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Mack, Lapp, Kuck, Puck
Ryšium su lietuvių įsistiprinimu pasirinkto krašto visuome

nėje ir ūkiniame gyvenime iškyla ir naujų pavardžių klausimas. 
Šalia gražių lietuviškų pavardžių atsiranda angliškos, ispaniškos, 
braziliškos ir kitokios pavardės. Buvo laikai, kad masinis pavar
džių keitimas yyko Lietuvoje. Tai rusų okupacijos ir lenkinimo 
laikai, kai svetimos galūnės pavardė reiškė lyg ir augštesnės civi
lizacijos laipsnį. Vieni keitė savo lietuviškas pavardes jieškodami 
prestižo, karjeros, o kiti turėjo tai daryti įvairių raštininkų ver
čiami. Taip daugybė grynai lietuviškų pavardžių liko suslavinta. 
Jų niekas neatitaisė net ir nepriklausomybės laikais, išskyrus ne
gausias išimtis. Išeivijoj atsidūrę tautiečiai pastebėjo, kaip ne
patogu turėti ilgas suslavintas pavardes, ir nevienas ryžosi savo 
pavardes sulietuvinti. Patogi proga buvo — naujos pilietybės ga
vimas. Be didelės procedūros buvo galima pakeisti pavardes arba 
šalia naujosios pasilaikyti ir senąją tęstinumui išlaikyti. Džiugu, 
kad gana daug tautiečių ta procedūra pasinaudojo. Tuo būdu iš 
Baranausko atsirado Baras, iš Alšausko Alšėnas, iš Lukoševičiaus 
Lukas, iš Ramanausko Ramanas ir pan. Taip yra žymiai patogiau 
gyvenant kitataučių tarpe ir kartu lietuviškiau. Toks pavardės pa
keitimas yra tautinio sąmoningumo ženklas — žmogus nori pa
brėžti savo lietuvišką kilmę net ir tarp svetimųjų gyvendamas.

★ ★ ★
Deja, nevisi tautiečiai, keisdami pavardes, nuėjo lietuvišku

mo linkme. Dalis jų panoro būti vietiniais “bajorais” ir savo pa
vardes suanglino, suispanino, suportugalino. Pvz. Mackevičius pa
sidarė Mack, Lapinskas — Lapp, Kukutis — Kuck, Pūkėnas — 
Puck ir t. t. Nežinantiems jų lietuviškos kilmės, žinoma, tai ne
krinta į akis, bet žinantiems tai atrodo juokinga. Ir kaip nebus 
juokinga, kai varna pasipuošia svetimomis plunksnomis! Ot, ne
dera ir gana. Kai žinai, kad jis tikras žemaitis, o prisisegęs ang
lišką pavardę, negali nesišypsoti. Pvz. buvęs Ožinskas ir pakeitęs 
pavardę į McOzis nejučiomis ištraukia šypsnį. Kitaip nuteikia sa
vo tautiečius tie, kurie trumpindami savo pavardes, jas suslavina. 
Pvz. Urbanavičius tampa Urbanowicz, Matulevičius — Matulewicz 
ir pan. Tokie verčia nuliūsti ta prasme, kad nežino ką daro. Matyt, 
ilga pavardė praktiniame gyvenime sudaro nepatogumų ir verčia 
trumpinti, bet tas trumpinimas išeina toks nemokšiškas, žalojąs 
lietuvišką galūnę kad ir nevisai lietuviškos šaknies pavardės. To
kių sužalotų, suslavintų lietuvių pavardžių mirgėte mirga ypač JA 
V-še. Tik paskaitykit įvairių padėkų ir aukotojų sąrašus! Atrodo, 
kad lietuvių reikalams aukoja lenkai, rusai, anglai... Tikra miš
rainė! O būta gražių, skambių lietuviškų pavardžių, kurios sveti
mųjų tarpe liko vienaip ar kitaip sužalotos, nulietuvintos. Tai ap
gailėtinas reiškiniys.

★ ★ ★
Ką reiškia toks pavardžių žalojimas? Pirmiausia tai ženklas, 

rodąs tautinio sąmoningumo stoką. Joks sąmoningas tautietis sa
vo lietuviškos pavardės nežaloja. Jis ją pakeičia, t y. sulietuvina, 
jeigu slavinimo ar kitokios bangos buvo iškreipta, nulietuvinta. 
Jei pvz. Mackevičius yra sąmoningas tautietis, savo pavardę pa
keis ne į Mack, o į Mackus ar Mockus. Juk asmens pavardė yra jo: 
tautybės rodiklis. Iš jos atpažinsi anglą, prancūzą, vokieti, lenką, 
rusą ir t. t. Tai natūralu. Bet nenatūralu ir negarbinga lietuviui’ 
slėptis po kitataučio pavarde. Kaikur vietinė kitataučių visuome
nė angliškos pavardės priėmimą laiko ateivio prisitaikymo ženklu, 
bet nevisur. Kai pvz. Kvebeke vienas lietuvis norėjo pakeisti savo 

' pavardę į prancūzišką, atitinkamo pareigūno buvo patartas to ne
daryti. Esą vietiniai žmonės tai vertins neigiamai. — Dalis tau
tiečių anglina savo pavardes eidami i verslo sritį — esą geriau 
seksis. Bet kai pažiūri į verslininkus su grynai lietuviškom pavar
dėm, matai, kad jiems net geriau sekasi nei tiem, kurie suanglino 
savo pavardes. Vietiniai juos laiko europiečiais, daugiau išma
nančiais, ir mieliau kreipiasi į juos. Versle, kaip ir kitur, lemia 
ne pavardė, o nusimanymas, apsukrumas, sąžiningumas. — Liūd
niausia su tais, kurie savo pavardes lenkina arba rusina. Tai daž
niausiai mažo išsilavinimo tautiečiai, atkeliavę Amerikon iŠ cari
nės Rusijos. Jie tai padarė be blogos valios. Jei dar įmanoma, jų 
pavardėm atitiesti, ypač jaunojoj kartoj, reikėtų nusimanančiųjų 
pagalbos. Galbūt jiems jau pervėlu, bet visiems kitiems lietu
viams tinka tik lietuviška pavardė.
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Pasaulio įvykiai
LAISVĄJĮ PASAULĮ PASIEKĖ NAUJAS SOVIETU FIZIKO ANDRIEJAUS 
Zacharovo raštas, kurį jis buvo pasiuntęs kompartijos vadui L. 
Brežnevui. 1968 m. A. Zacharovas aštriai kritikavo bovietų Sąjun
gos nesėkmę ir pasiūlė suartėjimą su JAV visos žmonijos gerovei. 
Šį kartą pagrindinis taikinys yra L. Brežnevo kalba sovietų Są
jungos kompartijos centrinio komiteto posėdyje, iškėlusi sovie
tų ekonominio gyvenimo negeroves. Jos tik dalį paskelbė “Prav
da” ir kiti laikraščiai. Pilnas tekstas skaitomas uždaruose kompar
tijos narių susirinkimuose. A. Zacharovas savo laiške L. Brežnevui 
kaip tik ir puola tokį negerovių svarstymo būdą. Jo teigimu, So
vietų Sąjunga pralaimėjo ne tik lenktynes į mėnulį, bet ir tapo 
tik atsilikusiu žaliavų tiekėju Europai. Priežastis — nenoras dirbti, 
gyvenimas įsivaizduoto pasaulio •---------------------------------------

KOVA PRIEŠ
Kanados premjeru konferen

cija Otavoje nutarė Įjungti pro
vincines vyriausybes kovon 
prieš infliaciją. Pagrindinį pra
nešimą vienuolikos premjerų 
pasitarime padarė kainų ir pa
jamų komisijos pirm. J. Young. 
Jis siūlė sumažinti federacinės 
ir provincinių vyriausybių išlai
das, varžyti kainų kėlimą, suda
ryti provincijose specialias tary
bas gyvenamųjų namų nuomos 
kontrolei, daryti atitinkamą 
spaudimą gydytojams, dantų gy
dytojams, advokatams, inžinie
riams, architektams bei kitiems 
profesijonalams, kad jie nerei
kalautų didesnio atlyginimo už 
savo paslaugas. Toms įmonėms 
bei parduotuvėms, kurios bandy
tų įvesti nepateisinamą kainų 
pakėlimą, siūloma taikyti sank
cijas. Jomis suprantamas valdi
nių įstaigų atsisakymas pirkti 
gaminius ir netgi mokesčių pa
didinimas neklaužadoms pramo
nininkams ir prekybininkams. 
Kadangi konferencija vyko už 
uždaru durų, nutarimų detalės 
nėra žinomos. Pritarimą P. E. 
Trudeau pradėtiems varžtams 
liudija staiga pasikeitusi Onta
rio premjero J. Robarts nuotai
ka. Grižęs iš konferencijos, iis 
pranešė, kad jo provincija 
stengsis subalansuoti sekančių 
metų biudžetą be mokesčių pa
didinimo, kai tuo tarpu anks
čiau visada primindavo pinigų 
stoką. Daug kam tada atrodė’, 
kad Ontario biudžeto be papil
domų pajamų neįmanoma suba
lansuoti.

Dėl kovos su infliacija prem
jeras P. E. Trudeau atsisakė 
jau suplanuoto pašto tarifo na- 
didinimo. Pašto paslaugos Šie-

INFLIACIJĄ 
met nebus pabrangintos, išsky
rus pernai įvestą pakėlimą laik
raščių siuntoms. Jis buvo vyk
domas dalimis, kurių paskuti
nioji įsigalios balandžio 1 d. 
Ryšių ministerio E. Kierans 
pranešimu, naujoji pašto zonų 
numeracija bus įvesta 1971-73 
m. Ją sudarys kiekvienai vieto
vei visoje Kanadoje numatyti 
raidžių ir skaičių šeši ženklai. 
Pirmieji trys žymės pagrindi
nes skirstymo įstaigas, paskuti
nieji — vietinius pristatymo 
ruožus. Darbą palengvins skirs
tymo įstaigose tuos ženklus 
skaitančios mašinos, automati- 
zuodamos skirstymo procesą. 
Pirmieji bandymai bus pradėti 
1971 m. Otavoje.

Mokesčių reformos planus, 
surašytus “Baltojoje knygoje”, 
federacinė finansų ministerija 
tikisi įgyvendinti iki sekančių 
metų pradžios. Jai opoziciją ro
do prekybininkai ir vidurinės 
klasės atstovai, kuriems refor
ma padidintų pajamų mokes
čius. Nuo mokesčių visiškai bū
tų atleista apie 700.000 netur
tingų kanadiečių, nemažai da
liai jie būtų sumažinti. Didžiau
sia mokesčių našta užgultų tuos 
asmenis, kurie uždirba nuo 
$10.000 iki $20.000 į metus. 
Opozicija reformai yra supran
tama, nes $10.000 metinį atlygi
nimą jau peržengė didžiųjų uni
jų darbininkai. Reformos dėka 
ju dažniausiai perdidelius atly
ginimu padidinimus apkarnvtų 
didesni pajamų mokesčiai. Tikė
damasis vidurinės klasės ir dar
bo uniių paramos, kovą mokes
čiu reformai paskelbė konserva
torių vadas R. Stanfieldas. Jo
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Kanados lietuviai Vasario 16 proga įteikė buvusiam premjerui J. G. Diefenbakeriui Lietuvos nepri
klausomybės medalį kaip padėkos ženklą už jo nuopelnus Lietuvai ir kitiems sovietų pavergtiems 
kraštams. Iš kairės: ponia Diefenbakerienė, J. G. Diefenbakeris ir dr. S. Haidasz, federacinės vy
riausybės atstovas. Už pastarojo matyti dr. S. Čepas, KLB pirmininkas, įteikęs medalį

Nuotr. S. Dabkaus

Laisvės žiburiai teberusena 
%

Drąsūs buvusio Kanados premjero J. G. Diefenbakerio pareiškimai, pasiekę ir didžiąją spaudą
Šia jūsų šalies laisvės šven

tės proga, kuri įrašyta laisvės 
istorijoje, aš pagerbiu tuos lie
tuvius mūsų krašte, kurie įvai
riose srityse’ prisidėjo savo įna
šu — menu, rankdarbiais, daile, 
šokiais. Mane žavi Lietuvos is
torija. Per amžius jos žmonės, 
priešinosi grobuoniškumui ir ti-' 
ronijai. 1529 metais buvo para
šytas Lietuvos Statutas, suside
dąs iš 282 teisinių straipsnių, 
pripažįstąs, visiems pilnas religi
nes ir tautines teises šimtais 
metų anksčiau nei tai buvo at
siekta kituose kraštuose.

Trumpalaikė laisvė
Per 120 metų Lietuva pažino 

Rusijos valdymo tironiją, kuri 
baigėsi 1918 m. vasario 16 d. 
Tada viso pasaulio troškimas sa
varankiško apsisprendimo, apie 
kurį daug kalbų pasakė tuome
tinis JAV prezidentas, ir lietu
vius įgalino atgauti laisvę. Lap
kričio 11, karo paliaubų dieną, 
1918 m. buvo sudaryta Lietu
vos Taryba. Sovietų Rusija pri
pažino Lietuvą, o 1920 m. taipo
gi pasirašė nepriklausomybės ir 
valstybės sienų pripažinimo raš
tą. 1922 m. Lietuva tapo Tau
tų Sąjungos nariu. Tačiau ne
priklausomybė ir laisvė buvo 
trumpalaikės Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. Tos trys valstybės 
šiandieną turi kažką iš tos lais
vės dvasios. Ten, tose trijose 
valstybėse, šiandieną rusena 
laisvės liepsnelė. Vienas mano 
šio meto norų yra artimoje at
eityje aplankyti šiuos kraštus, 
iš arti pažinti ju dvasios didy
bę. ’ *i

Neseniai buvau Sovietų Są
jungoje. Nemėgstu kitų žodžių 
iškraipyti: jie mane priėmė la
bai nuoširdžiai ir paslaugiai. Ta
čiau laisvė — jau kitas reikalas. 
Kai buvau Ukrainoje, pasiū
liau įsteigti generalinį konsula
tą, t.y. ryšį tarp Kanados ir Uk
rainos. Tai minčiai nesusilau
kiau šilto pritarimo. Jie išklau
sė, bet nepritarė.

Lietuvos okupacija
1940 m., kai nacių Vokieti

ja siaubė Prancūziją, kartais bu
vo užmirštama, jog tiktai Jung
tinė Karalija, Kanada, Austra
lija ir Naujoji Zelandija po 
Prancūzijos kritimo pasiliko ko
voti už laisvę. Tuo metu Sovie
tų Sąjunga padarė sutartį Mo
lotovo su Ribentropu 1939 m. 
rugpjūčio mėnesį ir pasidalino 
visas Europos sritis. Tuo metu 
iie susitarė dėl savo veiksmų 
Rytu Europoje ir Baltijos res
publikose. 1940 m. birželio mė
nesį sovietų vyriausybė iteikė 
ultimatumą Lietuvos vyriausy
bei, reiklaudama sudaryti oro- 
sovietinę valdžia ir net prieš ul
timatumo įsigaliojimo data rau
donieji kariai ižengė Lietuvon, 
šiandien (aš kalbu remdamasis 
informacijomis, kurios vra nri- 
einamos ir jum) iš trijų mili
jonu žmonių komunizmas prak
tiškai su šaknimis išrovė Ka
talikų Bendriją. Pusė bažnyčių 

uždarytos, kitos naudojamos 
kaip sandėliai ir panašiai. Šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
bažnyčia Vilniuje dabar yra ta
pusi ateizmo muzėjumi. Žinau, 
yra žmonių, kurie sako: “Tu ne
turėtum taip kalbėti”. Bet, ger
biamieji Jr gerįiįĘttipsios^ apie 

'laisvę reikia Kalbėti kiekviena 
proga!

Jungtinėse Tautose
Primenu faktą, kad 1960 m. 

kalbėjau Jungtinėse Tautose, 
žinau, kad daugelis man nepri
tarė. Chruščiovas sėdėjo ten ir 
nebuvo tuo patenkintas. Kai aš 
neperseniausiai lankiausi Mask
voje, pasisakiau norįs pamatyti 
Chruščiovą. Jie atsakė, jis esąs 
vienas tų žmonių, kurių nega
lima matyti. “Jis gyvena’tik 20 
mylių už miesto”, aiškinau 
jiems. “Taip”, sakė jie, “bet jo 
niekas nemato”. “Bet jo žmona 
gyvena mieste. Argi jis niekada 
neatvyksta į miestą? Argi mies
te jo negalėčiau susitikti?” “O 
taip”, atsakė jie, “jis atvyksta 
į miestą”. “Kaip dažnai?” “Kas 
antri metai... pasinaudoti savo 
konstitucine teise — pabalsuo
ti.” Taip aš ir nemačiau Chruš
čiovo.

Norėčiau, kad Vakarų pasau
lio kraštai prabiltų Jungtinėse 
Tautose. Mes netikime į jėgos 
panaudojimą ir jos nesiūlome, 
tačiau kažkodėl Jungtinės Tau
tos rūpinasi rasės ir laisvės rei
kalais visur pasaulyje, bet ne
sirūpina paneigta laisve už ge
ležinės uždangos. Aš to negaliu 
suprasti, žinau, kad nebuvo po
puliari mano laikysena kaikurių 
biurokratų akyse Otavoje. Jie 
sakė: “Neturėtum apie tokius 
dalykus kalbėti”. Tačiau aš to 
nepaisiau ir kalbėjau. Buvo įdo
mu tada po viso to susitikti pla
čioje Kanadoje daugelį tautybių 
panašioje padėtyje, kaip trys 
Baltijos valstybės ir Ukraina.

Priekaištas sovietams
Man atrodo, kad mes neturi

me kalbančių už mus. Kodėl nie
ko nėra daroma tuo reikalu? 
Chruščiovas lengva širdimi pa
smerkė kolonizmą. Sovietų Są
junga iškilmingai prisiekė, jog 
priešinsis kiekvienam koloniz- 
mo reiškiniui. AŠ pasakiau 
Chruščiovui: “Gydytojau, pasi
gydyk save. Ką gi pasakysi apie 
šimtą milijonų, kurie yra po ta
vo letena? Kodėl nevykdai žo
džio, kurį davei, kai Sovietų Są
junga įstojo į Jungtines Tautas, 
kad kiekvienai tautai duos lais
vo apsisprendimo teise?” Man 
sunku suprasti, kodėl Jungtinės 
Tautos nenori svarstyti sovietų 
tironijos fakto. Mano manymu, 
Jungtinės Tautos juo toliau, juo 
labiau silpnėja. Jose metai iš 
metu svarstomi tik atrinktieji' 
klausimai. Atsisakoma pažvelgti 
i šią pavergtųjų problema Ta
čiau kai sovietai vra paliečiami, 
nėra jokio sunkumo priimti 
smerkianti nutarimą. Aš norė
čiau. kad mūsų valstybė imtų
si iniciatyvos. Norėčiau atkreip

ti dėmesį į hereziją ir paradok
są, kurie mus įvedė į Sovietų 
Sąjungos spąstus jų pavergtų 
tautų atžvilgiu. Norėčiau išvysti 
Kanados parlamento susirūpini
mą šiuo reikalu ir jo priimtą 
rezoliuciją, panašią į tą, kuri 
buvo priimta JAV kongrese 
1965-66 metais, (čia kalbėtojas 
perskaitė rezoliuciją, kuri bu
vo pravesta L. Valiuko vadovau
jamo rezoliucijų komiteto rūpes
čiu, Red.)

