
fondas ir tais pačiais pagrindais vei
kia ir JAV-se. Be to, kas aukos to
kiam fondui, kurio pagrindinis ka
pitalas bus paliestas, nors ir liktų 
kokie nežymūs likučiai? Kiek prisi
menu, tas pats A. R., vos įsisteigus 
KLF 1963 m. balandžio 4 d., “TŽ” 
14 nr. vedamajame “Lietuvių Fon
das” labai palankiai apie jį rašė ir 
net pats ragino remti. Tad kas 
dabar pasidarė?

“Susirūpinęs KLF narys” skun
džiasi, kad fondas nuo 1969 m. va
sario mėn. staigiai nutilo ir nieko 
nebegirdėti apie įnašų telkimą, lėšų-. 
dividendų paskirstymą ir pan. Į šį 
paklausimą lengvai atrasime atsaky
mą 1969 m. “NL” 45 nr. KLF infor
macijoj: “S.m. spalio25 d. įvyko Fon
do Tarybos posėdis. Pelnas paskirs
tytas liet, mokykloms, o kita pusė 
kultūrinėms organizacijoms.Paskyrs- 
tymą padarė komisija (kun. P. Ažu
balis, K. Aperavičius ir A. Sakus), Ta
ryba nieko nekeitė, tik papildė dar 
$200.” Taigi, niekur niekas nepra
puolė. Jeigu kas ir būtų netikslaus 
paskirstyme, tai kitais metais viskas 
galima išlyginti. Toliau vėl rašoma: 
“Taryba rado, kad Fondo vajus šiais 
metais eina silpnokai (gauta įnašų 
$6.036), viso Fonde $53,878 įnašų ir 
$2,698 procentų.” Taigi, 1969 m. įna-

naujas ir “Jungtinis Fondas?” Tai 
čia man ir prisimena inž. P. Lėlio 
kadaise pasakyti žodžiai — “muzi
kantų persodinimas”. Jeigu jau da
bartinį KLFondą pavadintume ir tuo 
“Jungtiniu ir bendruoju lietuviškųjų 
finansų fondu”, tai koks būtų skirtu
mas? Ar dabartinis nelietuviškas?

V. Ignaitis straipsnyje “Sugyveni
mo bejieškant” rašė/kad spaudoje 
pasirodė keli straipsniai, kur ypač 
buvę paliesti Fondo ir KLB-nės san
tykiai. “KLB-nės valdyba ligi šiol nė
ra paskyrusi savo atstovų-narių į 
Fondo tarybą ir Fondas nebuvo 
įtrauktas kaip dalyvis į paskutinius 
KLB-nės tarybos suvažiavimus”. To
liau rašoma: “Gi Amerikos L Fondas 
yra tokių suvažiavimų aktyvus daly
vis ir narys JAV-bėse. Kodėl atsiran
da tie nesklandumai ir ar galima jų 
išvengti?” Taip galima. Kiek teko 
pastebėti spaudoje bei nugirsti, kad 
JAV-bėse LB bei jos tarybos nariai 
visi priklauso Amerikos Lietuvių 
Fondui ir visi yra pilnateisiai jo na
riai. Jie tą Fondą patys organizavo, 
patys jam priklauso, tad pas juos 
panašių ginčų ir nėra. Tuo pavyz
džiu turėtų eiti ir mūsų Kanados L. 
B-nės vadovybė. Tada ir visi ne
sklandumai pranyks. Kai asmuo pri
klausys KLF, kitaip ir šnekės, nes 
tas pats Fondas priklausys ir jiems 
patiems, o per juos automatiškai ir 
KLB-nei. Pagaliau ir KLB įstatuo
se pasakyta, kad asmuo, nesumokė
jęs nario mokesčio, negali būti ren
kamas į KLB vadovaujamus organus.

KLF statuto §18: “KLB-nės kraš
to valdybos vicepirmininkas, iždinin
kas, sekretorius ir p-kas kultūros 
reikalams yra ex officio KL Fondo 
nariai su sąlyga, jeigu jie yra pil
nateisiai to Fondo nariai.” Taigi, jei
gu jie yra įnešę į Fondą po $100. 
Jeigu iš ex officio narių kuris ne
būtų įnešęs Fondui to $100, ty. ne
būtų pilnateisiu Fondo nariu, tai tą 
vietą užpildoma pagal §12, kviečiant 
kitą pilnateisį Fondo narį. Tad at
rodo, kad viskas tvarkoje. Bet to
liau rašoma: “Moralinis spaudimas į 
krašto v-bos narius, kad jie būtų 
įmokėję šimtą dolerių, yra abejoti
nos vertės.”

Matyt, nevisi KLB krašto v-bos na
riai yra KLF pilnateisiai nariai, to
dėl tie ginčai bei nesklandumai ir 
kilo. Kaip matyti, KLB valdyba ir 
KLB krašto taryba tuo Fondo §18 
nėra patenkinta. Dėlto ji iki šiol ne
skyrė savo atstovų-narių į Fondo ta
rybą ir Fondas nebuvo įtrauktas kai
po dalyvis į paskutinius KLB tary
bos suvažiavimus.

Toliau V. Ignaitis rašo: “O gal 
jie įmokėjo dar tik po $50 ar $25?” 
Į tai atsako Fondo statutas: “Betku- 
ris asmuo, korporacija, trestas ar or
ganizacija tampa Fondo nariu, duo
dami auką Fondo pastoviajam kapi
talui, jei tokia auka yra Fondo ta
rybos priimta”. Toliau paaiškinama: 
“Kiekvienas narys turi vieną balsą 
už kiekvieną $100 paaukota Fondui”. 
Tad jeigu kuris ir skaitosi Fondo 
nariu kaip įnešęs mažesnę sumą, bet 
nėra pilnateisiu Fondo nariu, kol jis 
savo įnašų nepapildys iki $100

Man atrodo, kad dabartinis KLF 
yra pilnoje tvarkoje. Tad leiskime 
jam veikti toliau. Galime steigti vi
sokius jungtinius fondus, bet jų visų 
į vieną nesujungsime, nes tai nėra 
įmanoma! K. Strikaitis

Jaunimo klausimu...

