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Balsas šiapus ir anapus
Tarp visų mūsų sukakčių iškyla viena, kuri sušvinta ryškiau

sia šviesa, būtent, Vasario 16-ji. Tai diena, kuri simbolizuoja tautos 
proveržį į laisvę bei savitą istoriją. Nors Lietuva yra sena vals
tybė, skaičiuojanti savo amžių septyniais šimtais metų, tačiau 
nemaža jos praeities dalis buvo pridengta svetimųjų įtaka ir net 
vergija. O vergijos metais tauta savitos istorijos nekuria. Ji daly
vauja svetimuose žygiuose, kuriuose žūsta daugel jos sūnų, bet 
nuopelnai ir garbė įrašomi pavergėjo istorijon. Ji gamina daugel 
ekonominių gėrybių, bet jomis pirmoj eilėj pasinaudoja svetimie
ji. Ji sukuria daugel kultūrinių vertybių, bet žymi dalis nueina 
pavergėjo tarnybon. Pvz. kad ir dabartinėje Sov. Sąjungos paverg
toje Lietuvoje. Juk kiek jaunų vyrų žuvo raudonosios armijos 
eilėse, armijos, kuri kovojo ne* už Lietuvos laisvę, bet Maskvos 
imperiją! Daug ten gėrybių prigamina mūsų žmonės, bet patys 
mažai jomis tepasinaudoja, nes reikia pirmiausia pasotinti paver
gėjo ruso mases. Gražių dalykų sukuria lietuviai menininkai, bet 
pirmiausia jie turi atiduoti privalomą duoklę pavergėjui, šiais 
metais tai labai jau ryškiai matyti. Lenino šimtųjų metinių gimi
mo sukakties proga menininkai turi nertis iš kailio, kad ką nors 
sukurtų to dievaičio garbei., O kai lietuviai menininkai su daini
ninkų ir instrumentalistų ansambliais nuvyko Tadžikijos sostinėn 
atstovauti lietuvių menui, visi išsirikiavę aikštėje užtraukė “Dainą 
apie Leniną”. Taigi, pavergtieji lietuviai kuria, dirba, bet jų žy
giai skirti ne savo tautos istorijai.

* * *
Tiesa, neviską atiduoda tauta savo pavergėjui. Dalis jos kul

tūrinių vertybių ir ekonominių gėrybių pasilieka pačioje tautoje. 
Juk ir’kalėjime* žmonės kuria meną, rašo poeziją, mokslinius vei
kalus, o fiziniai darbininkai gauna šiokį tokį užmokestį, tačiau kas 
gali sakyti, kad tai normalus žmogaus gyvenimo kelias? Ir carų 
vergijos laikais lietuviai reiškėsi daugelyje sričių, bet nė per išti
są šimtmetį nesukūrė tikra prasme nei tautinės kultūros, nei eko
nominės gerovės. Kai atėjo Vasario 16-ji su valstybinės laisvės 
deklaracija, lietuvių energija prasiveržė pilna jėga visose srityse. 
Ko jie neįstengė sukurti per ištisą šimtmetį carų vergijoj, sukūrė 
per du dešimtmečius laisvėje. Per tą trumpą nepriklausomybės 
laikotarpį lietuvių tauta išsiskleidė nuostabiu žiedu. Kai palygini 
tuos carų vergijos ir karo paliktus griuvėsius, iš kurių kėlėsi ne
priklausoma Lietuva, su pasiektais rezultatais per 20 metų. — 
regi lietuvišką stebuklą. Ir jeigu ne naujai užgriuvusi rusiškoji 
vergija, šiandieną Lietuva būtų augštos kultūros ir gerovės kraš
tas su žymiai padidėjusiu gyventojų skaičiumi. Ak, sovietinė pro
paganda labai garsiai šaukia apie okupuoto krašto “laimę” bei 
klestėjimą, bet mažai kam drįsta parodyti. Sovietinėje sistemo
je ir kalinys turi girti savo dalią, rašyti apie savo “laimę”. Bet 
visa ta propaganda subyra, kai laisvai prakalba paties buvusio die
vaičio Stalino duktė, rašytojas A. Kuznecovas ir kiti. Taigi, faktai 
turi savo kalbą ir jokia propaganda negali jos pakeisti.

* ★ ★
Iš anapus Atlanto, iš sovietų pavergtos Lietuvos girdime bal

są, kartais net labai rėksmingą. Bet tai nėra lietuvių tautos bal
sas. Tai Maskvos balsas, išreiškiamas lietuvių kalbos žodžiais. Daž
nai jo reiškėjais būna lietuviai, kurių pavardės kartais suklaidi
na nelabai apdairius išeivius. Tų reiškėjų tarpe yra paklydusių 
tautiečių (jų buvo visais laikais),* karjeristų, vaidinančių lietuviš
kumo balsą, bet anaiptol neatstovaujančių tautai. Tuo įsitikinom 
stebėdami įvykius per 25 metus. Tikrasis tautos balsas Lietuvoje 
negali būti išreikštas, nes vergija padarė lietuvius tėvynėje tylin
čia tauta. Ta pareiga tenka laisvėje gyvenančiai išeivijai, kuri turi 
būti kalbančia ir net šaukiančia tautos dalimi. Tą pareigą jinai ir 
atlieka. Ji sudaro balsą, kurio pavergėjas negali nutildyti, nors to 
siekia įvairiom priemonėm. Jis siekia jį ne tik nutildyti, bet ir pa
daryti maskviniu balsu. Iki šiol tos pavergėjo pastangos nuėjo nie
kais. Išskyrus mažą komunistų grupę, lietuviškoji išeivija yra tvir
tas, tautos laisvei ištikimas balsas. Jis kalba visą laika apie Sov. 
Sąjungos Lietuvai padarytą skriaudą — prievarta atneštą vergija, 
jis viešai reikalauja Lietuvai laisvės, jis skelbia faktus apie reli
gijos persekiojimą, jis žadina naują Lietuvos nepriklausomybės 
viltį. Tiesa, tam išeivijos balsui kartais trūksta didesnės jėgos, ta
čiau jis visuomet gyvas, pavergėjo nenutildomas ir nepaperka
mas. Gali būti papirktas ar suklaidintas vienas kitas individas, bet 
visos išeivijos balsas — ne. Tai tarytum kolektyvinė sąžinė, kuri 
tautos laisvės išduoti negali. Pr. G.

Kanados prrjLLLL
TORONTO IR OTAVOS ARITMETIKA

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGOS PREMJERAS A. KOSYGINAS SPECIALIOMIS 

notomis įspėjo JAV, Britaniją ir Prancūziją sustabdyti karinę pa
ramą Izraeliui, pradėjusiam orinę ofenzyvą prieš Egiptą. Priešin
gu atveju Sovietų Sąjunga būsianti priversta parūpinti moder
niausių ginklų Egiptui. Prez. R. Niksonas savo atsakyme pabrėžė 
amerikiečių pastangas taikai Artimuosiuose Rytuose atstatyti ir 
pakartojo anksčiau padarytą įsipareigojimą parduoti Izraeliui 
ginklų, jeigu kiltų grėsmė šio krašto saugumui. Izraelio prem
jerė G. Meir prasitarė, kad Egipto bombardavimas būtų sustabdy
tas tik tokiu atveju, jei Egiptas nutartų laikytis karo* paliaubų. 
Prancūzijos prez. G. Pompidou, atsakydamas premjerui A. Kosy
ginui, pasiūlė grąžinti į Artimuosius Rytus Jungtinių Tautų , ka
riuomenės dalinius Mintis nė-•---------------------------------------

Kanados federacinis. ir pro
vinciniai finansų ministerial 
Kvebeko mieste aptarė krašto 
ekonomines ir finansines pro
blemas. Didžiausią triukšmą su
kėlė Ontario finansų ministerio 
Ch. MacNaughton * paskelbta 
Otavos “Baltosios knygos” kri
tika. Federacinis finansų minis- 
teris E. Bensonas “Baltojoj 
knygoj” numatytomis mokesčių 
reformomis tikėjosi turėti $630 
milijonų daugiau metinių pa
jamų savo iždui. Ontario minis- 
teris Ch. MacNaughton tvirti
na, kad federacinis iždas refor
mų dėka kasmet savo išteklius 
padidins $1.285.000.000. Susi
daro sunkiai beišaiškinamas 
$655 milijonų skirtumas tarp 
Otavos ir Toronto apskaičiavi
mu. Jie buvo padaryti skirtin
gais elektroniniais skaitytuvais. 
Kurie iš jų yra tikslesni, turės 
nustatyti specialiame posėdyje 
federacinės ir Ontario finansų 
ministerijų pareigūnai. Finansų 
ministerių konferencija buvo 
įvadas i premjerų susitikima, 
įvyksianti vasario 16 d. Otavo
je. Pagrindinis šio pasitarimo 
darbotvarkės punktas bus kova 
su infliaciia. Spėjama, jog 
premjeras P. E. Trudeau reika
laus sumažinti išlaidas trijų tur
tingiausiu provincijų Kanadoie 
— Ontario. Albertos ir Britu 
Kolumbiios. Šioje konferencijo
je pranešima nadarvs kainu ir 
pajamų komiteto pirmininkas J. 
You n v anie pramonės ir nrekv- 
bos atstovų reakcija i Otavos 
reikalavima sustabdyti kainų 
kėlimą ir tuo būdu pakirsti in-' 

fliacijos šaknis.
Žuvininkystės ministeris J. 

Davis apkaltino Sovietų Sąjun
gą ir Lenkiją besaikiu žuvies 
gaudymu Kanados rytinių pa
krančių vandenyse. Si operacija 
prasidėjo prieš keletą metų, kai 
sovietams ir lenkams trūko 
kviečių. Dabar ji yra pasieku
si tokią proporciją, kad ateity
je gali pritrūkti žuvies. Su de
šimtimis naujų laivų į žuvies 
gaudymą įsijungia ir R. Vokie
tija. J. Davis pasiūlė sudaryti 
tarptautinę tarybą, kuri prie 
Kanados krantų žvejojantiems 
kraštams įvestų metines žuvies 
sugavimo kvotas. Tik tokiu bū
du būtų galima reguliuoti na
tūralų žuvies prieauglį ir apsau
goti nuo visiško išnykimo.

Kanadiečių dėmesio yra ver
tas JAV vidaus reikalų sekreto
riaus W. Hickel prasitarimas 
spaudos konferencijoje, kad di
dysis tanklaivis “Manhattan” 
nėra išsprendęs Aliaskos naftos 
išvežimo problemos. Jis primi
nė daugelio kanadiečiu numato
ma navojų. kad tokie tanklaiviai 
nelaimės atveiu gali nafta už
nuodyti lediūrio vandenis. Prak
tiškesnė būtų naftotiekio vamz
džių liniia iš Aliaskos i JAV ry
tine pakrante. Amerika svarsto 
kelis tokiu linijų pasiūlymus. 
Viena jų iš Aliaskos būtu pra
vesta i Edmontona ir Čikaga, 
kita būtu nutiesta i Kanadai pri
klausančia Hudsono įlanką, iš 
kur tanklaiviai be vnatineu sun
kumu nafta salėtu gabenti i 
Niujorką bei kitus JAV rytinės

(Nukelta j 8 psl.)

Paulius Jurkus, Nežinomojo kario paminklas nepriklausomoje Lietuvoje. Jį nugriovė okupacinė 
Sov: Sąjungos valdžia. Tai buvo Lietuvos laisvės kovų simbolis; šviečiąs visam kraštui

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Lietuvos okupacija ir universitetai
Sausio 27 d. sukako 50 metų, 

kai Kaune buvo įsteigta pirmo
ji atsikūrusios Lietuvos augštoji 
mokslo Įstaiga — Augštieji Kur
sai, iš kurių per porą metų išrie
dėjo vėlesnis Vytauto Didžiojo 
Universitetas. Šitą reikšmingą 
sukakti paminėjo ne tik kaunie
čiai, bet ir vietinė spauda bei 
visuomenė. Deja, sukakties pri
siminimas, nežiūrint visų valdiš
kos propagandos pastangų, toli 
gražu nesukėlė šventiškos nuo
taikos, tik pažadino daugiau me
lancholiškų minčių. Juk iš tik
rųjų labai nejauku, lygiai kaip 
neišvengiama prisiminti, kad 
kaip tik šiemet sukanka 20 me
tų, kai Kauno universitetas bu
vo išardytas ir vis delsiama jį 
atgaivinti.

Antras universitetas
Negalima sakyti, kad šiuo me

tu Lietuvoje būtų mažai rūpi
namasi augštojo mokslo Įstaigų 
padėtimi ir ateitimi. Eilė ženklų 
rodo, kad pastaraisiais metais 
tas susirūpinimas tapo visuoti
niu ir virsta tiesiog nerimu, kad 
atsakingieji sluogsniai nesiryžta 
iš esmės spręsti reikalo, tenki
nasi antraeilės reikšmės spren
dimais ir tik trypia vietoje.

Jau ne nuo šiandien visiems 
aišku, kad Lietuvoje verkiant 
reikia antrojo universiteto. Dėl
to neabejoja dabar nė tie, kurie 
1950 m. gale iš baimės ar patai
kavimo pritarė Kauno universi
teto likvidavimui. Negalima pil
nai pateisinti tokio trumpare
giško veiksmo, tačiau jį tada dar 
buvo galima kiek suprasti, atsi
žvelgiant į nepaprastai sunkias 
pokario metų sąlygas. Dėl karo, 
pasitraukimo, suėmimų ir trė
mimų smarkiai sumažėjus aka
demikų skaičiui, kaikam atrodė 
protinga vietoj dviejų silpnų 
universitetų turėti vieną stiprų*. 
Visas jėgas sutelkus viename 
universitete, buvo galima tarp 
kitko ir veiksmingiau gintis nuo 
rusų antplūdžio. Dabar tokie iš
skaičiavimai daugiau nebegalio
ja. Prisiaugintas pakankamas 
skaičius įvairių sričių specialis
tų, kurių užtektų ir trečiam uni
versitetui. Sovietams kiniečių 
grėsmės akivaizdoje susirūpinus 
azijinės erdvės demografiniu 
skystumu, visai kitokioje švie
soje atsidūrė rusiškojo elemen
to brovimosi klausimas.

Lietuviai atsilieka
Bet svarbiausia ir labiausiai 

verčianti priežastis — tai pasku
tiniame dešimtmetyje Įvykusieji 
gilūs Lietuvos visuomenės 
struktūriniai poslinkiai, šiuolai
kinės technologijos poveikyje 
sparčiai pramonėjančiam ir 
miestėjančiam kraštui reikia vis 
daueiau ausštų kvalifikacijų 
darbo jėgos. Nors studentu skai
čius pastaraisiais metais Lietu
voje gerokai šoktelėjo ir, skai
čiuojant 10.000 gyventoju san- 
tykiu, priartėjo prie sąjunginio 
vidurkio, tačiau atsilikimas dar 
neįveiktas. Pvz. užtenka paly
ginti lietuvius su žvdais. kurių 
visoje Sov. Sąjungoje nėra dau
giau. kaip lietuviu, tačiau 1967 
—68 m.m. augštosiose mokyklo

se mokėsi 110.000 žydų studen
tų ir tik 47.000 lietuvių. Taigi, 
mažiau nei pusė. Dar didesnis 
skirtumas lietuvių nenaudai, pa
lyginus atitinkamus mokslo dar
buotojų skaičius — 59.000 žydų 
ir tik 6.000 lietuvių. Reikia pri
durti, kad šiais svarbiais rodik
liais lietuviai atsilieka ne tik 
nuo žydų, bet ir nuo eilės kitų 
tautybių, tame terpe,-r- estų ir 
latvių. ’>

Aišku, kad -esamo atsilikimo 
negalima viena diena Įveikti, to
dėl juo labiau nerimą kelia at
sakingųjų partijos ir švietimo 
organų Vilniuje nerangumas ir 
tūpčiojimas. Būtų nerimta juos 
kaltinti, kad jie nemoka skaityti 
savo statistikos ar nesupranta 
augštojo mokslo svarbos, ku
riant naują visuomenę, kuri bū
tų pajėgi išlaikyti žingsni su 
šiuolaikinio gyvenimo pažanga. 
Deja, visos ligšiolinės priemo
nės geriausiu atveju tebuvo ne
ryžtingi mostai, nedrįstant tik
rovei pažvelgti Į akis.

Vilnius, Kaunas, Klaipėda
Prie tokių mostų pirmoje ei

lėje reikia priskaityti paskuti
niųjų metų pastangas pakelti 
specialistų su specialiuoju vidu
riniu mokslu ruošimą, šioje sri
tyje padarytas žymus šuolis — 
Lietuva pirmauja. Pernai rude
ni atidaryta Vilniuje dvyliktoji 
Lietuvos augštoji mokykla. Ta
čiau Klaipėda, kurioje šiuo me
tu jau gyvena apie 150.000 gy
ventojų ir kur ypač jaučiamas 
tikras humanistinės kultūros ba
das, neturi nė vienos augštosios 
mokyklos.

Nuo 1963-64 m.m. Kaune vei
kia Vilniaus universiteto “bend
ramokslinis fakultetas”, kuria-

Visu tikslas- nepriklausoma Lietuva
Lietuviai,
Vasario 16-sios išvakarėse Vy

riausias Lietuvos * Išlaisvinimo 
Komitetas kreipiasi į visus lietu
vius pavergtoje tėvynėje, Sibi
ro tremtyje ir išeivijoj. Iš tėvy
nės ištremtuosius giliai užjau
čiame ir nepalūžusiems išlikti 
linkime. Tėvynėj okupanto prie
spaudą nešančius prašome iš
tverti ir savo darbus bei žygius 
gristi nepalaužiamu Lietuvos 
nepriklauomybės atstatymo ti
kėjimu. Išeivijoj išblaškytuo
sius raginame visada prisiminti, 
kad pavergta tėvynė iš mūsų 
laukia ištikimybės ir aukos jos 
laisvės sugrąžinimui paspartinti. 
Kviečiame sutelkti visas mūsų 
pastangas Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vadovy
bėje, derinti kiekvieną asmeni
ni ar organizacinį įnašą i Lietu
vos laisvė kovą ir duosniai rem
ti jo vykdomus laisvinimo dar
bus. Vasario 16 proga Jūsų gau
si auka įgalins tuos darbus 
plėsti, tobulinti ir naujas mūsų 
intelektualines jėgas jų vykdy
mui sutelkti.

Lietuvių tautos apsisnrendi- 
mas atstatyti Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę buvo paskelb
tas Lietuvos Tarybos Vasario 16 

me studentų skaičius jau išaugo 
iki tūkstančio. Tai vis ženklai, 
kad “valdžia ir partija” jaučia 
reikalą,-tačiau kažko dar trūks
ta. Vaizduotės? Pasiryžimo? Juk 
pridėjus buvusio universiteto li
kučius — Politechnikos ir Me
dicinos institutus — prie “b. fa
kulteto” ir atidavus visuomeni
niams mokslams šiandien jiems 
priklausančią duoklę, ir būtų ta
sai universitetas, kurio verkiant 
reikia.

Trūksta apdairumo
Bet vien to šiandien jau ne

pakanka. Galvojant apie ateitį, 
jau pats laikas dėti pagrindus 
trečiajam universitetui, kuris, 
be abejonės, turėtų būti Lietu
vos vakaruose — Klaipėdoje. 
Graudu ir juokinga girdėti, kad 
ten tuo tarpu dar ginčijamasi 
dėl kažkokio vertėjų instituto 
steigimo. Tai jau tiesiog žlibu
mo viršūnė.

šiuo metu Lietuvoje studentų 
esama santykiškai daugiau, ne
gu tokioje Švedijoje, bet šve
dai šiuo metu jau turi 5 univer
sitetus ir 4 kuriamus universi
tetus. štai pavyzdys, kaip rūpin
tis ateitimi ir planuoti! Norint 
ne tik išlaikyti santykinį prana
šumą, bet ir Įveikti realų atsi
likimą bei užsitikrinti sau pri
klausančią vietą nūdieniame pa
saulyje, Lietuvai trys universi
tetai yra būtinybė, kurios nebe
galima atidėlioti.

Jeigu graudi ir melancholiš
ka prieš dvidešimt metų užda
rytojo Kauno universiteto su
kaktis bus akstinas naujai pra
džiai, tai ir prisiminimas Augš- 
tųjų Kursų nebus buvęs vel
tui.*

C. Kaganas

aktu, užtikrintas savanorių bei 
karių gyvybių auka ir pagaliau 
atbaigtas steigiamojo seimo de
mokratišku išrinkimu. To seimo 
darbai Įrodė lietuvių tautos poli
tinį sąmoningumą ir valstybinių 
tradicijų išlaikymą.

Šiemet, minėdami 50 metų 
nuo šio istorinės reikšmės įvy
kio, kviečiame tą sukaktį pras
mingai paminėti ir Lietuvos iš
laisvinimo pastangų sustiprini
mui panaudoti.

Besikeičiančios tarptautinės 
raidos akivaizdoje, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
darys visa, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo reikalas 
būtų paveikiai ginamas visur, 
kur Lietuvos ar lietuvių tautos 
interesai gali būti paliesti tarp
tautinėse derybose ar galimuose 
sandėriuose.

Lietuviai! Tėvynei laisvės su
grąžinimas tebūna visų mūsų 
tikslas ir būties prasmė' o mū
sų žingsnius telydi tarpusavė 
dama, aukos dvasia ir nepalau
žiamas ryžtas.

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

ra praktiška, nes šį kartą di
džiausią pavojų taikai sudaro 
Izarelio aviacija, kurios skrai
dymo virš Egipto Jungtinių Tau
tų kariuomenės pėstininkai ne
įstengtų sustabdyti. Libano sos
tinėje Beirute leidžiamas laik
raštis “Le Jour” praneša, kad 
Egipto pagrindiniuose aerodro
muose kas pusvalandį nusilei
džia didieji sovietų transporti
niai lėktuvai. Atrodo, jais gabe
nami naujausieji radaro įren
giniai, priešlėktuvinės raketos 
ir artilerija. Egipto prez. G. A. 
Nasseris Kaire sušaukė konfe
renciją, kurioje dalyvavo Jor
danijos karalius Husseinas, Si
rijos prez. N. ai Atassi, Irako 
ir Sudano atstovai. Pagrindinis 
konferencijos uždavinys — ko
ordinuoti karo veiksmus.

IŠTRĖMĖ KUNIGUS
Iš Nigerijos buvo ištremti 32 

katalikų kunigai ir vienuolės. Jų 
tarpe buvo 20 misijonierių, nu
teistų kalėti pusę metų už ne
legalų Įvažiavimą Nigerijon (bu
vo atvažiavę karo metu Biafron 
padėti alkaniems gyventojams). 
Lagos aerodromo karinis ko
mendantas pik. P. Dickson su
ėmė misijonierių išlydėti atėju
sį popiežiaus Pauliaus VI asme
nini atstovą mons. A. Poggi. Jis 
buvo paleistas, kai Įsikišo nige- 
rietis anglikonų vysk. S. Kole, 
priminęs komendantui, jog po
piežiaus. atstovas turi pilną di
plomatini imunitetą. Nigerijos 
vadas gen. mjr. Y. Gowon spau
dos konferencijoje užtikrino 
žurnalistus, kad Nigerija ne
rengs Nuernbergo stiliaus teis
mų, tačiau jau yra sudaręs kari
nį tribunolą, kuriam duotas Įsa
kymas ištirti Biafros karininkų 
laikyseną pilietinio karo metais.

PRADĖJO PASITARIMUS
V. Vokietija pradėjo pasitari

mus Maskvoje ir Varšuvoje. 
Santykių gerinimo ir nepuoli
mo pakto problemas Maskvoje 
svarsto sovietų užsienio reikalų 
ministeris A. Gromyko su kanc
lerio W. Brandto patarėju E. 
Bahr, Bonnos užsienio reikalų 
ministerijos sekretorium. Pokal
biuose taipgi dalyvauja vokiečių 
specialus ambasadorius E. Em- 
mel. Varšuvon išvyko V. Vokie
tijos užsienio reikalų ministe
rijos sekretoriaus G. F. Duck- 
witz vadovaujama delegacija. 
Lenkijai šiuose pasitarimuose 
atstovauja užsienio reikalų mi
nisterio pavaduotojas J. Winie- 
wicz. Maskvoje buvo pabrėžta, 
jog. V. Vokietija pirmiausia turi 
sutvarkyti savo santykius su R. 
Vokietija. Varšuvoje pagrindi
nis reikalavimas yra pripažinti 
dabartinę Oderio ir Neissės sie
ną, kurios klausimą kancleris 
W. Brandtas norėtų atidėti baig
minių pasitarimų taikos sutar
čiai. W. Brandto santykiai su 
W. Ulbrichtu tebėra šalti. Lig 
šiol pvz. nepavyko netgi atsta
tyti telefoninių ryšių tarp Ry
tų ir Vakarų Berlyno.

LIŪDNA KALBA
S. Vietnamas atžymėjo savo 

kompartijos keturiasdešimtme
tį. Šia proga ilgą kalbą pasakė 
dabartinis kompartijos sekr. Le 
Duan, pakeitęs velionį Ho Chi 
Minh. Jo žodžiuose daugiausia 
vietos buvo skiriama darbui. Le 
Duan pripažino š. Vietnamo že
mą gyvenimo lygį, kurį gali pa
gerinti tik nuoširdžios pastangos 
pramonėje ir žemės ūkyje. Nuo
latinis socialistinio darbo links
niavimas įtaigoja, kad krašto gy
ventojams yra persunki karo 
našta ir kad jų entuziazmas ko
voti iki galutinės pergalės jau 
yra spėjęs atvėsti. Kinijos ko
munistu laikraštis “Liaudies 
Dienraštis” vietnamiečių komu
nistų jubilėjaus proga paskelbė 
ilgą rašini, raginantį tęsti karą 
nrieš JAV, kol bus laimėta kova 
ir sujungtas Vietnamas, šiame 
rašinyje daug vietos skiriama 
amerikiečių imperializmui h* so

vietų revizionizmui. Pasak 
“Liaudies Dienraščio”, Maskva 
ir Vašingtonas yra to paties ur
vo šakalai. Vienintelis tikras Š. 
Vietnamo draugas esanti komu
nistinė Kinija. Laikraštis net ke
lis kartus kartoja sakinį: “Kini
ja ir Vietnamas yra kaimynai, 
taip tampriai susieti, kaip lūpos 
ir dantys.”

PAVASARIO FESTIVALIS
Komunistinė Kinija naujuo

sius šuns metus ir pavasario 
festivalį pradėjo artėjančio ka
ro ženkle. Kompartijos propa
gandistai ragina gyventojus dai
nuoti Japonijos-Kinijos 1937 m. 
karo dainas ir rašyti laiškus ka
riams Sovietų Sąjungos pasieny
je. Atrodo, po Kalėdų pertrau
kos atnaujintos Pekingo ir 
Maskvos derybos pasienio klau
simu nėra davusios jokių kon
krečių rezultatų. Pekinge prave
dami priešlėktuvinės apsaugos 
bandymai, kuriuose dalyvauja 
net ir pradžios mokyklų moki
niai. Ypatingas dėmesys* skiria
mas kariuomenės didinimui. Po 
derliaus nuėmimo į kariuome
nės eiles buvo pašauktas didelis 
žemės ūkio darbininkų skaičius. 
Karo pavojaus propaganda, be 
tiesioginio krašto apsaugos stip
rinimo, greičiausiai turi ir ant
rini tikslą — atstatyti Mao “kul
tūrinės revoliucijos” sugriautą 
kiniečių vienybę. Naujokų šau
kimas Į kariuomenę jau yra pa- z 
siekęs Korėjos karo dienų lygi.

MIRĖ B. RUSSELL
Britanijoje mirė lordas Bert- 

randas Russell, 97 metų am
žiaus sulaukęs filosofas, mate
matikas, rašytojas, Nobelio li
teratūrinės premijos laureatas. 
Pasaulyje jis išgarsėjo savo nuo
latiniais protestais už taiką. Jau
nystėje B. Russell nekartą at
likdavo sveikintinų žygių, kaip 
pvz. reikalavimas Indijai nepri
klausomybės. Senatvėje jis pasi
metė politikoje, daugiausia 
smerkdamas tik amerikiečius už 
karą P. Vietname, nors ji buvo 
pradėjęs Š. Vietnamas. Sovie
tų Sąjungą jis pasmerkė už žydų 
persekiojimą ir susilaukė oficia
laus N. Chruščiovo paneigimo, 
tačiau šiame tautų kalėjime B. 
Russell nematė kitų kenčiančių 
tautybių ir, atrodo, nieko nebu
vo girdėjęs apie Sibiro koncent
racijos stovyklas.

NEPOPULIARUS SVEČIAS
Vasario 24-25 d.d. JAV lanky 

sis Prancūzijos prez. G. Pompi
dou. Baltuosiuose rūmuose jam 
rengiamas iškilmingas priėmi
mas, bet visišką boikotą yra pa
skelbęs Niujorko burmistras J. 
Lindsay, kuriam rūpi JAV žy
dų balsai sekančiuose rinki
muose. Prez. G. Pompidou buvo 
geras žydams, kai neoficialiai 
leido iš Prancūzijos išplaukti 
torpedlaiviams, bet pasidarė 
“bad bad boy”, sutikęs parduoti 
naikintuvus Libijai. Nors prez. 
G. Pompidou dalyvaus Niujorko 
Waldorf viešbutyje prancūzų- 
amerikiečių draugijos rengia
moje vakarienėje, burmistras J. 
Lindsay jį žada visiškai igno
ruoti miešto vardu. J žydų ne
malonę dabar gali patekti sena
to pirm. M. Mansfield ir atstovų 
rūmų pirm. J. McCormack, pa
kvietę prez. G. Pompidou tarti 
žodi kongrese. Kvietimas buvo 
įteiktas dar prieš sutikimą par
duoti ginklus Libijai.

SOVIETŲ GINKLAI
1967 m. šešių dienų kare Iz

raeliui pavyko paimti iš Egipto 
didelį kiekį sovietų gamybos 
ginklų. Neoficialiais duomeni
mis, Izraelio vyriausybė Nigeri
jos pilietinio karo metais kelis 
transportinius lėktuvus sovietų 
ginklų buvo pasiuntusi Biafron. 
Kadangi Nigerija daugiausia ka
rinės paramos susilaukė iš So
vietų Sąjungos. Biafrai pasius
tais sovietu ginklais buvo siekia
ma sudaryti įspūdi, kad Maskva 
remia abi kariaujančias puses.
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* Olandijos vyskupų konfe

rencija, svarstydama olandų ka
talikų sielovados tarybos penk
tojo suvažiavimo pasiūlymus ku
nigų celibato klausimu, pareiš
kė, kad Bendrijai būtų naudin
ga, jei šalia visiškai laisvai pa
sirinktojo kunigiškojo celibato, 
būtų ir vedę kunigai lotynų 
Bendrijoje, o tam tikrais atve
jais ir tam tikrose aplinkybėse 
eitų pareigas net ir tie kunigai, 
kurie dabar susituokė. Vyskupai 
pabrėžė reikalą bendrų diskusi
jų ir pasitarimų su popiežiumi 
Pauliumi VI ir su visomis tauti
nėmis vyskupų konferencijo
mis.

* Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas tarptautinės bažnyti
nių teisių konferencijos delega
tams, pabrėžė Bendrijos kaip 
matomo telkinio charakterį. Pa
sak jo, kaikurių teologų sklei
džiama grynai dvasinės krikš
čionių Bendrijos samprata esan
ti tikra utopija, jei nevisiška 
priešingybė Bendrijos sąvokai. 
Prisiminęs apaštalą Paulių, ku
ris ne tik Dievo žodį skelbė, bet 
ir organizavo krikščioniškąsias 
bendruomenes, popiežius pabrė
žė, kad Dievo tauta — Bendrija 
paties Dievo valia esanti visuo
meninis organizmas, apaštalavi
mu ir tarnavimu vedąs žmoniją 
į Kristų. Kita proga, kalbėda
mas bendrosios audiencijos me
tu, popiežius Paulius VI įspėjo 
tikinčiuosius saugotis dviejų nu
krypimų. Esą vieni mano, kad 
II Vatikano santaryba leido nu
vertinti ir nubraukti Bendrijos 
tradicijas. Jie nepakenčia Bend
rijos vadovų, santvarkos, tikėji
mo tiesų aiškinimo ir visa to, 
kas yra iš praeities. Iš kitos pu
sės, yra tokių, kurie tiki, jog 
Bendrijos priešai yra visi tie, 
kurie jieško pakeitimų, remda
miesi Vatikano santarybos nuta
rimais. Jie daugelyje atvejų su
maišo papročius su tradicija ir 
mano, kad visi pasikeitimai su 
santarybos užbaiga turėjo 
baigtis. Jie perdėtai gina visus, 
net ir atgyvenusius papročius, 
iškreipdami, savo meilę Bendri
jai. Pasak popiežiaus, pastarieji 
gali būti daug pavojingesni ir 
žalingesni Bendrijai už pirmuo
sius.

* Arkiv. Giovanni Benelli, 
Vatikano valstybės pasekreto- 
ris, lankėsi JAV ir Kanadoje, 
bandydamas užmegzti tiesiogi
nius ryšius su abiejose valsty
bėse esančiais tikinčiaisiais bei 
jų institucijomis ir pažinti jų 
gyvenimą. Ta proga jis susitiko 
su abiejų valstybių vadovais.

* Marija Soledad Torres 
Ącosta, Marijos tarnaičių vie
nuolijos steigėja, paskelbta 
šventąja. Ji gimė 1826 m. Mad
ride ir būdama 25 m. amžiaus 
nutarė pasišvęsti nepagydomo
mis ligomis sergančių "ligonių 
slaugymui. Įsteigė vienuoliją", 
kuri yra paplitusi po visą pasau
lį. Ji mirė 1887 m.

* Kardinolas Leo Suenens, 
paties popiežiaus pageidavimu, 
paskirtas naujuoju tarptautinių 
marijologinių kongresų komite
to pirmininku. Komitetas įsteig
tas popiežiaus Jono XXIII 1959 
m. Pagrindinis jo tikslas — or
ganizavimas tarptautinių teolo
ginių kongresų, nagrinėjančių 
Marijos, Dievo Motinos, teologi
ją bei pamaldumą į ją. Sekan
tis kongresas 'numatytas 1971 
m. Zagrebo mieste Jugoslavi
joje.

* Kardinolas James Francis 
McIntyre, 83 m., valdęs Los An
geles arkivyskupiją beveik 22 
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metus, atsistatydino. Teologiniu 
atžvilgiu pasižymėjo konserva- 
toriškumu, tačiau didžiosios 
daugumos savo tikinčiųjų buvo 
gerbiamas už nepaprastus dar
bus. Per jo vadovavimo laiko
tarpį Los Angeles katalikų skai
čius padidėjo 1 milijonu (15%) 
ir todėl reikėjo rūpintis naujo
mis bažnyčiomis, mokyklomis, 
ligoninėmis, prieglaudomis bei 
didesnio skaičiaus kunigų ir se
selių parūpinimu naujiesiems 
ateiviams katalikams. Visa tai 
jis atliko sumaniai ir pramatan
čiai — įsteigė net darbo jieško- 
jimo įstaigą. Jo įpėdiniu paskir
tas arkiv. Timothy Manning, 60 
m., 21 metus išbuvęs Los Ange
les vyskupu pagalbininku, o pa
staraisiais metais valdęs naujai 
įsteigtą Fresno vyskupiją. Dau
geliu atžvilgių jis yra laikomas 
panašiu į kard. McIntyre, ta
čiau daug atviresnis, nuoširdes
nis ir sukalbamesnis savo valdi
niams.

* Šiaurės ir Pietų Amerikos 
vyskupų susirinkimas įvyksta šį 
mėnesį Miami. Bus svarstomi 
katalikų savitarpio bendravimo, 
pagalbos ir savanorių darbinin
kų varganiems kraštams klau
simai.

* Anglijos katalikų skaičius 
mažėja. Praeitais metais buvo 
suregistruota 4,143,000, o šiais 
metais — 4,010,200. Perėjimai 
į katalikų tikėjimą taipgi suma
žėjo: 1959 m. buvo 15,794, 1967 
m. — 8,293, o 1968 m. — 7,344. 
Taipgi mažėja ir šventinamieji į 
kunigus: 1968 m. buvo 179, o 
1969 m. — 142.

* Prez. R. Niksonas vieno 
klieriko buvo užklaustas, kokį 
vaidmenį turėtų atlikti kunigas 
sprendžiant socialines proble
mas Amerikoje. Savo laiške pre
zidentas pabrėžė negalįs duoti 
aiškaus atsakymo, tik keletą pa
siūlymų. Jis pažinojęs daug ku
nigų ir jam giliausią įspūdį pa
likusi kunigų rodoma meilė 
žmonėms nelaimėse ir nevilty
je. Nuolatine meile užmirš
tiems, nužemintiems, piktnau- 
dojamiems, vienišiems ir mei
le Dievui, Niksono manymu, ku
nigas gali geriausiai pasitarnau
ti Amerikai, įnešdamas į visas 
mūsų problemas meilę, gailes
tingumą ir pasiaukojimą. Tai 
dovanos įgaunančios nepapras
tumo tuose žmonėse, kurie yra 
pašventę savo gyvenimą Die
vui. Klierikai, kurie pabrėžė so
cialinės veiklos organizavimą 
bei įvairias demonstracijas kaip 
dabartinio kunigo paskirti, bu
vo nustebinti tokiu prezidento 
atsakymu.