Grėsmė Kanadoje
Man tai rūpi. Jūs žinote kas 

yra komunizmas. Daugelis jūsų 
kentėjote, daugelis jūsų giminių 
mirė. Dešimtys tūkstančių buvo 
deportuoti. Tuo tarpu čia šian
dien mūsų valstybėje 1970 me
tais komunistų organizacijos ži
nomos kaip marksistų-leninistų 
komunistų grupės, viešai siūlo 
Kanados valdžios nuvertimą jė
ga. Jos pranašauja, kad pervers
mas įvyks dvejų metų laikotar
pyje. Savo kalbomis jos nusi
kalsta Kanados kriminaliniam 
kodeksui kaip maištininkai. Aš 
norėčiau, kad tokie asmenys bū
tų teisiami. Tuo būtų parodoma 
tiems, kurie naudojasi Kanado
je laisve ir siekia ją sugriauti, 
jog visa tai yra priešinga vals
tybės įstatymams ir valstybė 
negali to leisti.

Aš netikiu į panikos veiks
mus, bet esu susirūpinęs akiplė
šiškumu, kuriuo kaikurie siūlo 
mūsų valdžios sistemos sunaiki
nimą perversmo būdu ir grasina 
tai pradėti dvejų metų laikotar
pyje Kvebeke. Toks jų viešų pa
reiškimų turinys, šie žmonės 
tvirtina, kad greitai Kanados de
mokratinei valdžiai jie padarys 
galą.

Kinijos pripažinimas
Dabar norėčiau paliesti kitą 

klausimą, kuris susilauks prieš
taravimo. Paskutinių pusantrų 
metų laikotarpyje Sovietų Są
junga staiga pradėjo bijoti ko
munistinės Kinijos. Matydamas 
įvairiaodžius studentus Maskvo
je, vienam augštam sovietų pa
reigūnui pastebėjau: “čia nie
kur nėra kiniečių.” “Ne, nėra”, 
pritarė jis. “O kur gi jie?” — 
paklausiau. “Jie dar buvo čia 
vieną dieną 5 v. po pietų pamo
koms pasibaigus, bet sekančią 
dieną į pamokas nebeatėjo...”, 
atsakė jis. šiandien Sovietų Są
junga bijo Kinijos ir Mao dau
giau nei kurios kitos valstybės 
žemėje. Tik pasižiūrėkite. Jie 
sako: “Mes atnešėme taika, ta
čiau būsime labai skriaudžiami 
ateityje, nebent bus padaryta 
kokia nors sutartis su komunis
tine Kinija.” Mano pažiūros yra 
žinomos ir aš sakau tai, ką vi
sada sakiau: aš nemanau, kad 
dabar yra tinkamas laikas Kana
dai pripažinti komunistinę Kini
ją. Teisinis pripžinimas 1950 ar 
1951 metais galėjo būti priim
tinas. Aš to nekritikuoju. Vis- 
dėlto vyriausvbės tada to nepa-

(Nukelta j 2 psl.) 

rėmuose, savęs apgaudinėjimas 
dirbtinėmis šventėmis. Čia jis, 
be abejones, turi galvoje Lenino 
šimtąjį gimtadienį, dėl kurio 
propagandistai kraustosi iš pro
to, prievartaudami dainos ir me
no žmones nesibaigiančiais ren
giniais Lenino garoei. Pasak A. 
z^aenarovo, dabartinė taktika So
vietų Sąjungą veda į visišką ka
tastrofą, nuo kurios’kraštą gali 
išgelbėti tik atviros diskusijos: 
“Kiek kiltų iniciatyvos ir entu
ziazmo, jeigu pagaliau mūsų 
žmonėms butų atrištos burnos! 
žurnalų redakcijose laukia tu
zinai straipsnių, iš rankų į ran
kas keliauja mašinėle perrašyti 
tuzinų knygų rankraščiai, nuo
širdžiai analizuojantys gyveni
mą. Deja, jie yra uždrausti. Sol- 
ženicinas, rusų literatūros pasi
didžiavimas, pašalintas iš Rašy
tojų Sąjungos? Daug pinigų atsi
einantis augščiausiasis sovietas 
yra tapęs akla balsavimo maši
na. Viešos diskusijos, tik vie
šos diskusijos gali pagydyti ser
gančią Rusiją ...” Kad kompar
tija nė negalvoja leisti viešų dis
kusijų, liudija poeto Aleksandro 
Tvardovskio pašalinimas iš žur
nalo “Novy Mir” vyr. redakto
riaus pareigų. Lig sisl-A. Tvar- 
dovskiui žurnalo puslapiuose pa
vyko paskelbti drąsių kūrinių, 
kuriuose buvo keliamos sovieti
nio gyvenimo negerovės. Pasi
traukti jį privertė Rašytojų Są
jungos nutartas keturių libera
lių redakcinio kolektyvo narių 
pakeitimas kompartiją garbinan
čiais konservatoriais. Galimas 
dalykas, prie A. Tvardovskio 
kritimo prisidėjo jo poema “At
siminimų teisė”, kurios jam ne
buvo, leista paskelbti “Noyy 
Mir” puslapiuose. Nežinomais 
keliais poema pasiekė užsienį ir 
buvo išleista su provokuojančia 
antrašte “Stalino liekanos”. 
Daug kam yra kilęs įtarimas, jog 
poemos kopiją Vakarams parū
pino KGB agentai, norėdami su
kompromituoti A. Tvardovskį 
ir paruošti dirvą jo pašalinimui 
iš “Novy Mir” redaktoriaus par
eigų.

VOKIEČIU POKALBIAI
V. Vokietijos kanclerio W. 

Brandto pradėtas santykių ge
rinimas su Maskva ir Varšuva 
privertė susirūpinti R. Vokieti
jos diktatorių W. Ulbrichtą. Jo 
premjeras W. Stoph pasiūlė 
kancleriui W. Brandtui susitikti 
R. Berlyne vasario 19 ar 26. ši 
data Bonnai buvo nepriimtina. 
Susitikimui W. Brandtas pasiū
lė laikotarpį tarp kovo 9 ir 22 
d. Iš R. Berlyno buvo gautas pil
nas R. Vokietijos premjero W. 
Stoph pritarimas. Galutinę datą 
nustatys abiejų vyriausybių at
stovai. Iš pirmo abiejų Vokieti
jos vyriausybių vadų susitikimo 
po 20 metų suriku tikėtis greitos 
naudos, nes jie turi skirtingus 

-pokalbių tikslus. R. Vokietija 
nori gauti pilną diplomatinį pri
pažinimą, o Bonna siekia pasira
šyti jėgos naudojimą atmetančią 
sutartį.

KARALIAUS DILEMA
Grįžęs iš pasitarimų su Egip

to prez. G. A. Naseriu, Jordani
jos karalius Husseinas bandė ap
riboti jo teritorijoje įsikūrusių 
arabų partizanų veiklą. Bandy
mas įvesti didesnę kontrolę par
tizanams privedė prie ginkluoto 
kariuomenės ir partizanų susirė
mimo. Dalis jordaniečių daro 
spaudimą karaliui Husseinui, 
kad jis pagaliau susidorotų su 
partizanais, dėl kurių veiksmų 
Izraelis keršija visai Jordanijai. 
Iš kitos pusės, karalius Hussei
nas negali užmiršti fakto, jog jo 
tėvas buvo nužudytas kaip tik 
dėl nepakankamo dėmesio ara
bams kovose su žydais. Nesuta
rimus su partizanais tikimasi iš
lyginti nauju pokalbiu su ju va
du Y. Arafatu, neseniai grįžusiu 
iš Maskvos. Ten jis susilaukė 
šaltoko priėmimo — sovietų 
spaudoje nematyti pažadų gink

luoti partizanus. Nieko negirdė
ti ir apie Y. Arafato planuotą 
partizanų ryšių įstaigos atidary
mą Maskvoje. Niujorke nutrūko 
keturių didžiųjų vesti pokalbiai, 
turėję * grąžinti ’ karo paliaubas 
Artimiesiems Rytams, sovietų 
ambasadorius J. Malikas pagrin
dine paliaubų sąlyga laiko Izrae
lio kariuomenės atitraukimą iš 
visų okupuotų sričių. JAV, Bri
tanija ir Prancūzija’ negali pri
versti Izraelio paklusti šiam rei
kalavimui. Prie Ciuricho nukri
tęs Izraelin skridęs šveicarų lėk
tuvas privertė orinio susisieki
mo bendroves suvaržyti ryšius 
su Izraeliu. Įtariama arabų pa
dėta bomba. Žuvo 38 keleiviai ir 
9 įgulos nariai.

PERGALĖ LAOSE
Komunistai ir š. Vietnamo ka

riai po 10 dienų kautynių užėmė 
strateginę Jars’lygumą, kuri šį 
kraštą dalina į komunistinį ir an
tikomunistinį’ Didžiulės komu
nistų persvaros šiose kautynėse 
neįstengė pašalinti amerikiečių 
naikintuvai ir netgi didieji B-52 
bombonešiai, ši lyguma penke
rius metus buvo komunistų ran
kose, kol pernai vasarą juos iš
stūmė netikėta Laoso kariuomę-. 
nės ofenzyva. Jars lyguma yra 
50 mylių ilgio ir 20 mylių plo
čio plokštikalnė, kuri gali būti 
panaudota baze naujiems prasi
veržimams į Laoso sostinę 
Luang Prabarig.

NACIŲ SUVAŽIAVIMAS
V. Vokietijos NPD partijos 

vadui A. von Thaddenui paga
liau pavyko sušaukti atstovų su
važiavimą, kuriam buvo sunku 
gauti vietą ir salę. Burmistrai 
bijo prieš tą partiją nukreiptų 
demonstracijų. NPD suvažiavi
mas įvyko Wertheim miestely
je, bet ir čia buvo susilaukta 
apie 1.000 demonstrantų, ku
riuos policijai nebuvo lengva 
tvardyti. A. von Thaddenas pa
neigė betkokius partijos ryšius 
su naciais, žadėdamas jai suteik
ti konservatyvų veidą. Visdėlto 
suvažiavimas baigtas Vokietijos 
himno pirmuoju posmu, kurio 
negieda dabartinė Vokietija: 
“Deutschland, Deutschland ue- 
ber Alles, ueber Alles in der 
Welt”. Tokį Vokietijos pastaty
mą virš visų pasaulyje dabar
tinė vyriausybė laiko nedemo
kratiniu mostu, šis posmas ypač 
buvo populiarus A. Hitlerio lai
kinių pergalių dienomis.

PERKĖLĖ GAMYKLAS
Prancūzų aviacijos ministe

rijos žurnalas’paskelbė ilgą raši
nį apie žvalgybinius amerikiečių 
erdvių satelitus. Žurnalo teigi
mu, amerikiečiams pavyko nu
statyti, jog komunistinė Kinija 
atominių ginklų gamyklas iš 
Sinkiango provincijos jau yra 
perkėlusi į okupuotąjį Tibetą, šį 
žingsnį, matyt, padiktavo strate
ginis atsargumas. Sinkiango 
provincija yra Sovietų Sąjungos 
pasienyje. Karo atveju ją grei
tai galėtų užimti sovietų kariuo
menė.

PRALAIMĖJO BYLĄ
V. Vokietijos augščiausiasis 

teismas Karlsruhe mieste atsi
sakė pripažinti už amerikiečio 
istorijos profesoriaus ištekėju
sią Ona Manahan rusų caro Ni- 
kalojaus dukra Anastazija. Kovą 
už šį vardą ir teises ji buvo pra
dėjusi teismuose 1933 m., kai 
teismas Berlyne teisėta caro Ni- 
kalojaus įpėdine pripažino 
Mecklenbergo grafienę. Spėja
ma. jog Anglijos banke yra ne
maža pinigo suma caro įpėdi
niams. Nikalojus su visa šeima 
buvo nužudytas bolševikų 1918 
m. vasarą Jekaterinburge. Ona 
Manahan, pretenduojanti į 
Anastazijos vardą, skelbia, kad 
ją sužeista išgelbėjo vienas ka-> 
reivis. Teismo nuomone ii yra 
ne Anastazija, bet lenkų ūkinin
kų šeimoje gimusi Franciszka 
Schanzkowski.



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai" 
Redaktorius — k. dr. Pr. Gaidamavičius; redakcijos narys — V. Kastytis 
Metinė prenumerata $6, pusmetinė — $3.50. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights Of Homeland — Lithuanian Weekly 
PubL by Žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc. 
Subscription rates: $6 per year, $3.50 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 140, Ont., Canada 
Tel. 368-6813

9 RELIGINIAMIGTOIME

Kodėl amerikiečiai nelaimi Vietname?

* Kardinolo Wright, kunigų 
kongregacijos prefekto, laiškas, 
parašytas 1969 m. lapkričio 4 
d., šiomis dienomis buvo pateik-

- tas spaudai. Jame išreiškiamas 
rūpestis sumažinti kunigų ir vie
nuolių išstojimų skaičių, at
kreipti didesnį dėmesį į kunigų 
dvasinį formavimą, mokslą ir ti
kėjimą. Laiške siūloma vysku
pams įvesti D. Ketvirtadienio 
rytinėse Mišiose kunigystės, ce
libato bei klusnumo įžadų savo 
vyskupui atnaujinimą. Pasiūly
mas yra pavestas vietos vyskupo 
nuožiūrai.

* Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas susirinkusiems kuni
gams gavėnios išvakarėse, pa
reiškė, kad celibatas kunigystę 
padaro daug žavesnę tiems, ku
rie galvojo šį pašaukimą pasi
rinkti. Celibatas taipogi įgalinąs 
kunigą pilnai atsiduoti Kristui 
ir Dievo tautos tarnybai.

* Kardinolas Francois Mar
ty, prancūzų vyskupų konferen
cijos pirmininkas, pareiškė, kad 
Prancūzijos vyskupai palaiko po
piežių celibato klausimu. Jis pa
brėžė, kad žmonija šiandien yra 
reikalinga tokių savo užduotimi 
užsidegusių kunigų, kurie palie
ka viską, seka ir skelbia Kristų. 
Praėjusių metų vyskupų sino
do metu Romoje kard. Marty bu
vo siūlęs, kad sekančiame sino
de būtų svarstomos kunigys
tės problemos.

* Kardinolas John Dearden, 
JAV vyskupų konferencijos pir
mininkas, pasiuntė popiežiui te
legramą, kurioje išreiškė visų 
Amerikos vyskupų paramą celi
bato klausimu. Vysk. Joseph L. 
Bernardin, generalinis konfe
rencijos sekretorius, užklaus
tas, ar pasisakymas rėmęsis pas
kutiniojo metinio kunigų suva
žiavimo svarstymais, atsakė 
“ne”. Tai, anot jo, esąs pakar
tojimas ankstesnio bendro vys-, 
kupu pasisakymo praeitą rudeni

'•ir-1967 m.
* Iškunigis Josef Plojhar, bu

vęs prokomunistiškojo Čekoslo
vakijos kunigų taikos sąjūdžio 
vadas, pareiškė, kad sąjūdis vėl 
bus atgaivintas. Plojhar buvo 
Katalikų Bendrijos ekskomuni
kuotas 1948 m. dėl savo veiks
mų komunistinio režimo nau
dai. Jis buvo sveikatos reikalų 
ministeriu liaudies partijos pir
mininku ir jos atstovu vyriausy
bėje. Visa tai jis buvo praradęs 
Dubčeko laikais. Dabar vėl grįž
tama į senas vėžes.

* Vyskupas Michael O’Reil
ly, 75 m., pasitraukė iš St. Geor
ges vyskupijos vadovo pareigų 
Newfoundlande. Jis tą vyskupi
ją valdė 29 metus. Popiežius jo 
atsistatydinimą priėmė.

* Arkivyskupas Paul C.Schul- 
te pasitraukė iš Indianapolio

Organizacijų įnašai į K. L Fondą
KLB apylinkių valdybos:

Toronto $600, Ottavos $900, Delhi 
$400, St. Catharines $300; po $100: 
Montrealio, Londono, Windsoro, Ha
miltono, Fort Williamo, Sault Ste 
Marie, Sudburio, Winnipeg©, Van
kuverio; Rodney $50. Trūksta Wel- 
lando, Oakvillės, Kalgario ir Edmon- 
tono.

Kredito kooperatyvai: “Parama” 
$500, “Litas” $400, “Talka” $300, 
Prisikėlimo par. $200.

Parapijos: šv. Jono Kr., Prisikė
limo, Šiluvos Marijos (Londono) — 
po $100. Kitur prisidėjo klebonai; 
trūksta Montrealio, St Catharines 
ir Winnipeg©.

šaulių kuopos: Delhi S200, Toron
to, Hamiltono ir Montrealio po $100. 
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arkivyskupo pareigų. Naujuoju 
arkivyskupu paskirtas George J. 
Biskup, 59 m., buvęs ten arki
vyskupu pagalbininku.

* Arkivyskupas Jakovos, grai
kų Ortodoksų Bendrijos primas 
JAV-se, pareiškė, kad sumažėjus 
kunigų skaičiui, su patriarcho 
Atenagoro pritarimu, bus šven
tinami kunigais pagyvenę vedu
sieji vyrai, kurie ir toliau liks 
dirbti savo profesijose, o kunigo 
pareigas atlikinės tik savaitga
liais. Greitu laiku trys tokie vy
rai bus įšventinti: inžinierius, 
vaistininkas ir buhalteris.

* Vatikano radijas pranešė, 
kad padarius apklausinėjimus 
41 Vakarų pasaulio valstybėje, 
rasta, jog' 1965 m. kunigystei 
ruošėsi 166,000 klierikų, o 1968 
m.—146.000. Pašaukimų suma
žėjimas rodąs didėjančią pa
šaukimų krizę. Tikinčiųjų skai
čius per vienerius metus paki
lęs net 13 milijonų. Apskaičiuo
jama, kad dabar katalikų yra 
507 milijonai. Europoje vie
nam kunigui tenka 1,191 katali
kas, Š. ir P. Amerikoje — 4,200, 
o Afrikoje ir Azijoje — 10,000.

* Kun. prof. Hans Kueng ir 
kiti 83 teologijos profesoriai V. 
Vokietijoje paskelbė raštą, ska
tinanti Austrijos, V. Vokietijos 
ir Šveicarijos vyskupus pradėti 
pokalbį su Vatikanu kunigų ce
libato klausimu. Anot jų, Bend
rija esanti padėtyje, kuri gali 
vesti tikinčiuosius į schizmą ne 
tik Olandijoje, bet ir Vokietijo
je, Austrijoje ir Šveicarijoje. 
Bendrijos vienybė esanti svar
besnė už neesminį celibato nuo
statą.