ČIKAGOS VAIZDAI 
IR VARGAI

EDVARDAS BULAITIS
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ruo- 

šiamasi Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimams. Pagrindinis mi
nėjimas, kurį rengia Čikagos Lie
tuvių Taryba (dabartinis pirm, jau- 
nosios kartos vyras — Rimas Sta- 
niūnas), bus vasario 15 d., 2 v. p.p., 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje. Iš 
amerikiečių tarpo kalbėtoju pakvies
tas sen. Ralph Tyler Smith. Taip pat 
kalbės jaunimo atstovas Romas Sa- 
kadolskis. Meninėje dalyje pasiro
dys sol. V. Kojelienė, mergaičių ok
tetas ir trio: pianistas Motekaitis, 
violončelistas Petras Armonas ir 
smuikininkas Povilas Mariukas. Lie
tuvos vyčių organizacija savo tradi
cinį nepriklausomybės šventės minė
jimą — “Lietuvos atsiminimai” ruo
šia vasario 8 d. vyčių salėje. Bus va
karienė, oficialioji ir meninė dalis. 
Cicero lietuviai šią šventę paminės 
vasario 22 d., 4 v. p.p., Šv. Antano 
par. salėje. Paskaitą skaitys L. 
Bendruomenės tarybos narys Vyt. 
Kamantas.
• • •

SAUSIO 25 D. įvyko Klaipėdos 
uosto mugė Jaunimo Centre ir Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų savininkų 
draugijos susirinkimas Gage parko 
salėje. Klaipėdos uosto mugė, kurią 
surengė Čikagos ir apylinkių Lietu
vių Jūrų Skautija, sutraukė nepa
prastai didelį žmonių būrį. Taip pat 
su gyvu susidomėjimu praėjo ir lie
tuviškų kapinių reikalais besisielo
jančių tautiečių susirinkimas. Lietu
viškų kapinių reikalu platų prane
šimą įsidėjo “Cicero Life” laikraštis 
sausio 21 d. laidoje, kur buvo pa
žymėta, jog ir Cicero mieste pla
nuojamas didesnio masto susirinki
mas kapinių reikalu. 
• • •

KOMPOZITORIAUS JUOZO STRO- 
LIOS mirties metinėms paminėti 
rengiamas stambaus masto koncer
tas kovo 8 d. Jaunimo Centre. Jo 
kūrinius atliks “Aidučių” ansamblis, 
Vyčių choras (dirigentas velionies 
sūnus F. Strolia), sol. P. Bičkienė, 
soL R. Mastienė, soL J. Vaznelis ir 
smuikininkas HC Strolia. Akompa
nuos pianistas Manigirdas Motekai
tis. Pažymėtina, jog komp. Strolia 
užaugino 3 sūnus: Vytautą, Herkulį 
ir Faustą, kurie plačiai reiškiasi mu
zikiniame gyvenime. Jie taip pat rū
pinasi ir savo tėvo kūrinių išleidi
mu, nes dauguma jo kompozicijų 
dar tebėra rankraščiuose, 
o • •

OKUPUOTOS LIETUVOS komu
nistų partijos organo “Tiesos” vyr. 
red. Genrikas Zimanas, kartu su so
vietinių žurnalistų grupe (viso 11 
žmonių) tris dienas lankėsi Čikago
je. Juos čia priėmė miesto burmist
ras Richard Daley, “Sun-Times”, 
“Tribune” ir negrų “Daily Defen
der” redaktoriai, iškeldami jiems 
pietus bei kitaip užimdami. Jie lan
kėsi ir juodųjų organizacijos “Opera
tion Breadbasket” masiniame susi
rinkime. Atvykėlius lydėjo Niujorke 
gyvenantis sovietų žurnalistas Alber
tas Laurinčiukas, kuris atstovauja 
“Moscow News” savaitraščiui. Zima
nas ir Laurinčiukas, žinoma, nepa
miršo ir savo idėjos draugų — ko
munistuojančių lietuvių, kurių drau
gystėje praleido vieną vakarą “Mil
dos” salėje, ši grupė į Ameriką at
vyko atsakomajam vizitui (pernai 
Sov. Sąjungoje lankėsi Amerikos 
žurnalistų būrys) sausio 19 d. kaip 
“American Newspapers Editors

Skirtumas
— Koks skirtumas tarp gyvu

lio ir žmogaus?

RODOMA IKI VASARIO 10

Du lenkiški filmai
Pilno ilgio su angliškais įrašais 

"DOTKNI£CIE NOCY" 
(Nakčiai užklupus)

Dramatiška meilės intriga

Priedo — romantiška muzikinė 

komedija *
"PIETRO WYZEJ" 

(Apartamentas viršuje)

BRIGHTON 
kino teatras,

127 Roncesvalles Avė.

tel. 532-2710
Kasdien nuo 7.30 v.v. šeštad. ir 

sekmad. nuo 5 v. p. p. 

įėjimas — $1.50, $1.00, 50 et.

Sekmadieni: $1.75, $1.25, $0.75.

— Kaikurie gyvuliai viską 
supranta, tik nemoka kalbėti, o 
kaikurie žmonės — priešingai.

Susitikimas
Vienas estas “N. Zuericher 

Zeitung” korespondentui pasa
kojo, kaip Napoleonas ir Stali
nas susitiko pragare. Stalinas 
parodė “Pravdą”. Ją pamatęs 
Napoleonas sušuko:

— Stebuklingas laikraštis! Jei 
aš tokį būčiau turėjęs, prancūzai 
niekad nebūtų sužinoję, kas 
man nutiko prie Waterloo!

sypsenos
Gatvės viduryje

Policininkas žmogui, ketur
pėsčiomis šliaužiančiam vidu
riu kelio:

— Tamsta esi pavojingai gir
tas Aš turiu tamstą nugabenti 
policijos daboklėm

— Jei aš kelio grindinį sie
kiu kojom ir rankom, tai dar ne- 
įrodymas, kad esu pavojingai 
girtas.