* Lietuviškų Mišių naujausi 
tekstai yra paruošti Romoje ir 
ten spausdinami. Mišiolėlis ti
kintiesiems jau atspausdintas ir 
neužilgo bus gaunamas.

* Dienraštis “Winnipeg Free 
Press” sausio 31 d. laidoje rašo 
apie gandus, sklindančius ypač 
evangelikų tarpe, esą N. Chruš
čiovas tapęs krikščioniu. Auto
rius dr. A. C. Forrest priduria, 
esą tą žinią tikrinęs, bet visur 
radęs tik nustebimą, o ne fak
tus.

* “Jaunimo žygis už tikėjimo
laisvę” — lietuvių jaunimo or
ganizacijų sąjūdis tęsia savo 
veiklą ypač laiškais į žymiuo
sius pasaulio veikėjus. Vienas 
tokių laiškų apie religijos per
sekiojimą Lietuvoje pasiųstas 
gen. Jungtinių Tautų sekreto
riui U Thant. Jam taipgi pasiųs
tas Lietuvos kunigų raštas, skir
tas Sov. Sąjungos premjerui 
Kosyginui. Kun. J. Stš.

Laisvės
Brangūs . Kanados lietuviai,
Švenčiame Lietuvos neprik

lausomybės atkūrimo 52-ją su
kaktį. Tai mūsų džiaugsmo ir 
kartu liūdesio diena, nes mini
me ją toli nuo Baltijos krantų, 
negalėdami iškilmingai iškelti 
trispalvės Gedimino kalne Vil
niuje, negalėdami pagerbti žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę prie 
Nežinomojo Kareivio kapo Kau
ne. Negalės savo džiaugsmą ir 
meilę Lietuvai tą dieną išreikš
ti anapus geležinės uždangos li
kęs mūsų tautos kamienas, pri
spaustas bolševikinės okupaci
jos. Tačiau 25 vergijos metai ne
išplėšė iš lietuviškų širdžių mei
lės savam kraštui, gražių laisvės 
dienų bei sparčiu žingsniu kitų 
Europos tautų rikiuotėj žygiavu
sios nepriklausomos Lietuvos 
prisiminimų. Ir šiandien lietu
vis, būdamas augštesnės kultū
ros bei civilizacijos už okupantą, 
savo meilę tėvų kraštui įrodo 
moksle, mene, kūryboj, sporte 
ir kt. gyveno srityse. Tuo būdu 
jis skelbia ne tik mums, bet ir 
visam pasauliui, kad jis dar gy
vas, kad jis į laisvės kovos lini-, 
jas stojo su aštresniu ginklu nei 
kardas.

Vasario 16 šventės proga 
siunčiame pavergtiesiems bro
liams ir sesėms nuoširdžius svei
kinimus, linkėdami jų- istorinėj 
kovoj su okupantu ištvermės bei 
pasiryžimo. Mes išeivijoj džiau
giamės jų laimėjimais ne tik 
kaip pergalės ženklu prieš oku
pantą, bet ir kaip nemažu įnašu 
į būsimos nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą.

Ar mes, Kanados lietuviai, 
gyvendami laisvoj, demokrati
nėj valstybėj, pilnai atliekame 
savo pareigas mūsų tėvų krašto 
atžvilgiu? Ar pilnai išspren- 
džiam tuos uždavinius, kurių 
nepajėgia įvykdyti pavergtos 
Lietuvos broliai ir sesės? Pa
galvokime, ar kartais 25-ri išei
vijos metai neapnešė mūsų vei
dų svetimom dulkėm, nepakei
tė musų dvasinio lobio įvairiais 
pigiais blizgučiais, nepadarė mū
sų lietuviškų širdžių kietu ak
meniu, kurčiu visam tam, kas 
yra sava ir miela?

Esam plačiai išsisklaidę dide
liame Kanados krašte, tačiau 
visus mus jungia tie patys se
nolių papročiai, ta pati kalba, 
tas pats lietuviškas kraujas. 
Džiaugiamės pulsuojančiu lietu
višku gyvenimu, gyva Kanados 
lietuvių organizacine veikla, ta
čiau kartu liūdime netekę pri
tyrusių darbininkų lietuviškoj 
dirvoj. Į pasitraukusiųjų eiles * 
privalo stoti naujos jėgos, nauji
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Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Su muziku
Šiuo metu vėl buvau susira

dusi sau draugą. Tai buvo An
tanas Jemelik, pianistas, 41 me
tų amžiaus. Jis neturėjo mūsų' 
krašte pasisekimo. Esą jo muzi
ka buvusi perdaug vakarietiška 
ir netinkanti socialistiniam kraš
tui. Perdaug modernus ar net 
abstraktus esąs jo stilius. Pia
ninu skambindavo tik liaudies 
restoranuose, nors buvo gabus 
kompozitorius.

Antanas buvo irgi neblogas 
girtuoklis — gerdavo viską. Be 
to, jis jau buvo beveik aklas. 
Dabar aš radau žmogų, kuriam 
buvau reikalinga ir kuriuo galė
jau, kaip moteris, rūpintis.

Lapkričio vidury vėl pašaukė 
mane Saugumas apklausinėji
mui. Tardymas vyko ilgai — 
nuo ryto iki vakaro. Atrodė, kad 
tardytojai žinojo kažką. Jie vis 
dar nesuėmė manęs, nes norė
jo, kad užvesčiau ant pėdsakų. 
Jiem buvo svarbu pagauti užsie
nio šnipinėjimo agentus, kurie 
palaikė santykius su Čekoslova
kijos piliečiais. Man puikiai pa
žįstami jų metodai.

Du sekliai
Saugumiečiai mane seka, kaip 

šunys iš paskos, net nesislėpda
mi. Matydavau kartu po du sek
lius. Kur aš eidavau, ten ir jie.

Kalėdų šventą vakarą nuėjom 
su Antanu pas gydytoją, kuris 
nustatė diagnozę — plaučių vė
žys. Antanas to nežinojo — gy
dytojas tik man tai pasakė. Esą 
jis galėsiąs gyventi ilgiausiai pu
sę metų.

Niūrios buvo mano dienos ir 
naktys. Negerti aš jau negalė
jau. Išsipagiriojusi pripuldama 
rašiau savo dienoraštį, nors jau
čiau, kad mintys nesiriša, ran
kos virpa. Man baisu ir pagal
voti: kur aš einu, kur aš einu? 
Valstybės Saugumo šunys vis 
seka mane.

Naujų Metų proga atsiminiau 
savo tėvus ir dukrą. Nenoriu 
prisiminti atsisveikinimo sce

kovos linijose
darbininkai, nes mūsų darbo lau
kas yra labai platus.

Mielas Kanados lietuvių jau
nime, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo šventės proga į 
Tave kreipiamės ne skambiais 
žodžiais ar trafaretiniais šūkiais. 
Ne! Kreipiamės su paprastu lie
tuvišku nuoširdumu, prašydami 
išlaikyti lietuviškas širdis, gyvai 
veikti lietuviškose organizacijo
se ir Tuo būdu papildyti Lietu
vos laisvės kovotojų eiles. Tai 
gražiausi darbai šalia Tavo tie
sioginio uždavinio—mokslo. Tai 
gražiausias Kanados gėlių vai
nikas, kuri Tu gali padėti prie 
paminklo žuvusiems kovoje už 
tėvų krašto laisvę. Tęski 1918-

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
VASARIO 16 ŠVENTĖ. Vasario 

16 proga sveikiname visas KLB apy
linkių valdybas ir visus tautiečius, 
kviesdami visus dalyvauti minėji
muose ir dosniai paremti tautos va
davimo darbą, paaukojant didesnę 
auką Tautos Fondui. Į minėjimų pro
gramas įtraukite mūsų priaugantį 
jaunimą, kad jis aktyviau įsijungtų į 
mūsų lietuviškąją veiklą ir geriau 
suprastų mūsų tautos rūpesčius. Te
gul būna ši šventė paminėta kuo iš
kilmingiausiai.

LIETUVOS VAIZDŲ SKAIDRĖS. 
Krašto valdyba jau įsigijo Lietuvos 
vaizdų skaidrių rinkinį. Didelė jų 
dalis vaizduoja Vilnių, Kauną, mūsų 
pajūrį, Trakus ir t. t. Skaidrėmis ga
li pasinaudoti ne tik KLB apylinkių 
valdybos, bet ir visos lietuviškos or
ganizacijos. Malonu būtų, kad jomis 
susidomėtų jaunimo organizacijas, 
kurių narių dauguma yra gimę už 
Lietuvos ribų. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į valdybos sekretorių K. Ba
roną, 1975 Barton St. E., Apt. 311, 
Hamilton 31, Ont. Tel. 545-3594.

KANADOS LIETUVIU FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

262. Skrebutėnienė, Julija .....$ 100
263. Č. S. (Toronto) ________ 100
364. Resset, Edmond _______ 100
365. Hollingsworth, Ian_____ 100
366. McBain, Don,____100

Papildė įnašus:
23. Otavos apyl. valdyba iki $ 900
24. Delhi apyl. valdyba 400

181. Staškūnas, Viktoras _ „ 1100
J. Skrebutėnienė ir č. S. gyvena 

Toronte, o kiti trys — kanadiečiai iš 
Sault Ste. Mariė, Ont, Jų įnašus at
siuntęs žymus rangovas V. Staškū
nas rašo: “ZVĮatyįamas Jūsų pastan
gas ir gailėdamas, kad Kanadoj pri
trūko lietuvių, greitomis apibėgau 
savo draugus ir gavau po šimtinę”. 
Winnipeg© Šv. Kazimiero par. kle-

nos. Graudu. Kai pabučiavau 
Lilly, mano skruostais sruveno 
ašaros. Ar teks dar pamatyti 
savo kūdikį?

Skundas ministeriui
Jutau, jog priėjau liepto galą. 

Dabar belieka kristi į juodą ir 
amžiną bedugnę, į tamsą, į ne
būtį. Majoras Rappantas mane 
pribaigė, nors galėjo padėti. Nu
tariau apskųsti MVD Rappantą 
ir kitus, pražudžiusius mane. Te
gu žino kas jie iš tikrųjų yra. 
Paruošiau trumpą, bet griežtą, 
tikrą ir kaltinantį pranešimą 
apie Rappanto ruoštas naktines 
orgijas. Surašiau visus vardus ir 
pavardes dalyvių, komunistų 
partijos narių, kurie tose orgi
jose dalyvavo. Be to, aš pridė
jau labai gerai pavykusias foto 
nuotraukas, kurias išsaugojau 
paskutinei valandai. Viską su
dėjau į didelį voką ir užrašiau 
adresą ■— vidaus reikalų minis
teriui Prahoje.

Smuklėje
Antanas kentėjo didelius 

skausmus. Aš jam duodavau to
kiais atvejais hašišo. Palydėjau 
jį į mažą darbininkų smuklę, 
kur jis skambindavo girtiem 
žmonėm. Jis dabar skambino 
man patinkamus dalykus, sen
timentalias melodijas, dainas.

šalia mūsų sėdėjo sekliai. Iš 
jų vienas buvo visai jaunas. Po 
kelių valandų vyresnysis, kažką 
pašnibždėjęs į ausį savo kolegai, 
kažkur išėjo. Tai buvo proga, 
gera proga, kurios aš laukiau. 
Priėjusi prie bartenderio pada
viau jam 200 kronų ir papra
šiau, kad leistų man gretimam 
kambary kiek pailsėti ir kad 
bent valandai niekas manęs ne
trukdytų, nes buvau pavargusi. 
Jaunasis seklys neišleido manęs 
iš akių.

Paprašiau duoti Antanui ger
ti tiek, kiek jis nori, o pati įsmu
kau i gretimą kambariuka. Vos 
tik įėjau i vidų, prisistatė ir jau
nasis seklys.

Paaiškėjo paslaptis
Prisiartinęs seklys sumurmė

20 m. savanorių-kūrėjų kovą iki 
galutinio laimėjimo tvirtai ti
kėdamas, kad paskutinis karys 
mūsų tėvų krašte bus LIETU
VIS!

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties proga svei
kinam visus Kanados lietuvius, 
linkėdami dar stipriau suglaus
ti lietuviškas gretas kovai už 
Lietuvos laisvę. Vasario 16 te
būna mūsų demonstracija besą
lyginio pasipriešinimo smurtui 
ir sustiprinimui jėgų tolimesnei 
kovai už mūsų protėvių žemę.

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!
Kanados Lietuvių Bendruome

nės krašto valdyba

PADĖKA. KLB Kultūros komisi
ja nuoširdžiai dėkoja KL Katalikių 
Moterų Draugijos Prisikėlimo para
pijos skyriaus valdybai ir visoms na
rėms už paaukotus 6 tomus Vinco 
Krėvės raštų valstybinės Kanados 
bibliotekos lietuviškajam skyriui. 
Taip pat nuoširdi padėka priklauso 
rašytojui J. Gliaudai už atsiųstas sa
vo knygas, verstas į anglų kalbą. Ta 
pačia proga prašome visus lietuvius 
rašytojus paaukoti po vieną egzemp
liorių jau anksčiau ar paskutiniu me
tu išleistų savo kūrinių. Taip pat 
malonu būtų, kad atsirastų mecena
tas Br. Kviklio 4 tomų leidiniui 
“Mūsų Lietuva”. Šį gražų leidinį nu
matoma įteikti taip pat valstybinei 
Kanados bibliotekai Otavoje.

SOLIDARUMO ĮNAŠAI. Nuošir
džiai dėkojame už solidarumo įna
šus, gautus iš Sault Ste. Mane, Sud. 
būrio, Delhi ir Vankuverio apylin
kių. Prašome ir kitas apylinkes atsi
skaityti už 1969 metus.

KLB KRAŠTO VALDYBA

bonas kun. J. Bertašius atsiuntė pa
dėkos laišką už, gautą iš Fondo pa
šalpą šeštadieninei mokyklai. Savo 
įnašus KLF iki šiol įteikė: 46 liet, 
organizacijos $9300, 35 verslininkai 
— $7700, 23 gydytojai $5700, 30 in
žinierių ir architektų $4700, 15 ūki
ninkų $4202, 10 daktarų $1000,10 ku
nigų $1000, 4 kanadiečiai $400. 1969 
m. gruodžio 13 d. Fondo narių susi
rinkime priekaištauta dėl pelno pa
skirstymo, nes dvi mokyklos nebuvo 
sušelptos. Dabar toms mokykloms ir 
kitiems reikalams galės būti skiria
ma parama, nes pelno vėl yra virš 
$3000. Numatoma skirstymo komisiją 
papildyti iki 6 asmenų — 3 iš Fondo 
ir 3 iš Bendruomenės.

P. LELIS, ižd. ir vajaus ved.

jo:
— Ką nori daryti, kodėl tu 

čia atėjai?
— Žinau, kad tu esi tas pra

keiktas saugumietis - seklys. Aš 
tau nieko blogo nelinkiu. Būk 
ramus, niekam nė žodžio netar
siu — gali manim pasitikėti.

Aš jį pastūmiau kampe sto- 
vinčion sofon.

— Lydija, ko nori iš manęs? 
Man yra pavesta-saugoti tave — 
aš atlieku savo pareigą valsty
bei, — pasakė jis.

Aš jį apkabinau ir tyliai 
šnibždėjau, kaip aistringos mo
terys tai gali:

— Daryk ką nori su manim, 
tik pasakyk teisybę, kodėl ma
ne seka, kodėl jūs abu kaip šu
nys lydite mane visur dieną ir 
naktį? Sakyk. Aš niekam nė žo
džio netarsiu. Paslaptis bus iš
laikyta. Aš neišduosiu, būk ra
mus.

Mano atakuojamas jaunasis 
seklys žvalgėsi lyg pagalbos 
jieškodamas. Sunkiai atsiduso ir 
pagaliau neišlaikė — trumpai ir 
drūtai pasakė:

— Turbūt pažįsti armijos ka
pitoną Proschingerį?

— Taip, — linktelėjau galva.
— Taigi, prieš tris mėnesius 

ji suėmė. Vyksta tardymas. 
Greičiausia jis tave išdavė. Gir
dėjau tvirtinimą, jog jis išdavęs 
svarbias karines paslaptis Vaka
rams. Ir tavo vardas šioje afero- 
jo įmaišytas.

Paskutinis žygis
Kai grįžau į barą, Antanas, 

sukritęs ant pianino, miegojo 
— buvo visai nusigėręs. Aš jį 
pajudinau, sakydama “einame 
namo ” Jis gi vos pratarė:

— Lydija, aš esu be galo pa
vargęs. Noriu eiti namo, bet tų 
jėgų taip maža.

— Gerai, einam namo. — Pa
kėliau jį įtempusi visas savo jė
gas ir paėmiau už rankos. Ėjo
me kaiD kokie invalidai ar pa
jacai. Padorūs žmonės tokius 
“susmukėlius” su pasigailėjimu 
lydėdavo akimis. Ilgainiui aš iš
sipagiriojau, ir pamažėl par-
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NAUJOSIOS VALSTYBĖS

KUR PASU
Šių dienų politinį pasaulį pri

imta skirstyti į komunistinį, ka
pitalistinį ir neapsisprendusį. 
Dauguma naujųjų valstybių 
stengiasi išlaikyti neutralumą 
istorinėse grumtynėse tarp Ry
tų ir Vakarų. Tačiau dažnai to
kios šalys kaip tik tampa tų 
grumtynių arena, nes pasaulio 
milžinai nedrįsta vienas kito tie
siogiai užkabinti. Jie stengiasi į 
savo pusę patraukti neapsispren- 
dusius ir tokiu būdu nusverti jė
gų balansą savo pusėn.

Kaip Ontario
Ta pasaulinė kova pasireiškia 

ir Malio respublikoje, vakarinė
je Afrikoje, į pietus nuo Saha- 
ros dykumos. Tai šalis maždaug 
tokio dydžio kaip Ontario pro
vincija, šu penkiais milijonais 
gyventojų, daugiausia negrų 
mahometonų.

Malis nepriklausomybę gavo 
iš prancūzų 1960 m., Afrikos 
laisvės metais, kartu su kitomis 
16 šio kontinento valstybių. Ne
spėjus prancūzams atsitraukti, 
Raudonoji Kinija pasiūlė malie- 
čiams pastatyti cukraus, cigare
čių ir degtukų fabrikus, komu
nistinė šiaurės Korėja — puodų 
įmonę, jugoslavai —konservų 
fabriką, o Vakarų Vokietija — 
žemės riešutų aliejaus gamyklą. 
JAV tiekė kvietinius miltus ir 
soras, o vakarų “Europos vysti- 
mosi fondas” pastatė sostinėje' 
Bamake (150.000 gyv.) sker
dyklą.

Simpatizavo komunistams
Ar tai dėl degtukų, ar dėl 

prezidento M. Keitos asmeninio 
skonio Malis pradėjo krypti į 
Rytų, ypač Kinijos pusę. Supras^ 
darni “tautos vado” reikšmę pri
mityviame krašte — tik 15% 
maliečių yra raštingi — rusai 
prezidentui Keitai suteikė Leni
no taikos premiją ir sutiko ap
ginkluoti jo kariuomenę. Keita 
lankėsi Pekinge 1964 m., o tuo
metinis Kinijos užsienio reika
lų ministeris čuenlai — Boma- 
ke tais pačiais metais. Po to ki
niečių pagalbininkai Bamake pa
statė milžinišką lentą su užrašu: 
“Visas pasaulis karštai myli pir
mininką Mao.”

Tai “meilei” išreikšti prez. 
Keita pradėjo steigti kolchozus, 
suvalstybinti įmones, įvedė kor
teles ir uždraudė kelti atlygini
mus. Nežiūrint visų tų priemo
nių, įsigalėjo infliacija ir pa
brango pragyvenimas. Tai sukė
lė daugumos piliečių nepasiten
kinimą.

Karininku sukilimas
Tuo pasinaudojo grupė kari

ninkų su 32 m. amžiaus leite
nantu M. Traore priešakyje 
1968 m. lapkričio 19 d. Jie pa-

ėjom namo.
Epilogas
Šioje vietoje baigiasi Lidmi- 

los Ungrovos - Lichtenbergero- 
vos dienoraštis. Taip, ji nujautė 
savo žiaurų likimą, kuris paims 
jos gyvenimą, išplėš jį. Kai ji 
patyrė visą tiesą apie jos įmai
šymą į Proschingerio atominio 
šnipinėjimo bylą, nieko geres
nio nesugalvo, kaip nusižudyti. 
Jeigu to nepadarytų, turėtų mir
ti nuo enkavedistų kulkos. Juk 
niekam sovietinė valdžia nedo
vanoja, jeiku kas bent kuo yra 
prisidėjęs prie “tėvynės išdavi
mo”. Ji gerai suprato, jog ir jai 
nebus dovanota.

į:

Po Lydijos mirties buvo pa
skelbtas šio turinio pranešimas.

+
Su dideliu skausmu ir liūde

siu širdyje pranešame visiems 
giminėms, bičiuliams, draugams 
ir pažįstamiems, kad netikėtai 
1962 m. sausio 4 d. mus paliko 
29 metų amžiaus sulaukusi myli
ma žmona, mamytė, duktė, se
suo, svainė Lidmila Ungrova, 
mergautine pavarde Lichtenber- 
gerova. Brangios, amžinai užmi
gusios Lidmilos palaikai 1962 
m. sausio 18, ketvirtadieni, 
14.15 v.p.p., bus sudeginti Straž- 
nicich krematoriume.

Praha 3 — Vinohrady, Ond- 
ričkova 14, 1962 m. sausio 14 d.

Visi skausmo prislėgti
* sfc *

Vokas ir dienoraštis
Lydi j ai mirus, rastas didelis 

vokas, kuriame buvo skundas ir 
gana daug įrodančios medžiagos 
bei foto nuotraukų. Jis gulėjo 
vidaus reikalų ministerio kabi
nete ant stalo. Kiek vėliau iš 
spaudos paaiškėjo, kad majoras 
Rappantas bei jo draugai buvo 
suimti ir nubausti gana stambio
mis kalėjimo bausmėmis. Pra
hos Saugumas dideliu įniršiu 
jieškojo Lydijos dienoraščio. 
Buvo žinoma, kad Lydija tokį 
dienoraštį turėjo. Visi bijojo, 
kad jis nepakliūtų į užsienį.

Iki adatėlės buvo išjieškota 
jos bute Ondrickova gatvėje. Į 
tą butą niekas negalėjo kojos 
įkelti visus metus — buvo už
antspauduotas ir kone į mažus 
gabaliukus išdraskytas, tačiau 
be pasekmių.

Prahos MVD nežinojo, kad 
prieš savo mirtį Lydija tą die

noraštį atidavė Jaroslavui (sla- 
pyvardė), su kuriuo ji ilgus me
tus dirbo Prahos Saugumui. 
Jam pavyko tą dienoraštį išga
benti už geležinės uždangos. Ga
lų gale jis pakliuvo pas Londone 
gyvenantį Kurtą Bergerį, buvu
sį jos mylimąjį, už kurio ji ruo
šėsi ištekėti (ir ši pavardė netik
ra). Kurtui Bergeriui prireikė 
virš vienerių metų, kol viską 
perrašė mum suprantama kal
ba, nes dienoraštis buvo para
šytas daugelyje vietų naudojan
tis slaptaraščiu.

Bergerio nuomonė
'Kurtas Bergeris labai gerai 

pažinojo Lydiją. Užtat jis tvir
tina: “Lydija buvo giliai mąs
tanti, gero būdo, labai išsilavi
nusi moteris ir jokiu būdu ne
galima sutikti, kad ji buvo blo- 
gavalė. Tai neteisingas Čeko
slovakijos MVD išgalvotas teigi
mas jiem šnipinėjusiai agentei 
suniekinti. Reikia tik pažvelgti 
į jos išsilavinimą ir gabumus — 
20 metų būdama ji mokėjo visai 
gerai kalbėti ir rašyti šiomis kal
bomis: rusų, čekų, slovakų, vo
kiečių, prancūzų ir anglų. Galė
jo susikalbėti kroatiškai, serbiš
kai, ukrainiętiškai, gudiškai ir 
kitomis slavų kalbomis.”

Komunistinio teroro auka
Sovietiniuose kraštuose jauni

mui kalama į galvą, kad šnipi
nėjimas “socialistinei tėvynei”, * 
komunistų partijai, tėvų ir gi
minių išdavinėjimas yra kilniau
sia pareiga.

Lydija — tai komunistinės, 
policinės valstybės teroro auka. 
Naikinant krikščioniškąją pa
saulėžiūrą, niekinant ir bau
džiant už religijos praktikavimą, 
neleidžiant veikti bažnyčioms, o 
kunigus už atlikimą religinių pa
reigų baudžiant, — susidarė to
kia padėtis, apie kurią savo die
noraštyje taip aiškiai byloja Ly
dija. Savaime aišku, tokioje 
priespaudoje, ypač jauni žmo
nės, viliojami gerai apmokamu 
šnipinėjimu, lengvu ir praban
giu gyvenimu. Jie prieš tas vi
liones dažnai neatsilaiko. Reikia 
protestuoti prieš tą santvarką, 
kuri tas nedoroves skleidžia, 
blogį iškelia ant garbės paky
los, o gėri ir dorovę purvais ap
drabsto. Tokių nelaimingų žmo
nių. kaip Lidmila Ungrova-Lich- 
tenbergova, už geležinės uždan
gos yra milijonai. Pabaiga

V. ZALATORIUS

KS MALIS?
sitiko prez. Keitos laivą, kai šis 
grįžo iš inspekcinės kelionės, 
prie Timbutku miesto, Nigerio 
augštupyje, suėmė prezidentą ir 
išgabeno jį į mažai apgyventą 
krašto dalį šiaurės rytuose. Kiti 
sąmokslininkai Bamake su rusų 
tankais užėmė aerodromą, ra
diją ir telegramų agentūrą. 
Prez. Keitos talkininkai vyriau
sybėje buvo išvilkti iš lovų — 
perversmas įvyko prieš auštant 
— ir sukišti į kalėjimą.

Sekantis sąmokslininkų žings
nis buvo nuginkluoti prez. Kei
tai ištikimą, kiniečių pavyzdžiu 
suorganizuotą liaudies miliciją. 
Naujasis 14 kariškių “Tautinio 
išsivadavimo komitetas”, augš- 
čiausias revoliucijos organas, 
tuojau panaikino korteles ir kai
nų bei uždarbių kontrolę. “Su 
kolchozais baigta”, — pareiškė 
vienas komiteto narys.

Nežiūrint naujosios vyriausy
bės provakarietiško nusistaty
mo, Malis pripažino 1969 m. 
birželio mėn. sudarytą Pietų 
Vietnamo pogrindžio vyriausy
bę, remia arabų pusę Izraelio 
byloje ir solidarizuoja su anti- 
kolonijine “Afrikos vienybės or
ganizacija”. Naujosios vyriausy
bės atstovai taip pat dalyvavo 
vasarą Belgrade įvykusioje 
neutraliųjų valstybių konferen
cijoje.

Saitai su Prancūzija
Prancūzų įtaka, kuri reiškiasi 

Malyje nuo 1880 m., tebelieka 
stipri. Prancūzija yra pagindi- 
nis Malio užsienio prekybos da
lininkas. Jos kultūra yra persi
ėmęs negausus Malio inteligentų 
sluogsnis. Malio valiuta tebėra 
tampriai surišta su Prancūzijos 
franku. Todėl, kai pastarasis 
buvo nuvertintas praeitą rug
pjūčio mėnesį (JAV 18^=1 fr.), 
krito ir Malio frankas (1 pranc. 
fr. = 100 Malio fr.)

Maliečiai yra žemdirbiai, žve
jai ir galvijų bei avių augintojai. 
Tik maža gyventojų dalis dirba 
lengvoje pramonėje ar verčiasi 
prekyba. Augina soras ir ryžius, 
medvilnę ir žemės riešutus. Že
mė prasta, išskyrus Nigerio ir 
kitų upių slėnius. Mineralinių 
žemės turtų labai maža.

Krikščionybė į Malį atėjo su 
prancūzais praeito šimtmečio 
pabaigoje. Misijų darbui betgi 
dažnai trukdė laisvamaniai pran
cūzai valdininkai, geltonojo dru
gio epidemijos ir misijonierių 
ėmimas į prancūzų kariuomenę 
I D. karo metu. Dabar šalyje 
yra maždaug 40.000 katalikų su 
vyskupu L. Sangare priešakyje. 
Veikia 28 parapijos, 45 katali
kiškos pradžios mokyklos ir trys 
vidurinės.



Kiek žinoma, tai buvo pirmas

u žinių! Visi 
saukė pik.

Posėdis Vatikane 1970 m. sausio 10 d. svarsto Lietuvos Kankinių Koplyčios Šv. Petro bazilikoje pašventinimo iškilmių 
klausimq. Iš kairės: dr. Juozas Gailius, mons. dr. Jonas Bičiūnas, kun. Viktoras Rimšelis, MIC, vysk.. Paulius Marcinkus, 
kard. Antonio Samore, vysk. Antanas Deksnys, prel. Ladas Tulaba, Stasys Lozoraitis, jr., kun. dr. Pranas Gavėnas, mons. 
Vincas Mincevičius, inž. dr. Francesco Vacchini, vyr. šv. Petro bazilikos inžinierius. Trūksta kun. dr. Vytauto Kazlausko, 
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Krikščionybė ir žmogus be vilties
Dažnai sutinkame žmonių, ku

rie apgailestauja “senus, gerus 
laikus”, kai gyvenimas buvo ra
mesnis ir žmonės geresni. Jie 
žiūri su pasibaisėjimu į šių die
nų pasaulį ir pranašauja jam ne
išvengiamą katastrofą ar net ne
būtį. Žmonės, kuriems atrodo, 
kad pasaulis skęsta ir žūva, yra 
paprastai f a t a 1 i štai be krikš
čioniškosios vilties. Jie nėra 
tik mūsų laikų apraiška. Jų bu
vo visais laikais. Apie 1875 me
tus prancūzų rašytojas Paul 
Bourget buvo bepasiduodąs tai 
pačiai nevilčiai. Savo knygoje 
“Les Contemporains” jis rašė: 
“Mūsų pasaulį ištiko valios li
ga... Pamažu daugelyje gims
ta mintis, kad pastangos yra be
reikšmės, kai neįmanoma at
sispirti išorinėms jėgoms.” 
Bourget turėjo ir savo pirmta
kų. Aštuonioliktojo amžiaus pa
baigoje savo nebaigtame roma
ne Jane Austen vaizdavo moterį 
Percival, kuri buvo pilnai įsiti
kinusi, kad žmonija išsigimsta 
ir kad viskas sugrius ir subyrės. 
Mūsų laikais panašiai galvojo H. 
G. Wells. Kaip jis anlSčiau pra
našavo milijonams naują ir lai
mingesnį pasaulį, kurį turėjo su
kurti mokslas, taip paskui, nu
sivylęs mokslu, skelbė pasaulio 
pabaigą. Prieš pat savo mirtį 
knygoje “Mind at the End of 
its Tether” jis rašė: “Viso taip 
vadinamo gyvenimo pabaiga jau 
pasiekiama ir neišvengiama... 
Gyvenimas eina į galutinio fi- 
nališkumo fazę. Pasibaisėtinu- 
mas įsibrovė į gyvenimą.” ir taip

(Tęsinys iš pr. numerio)
Taigi, stovime prieš kažkokią 

nesuvokiamą paslaptį: Bažnyčia 
ir pasaulis neigia vienas kitą ir 
kartu ilgisi vienas kito; Bažny
čia ir pasaulis yra dviejose es
mingai skirtingose plotmėse ir 
kartu turi susieiti į vieną plot
mę; pasaulis nekenčia Bažny
čios ir nepriima jos Tiesos, nes 
jis nekenčia Kristaus (plg. Jon. 
7, 7; 15,18), kartu tačiau jis yra 
Kristaus nuosavybėj ir Kristus 
atėjo į jį kaip į savą (plg. Jon. 
1, 11); Bažnyčia neturi mylėti 
pasaulio ir kartu turi būti taip, 
kad ši jos būsena virstų pasau
lio meile, nes juk ir Kristus mi
rė už pasaulį iš jo meilės. Baž
nyčia paneigtų savo esmę, jei 
būtų “iš pasaulio”, kartu tačiau 
ji nusikalstų savai pasiuntinybei, 
jei neitų ”į visą pasaulį” ir jo 
meilės nepadarytų sava būsena.

Man atrodo, kad šios tragiš
kos priešginybės pačioje Bažny
čios prigimtyje kaip tik ir nesu
vokia arba neįvertina nė vienas 
augščiau minėtas sąjūdis. Kiek
vienas iš jų pasirenka vieną ku
rią anos priešingybės pusę: ar
ba: “ne iš pasaulio” arba “į vi
są pasaulį” ir tuo būdu Bažnyčią 
suskaldo, suskaldydami ir patį 
Kristų, nes Bažnyčia juk ir yra 
Kristūs erdvėje bei laike. Am
žiais kartojasi ta pati klaida, 
prieš kurią kovojo jau šv. Jonas 
apaštalas, sakydamas, kad “kiek
viena dvasia (t. y. pažiūra, Mc.), 
kuri perskiria Jėzų (lot. tekste 
“solvit Jesum—suardo, sugriau
na Jėzų”. Mc.). yra ne iš Dievo” 
(1 Jon. 4, 3). O suardyti Jėzų reiš
kia teigti arba tiktai Jo dieviš
kumą, nuvertinant Jo žmogišku
mą, arba tiktai Jo žmogiškumą, 
nuvertinant Jo dieviškumą. Pil
nutinis Kristaus supratimas yra 
tik tada, kai Jis yra tikimas kaip 
Dievžmoffis, t. y. kaip tikras Die
vas ir tikras žmogus, nešinas 
abiejom prigimtim visu iu turi
niu. jungiamom vieno dieviško
jo Logos Asmens. Ir tik šios 
sampratos šviesoje galima tei
singai suvokti ir Bažnyčia bei 
jos santykį su pasauliu. Kain 
Kristus vra “ne iš kūno valios” 
Jon. 1,13). taip Bažnyčia vra “ne 
iš pasaulio. Bet kaip Kristus 
“atėjo kūne” (1 Jon. 4,2), taip 
Bažnyčia eina “į visą pasaulį”.

FELIKSAS JUCEVIČIUS

tas didysis mokslinės vilties pra
našas pabaigoje prisijungė prie 
neišvengiamą ir visuotinę katas
trofą skelbiančio choro.

Katastrofų pranašai yra pa
prastai žmonės be vilties. O jie 
yra be vilties, nes niekada ne
buvo suradę Viltį. Bet ar krikš
čionys nesusvyruoja ir nepraran
da vilties? Jei taip atsitinka su 
jais, tai jie nieku nesiskiria nuo 
tų, kurie save vadina ir laiko 
pagonimis.

Dar daugelis iš mūsų save lai
kome krikščionimis. Jei norime 
būti tikrais krikščionimis, tai su
dėję rankas neapgailestaukime 
“gerų, senų laikų” ir nesiskųs- 
kime, kad blogas yra šių dienų 
pasaulis, bet drąsiai meskimėš 
i gyvenimo sūkurį ir spręskime 
klausimus, kuriuos mums stato 
dabartis. Mes esame pereinamo
jo laikotarpio vaikai ir, jei nori
me išlikti pasididžiavimu atei
nančioms kartoms, tai nenusi- 
gąskime nei šio amžiaus konvul
sijų, nei jo audrų. Krikščionis 
yra ir turi likti savo epochos 
vaiku ir tikrai moderniu žmogu
mi gerai suprasta šio žodžio 
prasme. Ne tas yra modernus, 
kuris gyvena mada ir vaikosi vė
jų, o tas, kuris perleidžia per 
krikščioniškąją prizmę kiekvie
ną naują idėją, kiekvieną naują 
šūkį, kiekvieną naują idealą ir 
atrenka tai, kas yra tikrai nau
jo, tikrai gražaus, tikrai bran
gaus. Ir jei spektrinėje anali
zėje išvysime daugiau tamsių, 
negu šviesių linijų, daugiau nuo-

ANTANAS MACEINA

BAŽNYČIOS TRAGIKĄ
Santykis Bažnyčios su pasauliu 
yra lygiai toks pat, koks yra san
tykis Kristaus su kūnu žmogiš
kosios prigimties prasme. Kaip 
asmeniniame Kristuje negalima 
perskirti Dievo ir žmogaus, taip 
istoriniame Kristuje negalima 
perskirti Bažnyčios ir pasaulio. 
Ši tad Kristaus ir tuo pačiu Baž
nyčios pilnybė taip tik, mano 
pažiūra, ir pradeda būti šiandien 
nebesuprantama.