* Seserų vienuolija Sisters of 
the Immaculate Heart of Mary 
Los Angeles mieste po ilgų pa
sitarimų su vietine hierarchija 
ir Vatikanu nutarė pagrindinai 
persitvarkyti — atsisakyti vie
nuolinių įžadų, tradicinio bend- 
ruomeninid- gyvenimo, unifor
mos ir tapti paprasta katalikių 
moterų draugija. Už tokį persi
tvarkymą pasisakė 315 seserų iš 
400. Jos ir toliau mokys turimo
je gimnazijoje, nors galės dirbti 
ir kitur. Savo pragyvenimo rei
kalus tvarkys kiekviena narė at
skirai, nes atlyginimą už darbą 
gaus į rankas. Vedybų klausi
mas paliekamas kiekvienai na
rei spręsti pagal savo asmeninį 
nusistatymą. Buvusi vienuolijos 
vyresnioji Caspery pareiškė: 
“Mes nepasitraukiame iš Katali
kų Bendrijos. Mes kuriame nau
ją krikščioniškojo gyvenimo sti
lių. Ilgainiui tuo būdu galime 
būti netgi naudingesnės Katali
kų Bendrijai.” Ta pati vyresnio
ji bus ir naujosios seserijos pir
mininke. Narės vietoje vienuoli
nių įžadu turės pasirašyti atitin
kamą sutartį.

Medžiotojų klubai: Toronto, Mont
realio, Hamiltono, Sudburio ir Wel- 
lando po S100.

PLIAS: Toronto $200, Otavos $100 
(trūksta Montrealio).

Katalikių Moterų Dr-jos: Montrea
lio, Londono, Delhi po $100 (trūks
ta Toronto ir Hamiltono).

Kitos organizacijos: Kanados L. 
Gydytojų Dr-ja $1100, North Sylva 
B-vė $500, Edmontono lietuviai $200, 
Nežinomo kario at. $200; po $100: 
Tillsonburgo Liet. Namų B-vė, To
ronto ateitininkų kuopa, Toronto 
Maironio šeštad. mokykla, kūrėjų - 
savanorių s-ga, skautų vietininkija, 
Montrealio atsargos liet, kariai. Visų 
organizacijų įnašas — $9.300.

P. LELIS, ižd. ir vajaus ved.

Pasak “U. S. News .& World 
Report” savaitraščio, galingiau
sia pasaulyje valstybė, turėdama 
karių ir ginklų persvarą, nega
lėjo pasiekti greitos pergalės 
Vietname ir po penkerių metų 
pradeda trauktis. Įdomios šiame 
kare dalyvavusių karininkų pas
tabos, kurios nesutinka su Pen
tagono ir politikų įsakymais.

Be vadovybės
Pagrindinė klaida buvusi ta, 

kad JAV vadovybė norėjo laimė
ti šį karą vien techniška ginklų 
persvara ir karių skaičiumi, ne
sigilinant į Pietų Vietnamo poli
tinę struktūrą. Jie skaičiavo šim
tus užmuštų partizanų kovose, 
bet nekreipė dėmesio, kad kai- 
kurie P. Vietnamo politikai rė
mė partizanus, norėdami nu
versti Saigono vyriausybę. To
kių politinių vadų susekimas ir 
išėmimas iš jų postų yra vidaus 
policijos darbas, kuris remiasi 
slaptais agentais. Tai nėra ka
riuomenės kova. Tik dabar prez. 
Niksonas, atitraukdamas JAV 
karius, įpareigojo P. Vietnamo 
policines pajėgas kovoti su par
tizanų veikla, padedant P. Viet
namo kariuomenei reikalo atve
ju. Be politinės vadovybės vidu
je partizanai nustoja tikslo ir 
palieka tik plėšikais.

Be koordinacijos
Kiekviename kovų rajone JA 

V kariuomenės štabas paskirda
vo fronto vadą, taip pat sudary
davo jungtinę karo vadovybę su 
vietinės tautos kariniais ir poli
tiniais vadais. JAV kariuomenė 
P. Vietname neturėjo tikra pras
me fronto vado, buvo vadovauja
ma iš Pentagono ir Baltųjų Rū
mų. P. Vietname nebuvo taip 
pat jungtinio JAV ir vietnamie
čių kovų štabo. Aiškinama, kad 
gen. D. MacArthur Korėjos ka
re nesutiko su politikų neprotin
gom direktyvom ir supykino Va
šingtono politikus. Karo srities 
vadas tampa politine asmeny
be, kaip pvz. gen. D. Eisenho- 
vveris. Prezidentas Johnsonas 
siuntė divizijas į P. Vietnamą 
kaip atskirus vienetus be pri
klausomybės kam nors Vietna
me. Johnsonas nenorėjo turėti 
jungtinės karo vadovybės su pie
tų vietnamiečiais, kad nereikėtų 
arčiau susirišti su betkuria poli
tine grupe. Taip ir nebuvo kari
nio koordinatoriaus, kuris būtų 
rūpinęsis karo veiksmais, tvar
kos atstatymu bei plačia žvalgy
ba. Dėl jungtinės vadovybės trū

į Milašiaus kelionė
BR. MILAŠIUS(Tęsinys iš praėjusio nr.) 

Svečio kelionė
Po vakarienės svečias pradė

jo pasakoti savo kelionės tikslą 
Žemaitijon. Jis tai kelionei lė
šas pradėjęs taupyti prieš dve
jus metus. Kai labai gerais pa
žymiais baigęs humanitarinius 
mokslus Paryžiuje, ruošdavęs 
atsilikusiems studentams egza- 
mininius darbus ir daug rašęs 
laikraščiams įvairiomis aktuali
jomis.

— Kai atsirado pakankamai 
lėšų, leidausi į Lietuvą, — tęsė 
svečias. — Iš Paryžiaus važia
vau traukiniu per Berlyną iki 
Tilžės. Tilžėje pasisamdžiau paš
to diližaną iki Lauksargių. Sie
ną perėjau su gautu rusų atsto
vybėje leidimu. Tauragėje tai
pogi įsiprašiau į pašto vežimą 
iki Skaudvilės, o iki Jūsų atve
žė vežikas. Rytoj, tikiuosi, pus
brolis nuveši mane iki Nemakš
čių, o iš ten vėl pasisamdysiu 
pašto vežimą iki Šimkaičių. Pas 
pusbrolį Simoną tikriausiai il
giau pabuvosiu, nes su Simonu 
esu pažįstamas iš vaikystės lai
kų. Anais laikais mano tėvelis 
dvarininko įsakymu buvo per
keltas iš Gudijos į Raudonės 
dvarą daržininku, o Jūsų tėve
lis tuo laiku buvo Šimkaičių 
dvare užvaizdą. Paskiau noriu 
aplankyti savo mamytės gimt 
nes Pilinauskus Seredžiuje ir 
Sirutavičius. Iš ten vyksiu į 
Kauną aplankyti senų draugų, 
paskui į Vilnių pas gimines bei 
gerus pažįstamus. Pagaliau, jei
gu karas neužklups, važiuosiu i 
Gudiją aplankyti dėdės, tėvelio 
brolio. Pas dėdę ilgai nebūsiu, 
nes jis ir jo šeima yra lenko- 
maniška ir tik dėl tos priežas
ties tėvelius atsikviečiau į Pa
ryžių. Apie Gudiją mes nieko 
nenorime žinoti, nes mūsų gys
lomis teka lietuviškas kraujas, 
nepaisant nemokėjimo lietuvių 
kalbos. Mano proseneliai kalbė
jo tik lietuviškai. Baudžiavos 
laikais nuo ponų priespaudos 
buvo išbėgę i Bulgarija, vėliau į 
Jugoslaviją. Kai baudžiava pasi
baigė, tėveliai sugrįžo į tėviškę, 
bet rado ją visiškai sulenkėju
sią. Tada kalbėjome su kaimy
nais gudais gudiškai, su lenkais 
lenkiškai, su rusais rusiškai, o 
lietuviška žodį išgirsti buvo di
delė naujiena. Mano tėvelio vy
resnysis brolis baigė lenku gim
nazija Vilniuje ir vedė varšuvie
te. Tada tarpe mūsų giminys
tės santykiai visiškai pašlijo, 
nes jie mano tėvelius ir mane 
Pravardžiavo “žmuidzek, cham”.

'o paskutinio Lietuvos dvarpo- 

kumo nebuvo sudaromi kovų 
planai, o kariaujama nepriklau
somai savame divizijos rajone, 
kur atskirai kovojo ir pietų viet
namiečių kariuomenės daliniai. 
Jei kartais būdavo tariamasi 
bendrais kovų reikalais, tai daž
niausiai nesėkmingai arba ne
vykdomas susitarimas iš vienos 
ar kitos pusės.

Netinkama taktika
Tik keletas amerikiečių kari

ninkų domėjosi komunistų tak
tikos literatūra, kurios buvo gau
siai prirašyta š. vietnamiečiams. 
Daug amerikiečių marinų buvo 
išlaipinta ir palikta frontiniam. 
karui prie demilitarizuotos lini
jos, kuri skyrė Pietų ir Siaurės 
Vietnamą. Tuo tarpu š. vietna
miečiai per Laos ir Kambodiją 
pasiekdavo Mekongo deltą ir ten 
viešpataudavo. Visa tai buvo be
veik ignoruota ligi 1968 m. vidu
rio. Generolas Lewis Walt, da
bartinis marinų korpo komen
danto padėjėjas, pasistengė su
daryti saugius žmonėms gyventi 
rajonus su nuolatiniais kariuo
menės daliniais. Tačiau jo takti
ka nebuvo priimta kitose P. 
Vietnamo srityse.

Amerikiečiai turėjo įsakymą 
surasti ir sunaikinti komunistų 
dalinius, bet komunistai turėjo 
neliečiamą apsaugą Laos ir 
Kambodijoje. Jauni JAV kari
ninkai buvo išmokyti, kad ge
riausia gynyba yra priešo puoli
mas, bet čia priešo nebuvo arba 
jis buvo neliečiamas (už valsty
bės sienos). Tik komunistai dik
tavo kovų laiką ir vietą pagal sa
vo pasiruošimą. Tokiu būdu JA 
V kariai puldavo atskiras augš- 
tumas, kuriose buvo įsitvirtinę 
komunistai. Šie pasitraukdavo, 
ir amerikiečiai vėl juos puldavo. 
Tokia puldinėjimo taktika buvo 
visiškai nuvalkiota, nes ji nega
lėjo laimėti, kol kovos buvo ap
ribotos tik Vietnamo kraštu. 
Vienas kariškis pasakė, jog Pen
tagonui trūko supratimo kas yra 
Vietnamas. JAV kariniai patarė
jai prie P. Vietnamo kariuome
nės ruošė karius frontiniam ka
rui, kurio čia visiškai nebuvo.

Vidaus gyvenimas
Labai mažai buvo kreipiama 

dėmesio i P. Vietnamo adminis
tracijos apginklavimą (žuvo 
tūkstančiai gerų administrato
rių), sveikatos, teismų, žemės 
ūkio ir mokesčių rinkimo apsau
gą bei sutvarkymą visame kraš
te. Vietnamiečiai pradėjo steig

nių bei bajorų sukilimo visi jų 
dvarai buvo konfiskuoti ir vė
liau apgyvendinti rusais. Ka
dangi tėvelis turėjo ilgametę 
daržininko praktiką, atsivežtą 
dar iš Bulgarijos, pasikviečiau 
tėvelius atvykti į Paryžių. Tė
velis dirbo daržininkystėje Pa
ryžiaus priemiestyje iki amžiaus 
galo.

Kalbėjo be galo ...
Po trumpos pertraukos mano 

tėvelis paklausė svečią:
— Ar Tamstai patinka pran

cūzai ir kokie jų papročiai?
Šiuo klausimu Oskaras Mila

šius buvo lyg pažadintas iš pa
šalinių minčių ir įsikarščiavęs 
pradėjo berti akademiškus saki
nius, kalbėjo, berods, daugiau 
kaip tris valandas be pertrau
kos. Svečio kalbos išklausėme 
iki galo tiktai tėvelis ir aš, o 
kiti visi namiškiai snaudulio ap
imti nuėjo į savo lovas poilsio. 
Mano tėvelis domėjosi labiau
siai politika, o aš — pasakomis. 
Svečias sakė:

— Prancūzų kultūra ir civili
zacija yra rimtas pavyzdys vi
sam pasauliui. Paryžius yra kul
tūrinis lopšys, iš kurio sėmėsi 
viso pasaulio naujosios mokslo 
šakos, ypač menas ir technika, 
neišskiriant madų. Jeigu Pran
cūzijos didvyris Napoleonas ne
būtų sudraudęs Rusijos, tai Azi
jos ir slavų tautos būtų nuterio- 
jusios ne tik Europą,' bet tik
riausiai ir visą pasaulį. Prancū
zų tauta yra giliai religinga, 
ypač valstiečiai. Kiti net mano, 
dangaus karalystė — tik pran
cūzams, nes Bernadeta pati kal
bėjosi su Dievo Motina Marija ir 
skelbė pasauliui jos apsireiški
mą Liurde. Ir ištikrųjų, kai ar
čiau susipažinau su Prancūzijos 
liaudimi, pamačiau — jie pilnai 
tiki, kad Dievo malonės teikia
mos iš dieviškos išminties tiktai 
prancūzams, nes kitos tautos 
dieviškom tiesom dar nepri
brendusios. Kartą parašiau 
straipsnį studentų žurnalui te
ma “Liaudies pasaulėžiūra”. Ja
me kritikavau prancūzų valstie
čiu banalizmą ir iŠgyriau senus 
lietuviškus papročius. Dėlto sa
vo geriausių kolegų buvau pra
vardžiuojamas “pagoniu” bei 
“europietiškų azijatu”.

Bus karas...
Kai Oskaras Milašius baigė 

pasakoti savo nuotykius Pran
cūzijoj, tėvelis pasiūlė savo pus
broliui “valstybinės” po taurę. 
Svečias sutiko ir išgėrė net dau- 

ti apsaugos kaimus, bet ameri
kiečiai jų nepageidavo. Žmonės, 
labiausiai puldinėjami partiza
nų, buvo iškeliami į nuošalesnę 
vietą, įsteigiamas kaimas su 
ginkluota apsauga. Tokiu būdu 
partizanai netekdavo vietinių 
žmonių paramos maistu, pasto
ge bei žiniomis. Tačiau apsaugi
niai kaimai neturėjo pakanka
mai ginkluotos paramos apsau
gai. Tuo nesirūpino nei P. Viet
namo vyriausybė, nei JAV ka
riuomenė. Gyventojai, kurie 
ateidavo į tokius kaimus, nebuvo 
politiškai tikrinami, š. Vietnamo 
agentai tęsė gyventojų teroriza
vimą, rinko vyrus į partizanų ei
les ir imdavo mokesčius iš visų 
tame kaime gyvenančių. Tik nuo 
1968 m. vidurio amerikiečiai ap
sisprendė sustiprinti apsaugos 
kaimų karinį pajėgumą.

Bombardavimai šiaurėje
Bombardavimai Š. Vietname 

buvo labai nesėkmingi, nes labai 
apriboti iš Pentagono ir Baltųjų 
Rūmų. Faktiškai bombardavi
mas buvo leidžiamas tik apsigy
nimui. Karo vadai žinojo, kad 
tik du strateginiai taikiniai bu
vo Š. Vietname: Raudonosios 
upės vandens kontroliniai tven
kiniai ir Haifongo uostas. Abu 
taikiniai buvo gyvybiniai šiau
riečiams, bet uždrausti liesti. JA 
V politikai bijojo užkliudyti ru
sų laivus tame uoste ir nenorėjo 
sukelti nepalankaus atgarsio pa
saulyje už sunaikinimą gyvybi
nių Raudonosios upės vandens 
užtvankų. Tokiu būdu Š. Vietna
me buvo naikinami amerikiečių 
geri lakūnai ir brangūs lėktuvai 
rusų apsaugos ginklais. Jokios 
strateginės naudos tie bombar
davimai nedavė. Karo vadai rei
kalavo, kad oro kovos būtų nu
trauktos arba leista visai laisvai 
veikti. Dar 1966 m. demokratų 
senatorius St. Symingtonas iŠ 
Missouri, buvęs karo aviacijos 
sekretorius, pareiškė: “Atrodo, 
kad mes puolame tik nereikš
mingus taikinius, svarbesnius 
taikinius — labai retai, o svar
biausiu taikiniu visai neliečia- 
me.”

Neužtenka turėti gerai tech
niškai apginkluotą ir paruoštą 
kariuomenę. Reikia ir sąžiningų 
bei patyrusių politikų, kurie ne
trukdytų tai kariuomenei veikti 
pagal karo mokslą, kai kariuo
menė turi ginti krašto ar pasau
lio žmonių laisvę nuo pavergėjų.

V. Talius

Lietuvon I 
giau. Kai svečias gerai atsigaivi
no, tėvelis paprašė Oskarą atvi
rai prisipažinti, ar jo pagrindi
nis tikslas esąs vykti iš Pran
cūzijos į Lietuvą jieškoti gimi
nystės ryšių. Ar tai pakeliama 
jo studentiškai kišenei? Svečias 
šyptelėjo ir tarė:

— Juozai, tavo pusėje tiesa. 
Jeigu norite, kad tiesą patvir
tinčiau, tai dar apie valandą lai
ko truks mano paaiškinimas.

— Gerai, — tarė tėvelis. — 
Pradėk.

Svečias atsikosėjo ir pradėjo:
— Ar žinai, Juozai, kad artė

ja pasaulinis karas? Mano atvi
roji intencija — išvengti pasau
linio karo žiaurumų ir mobiliza
cijos Prancūzijos armijom šias 
išvadas patvirtinu argumentais, 
kuriuos girdėjau Velykų atosto
gų metu iš prancūzų armijos at
sargos generolo, kuris aiškino, 
kad pasaulinis karas turi kilti, 
nes ekonominis merdėjimas jau 
priartėjo prie vakarų Europos 
slenksčio. Prigamintų gaminių 
nėra kur dėti, nėra eksportui 
rinkos. Labai dažnai yra šaukia
mos prekybos ministeriu konfe
rencijos dėl išplėtimo prekybos, 
ypač su Rusija, bet ji visiškai 
nekreipia dėmesio į prekybą su 
užsieniais, nes turi Įvairiausių 
žaliavų, kurių labai mažą dali 
tesunaudoja; didžiulius kiekius 
žaliavų parduoda užsieniui, gi iš 
užsienio mažai gaminių teperka, 
išskyrus vaistus ir chirurginius 
bei precizinius instrumentus. 
Jeigu Rusijai kas pasiūlo ūkinių 
mašinų, fabrikams įrengimų, ru
sai tik nusijuokia ir sako: “Jei
gu mes iš jūsų pirksime gami
nius, tai ką tada darys mūsų mu
žikai? Ar jūs norite, kad jie re
voliucijas keltų? Mums nieko 
nereikia, nes mūsų liaudis savo 
muskulais kalnus gali nuversti 
ir ežerus išsemti.” Karas bus 
žiaurus ir ilgas. Anglija siekia 
susprogdinti Rusiją ir Vokieti
ją iš vidaus proletarinėmis re
voliucijos bombomis. Vokietija 
varvina seilę, žvelgdama į Uk
rainos kviečių aruodus ir vergų 
masę. Prancūzai niekados neat
sisakys tų idėjų, kurių siekė Na
poleonas. Tada prancūzai karą 
nralaimėjo. bet per šį karą vo
kiečiai suklups prie Maskvos 
vartų. Busimąjį karą laimėti 
mums yra didelė galimybė, nes 
nereikės laužti Maskvos vartų 
nei devinti miesto — vokiečiai 
tai atliks, o vėliau pačių rusu 
juodoji masė tvarkysis.