— Bet tamsta nesilaikai sa
vo pusės — pažeidi kelio vidu
rį žymintį baltą ruožą.

Priešų meilė
— Tavo didžiausi priešai — 

tai kortos, lenktynių arkliai, mo
terys ir alkoholis.

— Bet, kunige, jūs pats savo 
pamoksluose sakote: “Mylėkite 
savo priešus”. Parinko Pr. Alš.

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.

v Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE 
į GULF SERVICE CENTRE benzino stotis

1181 Queen St. W. Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangas, 
baterijas ir t.t. 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 paną — 24 valandas.

šai nėra jau taip labai blogi. Kai ta
ryba pati pripažino vajų esant silp
noką, paskyrė energingesnį asmenį 
vajui vesti. Tad nieko taip jau bai
saus.

Al. Gimantas 1962 m. “TŽ” 46 nr. 
rašė straipsnyje “Vienas tikslas — 
vienas fondas”: “Tepasvarsto kiek
vienas skaitytojas savosios aplinkos 
ratelyje: vienam tikslui — vienas 
fondas — viena auka.” Atrodo, kad 
dabartinis Lietuvių Fondas lyg to
kiam tikslui dar netarnauja. Paga
liau gal dar numatomas koks nors

(Atkelta iš 3 psl.) 
dautinos trinties. Tuo būdu šį orga
nizacija galėtų pasidaryti gyviausia 
ir judriausia lietuvių bendruomenės 
dalimi, šitokioje organizacijoje ga
lėtų išaugti tokie visuomenės veikė
jai, kurių taip pasigenda lietuvių 
bendruomenė visose veiksmo srity
se. Tačiau praktiškai gal ir nebūtų 
taip idealu, nes vyresnieji nepajėgs 
su savo sroviniais įsitikinimais pasi
likti nuošaliai. Vyresnieji ir šią or- 
ganzaciją norėtų panaudoti kaip 
šachmatus sroviniam žaidimuii. B. d.

Jb, Al A A a A dta A Jk Į Al ^1 A dh A Ai * A A A -Į

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

Hamiltone skyrius: <
293 Ottawa St. N., Hamiltan, Ont. Tel. 549-2005 4

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

P. T. SERVICE CENTRE (Buvo — A. P. Garage) 
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire) 
Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotj. 
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.

Assn.” svečiai. Jie čia aplankė eilę 
miestų ir išvyko atgal vasario 5 d. 
• • •

SPORTINIS LIETUVIŲ gyveni
mas žiemos mėnesiais gerokai ap
snūdęs. Kiek stipriau reiškiasi krep
šininkai ir šachmatininkai. Keturios 
lietuvių krepšinio komandos daly
vauja Marquette Parko pirmenybėse 
ir viena — Cicero, šachmatininkai, 
kurie neseniai susibūrė į lietuvių 
šachmatų klubą (pirm. VI. Karpuš- 
ka), kiekvieną penktadienį žaidžia 
Jaunimo Centre. Klubo pirmenybėse 
dalyvauja 14 asmenų. Dabar aktyviai 
pradėjo reikštis ir dr. Vytautas Pal- 
čiauskas, vienas iš pajėgiausių jau
nųjų šachmatininkų Amerikoje. Di
desnis lietuvių sporto įvykis Čika
goje bus balandžio 18-19 d., kai čia 
įvyks Š. Amerikos lietuvių krepšinio 
ir tinklinio pirmenybės.
• • •

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Daug 
triukšmo buvo sukelta dėl inž. Val
do Adamkaus paskyrimo į svarbią fe
deracine pareigavietę Čikagoj. Esant 
didelei opozicijai, į šias pareigas tu
rėjo būti nominuotas kitas žmogus, 
o inž. V. Adamkus, atrodo, gaus pa
našias pareigas kitame mieste. Apie 
tai jis paaiškino pasikalbėjime, per
duotame per “Margučio” radijo pro
gramą sausio 26 d. — Lietuvių fila
telistų draugija “Lietuva” išsirinko 
naują valdybą. Pirmininku yra Juo
zas žygas.

NORITE SUSIPAŽINTI SlT 
‘‘TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ 
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Visų rūšių automobilių išorės ' 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbst ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
TeL WA 14225 arta WA MMl

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinu tel LE 4 -1403 
30 Dewson St, Toronto, Ont

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS, Phm.B

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO 

METR.U IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944
urn win ■■■■ ■ ■■ ■

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teiki# patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus traukiniais. laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo o parūpina eismo priemones ekskursijoms
o agentūros iMuoti bilietai galioja visame pasaulyje b patarnauja atsfkviečhnt gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

231-2661;231-6226
3828 Bloor St. West, Islington I 
(PRIE SIX POINTS PLAZA> f

- j
CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 
STATOM IR TAISOMT.V. ANTENAS.

S32 - 7733
1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

D UŽPERI N RADIO and TV
TALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorite Garage ?ta9^ DBU„1? ?rKCo^ee;
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

DR. E- ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas'

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUV1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE 

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

Parduodamas
ĮVAIRIAIS KIEKIAIS 

nepasterizuotas 
medus

KORIAIS AR INDUOSE.
Skambinti tel. 534-0563

30 Dewson St, 
Toronto 4. Ont

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. S-4912.

NOTARAS
A LIŪDŽIUS, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: įstaigos 537-1708 
namų 279-7980

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

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE. 

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. 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.
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9JO vj.—6 v.v.