Pirmasis sąjūdis, vadinąsis 
pažangiu, atsiremia į antrąją 
Bažnyčios priešingybės pusę — 
eiti “į visą pasaulį”, pamiršda
mas arba bent lygiomis never
tindamas pirmosios pusės — 
“ne iš pasaulio”. Pamiršus gi šią 
pusę, Bažnyčia savaime virsta 
pasaulio dalele ir galop susilie
ja su pasauliu, netekdama nuo
vokos, kas yra “iš pasaulio” ir 
kuo ji nėra ir negali būti. Kai 
šiandien, pavyzdžiui, homosek
sualistam yra skiriami dvasios 
vadai (Amsterdame) arba kai 
vad. “nuogalių kultūrą” prakti
ku© j antiem jų maudynių vieto
se laikomos šv. Mišios (Aache- 
ne), tuo tik parodoma, kad Baž
nyčios pradas būti “ne iš pasau
lio” šiam pažangiam sparnui yra 
virtęs seniena, šio sparno at
stovai jau nebesuvokia, kad 
Bažnyčia eina, tiesa, į nusidė
jėlius, tačiau ne tam, kad juos 
jų nuodėmėje paliktų ar net pa
teisintų jų sambūrius, bet tam, 
kad juos pakeltų i Dievo vaikų 
augštį. Kitaip bažnytinė sielo
vada virsta psichologija arba 
medicinine terapija, ir patyčios 
pilnas posakis “tikėti yra svei
ka” darosi tokios sielovados gai
rė. štai kodėl pažangiojo soarno 
sąjūdyje dabar aistringai kelia
mas bei diskutuojamas klausi
mas: “Kas yra Jėzus?” Atsaky
mas: tai Dievo šauklys, mokęs 
žmones taikaus sugyvenimo, už
taręs vargšus, peikęs turtuolius, 
paguodęs Magdaleną ir miręs 
už savo įsitikinimus bei idėjas. 
Ar Jis yra Dievas? “Balandėli, 
nežinau”, ir tai galų gale ne
svarbu. Svarbu ne tai, kas Kris- 

sėdų, negu aukso grūdų, tai dėl
to nekaltinkime pasaulio, o sa
ve, kad su nepakankamu entu
ziazmu kovojome už tai, kad gy
venime būtų daugiau šviesos, 
daugiau aukso grūdų.

Krikščionis yra optimistas ir 
jis turi likti tokiu, nors ir rastų
si pesimistinio pasaulio vidury
je. Kas eina Kristaus link, tas 
eina gyvenimo link, nors žino, 
kad šis “ašarų slėnis” niekad ne
taps jam rojumi. Bet jis lygiai 
gerai žino, kad gyvenimas ne
bus jam ir bedugnė, o vartai į 

Kai a. a. vyskupas Pr. Brazys, MIC, lankėsi Los Angeles mieste 
Kalifornijoj. Iš kairės: Šv. Kazimiero par. klebonas prel. J. Ku
čingis, vysk. Pr. Brazys ir Liudvika Kamandulienė (Rūtos Lee se
nelė) " Nuotr. L. Kanto

tus yra, bet tai, ko jis moko. — 
štai ano pažangaus sparno nuo
taika. Kristus be dieviškumo 
yra šio sparno veiklos linkmė. 
Retai kada (gal daugiau tarp 
protestantų) ši linkmė yra reiš
kiama teoriškai, nes tai būtų jau 
perdaug aiški erezija. Bet visa
dos ši linkmė išeina aikštėn 
praktiškai, kai pažangusis spar
nas imasi konkrečios veiklos.

Tą patį reikia pasakyti ir apie 
antrąjį sparną, kuris kovoja 
šiandien uz tradicines Bažnyčios 
lytis: lotynų kalbą liturgijoje, 
autoriteto viršinį pobūdį, valdy
mo telkimą vienose rankose 
(vyskupų ir popiežiaus), juridi
nės galvosenos primatą ir t.t. 
šis sparnas atsiremia į pirmąją 
Bažnyčios priešingybės pusę: 
“ne iš pasaulio”, nė nepastebė
damas betgi, kad visi tie daly
kai, už kuriuos jis taip griežtai 
pasisako, kaip tik ir yra paimti 
“iš pasaulio”. Jie tik yra tokie 
seni, jog atrodo esą suaugę su 
Bažnyčios esme ir negalį todėl 
būti pakeisti kitais, nepažei
džiant pačios esmės, šio sparno 
nariuose dingsta ta pati nuovo
ka, kaip ir pažangiajame spar
ne, būtent, nuovoka, kas yra 
“iš pasaulio”. Kai šiandien, pa- 

ro valios” (Jon. 1, 13), visdėlto 
“yra atėjęs kūne” (2 Jon. 7), 
ir kad šis kūnas yra buvęs vi
siškai istorinis, t.y. kilęs iš tam 
tikros tautos, iš tam tikro lai
ko, iš tam tikros Moters, todėl 
nešiojęs šios tautos, šio laiko ir 
šios Moters bruožų bei savybių. 
Argi kitaip tad galėtų būti ir su 
istorijoje besiskleidžiančiu Kris
tumi arba Bažnyčia? Kiek pa
žangusis sąjūdis nuvertina Kris
taus dieviškumą, tiek tradicinis 
sąjūdis nuvertina Jo žmogišku
mą. O iš šio nuvertinimo plau
kia išvadų ir Bažnyčios atžvil
giu konkrečioje jos veikloje.

❖
Abu tad sąjūdžiai yra teisin

gi tuo, ką jie teigia, bet abu jie 
virsta sektantiškais tuo, ką jie 
neigia arba ko nepaiso bei ne- 
vertinina: pažangusis sąjūdis — 
Bažnyčios prado “ne iš pasau
lio”, tradicinis — Bažnyčios pra
do “į visą pasaulį”. Abiem jiem 
stinga pilnatvės nuovokos ir tuo 
pačiu kritiškumo savęs pačių at
žvilgiu. Jie teisingai pastebi ki
tų silpnybes, pavojus ir klai
das, tačiau jie tiesiog lengvapė
diškai aplenkia savo pačių vie
našališkumus.

Jeigu betgi šių dviejų sąjū- 
vyzdžiui, lapeliais įtikinėjami ■ džių sandora viskas ir baigtųsi, 
katalikai neiti į modernines baž- ”-x
nyčias, nelankyti Mišių, laikomų 
vad. pažangiųjų kunigų, regėti 
pažangiajame sąjūdyje velnio 
spąstus ir net pati II Vatikano 
Susirinkimą laikyti demonišku 
gundymu, kuriam popiežius ne
atsispyręs, — tai tuo irgi tik pa
rodoma. kad antrasis Bažnyčios 
prigimties pradas eiti “į visa pa
sauli” šiam sparnui neturįs 
reikšmės arba iau esąs amžiams 
įvykdvtas. Bažnyčios dievišku
mas čia esti supainiojamas su 
jos žmogiškumu, pamirštant, 
kad šie du pradai vienas kito 
neatstoja ir vienas su kitu nesu
simaišo — lygiai taip, kaip dvi 
prigimtys (dieviškoji ir žmogiš
koji) Kristuje, čia pamirštama, 
kad Kristus (o tuo pačiu ir Baž
nyčia), nors ir gimęs “ne iš vy-

pasaulį su neapsakomo gyveni
mo horizontais. Krikščionis ži
no, kad technika nesukurs ro
jaus, kad mokslas nepadarys 
žmonių laimingesniais, kad mir
tingieji niekad nesidžiaugs am
žina taika, kad blogis, liga ir 
mirtis neišnyks iš šio pasaulio. 
Bet jis taipgi žino, kad žmonija 
eina pažangos keliu, kad moks
las padeda užkariauti naujas 
plotmes, kad taika nėra negali
ma, kad jis yra pajėgus kovoti 
ir prieš blogį, ir prieš ligą ir 
kad jis gali nugalėti net mirtį, 
jei tiki į Tą, kuris yra Gyveni
mas.

Interview vietoje

netektų kalbėti apie jokią Baž
nyčios tragiką, nes tragiką glū
di ne vienašališkumuose, ne ko
voje bei nesantaikoje, bet mū
sų žmonių posakyje: “JBėgsi — 
gausi mušt, nebėgsi — taip pat 
gausi mušt’, šio posakio pras
mė yra ta, kad vienos vertybės 
išsivadėjimas kitos naudai su
naikina šią pastarąją. Kaip tai 
įvyksta, gali gražiai pavaizduoti 
celibato klausimas, šiandien pa
sidaręs toks aktualus dvasiški- 
joj. Visiem aišku, kad. celibatas 
ir kunigystė esmingai nesiriša: 
esama celibato be kunigvstės 
(moterų vienuolynai, broliukai 
vvrų vienuolynuose, atskiri mal
dingi vyrai ar moterys) ir esama 
kunigystės be celibato (Rytu 
Bažnyčia). Kunigystė susijungė 
su celibatu Vakarų Bažnyčioje

Urbšys Berlyne, Hitleris laive
Klaipėdos užėmimo užkulisiai • Kaip Hitleris pasiekė uostą ir vadovavo žygiui 

Neseniai išleistoje knygoje “On 
Borrowed Time” autorius Leonard 
Mosley tarp kitų II D. karo epizo- 

- dų aprašo ir Klaipėdos priverstinį 
.atidavimą hitlerinei Vokietijai, čia 
pateikiama ištrauka, kurioje auto
rius perdaug pabrėžia Klaipėdos vo- 
kiškumą, bet vaizdžiai atpasakoja 
diplomatinius užkulisius. Red.

— Nei vienas nesiartinkite 
prie Fuehrerio! Jokiu žinių! Visi 
pasišalinkite! — saukė pik. 
Schmundt.

Adolfas Hitleris sirgo jūros 
liga. Jis blogai jautėsi jau nuo 
to laiko, kai prieš 36 valandas 
mažasis karo laivas “Deutsch
land” paliko Swinemuende uos
tą ir įplaukė Baltijos jūron vo
kiečių kreiserių grupės prieša
kyje.

Tai buvo 1939 m. kovo 21 d. 
busimojo naujausio nacių žygio 
išvakarėse. Čekoslovakijai suby
rėjus, būvo užsimota, nesuke
liant perdidelio pasipriešinimo 
Vakarų demokratijų tarpe, lai
mėti šį tą vokiečiams. Juk nie
kas negalėtų tokio žingsnio pa
laikyti kitos’ tautos teritorijos 
užgrobimu ar įjungimu nevokie- 
čių į Reichą. ’ »

Klaipėda — tik kablelis
Klaipėda buvo senas voikečių 

miestas prie Baltijos, beveik tik 
vokiečių apgyventas, Versalio 
sutartimi atimtas iš Reicho ir 
atiduotas Lietuvai. Rytinės ir 
vidurinės Europos istorijos 
skirsnyje, kurį Adolfas Hitleris 
iš naujo perrašinėjo, Klaipėda 
buvo tik kablelis, bet jos prijun
gimas, ar geriau sakant įjungi
mas į Reichą, buvo patogus ir 
simboliškas sprigtas pasaulio re
akcijos akivaizdoje, okupavus 
Čekoslovakiją. Klaipėda Hitle
riui suteikė progą, mažai kuo ri
zikuojant parodyti, kad jis ne
sigaili padarytų žygių. Kas gi 
išdrįstų lemiamos valandos me
tu pastoti jam kelią į šį vokiš
ką miestą, dabar valdomą mažos 
valstybėlės, kuri mažai kam te
rūpėjo ir mažai draugų pasau
lyje turėjo. Todėl Fuehreris bu
vo prisiekęs atgauti miestą Rei- 

. chui ir būti to įvykio liudinin
ku. Sklandžios agitacijos dėka 
Klaipėdos gyventojai (vokiečiai. 
Red.) buvo gerokai pronaciški 
ir buvo pasirengę jį laikyti savo 
išvaduotoju.

Vienintelis kelias — jūra
Bet kaip juos pasiekti? Klai

pėda buvo ant Baltijos jūros 
kranto ir vienintelis sausumoos 
kelias ėjo per Rytprūsius bei 
Lenkijos koridorių, kuris dar 
nebuvo Reicho dalis. Tokiose 
aplinkybėse vargu būtų taktiška 
ar net praktiška prašyti leidi
mo savo palydai per Lenkijos 
teritoriją į naujausiai užimtąjį 
uostą. Vienintelė kita galimybė 
buvo plaukti jūra.

tik istorijos eigoje, ir ji gali bū
ti nuo jo taip pat atjungta. Pa
žangusis sąjūdis kaip tik ir ko
voja už šitokį atjungimą. Tradi
cinis sąjūdis ir bažnytinė hie
rarchija (kol kas) pasisako už 
sujungimą. Ir visdėlto abu 
sprendimai yra tragiški kaip tik 
tuo, kad jie sunaikina tai, ko 
jie siekia.

Kunigystė buvo sujungta su 
celibatu todėl, kad kunigas ne
būtų pasidalinęs, į ką nurodė 
jau šv. Povilas, kalbėdamas apie 
nevedybų gerąsias savybes: “Kas 
nevedęs, tas rūpinasi Viešpaties 
dalykais, kaip įtiktų Dievui. O 
kas vedęs, tas rūpinasi pasau
lio dalykais, kaip įtiktų žmonai, 
ir yra pasidalinęs” (1’ Kor. 7, 
32-33). Vakarų Bažnyčia norėjo, 
kad jos kunigai nebūtų pasida
linę, nesirūpintų pasaulio daly
kais, atsidėtų tik savam pašauki
mui ir todėl įvedė celibatą. Bet 
ar tai išgelbėjo kunigus nuo su
pasaulėjimo bei pasidalinimo? 
Kas bent kiek pažįsta Vakarų 
Bažnyčios istoriją, atsakys į tai 
neigiamai. Kunigija virto socia
liniu luomu, įsitaisė žymiai ge
riau, negu pasauliečiai, atsitve
rė nuo pasauliečių, sukūrė sa
vas bendrijas, įsigijo savų ūkių 
ir net dvarų, ir rūpinimasis 
“Viešpaties dalykais” virto rū
pesčiu tarnais bei tarnaitėmis, 
javais bei gyvuliais, namais bei 
baldais. Šv. Povilas skelbė, kad 
celibatas “palengvina melstis 
Viešoačiui be kliūčių” (1 Kor. 
7, 35), tačiau peržiūrėję šventų
jų sąrašą nuo to meto, kai celi
batas buvo įvestas, rasime ja
me kunigų (čia nekalbu apie vie
nuolius — tai visai kita kate
gorija) tik labai nedidutį pro
centą. Tai. kas buvo siekta. įve
dant kunigam celibatą, buvo 
sunaikinta kaip tik to paties ce
libato, nes vienišumas atveria 
žmogų ne tik Dievui, bet ir pa
sauliui, ir šis dažniausiai įkelia 
koją į vienišo žmogaus gyveni
mą greičiau, negu Dievas. Ku
nigijos istorija tai patvirtina la
bai gražiai. Tolimu pavyzdžių 
mum jieškoti nereikia. Pakan
ka prisiminti tik lietuviškosios 
kunigijos gyvenseną ligi antro
jo pasaulinio karo.

■ (Bus daugiau) K

iš čia.
Bet Urbšys buvo jaunesnis ir 

patvaresnis už Hachą. Jis pa
kratė galvą — ne, turįs grįžti į 
Kauną.

Telegramos ambasadoms
Kadangi Fuehreris jau buvo 

jūroje ir laukė žinių, Ribbent
ropas raukėsi iš pykčio ir ne
kantrumo, bet galiausiai sutiko. 
Urbšys galįs sugrįžti į savo kraš
tą, bet turi Berlynan atvykti 
kiek galint greičiau — nevėliau 
kaip trijų dienų laikotarpyje. Be 
to, pabrėžė — jei prašysiąs kie
no kito pagalbos, Vokietija bū
sianti priversta imtis karinių 
veiksmų. Tai esąs vidaus reika
las.

Urbšys grįžo Lietuvos atsto- 
vybėn Berlyne pasipiktinęs to
kiu nemandagumu. Esą, kaip jie 
gali drįsti jį taip pažeminti; kaip 
gali traktuoti jį tarytum be nu
garkaulio drebantį senelį? Jis 
atsisėdo padiktuoti pranešimo 
savo premjerui. Jame smulkme
niškai išdėstė pasimatymo su 
Ribbentropu eigą ir ultimatu
mą, kuris jam buvo įteiktas. Jis 
įsakė nusiųsti nuorašą britų, 
prancūzų ir lenkų ambasadoms 
Berlyne. Tai tipiška tuo metu 
vyravusiai padėčiai diplomatų 
tarpe — Urbšys nutarė pasiųsti 
paskutinę minutę savo praneši
mą, plonai pridengtą pagalbos 
šauksmą, ne ambasadoriams, 
bet jų kariniams atstovams. Mat, 
jam taip nuobodžiai pronaciškas 
atrodė Neville Hendersono ir 
lenkų pasiuntinio Juozapo Lips- 
kio nusiteikimas, kad jis prisi
bijojo, jog jiedu gali kartais ne
perduoti pranešimo savo vyriau
sybėms, jei gaus tiesioginiu ke
liu. Ironiška, kad jis nepasiun
tė kopijos sovietų ambasadai, 
kur reakcija tikrai būtu buvusi 
gyva ir galbūt pozityvi. Lietuva 

' perdaug bijojo Sovietų Sąjun
gos, kad tai būtų galėjusi pada
ryti.

Į Kauną ir atgal
Tai atlikęs, Urbšys traukiniu 

išvyko į Kauną ir laukė pagalbos 
ženklų iš Britanijos, Prancūzi
jos ir Lenkijos. Deja, laukė vel
tui.

Veltui laukė ir Hitleris, visu 
keliu per Baltiją “važiuodamas 
Rygon”. Staiga pasipylė pik. 
Schmundto telegramos į užsie
nio reikalų ministeriją Berly
ne, reikalaudamos žinių kada 
būsianti pasirašyta sutartis, kad 
Fuehreris galėtų išlipti ant sau
sumos.

Kovo 22 d. vokiečių lėktuvas 
nusileido Kaune ir netrukus pa
kilo, gabendamas užsienio rei
kalų ministerį Urbšį atgal į Ber
lyną. Kol kas jis nieko nebuvo 
sulaukęs, išskyrus britų, pran
cūzų ir lenkų užuojautą. Berly
ne, Tempelliof aerodrome, jis 
buvo sutiktas su tomis pačiomis 
iškilmėmis kaip ir Čekoslova
kijos. prezidentas Hacha ir nu
vestas į belaukiantį limuziną.' 
Jam ten pat buvo pranešta, kad 
“Aldon” viešbutyje paruoštas 
ministerinis apartamentas.

— Ar tas pats kaip ir prezi
dentui Hachai? — niūriai nusi
šypsojo Urbšys. — Gaila. Aš 
numirėlių drabužiais nesinau
doju.

Derybos ministerijoj
Jis nuvyko į Lietuvos atsto

vybę, iš kurios po dviejų valan
dų nuvažiavo pas Ribbentropą. 
Aiškiai visi nervinosi'. Vokiečių 
užsienio reikalų ministerio ne
buvo. Sakyta, kad jis užimtas. 
Taip iš tikrųjų ir buvo — atsa
kinėjo į įvairiausius klausimus 
iš “Deutschland” laivo. Baro
nas von Weizsaeker pirminin
kavo posėdžiui. Grumtynės, 
kurios vyko sekančias dvi va
landas, darėsi vis kartesnės. Vis 
laiką delsdamas, vis dar vilda
masis, kad jį kas nors išgelbės, 
Urbšys kėlė argumentus prieš 
vokiečių jam pateiktą pasirašy
ti sutartį ir siūlė jiems lygias 
teises Klaipėdoje vietoj visiško 
viešpatavimo, kurio jie reika
lavo. Iš tos pozicijos jis 
atsisakė trauktis. Weizsaecker 

(Nukelta j 6-tą psL)

Hitleris išdrįso plaukti tolimes
nė© kelionėn. Kiekvienu atveju 
ant vandens jis jautėsi bejėgis
— net nemokėjo plaukti. Jis bu
vo austras, turįs sausumos gy
ventojo nepasitikėjimą betko- 
kiu druska atsiduodančiu van
deniu, prašokančiu horizontą ir 
sukeliančiu didesnes bangas už 
tas, kurios Vienos mieste ska
lauja Dunojumi plukdomus sie
lius. Aną vasarą, kai jis plaukė 
iš Baltijos į šiaurės jūrą su 
Vengrijos regentu Horthy ir 
sustojo puotauti prie Helgolan- 
do salos, prasitarė Schmundtui, 
kad buvęs labai patenkintas ta 
išvyka.

Aliarmas laive
Kadangi Fuehreris visada mė

go akis paganyti ant gražių mer
ginų, politiniai pokalbiai'buvo 
paįvairinami pramogomis, ku
riose dalyvaudavo iš Berlyno 
atgabentos filmų žvaigždės ir 
modeliuotojos. Už tas pramo
gas savo valdinius jis pagirdavo. 
Tačiau šia proga merginų nebu
vo ir, be to, buvo ne liepos, o 
audringojo kovo mėnuo. Besto
vint jam ant “Deutschland” de
nio su vyriausiuoju vokiečių lai
vyno vadu admirolu Erich Rae- 
deriu, šiaurės vėjas pūstelėjo į 
rytuosna plaukiančius laivus ir 
ėmė supti. Tris ištisas valandas 
Hitleris stovėjo pabalęs ant ka
pitono tiltelio, stebėdamas denį 
skalaujančias bangas, ir nesilei
do perkalbamas eiti savo vienu- 
tėn. Staiga sukaukė laivo aliar
mo sirenos, lydintieji naikinto
jai apsisuko, lyg plakami žirgai, 
ir nuskriejo į purkštaujančio 
vandens tolį, b “Deutschland” 
tuojau pakeitė savo kryptį.

— Tai tik apsaugos veiksmas,
— užtikrino Hitlerį admirolas 
Raeder.

Lenkų torpedinis laivas, pa
siųstas kranto Stebėtojų, buvo 
atplaukęs patyrinėti šios gar
siosios laivų grupės, plaukian
čios taip arti Lenkijos teritori
nių vandenų. Nespėjo torpedi
nis laivas apsukti nė pilno ra
to apie vokiečių laivus, Adol
fas Hitleris pasitraukė. Jis nu
ėjo į savo vienutę ir per sekan
čias 24 valandas dūko iš pykčio. 
Jo skilvis, silpniausias jo kūno 
organas, gurguliuojąs ir unkš- 
čiąs susinervinimo atvejais, da
bar neteko kontrolės, o kiekvie
nas “važiavimas Rygon” jam su
keldavo dar didesnį pažeminimo 
jausmą. Jį visiškai pribaigė ir 
Įsiutino faktas, kad užimant 
Klaipėdą viskas išėjo netaip, 
kaip pramatyta. Kai Fuehreris 
išplaukė su “Deutschland” į jū
rą, viskas atrodė taip paprasta
— jis paliko aiškias instrukcijas 
Ribbentropui, kas turėtų būti 
padaryta.

Urbšys Berlyne
Kovo 19 d. Lietuvos užsienio 

reikalų ministeris Juozas Urb
šys, grįždamas iš viešnagės Ro
moje į’Lietuvos sostinę Kauną, 
pakeliui buvo sustojęs Berlyne. 
Iš mandagumo jis aplankė užsie
nio reikalų ministerį ir beveik 
gailėjosi, kad tai padarė, nes 
kai tik atsisėdo, Ribbentropas 
pareiškė, esą vokiečių vyriausy
bė reikalauja tučtuojau perleis
ti Reichui Klaipėdos kraštą. Jis 
neturįs jokios abejonės, kad 
Urbšys ir jo valdžia sutiks, nes 
tai esąs teisėtas reikalavimas. 
Klaipėda esanti vokiška ir pri
klausanti Reichui. Bet jei Lie
tuvos užsienio reikalų ministeris 
imtų priešintis teisėtam vokie
čių vyriausybės reikalavimui ar 
bandytų šauktis kitas valstybes 
į pagalbą prieš Vokietiją, šis rei
kalas įgausiąs ne diplomatinį, 
o karinį pobūdį.

Kaip ir Hacha su Chvalkovs- 
kiu prieš savaitę, Urbšys bandė 
laimėti laiko. Jis sakėsi turįs 
grįžti į Kauną atsiklausti savo 
vyriausybės.

Ribbentropas parodė pirštu į 
telefoną ant savo stalo. Kaip bu
vo sakęs Hachai, taip dabar kar
tojo lietuviui:

— Štai telefonas. Linija į 
Kauną laisva. Kalbėkis su jais

b 
u M b 
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LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

jau baigiama įrengti.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, BRANGINANČIAM SAVO 
TAUTOS KANKINIU ATMINIMĄ, DERA BOTI 
PAMINKLO KORĖJŲ TARPE.

ŠIO

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

. koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, 

2701, E, 68 St. Chicago, III. 60629, UŠA
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KONFERENCIJA VILNIUJE
Sausio 27-30 <Ld. Vilniuje įvyko 

visasąjunginė konferencija "Sociali
nės industrinio darbo problemos”,, 
surengta augštojo bei specialiojo vi
durinio mokslo ministerijų ir Vil
niaus universiteto. Atidarymo žodi 
tarė Vilniaus universiteto rektorius 
prof. J. Kabilius. Darbo organiza
vimo, gamybos valdymo ir planavi
mo problemoms buvo skirta apie 120 
pranešimų. Konferencijos pagrindi
nės temos — "Metodologinės valdy
mo problemos ir valdymo darbo so
cialiniai aspektai", "Darbo moksli
nio organizavimo socialinės proble
mos”, “Kadrų judėjimo pramonėje 
socialinės problemos”, "Pramonės 
įmonių kolektyvų socialinio vystymo 
planavimas”. Konferencijoje dalyva
vo mokslininkai, ministerijų ir žiny
bų vadovai, sociologinių laboratori
jų darbuotojai ir įmonių atstovai.

PAGERBĖ PROF. P. MAŽYLĮ
Kauno medicinos instituto aktų 

salėje 85-tojo gimtadienio proga bu
vo prisimintas ginekologijos-akušeri- 
jos pradininkas Lietuvoje prof. Pra
nas Mažylis. Pranešimą apie jo gy
venimą padarė instituto prorektorius 
V. Kuzminskis. Prie įėjimo į akuše
rijos - ginekologijos katedrą, kurios 
įkūrėju bei ilgamečiu vadovu buvo 
prof. P. Mažylis, atidengtas kaunie
čio skulptoriaus V. Palio sukurtas ve- 
lionies bareljefas su įrašu: "Akade
mikas, profesorius P. Mažylis 1885 
—rl966”.

NAIKINA EGLAITES
Kompartija uždraudė švęsti Kalė

das, o eglučių tradiciją perkėlė į 
Naujuosius Metus. Iš Maskvos atke
liavęs senis šaltis negali išsiversti 
be naujametinių eglučių. Liūdną eg
lučių likimą "Komjaunimo Tiesos” 
sausio 25 d. laidoje piešia prie Vil
niaus esančioj girininkijoj apsilan
kęs P. Bartulis: "Kokią valandą 
braidėme po mišką. Tarp medžių 
šmižinėjo grupelės žmonių su kir
viais ir pjūklais. Nusižiūri dailesnę 
eglaitę, čiokšteli kokį metrą nuo že
mės ir velka į sunkvežimį...” Gi
rininkas P. Bartuliui skundėsi: 
"Šiom dienom aš bijau eiti į mišką. 
Net širdį spaudžia. Mašinos tik va
žiuoja ir važiuoja, vis su paskyromis 
eglaičių...” P. Bartulis, aptaręs ga
limybes gyvąsias eglaites pakeisti 
sintetinėmis, pataria prie didžiųjų 
miestų steigti eglaičių auginimo 
plantacijas, kuriose jas prižiūrėtų 
ir kirstų palei žemę specialūs darbi
ninkai, pavasarį vėl apželdindami iš
kirstą plotą. Lig šiol niekas nesi
rūpino liūdnu eglučių likimu. P. Bar
tulis eglaičių apsaugą užmiršusius 
planuotojus klausia: "Tačiau ramy
bės neduoda viena mintis: ar šitaip 
elgdamiesi, nesulauksime greitai 
dienų, kuomet nė viename name ne
bestovės tikra, giria kvepianti eglu
tė?”

AVIACIJOS VETERANAS
Vytauto Jurkšto pranešimu "Gim

tojo Krašto” sausio 29 d. laidoje, 
Kuršėnuose mirė ir buvo palaidotas 
Lietuvos sportinės aviacijos vetera
nas Tomas Zauka,z pernai atžymėjęs 
amžiaus septyniasdešimtmetį. Velio
nis yra buvęs Kauno įgulos bažny
čios vargonininku, dirbęs finansų 
ministerijos mokesčių departamen
te. 1929 m. jis vienas pirmųjų įsi
gijo civilinio lakūno diplomą, išklau
sęs teorinius pilotų kursus Lietuvos 
aeroklube ir išlaikęs egzaminus. T. 
Zauka 1940 m. buvo paskirtas Da
riaus ir Girėno paminklui statyti 
komiteto pirmininku. Karui nutrau
kus paminklo įgyvendinimo planus, 
T. Zaukos iniciatyva skulptorius 
Bronius Pundzius Puntuko akmeny
je iškalė Dariaus ir Girėno sklptū- 
rinius portretus ir jų testamento žo
džius.

ELEKTRONINIAI SKAITYTUVAI
Vilniaus "Sigmos” įmonė pagami

no pirmą seriją elektroninių skai
tytuvų "Rūta-110”, kurie esą geriau
si Sovietų Sąjungoje. "Sigmos” val
dymo sistemų projektavimo-konst- 
ravimo biuro inžinierių sukurta 
"Rūta-110” yra skirta automatizuo
toms gamybos valdymo sistemoms 
pramonės, transporto, prekybos įmo
nėse, bankuose, tiekimo, statistikos 
organizacijose. Surinktą medžiagą 
"Rūtai-110” bus galima perduoti ry
šių kanalais — nuotolis neturės 
reikšmės ir neapribos teritorijos. 
"Rūta-110” yra kelis kartus našesnė 
už kitus sovietinės gamybos skaity
tuvus, nes buvo paspartintas duome
nų įvedimas ir išvedimas. Specialaus 
elektroninio įrenginio dėka "Rūta-

110” per sekundę atpažįsta ir paver
čia signalais 200 mašinėle ar ran
ka rašytų skaičių ženklų. Sis išra
dimas pavaduoja apie 40 operato
rių, anksčiau turėjusių paruošti kor
teles skaitytuvams. "Rūtos-110” at
mintį gerokai praplėtė informacijos 
įrašymas į specialius magnetinius 
diskus, iš kurių galima sudaryti iš
tisą bibiloteką, turinčią reikalingus 
duomenis įmonės gamybos valdymo 
uždaviniams spręsti. Informacija 
gaunama šimtus kartų greičiau, negu 
iš magnetinių juostų, lig šiol nau
dotų sovietiniuose skaitytuvuose.

ČEKŲ STIKLAS
Vilniaus parodų rūmų I augšto 

salėje sausio 29 d. buvo atidaryta 
penkių čekų stiklo pramonės įmo
nių gaminių paroda, kurios daugiau 
kaip 200 eksponatų sudaro šlifuoto, 
raižyto bei kitokia technika apdoro
to stiklo dubenėliai, vazos, vazelės, 
ąsotėliai ir peleninės. Žodį apie če
kų meninės stiklo pramonės tradi
cijas tarė parodon atvykęs čekų kul
tūros ministerijos skyriaus direkto
rius F. Kučera. Parodų rūmų kon
ferencijų salėje įvyko Vilniuje gast
roliuojančio čekų trio koncertas.

DABARTINE KLAIPEDA
Sausio 28 d. buvo atžymėta Klai

pėdos "išvadavimo” 25 metų sukak
tis, t. y. jos prijungimas prie sovie
tų okupuotos Lietuvos. Kaip tada at
rodė Klaipėdos miestas, "Komjauni
mo Tiesos” sausio 28 d. laidoje pa
sakoja vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas I. Ruginis: "Bėg
dami hitlerininkai padarė miestui 
nuostolių už pusę milijardo rublių. 
Išvežė gamyklų įrengimus^ susprog
dino didesnius ir gražesnius pasta
tus, 60% gyvenamųjų namų paver
tė laužo krūva; beveik nieko neliko 
iš mūsų uosto. Reikėjo išvalyti griu
vėsius. Reikėjo žmonių (išvadavus 
miestą Raudonajai Armijai, jame te
buvo tik keli gyventojai), reikėjo 
jiems darbo ir duonos...” Remian
tis dabartiniais statistikos duomeni
mis, Klaipėda turi 147.000 gyvento
jų, 25.484 mokinius bendro lavi
nimo mokyklose, 295 žvejybinius ir 
23 prekinius laivus, bendroji pramo
nės įmonių gamyba 1969 m. siekė 
587 milijonus rublių. Iš naujų ir at
statytų įmonių minimos: žuvies kon
servų fabrikas, naujasis šaldytuvas, 
medinės taros kombinatas, laivų re
monto įmonės, “Baltijos” laivų sta
tykla, medvilnės audykla "Gulbė”, 
verpykla "Trinyčiai”, sausųjų ele
mentų gamykla "Syrius”, kurios 
įrenginius buvo išsivežę vokiečiai. 
Medžio apdirbimo pramonės įmo
nės gamina fanerą ir drožlių plokš
tes. I. Ruginio teigimu, jūrų preky
bos uostas, lyginant jį su 1936 m., 
yra padidėjęs keturgubai. Gaila, 
kad statistiniai duomenys nepateikia 
Klaipėdos gyventojų tautybės. Išei
viją pasiekiančiomis žiniomis, Klai
pėda yra labiausiai surusintas Lie
tuvos miestas.

KEIČIASI PATIRTIM
Šiaulių "Jaunystės” kavinėje ke

lias dienas šeimininkavo latvių ka
vinės “Dzirkstele” ("Kibirkštis”) 
atstovai iš Jelgavos, šiauliečiai turė
jo progos paragauti latviškų patie
kalų ir pasiklausyti Jelgavos estra
dinio orkestro. Dabar viešnagei į Jel
gavą ruošiasi kavinės "Jaunystė” 
kulinarai su lietuviškais patiekalais.

KAIMO STATYBININKAI
"Tiesos” pranešimu, kaimo sta

tybų trūkumus svarstė Vilniuje su
sirinkę kaimo statybos ministerijos, 
respublikinio tarpkolchozinių orga
nizacijų susivienijimo bei jų pramo
nės įmonių atstovai. Trumpame pra
nešime sausai konstatuojama: "Per
nai kaimo statybininkai ypač daug 
liko skolingi ūkiams, neįvykdytas 
pagrindinių pajėgumų atidavimo 
naudojimui planas, vis dar neįsten
giama įvykdyti gyvenamojo ploto 
statybos planų...” Pranešimą apie 
priemones darbo našumui didinti 
skaitė kaimo statybos ministeris A. 
Bagdonas. Beveik tuo pačiu laiku 
Kauno žemės ūkio statybos projek
tavimo institute įvyko geriausių kai
mo gyvenviečių projektų paroda, ku
rioje I vietą laimėjo architektė I. 
Barčiulytė už Gineikių kolchozo 
Preišiogalėlės gyvenvietę su moder
niu kultūriniu, buitiniu centru, par
ku ir vandens saugykla, II — archi
tektė A. Mikėnaitė už centrinės 
gyvenvietės projektą Anykščių ra
jono "Gegužės Pirmosios” kolcho
zui. Dvi III viętas išsikovojo archi
tektės V. Anfimovienė ir Ž. Masals- 
cytė. 1) V. Kst.

Montrealio jaunimo ansamblio "Gintaras" muzikantai ruošiasi tolimai kelionei Į Hamiltoną, kur 
vi$as ansamblis Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 15d., 3 v.p.p., Scot Park gimna
zijos salėje atliks meninę programą

S HAMILTON
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES atkūrimo minėjimas — šį sek
madienį, vasario 15 d. Jis pradeda
mas 11 v. pamaldomis AV par. baž
nyčioje. Mišias laikys ir pamokslą 
sakys mons. J. Tadarauskas. Po pa
maldų bus pagerbti visi žuvę už Lie
tuvos laisvę. Iškilminga akademija 
įvyks Scot Park gimnazijos salėje 3 
v.p.p. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
montrealietis dr. P. Lukoševičius, o 
meninę programos dalį atliks Mont
realio "Gintaro” ansamblis.

KLB HAMILTONO APYLINKES 
VALDYBA, užbaigdama savo dvejų 
metų darbą, paruošė hamiltonie- 
čiams puikų Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą. Virš 40 asmenų 
ansamblio atsikvietimas iš Montrea
lio pareikalavo didesnių išlaidų, nes 
vien tik už kelionę teks sumokėti 
S600; salės nuoma — $125 ir kt. iš
laidos. Susidarys virš $800 išlaidų. 
Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjiman įėjimo bilietų nebus. 
Tačiau apyl. valdyba prašo, kad kiek
vienas suaugęs prie įėjimo paauko
tų bent $1.50 išlaidoms padengti. Tai 
nedidelė auka, nes už šokių vakarą 
mes sumokam žymiai daugiau. Ren
gėjai tikisi, kad hamiltoniečiai už
pildys 700 vietų salę ir tuo būdu ne 
tik oademonstmos savo ryžtą kovo
ti už mūsų gimtąjį kraštą, bet ir už 
kuklią auką išgirs puikaus Montrea
lio "Gintaro” ansamblio koncertą. 
Minėjimas prasidės punktualiai 3 v., 
nes montrealiečiai tą patį vakarą tu
ri grįžti. Organizacijos prašomos pa
maldose ir akademijoj dalyvauti su 
savo vėliavomis. Prie gimnazijos yra 
didelė aikštė automobiliams. K. B.

TAUTOS FONDO atstovybės Ka
nadoje Hamiltono skyriaus naujoji 
valdyba pirmame posėdyje pasiskirs
tė pareigom: pirm. J. Stonkus, vice- 
pirm. A. Patamsis, sekr. A. Volungy- 
tė, ižd. I. Varnas, informacijos ir 
metraščio reikalams K. Baronas, pa
rengimų vad. A. Garkūnas ir A. Ka- 
maitis. Nutarta nuo kovo 1 d. pra
dėti vajų. Plačiau vajaus reikalu bus 
informuojama po Vasario 16 minė
jimo. Valdyba

BERNIUKAI JAUNIAI A žaidė 
CYO su Christ the King parapijos 
komanda. Mūsų jauniai žaidė Aušros 
Vartų parapijos vardu ir laimėjo 
72:7. Žaidė: Kęst. Kalvaitis 17, J. 
Elvikis 16, Kęst šeštokas 15, Tada- 
rowich 9, Giedrimas 5, Arvyd. Šeš
tokas 4, Trumpickas 2, Gureckas, M. 
Gudinskas. Z.