Kaip su Lenkija?
Keletą kartų prašiau savo šei-
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darė, nes buvo priežasčių. Da
bar gi, po tokio ilgo delsimo, 
Kinijos pripažinimą visos Piet
ryčių Azijos valstybės palaiky
tų ne kokiu teisiniu aktu, bet 
tikru komunizmo pripažinimu. 
Tie, kurie priešinosi komuniz
mui, Malezijoj, Burmoj, Kam- 
bodijoj, Singapūre, Indonezijo
je ir t.t. būtų apvilti.

Pasitarimai su Mao per eilę 
metų kažkodėl nepasistūmėjo. 
Kanada žino Mao reikalavimus, 
bet Mao nepriėmė jokių Kana
dos pasiūlymų, kurie įgalintų 
mūsų valstybę jį pripažinti. Tai 
veda mus prie vieno labai reikš
mingo dalyko šiandieną. Visi 
norime taikos. Be taikos nė vie
nas negalime žvelgti priekin į 
sekančią kartą. Žinome, kad 
virš visko kybo branduolinio 
karo grėsmė. Atsakomybė, kuri 
tenka Kanados ministeriui pir
mininkui, gali būti suprasta tik 
tų, kurie tą vietą yra turėję. Jis 
atstovauja tai pusei, kuri užtik
rina mūsų valstybės ne tik vidi
nį, bet ir'išorinį saugumą.

Apgaulingas planas
Netikėtai, per ilgus metus ne

radusi taikaus susitarimo su vi
su pasauliu, Sovietų Sąjunga pa
siūlė planą, siekiantį apgauti 
daugelį žmonių Vakarų pasau
lyje. Nelauktai Sovietų Sąjun
gos vyriausybė pareiškė: “Ge
rai, mes dabar norime su jumis 
susitarti”. Aš tai esu matęs jau 
1945 metais. Prisimenu, Mo
lotovas San Francisco mieste, 
kai Jungtinės Tautos dar tik 
kūrėsi, sakė: “Niekad ir niekur 
daugiau neleisime viešpatauti 
tironijai...”

Niekad ir niekur nemačiau 
taip baimingų žmonių, kaip da
bar Rusijoje. Jie bijo. Jie žvel
gia į septynis ar aštuonis šim
tus milijonų kiniečių, gyvenan
čių jų kaimynystėje ir turinčių 
ilgiausią pasaulyje sieną su Ru
sija. Jie mato kiniečių kariuo
menės gausėjimą. Kasdien 
vyksta susirėmimai, kurie gali 
sukelti pasaulinį karą. Sovietai 
šiandieną štai ko siekia: jeigu 
jiems pavyktų susitarti su Va
karų valstybėmis, galėtų saky
ti komunistinei Kinijai: “Nema
nyk, kad mes karo atveju turė
sime antrą frontą Europoje — 
mes neutralizavome Vakarų 
valstybes.” Todėl planas, kurį 
siūlo sovietai, gali būti naudin
gas tik jiems patiems. Jis. mano 
manymu, net gali būti žalingas 
taikai išlaikyti, nes gali būti pa
naudotas taip, kaip Latvijos at- 
veiu. Sutartys buvo sulaužytos, 
kai tik tai tapo naudinga So
vietų Sąjungai. Kiekviena tokia

KIAUSKIE-
PATARS/MPADESW

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

“TŽ” 1970 m. 5 nr. buvo atspausdintas straipsnis apie Richard 
Wurmbrand, autorių šių knygų: “Tortured for Christ” ir “Christ in 
Communist Prisons”. Pasiteiravęs viename knygyne Hamiltone, pa
tyriau, kad ten tokių knygų nėra ir kad pardavėjas nieko apie jas ne
žino. Gal galėtumėte paskelbti kur tos knygos gaunamos?

čia paminėtos knygos yra jau gana plačiai paskleistos. Pirmosios 
atspausta net 250.000 egzempliorių. Redakcijoj turime 1969 m. laidą, 
mažo brošiūrinio formato, 143 psl. Leidėjas yra “Spire' Books”, Fle
ming H. Revell Company, Old Tappan, New Jarsey 07675, USA. Kai
na — 0.75 et. Antrosios knygos kaina — $1.25. Jos gaunamos dides
niuose knygynuose, turinčiuose religinių knygų skyrių, arba pasto
riaus Wurmbrando organizacijos centre “Jesus to the Communist 
World, Inc.”, Box 11, Glandale, California 91209, USA.

mininką platesnio paaiškinimo,
— tęsė svečias Oskaras. — Jei
gu Prancūzija laimėtų karą, ką 
gautų Lenkiją? Generolas pasa
kė: priklausys nuo jos diploma
tinio, politinio, ekonominio pa
jėgumo. Jeigu visas prancūzų 
statomas sąlygas išpildys, tai 
Lenkija laimės didelius žemės 
plotus nuo Baltijos iki Juodųjų 
ir Viduržemio jūrų. Vokietija 
atsistatys tik kunigaikštystėmis. 
Kitos mažosios tautos, kaip Bal
tijos valstybėlės ir Balkanai, 
gaus autonomijas Lenkijos pro
tektorate. Austrija laimės savo 
įtakon Čekoslovakiją. Vengriją, 
Albaniją ir dali Kroatijos. O jei
gu Prancūzija bei sąjungininkai 
pralaimės karą, bet jo nelaimės 
nei Vokietija, nei Rusija, tik 
laimės komunistinis režimas — 
grumsis su kapitalistiniu pasau
liu per daugelį metų.

Atsisveikinant
- Tada tėvelis nuvedė svečią į 
kamaraitę poilsiui. Sekmadienio 
rytas buvo saulėtas, bet šalto
kas. Tėvelis, prieš pusryčius pa- 
liuobęs gyvulius ir paukščius, 
papuošė kilimais porines ro
ges ir no pusryčių ruošėsi i Ne
makščius Mišių išklausyti bei 
supažindinti pusbrolį Oskarą su 
savo broliu Baltramiejumi, ku
ris gyveno Gegužiu vienkiemy. 
Svečias, atsisveikindamas su 

sutartis gali pasitarnauti tik So
vietų Sąjungas naudai, o Vaka
rų pasaulio taikos užtikrinimo 
viltims gali būti labai žalinga.

Kanados balsas
Pirmiausia norėčiau šiuo klau

simu Kanados parlamento pa
reiškimo. Antra, norėčiau ma
tuti Vakarų valstybes kalbant 
už dviejų rūšių narius Jungti
nėse Tautose: uz tuos, kurie gali 
kalbėti, ir tuos, kuriems nelei
džiama kalbėti. Nes kol Jungti
nės Tautos nepasisako prieš pa
darytą skriaudą, prieš tironiją, 
prieš pavergimą laisvę mylin
čių žmonių — baltiečių, ukrai
niečių ir kitų valstybių, tol So
vietų Sąjunga nesijaučia įparei
gota ką nors tuo reikalu daryti. 
Aš tai mačiau. Aš kalbėjausi su 
jais. Jie tiki į taiką. Ukrainoje 
aiškinau, kad jie turėtų leisti 
įsteigti Kanados generalinį kon
sulatą. Tokiu būdu lengviau pa
tenkintų tūkstančius kanadie
čių prašymų aplankyti savo tėvų 
gimtines. Aš sakiau: “Ar jūs 
esate nepriklausoma tauta?” Ir 
jie atsakė: “Taip, visiškai, be jo
kios abejonės.” “Tai kodėl jūs 
to nedarote?” “Tai, kaip čia pa
sakius. mes esame visiškai sava
rankiški, bet tokios svarbos 
klausimu dera ir labai dera gau
ti pritarimą bei sutikimą ir 
bendradarbiavimą Sovietų Są
jungos.”

Gerbiamieji, gerai darote pri
simindami savo laisvės didingą
ją dieną. Gerai, kad palaikote 
laisvės tradiciją, kuri buvo bū
dinga jums per šimtmečius. Ge
rai, kad pabrėžiate dabartinei 
kartai, jog suėjo 52 metai nuo 
to laiko, kai išsikovojote laisvę. 
Kol esate gyvi, neleiskite užge
sinti laisvės žiburių, rusenančių 
visoje Lietuvoje, kurios žmonės 
laukia dienos, kai didingieji lais
vės, teisingumo ir lygybės prin
cipai nepriklausomybės paskel
bimu vėl bus įgyvendinti.

(Si J. G. Diefenbakerio kalba bu
vo pasakyta Toronto Central Tech 
mokyklos salėje 1970 m. vasario 15 
d. minint Lietuvos nepriklausomybės 
52-ąją paskelbimo sukaktį. Ji buvo 
užrekorduota j magnetofono juostą. 
Lietuviškąjį vertimą paruošė kun. J. 
Staškevičius. Antraštės — “TŽ” re
dakcijos).

★ Čekoslovakijos vienuoliams 
bei dvasiškiams vėl pradėti da
ryti įvairūs spaudimai. Tai pa
aiškėjo iš memorandumo, kurį 
Slovakijos moterų vienuolynų 
viršininkės pasiuntė Čekoslova
kijos prezidentui Svobodai, ko
munistų partijos pirm. Husakui, 
slovakų ministeriui Colotkai ir 
kitiems vadovaujantiems asme
nims.

mumis, atkreipė dėmesį į mane 
ir paklausė: “Na, vaikine, ar ne
pamiršai, ką aš tavo tėveliui pa
sakojau praėjusią naktį?” Aš ty
lėjau. Tada svečias kreipėsi į tė
veli: “Duok man fa vaiką, aš iš 
jo padarysiu gudrų vyrą. Aš mo
ku slavų kalbas, prancūzų ir lo
tynų. Norėčiau, kad bent vienas 
tavo vaikas baigtų augštuosius 
mokslus. Klausyk, Juozai, duok 
man tą vaiką, aš per porą metų 
jį paruošiu aštuntajai klasei. 
Tau reikės sumokėti man už vai
kui duotąjį mokslą šimt$ auksi
nių rubliu, nes su popieriniais 
rubliais už dvejų metų gal kam
barių sienas klijuosime.” Tėve
lis griežtai atsisakė ir rankos 
mostelėjimu nuneigė visus 
mokslus: “Mano vaiko neviliok, 
nes aš noriu, kad mano vaikai 
būtų geri ūkininkai, be baimės 
galėtų užsidirbti sau duoną ir 
dykaduoniams miesčionims”.

Nuo šio atsisveikinimo dienos 
apie Oskarą Milašių ilgai nieko 
nežinojome. Tik Lietuvai atsikū
rus, išgirdome per spauda, kad 
jis yra Paryžiuje ir dirba Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje.

Red. pastaba. Atspausdinom 
dalį gautų atsiminimų, už kurių 
autentiškumą atsakingas tik au
torius. Redakcijai nebuvo įma
noma patikrinti, kiek juose tik
rovės ir kiek fantazijos. Nevis
kas derinasi su žinomais faktais.
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Gimsta kultūrinis ir religinis centras
AL. GIMANTAS

Šių metų “TŽ” 4 nr. su įdo
mumu perskaičiau Al. Gimanto 
straipsnį “Tikri ir netikri tauti
niai drabužiai”. Jo iškeltos min-
tys labai teisingos ir aktualios 
daugeliui tų, kuriems dar rūpi 
lietuvių liaudies meno išlaiky
mas. Tačiau “dėl šventos ramy
bės” daug kas nenori šio klausi
mo judinti ir palieka jį laiko 
tėkmei. Šia proga norėčiau ir aš 
keliomis mintimis pasidalinti. 
Tiesa, kad mūsų ansamblius, 
tautinių šokių grupes, chorus už
plūdo vadinami “kolchoziniai” 
tautiniai drabužiai. Tai įvairūs 
raudoni, geltoni, ryškių spalvų 
žali ir mėlyni — vieno tono, vie- 
no rašto, su didžiulėmis stilizuo
tomis gėlėmis ant prijuosčių. 
Visi daugiausia vieno stiliaus, 
nes taip ir pigiau, ir greičiau — 
išaudžia visam kolchozui kartu. 
Ir Lietuvoje šie drabužiai nėra 
populiarūs, bet žmonės perka ir 
siunčia tai, ką gauna, o mes be 
kritikos, be atrankos juos dėvi
me, nes taip pigiau ir grei
čiau... Vadovas dažnai palieka 
bejėgis prieš pastatytą faktą — 
tautiniai drabužiai jau yra. Net 
ir okupuotoje Lietuvoje tautinių 
drabužių kūrėjai/pamatę etno
grafinių ansamblių populiaru
mą, pradeda grįžti prie autentiš- 
kesnių drabužių, nors savaip 
juos stilizuodami.

Paskutiniaisiais metais Kana
doje apsilankę ansambliai iš Lie
tuvos sukėlė dar daugiau susirū
pinimo, nes kaikurios mūsų gru
pės pradėjo aklai juos sekti. 
Štai, mergaičių bliuzės trumpom 
rankovėm, sijonukai vienos spal
vos, iki kelių, platūs ir gražiai 
sukasi, o apatinis drabužis prie 
kelių sutrauktas, kad nesimaty
tų perdaug nuogų kojų (ukrai
niečių ir rusų Įtaka). Publikai tai 
patinka, nes nauja ir kitoniška, 
tad kodėl nesidžiaugti... Tuo 
momentu negalvojame, kad pra
randame savo autentiškumą bei 
originalumą. čia man prisimena 
“Nationbuilders - 68” programa 
Kanados valstybinės parodos 
metu, kur visus nustebino japo
nių pasirodymas. Po gražiai ir 
subtiliai įvairiaspalviuose kimo
no atlikto šokio i scena įėjo apie 
20 mergaičių blizgančiuose ryš
kiai mėlynuose mini-kimono ir

(Tęsinys iš pr. numerio)
Norint suprasti dabartinį Baž

nyčios šiandienėj imą, reikia tu
rėti galvoje keletą dalykų. Visų 
pirma - reikia atsiminti, kad 
Bažnyčia visados yra buvusi 
šiandieninė. Gal tik katakombų 
Bažnyčiai tiko šv. Povilo pasta
ba, kad “laikas yra trumpas”, 
todėl turėtų tie, “kurie turi 
žmonas”, gyventi “taip, lyg kad 
jų neturėtų; kurie verkia, lyg 
kad neverktų; kurie džiaugias, 
lyg kad nesidžiaugtų; kurie nau
dojasi šiuo pasauliu, lyg kad ne
sinaudotų, nes šio pasaulio iš
vaizda praeina” (1 Kor. 7, 29- 
31). Eschatologinė katakombų 
Bažnyčios nuotaika padarė ją 
rytdienine, t.y. laukiančia grei
to Viešpaties atėjimo. O rytdie
nos šviesoje kiekviena-šiandie
na (moterystė, turtas, vargas, 
džiaugsmas ir t. t.) nebetenka 
reikšmės. Ji nebuvo pirmųjų 
krikščionių neigiama, kaip tai 
darė eretikai stoicizmo ar plato
nizmo įtakoje, bet buvo pergy
venama kaip dužli, dėl kurios 
neverta perdaug sielotis. Tačiau 
kai tik Bažnyčia paliko kata
kombas, kai tik jai buvo suteik
ta teisė būti lygia su stabmel
dyste (313 m.), o ypač kai ji bu
vo imperatoriaus Teodosijaus 
380 m. pakelta į Romos valsty
bės religijos rangą, ji tučtuojau 
sušiandienėjo, prisiimdama ano 
meto dabartį su visu jos turi
niu. Ji nekovojo nei prieš ju
ridinę, nei prieš socialinę, nei 
prieš politinę ano meto sąrangą. 
Ji pasidarė ir savo viduje tokia, 
kokia buvo ano meto visuome
nė: vyskupai tapo teisėjais, dva
rų valdytojais, laikė vergų (net 
ligi VI š.), kovojo tarp saves, 
taip kad jau Konstantinas Didy
sis turėjo juos drausti ir gėdin
ti (plg. jo laišką Tiro susirinki
mo vyskupam).

Ir tai buvo visais amžiais. Kai 
visuomenė buvo feodalinė, ir 
Bažnyčia buvo feodalinė; kai vi
suomenė virto kapitalistine, ir 
Bažnyčia apsivilko kapitalistinė
mis lytimis; kai visuomenė de- 
mokratėja, demokratėja ir Baž
nyčia. Garsusis “aggiornamen- 
to” nėra tad toks jaunas, kaip 
iš sykio atrodo. Ir kitain nė bū
ti nedali, nes Bažnvčia būna pa
saulyje ir savo viršine išvaizda 
bei saran«a ii vra tokia, koks 
yra nasaulis. Religiia — taigi ir 
krikščioniškoji — niekad nevali 
pralenkti kultūros, nes iš kur «i 
ji imtų pavidalu savai išraiš
kai’ ct. Šalkauskio mint’s, kokia 
kultūra, tokia ir religija, yra 
nuostabiai Pilianrasmė ir at
skleidžia pačią Bažnyčios šian- 
dienėiimo esmę. Bažnvčios šian- 
dienėiimas vra amžinas wks- 
mas. Kintant pasauliui, kinta ir 
Bažnvčia. Prisirišti prie to. kas 
praėję, reiškia nesuprasti Baž- 

vėl pakartojo to pat šokio kažku
rias figūras. Publika labai plojo, 
nes tai nauja ir nematyta. Bet 
ant rytojaus “Toronto Daily 
Star” nupeikė tą neapgalvotą ja
ponių pasirodymą, pabrėždamas, 
kad japonės suvulgarino savo 
šokį ir išjuokė gražųjį kimono.

Tautinis drabužis, kaip ir šo
kis, yra gimęs ir išaugęs tautoje. 
Ir vienas, ir kitas parodo tautos 
kūrybingumą, charakterį, gyve
nimo būdą. Tad jie turi sutapti 
ir papildyti vienas kitą. Kaip ja
ponės savo ilguose, siauruose ki
mono ir nepatogiu apavu neban
do šokti polkos, taip ir mums ne
reikalingi trumpi sijonukai de
monstruojant publikai lietuvių 
liaudies šokius, imituojančius 
daugiausia ūkio darbus. Taip pat 
ir pramoginiame šokyje nėra nei 
šuolių, nei kitokių įmantrių 
žingsnių, kuriems ilgas drabužis 
būtų kliuvinys.