Dėl priėmimo stambinti telefonu



tfi TORONTO
Šv. Jono Kr. par. žinios
— Laisvės paminklo ir Lietuvos 

kankiniams dedikuotos koplyčios lie
tuvių kapinėse užbaigimo darbai, ko
misijai priėmus dali Romo Astraus
ko projektą, bus užbaigti kapinių 
įsisteigimo dešimtmečio sukakčiai 
gegužės mėnesio pabaigoje. Nuošir
di padėka komisijos ekspertams: 
dail. Telesforui Valiui, architektams 
Vaclovui Liačui ir Vytautui Petru
liui.

— šis penktadienis yra vasario 
mėnesio pirmasis. Pamaldos vakare 
7.30 v. Po rytinių pamaldų lankomi 
ligoniai.

— A. a. Pranas Balsevičius laido
jamas vasario 4, 10 v.r., iš par. baž
nyčios lietuvių kapinėse. Velionies 
sūnui ir šeimai, gyvenantiems Ota
voje, nuoširdi užuojauta. Taipgi nuo
širdi užuojauta Birutei Simonaitie- 
nei, staigiai mirus jos vyrui a.a. Juo
zui Simonaičiui, palaidotam praėju
sią savaitę iš šios bažnyčios liet, ka
pinėse.

— Artėjant Vasario 16 Lietuvos 
laisvės paskelbimo dieną paminėti 
atskuba lietuviškasis jaunimas, šį 
sekmadienį 10 vj. parapijos bažny
čioje iškilmingas pamaldas turės abu 
Toronto skautų tuntai, o 2 v. po 
pietų — koncelebracinės pamaldos 
Toronto ateitininkams moksleiviams, 
jų tėvams ir kitiems.

— Šį sekmadienį 11 vai. Mišios už 
a.a. Joną Jokubyną ir visus šeimos 
mirusius; 12 v. — už a.a. Vytautą 
Paškovičių.

Jaunimo dainos ir muzikos 
popietę rengia K. L. K. Moterų 
Dr-jos šv. Jono Kr. parapijos 
skyrius kovo 15, sekmadienį, 4 
v. p.p. parapijos salėje. Meninė 
priežiūra — muziko St. Gailevi- 
čiaus. Jaunimas, norintis ir ga
lintis pasirodyti, prašomas iki 
vasario 15 d. paskambinti tel. 
763-2529 R. Sirutienei, 536-8896 
A. Smailienei, 531-0954 V. Ot- 
tienei.

Mirusieji. Sausio 31 d. šv. 
Juozapo ligoninėje mirė a. a. 
Pranas Balsevičius, 76 m. am
žiaus. Kilęs nuo Šiaulių. Lietu
voje vertėsi prekyba. Pašarvo
tas Turner a. Porter laidotuvių 
namuose Roncesvalles gt. Laidok 
jamas vasario 4, trečiadieni, 10 
v.r., iš šv. Jono Kr. bažnyčios 
lietuvių kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinosi velionies sūnus, gyve
nąs Otavoje. A.a. Jonas Paurys, 
74 m., mirė Port Colbome, Ont. 
Palaidotas vasario 2 d. lietuvių 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpino
si testamento vykdytojai — Ma
rija Jurkštienė* ir Jurgis Straz
das. — A.a. Ona Apanavičienė, 
81 m., gyvenusi Hamiltone, pa
laidota vasario 3 d. Toronto lie
tuvių kapinėse iš Hamiltono 
Aušros Vartų bažnyčios.

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto rengto vakaro loterijai 
laimikius aukojo: dail. H. žmui- 
dzinienė -— paveikslą, Pr. Bal- 
tuonis — šakninę skulptūrą, 
“North Silva” — spiningą, 
“Parkside Meat” — dešrą, Mar
gio vaistinė — lūpų pieštuką ir 
odekolono bonkutę, Alpha Ra
dio {p. čižikas) — dvi ilgo gro
jimo plokšteles, p. Gapučiai — 
Lietuvos albumą, p. Rasiulienė 
— tortą, p. Ledai — stalo lem
pą, “Mohawk Furniture” — 
kambarinę lempą, tėvų komite
tas — tauriosios bonką.

I Fleet Electric Co. Ltd.
I ELEKTROS RANGOVAS 
f Atlieku visus elektros 
j i rengimo darbus Toronte 
I 923-7194. Sav. A. Čeponis

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autevežimio draudą. 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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILDYMO DARBUS.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W.. 
TORONTO 3. 

Tel. LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

V. ir V. IVANAUSKAI

BARONESSA BEAUTY SALON
Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252

2265 BLOOR St W., kampas Bloor-Durie gatvių 

Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas,
» ■

perukai ir t. t. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdi užuojauta Alg. Vaičiū

nui iš Whitby, Ont., Lietuvoje mirus 
jo mamytei.

— Šeštadieni, 9.30 v., šv. Mišios 
už a.a. U. Skilandžiūnienę, užpr. sū
naus Prano ir jo šeimos; sekmad., 10 
v. — už a.a. V. Umbrasą, užpr. p.p. 
Augaičių, Chvedukų, Siekių ir Stalio- 
raičių.

— Sis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpaž. ir Komunija — 
7, 7.30 ir 8 v.r. ir 7.30 v. vak. Ligo
niai ir seneliai sakramentais aprūpi
nami iš anksto susitarus.

— Sį sekmadienį — speciali vys
kupijas rinkliava imigrantų ir Afri
kos misijoms.

— Pirmosios Komunijos, kateche
tinės ir religinės pamokos gimnazis
tams bei lituan. seminaras — įpras
ta tvarka.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Coolmine Rd. ir Islingtone.

— Nuoširdi padėka par. chorams, 
solistams, muz. S. Gailevičiuiir kun. 
Br. Jurkšui už malonų koncertą, ku
ris buvo surengtas kun. Jurkšo 10- 
mečio darbui su par. chorais pami
nėti. Kun. Jurkšui daug -ir kūrybin
gų metų!

— T. Ambrozijos yra išvykęs į 
Otavą dalyvauti vidurio Kanados ka
talikų kunigų konferencijoje.