SPORTO KLUBO "KOVAS” pa
dėkoje š.m. "Tž” 5 nr. per neapsi
žiūrėjimą praleistos šių rėmėjų pa
vardės: A. Kybarto, J. Bulionio, Jz. 
Svilo. Šiomis eilutėmis padėka pa
pildoma.

ŠV. KAZIMIERO minėjimas įvyks 
kovo 1, sekmadienį. Jaunimo Centre. 
Programoje — paskaita ir meninė

dalis, kurią atliks jaunimas. Pasiro
dys ir mergaičių choras, vadovauja
mas sol. V. Verikaičio. Minėjimą 
rengia ateitininkai. Visi kviečiami 
tą sekmadienį skirti Šv. Kazimiero 
pagerbimui.

JAUNIMO CHORAS vis auga. 
Naujai įstojo šios mergaitės: Z. Ka
minskaitė, D. Juozapavičiūtė, A. Na
rušytė ir J. Sakaitė. Kviečiami visi 
berniukai registruotis į chorą nuo 
16 metų amžiaus pas J. Pleinį tel. 

. 547-4876. Susidarius reikiamam skai
čiui, bus pradėtos repeticijos. J. P.
KREDITO KOOPERATYVAS "TAL

KA” šaukia visuotinį narių susirin
kimą vasario 21, šeštadienį, 4.30 v. 
p.p., Aušros Vartų par. salėje, 58 
Dundurn St. N. Valdyba ir kiti val
domieji organai pateiks apyskaitas, 
pranešimus. Bus aptariamas pelno 
paskirstymas, dividendų dydis, ren
kami du nauji nariai į valdybą, vie
nas — į kredito komisiją, du — į 
revizijos komisiją, svarstomas įstatų 
pakeitimas ir kiti reikalai. Valdyba 
kviečia visus narius dalyvauti ir at
sinešti bankelio nario knygutes.

PR. STANKUS ir ponia sausio 25 
d., dalyvaujant giminėms ir pažįsta
miems, atšventė 50 metų vedybų su
kaktį savo namuose, ž.

OFICIALŲ BIULETENĮ leidžia 
bankelis "Talka”. Naujausiame nu
meryje sužymėtos ’pareigūnų pavar
dės, paskelbti pranešimai valdybos, 
bankelio vedėjo, kredito komiteto, 
revizijos komisijos, auditoriaus, 1970 
m. sąmata, pelno paskirstymo pro
jektas.

PADĖKA
Medžiotojų ir žūklautojų klubo 

metinis zuikių balius - koncertas pra
ėjo sėkmingai. Svečiai buvo užpildę 
ne tik didžiulę Jaunimo Centro sa
lę, bet ir balkoną. Valdyba dėkoja 
klubo rėmėjams: statybos rangovui 
A. Liaukui, mūro darbų rangovui A. 
Šilinskui, krosnių statymo rango
vams A. Buiniui ir Č. Tiškevičiui už 
paaukotus laimės staliukus, poniai 
D. Babinienei už zuikienos ir bufeto 
paruošimą, visiems kuo nors prisi- 
dėjusiems prie baliaus paruošimo. 
Didžiausia padėka svečiams už gau
sų atsilankymą. Valdyba

Advokatas

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

32 James St. So.,
Royal Bank Building, 

suite 614,

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario
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© LIETUVIAI PASAULYJE

IflllPUT RADIO & 
RNIfan I TELEVISION

SALES & SERVICE

168 Locke St. S., Hamilton, Ont.

Tel. 522-5028

ATSTOVAUJAM PHILIPS, WESTINGHOUSE &

ZENITH BENDROVĖMS

Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS "TALKA” 
21 Mota St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9 30 — 5

- 8 vai. vak.
1 v. p.p.

V.
V.

V*

P.D.
P.P.
P.P.
n.p.

Mokame už:
derMndtus . _______ 5%
šėrus ir sutaupąs ______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius________________ 8%
Duodame:
asm-nines paskolas iš .... 10% 
nekiln. torto paskolas H .... 9%

Abiturtfentų pagerbimo proga Hamiltone KLB vietinės apylinkės 
valdybas pirm. A. Juozapavičius įteikia leidinį "Lithuanians in 
Canada" K. Stasiulytei ir kitiems Nuotr. M. Borusienės

Darho valandos: 
pirmadieniais 
ant-ad>"nis<*s 
trečiadieniai . 
ketvirtadreniais
penktadieniais 9.30 
šeStadieniais 9.00- 

liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais "Talka” uždaryta.______

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

Niagaros pusiasalis
KANADOS LIETUVIŲ VETERA- 

NŲ SĄJUNGOS "Ramovė” Niagaros 
pusiasalio skyriaus narių susirinki
mas įvyko š.m. sausio 25 d. Buvo 
aptarti įvairūs reikalai, išrinkta nau
ja valdyba ir revizijos komisija 1970 
metams. Ramovės vardu nutarta 
įstoti į Lietuvių Fondą su $100 įna
šu, Pirmą kartą buvo nutarta pasiųs
ti 2 atstovus į etninių grupių suva
žiavimą, kuris įvyko sausio 26 d. To
ronte.

NAUJA RAMOVENŲ VALDYBA 
pasiskirstė pareigomis: J. Vyšniaus
kas — pirm., K. Galdikas — vice- 
pirm., Z. Jakubonis — sekr., J. Ka- 
volėlis — ižd., J. Venckus — ligonių 
lankytojas, A. Zosanas-— valdybos 
narys. Naujoji valdyba reiškia pa
dėką buvusios valdybos nariams: 
pirm. J. Alonderiui, vicepirm. A. Lu
kui, ligonių lankytojui J. Satkui ir 
revizijos komisijai — A. Šukiui ir J. 
Skeivelui už darnią veiklą.

RAMOVENŲ VEIKLA 1970 m. nu
matyta sekanti: suruošti Lietuvos 
kariuomenės atsteigimo minėjimą, 
vieną šeimyninę gegužinę, vieną 
sportinį "kalakutų” šaudymą ir š.m. 
vasario 15 d., 4 v.p.p., Tėvų pranciš
konų salėje suruošti Lietuvos ne
priklausomybės kovose dalyvavu
siems pagerbti iškilmingus pietus. 
Norintieji dalyvauti pagerbimo pie
tuose prašomi kreiptis pas K. Gal
diką tel. 684-2840 arba pas Z. Jaku- 
bonį tel. 684-5898. Koresp.

RODNEY, ONT.
JURGIS ENSKAITIS mirė š. m. 

sausio 8 d. nuo širdies smūgio. Ve
lionis Lietuvoj tarnavo kariuome
nėj ir buvo ginklų specialistas. 
Nuo pat atvažiavimo į Kanadą apsi
gyveno Rodney apylinkėj. Buvo la
bai paslaugus žmonėms. Už tai į lai
dotuves, be artimųjų, susirinko daug 
kaimynų, kurie ji palydėjo į Rodney 
kapus. Gausiai dalyvavusiems laido
tuvėse velionies žmona ir artimieji 
giminės surengė Lietuvių Klubo pa
talpose kavutę su užkandžiais.

J. ČIPARIS, sr., jau kuris laikas 
serga New Burry ligoninėj. Jaučia
si stipriau. Linkime greit pasveikti 
ir grįžti į namus.

JUOZAS LAUNIKAITIS vedė iš 
Lenkijos atvykusią J. Kalašinskaitę. 
Sutuoktuvės įvyko Londono lietuvių 
Šiluvos parapijos bažnyčioj. Sutuo
kė klebonas kun. B. Pacevičius. Vai
šės įvyko Rodney Liet. Klubo patal
pose. Gausiai dalyvavo vietos ir Lon
dono lietuviai, linkėdami jaunie
siems gražios ateities ir gero sugy
venimo.

NAUJA VALDYBA. 1969 m. gruo 
džio mėn. įvykusiame visuotiniame 
narių susirinkime buvo išrinkta nau
ja apylinkės valdyba: pirm. J. Stat- 
kevičius, sekr. A. Ciparienė ir ižd. 
V. Mokusa. Susirinkime buvo nu
tarta įmokėti $50 į Lietuvių Fondą, 
papildant anksčiau įmokėtus $50. 
Tokiu būdu Rodney apylinkės val
dyba tampa pilnu Fondo nariu.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ nutar
ta rengti vasario 15, sekmadienį, 3 
v. p. p., Lietuvių Klubo patalpose. 
Programoj numatyta paskaita ir la
bai įvairus mūsų jaunimo pasirody
mas. Kviečiami visi dalyvauti. Po 
minėjimo — vaišės.

BOMBA AYLMERIO tabako par
davimo stoty? Ar tai išdaiga, ar tik
rovė? Sausio 29 d. rytą nuvažiavę 
tabako augintojai ūkininkai nebuvo 
įleisti į tabako pardavimo stotį par
duoti suvežto tabako. Buvo praneš
ta, kad yra padėta bomba. Admins- 
tracija ir policija ėmėsi saugumo 
priemonių ir nieko vidun neįleido 
— pardavimą atidėjo. Kitą dieną 
darbas vėl vyko normaliai. Kr.

DELHI, ONT.
PADEK A

Netikėtai patekusi į ligoninę su
laukiau gausių lankytojų. Tariu nuo
širdų ačiū už gėles, sveikinimus, do
vanėles: kun. dr. J. Gutauskui, p. p. 
Norkams. Laureckams, Grincevi- 
čiams, Treigiams, Lapieniams, R. K. 
Butkevičiams, dr. Povilaičiams, J. 
Tarvydui, Kairienei, Ratavičienei, 
Augustinavičienei, B e n d a š i e nei, 
Steigviloms, šiumoms, žiogams, 
Krasauskams, Sigitai Butkevičiūtei, 
Stosienei, mielai marčiai Aldonai ir 
sūnui Ramūnui, mielai dukrelei Da
nutei ir žentui Arūnui. -

Stasė Zadurskienė

J. A. Valstybės
NAUJAI IŠRINKTOJI ateitininkų 

sendraugių valdyba pirmajame posė
dyje pas A. V asai t į sausio 26 d. pa
siskirstė pareigomis: pirm. prof. dr. 
Antanas Sužiedėlis, vicepirm. orga
nizaciniams reikalams — Antanas 
Vasaitis, vicepirm. spaudos ir inf. 
reikalams Cezaris Surdokas, vicepir
mininkas ryšiams su studentų ir 
moksleivių sąjungomis Arvydas Barz- 
dukas, ižd. Pranas Baltakis, sekr Vir
ginija Gureckienė, narys Algis Lu
kas. Valdybos adresas: 7802 Temple 
St., Hyattsville, Maryland 20783, U. 
S. A. Pagrindinis naujosios valdybos 
rūpestis — padėti moksleiviams ir 
studentams.

A. A. KUN. DR. BOGUŠAS-BARR 
staiga mirė vasario 2 d. Palaidotas 
vasario 5 d. Pastaruoju metu klebo
navo lietuvių įsteigtoje Dubois pa
rapijoje. Anksčiau profesoriavo ko- 
legijojse, dėstydamas sociologiją, 
kurią buvo baigęs JAV-se. Gimęs 
1915 m. sausio 1 d., kunigu įšventin
tas Telšiuose 1937 m. birželio 14 d. 
Kurį laiką buvo kapelionu Palangos 
gimnazijoj. Vėliau išvyko į JAV-es, 
čia užklupo karas, kuris nebeleido 
grįžti Lietuvon. Velionis lietuvių 
veikloj nedalyvavo, bet su lietuviais 
ryšius palaikė, stengdamasis nevie
nam padėti įsikurti.

A. A. PETRAS JOČYS, buvęs Lie
tuvos seimo narys, Darbo Federaci
jos veikėjas, teisėjas, VLIKo narys 
mirė sausio 30 d. Palaidotas vasario 
3 d. Hudson kapinėse šalia savo žmo
nos. Velionis buvo gimęs 1894 m. 
rugsėjo 14 d. Jūsiškių k., Šešuolių 
valsč., Ukmergės apskr. Paliko liū
dinčius sūnus su šeimomis — Gedi
miną ir Vytautą. Gediminas yra dan
tų gydytojas, vedęs torontietę Sake- 
vičiūtę. Velionis prieš porą savaičių 
rašė laiške "Tž” redakcijai, kad sun
kiai serga ir nebegali skaityti. Jis 
buvo tylus, bet atsparus darbinin
kas, aktyviai dalyvavęs nepriklauso
mos Lietuvos atstatyme.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI
MO penkiasdešimtmečiui atžymėti 
Čikagoje veikianti lietuvių filatelis
tų draugija "Lietuva” išleido jubilė- 
jinius vokus su vienu seimui skirtu 
Lietuvos pašto ženklu, tautine vėlia
vėle, į ąžuolo šakeles įrėminta 1920- 
1970 data, anglišku įrašu: "Golden 
Anniversary of the Lithuanian Na
tional Assembly”. Naudojant net ke
letą spalvų, vokai buvo paruošti ir 
atspausdinti Tėvu saleziečių spaustu
vėje Romoje. Seimo penkiasdešimt
mečiui skirtoji pašto ženklų paroda 
įvyks spalio 23-25 d.d. Balzeko lie
tuvių kultūros muzėjuje. Draugijos 
"Lietuva” šiemetinėn valdybon iš
rinkti: pirm. J. Žygas, vicepirm. S. 
Ivanauskas ir B. Jurėnas, sekr. V. 
Urbonas, ižd. V. Lesniauskas, biule
tenio red. E. Petrauskas.

KOMPOZ. VL. JAKUBENUI Čika
goje padaryta sudėtinga nugarkaulio 
operacija, trečioji pastarųjų trejų 
metų laikotarpyje. Ligonis sveiksta 
St. Anne ligoninės (4950 Thomas 
St.) 234 kamparyje.

KOMPOZ. VYTAUTAS BACEVI
ČIUS, tarnaudamas menui, turto ne
susikrovė. Palaidoti jį teko visuome
nės lėšomis. Aukos buvo renkamos 
net Bostono kultūriniame subatvaka- 
ryje, kur tuo reikalu žodį tarė kom- 
poz. Jeronimas Kačinskas. Subatva- 
kario dalyviai laidotuvėms suaukojo 
S302. Velionies muzikiniu palikimu, 
Lietuvių Muzikologijos Archyvo pa
prašyta, rūpinasi buvusi Kauno ope
ros solistė V. Jonuškaitė-Leskaitienė.

ČIKAGOS SKAUTŲ "Rambyno” 
draugovė išleido laikraštėlį "Sėkla”, 
kurį redaguoja Andrius Markulis, 
talkinamas Lino Raslavičiaus ir 
iliustratoriaus Eugenijaus Butėno. 
Redakcijos siekis — laisvas jauni
mo nuomonės reiškimas. Juo kvie
čiami pasinaudoti ne tik skautai ir 
skautės, bet taipgi ir ateitininkai bei 
kitas lietuviškasis jaunimas. Laikraš
tėlis nesiribos skautavimu, bet steng
sis apimti ir kitas aktualiąsias gy
venimo sritis.

CENTRO VALDYBOS PARAGIN
TI, Klevelande gyvenantys žurnalis
tai nutarė atkurti Lietuvių žurnalis
tų Sąjungos skyrių. Valdybą sudarė: 
pirm. Jonas Daugėla, vicepirm. Au
relija Balašaitienė ir sekr. Lionginas 
Leknickas. Pirmuoju uždaviniu buvo 
pasirinktas sumanymas suorganizuo
ti kovo mėn. simpoziumą "Spaudos 
laisvė ir etika”. Referentu pakvies
tas LŽS centro valdybos pirm. Vyt. 
Alantas.

Vokietija
VYSK. A. DEKSNYS sausio 15 d. 

su prel. Aviža lankėsi pas Miunche
no kardinolą Doefnerį. Pagrindinė 
pokalbio tema buvo lietuvių sielova
dos reikalai Vokietijoje ir kituose 
kraštuose.

ELTOS DRAUGIJA, leidžiantį biu
letenį "ELTA-Pressedienst”, pasku
tiniame savo posėdyje aptarė 1969 
m. nuveiktus darbus. Pranešimą pa
darė valdybos iždininkas ir biulete
nio red. Valteris Banaitis. Vieno nu
merio išleidimas ir išsiuntinėjimas 
pareikalauja apie tūkstantį markų. 
Didžiąją lėšų dalį parūpina VLIKas. 
1969 m. biuletenyje buvo paskelbtos 
4 platesnės studijos, kelios knygų re
cenzijos ir keli reportažai, o pasku
tinis numeris susilaukė 30 lapų ge
riausių lietuvių grafikų darbų aplan
ko. Sis priedas gerokai pabrangino 
numerio išleidimą. Sekančiai kaden
cijai buvo perrinkta ELTOS draugi

jos valdyba: pirm. dr. J. Grinius ir 
ižd. V. Banaitis. IŠ sekretoriaus pa
reigų pasitraukė pernai vasarą su 
jaunimo grupe sovietų okup. Lietu
voje viešėjęs studentas Artūras Her
manas. Jo vieton išrinktas studen
tas P. Nevuiis.

"TŽ” SKYRIUJE "Pavergtoje tė 
vynėje” pernai rudenį buvo cituotas 
Vilniuje leidžiamo "Gimtojo Krašto” 
pranešimas apie aštuonių jaunų Vo
kietijos lietuvių viešnagę. Platesniu 
duomenų apie šią ekskursiją dabar 
pateikia "Akiračių” 1969 m. 9 nr. pa
skelbtas R. E. Maziliausko pasikalbė
jimas su Artūru Hermanu. Mintis su
organizuoti tokią ekskursiją buvo ki
lusi Vokietijos Lietuvių Studentų Są
jungoje, tačiau sąjungos vardas ne
buvo panaudotas. A. Hermanas kons
tatuoja: "Mes ir patys nenorėjome 
vykti organizacijos vardu. Bet keis
tu sutapimu ir Vilniaus atstovas to 
nenorėjo. Vykome kaip "lietuviško 
jaunimo grupė”. Pasirodo, jie nepri
pažįsta jokių lietuviškų organizacijų 
Vakaruose.” Su kultūrinių ryšių at
stovu buvo tartasi birželio 17 d. Va
karų Berlyne. Kelionę nuo Berlyno 
ir visas pragyvenimo išlaidas apmo
kėjo ryšininkų komitetas Vilniuje. 
Ekskursantai norėjo skaityti viešą 
referatą su diskusijomis Vilniaus 
universitete, apsigyventi studentų 
bendrabutyje, nusivežti išeivijos kul
tūrinės spaudos, aplankyti gimtines 
ir gimines. Visi šie reikalavimai bu
vo nepatenkinti. Kaltė buvo suversta 
sovietų įstatymams. Toliau A. Her
manas pasakoja: "Lietuvos studentai 
tiesiog trykšta sąmojum, jų ironija 
nėra pikta, jų gyvenimiška laikysena 
kartais atrodo net lengvabūdiška. 
Įdomu, kad net autoritetinis auklė
jimas neįstengė sugriauti jų savaran
kiško galvojimo. (...) Maloniausią 
įspūdį .paliko inteligentijos ir stu
dentijos lietuviškumas. Jis toks pa
prastas ir toks gilus, toks jaudinan
tis, kad mūsų lietuviškumas atrodo 
tik veršlenimu, o ne patriotizmu. 
Daug žodžių apie lietuviškumą neiš
girsi, bet jauti, kaip .kiekvienas šitą 
lietuviškumą išgyvena. (...) Lietu
vių inteligentijai labai skaudu, kad 
rusai jiems dažnai duoda suprasti, 
kas šioje respublikoje yra ponai. 
Joks svarbus reikalas nepraeina be 
Maskvos ar jos patikėtinio patvirtini
mo. Aukštesni lietuviai pareigūnai 
uždelsia svarbius reikalus, nes nori 
sužinoti, koks Maskvoje vėjas. Įsa
kymus, kurie visai netinka Lietuvai, 
vistiek turi vykdyti...” Paklaustas, 
ar jauniesiems ekskursantams buvo 
statomi kokie nors ryšininkų reika
lavimai, A. Hermanas atsakė: "Iš 
mūsų nieko nereikalavo. Atrodo, kad 
jiems patinka, kai puolam mūsų kon
servatyviuosius. Manau, kad dėl to 
ir kvietimas į Lietuvą ir baisiai ge
ras priėmimas.” Ekskursijos daly
viams Vilniuje buvo pažadėta 1970 
m. leisti lietuvių jaunimo grupei 
aplankyti V. Vokietiją. Aplankęs Vil
nių, Kauną, Druskininkus, Trakus ir 
Elektrėnus, A. Hermanas sakosi pa
stebėjęs rusų gyventojų nekultūrin
gumą, kuris jam padaręs blogiausią 
įspūdį. Jam patiko naujieji Vilniaus 
kvartalai, bet įspūdi menkino labai 
prasta statybos darbų kokybė.

Italija
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLY- 

ČIOS įrengimo Šv. Petro bazilikoje 
vyriausiojo komiteto posėdyje daly
vavo Vatikano sakramentų kongrega
cijos prefektas kardinolas A. Samo- 
re, vysk. Paulius Martinkus, Italijos 
LB pirm. prel. V. Mincevičius, šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius prel.
L. Tulaba, saleziečių, marijonų at
stovai ir italas architektas, tvarkan
tis koplyčios įrengimo darbus. Lie
tuvos kankinių koplyčios šventinimas 
— š.m. liepos 7-8 d.d., dalyvaujant 
popiežiui Pauliui VI, kuris specialio
je audiencijoje priims į šventinimo 
iškilmes atvykusus lietuvius maldi
ninkus.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBOS pirmi

ninko pareigas, minis a.a. Simui Na- 
rušiui, perėmė ligšiolinis vicepirm.
M. Zikaras. Jo vadovaujama valdyba 
rūpinsis politiniais reikalais, lietu- 
bės išlaikvmu, rems grupių ir asme
nų politines pastangas, kai jos de
rinsis su ALB bei lietuvių tautos sie
kiais ir kai iniciatoriai jieškos para
mos krašto valdyboje.

GEN. M. RĖKLAITIS, svečias iš 
JAV, vieši Adelaidėje pas teisinin
ką Leonardą Garbaliauską. Jam pri
ėmimą surengė generalinio štabo 
mjr. A. Levickis, sutelkęs būrį bend
ruomeninėje veikloje aktyviai besi
reiškiančių Lietuvos kariuomenės 
buvusių karininkų.

Venecuolo
LIETUVIŲ BENDRUOMENES TA- 

RYBA sausio 11 d. posėdyje nutarė 
surengti P. Amerikos lietuvių V kon
gresą Maracay mieste su atskiromis 
išvykomis į Caracas ir Campo Cara- 
bobo, jeigu bus gautas Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos, Urugvajaus 
ir JAV lietuvių pritarimas. Provizo
rinėmis kongreso datomis pasiūlyta: 
spalio 9-13, gruodžio 27-31 ir 1971 m. 
Vasario 16 Šventė. Iš JAV nutarta 
kviesti VLIKo, LLR, PLB atstovus 
ir vysk. V. Brizgį. Pagrindinį prane
šimą kongreso klausimu padarė inž. 
Vladas Venckus.
Vladas Venckus. Kongreso dalyviai 
turės patys padengti kelionės ir pra
gyvenimo išlaidas. Iniciatoriai tiki, 
jog datą padės nustatyti atsiųsti pa
geidavimai.
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Baikite priekaištavimą vyresniesiems
PRANYS ALŠĖNAS

Užsienio lietuvių jaunimas ir Vasario 16
Kaip kovojo jaunimas už Lietuvos nepriklausomybę Rusijos tremtyje ir Amerikoje?

“TŽ” sausio 29 d. vedamasis 
“Vėžys studentuose”, sakyčiau, 
buvo pirmoji kregždė, reiškian
ti tikrą realybės rūpestį. Jau iš 
tikrųjų perdaug ilgai tūpčiota, 
perdaug ilgai užglostinėta ir są
moningai dengta mūsų studen
tijos vargiai begalimas atleisti 
ir pateisinti elgesys ir tos stu
dentijos bei jaunųjų intelektu
alų abejingumas savo kilmės 
tautiniams reikalams ir aplamai 
visam tam, kas kilnu, gražu, lo
giška ir humaniška.

Mūsiškiai studentai ir jaunie
ji intelektualai (jau mokslus bai
gusieji ir gavę akademinius 
laipsniais), nežiūrint km? jie bū
tų gimę — Lietuvoje, tremtyje 
(Vokietijoj ar kitur), pirmoj ei
lėj privalėtų jaustis lietuviais, 
bet ne kanadiečiais, amerikie
čiais ar pan., nes jų tėvai yra 
lietuviai, o tėvų gimtasis kraštas 
— Lietuva. Negana to, ypač šia
pus Atlanto studijuojantis mū
sų jaunimas yra mokslinamas 
daugiausia tėvų pastangomis, 
jų lėšomis. Iš jų patys studijas 
tęsia iš savo uždarbių tik laibai 
nedidelis skaičius. Taigi, ne tik 
gimtoji tėvų kraujo pareiga, bet 
ir dėkingumo jausmas privalė
tų diktuoti besimokančiam mū
sų jaunimui būti kartu su tė
vais, su vyresniąja karta, rūpin
tis Lietuvos ir lietuvybės reika
lais bei skirti didesnį dėmesį 
savo tėvams ir tėvų kilmės 
kraštui — Lietuvai.

Į čia minimą laikraščio veda
mąjį privačiai nevienas mėgina 
atsiliepti. Pvz. “TŽ” tradicinia
me spaudos baliuje Toronte pri
ėjo prie manęs jaunas inžinie
rius ir užklausė: “Ar skaitėt “T 
ž” vedamąjį apie studentiją?” 
Atsakiau teigiamai. Mano pašne
kovas, nors pats neatitolęs nuo 
lietuviškos veiklos, begindamas 
ne save, bet savo kolegas, dar 
bestudijuojančius — aiškino la
bai nunešiotu trafaretu, esą se
nesnioji karta nesuprantanti lie
tuviškos studentijos dvasios ir 
jos aspiracijų. Deja, nepasakė, 
kodėl studentai nepasistengia 
suprasti savo tėvų ir vyresnio
sios lietuvių kartos dvasios ir 
jos aspiracijų?

Kas gi man beliko atsakyti? 
Pasirinkau atsakymui atvirą ir 
tiesų kelią:

— Baikite tą verkšlenimą ir

DIDŽIŲJŲ INTERESAI BIAFROJE
“U. S. News & World Report” 

savaitinis žurnalas surinko ži
nias, iš kur Nigerija ir Biafra 
gavo pagalbą karui tęsti.

JA V-bės, įklimpusios keliose 
pasaulio vietose su nevykusiais 
pasipriešinimais prieš komunis
tų organizuojamus “išlaisvini
mus”, dabar kruopščiai svarsto 
savo politinius interesus. Pagrin
dinai žiūrima, ar būtų naudos 
tam ar kitam kraštui pagelbėti 
prieš taip vadinamus “išlaisvi
nimus”. Si kartą tiesiogiai JAV 
nesikišo sii karine pagalba, bet 
politiškai pritarė britams, kad 
pagalba būtų teikiama Nigeri
jai, išlaikant dirbtiniu būdu su
kurtą valstybę, buvusią britų ko
loniją. Britai, skatinami JAV, 
siuntė ginklus ir kitą karinę me
džiagą Nigerijos federacinei 
valdžiai, tikėdamiesi daugiau pa
sipelnyti iš Nigerijos alyvos.

Prancūzai, matydami pavojų 
savo buvusioms kolonijoms, ku
riose prancūzai turi žymią įtaką, 
norėjo matyti padalintą Nigeri
ją. Taip pat prancūzai tikėjosi 
eksploatuoti Biafros alyvos lau
kus. Jie teikė paramą Biafros 
sukilėliams.

O kur yra neramumai, komu
nistai pasinaudoja, šį kartą 
Maskva pristatinėjo lėktuvus ir 
sunkiąją artileriją Nigerijos fe
deracinei valdžiai, kuri mokėjo 
pinigais. Taip pat jiems patarna
vo nemažas skaičius technikų 
bei patarėjų, atvykusių iš Mask
vos. Rusų pagalba buvo lemian
ti, nes oro puolimai ir sunkioji 
artilerija pralaužė fronto lini
jas. StudmUd turėjo pasiduoti.

* Didieji pagelbėjo išnaikinti
♦ ‘ . » 

priekaištavimą, kad vyresnieji 
jūsų nesupranta. Dirbkite, jaus
kitės lietuviais, meskite perdaug 
išbujojusį abejingumą savo tau
tos visuomeninei ir kultūrinei 
veiklai ir tada būsite vyresnio
sios kartos tautiečių bei savo tė
vų suprasti, nuoširdžiai priimti 
ir'įvertinti. O tikrai įvertinti jus 
gali tik savoji tauta, tik savi 
tautiečiai. Paimkime pvz. mūsų 
jaunuosius profesionalus (kad ir 
inžinierius), dirbančius su ang
lais ir amerikiečiais. Jie tegali 
tenai būti vertinami tik kaip ne- 
plačios profesinės srities darbo 
atlikėjai, bet nedaugiau! Ir tai 
vien dėl to, kad nesivadina 
“Smith” ar panašia pavarde.

Priminiau savo pokalbininkui 
girdėtą iš PLB pirm. St. Barz- 
duko lūpų neoficialią statistiką, 
pateiktą neseniai įvykusioje lie
tuvių mokytojų konferencijo
je Toronte. Pagal ją, Amerikoj 
esama apie 1.200 mūsiškių dės
tytojų ir profesorių to krašto 
augštbsiose mokyklose. Iš jų 
oficialiai žinomų tėra apie 400 
asmenų, o kiti savo darbe ir 
profesijoj yra taip “apsikasę”, 
kad tik kitais keliais (ne per juos 
pačius) sužinoma, jog jie tenai 
dirba. Tiesa sakant, ir iš tų ži
nomų 400 anaiptol nevisi reiš
kiasi lietuviškoj veikloj.

Iš tikrųjų, permažą nuošimtį 
turime iš mūsų išsimokslinusio 
svetur jaunimo Sužiedėliu, Lia- 
čų, Stirbių, Šukienių, Liulevičių, 
Mitalų, Vygantų, Šliažų, Šilbajo- 
rių, Remeikių, Keblių, Kučėnų, 
Šv'ėgždaičių, Vardžių, Barzdukų, 
Puterių, Sabaliūnų, Kasniūnų, 
Vaštokų, Radzivanų, Gražyčių 
ir kt. (turiu galvoje junjorus) 6 
kur kiti, lietuvių tėvų sunkaus 
darbo ir vargo pinigais išmoks
linti lietuviai — inžinieriai, gy
dytojai, augštųjų mokyklų dės
to j ai (su doktoratais ir magist
rų laipsniais)? Jie dingo iš lie
tuviškojo horizonto, prisiderino 
tik prie siaurų savo profesijų, 
tapo lyg mašinų rateliais ir su
kasi, deja, tik patys apie save, 
apie savo šeimas ir daugiau — 
nieko kito! Pasiteisinimui, kodėl 
nedirba su lietuviais, kodėl ne- 
aukoja lietuviškiems reikalams 
ir lietuviškai veiklai remti, jie 
turi trafaretinį pasiaiškinimą: 
“Kad mūsų vyresniosios kartos 
lietuviai nesupranta, neįverti
na ... ” 

virš dviejų milijonų žmonių, bet 
visur skambėjo garsūs šūkiai: iš
laikyti vieningą valstybę, pagel
bėti badaujantiems, nors buvo 
siunčiama pagalba tiems, kurie 
kitus marino badu. Apie tikrą 
tautos laisvę, kuriant nepriklau
somą valstybę, didieji nenorė
jo girdėti. Tą gerai pavaizdavo 
viena vakarų Europos laikraš
čių karikatūra: vadovaujant 
Jungtinių Tautų pirmininkui, 
Rytai ir Vakarai padeda vainiką 
ant Biafros kapo. Taip buvo “pa
laidota” ir Vidurinė Europa, 
smogiant besikeliančiai Vengri
jai, Čekoslovakijai...

Jei vakariečiai žiūrėtų lais
vės, tautų gerovės ir gėrio žmo
nėms be tiesioginio ryšio su pel
nu, seniai komunizmas nebūtų 
pabaisa. Ten būtų laisvų tautų 
atskiros valstybės, kuriose ne
būtu varžoma sava kultūra.

V. Talius

• JAV Illinois valstijos gy
ventojas James T. Mangan, pa
sinaudodamas senu įstatymu, 
neapgyventą mėnulį jau 1949 
m. valdžios įstaigose įregistravo 
kaip savo protektoratą. Pasi
skelbęs dangaus erdvių tautos 
premjeru, jis pardavė apie 25.- 
000 pasų, gaudamas už juos nuo 
10 iki 1.000 dolerių. Po sėkmin
go astronautų nusileidimo mė
nulyje pasų išdavimas ne tik ne
sumažėjo, bet dargi pagausėjo. 
Amerikiečiai, matyt, tiki, jog 
įstatymų stropiai besilaikanti 
JAV vyriausybė mėnulį turės 
pripažinti J. T. Mangano nuo
savybe. o juos — dangaus erd
vių piliečiais. .

1970 m. vasario 16 d. sueina 52 
metai, kai Lietuvos Taryba paskelbė 
atkurianti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Tai buvo daugelio dešim
čių metų ir didelių kultūrinių, poli
tinių ir finansinių pastangų rezulta
tas. Nemanau pasakoti visų pastan
gų, vedusių tautą prie šio apsispren
dimo. Tai būtų perilga istorija. Pa
sitenkinsiu vienu požiūriu, būtent, 
KIEK UŽSIENIO LIETUVIŲ JAU
NIMAS PRISIDĖJO PRIE VASA
RIO 16 AKTO ATSIRADIMO (Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo) 
ir tai paliesiu tik tuos faktus, kurie 
įvyko prieš pat to akto paskelbimą, 
apžvelgsiu tik Rusijoje ir JAV-se gy
venusi lietuvių jaunimą.

Pasaka
Prieš pradėdamas pasakoti 

pažadėtus faktus, noriu pasekti 
pasaką apie dvi pelytes, kurios 
bėgiojo lietuviškoje kamaroje, 
šniukštinėdamos maisto, ir su
rado nepilną puodynę grietinės. 
Skanus kvapas viliojo_ lyžtelti. 
Viena slystelėjo ir įkrito į puo
dynę, o antroji bandė pabėgti, 
bet paslydusi taip pat įgar- 
mėjo pas pirmąją. Plaukiojo 
abi po grietinę, jieškodamos iš
sigelbėjimo, bet niekaip negalė
jo pasiekti puodynės viršaus ir 
išlipti. Galop viena, praradusi 
pasitikėjimą, tarė sau: juk anks
čiau ar vėliau turėsime paskęs
ti; užsimerkė ir nuskendo. Ant
roji ilgai plaukiojo aplinkui, 
tvirtai irdamasi kojytėmis. Kar
tais prarasdavo jėgas, nustoda
vo vilties išsigelbėti, bet dar ir 
dar plaukiojo. Staiga pajuto 
tvirtesnę atramą ir iššoko. Pa
sirodo, pelytė savo mažomis ko
jytėmis sumušė sviestą. Jos ryž
tas ją išgelbėjo.

Po šios pasakaitės persikelki
me i Rusiją ir žvilgterkime į lie
tuvių jaunimą I-jo pasaulinio 
karo metu.

Dalis lieka Lietuvoje
Vokiečiams okupuojant Lie

tuvą 1915 m., apie 200,000 lietu
vių pasitraukė į Rusiją. Dalis 
bėgo iš baimės, o kiti — privers
ti. Į pastarųjų skaičių galima 
priskirti ir Lietuvoje Veikusių 
gimnazijų moksleivius. Mat, ru
sai, besitraukdami nuo vokiečių, 
gabeno ir augštesniąsias mokyk
las. Pirmoji susirinkimo vieta 
buvo Vilnius, o iš čia -— į Rusi
ją. Lietuvių inteligentų rūpes
čiu didelė dalis Lietuvos moks
leivijos (1700) buvo sutelkta Vo
roneže ir apgyvendinta bendra
bučiuose. Jai buvo sudarytos są
lygos lankyti mokyklas. Moki
niai beveik buvo be tėvų. Juos 
prižiūrėjo tik bendrabučių ve
dėjai. Lankomos mokyklos bu
vo rusiškos. Nors abiejose M. 
Yčo gimnazijose mokytojai bu
vo beveik visi lietuviai, tačiau, 
sekdami rusų mokyklų tradici
ja, į moksleivių lietuviško gy
venimo reikalus nesikišo, jiems 
nepagelbėjo. Jaunimas buvo pa
liktas jų pačių rūpesčiui ir pa
rodė heroiškų' žygių lietuvybės 
labui.

Dar Vilniuje katalikų grupė 
(joje dalyvavo ir ateitininkai) 
tarėsi prieš išvykimą į Rusiją 
dėl susidariusios padėties. Mat, 
negausią lietuviškąją inteligen
tiją rusai gabeno į Rusiją, ir 
liaudies globėjais teliks tik ku
nigija. Tad nutarta dalį inteli
gentijos palikti Lietuvoje. Vy
resniųjų tarpe liko ir studentų 
ateitininkų. Nereikėjo prievar
tos — patys pasisiūlė, nors su
prato, kad tėvynės ir tautos la
bui reikia atsižadėti baigti 
mokslą.