Lietuvių tautiniai drabužiai 
puošnūs, turtingi ir taip daug 
kuo skiriasi nuo kitų tautų, kad 
savo originalumu bei įvairumu 
labai dažnai pirmauja. Daug kar
tų teko dalyvauti įvairiuose 
tarptautiniuose festivaliuose, 
kur mūsų tautinis drabužis buvo 
dėmesio centre kaip skoningas, 
meniškas ir puošnus. Tiktai 
mums patiems reikia išmokti 
branginti tai, kuo kiti gėrisi, o 
ne savo noru prastinti ir “unifor- 
minti” jieškant naujybių ir patai
kaujant savai publikai. Pabrėžiu 
savai, nes svetimiem mes labiau 
imponuojame tokie, kokie iš tik
rųjų esame.

Tremtyje turime keletą audė
jų, kurios išaudžia puikius dra
bužius. Kanadoje turime ir liau
dies meno žinovus p. p. Tamošai
čius, kaip pabrėžia p. Al. Giman- 
tas. Jų audiniais žavisi daugelis, 
o atvykusieji iš Lietuvos prisipa
žįsta, jog tokie drabužiai jiems 
būtų per didelė prabanga.

Greitai artėja laikas, kai an
samblių, chorų bei tautinių šo
kių grupių vadovais bus jau čia 
užaugęs jaunimas. Kaip juos pa
ruošime? Labai mažai kuris 
orientuojasi esamoje padėtyje. 
Al. Gimanto straipsnyje pasiūly
tos mintys bei priemonės — kuo 
daugiausia jaunimo supažindinti

ANTANAS MACEINA

BAŽNY
nyčios ir pasaulio santykių. Gy
venti vakardiena reiškia gyventi 
tuo, kuo pasaulis nebėra, 
ir tuo pačiu virsti sekta. Visuo
tinė Bažnyčia, kokia save laiko 
Kat. Bažnyčia, negali pakęsti 
vakardienos. Todėl ji ir kinta 
kartu su pasauliu, kiekvieną sy
kį apsivilkdama naujomis kultū
rinėmis formomis. Tai savaime 
suprantamas, Bažnyčiai prigim
tas ir būtinas dalykas. Jokių 
ypatingesnių ginčų ar abejonių 
čia būti negali.

Ir visdėlto kokia gilia tragi
ką yra pažymėtas šis šiandienė- 
jimas! Kadangi visas pasaulis 
yra pikto persunktas (plg. 1 
Jon. 5, 19), todėl ir formos, ku
riomis apsivelka Bažnyčia, yra 
šio pikto paliestos. Tiesa, mes 
tikime “šventą... Bažnyčią”. 
Tačiau šis šventumas tinka jai 
tik kaip Kristaus Kūnui, o ne 
kaip regimai bendruomenei isto
rijoje. Bažnyčia yra šventa savo 
esmėje, nes ji yra ne kas kita 
kaip pats Kristus. Bet ji nėra 
šventa savo apraiškose, kurios 
visos yra pasiimtos iš pasaulio. 
Savo apraiškose Bažnyčia yra 
ne tik nešventa, bet dažnai ji 
yra net klaidinga savo pažiūro
se (plg. senas pažiūras į moterį, 
į kūną, į gamtinio pasaulio są
rangą ir t.t.), nes šias pažiūras 
ji yra pasiėmusi iš pasaulio. Ji 
kartais yra net neteisinga ir 
peiktina savo elgesyje (plg. ver
gijos palaikymas ir vergu parda
vinėjimo pateisinimas XVII š., 
simonijos paprotys, vyskupų 
virtimas kunigaikščiais, jų gy
vensena ir t.t.), nes šį elgėsi ji 
taip pat yra pasiėmusi iš pasau
lio. Ji galop yra dažnai be sko
nio ir be grožio savo kulte (plg. 
kareivių “muštras” Šv. Petro 
bazilikoje popiežiaus Mišių me
tu dar net Piiaus IX laikais, 
operetinės muzikos isigalėiimas 
pamaldų metu XVIII-XIX š.. vi
sokių menkaverčiu statulėlių 
prikimšimas ant altorių, džiazo 
muzika ir visoks vaipymasis mū
sų dienomis ir t.t.), nes visas šis 
šūnmenis yra taip pat pasiimtas 
iš pasaulio, šiandienėjimo vvks- 
me Bažnyčia virsta kiekvieną 
svki dabartine, t.y. tokia, koks 
dabar yra ir pasaulis. Bet pa
saulis visados yra pilnas blogio 
— vakar, šiandien ir rvtoj. Šis 
tad blogis įsiveržia ir į Bažny
čia šiandienėjimo vyksmu.

Tragiška čia yra tai. kad Baž
nyčia iš anksto negali pastebėti, 
kokios kultūrinės pasaulio lytys 
vra klaidingos, nedoros, negra
žios. Kadangi šios Ivtys vyrauja 
pasaulyje, todėl Bažnyčia jas ir

Vasario 16 proga Kanados lietuviai Toronte įteikė Lietuvos nepriklausomybės medalį buvusiam Ka
nados min. pirmininkui J. G. Diefenbakeriui, o jo žmonai — dail. Juozo Bakio skulptūrą ir gėlių. Iš 
kairės: minėjimo programos pranešėja I. Sernaitė-Meiklejohn, KLB Toronto apylinkės valdybos 
pirm. L. Švėgždaitė, KLB valdybos pirm. dr. S. Čepas, J. G. Diefenbakeris, jo žmona ir R. Sakalaitė, 
laikanti skulptūrą Nuotr. S. Dabkaus

"TIK V I E N E R I METAI"

Algirdas J. Kasulaitis, VLIKo 
narys ir Krikščionių Demokratų 
Sąjungos, sako pagrindinę kalbą 
Vasario 16 minėjime Toronte

su lietuvių tautinių drabužių rai
da ir jo autentiškumu yra labai 
puikios ir aktualios. Svarbu, kad 
tai neliktų keleto skaitytojų 
mintyse, bet sutelktų daugiau 
dėmesio ir įgautų aktyvias for
mas.

Interview vietoje

ČIOS TRAGIKĄ
prisiima, nes kitaip ji negalė
tų eiti “į visą pasaulį”. Ir tik 
po ilgesnio laiko, kai pasaulyje 
kyla naujų lyčių, Bažnyčia įžiū
ri, kas jos išraiškose yra bloga, 
ir pradeda taisytis. Betgi šis tai
somasis yra ne kas kita, kaip 
vienų lyčių pakeitimas kitomis 
— taip pat ydingomis, klaidin
gomis, neskoningomis ir net ne
doromis. Menkas pavyzdėlis. 
Šiandien daugelyje Europos 
bažnyčių Komunija priimama 
stovint. Senas paprotys klauptis 
buvo augščiausios pagarbos iš
raiška, vartojama tik Dievo at
žvilgiu arba žmogaus, kai jis lai
mina Dievo vardu (dvasiškiai, tė
vai). Tačiau šis paprotys gali 
būti suprastas ir kaip žmogaus 
vergiškumo išraiška Dievo at
žvilgiu, ypač tada, kai Dievo vie
toje stovi Jo vardu veikiąs žmo
gus (popiežius, vyskupas). Tuo 
tarpu krikščionybėje žmogus 
Dievo atžvilgiu yra ne vergas, 
bet draugas (plg. Jon. 15, 14- 
15). Draugui gi nedera pulti 
ant kelių prieš draugą. Mūsų 
tad laikais, kada žmogaus ver
tė bei kilnumas ypatingai pabrė
žiami, Bažnyčia taip pat griebia
si tokio pabrėžimo formų, įves- 
dama paprotį Komuniją priimti 
stovint. Juk stovėjimas arba at
sistojimas yra taip pat pagarbos 
išraiška: atsistojame valstybės 
galvai pasirodant; atsistojame 
svečiui mus aplankant; atsisto
jame sveikindamiesi ir t.t. Ko
dėl tad negalėtume stovėti, 
Kristui ateinant į mūsų būtybę 
Komunijos pavidalu? Tačiau tik 
po kurio laiko pajėgsime su
vokti. kad atsistojimas yra gry
nai humanistinė pagarba: kad 
jis yra tik pagarba, bet ne gar
binimas; kad jis priklauso, teo
logiškai kalbant, nebe latrijai 
(latria — pagarba, reiškiama 
vienam tik Dievui), o dūli jai (dū
lią — pagarba, reiškiama šven
tam žmogui) ir todėl nuosekliai 
derinasi su dabartinio žmogaus 
polinkiu pergyventi Kristų dau
giau kaip žmogų, mažiau kaip 
Dievą, ir Komuniją laikyti dau
giau nuota. mažiau auka, šian
dien betgi visa tai įsisąmoninti 
beveik neįmanoma, nes visi esa
me plintančio humanizmo pa
gauti. Jo pagauta darosi ir Baž
nyčia. religines garbinimo for
mas paversdama humanistinė
mis pagarbos formomis.

Klaida tad manyti, kad šian- 
dienėiimo vyksmas jau tuo pa
čiu reiškia ir Bažnvčios atsinau
jinimą bei jos nažaneą. Anaip
tol! Jis reiškia tik pasikeitimą— 
daugiau nieko. O ar šis pasikei

1969 m. pabaigoje išėjo iš 
spaudos Stalino dukters Svetla
nos antroji knyga “Only One 
Year”. Labai gaila, kad copy
right teisė neleidžia nei dalelės 
tos knygos be raštiško leidimo 
panaudoti, išskyrus trumpas ap
žvalgas — recenzijas.

Pats Svetlanos pabėgimas ne
buvo jokia rizika - odisėja. Indi
joje, Delhi mieste, sovietų am
basados personalui puotaujant, 
Svetlana pasišaukė taksi ir už 
keleto minučių jau buvo JAV 
ambasadoje, vėliau Romoje ir 
t. t. Tuo tarpu dalis lietuvių 
kitados iš šventosios uosto žve
jų nedidukais kuteriais, apglė
bę savo vaikučius, plaukėme 
audringa jūra Danijos-švedijos 
link. Daugumai tai buvo labai 
pavojinga ir sunki odisėja.

Pati svarbiausia šios knygos 
reikšmė yra ta, kad joje Svet
lana labai aiškiai ir įtikinančiai 
parodo, kas ją paveikė apsi
spręsti taip svarbiam žygiui-pa- 
bėgimui. Iš pat mažens ji buvo 
auklėjama ateistinėje dvasioje. 
Daug metų gyveno Kremliuje 
ir mažai turėjo progos susitikti 
su užsieniečiais. Prieš pabėgi

timas yra sykiu ir atsinaujini
mas bei tobulėjimas, tai priklau
so nuo to, kiek vertingos yra 
naujos formos; vadinasi, kiek 
jos yra pajėgios būti tiesos, gė
rio, meilės, grožio, teisingumo 
išraiškomis. Juk nekiekviena 
pasaulio sukurta forma, tegu ji 
oūtų ir naujutėlė, yra lygiaver
tė. Kartais senos formos yra žy
miai vertingesnės, negu naujo
sios. Pasaulyje juk esama išti
sų kultūros nuosmukio tarps
nių. Jeigu Bažnyčia imasi savai 
išraiškai priemonių kaip tik iš 
tokio smukusio tarpsnio, ji sa
vaime prisiima menkaverčių 
formų ir smunka kartu su pa
sauliu. Todėl dabartinis šiandie
nėjimo vyksmas gali būti kaip 
tik jos atsinaujinimo priešginy- 
bė. Jis gali reikšti Bažnyčios 
nuosmukį toje ar kitoje ar net 
visose srityse, štai kodėl dabar 
ir pasigirsta nevienas baimingas 
balsas, laikąs šiandieninį Bažny
čios sambrūzdį jos nuosmukiu.

šių balsų negalima nepaisyti, 
nes Bažnyčios istorijoje juk esa
me turėję nevieną nuosmukį. 
Kodėl tad tokis nuosmukis ne
galėtų pasikartoti ir šiandien? 
Pvz. teologija, palyginta su vi
duramžiais arba ir Su XIX—XX 
š. sąvarta, šiandien yra aiškiai 
smukusi. Tas pat pasakytina ir 
apie hierarchijos santykius (po
piežius — vyskupai — kunigai) 
tarp savęs, kurie labai primena 
Konstancos susirinkimo tarps
nį, kai trys popiežiai kovojo vie
nas su kitu, palaikomi būrio sa
vų šalininkų. Be abejonės, nuo
smukio tarpsniai paprastai esti 
lydimi tikro atgimimo. Galimas 
daiktas, kad toks atgimimas at
eis ir dabar. Tačiau apie tai pa
sakys tik istorija. Kaip mes tei
siame praėjusius amžius, taip at
einantieji amžiai teis mus. Tuo 
tarpu viena tik aišku, kad tapa
tinti šiandienėjimą su atsinauji
nimu reiškia nesuvokti šiandie
nėjimo esmės.

Kad šis pavojus mus dabar ty
ko, matyti jau ir iš to, jog esa
me pasidarę labai kritiški praei
ties atžvilgiu, tačiau esame nuo
stabiai nekritiški dabarties at
žvilgiu. Dabartinis Bažnyčios 
šiandienėjimas vis labiau virsta 
mada, kai be atodairos prisiima
ma visa, kas pasaulio pagamin- 

* ta. Ar šie gaminiai betgi yra pa
jėgūs reikšti šventą ir nekinta
mą Bažnyčios esme, dažniausiai 
neklausiame. Todėl tokie iškry
pimai, kaip teologijos profeso
rių (H. Kueng Tuebingene) pro
testas prieš popiežiaus encikli
ką “Humanae vitae”, teologijos 

mą jinai gyveno su savo vaikais 
Maskvoje, palyginti, nebloga
me apartamente ir gavo tėvo po
mirtinę pensiją. Be to, Maskvos 
priemiestyje naudojosi valdžios 
parūpintu vasarnamiu.

Nežiūrint ateistinio išauklė
jimo, jinai 1963 m. apsikrikš
tijo, o vėliau, viską palikusi, pa
sitraukė į Vakarus.

Labai gaila, jog Lietuvoje ir 
aplamai už geležinės uždangos 
niekas negalės šios knygos skai
tyti, nes ji ten nebus įsileista 
kaip “nuodas” komunizmui. 
Įdomu ir tai, kad šios knygos 
rankraštį net du kartu yra per
rašiusi mašinėle lietuvaitė Leo
kadija Maciūnaitė.

Naujoji Stalino dukters kny
ga, matyt, yra didelis akibrokš
tas Kremliui, nes pasirodžius tai 
knygai tuoj buvo atimta iš jos 
Sovietų Sąjungos pilietybė. Ofi
cialūs pareigūnai sako, kad Svet
lana esanti psichiškai nesveika. 
Tai pareiškė ir Kosyginas vieno 
apsilankymo proga Niujorke. 
Jeigu Svetlana būtų dabar Mask
voje, neabejotinai atsidurtų psi
chiatrinėj ligoninėj, kaip ir kiti, 
drįsę pasakyti tiesą. O. Ž.

profesorių (P. Lengsfeld Muen- 
steryje) vieša agitacija už socia
listų partiją, jaunų kunigų mel- 
d imas is už Ho-Chi-Minh (Šv. Bo- 
nifacijaus bažnyčioje Muenste- 
ryje 1969 m. rugs. 21 d.), rūky
mas Mišių metu (Olandijoje), ir 
apreiškia si nekritinį nusistaty
mą, kuris pasaulio formų nau
jumą tapatina su jų vertingumu 
ir visa, kas nauja, jau tuo pačiu 
laiko galima įvesti į Bažnyčią, 
jos neaptemdant ir neiškrei
piant. Šiandienėjimo vyksme at
rankos principas galioja visu 
svoriu. Tačiau tai neįsisąmoni
name, todėl aplinkui mus vyks
ta kartais juokingų, kartais net
gi apgailėtinų dalykų.

Skaudžiausia tačiau yra tai, 
kad šios kritikos nuovokos la
biausiai dabar yra netekę kaip 
tik kunigai. Jie taip lengvapė
diškai pateisina maištą prieš po
piežių (Romą) ir vyskupus (plg. 
Chur, Šveicarijoje), partizaninį 
karą, dėjimąsi su komunistais 
(dialogas ir bendradarbiavimas), 
komunizmo derinimą su krikš
čionybe, tarsi būtų pamiršę, kad 
tokios rūšies ‘šiandienėjimo’ bū
ta Rusijoje po revoliucijos (ku
nigų Kalinovskio, Krasnickio ir 
Vvedenskio vadovaujama vad. 
“Gyvoji Bažnyčia”), jo būta Vo
kietijoje nacionalsocializmo me
tais (plg. katalikų teologų, kaip 
K. Adam ir M. Schmauš, pro
testantų teologų, kaip W. Elert 
und W. Stapel, raštus, kuriuose 
“kraujo ir žemės” principą mė
ginta įjungti į žmogaus santy
kį su Dievu ir rasti net Apreiš
kime); kad jo esama ir šiandien 
komunizmo valdomuose kraš
tuose (plg. Lenkijoj “Pax” sąjū
dis).

Juk argi nemoderniškai skam
ba šis sakinys: “Mes esame iš
vakarėse didžių įvykių Bažny
čioje, išvakarėse tikros revoliu
cijos Bažnyčioje”? Argi šio sa
kinio turinio nekartoja šiandien 
šimtai teologų ir tūkstančiai pa
mokslininkų? O šis sakinys yra 
parašytas 1922 m. Rusijoje kaip 
tik vieno iš minėtos “Gyvosios 
Bažnyčios” vadų (kun. Kalinovs
kio), kurie mėgino — irgi nuo
stabiai nekritiškai — sušiandie- 
nėti komunizmo atžvilgiu! Ne- 
kritinis sušiandienėjimas pa
miršta pagrindinį istorinio Baž
nyčios buvimo dėsnį, kad pasau
lis nekenčia Bažnyčios, kaip jis 
nekenčia nė Kristaus, ir kad to
dėl kiekvienas sušiandienėjimas, 
kuris išvirsta į prisitaikymą, 
graso Bažnyčiai visišku pralai
mėjimu. Vaizdingai kalbant, ne
galima Viešpaties šventyklon 
įmūryti “pragaro vartų”, neno
rint, kad šie vartai pakeistų pa
čią šventyklą, paversdami ją 
Belzebubo maldaviete.

(Bus daugiau)

Kai girdime tiek daug kalbų 
apie kaikur tikrą, kaikur tikta- 
riamą amerikinių vyskupijų nu
tautinimo darbą' arba skriau
dimą tautinių mažumų, miela 
išgirsti, kad esama ir pozityvių 
atvejų, kur tautinės mažumos 
respektuojamos ir su jų pagei
davimais skaitomasi. Tiesą sa
kant, šis autorius jau eilę metų 
spaudoje vis prakalba ta tema", 
bandydamas teigti, kad mūsų 
tautinės parapijos yra ir bus 
tik tokios, kokiais esame ir mes 
patys. Jei mes patys jas rem
sime, išlaikysime, kažin ar ra
sis bent vienas vyskupas, kuris 
dės pastangas tokią gyvą para
piją uždaryti ar paversti gry
nai teritorine. Jau nevieną kar
tą teko spaudoje stebėtis -nere
tu triukšmu, skelbiančiu tas vi
sas skriaudas, pamirštant, kad 
eilėje atvejų tikrosios priežas
ties reikėtų j ieškoti mūsų na
cių tarpe, bet ne kurijų rašti
nėse.