— Suaugusių ir studentų chorų re
peticija — ketvirtadienį, 7.30 v. v., 
par. auditorijoje. Kartu su “Varpu” 
repetuojama Vasario 16 d. programa. 
Vaikų choro repeticijų penktadie- 
nais vasario mėnesį nebus; vietoj jų 
kas sekmadienį po 10 v. Mišių bus 
trumpa repeticija prie vargonų.

— Par. tarybos prezidiumo ir visų 
sekcijų posėdis — šį trečiadienį, sau
sio 4, 7.30 v.v., parodų salėje. Daly
vavimas būtinas — peržvelgiama pr. 
metų veikla ir par. ekonominė padė
tis, ruošiamasi par. visuotiniam su
sirinkimui.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas — šį sekmadienį, vasario 8, 
5 v.v., par. auditorijoje. Renkant pa
rapijos tarybą, iš siūlomų kandidatų 
iš anksto pasirūpinama jų sutikimu. 
Visi parapijiečiai kviečiami daly
vauti.

— Parapijos metines rekolekcijas 
ves kun. Vyt. Zakaras iš Putnam, 
Conn. Jos bus nuo kovo 15 d. iki Ve
lykų.

— Visi parapijiečiai kviečiami at
silankyti į Mažosios Lietuvos Mote
rų Dr-jos tradicinį šiupinį vasario 
10, antradienį, 7 v.v.

— Tradicinis šios parapijos mote
rų dr-jos Užgavėnių balius — šį 
šeštad., 7.30 v.v., par. auditorijoje.

Ruošiant šiemetini“TŽ”spau- 
dos balių, talkon atėjo visa eilė 
asmenų, kurie mielai dirbo įvai
riose tarnybose. Rengėjai jiems 
nuoširdžiai dėkoja. Speciali pa
dėka buvusiai “TŽ” administra
torei Felicijai Urbonienei ir 
Vyt. Urbonui, turintiems gėly
ną, už gėles, taip gražiai puo
šusias spaudos baliaus stalus, 
sceną ir programos atlikėjus.

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 52-ji sukaktis minima 
vasario 22, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Ryersono instituto salėje. Daly
vauti kviečiami ir lietuviai.

Dr. J. Žmuidzinas, fizikas, 
lankėsi pas savo tėvus Toronte. 
Jis dalyvavo fizikų konferenci
jose su paskaitomis Čikagoje, 
Evanse ir Otavoje.

PER “TŽ” SPAUDOS BALIŲ sau
sio 31 d. Prisikėlimo salėje sukeis
tas Juozo Petravičiaus apsiaustas. 
Paėmęs per apsirikmą ne savo ap
siaustą prašomas skambinti J. Petra
vičiui LE 7-7425.

PARDUODAMA BENZINO STOTIS 
prie 11 kelio, 5 mylios į šiaurę nuo 
Barrie; dviejų vietų garažas, gyve
namas butas su 2 miegamaisiais, 2 
akrų sklypas su gražiu upeliu, tin
kamu žuvauti ir plaukioti. Gera vie
ta mechanikui, sporto verslui, mo
teliams, “drive-in” restoranui. 
Skambinti JUOZUI GRYBUI. Tel. 
369-6625 arba Barrie 705-728-8868, 
arba CHOLKAN a. Co. Ltd. REAL
TORS.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė moteriai prie Baby Point. 
Skambinti teL 763-1289.

"parduodami du šuniukai 
vokiečių Haskes veislės, 3 mėnesių. 
Gydytojo adatos duotos. Teirautis 
LE 1-5243.

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

kambarius. TeL 5354724.

IŠNUOMOJAMAS n augštas su 
atskira prausykla nuo vasario 1 d. 
Skambinti tel. 533-7306.

JAUNA LIETUVIU ŠEIMA jieš- 
ko lietuvės moters dviem vaikam 
prižiūrėti popietėm ir lengvai namų 
ruošai Bloor St. W. — Etobicoke ra
jone. Geras ' atlyginimas. Skambin
ti tel. 2394072.

h

k

KVIEČIAME UŽSIGAVĖTI
vasario 7 dienų. Prisikėlimo parapijos salėje

Užgavėnių valgiai, stiprinantys gėrimai, gausi loterija, me
ninė programa. {ėjimas-53.00 (įskaitant vakarienę).

Visus tautiečius dalyvauti kviečia rengėjos — Maiosios Lietuvos Moterų Draugija

GALĖSITE PASIVAIŠINTI žvakių šviesoje 
prie papuoštų stalų. Bufete — vėdarai, 
bulvinės dešros, koldūnai ir gaivinantys 
gėrimai.

Pradžia 7.30 v. v. Įėjimas — $2.50, studentams $1.00. Stalus rezervuoti tel. 249-1047. 
Rengėjos: Prisikėlimo parapijos kat. moterų skyrius

VASARIO 10, ANTRADIENĮ, 7 v.v., PRISIKĖLIMO SALĖJE 

tradicinis mažlietuviu
ŠIUPINYS

Tradicinis Užgavėnių
VAKARAS

VASARIO 10, ANTRADIENĮ, 7.30 v. v., 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje. 
VISI ATSILANKĘ BUS PAVAIŠINTI ŠILTA

VAKARIENE, 
koldūnais, dešromis su kopūstais, blynais, 
kava, spurgomis ir žagarėliais.

BUFETE — stiprūs ir gaivinantys gėrimai 
LOTERIJA, ŠOKIAI ir ŽAIDIMAI.