Lietuvos moksleivija apie 
1910 m. pradėjo grupuotis į auš
rininkus ir ateitininkus, pagal 
leidžiamus laikraščius — “Auš
rinę” ir “Ateitį”. Rusijoje auš
rininkai buvo vadinami sūkuri- 
ninkais, o ateitininkai — inka- 
rininkais, pagal ten leistus laik
raščius “Sūkurį” ir “Inkarą”. Ir 
šie organizuoti moksleiviai, va
dovaujami nedidelio būrelio va
dų, sugebėjo daugumą subran
dinti lietuviais patriotais, Lie
tuvos reikalus suprantančiais, 
Lietuvos nepriklausomybės idė
jos kurstytojais.

Raudona vėliava
1916 m. vasarą Voronežo atei

tininkai tremtiniams ir ten bu
vusiems lietuvių kariams suren
gė gegužinę. P? Karvelis pasa
kė patriotinę kalbą, kurioje ra
gino visus tremtyje išlaikyti 
gryną lietuvių kalbą ir papro
čius, ginti Lietuvos reikalus, ko
voti už jos nepriklausomybę. 
Pavojinga tai buvo kalba, bet vi
si buvo patenkinti, jautėsi kaip 
Lietuvoj.

Tų pačių metų pabaigoje ir 
tame pačiame mieste mokslei
viams buvo duota anketa, kurio
je klausta: ar Lietuvai geriau, 
jei karą laimėtų rusai ar vokie
čiai, kokia nuomonė dėl Lietu
vos ateities ir tt. Suvedus at
sakymų duomenis, paaiškėjo: 
geriausia išeitis būtų, jei vo
kiečiai sumuštų rusus, o vaka
riečiai vokiečius. Lietuva turi 
būti laisva nepriklausoma res
publika.

Ateitininkai ėmėsi globoti 
tremtinius, padėdami jiem įstai-

VINCENTAS LIULEVIČIUS

gose atlikti reikalus, su jais su
sidraugaudami ir t.t. Neužmiršo 
ir lietuvių karių, kurie tame 
mieste stovėjo. Tos globos re
zultatas buvo labai geras: į Pet
rapilio lietuvių seimą iš Vorone
žo buvo išrinkti visi keturi at
stovai katalikai, į lietuvių ka
rių suvažiavimą abu atstovai — 
irgi katalikai.

1917 m. gegužės 1 d. Vorone
že vyko didelės demonstracijos. 
Revoliucijos vėliavų spalva — 
raudona. Tad Voronežo ateiti
ninkai dalyvavo demonstracijo
je taip pat su raudona vėliava, 
tačiau siekė savo tikslo. Vėlia
vos vienoje pusėje buvo lietu
viškai įrašyta — “Lai gyvuoja 
laisva, neprigulminga Lietuva”, 
o kitoje rusiškai — “Svobodna- 
ja Rosija. Svobodnaja Litva” 
(Laisvoji Rusija. Laisvoji Lie
tuva).

Voroneže buvo daug ir ne
simokančio jaunimo, kuriame 
pradėjo atsirasti nepageidauja
mų reiškinių. Ateitininkai tą 
jaunimą suorganizavo į jaunimo 
kuopą ir sulaukė gerų rezultatų.

Revoliucijos puodynė
Ruošiant Petrapilio lietuvių 

seimą, moksleivija metėsi į po
litinį darbą. Didelis nuopelnas 
priklauso ateitininkams, kad į 
tą seimą buvo išrinkta daugu
ma Lietuvos nepriklausomybės 
atstovų, kurių dėka buvo priim
tas nutarimas, reikalaująs Lie
tuvai nepriklausomybės.

Rusijoje subrendusi lietuvių 
jaunuomenė ir 1918 m. grįžusi į 
Lietuvą sudarė inteligentijos 
pagrindą. Iš jų tarpo Itilo pir
mieji Lietuvos kariuomenės ka
rininkai, pirmieji mokytojai ir 
t.t.

Vieni Rusijos lietuviai moks
leiviai (ateitininkai) kovojo už 
Lietuvos nepriklausomybę, o ki
ti — prieš juos; darė kratas pas 
lietuvius mokytojus, suėmė Vyr. 
Lietuvių Tautos Tarybos narius 
ir ateitininkų veikėjus, nuteisė 
mirti kun. M. Krupavičių ir t.t. 
žinoma, kas revoliucijos šūkius 
pažįsta, tas žino, kad kilusi Ru
sijoje revoliucija visą ten buvu
sią jaunuomenę viliote viliojo, 
tačiau toje “revoliucijos puody
nėje” tik dalis paskendo. Kita 
dalis ir revoliucijos chaose 
įstengė išugdyti Lietuvos nepri
klausomybės idėją. Mes lenkia- 
mės jiems!

JAV lietuvių jaunimas
Persikelkime mintimis iš Ru

sijos į JAV-es ir patyrinėkime, 
. ką veikė lietuvių jaunimas tuo 
pačiu metu. Patekę į šį kraštą, 
pirmieji lietuviai išgyveno rū
pestį dėl mokyklų, kuriose jų 
vaikų nemokė ne'tik lietuvių 
kalbos, bet ir tikybos. Tai 
vertė steigti lietuvių parapines 
mokyklas, kurių pirmoji buvo 
įkurta 1891 m. Pittstone šiame 
krašte mokslus išėjusio klebo
no J. Zlotožinskio. Tuo pavyz
džiu pasekė ir kitos parapijos 
(Čikaga — 1894 m.). Kur mo
kyklų neįstengė įkurti, organi
zavo įvairius lituanistikos kur
sus. O studentai (kunigų semina
rijose, kolegijose ir universite
tuose) rūpinosi savimi! Kur

Naujas penkmetis - nauji pianai
KLB Montrealio apylinkės "Baltijos" stovyklavietės komitetas 

skelbia aukų vajų naujiem planam vykdyti
Jauniausia Montrealio lietuvių or

ganizacija — “Baltijos” stovyklavie
tė — žengia į naują penkmetį su 
didelėmis viltimis. Per pereitą penk
metį buvo pastatyti pagrindiniai sto
vyklavietės pastatai, padarytos aikš
tės, keliai, maudyklos. Lig šiol į 
“Baltiją” jau yra investuota virš 
$15,000, iš kurių tik $4,350 yra sko
la “Litui”.

“Baltijos” siekimas naujam penk
mečiui — padaryti stovyklavietę ver
ta mūsų vaikų. “Baltijos” patogumai 
tebėra toli nuo tų, kuriuos turi ki
tos stovyklavietės ar mūsų pačių pri
vačios vasarvietės. Elektros tinklo 
užbaigimas, geras vandentiekis, prau
syklos ir išvietės, patogi sporto aikš
tė, geros maudyklos, išvalytas miš
kas — tai sekančio penkmečio užda
viniai.

Dabartiniai mūsų stovyklavietės 
25 akrai žemės yra nuomojami iš 
provincinės valdžios 10-čiai metų už 
$25 sumą. Tačiau kiekvieno lietuvio 
širdis nerami, kol jis tebėra nuomi
ninkas. “Baltija kiekvienu metu gali 
tą žemę perimti savo nuosavybėn, 
tačiau tatai rišasi su maždaug $1.500 
išlaidų, žemės nuosavybės teisėms 
gauti, skolos likučiui likviduoti ir to
limesniems stovyklavietės gerinimo 
darbams “Baltija’* skelbia naują lėšų 
telkimo vajų ir siekia surinkti $7,000. 
Pirmasis vajus davė $9,500, kurie 
įgalino įvykdyti statybas ir atlikti 
pagrindinius žemėtvarkos darbus. Sis 
antrasis vajus turėtų pastatyti “Bal
tiją” ant kojų. Atlikus numatytus 
darbus ir apmokėjus skolas, sovykla- 
vietės administracines išlaidas būtų 
nesunku padengti iš stovyklautojų 
mokesčių ir “Baltiją” remiančių or
ganizacijų aukų.

Nėra vilties $7,000 sukelti grynais 
pinigais. Po nuodugnių svarstymų 
stovyklavietės komitetas priėjo išva

tik susidarė keletas lietuvių stu
dentų (tuo laiku vadinti moks
leiviais), organizavosi į būrelį, 
kuriame stengėsi gauti lituanis
tinių žinių, lavintis. Pavyzdžiui 
galima suminėti Detroit - Or
chard Lake, Mich., Valparaisą 
ir kt. __________

Organizacijos
1912 m. katalikai studentai 

susibūrė į Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Moksleivių Su
sivienijimą, gyvavusį iki 1926 
m. Visose kuopose vienu metu 
buvo daugiau kaip 300 narių. Li
beralai 1913 m. susibūrė į Ame
rikos Lietuvių Moksleivių Susi
vienijimą, gyvavusį iki 1924 m. 
Abiejų susivienijimų vienetai 
kolegijose rengdavo lietuvių 
kalbos kursus, įsteigdavo litua
nistikos bibliotekas, ruošdavo 
diskusijas ir t.t. įdomus to me
to faktas: buvo jaunimo norin
čio mokytis lituanistinių daly
kų, bet nebuvo tam pasiruošu
sių mokytojų, tad pasirinkdavo 
iš savo tarpo gabesnį, kuris pats 
lituanistinius dalykus mokyda
vosi ir kitus mokydavo. Dr. St. 
Biežis, Pr. Gudas, A. Linkus, L. 
Šimutis, dr. P. Daužvardis ir kt. 
buvo anų laikų lituanistikos mo
kytojai. Šie susivienijimai išug
dė lietuvių visuomenei patriotų 
veikėjų.

Nestudijuojantis jaunimas 
1913 m. susispietė į Lietuvos 
Vyčių Sąjungą, kuri ruošė lie
tuvių kalbos kursus ir patrio
tiškai auklėjo savo narius. Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
metu vyčiai VII seime buvo nu
tarę steigti lietuvių savanorių 
sąjungą ir vykti kovoti už Lie
tuvos laisvę, šių pastangų dė
ka rytiniam JAV pakraštyje atsi
rado “Lietuvos Laisvės Sargai”, 
o Čikagoje — “Amerikos Lietu
vių Kareivių Susivienijimas”. 
Buvo sutelkta keletas tūkstan
čių vyrų, norinčių vykti Lietu
vos ginti, bet nuvyko tik apie 
300 ir dalyvavo nepriklausomy
bės kovose. Visiems nugabenti 
nebuvo gauta lėšų, o pastangos 
gauti iš JAV valdžios nemoka
mą laivą nuėjo niekais.

Buvo ir šiame krašte jaunuo
lių, kurie nesidomėjo lietuvy
bės reikalais. Buvo net ir prie
šingai veikiančių. Taigi, dalis 
šio krašto lietuvių jaunimo (vie
na pelytė) grietinės puodynėje 
nepaskendo, o kita dalis (kita 
pelytė) visdėlto ir tikrai riebio
je grietinėje nuskendo.

Istorikai skaičiuos faktus
Ir vėl ateis laikas Lietuvai 

keltis nepriklausomam gyveni
mui. Ir vėl istorikai skaičiuos 
faktus — kuo prisidėjo visų 
kraštų lietuvių jaunimas. Ką is
torikai pasakys apie šio krašto 
lietuvių jaunimą, priklauso nuo 
mūsų. Kurią pelytę pasirinksi
me savo lietuviško gyvenimo 
simboliu, taip pat priklauso nuo 
mūsų. Kurie seks greit pasiskan
dinusia pelyte, niekas ir už au
sų neišlaikys: nuskęs nors ir 
labai riebios grietinės puodynė
je. Kurie susižavės ta ištvermin
ga ir kovinga pelyte, ne tik pa
tys išsigelbės, bet ir kitus stip
rins kovai už Lietuvos nepri
klausomybę.

dos, kad nėra geresnio būdo tai su
mai sukelti, kaip naujas piniginių 
pasižadėjimų vajus penkeriems me
tams, panašus į 1965 m. įvykdytąjį. 
Praėjusio vajaus duomenys rodo, 
kad iš 200 “Baltijos” fundatorių ir 
rėmėjų 90% yra “Lito” nariai ir 
kad jų sutikimas nurašinėti nuo jų 
sąskaitų pasižadėtas sumas “Balti
jos” naudai buvo pats lengviausias 
ir sėkmingiausias lėšų telkimo bū
das. Savo rėmėjams pagerbti “Balti
ja” turi savo “aukso knygą” ir pa
minklinę lentą pačioje stovyklavietė
je, į kurias įrašomi visi rėmėjai se
kančiomis grupėmis: garbės funda
toriai, pasižadą duoti $500 ar dau
giau; fundatoriai — $100 ar daugiau 
(po $20 į metus); garbės rėmėjai — 
$50 ar daugiau (po $10 į metus); 
rėmėjai — $25 ar daugiau (po $5 į 
metus). Savaime suprantama, kad 
“Baltija” bus dėkinga ir už visas ma
žesnes vienkartines aukas. Daugelis 
iš Tamstų jau esate fundatoriais ar 
rėmėjais, bet “Baltija” dar neužbaig
ta. Padidinkite savo įnašą, pasirašy
dami naują pasižadėjimą pagal išga
les. Neužmirškite, kad Montrealis tu
ri tik vieną “Baltijos” stovyklavietę 
su kuklia $15,000 investacija. Toron
tas turi net tris stovyklavietes, į ku
rias skautai-ės jau yra investavę ne
toli $60,000, Prisikėlimo parapija 
$75,000 ir šv. Jono Kr. parapija 
$25,000, taigi apie $160,000.

Mielas tautieti, stovyklavietės ko
mitetas nuoširdžiai prašo tolimesnės 
Jūsų paramos “Baltijai”. Būk ma
lonus pasirašyti sutikimą nurašinėti 
“Baltijos” naudai nuo savo sąskai
tos “Lite” per sekančius kelis metus 
tam tikrą sumą kasmet Tamstos 
duosnumas įgalins stovyklavietės ko
mitetą įvykdyti užsibrėžtus tikslus 
ir padaryti “Baltiją” patrauklesne 
jaunimui Ir senimui.

Vasario 16 gimnazijos mokinių choras, pasiruošęs Lietuvos nepri
klausomybės šventei. Choro vadovas — K. Motgabis

DISKUSINĖS MINTYS

Jaunimo organizacijų klausimu
J. KARPIS

(TĘSINYS IS PRAĖJUSIO NR.)

Susumuojant šias mintis, galima 
tvirtinti, kad jaunimas yra skaldo
mas. Tas skaldymas turi neigiamos 
reikšmės tiek jaunimui, tiek lietu
viškumui, tiek visų bendriems reika
lams ir interesams. Skaldymui paša
linti didžiausia kliūtis yra vyresnių
jų srovinis susiskaldymas. Gal ne 
tiek pats susiskaldymas, kiek kaiku- 
rio to susiskaldymo aktyvo nepalau
žiamas noras savo pozicijas perduoti 
jaunajai kartai. Kaip didelę dalį vy
resniųjų susiskaldymas išstumia iš 
visuomeninės veiklos, taip nemažą 
būrį jaunimo palieka neįtrauktąjį vi
suomeninį auklėjimą ir tuo pačiu į 
lietuvišką tautinę šeimą. Akivaizdoje 
viso to telieka ir toliau belsti į sro
vinių tautiečių sąžines, kviečiant 
juos su savo įtakomis pasilikti nuo
šaliai nuo jaunimo iki jo subrendi
mo.

Prierašas. “TŽ” straipsnis apie jau
nimo organizacijas bei jo skaldymą 
susilaukė gana plataus dėmesio — 
atsiliepimų. J. Karpio pasisakymas 
yra ilgiausias, bet mažiausiai įtiki
nąs. Jis tarytum atskamba iš laiko
tarpio prieš 1940 m. Lietuvoje, kai 
viena srovė laikė save nesrovine, o 
kitas grupes — srovinėmis. Iš to 
plaukia ir dabartinių ateitininkų lai
kymas srovine organizacija. Tai tik
ras nesusipratimas. Tos srovės, ku
rios reiškėsi politiniame Lietuvos gy
venime, išeivijoj tos reikšmės nebe
turi. Čia nėra valdžios, dėl kurios 
eitų politinės varžybos. Politinių gru
pių likučiai nebeturi senosios įtakos 
jaunimui. Ateitininkai, kaip ir skau
tai, visą savo dėmesį yra nukreipę į 
lietuviškąjį jaunimo auklėjimą, at
remtą į krikščionybės pagrindus. Nė
ra politinės srovės, kuri galėtų pa
lenkti vienus ar kitus savo pusėn, 
nors vyresniosios kartos asmenyse to
kia pagunda pasitaiko. Laikyti jauni
mo organizaciją srovine dėlto, kad 
ji remiasi krikščionybės pagrindais, 
yra netikslu. Dievas, tėvynė, žmo
gus yra pagrindinės gyvenimo gai
rės, žyminčios kelią asmenims ir gru
pėms. Organizacijos, kurios eina tuo 
keliu, yra krikščioniškos, bet nebū
tinai srovinės. Srovinėmis jos gali 
tapti tam tikrose politinėse sąlygo
se (neišskiriant nė skautų). Jas ga
lima vadinti ideologinėmis, t.y. tu
rinčiomis idėjinius gyvenimo pagrin
dus. Bet tai yra neišvengiama. Jei 
organizacija nėra krikščioniškos 
orientacijos, ji bus marksistinės, fa
šistinės, boheminės ar kitokios ide
ologijos. Yra grupių, bandančių būti 
oficialiai beideologinėmis, tačiau už 
jų paviršiaus slepiasi kokia nors 
idėja. Reikia tik džiaugtis, kad išei
vijos jaunimo pagrindinės organiza
cijos — skautai, ateitininkai, evan
gelikų rateliai yra krikščioniškos 
orientacijos. Iš jų galima tikėtis ir 
morališkai tvirtų asmenų. Remtis 
vien lietuviškumu yra permaža. Men
ka paguoda išauginti lietuvį, bet mo

P. Ručinskas, 
“Baltijos” stovyklavietės komiteto 

pirmininkas
J. Siaučiulis, ižd.

Kun. L. Zaremba, SJ, 
Aušros Vartų par. klebonas 

Kun. dr. F. Jucevičius, 
Sv. Kazimiero par. klebonas 

Sės. Margarita,
N. Pr. Marijos seserų vyresnioji

Aušra Baršauskienė, 
“Neringos” skaučių tuntas

Vincas Piečaitis, 
“Geležinio Vilko” skautų tuntas

Ladas Giriūnas,
Montrealio moksleiviai ateitininkai

Ignas Petrauskas,
L. K. Mindaugo šaulių kuopa

V. Piešlnienė,
K. L. K. Mot. Dr-jos Montrealio skyr.

rališkai pakrikusį.
Negalima sutikti su J. Karpio nuo

mone ir dėl pasirinkimo. Sroviškai 
(politine prasme) į skautų ir ateiti
ninkų organizacijas žiūri tiktai dalis 
vyresniosios kartos tautiečių ir pagal 
tai parenka savo vaikams organiza
cijas. Paaugliams, jeigu jie nori, są
moningi tėvai nedraudžia pasirinkti 
vieną ar kitą organizaciją. Yra šei
mų, kurių vieni vaikai dalyvauja 
ateitininkų, kiti — skautu veikloje. 
Nors tų organizacijų pagrindiniai 
idealai tie patys, tačiau veiklos siste
ma bei metodai gerokai skirtingi. 
Tose organizacijose tėvai ir mokslei
viai jieško ne sroviškumo, o lietu
viškumo ir krikščioniškumo.

Nepagrįsta J. Karpio nuomonė 
apie jaunimo skaldymą, kurį jis pri
ima kaip faktą. Buvimas įvairių gru
pių dar nereiškia' skaldymo. Vieny
bė yra galima ir įvairume. Tautie
čiai, išaugę autoritetinėje sistemoje, 
yra linkę į uniforminę vienybę. Bet 
pastaroji galima tik prievartinėje 
sistemoje — fašistinėje, nacionalso
cialistinėje. Tokia vienybė yra įgy
vendinta ir Sov. Sąjungoje (spaliu
kai, pijonieriai, komjaunuoliai). Lais
voje mūsų išeivijoje vienybė galima 
tiktai įvairume pagal dėsnį: vienybė 
principuose, laisvė abejonėse, meilė 
visur.

Laikydamas esamų jaunimo orga
nizacijų veiklą nepakankama, J. Kar
pis siūlo steigti organizaciją be “sro
vinės spalvos”, kuri apimtų visas 
sritis. Taigi, dar permažai organizaci
jų. Tai visai nerealus dalykas. Tai, 
ką J. K. siūlo įtraukti naujos organi
zacijos veiklon, jau seniai yra įtrauk
ta. Juk šalia ateitininkų ir skautų, 
veikia jaunimo ansambliai, tautinių 
šokių grupės, chorai, literatūros se
minarai, scenos mėgėjai. .. Jeigu 
visdėlto lieka jaunimo, niekur neda
lyvaujančio, tai nauja organizacija 
jokio magiško recepto neišras. Gali 
įvykti net priešingai — nauja organi
zacija gali sužlugdyti net ir esamą 
veiklą. Dėlto reikalinga ne nauja or
ganizacija, bet glaudesnė jungtis esa
mų vienetų. Tam yra KLB jaunimo 
sekcija, kuri pvz. 1969 m. Liet. Die
nos proga surengė jaunimo suvažia
vimą Hamiltone. Reikėtų KLB jau
nimo sekciją sustiprinti Įtraukiant į 
ją visų jaunimo organizacijų bei me
no vienetų atstovus.

Siekiant glaudesnės lietuvių jau
nimo organizacijų jungties, svarbu 
jieškoti ne uniforminės vienybės, o 
didesnio bendradarbiavimo. Jaunie
siems jis nesunkiai pasiekiamas. Kliu
do jam daugiau5 tam tikra dalis vy
resniųjų su savo atsineštiniu sroviš
kumo žvilgsniu. Atėjo laikas džiaug
tis kiekvienu lietuvių jaunimo vie
netu. Smerkimas vieno kurio viene
to. augštinimas kito yra smūgis visai 
lietuviškajai jaunimo veiklai. Dabar 
laikas jieškoti ne sroviškumo, o lie
tuviškumo, atremto į stipriausią savo 
moralinę bazę — krikščionybę. Pr. G.
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Mylimai motinai ONAI APANAVIČIENEI mirus, 

jos dukrų BIRUTĘ ZNOTINIENĘ su šeima, taip 

pat sūnus ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia —

J. D. Zulonai V. E. Dailydžiai

R. E. Žuliai. L. O. Rimkevičiai

S. V. Aušrotai ■ E. S. Čepai

AtA

JUOZUI SIMONAIČIUI mirus, žmonų BIRUTĘ jos 

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia ir kartu 

liūdi —

B. Galinienė M. J. Astrauskai

Mylimai MAMYTEI Lietuvoje mirus, kunigų dak

tarų VIKTORĄ SKILANDŽIŪNĄ ir jo brolius gi

liai užjaučia —

Marija ir Antanas Ramūnai

Kun. dr. VIKTORUI SKILANDŽIONUI, jo moti

nai Lietuvoje mirus, nuoširdžių užuojautų reiš

kia —

Juozas ir Danutė Daniai

AtA

PRANUI BALSEVIČIUI mirus, jo sūnui ir Poniai 

reiškia nuoširdžių užuojautų —

A. J. Matulioniai E. F. Senkai

REGINĄ BUTKEVIČIENĘ, jos šeimų, seseris ir 
brolius, tėveliui AtA FLORIJONUI ŠOLIONUI 
Čikagoje mirus, giliai užjaučiame ir kartu liū- 

_ dime —

Rodney, Ont. Pr. St. Gaidauskai

Mirus mylimam Tėveliui Čikagoje
AtA FLORIJONUI ŠOLIONUI,

jo dukra ponia REGINĄ BUTKEVIČIENE, jos šeima 
bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —
V. S. Zadurskaf A. S. Steigvilai

AtA

FLORIJONUI ŠOLIONUI Čikagoje mirus, jo duk
rai REGINAI BUTKEVIČIENEI ir jos šeimai reiš
kiame nuoširdžių užuojautų —

Hamilton, Ont. A. D. Stasiai

■

AtA

Mylimai MAMYTE Lietuvoje mirus, 
sūnui ALGIRDUI VAIČIŪNUI ir jo šeimai 
reiškiame nuoširdžių užuojautų ir kartu*
liūdime —

M. Zubrickas E. P. Juodvalkiai
B. J. Dundziai

I AtA
I JURGIUI ENSKAIČIU1
I mirus, jo šeimai, broliui PRANUI ENSKAIČIUI bei
I jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
1 liūdime —
I Birutė, Eduardas ir Edmundas Mickūnai
Į Boston, Mass.

Ateitininkų medikų ir odontologų "Gajos” korporacijos Niujorko skyriaus susirinkime; iš kairės: 
dnt. gyd. J. Skripkienė, dr. I. Skeivys, dnt. gyd. A. Radzivanienė, dr. D. Jasaitis, dnt. gyd. R. Saldai- 
tienė, dnt. gyd. S. Bobelienė; stovi: inž. B. Bobelis (svečias), dr. J. Dičpinigaitis, vet. gyd. H. Skrip- 
kus (svečias), dnt. gyd. S. Škerienė, dr. P. Bagdas, dnt. gyd. F. Ignaitienė ir dr. B. Radzivanas

OTTAWA, Ont
NAUJA APYLINKES VALDYBA. 

Pakartotinai įvykęs metinis apy
linkės narių susirinkimas sausio 25 
d. National Library patalpose suda
rė 1970 metams šios sudėties apy
linkės valdybą: A. Paškevičius — 
pirm., P. Ancevičienė — vicepirm., 
L. Plečkaitienė — sekr., M. Konge- 
lienė — kultūr. reikalams, P. Dau
nius — ižd. Apylinkės valdybos ad
resas: Mr. A. Paškevičius, 659 Ales- 
ther St., Ottawa 7, Ont. Telef. 745- 
8910.

VAJUS LIETUVIŲ FONDUI. Fon
do įgaliotinis Otavos apylinkei yra 
numatęs iki rugsėjo 8 d. sutelkti 
paskutinę šimtinę didžiajam įnašui 
sudaryti Otavos lietuvių vardu. Tam 
įnašui atstovauja apylinkės valdyba. 
Šiuo metu jo dydis— $900. Pagal 
šio vajaus taisykles, vienetu yra lai
koma paaukota 50 et. suma; pabai
goje burtų keliu įvyks paskirstymas

dovanų aukotojams. Įgaliotinis bus 
dėkingas kiekvienam, kuris tam tiks
lui paaukos kurį nors lietuvišką su
venyrą: knygą, paveikslą ir 1.1 Do
vanų vertė turi būti nemažesnė, kaip 
75% vajaus sumos. Dovanos vertę 
nustato pats aukotojas. Vajaus ri
bos — Otavos apylinkė.

VASARIO 16 MINĖJIMAS — va
sario 22, sekmadienį, arkivyskupijos 
patalpose, Guigues ir Parent gatvių 
kampe. Programa: 12 v. iškilmingos 
pamaldos katedros žemutinėje kop
lyčioje; jas laikys ir pamokslą sa
kys kun. dr. V. Skilandžiūnas. 13 
v. arkivyskupijos salėje sueiga ir 
mūsų periodinės spaudos 1945-70 m. 
paroda. Pagrindinį žodį tars iškilu
sis mūsų apyl. narys prof. dr. Anta
nas Ramūnas. Po to meninė dalis ir 
suneštinės vaišės. Sueigos metu ren
kamos aukos Tautos Fondui.

Albinas Vilniškis

Sudbury, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mū
sų draugams ir geradariams, kurie 
š. m. sausio 31 d. susirinko mūsų 
neperseniai įsigytuose namuose mū
sų pagerbti ir surengė gražias įkur
tuves. Didžiausia padėka pobūvio 
iniciatoriams p. p. Marytei ir Jur
giui Kriaučeliūnams, kurie įdėjo 
daugiausia darbo ir rūpesčib. Taip 
pat esame labai dėkingi p. p, Agu- 
tei ir Mikui Pranckūnams, daug pri- 
sidėjusiems savo darbu prie šio po
būvio pasisekimo. Dėkojame p. A. 
Jasiūnui ir p. K. Poderiui už pasa
kytas gražias kalbas ir visiems da
lyviams už gražią bendrą dovaną ir 
už mūsų pagerbimą savo atsilanky
mu: p. p. V. A. Jašiūnams, A. St. Kri
vickams, A. P. Mazaičiams, J. Z. La- 

'buckams, B. J. Stankams, S. Sėmė- 
žienei, Petrui Juteliui, S. K. Pode- 
riams, L. P. Griškoniams,
kauskui, A. Kraujelienei, J. P. Gurk
liams, M, J. Valiukams, Kęst. Pode
riui.

Jūsų parodytas nuoširdumas pasi
liks neišdildomai mūsų atmintyje.

Angelė ir Leonas Baltučiai

Kl. Žu-

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

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

2EESI

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

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

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

LONDON
“BALTIJOS” ANSAMBLIO. ren

giamas šokių vakaras įvyks balan
džio 4 d. puikioje Centennial salė
je. Rengti šį vakarą nutarta vasario 
1 d. posėdyje. Per šį posėdį buvo 
taip pat pasiskirstyta darbais, kad 
šis parengimas būtų sklandus ir sėk
mingas. Ansamblio jaunimas bus tik
rasis šio vakaro šeimininkas: papuoš 
salę, kvies svečius, prižiūrės, kad 
visi būtų patenkinti ir praleistų va
karą malonioje nuotaikoje. Ansamb
lis duos judrią ir gyvą programą. 
Mūsų kaimyninės kolonijos Delhi 
jaunimo choras bus kviečiamas pri
sidėti prie programos ir kartu ma
loniai praleisti vakarą. Kas atvyksi
te į šį vakarą, tikrai nebūsite ap
vilti. Salė puiki, vietos labai daug, 
puiki muzika, judri programa ir ma
lonūs šeimininkai.

PER SPORTO KLUBO šokius ka
ralaite buvo išrinkta Lydija Kerai- 
tė. Londono kolonijoje ji yra pasi
žymėjusi savo akademiniu išsilavi
nimu; mokytojauja šeštadieninėje 
mokykloje, yra “Baltijos” ansamblio 
narė ir pranešėja, vyr. skautė. Kitais 
metais Lydija bus jau studentė. Ti
kėkimės, kad ji gal įneš kibirkštėlę 
šviesos į' apsnūdusią Londono stu
dentiją. — Sportininkų pasilinksmi
nimas praėjo gana maloniai, tik trū
ko pažadėtos programos bei taurių 
įteikimo, nes sporto pirmenybės ne 
dėl rengėjų kaltės buvo atidėtos.

B. K.
VASARIO 16 MINĖJIMAS — va

sario 14, šeštadienį, 7 v.v., parapijos 
salėje, 1414 Dundas St. E. Progra
mą atliks “Baltijos” ansamblis, Del
hi jaunimo choras ir Londono šeš
tadieninė mokykla. Minėjimą ren
gia ir visus tautiečius metinėje šven
tėje dalyvauti kviečia KLB Londo
no apylinkės valdyba.

IŠKILIOSIOS MERGAITES. Kaip 
kiekvienais metais, taip ir 1969 m. 
pabaigoje katalikių moterų Londono 
skyrius atžymėjo moksle ir lietu
viškoje veikloje daugiausia pasižy
mėjusias lietuvaites. Tokiomis šie
met pripažintos: L. Keraitė, K. Braz- 
lauskaitė ir V. Petrašiūnaitė. — Ly
dija Keraitė yra ypač pasižymėjusi 
moksle: nuo pirmo ligi trylikto sky
riaus kasmet ji yra pirmoji mo
kinė klasėje. Tokia tik viena iš lie
tuvaičių ir aplamai tai yra labai re
tas atvejis. Penkerius metus iš ei
lės ji yra gavusi aukso medalį, duo
damą vyresniuose skyriuose, ir stam
bias premijas, šiemet ji — XIII sky-

Ji buvo pirmoji mokinė irriuje.
šeštadieninėje mokykloje. Dabar ji 
korespondenciniu būdu ima litua
nistikos kursą Čikagos Lit. Institu
te. Ji aktyviai dalyvauja ir lietuvių 
veikloje: yra “Baltijos” ansamblio 
narė bei pranešėja, vyr. skautė, šeš
tadieninės mokyklos mokytoja. Ją 
pristatė B. Eimantienė, savo laiku 
aktyvumu pasižymėjusi jaunuolė, lai
mėjusi apyl. valdybos premiją už 
intensyvų darbą su jaunimu. — 
Kristina Brazlauskaitė yra taip pat 
pasiekusi labai gražių vaisių moksle. 
Ji buvo pripažinta pažangiausia mo
kine iš visų Labatt’s tarnautojų duk
rų Ontario ribose ir gavo $1500 sti
pendiją už pavyzdingą XIII skyriaus 
baigimą. Jos tėvelis, žinomas lietu
vių sportininkas, jau virš 20 metų 
dirba Labatt’s bendrovėje. Dabar ji 
sėkmingai studijuoja prancūzų ir is
panų kalbas Vakarų Ontario uni
versitete. Prancūzų kalbai patobu
linti praeitą vasarą praleido Kvebe
ko provincijoje, šalia studijų, ėmė 
dar smuiko ir pianino pamokas. Il
gą laiką buvo “Baltijos” ansamblio 
akompaniatorė. Dabar vargonauja 
rytinėms pamaldoms lietuvių bažny
čioje. Ją pristatė kun. B. Pacevi- 
čius, klebonas ir Baltijos ansamblio 
vadovas. — Vida Petrašiūnaitė irgi 
pavyzdinga mokinė moksle ir aktyvi 
lietuviškoje veikloje. Ji yra gavusi 
nevieną sidabro medalį ar premiją. 
Ji vargonuoja Sumos metu lietuvių 
bažnyčioje. Be to, yra vyr. skautė, 
“Baltijos” ansamblio narė, katalikų 
gimnazijos pučiamųjų orkestro narė, 
tobulinasi muzikoje, ypač pianino 
klasėje, akompanuoja liet, meno vie
netams ir t. t. Ją pristatė D. Chai- 
nauskienė, “Baltijos” taut, šokių 
vadovė. Linkėtina iškiliosioms lie
tuvaitėms ir toliau eiti tuo pačiu pa
žangos keliu moksle ir lietuviškoje 
veikloje, o katalikėms moterims ir 
ateityje laikytis šios gražios paska
tinimo tradicijos.

“TAURO” jauniausieji krepšinin
kai sausio 27 d. žaidė pirmas šio se
zono rungtynes prieš Vaikų Globos 
Draugijos 13—14 m. berniukų ko
mandą ir laimėjo puslaikį 18:10, o 
baigmėje 46:24. žaidė: J. Švilpa 15, 
J. Butkus jr., 12, A. Zabulionis 10, 
E. Gocentas 9, A. Puzara, R. Aušro
tas. Visi žaidėjai parodė gražių pa
stangų. Ypač žymėtinas abiejų ko
mandų nepaprastas entuziazmas ir 
atkaklumas. Tenka laukti iš šios ko
mandos gerų krepšininkų ateičiai.

D. E.

Urbšys Berlyne, Hitleris laive
* ’ ■*- -

(Atkelta iš 3 psl.) 
nerviškai žvilgčiojo į laikrodį, 
o tuo tarpu pasiuntiniai lakstė 
pirmyn ir atgal pro konferen
cijos salės duris.

Buvo penkiolika minučių po 
dvyliktos naktį. Vienas pareigū
nas įėjo pro duris ir padavė 
Weizsaeckeriui popieriaus la
pelį. Valstybės pasekretorius 
sukasėjo, pertraukė vokietį tei
sininką, skaičiusį dar vieną pa
taisų paragrafą, ir tarė:

— Ponas Urbšy, prašau eiti 
su manimi.

Arba — arba
Jis įvedė lietuvį į gretimą 

kambarį — užsienio reikalų mi- 
nisterio raštinę ir išėjo. Stali
nės lempos šviesoje sėdėjo Rib- 
bentropas ties telegramų krū
va. Jo veidas pageltęs, pilnas 
rūpesčių ir įniršio. Jis paėmė 
popieriaus lapą ir juo grūmojo 
Urbšiui:

— Mes neturime laiko! Adi- 
dėliojimas toliau nebeįmano
mas. Arba Jūs tuojau pasirašo
te, arba (jis pagrūmojo vėl po
pieriaus lapu)... Vokiečių lai
vynas jau pasiruošęs. Jis jėga 
užims Klaipėdos uostą.

Maždaug už 45 minučių užsie
nio reikalų ministeris Urbšys 
stovėjo filmų aparatų ir šviesų 
akivaizdoje su pilnais savosios 
valdžios įgaliojimais ir forma
liai pasirašė dokumentą, per- 
leidžiantį Klaipėdos kraštą Rei
chui.

Hitlerio laikysena
Žinia tuojau buvo perduota 

į jūroj laukiantį laivą “Deutsch
land”, ir pik. Schmundt išdrį
so su tuo pranešimu sutrukdyti 
aimanuojantį Fuehrerį.

Anksti rytą, po daržovių sriu
bos pusryčių, Hitleris pasirodė 
ant denio visai apsiraminęs. Ne
aiškiai pro miglas jis galėjo įžiū
rėti krantus ir paklausė Raede-

Fuehreri. štai, rytų link yra 
Dancigas, o už jo Rytprūsiai. 
Mūsų nuosavi Rytprūsiai.

Hitleris parodė į miglą:
— O ten kas?
— Gdynė, o už jos — Lenki

jos koridorius.
— Tai koridorius, kuris ski

ria Vokietiją nuo Vokietijos! 
— jis tarė Schmundtui. — 
Jei koridorius, kaip ir pridera, 
būtų vokiečių, tai nereikėtų jū
ra keliauti nei į Klaipėdą, nei į 
Rytprūsius.

— Nereikėtų, mano Fuehre
ri, — atsakė Schmundtas.