Pajėgė Įtikinti
Štai, Detroito lietuvių atve

jis. Praeinantis greitkelis atima 
vieną iš trijų esamų lietuviškų 
bažnyčių. Lietuviai parapijiečiai 
buvo pastatyti prieš nemalonų 
faktą: šventovė griaunama, 6 
kaip bus su nauja — ar vysku
pas leis statyti? To dar neužten
ka, svarbu, kad naujoji taipgi 
gautų lietuviškas teises, nelik
tų teritorine, tik su teise lietu
viams turėti lietuviškas sekma
dienio Mišias. Pradžioje vysku
pija lietuvių sumanymui nebuvo 
jau taip labai prielanki. Buvo 
nurodyta, kad tautinės parapi
jos nykstančios, kad žmonės išsi
kelia iš miesto, kad mažėja para
pijiečių skaičius. Pavyzdžiu bu
vo nurodytas lenkų atvejis. Jie 
miesto ribose turėję 36 parapi
jas. Iš jų šiandien pilnai vei
kiančios — vos šešios. “Taigi, ar 
jūs, lietuviai, manotės esą kito
kie? Išnyksite ir jūs ...” Ne, lie
tuviai su tokia mintimi nesu
tiko. Įvyko gausus parapijiečių 
susirinkimas, kuriame arkivys
kupui kardinolui atstovavo vie
nas jo pavaduotoju vyskupų. 
Platokai ir atvirai išsišnekėjus, 
pasikeitus nuomonėmis, vysku
pas pamatė, kad žmonių nusista
tymas vienbalsis ir nesikeičian
tis: norima turėti savą lietuviš
ką bažnyčią, su visomis tautinės 
parapijos teisėmis ir privilegijo
mis. Neilgai trukus, atėjo iš kar
dinolo ir galutinis atsakymas — 
sutinka su lietuvių nusistatymu.

Kultūros centras •
Dabar jau rūpinamasi ne vien 

tik bažnyčios, klebonijos, bet ir 
dar vieno — jaunimo ar kultū
rinio centro statyba parapijos 
ribose. Pradžioje vyskupija ne

A t A
STASEI ŠUKAITI EN EI mirus, vyrui ANTANUI, 

seseriai MARYTEI, broliams JONUI ir POVILUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Agurkiai O. ir P. Savickai

Stabingiai Januškevičiai

Jungtinis Toronto "Varpo” ir Prisikėlimo parapijos choras atlie
ka muz. Br. Budriūno kantatą "Lietuvos šviesos keliu” Vasario 16 
minėjime. Dirigentas — V. Verikoitis, solistai — J. Vaškevičius 
(kairėje) ir L. Marcinkutė, akompaniatorius — J. Govėdos. Cho
ruose dalyvauja nemažai ir jaunimo Nuotr. S. Dabkaus

labai buvo palanki šiam projek
tui, bet ir šioje plotmėje lietu
viams nenusileidus, atrodo, jau 
jokių kliūčių nėra, ir leidimai 
bei visi pritarimai to viso lietu
viškojo religinio ir kultūrinio 
centro statybai yra gauti.

Tai įrodymas, kad neužtenka 
tuščių šūkavimų, piketavimų. 
Kai visa yra remiama vienbalsiu 
pritarimu, darbu, piniginiais įsi
pareigojimais, — galima viską 
atlikti, jei tik vietinė tikinčių
jų bendruomenė yra pajėgi, šio 
kontinento gyventojai, neišski
riant nė pačių augštųjų bažny
tinių dignitorių, yra labai prak
tiški žmonės. Vieni žodžiai jų 
neįtikina, norima konkrečių dar
bų, talkos, pritarimo, Įsiparei
gojimo. Jei šie visi elementai 
yra jungiami su teisėtu reikala
vimu, jis niekad nebus atmes
tas.

Mokyklos ir pamaldos
Turbūt tą patį būtu galima 

taikyti ir lietuviškų parapijų 
mokykloms dėl lietuvių kalbos 
dėstymo. Jei užteks reikalaujan
čių tėvų, jei bus rasta papildo
mų lėšų toms pamokoms, vargu 
ar ir “užkietėjęs” klebonas ga
lės priešintis daugumos valiai, 
teisėtam reikalavimui, nors tai 
būtų ir kasdieninės pamokos. 
Tas pats turbūt ir su religine 
lietuviška praktika. Jei užteks 
tautiečių dvejom, trejom sekma
dienio Mišiom, aišku, jos bus 
laikomos lietuvių kalba. Bet jei 
savieji nelankysime lietuviškų 
pamaldų, jei lietuviškų Mišių da
lyviai retės. aišku, bus pereita 
prie anglu kalbos, kad ir aplin
kiniai tikintieji galėtų daly
vauti.

Patys esame kalti
Žodžiu, labai daug priklauso 

nuo mūsų pačių, tikinčiųjų. Sun
ku, labai sunku būtų patikėti, 
kad klebonai ar vyskupai visiš
kai nesiskaitytų su daugumos 
valia, pageidavimais ar net rei
kalavimais. Jei savieji pilnai pa
jėgūs išlaikyti savas bažnyčias, 
visą parapijinį, organizacinį gy
venimą, kas drįs lietuvišką šven
tovę atiduoti svetimiesiems? 
Detroito lietuvių pavyzdys 
griauna tą mitą, kurį neretas 
esame susidarę ar jau taip nusi
teikę, kad kas nors mus prievar
ta nori nulietuvinti, Įjungti į vie
tinę bendrąją aplinką, vietinę ti
kinčiųjų bendruomenę. Jei tik 
norėsime, visados tokiai akcijai 
pajėgsime atsispirti. Čia jau mū
sų pačių apsisprendimas ir įsipa
reigojimas. Kodėl visada turime 
kaltinti kitus, kai neretu atveju 
bijome prisipažinti, jog pagrin
dinės parapijų nulietuvėjimo 
priežastys glūdi mūsų pačių 
tarpe.
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® PAVERGTOJE TFYffiJI;
akinę socialistinę visuomenę”. Mums 
yra įdomesnis “Gimtojo Krašto” 
prasitarimas, kad parodoje “yra keli 
šimtai Lietuvos fotografų nuotraukų, 
akivaizdžiai pasakojančių apie Ne
muno kraštą”. Lankytojams su nuo
traukomis supažindinti Vašingtonan 
išsiųstas Vilniuje leidžiamo “Švytu
rio” žurnalo atsakingasis sekr. Osval
das Aleksa. Iki rugsėjo mėnesio pa
roda bus surengta Niujorke, Čikagoj, 
San Francisco, San Antonio ir New 
Orleans miestuose.

GRIŽO J. č. NORVAIŠOS
Kauniečiai Jūratė ir Česlovas Nor

vaišos grįžo iš 10 dienų trukusios 
viešnagės V. Vokietijoje. Jie dalyva
vo trijuose V. Vokietijos šokių Są
jungos surengtuose tarptautiniuose 
konkursuose. Tradicinėse Europos 
taurės varžybose Miunchene J. Č. 
Norvaišos išsikovojo IX vietą, pra
lenkę belgų, italų, olandų, prancūzų, 
šveicarų, vokiečių poras, šeštąsias 
vietas Pabaltijo pramoginių šokių 
čempijonai J. č. Norvaišos laimėjo 
Garmisch Partenkircheno klasikinių 
ir Pfortsheimo P. Amerikos šokių 
varžybose, šį kartą išvyka nebuvo 
sėkminga kauniečių gydytojų porai.

ĮKYRI PROPAGANDA
Vasario 6 d. buvo sušauktas Kauno 

miesto partinės ideologijos darbuoto
jų pasitarimas, kuriame pagrindinį 
žodį apie sovietų kompartijos centri
nio komiteto tezes Lenino šimtosioms 
gimimo metinėms ir ideologinio dar
bo uždavinius tarė kompartijos šio 
miesto komiteto sekr. A. Umbrasas. 
Pranešimą apie kaikurias komunistų 
ir darbininkų partijų tarptautinio ju
dėjimo problemas padarė vilniškės 
kompartijos centrinio komiteto lek
torių grupės vadovas K. Tumėnas. 
Pasirodo, partinio “švietimo” siste
moje mokosi daugiau kaip 40.000 
kauniečiu. Lenino gyvenimui, politi
nei veiklai, teoriniam palikimui stu
dijuoti Kaune yra įsteigtos 126 mo
kyklos bei rateliai ir 70 nuolatos vei
kiančių seminarų. Propagandinės 
paskaitos organizuojamos didžiosiose 
Kauno įmonėse, “žinijos” draugija 
su įmonių ir įstaigų komunistais su
rengė net 67 konferencijas, kuriose 
pagal Lenino mokymą buvo nagrinė
jamas darbo našumo kėlimas, techni
nė pažanga ir socialistinis lenktynia
vimas. Lenino garbinimas yra pasie
kęs liguistą pobūdį Kremliaus pro
pagandinei naudai. Maskvon išsiųs
ti septyni Lietuvos saviveiklininkų 
kolektyvai pvz. koncertą Leninui pra
dėjo šūkiu: “Sveika būk, mylima 

s Maskva, tau laimės linki Lietuva!” 
Lietuviai kompozitoriai Lenino šimta- 
jam gimtadieniui paskubomis kuria 
kantatas, dainas ir oratorijas, moks
lininkai Lietuvos miestuose rengia 
specialias konferencijas. Vilniaus pa
rodų rūmuose jau prieš keletą savai
čių buvo atidaryta Leninui skirta dai
lės darbų paroda. Skulptoriai ruošia 
Lenino paminklus Kaune ir Šiauliuo
se. Toks besaikis Kremliaus įsakytas 
Lenino garbinimas visiškai subanali
na jo asmenį. Jeigu šiandien Leninas 
galėtų prisikelti mauzolėjuje, su bo
tagu rankoje išvytų iš Kremliaus so
vietinio komunizmo pardavėjus, 
prievarta brukančius jo vardą ir idė
jas savo griūvančiai imperijai gel
bėti.

KAVINĖ PRIE VIENUOLYNO
Senasis Pažaislio vienuolynas da

bar yra paverstas M. K. Čiurlionio 
dailės muzėjaus skyriumi. 1969 m. 
gruodžio 29 d. buvo apsvarstytas ar
chitektės S. čerškutės Pažaislio an
samblio atnaujinimo projektas, nu
tarta sudaryti apsauginę šio architek
tūrinio paminklo zoną, griežtai pa
smerktas sumanymas statyti kavinę 
jos ribose. Deja, buitinių paslaugų 
projektuotojai nepaiso senosios ar
chitektūros gerbėjų. Tai mums liudi
ja “Literatūros ir Meno” 6 nr. pa
skelbtas protesto laiškas, kurį pasi
rašė Architektų Sąjungos Kauno sky
riaus valdybos pirm. S. Abramauskas, 
aštuoniasdešimtmetį atšventęs liau
dies dailininkas P. Galaunė, rašytojas 
J. Grušas, M. K. Čiurlionio dailės mu
zėjaus direktorius P. Stauskas ir šio 
muzėjaus skyriaus Pažaislio architek
tūrinio ansamblio vedėjas I. Kyman
tas. Pasirodo, atitinkamos įstaigos 
jau patvirtino 18 metrų augščio ka- 
vinės-restorano planus ant Kauno 
marių kranto. Laiško autoriai įspėja 
visuomenę: “Mūsų manymu, kavinę- 
restoraną tikslingiau statyti kitoje, 
ta^ reikalui tinkamesnėje vietoje, 
kad atsitiktiniai statiniai nesudarky
tų istoriškai susiformavusios aplin
kos bei pastatų, savo architektūra or
ganiškai įaugančių į aplinką. Siūlome 
kompetentingoms organizacijoms iš
aiškinti šį nesusipratimą, kad nebū
tų padaryta sunkiai pataisoma klai
da.” V. Kst.

ARTĖJANTIS JUBILĖJUS
Š. m. gruodžio 31 d. Vilniaus aka

deminiame operos ir baleto teatre 
tradiciniu G. Verdi “Traviatos” 
spektakliu bus atžymėtas lietuvių 
profesinės operos penkiasdešimtme
tis. Šią temą ir aplamai lietuvišką
jį operos teatrą paliečia “Tiesos” 
sausio 17 d. laidoje paskelbtas pasi
kalbėjimas su žymiuoju bosu-barito- 
nu Vaclovu Daunoru. Iki sukakties 
galbūt bus užbaigti statyti naujieji 
operos ir baleto teatro rūmai Vilniu
je. Pabrėžęs pirmtakų indėlį lietu
vių teatrui ir jų paliktą atsakomybę 
jaunajai menininkų kartai, V. Dau
noras samprotauja: “Tikiu, ne temi
nė įvairovė, ne premjerų margumy
nas patraukia ištikimąjį žiūrovą. Jie 
visų pirma vertina didžiąją teatro 
vertybę — muziką, solistų, baleto 
meistrų meną. Todėl repertuare ne
turėtų būti stulbinančių šuolių, eks
perimentinių trumpalaikių žybtelė
jimų. Klasika yra tas augščiausias 
pamatas, kuris iškelia ir ugdo atli
kėją, čia nestinga humanistinių min
čių, muzikos skambėjime — didi 
emocinė jėga. Jų daug — tokių še
devrų, kurie, kaip Bethoveno IX 
simfonija, yra niekad neišsenkanti 
augščiausio estetinio pergyvenimo 
versmė. Daugiau sėkmės linkėčiau 
mūsų nacionalinės muzikos kūrė
jams, lietuviškų operų ir baletų au
toriams. Meninis turimų kūrinių ly
gis, o taip pat gimstantieji veikalai, 
reikia manyti, būtų skambesni, jei, 
juos kuriant, labiau būtų pažįstama 
teatro specifika, glaudžiau bendrau
jama su atlikėjais, suteikiamos jiems 
didesnės galimybės atsiskleisti visa 
galia...” V. Daunoras dėkoja sa
vo buvusiems dainavimo mokyto
jams Stasiui ir Antanui Sodeikoms, 
Zenonui Paulauskui, šiandien jau 
ir jis pats dėsto dainavimą Vilniaus 
konservatorijoje: “Juk su manimi 
neturi baigtis tai, ką aš žinau, ką su
gebu. Juk to mokė mano pedagogai. 
Niekas taip nežlugdo menininko, 
kaip pavydo jausmas. Malonu kal
bėti apie nuoširdžią darbo atmosfe
rą konservatorijoje, tačiau proble
mų taipogi netrūksta. Manyčiau, kad 
vis dar nepakankami kontaktai su 
operos ir baleto teatru, kuriam pir
miausia rengiame aukštos kvalifika
cijos dainininkus ir kuriuos anksčiau 
norėtume pratinti prie scenos. Kita 
vertus, ir konservatorija galėtų la
biau jausti teatrui trūkstamas balsi
nes kategorijas, turėtume aktyviai 
ieškoti talentingų žmonių...” Te
atre V. Daunoras pasigenda dides
nio dėmesio jauniesiems daininin
kams: “... pastebime, kad perne
lyg netausojame balso, kad stinga 
reiklios pedagoginės priežiūros, ap
galvoto nuoseklumo, parenkant at
likėjams repertuarą, nuo ko, kaip 
žinia, priklauso augimas ...”

ANT SARTŲ EŽERO
Pirmąjį vasario šeštadieni tūkstan

čius svečių į Dusetas sutraukė tradi
cinės žirgų lenktynės, gardumynais 
ir prekių gausa garsėjanti mugė. Sa
koma, jog žirgais lenktyniauti ant 
Sartų ežero buvo pradėta 1820 m. 
Taigi, šiemetinės buvo šimtas pen
kiasdešimtosios lenktynės. Joms 
buvo išrikiuoti 104 žirgai, suskirstyti 
į dvi pagrindines mišrūnų ir gryna
veislių grupes, kurių kiekviena turė
jo trejų, ketverių metų amžiaus ir 
suaugusių žirgų pogrupius, čempijo- 
nų vardus išsikovojo: mišrūnų gru
pėje — V. Skvarčinskas su “Krista
lu” iš Zarasų rajono P. Cvirkos kol
chozo, L. Varatinskas su “Viesulu” iš 
Utenos rajono Daugailių kolchozo, V. 
Valužis su “Kometa” iš Zarasų rajo
no Avilių kolchozo; grynaveislių gru
pėje — P. Urbonas su “Prologu” iš 
Ukmergės sovchozo, I. Kastygovas su 
“Galiorka” iš Zarasų rajono paukšti
ninkystės ūkio ir A. žarnauskas su 
•‘Aplombu” iš Širvintų rajono Puški
no kolchozo. Didįjį komandinį žie
mos prizą laimėjo Zarasų rajono 
lenktynininkai, iš 11 galimų premijų 
surinkę 7. Pernai ir šiemet jie pra
laimėjo suaugusių grynaveislių lenk
tynes. Pernai aukso medalis iškelia
vo į Tauragę, o šiemet jis teko šir
vintiškiai A. žamauskui, kurio žirgas 
“Aplombas” tradiciniame 1.600 m 
ruože pasiekė naują 2 min. 19,1 sek. 
rekordą.

NUOTRAUKŲ PARODA JAV
Vasario 17 d. Vašingtone atidaryta 

paroda “Sovietų Sąjunga meninėse 
fotografijose”, kurios eksponatus su
daro apie 1.200 juodai baltų ir 400 
spalvotų nuotraukų. Jį surengta pa
gal sovietų ir amerikiečių kultūrinių 
mainų sutartį, nors sovietinė propa
ganda atvirai skelbia nieko bendro su 
kultūra neturintį tikslą — “Lenino 
jubiliejiniais metais ... paroda paro
dys, kaip tarybinė liaudis, vykdyda
ma Lenino priesakus, pastatė prieš

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS “TALKA” 
21 Mrfn St. Eosf, lomb. 203, tel. 528-0511 

Mokame už:
depozitus   5%
šėrus ir sutaupąs .................%
už vienų metų terminuotus 
indėlius __________ 8%
Duodame: 
asmenines paskolas iš .... 10% 
nekfln. turto paskolas iš 9%

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

t1-,1;,!-.........." ■ ............. .... .....

Darho valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.n.
ant-ad»enia5s 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p.

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

Hamiltono moksleiviai ateitininkai talkina virtuvėje ruošiant pus
ryčius šventės dalyviams Nuotr, M. Borusienės

S HAMILTON*1
LIETUVOS N E P RIKLAUSOMY- 

BES sukakties minėjimą šiemet rei
kia laikyti vienu iš geriausių. Jau 
penktadienio vakarą prie miesto ro
tušės plevėsavo mūsų trispalvė, o 
šeštadienį apie lietuvių šventę skel
bė trys radijo stotys (pakartojo dar 
ir sekmadienį) ir vietos dienraštis.