I
VISI MALONIAI KVIEČIAMI 

Įėjimas — $2.50, studentams — $1.00
K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad sausio 12 d. 
Lietuvoje mirė mūsų mylimas brolis ir dėdė

DR. VACLOVAS TIŠKUS
Šv. Mišios bus laikomos vasario 8 d., 11 vai.
Liekame nuliūdę —

Jadvyga Baltrušaitienė, Virgilijus Baltrušaitis, 
Vanda Jučienė, Vytautas Jučas, 

Irena Kalvaitienė

Pr. Baltuonio medžio šaknų 
skulptūrų parodos atidarymas 
— šį šeštadienį, vasario 7 d., 3 
v.p.p., Prisikėlimo parodų salė
je. Lankymo valandos: šeštadie
nį, vasario 7, nuo 3 v. p.p. iki 
10 v.v.; sekmadienį, vasario 8, 
nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. Parodą 
rengia KLK Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo skyrius.

John G. Diefenbakeris, buvęs 
Kanados ministeris pirminin
kas, federacinio parlamento na
rys, aktyviai tebesireiškiąs po
litiniame gyvenime, sutiko pa
sakyti pagrindinę kalbą angliš
kojoje Vasario 16 minėjimo da
lyje Toronte. Pavergtosioms 
tautoms jis žinomas kaip drąsus 
politikas. Būdamas Kanados 
min. pirmininku, jis pasakė at
virą kalbą Jungtinėse Tautose 
Niujorke prieš tautų pavergė
jus, jų tarpe ir Sov. Sąjungą. 
Kanados lietuviams jis, be to, 
žinomas ypač savo palankumu 
sprendžiant dabartinio Lietuvos 
gen. konsulo paskyrimą. Už tai 
jam Kanados lietuviai š.m. Va
sario 16 proga nori išreikšti sa
vo dėkingumą.

Lietuviškoji radijo programa 
“Tėvynės prisiminimai”, kurios 
vedėjas yra J. R. Simanavičius, 
pastaruoju metu buvo perduo
dama iš Oakvillės radijo stoties 
šeštadieniais nuo 3.30 v.p.p. iki 
4.30 v.p.p. Nuo š.m. vasario 2, 
pirmadienio, ji perkelta j Toron
to FM radijo stotį CHIN ir per
duodama banga 101 nuo 4 v.p.p. 
iki 5 v.p.p. kasdien, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius. 
Programa iš Oakvillės radijo 
stoties panaikinta. Angliškoji 
radijo programa “Songs of the 
Amber Coast”, skirta visiems 
baltiečiams, bus perduodama 
banga 1250 nuo vasario 14, šeš
tadienio, 3-4.30 v.p.p.

VIENINTELE KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATORA- 
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, jvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt R.N.A. 
natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Av% Toronto 154, Ont. 
Tek LE 3-8008. • "" •

TURĖSITE PROGĄ aplankyti Pr. Baltuonio 
šakninių skulptūrų parodų, pamėginti 
laimę turtingoje loterijoje ir pasišokti 
grojant D'Amico orkestrui.

Sukaktuvinis Prisikėlimo pa
rapijos chorų koncertas, skirtas 
paminėti chorvedžio kun. Br. 
Jurkšo dešimties metų darbo su 
tais chorais sukakčiai,* buvo su
rengtas vasario 1 d. Pilnutėlė
je parapijos salėje jau prieš 
koncerto pradžią vyravo jauni
mas, užėmęs visas priekines ei
les. Su giedra nuotaika laukė 
koncerto pradžios ir vyresnieji, 
nes žinojo, kad programoje da
lyvauja apie 140 choristų — su
augusių, studentų ir * vaikų. 
Spausdinta programa rodė net 
penkias dalis. Pirmiausiai pasi
rodė suaugusių ir studentų 
jungtinis choras. Jis padainavo 
6 dainas, daugiausia lietuvių 
kompozitorių. Ta proga klausy
tojai sukėlė ovacijas kompoz. S. 
Gailevičiui už jo naujai sukurtą 
dainą “Oi toli, toli”. Moterų 
choras padainavo dvi S. Gaile- 
vičiaus sukurtas dainas — “Lau
kiu vis” ir “Mūsų žemė Lietu
va”. Pastaroji buvo padainuota 
scenoje pirmą kartą, čia ir vėl 
publika pagerbė kompozitorių 
plojimu. Ypač gražiai nuskam
bėjo A. Bražinsko “Nemunėli, 
Nemunėli”. Visus maloniai nu
teikė vaikų choras savo naujo
mis uniformomis ir dainavimu. 
Bene įspūdingiausia daina buvo 
“Do-re-mi” iš filmo “The Sound 
of Music” su soliste Linda Mar
cinkute. Vaikų choro pasirodv- 
mo proga buvo pagerbta Angelė 
Mikalauskaitė iš Hamiltono, pa
siuvusi chorui uniformas. Jung
tinis choras atliko “Pempei, 
pempei” ir Br. Budriūno kan
tatą (žodžiai B. Brazdžionio) 
“Lietuvos šviesos keliu”. Solis
tų dali atliko L. Marcinkutė ir 
J.’ Vaškevičius, akompanavo St. 
GaileviČius. Visam koncertui di
rigavo kun. Br. Jurkšas. akom
panavo L. Marcinkutė. Kantata 
skambėjo įspūdingai, bet dar 
neišbaigtai* Po koncerto žodi 
tarė Prisikėlimo Dar. klebonas 
kun. P. Barius, OFM, ir išreiš
kė kun. Br. Jurkšui padėka, o 
chorai ir publika sugiedojo “Il
giausių metų. Tai buvo įvertini
mo ženklas ir chorvedžio, ir 
choristų darbo bei jų pastangų 
puoselėjant lietuviškąją dainą.