— Tai nepakenčiama! — su
šuko Fuehreris ir nuėjo toliau 
sirgti vienutėn. Kai jis pasiša
lino, Schmundtui dingtelėjo nu
jautimas, kad svetima teritori
ja, kuri vertė Hitlerį lanku api
plaukti, dargi net sirgti jūros 
liga, neturėjo savarankiškos 
ateities.

Kai kovo 23 d. Fuehreris va
žiavo per Klaipėdos miestą sa
vo kariuomenės priešakyje, bu
vo labai pabalęs ir minių šauks
mai jo beveik neveikę. Jo min
tys, atrodė, buvo kitur. Galbūt 
jis galvojo apie Lenkiją, Danci
gą ir koridorių. Vertė J. Stš.

ONTARIO
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— Kur esame dabar?
— Visai netoli Zoppot, mano

CALGARY, ALTA
A. A. ONA VAIŠNIENE - KALI

NAUSKAITE, 78 m. amžiaus, mirė 
Sundre ligoninėje. Ji yra kilusi nuo 
Pilviškių. Kanadon atvyko su vyru 
bei vaikais 1928 m. ir apsigyveno 
Drumheller, Altą, miestelyje. Jos 
vyras buvo Lietuvos policijos tarnau
tojas, dirbo anglių kasykloje iki mir
ties 1959 m. Velionė Kanadoje per
gyveno daug sunkių dienų. 1951 m. 
mirė vienintelis jos sūnus 22 
metų amžiaus, o 1959 m. — jos vy
ras. Per praėjusias Kalėdas Vanku
veryje mirė jos jauniausia dukra Mo
na. Po savo vyro mirties velionė gy
veno pas vyriausią dukrą Marytę Mi
kalauskienę ūkyje Sundre apylinkė
je. Grįžusi iš dukros laidotuvių Van
kuveryje velionė jautėsi prislėgta, 
sujaudinta. Mirė nuo širdies smūgio. 
Palaidota katalikų apeigomis Drum
heller miesto kapinėse šalia savo vy
ro ir sūnaus. Liko nuliūdę: dukra 
Marytė, žentas Mikalauskas, dukros 
— Stela, Liza ir žanetė (visos ište
kėjusio), Onutė Jankauskienė-Vaiš- 
nytė. gyvenanti Brooks, Alta, pus
brolis Vincas Žemaitis, gyv. Kalga
ry. Pažymėtina, kad Vaišnių šeima 
buvo patriotiška. Jos dukros, nors 
ir ištekėjusios už kitataučių, reiškiasi 
kaip lietuvaitės savo kalba ir daino
mis sueigose. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Kalgario apylinkės 
valdyba reiškia gilią užuojautą velio
nės dukroms ir giminėms.

KAZIMIERAS MIŠČIKAS mirė 
1970 m. sausio 12 d. Brooks, Alta, 
mieste. Buvo Lietuvos policijos tar
nautojas. Kanadon atvyko, rodos, 
1950 m. Apsigyveno Kalgary, vėliau

persikėlė į Brooks. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną ir sūnų, gyv. Brita
nijoj- Palaidotas Brooks miesto kapi
nėse be religinių apeigų. KLB Kal- 
gario apylinkės valdyba velionies 
našlei ir sūnui reiškia gilią ir nuo
širdžią užuojautą.

MAX MORTZAS, 62 m. amžiaus, 
mirė sausio 17 d. Kilęs iš Klaipėdos. 
Buvo pagarsėjęs “Max Tailor” siu
vėjas. Kanadon atvyko 1928 m. Bu
vo RCAF karys II D. karo metu ir 
vėliau aktyviai dalyvavo karių vete
ranų veikloje Kalgary. Su lietuviais 
ryšių nepalaikė, bet didžiavosi savo 
lietuviška linkme. Kaikuriem lietu
viam, ypač evangelikam, buvo gerai 
žinomas. Velionis paliko žmoną, dvi 
dukras ir sūnų.

JONAS MOLINIS, 82 m. amžiaus, 
mirė sausio 12 d. Paliko žmoną. Su 
lietuviais ryšių nepalaikė. Bendruo
menės kartotekoje neįrašytas. Tik po 
laidotuvių paaiškėjo, kad jis lietuvis. 
Kanadoje buvo gerai įsikūręs — tu
rėjo ūkį. Į senatvę jį pardavė, persi
kėlė į miestą ir gyveno prabangia
me apartamente.

ALFREDAS VIKRUTIS, tarnaująs 
Kanados kariuomenėje, nuo vasario 
1 d. perkeltas į Winnipega. Gaila — 
netekome nuoširdaus, linksmo, susi- 
pratusio lietuvio. Linkime jam ge
riausios sėkmės naujoje vietoje.

VYR. LTN. LAISVYDIS BAR
ŠAUSKAS atostogavo Montrealy pas 
savo tėvus. Iš ten buvo pasiųstas į 
Camp Borden karinę bazę susipažin
ti su naujais šarvuočiais. Vasario 10 
d. buvo numatęs grįžti į Kalgarį.

Kor.

PADĖKA
Mirus mūsų mylimai mamytei ir žmonai

AtA URŠULEI SAKALAUSKIENEI, 
reiškiame nuoširdžią padėką visiems Soo tautiečiams, 
kurie suteikė velionei paskutinį patarnavimą. Dėkojame 
už gausias aukas šv. Mišioms ir gėles. Esame dėkingi 
karsto nešėjams ir visiems lankiusiems velionę koply
čioje, dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje, palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą, lankiusiems ją ligoninėje 
ir pareiškusiems užuojautą spaudoje bei žodžiu.

Nuliūdę — vyras, duktė, žentas ir anūkai Poškai 
Sault Ste. Marie, Ont.

MARIJAI J O K U B P R E I K S I E N E I 
.. A

mirus, dukrą GERTRŪDĄ USVALTIENĘ ir jos šeimą

bei ortimuosius liūdesiu valandoje giliai užjaučia —

W. Lastauskes

WINNIPEG, MAN
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES paskelbimo minėjimas — vasa
rio 22, sekmadienį, tuojau po pa
maldų Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėje. Bus ir meninė dalis. 
Vyrų kvartetą organizuoja Vincas 
Januška. Taip pat numatomi mergai
čių ir berniukų tautinės grupės šo
kiai. Apylinkės valdyba maloniai 
kviečia visus gausiai dalyvauti

PARLAMENTO RŪMUOSE buvo 
sukviesti įvairių tautinių grupių at
stovai, kurie kartu su vyriausybės 
nariais atidarė Manitobos provinci
jos šimtmečio minėjimo iškilmes. Iš 
kiekvienos tautinės grupės buvo 
kviečiamas atstovas-vė šimtmetinei 
žvakutei uždegti. KLB Winnipego 
apyl. valdyba buvo įgaliojusi Ireną 
Marozaitę, kuri iškilmėse dalyvavo 
kartu su tėveliais. Sis istorinis įvy
kis gražiai buvo atžymėtas ir vie
tos angliškoje spaudoje.

APYLINKES VALDYBOS pirm, 
agr. J. Malinauskas sausio 3 d. su
šaukė specialų valdybos posėdį BAL- 
Fo šalpos reikalu. Pamaldų metu bu
vo padaryta rinkliava. Taip pat su
šelptas ir vienas kitas vietoje į var
gą patekęs lietuvis. Buvo sudaryta 
programa Vasario 16 minėjimui.

BALTIECIŲ FEDERACIJOS sky 
rius sausio 17 d. surengė kaukių ba
lių, bet esant labai blogam orui ma
žai kas teatsilankė. Skyriui šiais me
tais vadovauja estas E. Poldsaar. Pri
zus laimėjusiems įteikė Juozas De- 
mereckas, o po to tarė trumpą Žodį.

vos kariuomenei, iš Ylakių progim
nazijos II klasės stojo savanoriu 
ginti savo krašto nuo priešų. Grįžęs 
iš kariuomenės daugiausiai dirbo L. 
S. S-gos būrių organizavime, o vė
liau beveik visą savo gyvenimą pra
leido policijos tarnyboje eidamas 
įvairias pareigas. Kaipo savanoris- 
kūrėjas buvo gavęs žemės sklypą Vc- 
viržėnų dv., bet ten negyveno. Buvo 
apdovanotas Lietuvos savanorių-kū- 
rėjų medaliu, 10-ties metų nepriklau
somybės sukakties medaliu ir LŠS- 
gos žvaigžde. Rusams okupavus Lie
tuvą, slapstėsi. Antros rusų okupa
cijos metu pasitraukė į Vakarus, kur 
ilgiausiai išgyveno Meerbeck bei 
Stadthagen tremtinių stovykloje. Iš 
ten atvažiavo pas dėdę į Boston, 
Mass., kur dėdė mirdamas paliko na
mą, ir ten visą laiką gyveno dirbda
mas fabrike. Velionis paliko žmoną 
Aleksandrą, dukras — Birutę ir Ste
fą, brolį Bronių Strikaitį. Kanadoje 
gyvena du jo broliai — Boleslovas 
ir Kostas Winnipege. Sibiran ištrem
tos tebevargsta prie sunkiųjų miškų 
darbų seserys — Aleksandra ir Sta
sė. Viešpatie, palengvink joms sun
kią tremties dalią, o Tu, Petrai, il
sėkis ramiai, kad ir svetimoje, bet 
svetingoje Amerikos žemėje, nors 
Tavo ilgesys sugrįžti i taip sunkiai 
atkovotą Lietuvos žemę nebeišsipil- 
dė.

ĮVEDUS naujas MIŠIŲ APEI 
GAS lietuvių kalba, aktyviai daly
vauti kviečiami ir pasauliečiai, ypač 
Sv. Rašto ištraukoms skaityti. Jas iki

Government

SAVIVALDYBIŲ 
DEPARTAMENTO
PRANEŠIMAS
PROVINCIJA PERIMA
NUOSAVYBIŲ ĮKAINOJIMĄ

Provincijos vyriausybė 1970 m. 
sausio 1 d. perėmė įsipareigoji
mą, kuris palies kiekvieną On
tario mokesčių mokėtoją, bū
tent, nuosavybių įkainojimą 
(reassessment) rinkos kaina.
Vyriausybės tikslas:
1. Suvienodinti n u o s a v ybių 

įvertinimą perkainojant vi
sas nuosavybes tuo pačiu 
mastu, būtent, rinkos kaina 
Vyriausybė numato tai pada
ryti iki 1975 metų.

2. Išlyginti bei teisingai pa
skirstyti nuosavybių apmo
kestinimą. Promilės yra nu
statytos vietinių įstaigų, re
miantis nuosavybės įkainoji
mo duomenimis. Jeigu duo
menys dviejų vienodų nuosa
vybių yra arba nevienodi, ar
ba nepakankami, arba surink
ti skirtingais būdais, — atsi
ras nelygybė mokesčiuose.

3. Įsteigti naują nuosavybių 
Įkainojimo teismą, kuris 
svarstytų įvertinimo apelia
cijas.

4. Duoti daugiau laiko savinin
kams pasiteirauti, patikrinti 
savo nuosavybių įkainojimą 
ir pasinaudoti palengvinta 
apeliacijos procedūra.

Įkainojimas rinkos kaina reiš
kia, kad vienų nuosavybių mo
kesčiai bus padidinti, kitu su
mažinti, o trečių liks nep^eis- 
ti. (Tai neliečia bendro promi
lių pakėlimo mokesčių srityje).
Didžioji dalis nuosavybių įkai
nojimo provincijos mastu ir rin
kos kaina prasidės 1971 metais.
Provincija yra suskirstyta į sep
tynias nuosavybių įkainojimo 
sritis, kurių kiekviena turės sa
vo direktorių.
Kiekviena nuosavybių įkainoji
mo sritis suskirstyta į keturis ar 
penkis rajonus pagal nuosavy
bių tankumą ir geografinį plo
tų.*
Naujasis nuosavybių įvertinimo 
teismas (Assessment Review 
Court) perims daugumą parei
gų, kurias anksčiau turėjo revi
zijos teismai. Jo pirmininkas ir 
vicepirmininkas bus Ontario 
teismų nariai.
Apeliacijos laikotarpis savinin
kams bus pratęstas ta prasme, 
kad nuosavybės įvertinimo pra
nešimai bus išsiųsti 15 dienų 
Erieš datą, skirtą grąžinti apmo- 

estinimui, užuot tai atlikus tuo 
pačiu metu. Terminas apeliaci
jai arba skundui pasilieka tas 
pats, būtent, 14 dienų po apmo
kestinimo lapo grąžinimo datos. 
Pakeistasis įkainojimo įstaty
mas siekia suprastinti ir Įvesti 
daugiau lygybės bei teisingu
mo savivaldybėms ir mokesčių 
mokėtojams.

ligoninėje. Gimęs 1902. VI. H Kau-

Velionis 1MS-19 m., kuriantis Lietu-
nauskas. Ateityje numatyta kviesti



LIETUVOS PAŠTININKy ATSIMINIMAI
JURGIS GMAUDA

Rodos, keista minėti knygą, 
kuri pasirodė su 1968 metų met
rika. Tačiau ir tokių kurjozų 
mumyse pasitaiko. Ir tie kurio
zai tiktai parodo, kad neviską 
užčiuopiame laiku, kad nepaste
bime gerų Įnašų į mūsų me
muarinę literatūrą, į asmeni
nių prisiminimų antologiją, į di
džiulės Lietuvos valstybinio 
ūkio šakos atkūrimą. Pagaliau 
galbūt snobiškai ignoruojame 
paštininkus, tuos, kaip jie save 
pavadino, “mažus žmones’’. Tai 
gražiai išleista Lietuvių Pašti
ninkų Sąjungos centro valdybos 
knyga “Nuo krivūlės iki rake
tos’’.

Toje knygoje sudėti Lietuvos 
paštininkų atsiminimai, nuo
traukos, "autentiška, įdomi ir 
vertinga medžiaga, metraštinės 
žinios apie Lietuvos paštą.

Nors ši paštininkų knyga gal 
kaikam atrodys “pilkoka”, kaip 
ir buvusieji “darbo pelės” — 
paštininkai, bet visdėlto neuž
mirština, kad Lietuvos paštas su 
savo darbuotojais ir tėvynėje, ir 
tremtyje yra išvaręs gražią dar
bo vagą.

šios knygos išleidimas patvir
tina kuklią knygos pratarmę. 
“Nuo krivūlės iki raketos” ro
do, kad pašto tarnautojas yra 
specifinio tipo asmuo. Jo darbo 
prigimtis išaugina jį savotišku 
universalistu. Kiekviena jo 
darbo valanda kupina viso pa
saulio centrų ir užkampių atra
dimų. Komunikacija paštu, te
lefonu, telegrafu su visu pasau
liu kažkaip praplečia jo akira
čius, praturtina jo pažinimą ir 
jungia jį su visu pasauliu. Tos 
specifinės žymės buvo savos ir 
Lietuvos paštininkui. Telefono 
jungtis su Berlynu, siuntinys iš 
Kairo, telegrama į Hollywoodą, 
laiškas iš Buenos Aires ... juk 
visos tos tada labai egzotiškos 
vietos buvo lietuvio paštininko 
darbe įprastos kasdienės ruti
nos detalės. Tai buvo valstybi
nio ūkio žinyba, kuri plačiai pa
saulyje skleidė Lietuvos vardą, 
jos kunigaikščių ir pilių vaiz
dus gražiuose pašto ženkluose, 
atidarė savo patrauklius skyrius 
filatelijos rinkiniuose, skleidė 
Lietuvos valstybės garsą pasau
lyje • • •

Bet greta pasaulio pažinimo 
Lietuvos paštininkas buvo vie
nas iš geriausiai pažinusių savo 
kraštą. Pašto vagonų linijos, 
pašto arklių kelionės, garlaiviai, 
lėktuvai (Kaunas—Palanga) ir 
tų pašto tiekimo kanalų detalės 
reikalingos labai tikslių žinių. 
Pašto tiekime reikia žinoti pa
grindinę kelio arteriją ir visas 
atšakas, kurias ta arterija maiti
na. Nuolatinis ryšys su kraštu 
paliko ryškias žymes paštininko 
psichologijoj. Amerikos psicho
loginėje literatūroje galima ras
ti paskirus tipus, tampriai susi
jusius su jų dirbamu darbu. To 
dar neturime lietuvių kalba. Ta
čiau neabejotina, kad tokiam 
specifiniam, įdomiam ir detali
zuotam, labai atsakomingam 
darbui reikia ir specifinio tipo, 
kuris išaugo Lietuvoje dvieių 
dekadų laikotarpyje. Toks jis 
atsidūrė už tėvynės ribų su sa
vo patriotizmu, šiltu sentimen
tu buvusiam darbui.

Viršelius atskleidus, jus su
tinka šeši puslapiai, kur spalvo
tieji Lietuvos pašto ženklai pa

JANINA DEGUTYTĘ

SNIEGUOTĄ VIDUNAKTĮ
Išėjau i snieguotą vidunaktį 
Nusilenkti žemei ir dangui.
Ir šitam sidabriniam erdvės taške. 
Kur kryžiuojasi vėjai ir amžiai, 
Krenta snieguolės ir krenta sekundės 
Į plaukus ir delnus, 
Ir graužia jos kaip druska, 
Ir supančioja kojas 
Baltom nenutrūkstamom virvėm.
O aš ir nebėgsiu!
Tik šitam sidabriniam erdvės taške,
Kur man už pečių alsuoja namai ir medžiai, 
Kur krenta snieguolės ir krenta sekundės 
Man į delnus, į Širdį, — 
Raudonom raidėm 
Tylomis rašau sniege 
Viena varda, viena varda ...
LIETUVA?
Išėjau į snieguotą vidunaktį 
Nusilenkti žemei ir dangui.
(Iš poezijos rinktinės “Mėlynos deltos”)

į Z,TA KA^UENe

: ELGETA IR AS
> Koks skirtumas tarp elgetos ir tarp manęs,
Į Koks skirtumas išties?
> Abudu einame per žmones.
* Jis prašo duonos, aš prašau širdies.

Jisai nuplyšęs, o aš pasipuošus,
, Bet visi rūbai — skudurai.
’ . Gal įo varginguose namuose
» Lauks mylinti širdis — manęs tik kambariai.

Ir galbūt įo raukšlėtą kaktą
• Nušluostys ranka nuoširdi
Į Ir išmalda dviese pasidalinta
> Bus tartum puotoje gardi.
i O aš maldoj paguodą tesurasiu
> Vienatvėje nakties.
I Su elgeta aš keliavau per žmones,
i ' Jis gavo duonos, aš neradau širdies.

sveikina savo švelnia vitražine 
mozaika. Tai jie buvo tie Lie
tuvos propagandistai, pasklidę 
visame pasaulyje liudyti savos, 
laisvos valstybes vardo ir presti
žo. Dabar okupuotos Lietuvos 
propagandistai stengiasi skelb
tis esą suverenūs, bet ar tai įro
doma, kad ir tokia suverenios 
valstybės detale, kaip pašto 
ženklas?

Dvidešimt du skyriai apima 
knygos tūrį. Čia rašo ir buvę 
atsakingieji pareigūnai, ir nežy
mūs tarnautojai, čia sutelkta 
gausi, įvairi medžiaga, sunešta 
iš visų darbo sričių ir nušviesta 
iš įvairių aspektų. Galbūt kas 
prikiš, kad čia reikėtų didesnės 
atrankos, didesnės stilizacijos... 
Dėlto rinkinys tik pralaimėtų, 
pasidarytų netoks spalvingai gy
venimiškas, o kas svarbiausia, 
prarastų tą neatkarto j amą au
tentiškumą.

Šioje memorialinėje knygoje rašo: 
A. Gintneris, E. Petrauskas, J. Liu- 
binskas, inž. V. Birutis, J. Bereiša, 
J. Miškinis, J. Gudaitis, J. šaikūnas, 
Br. Mačiulaitis, F. Damijonaitis, J. 
Tijūnas, F. žemaitis, J. Daugvila, M. 
Ramanauskas, dr. E. Draugelis, O. 
Kapteinis, J. Skersys, K. ščesnulevi- 
eius, A. Puškoriūtė, K. Virbickas, 
VI. Ramojus, M. Kiriejus, J. Lands
bergis, J. Stankus, J. Oberjaitis, Jur
gis Janušaitis, Al. Nevardauskas, J. 
Miceika, J.' Gečiauskas, B. Gudonis, 
St. Karvelis, E. Gimžauskienė, M. 
Kerelienė, dr. E. Armonienė, P. Puo- 
džiukaitis, Br. Plaušinaitis, A. Nor
gėla, D. Mitkienė, J. Milinksas, J. 
Levickas, J. Budrys, J. Pusdešris, E. 
Meiluvienė, J. Lesčinskas, K. Repšys, 
E. Dervojedaitienė, Edv. Karnėnas, 
St. Peldžius, Julius Pakalka, J. Žiū
kus, J. Mackus, L. Barkus, Al. Mer
kelis, A. Stapulionis ir kiti, pažy
mėti slapyvardžiais.

Gausus bendradarbių sąrašas 
rodo, kad kaikurių jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Vieni liko kuk
liais patriotinės visuomenės ra
teliais, kiti pasiekė didelio gar
so savo visuomenine ar publicis
tine veikla. Tačiau visų jų pir
moji gyvenimo mokykla buvo 
darbas pašto įstaigoje. Ten jie 
rado sudėtingą, našią, patrioti
nę ir produktyvią organizacinę 
dvasią, kurią išlaikė visą savo 
gyvenimą.

Dideliame skyriuje “Pro me- 
moria” pagarbiai suregistruoti 
beveik visi išeivijoje mirę paš
tininkai. Daug jų palūžo trem
ties varguose. Bet ir išsekdami 
kūniškai, jie, tartum geri kariai 
fronte, buvo nepalaužiamo opti
mizmo ir svajingos nostalgijos 
kupini. “... norėčiau pamatyti 
savos tėvynės prisikėlimo ryt
metį”, — rašo Povilas Viederis, 
buv. Skaudvilės pašto viršinin
kas. Klaipėdietis Vilius Loren- 
čius, Juodkrantės pašto virši
ninkas, nacių suimtas ir kalin
tas. netekęs dėl karo abiejų 
kojų, tremtyje rašė: “Juodkran
tė — koks žavus gamtos kampe
lis. Ten ir be abiejų kojų bū
čiau laimingas”.

Si gražųjį leidinį redagavo 
Antanas Gintneris. Išleido Lie
tuvių Paštininkų Sąjungos cent
ro valdyba.

NUO KRIVŪLĖS IKI RAKE
TOS. Antano Gintnerio redaguo
ti Lietuvos paštininku atsimini
mai. 538 psl. kietuose viršeliuo
se. Čikaga. 1966 m.

Vytautas Didysis prie Juodosios jūrosDail. Jurgis Juodis

Andriekaus
Trijose ankstesnėse poezijos 

knygose L. Andriekus reiškėsi 
kaip subtilus Dievo ir tėvynės 
lyrikas, pro savo širdies maldą 
žvelgiąs į Dievo pasaulio reiški
nius ir grožį, nostalgiškai skęs
tąs prarastos naktigonės ilgesy, 
į nuostabias poezijos augštumas 
"įkopęs gintare įšalusio vabzdžio 
simbolikoje. Ketvirtoje knygoje 
“Po Dievo anstpaudais” mūsų 
poetas pasuka į istorijos platu
mas, į karžygių kelią, kur “mil
žinų dvasia kalvas kilnoja” (11 
p.). Tai Vytauto Didžiojo godos, 
kaip antrojoje knygos antraštėje 
pasakyta, šešiuose eilėraščių 
cikluose leidžiama, daugiausia 
eleginiu poezijos žodžiu, prabil
ti pačiam Vytautui. Tai jo “lem
tingo kelio vingiai” (27 p.), tai 
kryžkelės, kuriose Vytautas pra
byla ne tiek kaip valdovas, kiek 
— kaip žmogus.

Pirmoji kryžkelė — tėvo mir
tis ir Jogailos klasta. Kalėjimas, 
prieglauda pas kryžiuočius, Įpė
dinystės atgavimas, Jogailos ve
dybos ir Kriavo sutartis... Du 
vedamieji motyvai šioje dalyje: 
“Karalystė — sužerta ugniavie
tė”. .. — “Žemė — motina tapo 
begalinė urna kankinio kara
liaus pelenams” (12 p.), bet “Tu 
gimei nuvirtusių valdovų sos
tams, paskutinio milžino sūnau!” 
(11 p.). Draminę Įtampą stiprina 
nežinojimo motyvas: “Dar neži
nau, kuria linkme eiklusis žirgas 
viesulu pasuks ...” (14 p.).

Antroji dalis — “Prarajos”. 
Kunigaikščio sosto atgavimas — 
tai tik valdovo kelio pradžia. O 
tas kelias pilnas prarajų. Pirmo
ji — lenkų didikų noras pasi
glemžti Lietuvą, jų klastingu
mas. Kartūs Vytauto žodžiai: 
“Tegul jau dūla kreivos priesai
kos po Dievo antspaudais, po sa
kramentais ir žegnonėmis ...” 
(30 p.). “Parodėte vainiko auksą, 
dailios mergaitės veidą — ir 
laukėte, kad mes ant žemės 
kniubtume ...” (31 p.). Bėt mes:

Vainiko žėresy,
Mergaitės šypsenoj 
Nepanarinom proto. 
Klajūnas vėjas žemėje, 
Keleivis debesis padangėje 
Kelius i laisvę rodė.

Bučiavome tik žemę — motiną, 
Išliaupsinome tik žvaigždynus. 
Giedojome su giriomis ... (31 p.) 
Čia ir skaudus liūdesys po 

Vorkslos pralaimėjimo. Ta pra
raja gilesnė Vytauto širdyje, ne
gu pats pralaimėtas žygis. Tai 
abejonė ir nusivylimas nauju 
Dievu:

Mums nieko nepagelbėjo 
Garbingos Kristaus vėliavos. 
Nei Kryžiaus kovai laiminti 
Pakilus popiežiaus kilni ranka.

(32 p.)
Šitas motyvas knygoje karto

jamas dar keletą kartų. Tai vie
na didžiųjų Vytauto pasaulėžiū
ros problemų:

Perkūnas iš dangaus
Bylojo tik trenksmu,
Naujasis Dievas, Nukryžiuotasis, 
Tik mano skausmą kentė — . . .

(28 p.)
Dar viena praraja — santy

kiai su pusbroliu karaliumi Jo
gaila:

Išskyrė mus nežemiški atstumai : 
Skausmingos vietos ir vardai...
O tolumos,
O baugios tolumos —
Per jas nė kapas mūsų nesuves!

(36 p.)
Lyriniu gilumu prasiveržia 

Vytauto skundas dėl kryžiuo
čiams užstatytos Žemaitijos, dėl 
motinos tėviškės:

Tai kaukų numylėtinė,
Vaiduoklių tėviškė, 
žemėpačių širdis — 
Tai motina 
Visų dievų ir pusdievių, 
Kaip sutemų žvaigždė, graudi. 
Ją apiplėšė 
Nuodėmingos rankos, 
Nužemino šventieji, 
Išdavė sūnus . . . (37*38 p.) 
Ilgokame trečiame cikle “At- 

pildos valanda” gaivališkai ver-

"Po Dievo
PR. NAUJOKAITIS

žiasi Vytauto džiaugsmas dėl lai
mėto Žalgirio mūšio, veidmai
nių kryžiuočių pasmerkimas. 
Bet ir čia eleginė gaida lyg ir 
nustelbia džiūgavimus:

Prūsų jūrai šaukiau:
Nenutrauk dar raudos, 
Savo sielvartą liek — 
Budink verksmui vilnis! (44 p.) 
“Lyg per sapną” — ketvirta

sis ciklas suskamba žmogiškąja 
šiluma. Tai Vytauto žodžiai tė
vui, motinai, žmonai — savo 
karalienei, amžiaus pabaigos 
mylimajai, kai “pavasaris įsiver
žė i rudenį” (72 p.).

Penktasis ciklas “Nauja švie
sa” skirtas ateinančiai krikščio
nybei. Jei žodžiai popiežiui dar 
aidi šaltoku oficialumu, tai vys
kupui Motiejui pažerdama tik
rai nuoširdžios lyrikos:

Tu krivių krivis
Melsvų konvalijų drabužiuose;
Tu dainių dainius
Su dieviškomis sutartinėmis . ..

(84 p.)
Valdovas Įspėja ir pamoko 

savo vyskupą ką tik pakrikšty- 
toj šaly:

Nauja šviesa
Dar per stipri akim 
Lig dugno panertom 
Į amžių glūdumas, 
Nauja tiesa
Dar per sunki jausmam
Iš vieno susiliejusiem
Su nemarių pavasarių daina

(82 p.)
Į Konstancos santarybą iš

vykstantiems pasiuntiniams sa
ko: “Nesigėdihkit kilmės, kai iš
vysite krikščionių Tėvą ... At
siminkite. kokia virš Nemuno 
naktų gelmė ...” (85 p.).

“Medis po audros” — rezig- 
načinis seno žmogaus — valdo
vo skundas dėl pavogto paparčio 
žiedo. Tai lyg testamentinis pri
siminimas buvusių žygių ir pa
stangų. Giliai melancholini at
spalvi duoda šiam skyriui — ne
gavimas užpelnyto ir pažadėto 
karaliaus vainiko ir nepalikimas 
Lietuvai savo kraujo įpėdinio-. 
Tačiau ši dalis nepasiekia tokio 
stiprumo, kokio yra pasiekęs B. 
Sruoga Jogailos skunde “Milži
no paunksmėje”.

“Po Dievo antspaudais” turi 
istorinius apmatus, tačiau tai nė
ra poema — nerasime čia nuo
seklios Įvykių eigos, nerasime 
tąsaus epinio elemento. Tai ly
rinių eilėraščių rinkinys, godos, 
elegijos su epiniu pamušalu, su 
retoriniais pareiškimais, šūkiais, 
atsiskleidimais. Karžyginės plot
mės užmojis buvo sunkus užda
vinys subtiliam, švelnučiui L.

Kun. Leonardas Andriekus, OFM, išleisdinęs keletą poezijos 
rinkinių. Naujausias jo leidinys — "Po Dievo antspaudais"

antspaudu”
Andriekaus talentui. Vytauto di
dybė tesuskamba tik tuose reto
riniuose šūktelėjimuose, o ele
ginėse godose reiškiasi tik savo 
tėviškę, savo žemę mylįs žmo
gus. Draminėse situacijose auto
riui nepavyksta pasiekti tokių 
meninių augštumų, kokių jis yra 
pasiekęs “Saulė kryžiuose” ar 
“Naktigonėje”. Retorinis ir epi
nis elementas turi apsčiai sąvo
kinių žodžių, o poezija visdėlto 
yra vaizdų ir emocijų kalba. 
Rinkinyje yra tikrai nuostabių 
poezijos švystelėjimų, bet tilt 
ten, kur autorius iš karžyginio 
sosto nusileidžia Į žemę, į gam
tą, i širdį. Autorius šiame rin
kinyje yra pamėgęs naujadarus. 
Kaikurie jų vaizdingi ir skam
būs: girynai, maldovė, Švent
upės, šventmarės, kryžeiva, at- 
kerša, naktovidis, užtėmis, šne
kesys, veidmaina, blizga, atpil
dą, pralaima ... Negalėtume la
bai papeikti autoriaus už tokius 
kaip: šventkaris, šventgirė, mirt- 
neša, siaubmečiai, beržlapiai... 
Tačiau užtinkame gana apsčiai 
šiurkščių, neskambių sudurtinių 
naujadarų: rytžemė, šviesžemės, 
piktžvėris, žvėrbalsis, šventdva- 
sė, klystžvakė, tieskalba, balt- 
kalnis, šviesnaktė, svetžemė...

Knygą išleido Tėvai pranciš
konai, atspaude Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, 1969 m. 
Iliustravo dail. Telesforas Va
lius. Leidinys gražus, didesnio 
formato, 106 psl., kaina nepažy
mėta. <

Atsiųsta paminėti
Vaižgantas, TIESIANT KELIĄ 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI. 
40 psl. minkštuose viršeliuose. Kai
na $1. Išleido Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas (5620 So. Claremont 
Ave., Chicago 36. Ill.. USA) Vaiž
ganto gimimo šimtųjų metų sukaktį 
minint. Perspausdinta fotografuoti- 
niu būdu iš 1919 m. leidimo. Reda
gavo Domas Velička. Leidinio mece
natė — Asta K. Veličkaitė.

Moteris nr. 6, 1969 m. lapk'ritis- 
gruodis. Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos leidžiamas žurna
las. Adresas: 1011 College St.. To
ronto 4, Ont. Canada.

Albinas Baranauskas, PASAGA IR 
VYŠNIOS. Eilėraščiai. Aplankas dai
lininkės Magd. Stankūnienės. 64 psl. 
minkštuose viršeliuose. Kaina $2. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 
West 63rd St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

šaltinis nr. 6, 1969 m. gruodis. 
Religinės ir tautinės minties žurna
las, leidžiamas šv. Kazimiero Są
jungos, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, Britain.
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C KULTQKINIEJE VEIKIOJE
JAV LIETUVIŲ FONDAS iš savo 

1969 m. pelno švietimo ir kultūri
niams reikalams paskyrė $34.000. 
Specialiems projektams vykdyti sti
pendijas po $2.000 gavo dr. Jonas 
Puzinas ir dr. Juozas Girnius. Jiedu 
paruoš du 600 psl. dėmesio vertus 
veikalus*, dr. J. Puzinas — “Lietu
vos proistorės apžvalgą”, dr. J. Gir
nius — “Lietuvių filosofijos istori
ją”. Dr. J. Puzino studijas turinį su
darys: Lietuvos archeologinių tyrinė
jimų istorija, pirmųjų žmonių pasi
rodymas Lietuvooje, akmens am
žiaus kultūra, indoeuropiečių atsikė
limas Lietuvon, probaltai ir jų kul
tūra, baltai žalvario ir geležies am
žiuose, lietuviai ir jų giminaičiai 
pirmjame tūkstantmetyje po Kris
taus gimimo, Lietuvos valstybės 
pradmenys. Dr. J. Griniaus “Lietu
vių filosofijos istorijoje” bus nagri
nėjama filosofija istorinėje Lietu* 
voje, lietuviškoji filosofija tikrąja 
prasme, filosofinės skirtybės tauti
nio atgimimo metu, filosofinės min
ties pradininkai, lietuvių filosofijos 
išsiskleidimas Vytauto Didžiojo uni
versitete, filosofiniai veikalai, išei
vijos filosofinė veikla, filosofijos li
kimas pavergtoje Lietuvoje. Čia 
taipgi bus palietos filosofijai greti
mos sritys, pateiktas bendrasis lietu
vių filosofijos įvertinimas.

DR. KAZIO GRINIAUS FONDAS 
Čikagoje ruošiasi išleisti 1900 — 
1940 metus apimančią Lietuvos nau
jųjų laikų istoriją, redaguojamą 
prof. Prano Čepėno. Atskirus sky
rius šiam leidiniui jau parašė: dr. 
Juozas Jakštas — nepriklausomos 
Lietuvos istorija 1920-40 m.; dr. Juo
zas Pajaujis — a. Lietuvos ūkis ne
priklausomybės metais, b. Lietuvos 
politinės srovės, jų atsiradimas ir 
veikla; dr. Antanas Rukša — švieti
mas Lietuvos nepriklausomybės me
tais; dr. Vanda Sruogienė — lietu
vių emigracija. Skyrius teberašo: 
prof. Pranas Čepėnas — Lietuvos is
torija 1900—1920 m.; dr. Domas Kri
vickas — Lietuvos užsienio politika; 
kun. Rapolas Krasauskas — XX a. 
lietuvių religinis gyvenimas; dr. 
Henrikas Nagys — XX a. lietuvių 
literatūros apžvalga. Leidėjų adre
sas: Dr. Kazio Griniaus Fondas c/o 
L. Šmulkštys, 2523 West 69th St., 
Chicago, Ill. 6629, USA.

KOMPOZ. PROF. J. ŽILEVIČIAUS 
knygą “Lietuvis vargonininkas išei
vijoje” išleis Amerikos lietuvių ka
talikų vargonininkų ir kitų lietuvių 
muzikų sąjunga. Ji turės apie 260 
psl. ir 60 nuotraukų. Lėšas telkia ko
mitetas: pirm. dr. J. Stukas, nariai 
— kun. L. Budreckas ir kompoz. A. 
Aleksis. Knyga kainuos S5, bet iš 
anksto užsisakiusieji ją galės gauti 
už $3.50. Mecenatais bus laikomi au
kojusieji $50, garbės prenumerato
riais — $25. Jie gaus specialiai įriš
tą knygą nemokamai, o jų pavardės 
bus paskelbtos knygos puslapiuose. 
Pinigus siųsti ir knygą užsisakyti 
prašoma šiuo adresu: “Muzikos -ži
nios”, 1016 Schleifer Rd., Hillside. 
N. J. 0705, USA.

LIETUVIŲ TEATRAS “VAIDI
LA” Adelaidės Lietuvių Namuose. 
Australijoje, 1969 m. užbaigė V. 
Mykolaičio-Putino keturių veiksmų 
dramos “Valdovas” premjera. Spek
taklį režisavo J. Venclovavičius, pa
grindinius vaidmenis sukūrė teatro 
studijos auklėtiniai B. Rainys, A. 
Gutis, G. Matulevičienė, V. Ratkevi
čius ir kt, scenovaizdžius — dail. 
St. Neliubšis.