Lietuvių tarpe šventinė nuotaika 
buvo jaučiama jau šeštadienio po
pietę, kai parapijos salėje buvo su
tikti svečiai iš Montrealio — “Gin
taro” ansamblis ir išskirstyti svetin
guose hamiltoniečių namuose. Sek
madienis pradėtas pamaldomis para
pijos bažnyčioje. Įnešus į šventovę 
organizacijų vėliavas, Mišias Lietuvos 
intencija atnašavo mons. J. Tadaraus- 
kas, pamokslą pasakė kun. J. Gaudzė. 
Už žuvusius sugiedota Libera ir iš
klausytas patriotinis mons. J. Tada- 
rausko žodis. Iškilmės baigtos Lietu
vos himnu. 3 v. p. p. Scott Park gim
nazijos salėje įvyko minėjimas. Po 
Kanados himno ir mons. J. Tadaraus- 
ko invokacijos įvadinį žodį tarė KL 
B apyl. pirm. A. Juozapavičius, žo
džiu sveikino latvių atstovė ir miesto 
burmistras V. Cops. Pagrindinę kal
bą pasakė montrealietis dr. P. Luko
ševičius, mesdamas platesnį žvilgsnį 
į šiandieninį mūsų gyvenimą, ypač 
jaunimo problemas. Jis pastebėjo, 
kad kažkokia jėga žmoniją stumia į 
netvarką vardan teisybės, taikos, ra
sinės ir kt. lygybės. Kažkurie tų šū
kių vyresniems labai gerai pažįstami 
ir, nuvilkus avies kailį, visai kitaip 
atrodo. Tačiau jaunoji karta aplin
kos buvo veikiama per eilę metų, kai 
mes lenktyniavom banko knygučių 
storumu. Jaunimas dažnai lengviau 
tiki naujoms idėjoms nei išsigandu
sių tėvų sunkiai suprantamiems ar
gumentams. Žinoma, negalima laukti, 
kad jaunoji karta Lietuvą ir lietuvių 
tautą suprastų taip, kaip daugumas 
mūsų ją supranta. Daugumas jauni
mo augo ir mokslus ėjo kitose gyve
nimo sąlygose. Reikia išnaudoti pasi
keitimų gerąsias puses. Tačiau tai 
daryti reikia turint galvoj, kad ko
voje už tautos laisvę nėra dviejų ter
minų: jie ir mes. Pavojų tautinei są
monei išlikti gyvai yra labai daug, 
tačiau ir mūsų skaičius nemažas, 
šiandieną nėra stebuklingų vadų ir 
neklaidingų galvų. Ne nuo masės, bet 
nuo individo, nuo saves paties pradė
kime atgimti. Vergijos pančiai pir
miausia turi nukristi nuo mūsų pa
čių rankų, kad jos būtų laisvos paim
ti betkokį ginklą kovoje už lietuvių 
tautos laisvę bei nepriklausomybę. 
Tik tada ši kova bus prasminga — 
baigė savo žodį dr. P. Lukoševičius. 
Oficialiosios dalies pabaigoje buvo 
priimta rezoliucija Kanados vyriausy
bei, kurią angliškai perskaitė D. Juo
zapavičiūtė. Meninę programos dalį 
atliko Montrealio “Gintaras”, palikes 
puikų įspūdį 700 hamiltoniečių. Šis 
ansamblis yra vertas didesnio dėme
sio ne tik Kanados, bet ir JAV lietu-

Advokatas

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

32 James St. So.z
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario 

Šviežia mėsa — Dešros — Skanumynai
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284-288 KING STREET EAST — 528-8468 
740 UPPER JAMES STREET — 389-4113

Nemokama autoaikštė prie abiejų krautuvių
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Savininkas Algis (AL) Pilypaitis

vių. Už tokį puikų koncertą apylin
kės valdybos pirm. A. Juozapavičius 
ne tik dėkojo, bet ir čekį įteikė dar 
vienom kanklėm įsigyti. Hamiltono 
“Gyvataro” atstovė S. Martinkutė 
sveikino gintariečius, palinkėdama 
sėkmės jų darbe, o V. Paškevičiūtė 
tautinių šokių vadovei įteikė gėlių 
puokštę. Neliko skolingas ir “Ginta
ras”. Jo atstovė Rasa Lukoševičiūtė 
dėkojo hamiltoniečiams už puikų pri
ėmimą ir įteikė mons. J. Tadaraus- 
kui, B-nės pirm. A. Juozapavičiui ir 
“Gyvataro” vadovei G. Breichmanie- 
nei dovanėles. Si montrealiečių vieš
nagė paliko neužmirštamą įspūdį ne 
tik puikiu koncertu, bet ir savo 
drausmingumu, labai gera laikysena. 
Atrodo, kad šias geras savybes ji pa
sisavino iš stiprių vadovų rankų. — 
Prie įėjimo suaukota $555. Išlaidų 
būta virs $800. Pilną apyskaitą val
dyba duos vėliau. K. Baronas

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANE
ŠIMAS. Rinkiminė komisija, susirin
kusi pirmojo posėdžio š.m. vasario 
18 d., pasiskirstė pareigomis: Petras 
Masys — pirmininkas, Emilija Ky
bartienė — sekretorė, Povilas Ka
nopa' — narys. Rinkiminės komisijos 
būstinė: 141 W. 31st St., Hamilton, 
Ont. Tel. 383-4880. Kandidatų sąrašo 
pristatymo terminas — 1970 m. kovo 
16 d. Petras Masys,

rinkiminės komisijos pirmininkas
METINĖ KAZIUKO MUGĖ įvyks 

sekmadienį, kovo 8, Jaunimo Cent
re. Rengia skaučių ir skautų tuntai. 
Mugė prasidės po 9 v. pamaldų ir 
baigsis apie 2 v.p.p. Bus įdomių rank
darbių, žaidimų, lėlių teatras, tortų, 
dešrų ir kopūstų, vėdarų, koldūnų, 
giros ir daug kitų dalykų. Lauksim 
visų parapijiečių! Hamiltono skautai

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS — 
sekmadienį, kovo 1, šia tvarka: 10 v. 
r. pamaldos, kuriose jaunimas daly
vauja organizuotai su vėliavomis: 
Mišios aukojamos jaunimo intencija 
(užprašė ateitininkai).. Visi eisenai į 
pamaldas renkasi 9.30 v. r. par. salė
je. Iškilminga akademija įvyks Jau
nimo Centre 4 v. p. p. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus Studentų Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybos pirm. stud. 
A. Razgaitis iš Klevelando. Meninę 
dalį atliks jaunimas. Pirmą kartą sce
noje pasirodys naujai susiorganiza
vęs mergaičių choras, vad. sol, V. 
Verikaičio. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame minėjime.

JAUNIMO CHORO eilės vis didėja. 
Naujai į chorą įstojo D. Giedraitytė. 
Po šv. Kazimiero šventės akademijos 
šaukiamas chorisčių tėvelių susirin
kimas JC balkone; bus aptarti įvai
rūs choro reikalai. Kviečiami visi da
lyvauti, ypač mamytės, nes bus pasi
tarta suknelių reikalu.

STUDENTAI ATEITININKAI gra
žiai veikia: energingai vadovauja 
stud. D. Latauskaitė. Jie šiuo metu 
kruopščiai ruošiasi Sv. Kazimiero mi
nėjimui — pasirodys meninėje daly
je. \

ATEITININKIŠKASIS JAUNI- 
MAS organizuotai su vėliavomis da
lyvavo Vasario 16 iškilmingose pa
maldose.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽUVAUTOJŲ 
klubas “Giedraitis” jaunimo choro 
reikalams paskyrė $50. Ateitininkų 
sendraugių skyrius nuoširdžiai dėko
ja klubo valdybai ir jos pirm. J. Stan
kui už finansinę paramą ir nuoširdu
mą mūsų lietuviškam jaunimui. J. P.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA 
išleido Br. Zumerio knygą “Sakykim, 
vyrai, taip nebuvo”, feljetonų rinkinį. 
Atspausdinta 750 egz., kaina — $2.

PARAPIJOS KOMITETAS jau pa 
ruošė aukų pakvitavimus mokesčių 
reikalams. Juos atsiimti po pamaldų 
salėje.

“GYVATARAS” vasario 13 d. šo
ko tarptautiniame festivalyje Guelph 
universitete. “Gyvataro” 20 metų su
kaktis įvyks balandžio 4 ir 5 d. šeš
tadienį bus didelis balius Jaunimo 
Centre: gros padidintas Benny Ferri 
orkestras, bus įdomios dekoracijos. 
Sekmadienį po pietų Scott Park mo
kykloje bus didžiulis koncertas — 5 
šokių grupės šoks beveik visus nau
jus šokius. Taip pat bus du daininin
kai solistai — Bendžiūtė iš Klevelan
do ir V. Verikaitis iš Toronto. “Gy- 
vataras” lauks dalyvių iš visų kolo
nijų — net iš Čikagos. Tad palikit 
tą savaitgalį laisvą pasilinksmini
mui su visu jaunimu ir juos parem
kite dalyvavimu koncerte.

“Gyvataras”
DLK ALGIRDO SAULIŲ KUO

POS narių metinis susirinkimas — 
vasario 28, šeštadienį, 7 y .v., Aušros 
Vartų par. salėje. Darbotvarkėje 
daug svarbių reikalų.

VYSK. M. VALANČIAUS SESTAD. 
MOKYKLOS mokiniai gausiai daly
vavo KLB švietimo komisijos pa
skelbtame lietuviškų laikraščių iš
karpų konkurse. Komisijai, kurią su
darė mokyklos ved. J. Mikšys, J. 
Krištolaitis ir K. Mileris, buvo pa
teikta labai daug gražių ir meniš
kai paruoštų darbų. Pagal paskelb
tas taisykles, konkurso dalyviai bu
vo suskirstyti į dvi amžiaus grupes. 
Pirmoje grupėje, ligi 12 m. imtinai, 
I premiją laimėjo Vida Kamaity- 
tė, VII sk.; II — Dalia Pajerskaitė, 
VIII sk., ir III — Eduardas Zubas, 
VI sk. Antroje amžiaus grupėje, nuo 
13 ligi 16 metų, I premija teko Al
girdui Kolečiui, X sk., II — Danguo
lei Juozapavičiūtei, IX sk., ir III — 
Irenai Žilvitytei, VIII sk. Laimėto
jams bus paskirtos piniginės premi
jos ir jų darbai bus persiųsti į To
rontą dalyvauti visos Kanados lietu
vių mokyklų laimėtojų varžybose, 
kur laimėtojams vėl bus skiriamos 
premijos.

PARAPIJOS CHORAS, vad. muz.
A. Paulionio, į savo velykinių gies
mių repertuarą yra įtraukęs ir G. Fr. 
Haendelio “Aleliuja”, kurios paruoši
mas reikalauja daug repeticijų. Kū
rinys yra skambus, iškilmingas ir 
labai tinkantis Velykų dvasiai.

G. O. VINDAŠIAMS IR O. A. JU- 
SIAMS hamiltoniečiai surengė šau
nias išleistuves. Rengėjai patys ste
bėjosi tokiu dideliu skaičiumi žmo
nių, pareiškusių norą dalyvauti iš
leistuvių vaišėse, šeštadienį į JC sa
lę prisirinko apie 200 asmenų pasa
kyti sudiev į Windsora persikelian- 
tiems gyventi savo tautiečiams, ku
rie ten nusipirko viešbutį. Atsisvei
kinimo žodį tarė par. kleb. mons. dr. 
J. Tadarauskas, P. Kanopa — šau
lių vardu ir D. Gutauskienė — skau
tų. Vakaro organizatorė Aid. Ma
tulienė visų vardu įteikė abiem šei
mom gražias dovanas: vieniem — 
paveikslą, o kitiem — sidabro ser
vizą. Kalbėjo taip pat ir išvykstan
čių šeimų atstovai — O. Vindašie- 
nė ir A. Jusys. Sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir palinkėta daug sėkmės.

ANT. IR T. GURECKAI taip pat 
nusipirko viešbutį Harrow miestely, 
apie 16 mylių nuo Windsoro, kur 
neužilgo žada ir persikelti. Ant. Gu- 
reckas čia turėjo darbą “Dofasco” 
įmonėje. K. M.

DELHI, ONT.
BIRUTĖS SKAUČIŲ DRAUGOVĖ 

kovo 1 d.. 12 v., rengia trumpą Šv. 
Kazimiero minėjimą. Programą išpil
dys Birutės draugovės skautės. Po 
to — Kaziuko mugė. Tad, mieli šios 
apylinkės lietuviai, prašom paaukoti 
vieną sekmadienį jaunimui ir savo 
auka paremti čia įsikūrusias skau
tes. Kai jūs ruošiat parengimą, tai 
jaunimas eina, dabar jaunimas pra
šo Jus atsilankyti. Maloniai kviečiam 
visų apylinkių skautes į Kaziuko mu
gę. Pradžia — 12 v. mūsų parapijas 
salėje. Visus svečius skautės pavai
šins savo pagamintais skanumynais. 
Tad iki pasimatymo Kaziuko mugėje!

Birutės draugovės skautės

Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Esu labai dėkingas savo draugams 
ir pažįstamiems už suruoštą mums 
įkurtuvių pobūvį, gražias gėles ir do
vanas. Ypatingą padėką reiškiame 
rengėjams: J. Veraičiui, V. Radaus
kui, V. Nemūrui, A. Usvaltui. Taip 
pat esu didžiai dėkingas S. Jukulis- 
kiui už sveikinimus.

Dėkoju K. Norkams iš Hamiltono,
B. Butvilienei iš Toronto už atsilan
kymą. Taipgi esu visiems nuoširdžiai 
dėkingas asmenims, kurie dalyvavo 
vaišėse: B. Dirsė, Z. Obelienius, J. 
Lingaitis, J. Liutkus, D. Žiogas, J. 
Russel, L. Rutkauskas, S. Olekas, J. 
Jurėnas, B. Caikas, J. Ruzokas, A. 
Šulcas, J. Elliot, P. Pautys, V. Rybis, 
B. Butvilą, A, Augustin, P. žilvitis, 
A. Skuodis. M. Bartulis, J. Naujokas,
A. Ambroziejus, P. Balčiūnas, J 
Dumšas, A. Miknevičius, J. Joneikas, 
J. Mačiulis, P. Ožolas, L. Pūkas, K. 
Norkus, Steigvilas, K. Lukošius, L. 
Rasevičius. C. Pocius, S. Jakubickas. 
V. Vytas, L Balnys, V. Pečiulis, S. 
Augustin, V. Dirsė, P. Pargauskas, P. 
Janulis, A. Rudokas, B. Vyšniauskas,
B. Gudinskas, J. Rimkus.

Liekame visiems dėkingi —
Helen ir Geddy Rugieniai

© LIETUV1AI PASAULYJE
LA. Valstybės

LIETUVAIČIŲ BENDRABUTIS 
Putname, ConiL, vėl atidaromas. Pri
imamos gero elgesio mergaitės gim
nazijos (high school) kursui. Regist
ruojantis reikia pridėti elgesio liudi
jimą iš lankytos mokyklos vadovybės, 
paskutinių mokslo metų pažymius 
sveikatos pažymėjimą. Rašyti: Sesuo 
Palmira, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 06260, USA. 
TeL (203) 928-5828. .

VENECUELOS LIETUVIŲ DRAU
GIJĄ Čikagoje įsteigė iniciatorių 
grupė, pirmajame susirinkime sutel
kusi apie 50 asmenų. Nors draugijos 
iniciatoriai yra Venecueloje gyvenę 
lietuviai, į narių eiles bus priimami 
ir nemačiusieji Venecuelos. Draugi
jos pagrindinis tikslas — rūpintis 
Venecueloje likusiais lietuviais, pa
dėti surasti darbą ir pastogę persi- 
keliantiems į JAV. Numatoma įsteig
ti jaunimo sekciją, surengti kasmet 
porą vaišių vakarų su programa ir 
gegužinę. Valdybon išrinkti: pirm. 
K. Ulevičius, vicepirm. G. Baradie- 
nė, sekr. O. Bundelienė, ižd. A. Ge
gužis, finansų sekr. V. Pocius, turto 
globėjas A. Baradas ir parengimų va
dovas J. Žilinskas.

“GRANDINĖLĖS” IŠVYKAI į P. 
Amerikai jau aukojo: po $100 kleve- 
landietis Jonas Žilinskas ir Klevelan
do “Ramovės” skyrius, $25 Juozas 
Papievis Hartforde. Torontietė Aldo
na Vaitonienė “Grandinėlės” mergi
noms papuošti atsiuntė 8 prijuostes, 
klevelandietis Pranas Neimanas do
vanojo kankles, o klevelandietė p. 
Kalvaitienė numezgė dvi poras tau
tinių kojinių, pridėdama kuklų pa
siteisinimą, kad senatvėje piniginė 
auka jai yra neįmanoma. Aukos pri- 
mamos šiuo adresu: “Grandinėlė” 
c/o V. Staškus, 110 East 266th St, 
Cleveland, Ohio 44123, USA.

DETROITO LIETUVIŲ DELEGA
CIJA — Daina Astašaitytė, Karolė 
Veselkaitė, Nijolė Šlapelytė, Beni
ta Astašaitienė, windsorietis P. Ja
nuška, A. Nakas, A. Sukauskas, R. 
Sukauskas — aplankė naująjį Detroi
to burmistrą R. Gribbs. Šio vizito 
dėka vasario 15 Detroite buvo pa
skelbta Lietuvių Diena ir leista iš
kelti Lietuvos vėliavą prie rotušės. 
Detroito Lietuvių Organizacijų Cent
ras jau anksčiau buvo pasiuntęs kitą 
delegaciją pas Mičigano valstijos gu
bernatorių W. G. Milliken, kuris Va
sario 16 paskelbė Lietuvių Diena vi
soje Mičigano valstijoje.

DETROITO ATEITININKŲ sen
draugių susirinkime buvo pagerbtas 
Ateitininkų Federacijos vadas prof, 
dr. Justinas Pikūnas amžiaus pen
kiasdešimtmečio proga. Po gausių 
sveikinimų ir dovanų jam sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

Izraelis
TAMARA MEIKSINAITĖ - BU- 

CHIENĖ, kalbininkė, filologijos 
mokslų daktarė, vasario 8 d. mirė 
Haifoje. Velionė buvo gimusi 1923 
m. Vitebske, augusi ir gimnaziją bai
gusi Kaune. Karo metais studijas tę
sė Sovietų Sąjungoje. Pokaryje grį
žusi Lietuvon, dėstė Vilniaus uni
versitete. dirbo Lietuvos Mokslų Aka
demijos lietuvių kalbos ir literatūros 

.institute, kur padėjo suredaguoti ir 
išleisti D. Kleino “Pirmąją lietuvių 
kalbos gramatiką”, šiam leidiniui su 
kalbininku dr. J. Palionių parašė iš
samų įvadą. Nuo 1957 m. — dėstyto
ja ir vėliau docentė Varšuvos uni
versitete, jai suteikusiame filologi
jos daktarės laipsnį už vokiečių kal
ba parašytą disertaciją “Die Akzen- 
tuierung des Christian Donelaitis”. 
Lenkijoje ji paskelbė daug straips
nių lituanistinėmis temomis, dėstė 
lietuvių kalbą Varšuvos universitete, 
rinko tautosaką Suvalkų trikampyje. 
Jeruzalės hebrajų universiteto stei
giamame baltistikos skyriuje velionė 
ruošėsi dėstyti lietuvių kalbos kur
są, hebrajiškai skaityti Įvadą Į baltų 
filologiją.