į

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” spau
dos balius sausio 31 d. praėjo 
labai sėkmingai. Dalyvių buvo 
ne tik iš Toronto, bet ir Hamil
tono, Delhi, Londono ir kitų vie
tovių. Puikią meninę programą 
atliko Klevelando vyrų oktetas, 
vadovaujamas R. Babicko. Jo at
liekamieji dalykai buvo lengvo 
žanro, pritaikyti vakaro nuotai
kai. Vieni jų buvo lietuviškos 
dainos, kiti — tarptautiniai kū
riniai lietuvių kalba. Oktetas 
dainavo beveik ištisą valandą, 
bet klausytojai vis plojo ir pra
šė daugiau. Po koncerto okteto 
vadovui įteikta rožių pynė, ki
tiems prisegta po rožę. Vakaro 
pranešėjui V. Birietai padėko
jus už meninę programą, prasi
dėjo šokiai, lydint D’Amico or
kestro garsams. Publikoje matė
si nemažai jaunimo. Svečių tar
pe buvo gen. kons. dr. J. Žmui
dzinas, fizikos dr. J. Žmuidzi
nas iš Los Angeles, PLB švieti
mo tarybos pirm. A. Rinkūnas, 
KLB pirm. dr. S. Čepas, Toron
to savivaldybės tarybos narys 
narys O’Donohue su Ponia, 
prof. R. Mitalas ir kt. Tai buvo 
vakaras, kuriame susitiko seni 
pažįstami, “TŽ” skaitytojai, rė
mėjai, bendradarbiai. Visi lin
kėjo laikraščiui geriausios sėk
mės. Apgailėtinas tik jau iš se
niau įsigalėjęs paprotys — at
sinešti savo “mikes”. Jos prie
spaudos rėmimo tikrai neprisi- grižo iš Floridos, kur praleido- 
dėjo.

Spaudos baliaus loterijoje, 
skirtoje “TŽ” paramai, buvo 15 
laimikių. Dail. Dagio skulptūrą 
“Meditacija” laimėjo V. Bube- 
lis, dail. A. Tamošaičio paveiks
lą “Nakties audra” — O. Drąsu- 
tienė, dail. L. Urbono paveikslą 
“Likimo sparnai” — A. štrėmi- 
kis, Pr. Baltuonio šakninę skulp
tūrą “žirgas” — R. Pleinienė, J. 
Tumosos “Nordmende” rekor
derį — D. Zulonienė, J. Gliau
dės romanus (po du) — B. Put- 
na, E. Draudvilienė, A. Štrėmi- 
kis, “Mohawk Furniture” stalo 
lempą — V. Kastytis, A. Aršti- 
kaitienės menišką kepinį “Bara
vykai” — A. Vanagas, “Parksi
de Meat Market” dešrą — E. 
Krikščiūnienė, Kohl a. Frisch 
kalėdinių kortelių rinkinį — I. 
Adomaitis ir A. Bumbulis, p. 
Sondienės tortą — A. Raščius, 
windsoriečio M. Kizio dovaną 
“TŽ” prenumeratą naujam skai
tytojui — E. Lukošienė. Taigi, 
iš spaudos baliaus daug kas grį
žo turtingesnis. Rengėjai nuo
širdžiai dėkoja visiems laimikių 
davėjams, kurie įgalino suruoš
ti tokią gausią ir vertingą lote
riją.

Laisvės paminklas. 1970 m. 
sausio 27 d. Šv. Jono Kr. par. 
klebonijoje įvyko posėdis To
ronto lietuvių kapinėse statomo 
Laisvės paminklo ir kankinių 
koplyčios vitražo reikalu. Posė
dyje dalyvavo dail. T. Valius, 
archit. V. Liačas, archit. Vyt. 
Petrulis, KLB Toronto apyl. val
dybos pirm. L. švėgždaitė ir lie
tuvių kapinių tarybos pirm, 
kun.* P. Ažubalis. Komisija, su
sipažinusi su dail. R. Astrausko 
pateiktu vitražo-skulptūros pro
jektu, rado: 1. dail. R. Astraus
ko pateiktas projektas simboli
zuoja laisvės idėją ir turi lietu
višką elementą; 2. estetiškas ir 
originalus: 3. papildo pagrindi
nę paminklo ir koplvčios idėja. 
Paminklo ir koplyčios vitražo 
bei skulptūros darbai pavesti 
atlikti jaunam Toronto dail. Ro
mui Astrauskui, kuris jau pra
dėjo darbą. Koplyčios priekyje 
bus įrengti geležinių virbų var
tai, kurių projektą ruošia dail. 
T. Valius. Visi darbai numatyti 
baigti gegužės mėnesio gale. Tuo 
metu sueina 10 metų nuo lietu
viškųjų kapinių įsteigmo.
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Ki MONTREAL
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ - VASARIO 16 MONTREALYJE 
minima vasario 15, sekmadienį

PAMALDOS—11 v. Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero para
pijų bažnyčiose. Organizacijos dalyvauja su vėliavomis 
IŠKILMINGAS AKTAS — 3 v. p. p. Ecole Normale de 
Musique salėje, 4873 Westmount Ave., Westmount, 
Que. Salė pasiekiama iš Sherbrooke West važiuojant 
j šiaurę Claremont gatve
PROGRAMOJE: "Nepriklausomos Lietuvos" redakto
riaus paskaita, Sesers Jurgitos Saulaitytės ir dr. Henri
ko Nagio poezija, Aušros Vartų parapijos oktetas, mo
terų choras ir mišrus choras

Visi maloniai kviečiami dalyvauti

KLB Montrealio seimelio prezidiumas

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės — Vasario 16 minėji
mas įvyks gražioje Ecole Nor
male de Musique salėje, 4873 
Westmount Ave., Westmount, 
Que. Norima minėjimą padary
ti sklandų, trumpą ir pradėti 
be pavėlavimų, šiais metais prie 
įėjimo bus tik vienas aukų la
pas, tačiau su dviem skiltim: 
viena skirta aukoms minėjimo 
rengėjui — KLB Montrealio 
seimelio prezidiumui, antra — 
aukoms Tautos Fondui. Aukoto
jai prašomi savo nuožiūra duo
damą sumą paskirstyti.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas yra 
gera proga kiekvienam lietu
viui atiduoti savo vienkartinę 
metinę auką lietuvybės reika
lams. O jų yra daug, net ir vie
tinių. Tačiau ko galima laukti 
iš neseniai Tamstų išrinkto nau
jo seimelio, jeigu kasoje yra tik 
$70? Parama seimelio prezidiu- 
mmui yra auka lietuvybės išlai
kymui emgiracijoje, o parama 
Tautos Fondui yra auka mūsų 
laisvės kovai, kurią veda VLI- 
Kas ir kitos centrinės mūsų lais
vinimo organizacijos. Praeitą 
savaitę maža Cote St. Luc žydų 
kolonija savo veikėjo Normąn 
Spector pagerbimo vakarienės 
proga sudėjo Izraeliui $235,000. 
Teisybė, mes nesame tokie tur
tingi kaip žydai, bet ir netokie 
vargšai, kad Vasario 16 minė
jimas rengėjams baigtųsi nuo
stoliu, kaip tai atsitiko pernai. 
Būkime duosnesni! Pr. R.