GEN. MUSTEIKIO ATSIMINIMUS 
“Prisiminimų fragmentai” netrukus 
išleis Nidos Knygų Klubas, 1 Lad- 
broke Gardens, London W. 11, Bri
tain. Autorius, buvęs krašto apsau
gos ministeris trijose paskutinėse ne
priklausomos Lietuvos vyriausybėse, 
aprašo gen. P. Kubiliūno sukilimą, 
gen. S. Raštikio pasitraukimą iš ka
riuomenės vado pareigų, paskutinį 
tragiškąjį posėdį. Knyga baigiama 
prez. A. Smetonos ir gen. K. Mus
teikio pasitraukimu į Vokietiją.

DAILININKAI ALEKSANDRA IR 
VYTAUTAS KAŠUBOS Niujorke 
garsėja didžiųjų pastatų dekoravi
mu. Čikagos didžiausio First Natio
nal banko naujojo dangoraižio Con
tainer Corporation of America posė
džių salę papuošė dail. Aleksandros 
Košubienės sukurta iš Italijos atga
bento balto marmuro architektūrinė 
mozaika. Į presuoto medžio plokš
tes įtvirtinti marmoro gabalėliai tei
kia medžiagos judėjimo efektą įs
pūdingomis linijų tėkmėmis. Jos mo
zaikai buvo skirtos dvi 300 kv. pėdų 
sienos. Kūrinį įgyvendinti padė
jo jos vyras skulptorius Vytautas 
Kašuba, kurio sukurtos švininės 
skulptūros puošia Prudential drau- 
dos bendrovės Bostone didžiulio pa
stato koplyčią. A. Kašubienės archi
tektūrinės skulptūros jau yra Kali
fornijos banko rūmuose San Francis
co mieste ir Portlande, Ore. Ročes- 
terio technologijos institutui ji yra 
sukūrusi reljefą iš statybinių plytų. 
Sekantis A. Kašubienės darbas — 
mokslo įstaigos dekoravimas Balti- 
morėje. V. Kašuba ruošia medžio 
bareljefus aklųjų namams Jersey 
City, N. J.

LIETUVIŠKĄ LĖLIŲ TEATRĄ 
kuris New Haven, Conn., gyvenąs Vy
tautas Valiukas, buvęs Kauno dra
mos teatro aktorius, davęs ryškių 
sceninių pastatymu Čikagoje ir Niu
jorke. Tekstas lėlių teatro spektak
liui jau yra paruoštas. Šiuo metu 
pagal dail. Vytauto Igno eskizus 
gaminamos lėlės ir dekoracijos.

OKUPUOTO J LIETUVOJ
PROF. PAULIUS GALAUNE, dai 

lės istorikas, muzėjininkas ir liau
dies meno propaguotojas, atšventė 
amžiaus aštuoniasdešimtmetį. Jo 
pastangų dėka jau 1924 m. buvo 
įsteigtas pirmasis Lietuvoje dailės 
muzėjus — M. K. Čiurlionio galeri
ja, kuri vėliau persikėlė į puošnius 
Vytauto Didžiojo muzėjaus rūmus ir 
buvo pavadinta M. K. Čiurlionio dai
lės muzėjum. šiai institucijai prof. 
P. Galaunė vadovavo iki 1949 m., 
skaitė Lietuvos, lietuvių liaudies me
no, slavų meno ir visuotinės meno 
istorijos kursus Kauno universitete, 
dėstė Vilniaus dailės institute. Su
kaktuvininkas yra paskelbęs apie 
370 straipsnių meno klausimais, daug 
studijų, kaip pvz. “Architektas Lau
rynas Stuoka-Gucevičius”, “Exlibri- 
sas Lietuvoje”, “Vilniaus meno mo
kykla”, “Pirmųjų Lietuvos litogra
fijų bruožai”, “M. K. Čiurlionio gra
fikos darbai ir piešiniai”, “Lietuvos 
grafika XVI—XIX ,a.”, “Lietuvių 
liaudies menas”. Pokario metais pa
ruošė ir išleido albumus “Medžio 
dirbiniai”, “Keramika”, “Skulptū
ra”. Šiuo metu prof. P. Galaunė, 
jau pensininkas, gyvena Žaliakalny
je, renka atsiminimus apie J. Tumą- 
Vaižgantą, Adomą Varną, F. Kiršą, 
V. Krėvę, J. Zikarą, A. Galdiką. 
Spaudai yra atidavęs knygą “Dailė 
ir kultūra”, ruošia “Lietuvos muzė- 
jų istoriją”. Sukakties proga už nuo
pelnus menui jam suteiktas liaudies 
dailininko vardas.

SPECIALIU KONCERTU VIL
NIUJE buvo pagerbtas poetas Vy
tautas Barauskas, kuris pagrindinį 
dėmesį skiria dainoms. Daugiau 
kaip 200 dainų pagal jo tekstus yra 
sukūrę 19 kompozitorių. Eilėraščių 
dainoms konkursuose V. Barauskas 
jau yra laimėjęs 20 premijų. Lig 
šiol daugiausia gražiausių dainų yra 
davusi jo kūrybinė draugystė su 
kompoz. Leonu Povilaičiu. Vilniaus 
katedroje surengtame koncerte 
skambėjo L. Povilaičio, V. Jurgučio, 
A. Bražinsko, V. Budrevičiaus, A. 
Raudonikio ir J. Gaižausko kompo
zicijos, kurioms jie buvo pasirinkę 
V. Barausko eilėraščius. Programą 
atliko Vilniaus operos sol. R. Tuma- 
levičiūtė, vokalistų konkurso laure
atas L. Muraška, solistės S. Lauri
naitytė, M. Tarabildaitė, Vilniaus 
radijo bei televizijos vyrų ir moterų 
oktetai, ansamblio “Lietuva” choras. 
Vakaro užbaigai V. Barauskas pa
skaitė savo kūrybos.

KAUNO AUGŠTOSIOS MOKYK- 
LOS penkiasdešimtmečio proga sau
sio 27 d. į dabartinės II vidurinės 
mokyklos sieną buvo įmūryta barel
jefinė lenta, vaizduojanti deglą ran
koje laikančią moterį. Įrašas 'skel
bia: “šiuose rūmuose 1920. L 27. 
buvo atidaryta pirmoji Kauno aukš
toji mokykla — Aukštieji kursai.” 
Iš jų vėliau išsivystė Vytauto Didžio
jo universitetas, dabartinės augšto- 
sios mokyklos. Kauniečiai dabar tu
ri iš Dotnuvos dėl pastatų sunaiki
nimo karo metais atkeltą Lietuvos 
žemės ūkio akademiją, Lietuvos ve
terinarijos akademiją, Kauno medi
cinos, politechnikos, kūno kultūros 
institutus, dailės instituto vakarinį 
skyrių ir Vilniaus universiteto vaka
rinį fakultetą. Bareljefo atidengime 
dalyvavo šių augštųjų mokyklų stu
dentai, dėstytojai, visuomenės at
stovai, sugiedoję studentų himną 
“Gaudeamus”. Jėzuitų gimnazijai 
priklausiusiuose “Perkūno” namuo
se Kauno medicinos instituto rekto
rius akademikas Z. Januškevičius ati
darė penkių augštųjų mokyklų lai
mėjimams skirtą parodą. Mokslinė 
konferencija augštųjų' kursų penkias
dešimtmečiui įvyko Kauno politech
nikos instituto statybos fakulteto rū
mų salėje. Pranešimą “Augštųjų kur
sų ir Kauno universiteto veikla” pa
darė medicinos instituto prorekto
rius V. Kuzminskis, įspūdžiais dali
josi buvęs augštųjų kursų dėstytojas 
prof. T. Ivanauskas. Iškilmė baigta 
Kauno augštųjų mokyklų meno sa
viveiklos kolektyvų koncertu.

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS gretas pa
pildė šeši nauji nariai: poetas - sa
tyrikas Gediminas Astrauskas (gi
męs 1932 m.), gamtinių miniatiūrų 
ir apysakų autorius Gediminas įšo
kąs (g. 1931), prozininkas Leonidas 
Jacinevičius (g. 1944), poetė ir dra
maturge Ramutė Skučaitė (g. 1931), 
vertėjas ir “Vagos” verstinės literatū
ros red. Dominykas Urbas (g. 1908). 
Į rašytojus įrikiuotas ir Lietuvon grį
žęs gydytojas Algirdas Margeris, gi
męs 1889 m., kuris yra apibūdintas 
kaip publicistas ir JAV lietuvių pa
žangus visuomenės veikėjas, sovie-* 
tų okupuotoje Lietuvoje išleidęs pen
kias beletristikos knygas. G. Astraus
ko plunksnai priklauso eilėraščių 
rinkiniai “Nemėgstu odftų”, “Širdis 
ir šaukštas”, su K. šilgaliu sukurtas 
libretas V. Paltanavičiaus operai 
“Kryžkelėje”, novelės “Akademi
kas” libretas B. Gorbulskio opere
tei “Trys vakarai”. G. Isokas yra iš
leidęs aštuonias miniatiūrų ir apsa
kymų knygutes, I. Jacinevičius — 
apysakų knygą “Rūgštynių laukas”, 
debiutavęs 1966 m. “Pirmojoje kny
goje” su apysakų rinkiniu “Miestas 
didelis — mažas”. R. Skučaitei ats
tovauja du poezijos rikiniai “žydin
tis speigas \ “Keliai ir pakelės”. 
Vilniaus dramos teatre premjerų su
silaukusios pjesės “Vienas sviedinu
kas man”, “... ir teisė mylėti”. 
Ji taipgi rašo ir verčia libretas.

V Kst



Vyresniųjų moksleivių susirinki
mas — Susidraugavimo vakaras įvyks 
vasario 14, šeštadienį, 6.30 v.v., Sv. 
Jono Kr. par. salėje. Kviečiami ir 
studentai.

Studentai ateitininkai turėjo susi
kaupimo ir veiklos peržiūrėjimo po
pietę vasario 7 d. L. V. Namuose. 
Iš Klevelando buvo atvykę 10 stu
dentų, kurių tarpe buvo visa SAS 
centro valdyba. Po bendro valdybų 
posėdžio ir diskusijų buvo pietūs. 
Vakare ypatingai stiprias paskaitas 
— pokalbius pateikė Vyt. Kliorys, P. 
Alšėnas ir A. Razgaitis — visi iŠ 
Klevelando. Jie priminė pačius pa
grindus, reikalingus kiekvienam atei
tininkui, konkretų Kristaus pažini
mą ir supratimą. Sekė pratybinis 
darbas, programa, skaidrės, filmas 
ir 12 v. buvo Mišios. ' '

Vasario 16 minėjimas specialiai 
ateitininkiškam jaunimui praėjo jau
kioje nuotaikoje. Progai pritaikytą 
ir jaunimui aktualų pamokslą pasa
kė kun. dr, Gaida, Mišias konce- 
lebravo kun. A. Prakapas, OFM, ir 
kun. J. Staškevičius. Programos me

Ateitininkų žinios
tu gražų ir originalų žodį tarė mo
kyt. V. Šukienė. Reikėtų pastebėti, 
kad panašios kalbos, kur realiai ir 
praktiškai kalbama, jaunimui palie
ka daug didesnį įspūdį, negu dažnai 
gražiai skambą, bet abstraktūs žo
džiai. Ačiū p. Šukienei Meninę pro
gramą atliko jaunutės mergaitės — 
visi būreliai, įskaitant pačias jau
niausius, vyr. moksleiviai ir studen
tai. Programą pranešinėjo R. Ul- 
baitė.

Nuoširdi padėka Sv. Jono Kr. par. 
klebonui kun. P. Ažubaliui padengu
siam visas finansines išlaidas už vai
šes ir gėrimus, o Sv Jono Kr. par. 
katalikėm moterim — už visko pa
ruošimą.

Tėvų komiteto ruošiama popietė 
įvyks kovo 15 d. Bus įdomi progra
ma. Pasistenkime išplatinti visus lo
terijos bilietus.

“Pirmyn Jaunime’* pasirodys kovo 
15 d. Ar jau parašėt ką nors?

Ateitininkų sendraugių valdyba 
-posėdžiavo vasario 9 d. Prisikėlimo 
par. kambaryje. Aptarti sekančio su
sirinkimo ir kiti planai.

SPORTAS

Skautų veikla
• “Šatrijos”1 ir Rambyno” tuntai 

iškilmingai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šventę vasa
rio 8 d. Sv. Jono Kr. parapijos pa
talpose. Pradėta įspūdingomis pa
maldomis, kuriose skautų-čių draugo
vės dalyvavo su vėliavomis. Mišias 
atnašavo ir jaunimui skirtą pamoks
lą pasakė kun. dr. Pr. Gaida. Po Mi
šių parapijos salėje susiburta trum
pai sueigai. Oficialiai daliai vadova
vo ps. J. Kar ašie jus. čia jaun. skau
čių įžodį davė D. Barakauskaitė, D. 
Slapšytė, A. Paliulytė, D. Valiukaitė 
ir V. Valiukaitė — visos “Rūtos” dr- 
vės. Joms kaklaraiščius užrišo viena 
pirmųjų Toronte jaun. skaučių vado
vių s. S. Gotceitienė. Oficialioji da
lis baigta Tautos himnu. Antrąją im
provizuoto laužo dalį tvarkė ps. R. 
Gvildytė. Dainų ir skautiškų šūkių 
pynėje Mindaugo dr-vės skautai sku
dučiavo, ps. R. Augustinavičiūtė 
deklamavo, sk. S. Valiūnaitė paskam
bino kanklėmis daineles; kurias pati 
šiam instrumentui pritaikė, sk. A. 
Kalinauskas pasirodė su birbyne, 
broliai Alvydas ir Gailius Senkevi- 
čiai pūtė iš Vilniaus gautas dūdeles. 
Pynės pabaigoje Rambyno tunto 
dvasios vadas T. Augustinas, OFM, 
kalbėjo vaikams pritaikyta forma 
apie laisvę. Sueigą baigiant
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CHOLKRII
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, Rathbum-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% % išsimokėjimas.
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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

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

KASOS VALANDOS: MOKA:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

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:
šešt. 9-12 uį asmenines paskolas.____9%,
Sekm. 9.30 • 1 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. _________
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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 
IcninH $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 virtuves, 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

SPORTAS LIETUVOJE
Europos moterų rankinio taurės 

pirmenybėse Kauno Žalgirio ranki
ninkės antrose rungtynėse vėl nu
galėjo Skjebergo IF rankininkes 17: 
10 pasekme ir pateko į pusbaigmi- 
nius žaidimus. Kaunietės taurę yra 
laimėjusios dvejus metus iš eilės.

Pabaltijo ir Gudijos bokso pirme
nybėse latviai nugalėjo estus 8:3 ir 
lietuviai gudus 6:5. Lietuviai šiame 
turnyre pirmauja.

Krepšinio pirmenybėse augščiau- 
sioje klasėje dalyvauja 3 lietuvių 
komandos: vyrų Kauno Žalgiris, mo
terų Vilniaus Kibirkštis ir Kauno 
Politechnika. Kol kas geriausiai se
kasi Žalgiriui. Paskutinėse trijose 
rungtynėse žalgiriečiai įveikė visus 
priešininkus: Alma Atos Lokomoty
vą 91:68; Maskvos Dinamo 99:97 ir 
Tbilisio Burevestniką 96:71. Kibirkš
ties krepšininkės kol kas pasiekė du 
laimėjimus ir yra V vietoje.

Vilniaus Statyba, kuri žaidžia ant
roje pirmenybių grupėje, savo gru
pės varžybose laimėjo II vietą ir pa
teko į baigminę grupę.

SPORTAS VISUR
Jonas Jonaitis — John Unitas bu

vo išrinktas geriausiu futbolo žai
dėju per praėjusi dešimtmetį. Per 
savo 14 metų karjerą Jonaitis pasa
vimo. srityje pasiekė 3 rekordus. Jis 
dar tebežaidžia Baltimorės Colts ko
mandoje. Pirmajame geriausių žai
dėjų dešimtuke yra ir Čikagos D. 
Butkus.

Oklahomos mieste įvykusiose užda
rų patalpų lengv. atletikos varžybo
se E. Harris pakartojo pasaulio re
kordą 60“ j. bėgime. Jo laikas — 5,9 
sek. Šį rekordą dalijasi dabar septy
ni bėgikai.

VYČIO ŽINIOS
B. Savickas dalyvavo “Lower La

kes Skeed League” šaudymo pirme
nybėse. Neseniai įvykusiam šios ly
gos York šaudyklos šaudyme jis iš 50 
bandymų 49 pasiekė taikinį. Su šia

pasekme savo grupėje jis laimėjo II 
vietą. Pažymėtina, kad B. S. šioje 
sporto šakoje yra naujokas, šios ly
gos šaudymo varžybos vyksta žiemos 
metu. Jose dalyvauja 9 klubai su 
130 šaulių. Šiose pirmenybėse daly
vavo ir keli vytiečiai.

V. Nešukaitytė Ontario uždarose 
stalo teniso pirmenybėse pasiekė 3 
pergales: moterų vieneto varžybų, 
mišraus dvejeto ir moterų dvejeto 
poroje su savo seserimi F. Nešukai- 
tyte.

Sudėtinė jaunių krepšinio koman
da draugiškose rungtynėse vėl nu
galėjo O. L. of Assumption koman
da 74:72. Žaidė: Vitkus 44, R. Du- 
liūnas, Vanagas 26, Matulaitis, Iva
nauskas 4.

CYO lygos pirmenybėse Vyčio jau
niausi krepšininkai (iki 12 m.)' pa
siekė I laimėjimą; įveikė St. Rose 
komandą 8:4. Žaidė: P. Ignatavičius 
2, R. Duliūnas 2, Sudėkis 2, Rūtelė 
2, Kaknevičius, Jokūbauskas, Jan
kauskas. Bajorinas, Ąžuolas I, Ąžuo
las II.

Mokyklų krepšinio, pirmenybėse 
praeitą savaitę pasižymėjo keli jau
nesnieji Vyčio krepšininkai: S. Ra
manauskas ir P. Lorencas — Run- 
nymede mokykloje. E. Nacevičius — 
Bloor.

Mūsų rėmėjams — W. Maskeliūno 
draudos įstaigai. S. Valeškai ir S. 
Ažubaliui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Atviras Aušros rengiamas Kana

dos lietuvių stalo teniso turnyras — 
vasario 14, šeštadienį, Prisikėlimo 
parapijos salėje. Pradžia — 10 v.r. 
C grupės, 11 v. B ir 12 v. A grupės. 
Prašome registruotis iš anksto.

Aušros vyrai vėl pralaimėjo prieš 
Tridents 86:68. žaidimas buvo įdo
mus žiūrovams, nes mūsų vyrai pa
rodė daugiau gyvumo ir energijos 
nei paprastai. P. Genys surinko 17* 
taškų ir gerai kovojo prie lentų. Gy
nime ir sviedinio valdyme pasižymė-

(Nukelta į 9-tą psl.)

v.s. S. Kairio vadovaujama “Šatri
jos” tunto kanklininkių grupė rimtin 
visus gausius dalyvius nukėlė dainų 
“Lietuva brangi” ir “Ateina nak
tis” akordais. Po specialaus skau
tiško Lietuvos šventės paminėjimo 
skautai-tės kviečiami jungtis į bend
rąjį KLB Toronto apylinkės ruošia
mą minėjimą vasario 15 d.

• Vasario 14 d., 3 v. p.p., Prisikė
limo muzikos studijoje šaukiamas 
II-sios vilkiukų dr-vės tėvų susirin
kimas. Skautų būkle tuo pačiu me
tu vyks draugovės sueiga. Draugovei 
vadovauja s.v.v.sl. M. Rusinas.

• Jaun. skaučių “Rūtos” draugo
vėje į I pat. laipsnį egzaminus iš
laikė Eglutė Gačionytė ir Vilija Ga- 
čionytė. Sveikiname! Draugovės ad
jutante paskirta vyr. sk. kand. psl. 
Asta Senkevičiūtė. Draugovė spar
čiai ruošiasi Kaziuko mugei. Kiek
vieną šeštadienį sueigos vyksta 288 
Humberside Ave. Visais draugovės 
reikalais skambinti draugininkei ps. 
M. Stanionienei tel. 781-7861.

• Kaziuko mugės proga skautai 
vyčiai vėl pasirodys su savo laik
raštėliu “Vingiuotas Kelias”. Red. P. 
Kudreikis kviečia visus ir visas pa
skubėti siųsti medžiagą šiuo adre
su: P. Kudreikis, 46 Aidgate Ave., 
Toronto 18. Tel. 255-0328.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų posėdis — vasario 12 d., 7.30 
v.v., skautų būkle.

• Mindaugo dr-vės sueiga — vasa
rio 16 d., 7 v.v., skautų būkle. Atsi
nešti: daiktus laimės šuliniui ir na
muose atliktus darbus egzaminams.

Č. S.

KANADOS ĮVYKIAI
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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

£

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 I 
WORTHINGTON CR. IR ŽIŪRĖKITE KEITH IŠKABŲ

AI. Kupitis, tel. 239-3581

LAKE SIMCOE — GEORGIAN BAY *
apylinkėje įvairiais nejudomo turto pirkimo ir 

pardavimo reikalais prašoma skambinti

JUOZUI GRYBUI TEL. 364-6625

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- A A D A U A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ FMf\A/YlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

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

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas virš trijų su 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 $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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. CL’AIR — BATHURST, $15,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
geltonų plytų, priekis tikrų akmenų, visi butai po 5 kambarius, pri
vatus ivažiavimas. 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. K U D A B A

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

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

• (vairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės -
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus
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PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ 
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS '

KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. 767-49)82 
Prieš Keele požeminio stotį.

Yorkdale Shopping Centre 787-1733

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

(Atkelta iš 1 psl.) 
pakrantės miestus. Naftotiekio 
pravedimas būtų didelis laimė
jimas Kanadai, ries prie jo būtų 
galima prijungti ir Kanados 
šiaurėje surastus naftos šalti
nius.

Dvejus metus vykę pokalbiai 
tarp Otavos ir provincijų nau
jos konstitucijos klausimu lig 
šiol nėra davę beveik jokių re
zultatų. Premjerų konferencijo
se dėiriesys nukrypdavo i eko
nominius klausimus ir Kvebe
ko problemą, šį akligatvį dabar 
numatoma apeiti tiesioginiu 
kreipimusi į organizacijas ir 
kanadiečius. Premjeras P. E. 
Trudeau pasiūlė sudaryti visų 
partijų federacinio parlamento 
specialų komitetą, kuris turės 
uždavinį važinėti po Kanadą ir 
susipažinti su kanadiečių įvai
rių grupių pasiūlymais. Lygia
grečiai bus rengiamos premjerų 
konferencijos naujai konstituci
jai aptarti, bet joms nemažos 
įtakos galės turėti komisijos pa
teikti Kanados piliečių pageida
vimai. Naujajai minčiai buvo 
gautas pilnas opozicijos pritari
mas. Visas partijas gundo šūkis 
— konstituciją teparuošia patys 
kanadiečiai.

Detektyvai Kvebeko mieste 
suėmė ir žiauriai sumušė finan
sų ministerių konferencijoje da
lyvavusį Britų Kolumbijos že
mės ir miškų* ūkio ministerijos 
augštą pareigūną W. R. Redel, 
palaikę jį įsilaužimą bandžiusiu 
atlikti nusikaltėliu. Sulaikytas 
dviejų iš nepaženklinto automo
bilio išlipusių neuniformuotų 
detektyvų, W.R. Redel nesilei
do įstumiamas automobilin. 
Jam atrodė, kad jis yra užpul
tas Montrealio gangsterių. De
tektyvai revolverio rankena su
imtajam praskėlė galvą, namu- 
šė paakius, prakirto viršutinę 
lūpą. Kadangi nė vienas detek
tyvas nemokėjo angliškai, o W. 
R. Redel nekalba prancūziškai, 
nesusipratimas paaiškėjo tik po
licijos nuovadoje. Kvebeko 
premjeras J. Bertrandas įsakė 
ištirti ivykį. Kvebeko provinci
nė policija, kuriai priklausė mi
nėtieji detektyvai, teisinasi, kad 
galėjo baigtis dar liūdniau — 
kulka j W. R. Redel galvą.

Vengrijos ambasados I sekre
torius ekonominiams ir komer
ciniams reikalams Janos Hege- 
dus buvo grąžintas Vengrijon už 
bandymą organizuoti šnipų tink
lą Kanadoje.

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

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

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

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

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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
IR BLIZGINIMAS UŽ $1.25

U2 25 CT. GALITE PATYS JUOS NUSIPLAUTI

SIX POINT CAR WASH LTD.
(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 

83 SIX POINT RD. (į pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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SKAITYTOJAI PASISAKO
BALIO MASKELIONO 
DRAUDOS (STAIGA
Te!. 251-4864

MTT

Namų tel. 277-0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS

llgdmetė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM 
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETU VISKŲ
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
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

DOVANOS BE-M UITO:.
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nusi- 
televizijos ir radijo priimtuvai, lyairiij prekių ir maisto 
šaldytuvai ir Lt. dolenneje 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 

ateityje.
DARBO VALANDOS:

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A

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

K.

Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 
343 Roncesvalies Avė., Toronto 3

Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO

MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

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

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (vasario 
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.
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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., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitu dalykų, 

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

Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas, 
oficialiai pripažinti mechanikai

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

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY
I

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

43» BATHURST ST.
TeL WA 1-3225 arta WA 4-ltal

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

<

Kiekvieno šeštadienio popietę 
eterio bangomis sklinda per radiją 
žodžiai: “Jau devyniolikti metai jūs 
girdite lietuvišką radijo programą 
“Tėvynės Prisiminimai”. Kai dienų 
dienas esi svetimoje aplinkoje ir 
klausaisi vien tik svetimų kalbų žar
gono, tai nugirstas radijo aparate 
lietuviškas žodis, sava muzika, ro
dos, nuneša tave į tėviškės klonius. 
Mūsų vaikai irgi mėgsta lietuvišką 
muziką, dainą, o ypač Br. Jonušo 
maršus.

Iniciatorius, nuolatinis šios radijo 
valandėlės vadovas Toronte yra J.
R. Simanavičius. Tai vieno žmogaus 
partizaninės pastangos, kurias pare
mia lietuviai verslininkai, vienas ki
tas svetimtautis ar duosnus kaimy
nas.

Valandos programoje net po ke
lis kartus reklamuojami tie patys, 
kiekvienam jau puikiausiai židomi 
verslininkai, plokštelės, žurnalai, 
bankeliai ir pan. Beveik nieko vi
suomeninio, literatūrinio, meninio. 
Tiesa, kelis kartus teko pasiklausy
ti mokslinio religine tema kun. F. 
Jucevičiaus žodžio, bet tai tik ma
žytis lašelis jūroje.

Ar už tai gali kas kaltinti radijo 
valandėlės vedėją? Aišku savaime, 
kad ne. Liaudies išmintis sako: “Kas 
moka, tai tam ir šokama”. Gal mūsų 
LB valdybų ir įvairiausių tarybų va
dovams šis radijo valandėlės reika
las yra visai bereikšmis dalykas, bet 
mes norėtume, kad ši radijo valan
dėlė gyvuotų, kad nemirtų, kaip liet, 
gimnazijos. Mes norėtume, kad jinai 
būtų suvisuomeninta ir padaryta 
dar vienu stipriu lietuvišku židinė
liu. Mes norėtume, kad būtų suda
ryta proga mūsų, jaunimui pasireikš
ti per tą radijo valandėlę su lietu
viška daina, muzika ir dailiąja po
ezija, kaip kad yra daroma Čikago
je, Klevelande ir kitur.

Praeitų metų pabaigoje ‘Tėvynės 
Prisiminimų” vedėjas net kelis kar
tus skundėsi finansiniais sunkumais 
ir radijo valandėlės egzistencija 
kabojo ant plauko. Jei toji radijo 
valandėlė būtų suvisuomeninta ir 
remiama finansiškai Toronto, Oak- 
villės, Hamiltono ir Niagaros pusia
salio lietuvių kolonijų, tai piniginis 
klausimas visai lengvai išsispręstų. 
Būtų malonu išgirsti daugiau pasi
sakymų šiuo reikalu. O. Z.

NĖRA SUGYVFNIMO
St. Catharines, Ont., bendruome

nėje negerai. Didieji pešasi, jauni
mas nukenčia. Vienintelė jaunimo 
organizacija skautai beveik neegzis
tuoja. Liko viena paukštytė, vienas 
vilkiukas, šešios skautės ir pora 
skautų. “Žalgirio” vietininkija turė
jo apie 60 narių ir gražiai veikė. 
Vietininkas P. Balsas, geros valios 
žmogus, bandė taikyti tėvus. Jo pa
stangos nedavė vaisių.

Dabartinė LB valdyba Vasario 16 
proga kviečia buvusias nesantaikas 
pamiršti (“TŽ” nr. 5, p. 6). Gaila, 
kad pačioj valdyboj nėra sutarimo. 
Du valdybos nariai — A. Šetikas ir
S. šetkus nepritarė ir nepasirašė.

mažas. Sakoma, kad valdybos narys 
Juozas Grigas nedalyvavo susirinki
me (“TŽ” nr. 49, p. 4). Buvau susi
rinkime ir mačiau savo akimis, kad 
jis dalyvavo, bet kai nebuvo duota 
tautiečiams pasisakyti, jie iš susirin
kimo išėjo.

Tvirtinantieji, kad šeštadieninė 
mokykla veikia normaliai, rašo ne
tiesą. Juk didesnė dalis vaikų nelan
ko mokyklos dėl netaktiško vadovy
bės elgesio. Be to, jokios antros mo
kyklos nėra.

Mano supratimu, tik neutrali, lais
vu visuomenės balsavimu išrinkta 
apylinkės valdyba galėtų atnešti tai
ką ir sugyvenimą šioje kolonijoje.

' Bendruomenės narys
RED. PASTABA. Apgailėtina, kad 

taip gražiai veikusi St. Catharines, 
Ont., apylinkė savo nesugyvenimu 
kompromituojasi v i s o s Lietuvių 
Bendruomenės akyse. “TŽ” redak
cija linki visiems parodyti gerą va
lią ir baigti žalingus ginčus. Kur yra 
gera valia, ten atsiranda ir kelias į 
sugyvenimą. Be to, redakcija prašo 
korespondentus teisingai informuoti 
visuomenę, nes jai neįmanoma pa
tikrinti faktus.

KARIAI IR SKLYPAI
“TŽ” 1969 m. spalio 30 d. laidos 

“Skaitytojai pasisako” skyriuje pa
sakyta, esą “Draugas” 1968 m. VI. 8. 
rašė: “Caro Mikalojaus laike, Mari
jampolėje, kavalerijos pulke tarna
vo karin. Skomskis, kuris turėjo Ka- 
ralenkos dvarelį ir jį, atsikūrus Lie
tuvai, pardavė, o litus iškeitė į zlo
tus.” Jei tai liečia kavalerijos gene
rolą Skomskį, tai turiu štai ką pa
aiškinti: tarnavau Lietuvoje I gu- 
sarų pulko štabe nuo 1921 iki 1924 
m. rudens. Tuo metu generolas 
Skomskis buvo Lietuvos kavalerijos 
divizijos štabo viršininku. Kaip toks, 
jis turėjo teisę savo dvarelį parduoti 
ir litus ar gal tikriau markes iškeis
ti ir į kitą valiutą. Jei JAV ar Ka
nados gyventojas parduotų už dole
rius savo turtą, joks indėnas ar jan
kis neturi teisės kištis, jei pilietis 
tuos dolerius iškeistų į frankus, mar
kes, zlotus ar į kitą valiutą. Toliau 
rašoma, jog prez. Smetona jam že
mės davė kažkur prie Žaliosios, Vil
kaviškio apskr. Aš irgi, kaip buvęs 
Lietuvos kariuomenės karys, buvau 
padavęs prašymą žemei gauti iš vie
no parceliuojamo dvaro, bet žemės 
tvarkytojas patarė paduoti prašymą 
į kitą dvarą, kur žemės sklypą gau
čiau, ir nurodė to dvaro pavadinimą. 
Iš kito dvaro žemės gauti nenorė
jau, todėl ir negavau. O jeigu gene
rolas Skomskis ir kiti buvę Lietuvos 
kariai gavo žemės sklypelius iš par
celiuojamų dvarų, tai nėra pagrindo 
priekaištauti. Dar noriu pridurti, kad 
ne prez. Smetona, o apygardų žemės 
tvarkytojai buv. Lietuvos kariuome
nės kariams, mažažemiams ir kt. 
skirdavo žemės sklypus iš parceliuo
jamų dvarų. Baigiu Audriaus Šilei
kos paskaitos mintimi: “Tautos, ku
rios žiūri į dabartį, lieka gyvos, o ku
rios žiūri tik į praeitį, žūsta”. (“T. 
Žiburiai” iš 1969. III. 6 d. str.: “Uk
rainiečiai Vasario 16 šventėje”.)

Net komunistų spaudoje skaitome 
kartais tautinio pasireiškimo išsiver
žimus ir viena ar kita forma jo pa
sirodymus. Tačiau yra dalykų, ku
riu net tenykštė spauda nedrįsta į 
savo puslapius dėti. Prieš keletą 
metų Kaune antireliginė organizaci- 
cija surengė propagandinį susirin
kimą, į kuri ragino visus eiti. Susi
rinko pilna salė. O tada organizato
riai norėjo išjuokti Dievą ir Katalikų 
Bažnyčios apeigas. Kai prasidėjo su
sirinkimas, staiga atsidarė lauko du
rys ir per jas į salę ėjo žmogus, ap
sivilkęs kamža, ir nešė kryžių. Pas
kui jį įėjo kitas, apsivilkęs arnotu — 
taip, kaip kunigas eina šv. Mišių lai
kyti. Kai juodu pasiekė vidurio sa
lę, staiga užgeso elektros šviesa. Ir 
kai po kiek laiko šviesa vėl pasirodė, 
tas, kuris nešė kryžių, čia pat gulėjo 
negyvas. Susirinkusieji jį užmušė. O 
tas, kuris ėjo su arnotu, kažkur din
go. Milicija ilgai jo jieškojo ir daug 
ką tardė. Ir šiandien milicija nežino, 
kur jis dingo ir nesuranda net jo 
pėdsakų.

Dievas ten yra gyvas. Komunis
tams leidžiama iš Jo tyčiotis tik iki 
tam tikros ribos. Žmonės labai griež
tai reaguoja, kai ta riba peržengia
ma. Tačiau gyvenimas daro savo. Ji 
papasakojo tokį įvykį. Jos dukraitė 
lankė vaikų darželį, o ten, aišku, 
Stalinas buvo Dievo vietoje. Kartą, 
vieną vakarą, nuvedė mergaitę gulti, 
sukalbėjo maldelę ir mažytė jau lipo 
į lovytę. Tik staiga atsisuko ir sako: 
“Močiute, dar mes nesimeldėme už 
Staliną”.

Vaikų darželis į tos mažytės sielą 
vietoj Dievo bandė jdėti Staliną.

N. N.

St. Catharines, Ont
VASARIO 16 IŠKILMĖS — vasa

rio 15 — sekmadienį. Po iškilmingų 
pamaldų, dalyvaujant organizacijų 
vėliavom, bus padėtas vainikas ant 
Laisvės paminklo, esančio vienuoly
no sodelyje. Kitas vainikas bus pa
dėtas prie kanadiečių laisvės pamink
lo, esančio prie radijo stoties. Tiki
masi, jog atvyks reporteris bei foto
grafas. Prašome visus tuoj pat po 
iškilmių prie mūsų koplyčios vykti 
prie radijo stoties, kad vainiko pa
dėjimas atrodytų įspūdingai.

Apylinkės valdyba
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDO

JE pasirodė ilgas straipsnis apie mū
sų bendruomenę. Nors tame straips
nyje yra tiesos, bet jo pasirodymas 
šiuo metu, kai siekiame darnumo, nė
ra sveikintinas. Išeina, viena ran
ka statome, kita griauname. Tai jau 
nėra išmintingas darbas. Be to, ir 
taip jau viskas yra pasakyta, kas tu
rėjo būti pasakyta, ir dar su kaupu. 
Tolimesnis tūpčiojimas yra nenau
dingas ir nereikalingas. Kaip ten be
būtų, minėtas straipsnis persunktas 
asmeniškumu. To mūsų veikloje ne
turėtų būti. Kor.

SPORTAS

jo A. Akelaitis 9, A. Stonkus, kaip 
visuomet, parodė daug vikrumo ir 
krepšiniško sugebėjimo, surinkda
mas 23 taškus. Dar žaidė: R. Hill 7,
A. Žaliauskas 8, G. Starkutis 2. J. 
Rušas 2, O. Kušneraitis. Vyrų trene
ris yra A. Nausėdas.

Jauniai B laimėjo prieš St. Boni
face 49:18. Žaidė: J. Grigonis 11, A. 
Grigonis 14, B. Stočkus, A. Janeliū- 
nas 4, S Didžbalis 2, V. Didžbalis 5, 
D. šalvaitis 7, P. Petronis 4 ir P. 
Gorys 2.

Jauniai C laimėjo prieš St. Rose 
96:5. Geriausiai žaidė A. Grigonis 51,
B. Stočkus 15, D. Šalvaitis 14, R.
Grigonis 12, Viktoras Raab 4. Iš re
zultatų aiškiai matyt, kad mūsų jau
niams CYO lygoj yra labai mažai 
konkurencijos. ,

Mergaičių jaunių A grupė neatsili
ko nuo kitų jaunių komandų — lai
mėjo prieš St.Bonaventure 13:10. Di
džiausią naštą Čia nešė R. Girdaus- 
kaitė 10; D. Kiškūnaitė 2, S. Simu
tis 1, V. Plučaitė, D. Danaitytė, L. 
Simanavičiūtė, D. Kairytė ir R. Ju- 
zukonytė. A. Štuopis, mergaičių tre
neris, neapleidžia savo komandų, 
nors yra nusilaužęs ranką slidinėji
mo nelaimėj.

• Yra4 dalyku svarbesnių už 
pinigus, tik jiems nupirkti rei
kia daug pinigų. — Prosper Me- 
rimeė.

Pirties reikalu ......
“Naujienose” buvo rašinių 

apie pirtis ir jų reikalingumą. 
Atsiliepė J. Pabarška, tarp kita 
ko, šitaip pabarškėdamas:

— Pilnai sutinku, jog lietu
viams yra reikalinga pirtis, o 
kaikuriems lietuviams — ir la
bai karšta pirtis.

ŠYPSENOS
Pasipiršo

Turtinga, graži našlė į suvar
gusio vyruko netikėtą pasipir
šimą:

— Ar tamsta kraustais! iŠ pro
to?

— Jei būtina tokia sąlyga, tai 
aš su viskuo sutinku, — atsakė 
vyrukas.

Gyvenimo prailginimas
Jonas perskaitė skelbimą, kur 

buvo parašyta: “Tikriausias re
ceptas kaip prailginti gyvenimą 
tik už penkis dolerius.” Nusiun
tė jis $5 ir gavo spausdintą kor
telę su paaiškinimu: “Miegas 
yra mirties pusbrolis. Žmogus 
gyvena tik budėdamas. Kelkis 
tamsta kas rytą dviem valandom 
anksčiau. Per vienerius metus 
tamsta gyvensi 30 dienų ir 10 
valandų ilgiau. Tamsta taip da
ryk nuo 40 iki 75 metų savo 
amžiaus sukakties ir būsi išgyve
nęs 3 metus ilgiau už savo vien- 
laikius”. Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS 
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

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

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

S32 - 7733
1613 Dundas St W.

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

Sav. R. Stasiulis

— Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

DUF-FERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamo* 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika

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

Tad padėtis negerėja, nežiūrint val
dybos pažadų “stengtis ir eiti geres
ne linkme”. Pirm. J. Šarapnickas, 
kuris nebuvo įveltas į tuos ginčus, 
padarė vieną gerą darbą — neleido 
daugiau rašyti spaudoje valdybos 
vardu, kaip buvo daroma praeitais 
metais.

Kas darytina? Juk nukenčia lie
tuvybės išlaikymo darbas. Reikia, 
kad dabartinė valdyba, kuri liko ta 
pati, atšauktų per spaudą 1969 m. 
skelbtas neteisingas informacijas, 
ypač liečiančias asmenis..

Prie nesugyvenimo prisidėjo per
dėtai save ginančios ir kitus puo
lančios korespondencijos. Jau antri 
metai apylinkės valdyba nėra rink
ta visuomenės demokratiniu būdu. 
Rašoma, kad buvo gausus bendruo
menės susirinkimas, o buvo tikrai

Adolfas Pračkys, Bavarija
RELIGIJA PRIESPAUDOJE

“TŽ” skaičiau straipsnį “Lietuva 
nėra be nugarkaulio”. Taip, ji turi 
nugarkauli, kol kas ir labai tvirtą. 
Europoje viešėjo giminaitė iš oku
puotos Lietuvos. Ji ten pergyveno 
sovietinį siaubą Kaune ir provinci
joje, matė partizanus ir su jais kal
bėjo, matė trėmimus. Komunistai 
stengiasi ir Dievą vyti lauk iš Lie
tuvos ir iš jų širdžių. Tačiau Die
vas, kaip ir krašto meilė, tų žmo
nių širdyse gyvi ir laikas nuo laiko 
jie vienu ar kitu būdu pasireiškia.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Du įdomūs filmai
su angliškais įrašais

"IMTYNININKAS ir 
JUOKDARYS"

Apie ukrainietį herojų 
(spalvotas)

Antras filmas —
“TANIA”

gyva muzikinė komedija, kurią 
kiekvienas turėtų pamatyti

BRIGHTON KINO TEATRE,
127 Roncesvalles Avė. 

tel. 532-2710
Tik 4 blokai i šiaurę nuo 

1736 Queen St. W.

VASARIO 12 iki 17
Kasdien vienas seansas nuo 
7.30 v.v. šeštad. ir sekmad. 
nuo 5 v. p. p. be pertraukos, 
įėjimas — $1.50, $1.00, 50 et.
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SPECIALŪS I 
SIUNTINIAI | 
I LIETUVĄ | 

Muitas ir visos išlaidos apmokė-1 
tos. Gavėjas nemoka nieko. |

IT-605 $31.80 JAV. I
4^ sv. rūkyto bekono, 2% sv. I 
taukų, 41/į sv. ryžių, 4% sv. cuk-1 
raus, 4% sv. kviet. miltų. | 
IT-607 $34.70 JAV. I
20 svarų kviet. miltų, 20 svarų I 
ryžių. |
SPECIAL 1 $38.50 JAV I

| 10 sv. taukų, 10 sv. kviet. miltų, I
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.
DELICIOUS $45.00 JAV.
1V4 sv. deg. kavos, 1 sv. šveic. I 
šokolado, 2^4 sv. cukraus, 2^4 I 
sv. ryžių, Wa sv. sviesto, 1% sv. 
šveic. sūrio, 1% sv. rūk. bekono, 
1% sv. rūk. kumpio, 2% sv. 
maišytų vaisių, 2% sv. marme-

I lado, 2Va sv. kviet. miltų, 1% | 
Į sv. puikių biskvitų.

10 SKARELIŲ $46.00 JAV.
I 5 vilnonės skarelės, be kutų, su i 
I didelėm ir mažom gėlėm ar tur- 
I kiškų raštu, įvairių spalvų ir 5 
I šilkinės įvairių spalvų skarelės, i

ITALIŠKI NAILONO 
LIETPALČIAI

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

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

SU VISAIS MOKESČIAIS
$99.00 JAV.

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE EXPRESS

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

N.Y. 10010, USA.
PRAŠYKITE NEMOKAMŲ

KATALOGŲ

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

Bloor Autorite Garage ?ta%6 D® * ° £Kc.uevge>' 
Sav. F R A N K P E T I T Tel. 531-1305

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

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

be atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bOletal galioja visame pasaulyje o patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

D R. E. ZUBRĮ EN£

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

DR. N. NOVOSICKIS
' 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. 3-4912.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

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

421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate 

II aukštas — įėjimas iš 
Howard Park Ave.

Telefonai: namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
VViktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roųcesvalies Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 19 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS
L.LUNSKY,R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 940 v 4 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefono

DUDA 769-46U
2231 Bloor Street W.



M TORONTO
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI TORONTE

šv. Jono Kr. par. žinios
— Iškilmingos pamaldos Lietuvos 

laisvės intencija įvyks šį sekmadie
nį 11 v. r. Pamaldos užbaigiamos 
Lietuvos himnu. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis. Parapijos 
choras, vadovaujamas muz. St Gai- 
levičiaus, pamaldų metu giedos ati
tinkamas giesmes. —

— Įspūdingai praėjo sekmadienį 
jaunimo Vasario 16 pamaldos: 10 v. 
organizuotai pamaldose dalyvavo To
ronto “Šatrijos” ir “Rambyno” skau
tų tuntai, o 2 v. p.p. įvyko konceleb- 
racinės pamaldos ateitininkų jauni
mui. ’

— Vasario 11 d. iš parapijos baž
nyčios lietuvių kapinėse palaidota a. 
a. Rachelė Kudlabavičienė.

— Mirus teisininkui a. a. Petrui 
Jočiui, jo sūnui dr. Gediminui Jo
čiui — nuoširdi užuojauta.

— Užgavėnių proga vasario 10 d. 
parapijos salėje įvyko kat. mot. 
draugijos suruoštas vakaras.

— šį sekmadienį 12 valandos Mi
šios už a.a. Juozą Simonaitį.

— Keswick, prie Simcoe ežero, pa
siturinčioje šeimoje, kur kalbama 
lietuviškai, vyrui apie 60 m. am
žiaus yra nuolatinis darbas. Teirau
tis klebonijoj.

L. K. Savanorių - Kūrėjų To
ronto skyriaus susirinkimas Įvy
ko vasario 8 d. Lietuvių Namuo
se. Išrinkta nauja vafdyba: V. 
Štreitas, S. Paciūnas, V. Tama
šauskas; Į revizijos komisiją: V. 
Kazlauskas, A. Jakimavičius, K. 
Kregždė.

“Šatrijos” ir “Rambyno” skau
tų tėvų komitetas paaukojo “T. 
žiburiams” $25. Leidėjai reiš
kia nuoširdžią padėką.

Kredito Kooperatyvas “Para
ma” praneša savo nariams, kad 
per spaustuvės neapsižiūrėjimą 
1970 m. kalendoriuje gruodžio 
mėnuo atspausdintas su 30 die
nų. Atsiprašom savo narius ir 
apgailestaujam, kad tokia klai
da įvyko. Vedėjas

PLIAS Toronto skyrius vasa
rio 7 d. surengė tradicini savo 
balių puošniame Islingtono Gol
fo Klube. Buvo svečių iš Hamil
tono, Otavos, Ročeste'rio ir kitų 
vietovių. Įėjimas kainavo $8.50. 
Grojo D’Amico orkestras, šokių 
metu solo dainavo Br.' Vytis- 
Vrublevičius.

Turimomis žiniomis, Australi
joje mirusio Simo Narušio se
suo gyvena Toronte. Prašoma 
atsiliepti “TŽ” redakcijoj.

A. a. Aleksas Bartkus, 57 m. 
amžiaus, gyvenęs Toronte, 85 
St. Clarens Avė., mirė naktį iš 
vasario 8 į 9 d. Western ligoni
nėje. Pašarvotas Ryan - Odette 
laidotuvių namuose (Dundas — 
Dufferin)* Rožinis — antradienį 
ir trečiadienį 8 v.v. Laidotuvės 
— šį ketvirtadienį, vasario 12 
d., 9*30 v.r., iš Prisikėlimo baž
nyčios lietuvių kapinėse. Liko 
liūdinti žmona Emilija, sesers 
dukra B. Romeikienė bei kiti 
giminės Lietuvoj ir Lenkijoj.

A.a. Rachelė Kudlabavičienė 
mirė vasario 11 d. Western li
goninėje. Palaidota iš šv. Jono 
Kr. par. bažnyčios Toronto lie
tuvių kapinėse. Velionė yra ki
lusi nuo Kauno. Prieš trejus 
metus Toronte mirė jos vyras. 
Artimi giminės yra likę Lietu
voje.

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

City Driving School 
Pripažinta Ontario Safety Lygos. 
Baigę šią mokyklą gauna piges
nę autovežimio drauda. Nemo
kami nurodymai klasėje ar na
muose turintiems laikinius lei
dimus. Mokome vairuoti stan
dartinius h* 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

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Aleksui Bartkui, jo 

žmoną ir šeimos artimuosius giliai 
užjaučiame. Taip pat nuoširdi užuo
jauta V. Balsevičiui iš Otavos, mirus 
jo tėveliui.

— Mišios: šeštad., 8 v., konceleb- 
ruotos, už a.a. J. Giedrą, užpr. p. 
Giedrienės ir už a.a. A. Žalienę, už
pr. p. Dobienės kaip užuojauta p. 
Žulio šeimai; 9 v. — už a.a. G. R. 
Kelly, užpr. Aušros sporto klubo; 
sekmad., 11.15 v. — už Lietuvą ir 
kritusius už jos laisvę.

— Šį sekmadienį, minint Vasario 
16, per 11.15 v. Mišias organizuotai 
ir su vėliavomis dalyvauja šauliai ir 
kat. moterų dr-ja. Apylinkės valdy
ba rūpinasi specialia solidarumo įna
šo rinkliava.

— Šį trečiadienį — Pelenų Diena 
ir Gavėnios pradžia. Mišios, išpažin
tys, pelenų šventinimas ir jais ti
kinčiųjų paženklinimas — 8 v. r. Va
kare jokių pamaldų nebus.

— Ryšium su Vasario 16, šį sekma
dienį pirmosios Komunijos, kateche
tinių ir rel. pamokų gimnazistams 
nebus.

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį, 7 v.v.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Rusholme Drive ir Islingtone.

— Par. suaugusių ir studentų cho
rų, kartu su “Varpu”, repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v., par. audito
rijoje. Įėjimas iš kiemo pusės. Ruo
šiama programa Vasario 16 minėji
mui. Vaikų choro repeticijos per 
vasario mėnesį — sekmad. po 10 v. 
Mišių prie vargonų.

— Nuoširdus ačiū medžio šaknų 
skulptoriui Pr. Baltuoniui už dide
lę ir įdomią skulptūrą par. patal
poms papuošti. Ji bus įdėta į specia
lią nišą laiptuose, vedančiuose į par. 
salę.

— Vasario 1 d. įvyko tretininkių 
metinis susirinkimas, kuriame kon
gregacijos pirm. Ona Pabedinskaitė 
padarė 4 metų veiklos apžvalgą. Per
rinkta senoji valdyba. Pirmininkė 
ir naujokių mokytoja — O. Pabe
dinskaitė, vicepirm. — K. Grajaus
kienė, sekr. — O. Vilimienė, ižd. — 
K. Baltakienė, ligonių lankytoja — 
T. Balnienė. Narės buvo pavaišintos 
kavute.

— Vasario 8 d. įvyko metinis pa
rapijos susirinkimas, kuriame daly
vavo apie 250 asmenų. Tarybos pirm, 
dr. J. Sungaila savo pranešime pa
brėžė, kad jos darbas buvo sklandus 
ir našus, parapijos pasirinktas kelias 
geras. Klebonas Tėvas Placidas pla
čiame pranešime palietė daugiausia 
moralines problemas — parapijiečių 
kėlimąsi užmiestin, perdidelį mate
rialinės gerovės jieškojimą, jaunimo 
nutautėjimą, moksleivių pažangumo 
sumažėjimą, pagausėjusias šeimų 
problemas. Susirinkimas pateikė vi
są eilę sugestijų dėl parapijos rėmi
mo, išlaidų mažinimo, studentų sti
pendijų ir t.t. Išrinkta nauja par. 
taryba pirmajame posėdyje vasario 
12 d. išrinks prezidiumą ir paskirstys 
darbus sekcijoms. Nuoširdi padėka 
buvusiai tarybai, ypač buv. pirminin
kui dr. J. Sungailai, nebegalėjusiam 
būti par: taryboje dėl kitų darbų.

Genė ir Juozas Kauliai jau 
antras mėnuo atostogauja Mek
sikoje.
ATLIEKU GRINDŲ 

ATNAUJINIMO 
(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui

LE 6-2805.
IŠNUOMOJAMAS kambarys ir virtu
vė su baldais vyrui prie Šv. Jono Kr. 
bažnyčios. Tel. 535-3329.
KREDITO KOOPERATYVUI “PA
RAMA” reikalinga tamautoja-as, 
kuri-is sugebėtų buhalterine mašina 
dirbti ir visus kitus raštinės darbus 
atlikti. Suinteresuoti prašomi pa
duoti pareiškimą raštu “Paramos” 
raštinėje, 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. Vedėjas

PARDUODAMI DU MODERNŪS 
FOTELIAI, sofa ir kojom kėdutė, 
priklausą vienam komplektui; taipgi 
antras komplektas, fotelis ir miega
moji sofa su matracu. Tel. WA 2- 
7981 arba 261-0537.

PARDUODAMI nauji tautiniai dra
bužiai. Skambinti savaitės dienomis 
nuo 4 v. p. p. iki 7 v. v. tel. 549-1106 
Hamiltone.

PARDUODAMA BENZINO STOTIS 
prie 11 kelio, 5 mylios į šiaurę nuo 
Barrie; dviejų vietų garažas, gyve
namas butas su 2 miegamaisiais, 2 
akru 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.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO

Penkiasdešimt antroji Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktis minima šį sekma
dienį, vasario 15 d.

PAMALDOS: abiejose lietu
vių katalikų bažnyčiose — 11 
v.r,. evangelikų Išganytojo baž
nyčioje — 1.30 v.p.p.

IŠKILMINGAS AKTAS: Cent
ral Tech School salėje (kampas 
Harbord ir Lippincott) 4 v. p.p. 
(punktualiai). Pagrindinis lietu- 
viškosio dalies kalbėtojas — A. 
J. Kasulaitis iš Klevelando. Tai 
žymus politikos ir visuomenės 
veikėjas, spaudos bendradarbis, 
gimęs 1928 m., ekonominius 
mokslus baigęs JAV, karinę tar
nybą atlikęs amerikiečių kariuo
menėje P. Korėjoje. Angliško
sios dalies pagrindinis kalbėto
jas — buvęs Kanados ministe- 
ris pirmininkas J. G. Diefenba- 
keris.

Meninę dalį atliks: chorai — 
“Varpas”, vadovaujamas V. Ve- 
rikaičio, Prisikėlimo par. jung
tinis, vad. kun. Bf. Jurkso, ir 
“Birbynė”, vad. D. Viskontie- 
nės; “Šatrijos” skaučių tunto 
kanklininkės, vaa. Stp. Kairio, 
tautinių šoįįų^grupės “Gintaro” 
trys padaliniai, vadovaujami Ri
tos ir Juozo Karasiejų.

Po lietuviškosios dalies per
traukos metu bus rinkliava Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Ją 
vykdys Tautos Fondo atstovai.

Prie įėjimo šventės išlaidoms 
padengti aukas rinks KLB To
ronto apylinkės valdyba. Minė
jimo dalyviai prašomi būti duos- 
niais, nes Vasario 16 šventės su
rengimas reikalingas daug lėšų. 
Be to, visiems programos atli
kėjams ruošiamas priėmimas 
šv. Jono Kr. par. salėje. Tai pa
dėkos ženklas už jų didelį triū
są paruošiant meninę programą. 
Į tą priėmimą pakviesti ir augš- 
tieji svečiai kanadiečiai. — Au- 
toaikštė yra rytinėje mokyklos 
pusėje (įvažiuoti iš Borden gat
vės).

Rengėjai kviečia visus Toron
to ir apylinkių tautiečius daly
vauti šiame minėjime. Tebūnie 
ši šventė mūsų tautinio atsinau
jinimo diena!

KLB Toronto apylinkės 
valdyba

| LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRI- | 

I MO SUKAKTIES PROGA Edmund Burke Draugija Š 
I 3| sveikina laisvuosius lietuvius ir, statydama pavyz- |
« i
| džiu mūsų pavergtos tautos didvyrišką pasiprieši- g
§ . g
g nimą, ragina suaktyvinti kovą prieš Sovietų Sęjun- |
1 gos imperializmų. §

Lietuviška radijo programa 
Vasario 16 proga bus perduoda
ma šį šeštadienį vasario 14 d., 
iš Oakvillės nuo 3 v. iki 4.30 v. 
banga 1250, stotis CHW0; pir
madienį, vasario 16, nuo 4—5 v. 
p.p., stotis CHIN banga 101 F. 
M. ši programa bus taikoma lie
tuviškam jaunimui.

Kūrėjai-savanoriai renkasi va
sario 15, sekmadienį, 10.45 v.r., 
Šv. Jono Kr. par. salėje organi
zuotai dalyvauti pamaldose. Vi
siems dalyvavimas būtinas.

Valdyba
VI. Pūtvio šaulių kuopa vasa

rio 15, sekmadienį. Vasario 16 
pamaldose dalyvauja organizuo
tai su vėliava Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje 11 v.r. šauliai 
ir šaulės uniformuoti ir neuni- 
formuoti renkasi kavinėje 10.30 
v. Kuopos šauliams dalyvavi
mas būtinas. Valdyba

Edmund Burke Draugijos su
sirinkimas —■ vasario 16, pir
madienį, 8.30 v.v., Latvių Na
muose, 491 College St. Numato
ma paskaita ir filmo demonst
ravimas. Kviečiami ir lietuviai. 
Susirinkime dalyvaus tautinės 
Kinijos spaudos atstovas Otavo
je Shen Shan, pasakys kalbą ir 
atsakys į klausimus. Pakviesti 
ir Toronto spaudos atstovai.

Prisikėlimo Parapijos kredi
to Kooperatyvo visuotinis meti
nis narių susirinkimas šaukia
mas vasario 22, sekmadienį, 4 
v. p. p., parapijos salėje, 1021 
College St., Toronte. Dalyvau
jančių registracija prasidės 3 v. 
p.p. Visi nariai kviečiami akty
viai dalyvauti.

Akademikų Draugijos kvies
tas dr. Leonardas Vytautas Ge
rulaitis iš Ročesterio sausio 31 
d. kalbėjo tema “Žmogus ir lai
kas”. Pasak jo, laikas neturi 
griežtos aptarties. Laiko sam
pratą prelegentas vystė, remda
masis žmogaus asmeniniu laiko 
suvokimu, jo aptarimu mokslo 
šakose ir metafizikoje. Esą įvy
kiai vyksta laike. Laikas — bū
ties dimensija. Laiko slinktis 
matuojama. Amžių tėkmėje kito 
bei tobulėjo laiko trukmės ma
tavimo būdai, kito laiko sampra
ta ir įvairavo laiko skaičiavimas 
moksle, skirtingose civilizacijo
se ir religijose. Po paskaitos po
kalbiai tęsėsi besivaišinant ka- 
va. O. H. G.________________

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 52-ją sukaktį vasa
rio 8 d. atskirai paminėjo To
ronto ateitininkų ir skautų jau
nimas pamaldomis Šv. Jono baž
nyčioje ir specialiomis sueigo
mis parapijos salėje. Programą 
atliko daugiausia pats jaunimas 
sau suprantamu būdu. Taip Va
sario 16 jiems tampa reikšmin
gesne bei artimesne švente. Va
dovai ragino jaunimą dalyvauti 
ir bendrajame Vasario 16 mi
nėjime ši sekmadieni, vasario 
15 d.

Straipsnis “TŽ” 6 nr. “Sese
rį prezidento Stulginskio me
tai” yra gen. konsulo dr. J. 
žmuidzino kalba, pasakyta ve
liamės A. Stulginskio, buvusio 
Lietuvos prezidento, pagerbime 
Toronte.

PADĖKA
Grįžęs iš ligoninės jaučiu dė

kingumą dr. C. Knowlton už sėk
mingą operaciją, dr. J. Yčui už 
priežiūrą ligoninėje ir namuo
se. Kartu esu dėkingas kuni
gams A. Simanavičiui, OFM, J. 
Staškevičiui; taip pat Anicetui 
Zalagėnui, P. Beinoriams, S. 
Pociūnui, A. Lemežiui, A. Py- 
ragiui, A. Liūdžiui, K. Ginčiui 
ir visiem kitiem, prisiminusiem 
mane ligos metu. Visiems nuo
širdus ačiū —

Vladas Šukys 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. C. 
Knowlton už sėkmingą opera
ciją; Tėvui Augustinui Simana
vičiui, OFM, kun. J. Staškevi
čiui, seselėms vienuolėms, K. L. 
K. Moterų Draugijos abiejų To
ronto parapijų skyriams, mote
rų šalpos draugijai “Daina”, ar
timiesiems, draugams, bičiu
liams už lankymą manęs ligoni
nėje ir namuose, už sveikini
mus, spaudą, gėles ir dovanas. 
Ačiū labai —

Morta Norkienė 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. p. 
Gudeliams, Urbonams, Dalin- 
doms už gėles ir St. Valatkienei 
už pagalbą rengiant Toronto 
Maironio šeštadieninės mokyk
los vakarą.

šeštadieninės mokyklos 
tėvų komitetas

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

Hamiltono jaunimo choras, 
kuris repeticijoms renkasi sek
madieniais, ryšium su Vasario 
16 švente, šia savaitę renkasi 
repeticijai šeštadienį, vasario 
14 d., nuo 2—4 v. p.p. Vadovau
ja V. Verikaitis.

Iš “Dainos” veiklos. Sausio 18 
d. metinis susirinkimas įvyko 
pas narę L. Novogrodskienę. Iš
klausius metinių valdybos pra
nešimų, prieita prie naujos val
dybos rinkimo. Iš praėjusių m. 
valdybos sutiko pasilikti šiems 
metams: K. Butienė — pirm., 
Br. Žiobienė — vicepirm., J. 
Kalinauskienė —- ižd. Naujai iš
rinktos: L. Novogrodskienė — 
vicepirm., St. Matulevičienė — 
sekretore. Revizijos komisijos 
rinkimas atidėtas kitam susirin
kimui. Pirm. K. Butiėnė prane
šė, kad T. Placido, OFM, leidi
mu, Prisikėlimo bažnyčios ves- 
tibulyje vasario 22 d. bus pra
vesta rinkliava Velykų stalui se
neliams ir ligoniams Vokietijo
je. Ačiū M. Traškevičienei už 
$2 auką. — Mūsų sunkiai ser
gančiai narei Rožaitienei linki
me greit sustiprėti. — Ruošia
masi Kartūno baliui balandžio 
18 d. Narės ir kas tik gali, pra
šomi prisidėti fantais loterijai. 
Sekantis susirinkimas — pas K. 
Butienę ir E. Aleksienę, 70 
Woodside Ave, tel. RO 9-7911, 
kovo 1 d., 3 v. p.p. Dėkojame 
mielai šeimininkei už malonų 
priėmimą. M. F. Y.

Ošavos medžiotojų ir meške
riotojų klubas “Ešerys” leidžia 
duplikatoriumi spausdinamą ne
periodinį laikraštėlį “Žuvėdra”. 
Vasario 16 proga jis išleido spe
cialų nr. — šių metų pirmąjį- 
Laikraštėlis iliustruotas, rašo ne 
tik anie žvejyba, bet ir kitomis 
temomis. .

Dalia Girčytė baigė Guelph 
universitetą bakalauro laipsniu.

Paminėta Br. Žutauto 60 m. 
amžiaus sukaktis vasario 7 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje, daly
vaujant gausiam būriui pažįsta
mų bei artimųjų.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$8: J. V. Samulevičius; $: E. 

Kork; $5: H. Chvedukas, P. Augusti- 
navičius; rėmėjo pren. po $10: V. 
Montvilas, A. Bielskus, J. Venslovai- 
tis, G. Ilgauds, A. Matulionis, M. Jan
kus J. Dundzys, P. Vilenčikas, N. 
Kardelis, I. Conrad, K. Šviežikas, F. 
Noreika, S. Mačikūnas, J. V. Danys, 
P. Sidaras, P. Juodvalkis, J. Petro
nis, O. Dailidienė, P. Augustinavi- 
čius, S. Paketuras, J. Stalioraitis, A. 
Petkauskas, dr. B. Vidugiris, J. Za
latorius, A. Kelmelis, K. šimbelis, J. 
Pikšilingis, J. Linkūnaitis; $4: P. Di- 
cevičius, J. Labuckienė, Z. Dobilas,
J. Peseckas, M. Petrulis, L. Puslys, J. 
Petravičius, J. Budreika, L. Bilkš- 
tys; S3: A. Lisauskas, A. Bandžiu- 
vienė, St. Rydelienė, Br. Saulėnas, 
G. Repčienė; $2: J. Karaliūnas, L. 
Medelis, J. Vaitkūnas, A. Jasiūnas,
K. Stankus, B. Laučys, A. Statulevi- 
čius, I. Šamai, J. Gečienė, B. Prans- 
kus, A. Giedraitis, A. Paleckis, P. 
Guobys, J. Pikelis, S. Valiukas, V. 
Jakubaitis, O. Dabkienė, J. Mockevi
čius; $1.50: J. Oscila; $1: L. Kul
nys, N. Rauchienė, P. Stankus, A. 
Raškevičius, J. Kukutis, A. Aulins- 
kas, P. Alksninis, V. Bruzgis, St. Ja
kaitis, P. Kalešinskas, S. Jakubaus
kas, M. Pareigis, J. Šimkus, A. Venc
kus, M. Tabulėnas, P. Deveinis, B. 
Stundžia. Visiems aukotojams reiš
kiame nuoširdžią padėka.

• TėvUkės žiburiai 1970. II. 12 — Nr. 7 (1046)

8S MONTREAfe™
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 
Musiųue 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

Šv. Kazimiero par. žinios
— Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo sukaktis minima vasario 
15, sekmadienį. Iškilmingos pamal
dos — 11 v.r.

— Šv. Elzbietos Draugija savo 50 
metų veiklos sukakties proga par. 
svetainėje suruošė didžiulę vakarie
nę. Visos vietos buvo užpildytos, bi
lietai prie įėjimo nebuvo pardavinė
jami. Draugijos pirm. O. Kreivienė 
visus gražiai pasveikino, dėkojo už 
gausy dalyvavimą ir kvietė jaunes
nes papildyti vyresniųjų eiles. Šv. 
Onos Dr-jos vardu sveikino O. Gruč- 
kūnienė, Aušros Vartų par. Šv. Elz
bietos Dr-jos pirm. p. Ūsienė. Kun. 
dr. F. Jucevičius apibūdino Šv Elz
bietos nuveiktus darbus, ypač para
pijos gyvenime, ir palinkėjo gražios 
sėkmės. Svečių tarpe buvo AV par.

TORONTO, ONT.
Lietuvaitės aktorės. Vasario 6 

ir 7 d.d. De LaSalle berniukų 
gimnazijoj buvo suvaidinta Ber
nard Shaw drama “Joan of 
Arc”. Pagrindinį vaidmenį atli
ko 15 metų lietuvaitė Jūratė Ko- 
belskytė. Tame veikale Du
chesse de la Tremouille vaid
menį atliko 16 metų Jonė čiži- 
kaite. Abi mokosi Šv. Juozapo 
gimnazijoj Islingtone. T. R.

Pr. Baltuonio medžio šaknų 
skulptūrų paroda vasario 7 d^ 
Prisikėlimo salėje buvo labai 
sėkminga. Aplankė gana daug 
žmonių ir nupirko 27 kūrinius. 
Parodą surengė KLK Moterų 
Dr-jos Prisikėlimo skyrius, vad. 
A. Kuolienės.

Toronto Maple Leaf Gardens įvy
kusiose uždarų patalpų lengv. atle
tikos varžybose moterys pasiekė pui
kių pasekmių. Iš jų pažymėtina 16- 
kametės D. Brill pasekmė šuolyje į 
augštį. Ji peršoko 6 pėdas. Tai iš 
viso V moteris pasaulyje pasiekusi 
šią pasekmę. Be to, tai buvo 4 co
liais pagerintas pasaulio rekordas 16 
metų grupėje. D. Brill yra kanadie
tė iš Br. Kolumbijos. Kitą pasigėrė
tiną pasekmę pasiekė For- 
mozos Chi Cheng, kuri 50 jardų nuo
tolį su kliūtimis nubėjo per 6,5 sek. 
Tai naujas pasaulio rekordas.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance broker

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose 
3907A ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355
Sekr. M. ARLAUSKAITE, tel. 722-3986

S tos "Lite" nr. 752D

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
TELEFONAS 727-3120

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

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758

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

DĖMESIO!
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 

__ kambarius. Tel. 535-4724.

į BARONESSA BEAUTY SALON 3
į Sav. Alė Kerberienė Tel. 762-4252 |

g 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių 3
k Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas, g
5 perukai ir t. t Prieinamos kainos 8

Gautas pranešimas, kad vėl galima užsakyti savo 
giminėms Lietuvoje ar kitur automobilius:
"MOSKVIČ" 408 E ............................... $2.695.00
"ZAPOROŽEC" ZAZ 966, naujas modelis $2.097.66

Prašau įsidėmėti, kad šiuos automobilius galima už
sakyti tiktai iki 1970 metų kovo mėnesio 1 dienos. Po 
šios datos automobiliams užsakymai bus kuriam lai
kui sustabdyti.

BALTIC EXPORTING CO.
A & S. KALŪZA. Telef. LE 1-3098, Toronto, Ont.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš _ ___________ . 9%
čekių kredito iš _______ 9%
Nekiln. turto iš „........... ,...... 9%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki S10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ________ 5,0%
Serus (numatyta) _______ 6,0%
Taupomąsias s-tas _____ 6.5%
Term. ind. 1 metams __ _  7.25%
Term. ind. 2 metams ..... 7.75%
Term. ind. 3 metams ____8,0%

Nemokamas gyvybės draudimas iki 
S2.000 šėrų sumos.

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

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

klebonas kun. L. Zaremba, SJ, ir 
kun. J. Aranauskas, SJ. Vakarienė 
buvo puikiai paruošta darbščių šei
mininkių. Sekmadienį O. Kreivienė 
savo namuose pavaišino visus vaka
rienės darbininkus. Vakarienės me
tu Dr-jos narės įteikė gražią dova
ną pirm. O. Kreivienei kaip padė
ką už jos ilgų metų darbą.

— Nijolė Kazlauskaitė vasario 7 d. 
susituokė su Fernand Levesque. Ves
tuvinis pokylis įvyko mūsų par. sve
tainėje?

— Kazimierinių vakarienės metu 
programą atliks mūsų par. jaunimas
— Ing. Petrauskaitė, J. Girdauskas 
ir R. Skučas.

— Parapijos rekolekcijos bus ko
vo 16-21 d. Vedėjas — kun. prof. 
St. Yla.

Lituanistinė mokykla Vasario 16 
sukaktį iškilmingai paminės vasario 
21 d. mokyklos patalpose. Minėji
mo pradžia — 11 v.r. Mokiniai į mo
kyklą renkasi normalia tvarka 9 v. 
pamokoms. Minėjime, be mokinių at
liekamų darbų, bus pristatomi ir P.
L. B. švietimo komisijos skelbtojo 
konkurso laimėtojai. Jie paskaitys, 
padeklamuos dailiojo lietuviško žo
džio konkursui paruoštus dalykus. 
Programa bus įdomi ne tik patiems 
tėvams, kurių dalyvavimas būtinas, 
bet ir plačiajai Montrealio lietuvių 
visuomenei. Visi yra nuoširdžiai 
kviečiami šiame jaunųjų Vasario 16 
minėjime dalyvauti. Mokyklos adre
sas: Ecole St. Jacques, 301 Boul. 
Ma'isonneuve. Labai lengvai pasie
kiama išlipus Berri Demontigny 
Metro stotyje. Tėvų komitetas

“Nepriklausomos Lietuvos’* vyr. 
redaktorius dr. H. Nagys atsisakė 
nuo šio savaitraščio redagavimo. V. 
žižys, kuris laikraščio metrikoje bu
vo žymimas kaip vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas, nuo 1969 m. rugsėjo 
17 d. metrikoje kaip toks nemini
mas. Jis betgi talkina laikraščiui 
straipsniais, vertimais, apžvalgomis. 
Neoficialiom žiniom iš Montrealio, 
nauju “NL” redaktorium pakviestas 
R. E. Maziliauskas iš Londono, Bri
tanijoj.

Moksleivių ateitininkų susirinki
mas įvyko p. Jonelių bute sausio 31 
d. prie židinio. Moksleiviai, globėjai, 
dvasios vadas kun. L. Zaremba, SJ, 
ir sės. M. Margarita kepė dešreles, 
vaišinosi bei diskutavo. Vasario mėn. 
bus dar vienas susirinkimas, o kovo 
mėn — išvyka į gamtą.

Solistę Janiną Salnienę iš Čikagos 
pirmą kartą išgirsime dainuojant 
Montrealyje. Koncertą rengia N. Pr.
M. S. Rėmėjai š.m. kovo 14 dL Auš
ros Vartų par. salėje.

Aušros Vartų parapijos choras 
nuolat repetuoja ir tobulinasi. Gir
dime jį gražiai giedant Mišių metu, 
girdėsime dainuojant Vasario 16 mi
nėjime, kur atliks didesnę progra
mos dalį. Choro plokštelė laukia dau
giau pirkėjų, ypač iš didesnių ko
lonijų. Br. L.

Montrealio lietuviai dailininkai 
nuoširdžiai atsiliepė į šeštadieninės 
mokyklos tėvų komiteto prašymą sa
vo darbais paremti mokyklos ruošia
mą vajų. Buvo gauti 9 meno darbai. 
Vajus buvo baigtas loterija, kuri mo
kyklos iždą padidino $441. Didelė pa
dėka jiems. Dailininkų kūrinius lai
mėjo: D. Aneliūnaitės — p. Minel- 
gienė, Pr. Baltuonio — V. Lukošius. 
R. Bendžiūtės — E. Fitzpatrick, R. 
Bukausko — Mrs. Lesage, V. Lapi
nienės — J. Aniolauskas, V. Remei
kos — J. Aniolauskas, O. Sablaus- 
kienės — Mr. G. Manciny,/ G. Va- 
zalinsko — Mrs. Roch, A Zubicnės
— V. Juodis. Gautos aukos iš pavie
nių asmenų ir organizacijų — Kana
dos Lietuvių Fondo — $100, §v. Ka
zimiero par. — $200, KLB Montrea
lio seimelio prezidiumo — $50, Ka
talikių Moterų Dr-jos — $25; po $5: 
V. Jakonio, p. Belecko, dr. Giriūnie- 
nės, dr. Jaugelienės; po $10: dr. J. 
Mališkos, p. Katiliaus, P. Rimkevi
čiaus. Visiems nuoširdi padėka.

Tėvų komitetas
St Jerome, 30 mylių nuo Mont

realio, Laurentian kalnų papėdėje, 
sausio 31 ir vasario 1 įvyko “Taikos 
konferencija” — baigti karą Vietna
me dar šį pavasarį. Dalyvavo komu
nistinio plauko organizacijos, “tai
kos” moterų dr-jos atstovės, “Black 
Panthers”, S. Vietnamo atstovai, ku
rie dalyvauja taikos pasitarimuose 
Paryžiuje. J. U