Jonas Zabieliauskas artimų 
draugų būrelyje atšventė savo 
50 metų sukaktį.

Bronė ir Jonas Lukoševičiai 

žiemos atostogas.
A. ir Vyto Zubų duktė Dana 

su vyru iš Virginijos atvyko ap
lankyti tėvų ir paatostogauti 
Laurentidų kalnuose.

L. K. Mindaugo šaulių kuopos 
scenos mėgėjų grupė sausio 20 
d. Aušros Vartų par. salėje me
tinio šaulių baliaus proga suvai
dino vieno veiksmo montažą 
“Praamžių vainikas” (Lietuvos 
likimo tragedija). Laikotarpis 
pavaizduotas nuo žilos senovės 
iki šių dienų. Vaidintojai dau
giausia deklamavo Maironio ir 
kitų lietuvių poetų patriotinius 
eilėraščius. Veiksmas vyko miš
ko gilumoje po senu ąžuolu, kur 
vaidilutės kurstė aukurą. Artis- 
tai-mėgėjai įdėjo daug darbo. 
Vaidila — A. Sušinskas pasigė
rėtinai atliko savo vaidmenį — 
išmoko daugybę eilėraščių. Par
tizanas J. Zavys jautriai vaidino. 
Balsas iš užscenio buvo perdaug 
verksmingas. Kad" nereikėtų

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:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš ______________9%
čekių kredito iš ______  9%
Nekiln. turto iš____________ 9%
Įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas___ _ 5,0%
Šerus (numatyta) ............. 6,0%
Taupomąsias s-tas______ _ 6.5%
Term. ind. 1 metams___ 7.25%
Term. ind. 2 metams___7.75%
Term. ind. 3 metams .... 8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
$2.000 šėrų sumos. -

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%) 

Kasos valandos: 1465 De Steve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius. -

šaukti, balso pastiprinimui rei
kėtų naudoti mikrofoną. Mon
tažą paruošė ir režisavo J. šiau- 
čiulis. Daug kas gyrė šaulius, 
kad nebijojo darbo ir suruošė 
vaidinimą. J. L.

“Lito” narių visuotinis meti
nis susirinkimas — kovo 14, 
šeštadienį, 4 v.p.p., šv. Kazimie
ro par. salėje, 3426 Parthenais 
St., Montreal 315, Que. Bus ren
kami du nariai į valdybą, vienas 
į kredito komisiją, vienas į re
vizijos komisiją. Kvietimai į su
sirinkimą, darbotvarkė ir apy
skaita nariams bus išsiuntinėti 
vasario mėnesį.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Bilietai Kazimierinių vakarie

nei jau gaunami. Visi kviečiami bi
lietus įsigyti iš anksto, nes paskuti
nę savaitę prieš vakarienę jie bus 
platinami ir kitataučių tarpe. Tad 
prie įėjimo gal bus sunkiau jų gau
ti. Klebonas ir par. komitetas nuo
širdžiai prašo parapijiečius paauko
ti vakarienės loterijai fantų-dovanų. 
Ypač kreipiamės į Kazimierus ir Ka- 
zimieres. Visų aukotojų pavardės bus 
skelbiamos svetainėje vakarienės 
metu. Jeigu kam nebūtų patogu fan
tą įteikti vakarienės metu, prašome 
įteikti klebonui betkurį sekmadienį 
po pamaldų arba par. komiteto na
riams. Mielai paimsime Jūsų dovaną 
ir iš namų. Skambinkite: 351-2199 
K. Ambrasui.

— Tėv. J. Aranauskas, SJ, kurį lai
ką viešėjęs mūsų parapijoj, grižo į 
Čikagą.

— Užpraeitą sekmadienį surinkta 
$156.27. K. A. *

Aušros Vartų par. žinios
— Savo 50 metų gyvavimo atšven

tė Sv. Kazimiero parapijos Šv. Elzbie
tos Draugija.

— Vasario 6 — pirmasis mėnesio 
penktadienis. Vakare 6.30 v. bus 
šventoji valanda ir 7.30 vakarinės 
Mišios.

— Keliom dienom sustoti Montrea- 
lyje žada kun. G. Kijauskas, SJ, lie
tuvių jėzuitų provincijolas. Tikimės, 
kad pas mur jis bus vasario 7-8 d.

— Montrealyje lankėsi N. P. Mari
jos seserų vienuolijos vyresnioji Mo
tina Aloyza iš Putnam. Conn.

— Grįžo kun. S. Kulbis, SJ, pava
davęs vieną kleboną JAV-se. Kun. K. 
Raudeliūnas, SJ, dokumentų reika
lais buvo išvykęs į JAV.

— Sausio 23 d. Cote-des-Neiges ka
pinėse palaidotas Jonas Sartanavi- 
čius-Sartan.

’— 1969 m. pakrikštyta 12 kūdikių, 
sutuokta 8 jaunavedžių poros, 12 pa
ruošta pirmajai Komunijai ir 17 Su
tvirtinimo sakramentui, išdalinta 
14.000 Komunijų, aplankyta 134 ligo
niai, palaidota 18.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $220.45.