Latvija
RYGOS PRIEMIESTYJE TUOR- 

NIAKALNE (Bokštakalnyje) bu
vusieji mokiniai pagerbė lietuvių kal
bos mokytoją Oną Nalivaikytę am
žiaus septyniasdešimmečio proga. Ry
goje gimusi sukaktuvininkė 32 metus 
dirbo pedagogini darbą lietuvių pra
dinėse mokyklose, dalyvavo Mokyto
jų Draugijos ir lietuvių visuomeni
nėje veikloje, buvo Rygos lietuvių II 
pradinės mokyklos vedėja Uždanga- 
vyje. šiuo metu O. Nalivaikytę jau 
yra pensininkė.

Prancūzija
ONA ŠIMAITĖ, mirusi sausio 17 d. 

širdies priepuoliu prie Paryžiaus 
esančioje senelių prieglaudoje Cor- 
meilles-en-Parisis, savo kūną testa
mentu atidavė medicinos fakultetui. 
Prof. A. J. Greimas konstatuoja: 
“Visą gyvenimą pašventusi kitiems, 
norėjo ji, kad net ir jos kūnas pasi
tarnautų mokslui ir studentams. 9 
Velionė buvo gimusi 1894 m. Akme
nėje, augusi Rygoje, pedagogiką stu
dijavusi Maskvoje. Grįžusi po I D. 
karo Lietuvon, dėstė žydų mokyklo
je, buvo vertėja Sovietų Sąjungos 
atstovybėje Kaune. Atleista 
iš vertėjos pareigų, dirbo Vytauto 
Didžiojo universiteto bibliotekoje, 
vėliau — Vilniaus universiteto litua
nistikos seminaro bibliotekoje. Vo
kiečių okupacijos metais O. Šimaitė 
išgarsėjo kaip žydų gelbėtoja. Kelis 
kartus ją pavyko iš kalėjimo išlais
vinti universiteto vadovybei, kol pa
galiau buvo išvežta į Pravieniškes, 
Dachau ir koncentracijos stovyklą

Elzase. Pokaryje gyveno Prancūzi
joje ir buvo nuvykusi nepriklauso
mybę išsikovojusiu Izraeliu. Yad 
Yashem Institutas 1966 m. O. Ši
maitę už žydų gelbėjimą atžymėjo 
“Teisiųjų medaliu”, o Izraelio vyriau
sybė paskyrė pensiją. Neįprastas Iz
raelio klimatas ir pablogėjusi sveika
ta ją po trejų metų privertė grįžti 
Paryžiun, čia savo gyvenimo dienas 
užbaigė senelių prieglaudoje, padė
dama už save silpnesniesiems. Į Lie
tuvos istorijos puslapius ji įeis kaip 
viena šviesiausių humanisčių.

VASARIO 16 Paryžiaus lietuviai 
atžymėjo vasario 15 d. vysk. A. Deks- 
nio atlaikytomis Mišiomis ir akademi
ja. Šventei pritaikytą žodį tarė iš 
Romos atvykęs diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis, Sorbonos universiteto pro
fesorius ir Prancūzijos LB krašto ta
rybos narys G. Matore. Programoje 
taipgi buvo R. Ausiejūtės ir M. Pe- 
ruche deklamacijos, Paryžiaus lietu
vių tautinių šokių grupės pasirody
mas.

“PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ŽI- 
NIŲ” pranešimu, Vilniaus operos 
sol. Virgilijus Noreika sausio pradžio
je savaitę laiko koncertavo Paryžiu
je ir jo apylinkėse. Paryžiaus ope
roje jis dainavo Vladimirą “Kuni
gaikštyje Igoryje”, koncertuose — 
lietuvių liaudies dainas.

Brazilija
DAIL. ANTANAS NAVICKAS 

Sao Paulo Vila Zelinos lietuvių baž
nyčiai sukūrė du vitražus. Viename 
yra tėvų marijonų vienuolijos atgai
vintojo arkiv. J. Matulevičiaus atvaiz
das, kitame — Mergelės Marijos pa
veikslas pagal dail. Vlados Stanči- 
kaitės projektą.

Britanija
LONDONO LIETUVIŲ tautinių šo

kių grupė “Grandis” York Hali įvy
kusiame tarptautiniame festivalyje 
laimėjo III vietą. Konkurse dalyvavo 
12 tautinių grupių.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS metinis suvažiavimas — 
kovo 14-15 d. d. Londono Lietuvių 
Namuose.

Italija
LETUVIAI SALEZIEČIAI naujuo- 

siuose Vytėnuose-Frascati vasario 1 
d. atšventė pirmuosius Don Bosco 
atlaidus, dalyvaujant diplomatijos 
šefui S. Lozoraičiui, Šv. Kazimiero 
kolegijos rektoriui mons. L. Tulabai, 
būriui lietuvių kunigų ir pasaulie
čių. Naujųjų Vytėnų parke pirmą 
kartą buvo iškelta Lietuvos trispal
vė. Mišias koplyčioje koncelebravo 
direktorius kun. Pr. Gavėnas, sale
ziečiai kunigai prof. J. Zeliauskas, P. 
Urbaitis, J. Andriulionis iš Š. Ameri
kos kolegijos ir mons. St. Žilys, šv. 
Kazimiero kolegijos kapelionas. Gie
dojo kun. M. Burbos vadovaujami 
saleziečių auklėtiniai. Pamaldų pabai
goje buvo perskaityta kardinolo Vil- 
lot popiežiaus Pauliaus VI vardu at
siųsta sveikinimo telegrama. Atlaidų 
proga surengtose vaišėse dalyvavo 
lietuvių bičiulis kardinolas A. Sa- 
more, Vatikano sakramentų kongre
gacijos prefektas.

LIETUVOS DIPLOMATŲ ŠEFAS 
S. Lozoraitis Vasario 16 proga pa
skelbė pareiškimą, kuriame sakoma: 
“Tapusi vėl laisva, mūsų tauta paro
dė visišką subrendimą, padarydama 
didelę pažangą visose srityse, kurios 
yra lemiamos civilizuotos valstybės 
ir visuomenės gyvenimui. Tai buvo 
tų moralinių tautinių vertybių pada
rinys, iš praeities paveldėtų valsty
binių tradicijų bei Įgimtų tautai ga
bumų padarinys, kurį laisvi lietuviai 
savo laisvoje žemėje praturtino, san
tykiaudami su krikščioniška Vakarų 
kultūra, o savo tarpe — ugdydami 
dar vieną didžią vertybę — lietuviš
ką solidarumą, šios vertybės šiandien 
yra ypač svarbios Lietuvai, kaip ir 
kiekvienam svetimųjų priespaudoje 
esančiam kraštui. Jeigu priešas at
ima laisvę ir politinio apsisprendi
mo teisę iš kurios tautos, bet ji yra 
apsisprendusi išsaugoti patriotinius 
jausmus, gerbti moralines tautines 
vertybes, kurios sudarė prarasto ne
priklausomo gyvenimo pagrindą, — 
tokia tauta yra atspari svetimai įta
kai, tebėra laisva dvasioje ir kelias 
į nepriklausomybę palieka jai atvi
ras. Tai, ką mes užsienvje sužino
me apie sėkmingas lietuvių pastan
gas krašte kelti kultūros, švietimo 
lygi, saugoti bei tobulinti savo kal
bą, kūrybiškai veikti tose gyvenimo 
srityse, kuriose okupacinė valdžia 
mažiau varžo lietuvių iniciatyvą — 
visa, kas tokiu būdu dirbama Lietu
vos vardan, jos gerovei ir ateičiai, 
sukelia pas mus užsienyje nuoširdų 
atgarsį. Visa tai yra juo labiau pažy
mėtina, kad krašte yra išaugusi ir 
veikia nauja jauna karta, kuri nors 
ir nėra kvėpavusi tyru nepriklauso- 
mos Lietuvos oru, visdėlto siekia sa
vo mokslu, kultūra, darbu užtikrin
ti Lietuvai geresnę ateiti.”

Australija
DAIL. LEONAS URBONAS išvy

ko iš šio krašto ir numato apsigy
venti S. Amerikoje. Išleistuvėse da
lyvavo torontietis Stasys Kuzmas ir 
čikagietis Zigmas Umbražiūnas. Pa
keliui L. Urbonas buvo sustojęs Ta
hiti salose, kur prancūzas dail. Gau
guin XIX š. pabaigoje kūrė savo 
šedevrus.

KUN. DR. PETRAS BACINSKAS, 
buvęs Vasario 18 gimnazijos direkto
rius Vokietijoj, apsigyveno Brisbane 
vietovėje kaip pranciškiečių seserų 
vienuolyno kapelionas. Taip pat jis 
aptarnauja ir vietinius lietuvius.
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jaunimo žiburiai
Lietuvis, kadanadietis ar amerikietis?

KARŠTAS vyresniojo žodis

Lietuviai studentai ir akademikai

Vienas opiausių klausimų 
mums šiandieną yra — kaip iš
laikyti lietuvybę. Vis labiau ir 
labiau pastebime, kad priaugan
tis jaunimas vis daugiau tolsta 
nuo savo kalbos, papročių ir or
ganizacijų. Pastebime, kad jokio 
noro neturi išmokti kalbą, tik 
tiek, kiek tėvai priverčia ar lie
tuvių mokykla išmoko. Jauni
mas kelia dažną klausimą: kas 
esu - lietuvis, kanadietis, ameri
kietis? Nuo lietuviškų organiza
cijų laikosi nuošaliai arba pri
klauso tenai kur randa pasiten
kinimo, neįdedamas darbo. Jei
gu kuri organizacija gastroliuo
ja, ekskursuoja ar pasilinksmi
nimus ruošia, narių turi. Bet tie 
nariai yra neaktyvūs: visas dar
bas tenka tik keliems, kurie mė
gina tęsti tėvų ir vyresniųjų pra
dėtą darbą.

Viską išmėginti...
Norint suprasti jaunimo veik

lumą ir neveiklumą lietuviškose 
organizacijose, reikia suprasti 
šių dienų jaunimą ir jo aplinką. 
Šių dienų jaunas žmogus yra 
Įdomus charakteris. Jis gyvena 
tik momentui, greitai, trokšta 
vis daugiau ir vis naujų pergyve
nimų, skelbia “meilę, ne karą”? 
Jaunimas nori viską išmėginti. 
Tai priveda prie alkoholio, nar
kotikų ir šiandieną taip visur 
reklamuojamos lyties. Jis neturi 
laiko subręsti, suaugti — viskas 
vyksta dabar, šioj aplinkoj gy
vena ir lietuvių jaunimas. Todėl 
reikia manyti, kad dalis kaltės 
priklauso aplinkai.

Nuo savęs nepabėgsim
Jaunimas nepagalvoja ir ne

supranta, kad nuo prigimties pa
bėgti yra labai sunku. Jie visi 
yra lietuviais gimę — ar jiems 
tai patinka, ar ne. Vardo ar pa
gardės iškreipimas tik iš viršaus 
pridengia. Nors kalba vietinių 
žmonių kalba, akcentas vistiek 
jaučiamas. Savo būdų ir charak
teriu vistiek jis palieka būdin
gas lietuviams, šiuo atveju Ka
nada ir JAV yra tik vieta pasau
lyje, kur jam teko gimti. Aišku, 
gimmio teise yra jis Kanados ar 
JAV pilietis, bet jo gyslomis te
ka lietuviškas kraujas.

Tautietis ir pilietis
Norėdamas būti geru ir vertu 

gyvenamojo krašto piliečiu, pir
miausia jis turi būti geru lietu
viu. (šis dėsnis galioja kiekvie
nai tautybei). Juk Kanados vals
tybė nėra tauta, o tik tautų jun
ginys. Todėl geras pilietis turi 
prisidėti prie valstybės klestėji
mo, kultūros ugdymo, išlaikyda
mas ir praturtindamas ją savo 
tautine kultūra. Atitolęs nuo lie
tuvių gyvenimo, nuo organizaci
jų, ką galėsi Įnešti kaip pilietis?

Aišku, mes visi mėginame su
versti kaltę šiems revoliucijos 
pilniems laikams. Aplinką, ku
rioje gyvename, irgi kaltiname. 
Iš dalies tai tiesa, bet kiek mes 
dedame pastangų naujai iškilu- 
siom kliūtim nugalėti?

Pradžia — šeimoje
Kieno kaltė, kai mokyklą pra

dedantis vaikas vien angliškai 
temoka? Jeigu mes nesirūpina
me tokio amžiaus vaikus auklėti 
lietuviškoj dvasioj, ko mes ga
lim iš jų tikėtis vėliau? Lietuviš
kos mokyklos mėgina tą klaidą 
atitaisyti, bet jau pavėluotai. 
Pati pradžia yra ne mokykloj, 
bet šeimoj, čia prasideda ne tik 
kalbos mokėjimas, bet ir supra
timas, pasididžiavimas būti lie
tuviu, Įsijungti i lietuvišką gyve
nimą greta kanadiškojo. Būtų 
permaža, jeigu jaunimas tik su 
lietuviais bendrautų, lietuviams 
dirbtu.

Estų mokinės, pasipuošusios tautiniais 
vo tautinėje šventėje vasario 24 d.

drabužiais, dalyvavo sa-

Klaidingas auklėjimas
Pasižiūrėjęs į lietuvišką šei

mą, matai tėvus, kurie nusilei
džia ir su vaikais kalba angliš
kai. šeimos, susirūpinusios me
džiagine gerove, užmiršta tauti
nius papročius ir tradicijas. Kai- 
kurie tėvai nieko iš vaikų nerei
kalauja ir perdaug dėmesio ne
kreipia. Vaikas užauga be draus
mės, be žmonių supratimo, be 
atsakomybės. Tėvai viską paau
koja vaikams, norėdami, kad jie 
užaugtų be rūpesčių — laimingi. 
Jie nemato, kad toks lengvas gy
venimas, neturėjimas atsakomy
bės sukelia jaunimui tik proble
mas. Kaip gali jaunas žmogus 
subręsti, suprasti kas yra sunkus 
darbas, pasiaukojimas ir atsako
mybė, niekad to nepergyvenęs.

Lietuviškas hipis?
Jaunimas, persisunkęs moder

nizmu, jieško absoliučios tiesos, 
kurios nerado nei Sokratas, nei 
Rousseau, nei kiti. Jaunimas da
ro tai, kas yra “in”, kad jaustųsi 
priklausąs grupei. Būtų Įdomu, 
jei koks apšepęs lietuviukas iš
leistų lietuvišką muzikos plokš
telę, kuri kanadiečių tarpe pa
sidarytų populiari. Ar jaunimas 
didžiuotųsi, kad jis lietuvis ir 
moka kalbą? Dabar yra madoj 
nešioti ilgas lietuviškas juostas 
vietoj diržo. Nevieną jauną žmo
gų galima išgirsti didžiuoj antis 
ta juosta, jos meniškumu ir 
reikšme.

Spaudimas ir atsikirtimas
Taip pat yra tėvų, kurie ver

čia vaikus lietuviškai mokytis 
kalbėti ir nepalieka jų ramybė
je. Visi žino, kad toks atviras 
spaudimas sukelia pasipriešini
mą. Kai kas nors yra draudžia
ma, žmogus ima priešintis. Tė
vai, prisimindami šį faktą, galė
tų vaikus iš jaunų dienų subti
liais būdais skatinti išmokti lie
tuvių kalbą. Taip pat tėvai turi 
neužmiršti perduoti tėvynės 
meilę. Jaunimas mato, kad tėvai 
negrįžtų į Lietuvą net ir tada, 
iei salėtų. Lietuviškai veiklai tai 
kenkia.

Gal vyresniajai kartai sunku 
visa tai matyti. Gal ji mano, kad 
lietuviu gimęs vaikas lietuviu ir 
paliks? Jie augdami šios proble
mos neturėjo — viskas vyko sa
vaimingai. Gal čia ir glūdi pa
grindinė priežastis, dėl kurios 
šių dienų jaunimas tolsta nuo 
lietuviškumo, nepriklauso lietu
viu orsaniTacijom ir grupėm 
(bent jo dalis).

Aldona Volungytė

Sis lepšis rastas praėjusia vasa
ra Lietuvoj Pravieniškių miške. 
Pravieniškių stovykloj bolševikai 
1941 m. sušaudė 450 lietuvių

Jinai jieško savo ateities ... "Ir kas nuties man kelią Į šviesią ateitį?" Atsakymas: mokyklos laiptai, 
vedantieji augštyn ir šviesyn . t

Ar mes išeivijoj nufautėsim?
Toronto lituanistikos seminaro literatūros grupės studentų pasisakymai apie lietuvių 

kultūrą bei kalbą išeivijoj
Visų pirma reikia pažymėti, 

kad mes nebesame vien tik lie
tuviai, bet kanadiečiai-lietuviai. 
Gimę čia, Kanadoje, mes nieka
da nejausime Lietuvai to, ką 
jaučia mūsų tėvai. Išlaikyti lie
tuvių kultūrą ir kalbą pasidaro 
jau pareiga, o ji reikalauja daug 
pastangų. Mes lankome anglišką 
mokyklą ištisas penkias dienas^ 
o su lietuviais susitinkame tik 
savaitgaliais. Lietuviškai kalbam 
tik namuose ir su savaisiais, to
dėl kanadiečiai mums turi dau
giau įtakos, negu lietuviai. Mūsų 
tėvai, tai matydami, ragina kaip 
galima daugiau bendrauti su lie
tuviais ir kartais draudžia susi-. 
tikti su kitataučiais. “ ... Jei lie
tuvių ten nebus”, arba “ ... lie
tuvis taip nedarytų... ”, Taip 
sakydami dažnai perdeda. Jie tu
rėtų tik paraginti, bet ne griež
tai drausti. Draudimu tik at
stums vaikus nuo savęs ir lietu
viškumo.

Ar įmanoma išlikti lietuviu 
esamose sąlygose? — Tai pri
klauso nuo kiekvieno asmeniš
kai: kiek turi noro ir kiek pa
stangų įdės! Vida Bumbulytė

❖ ❖ ❖
Dauguma žmonių turi tik vie

ną kultūrą — to krašto, kuriame 
gyvena. Jiems šiuo atžvilgiu nė
ra jokios problemos. Man, kaip 
lietuvaitei, yra daug sunkiau. 
Aš augu dviejų kultūrų įtakoje: 
savo tėvų — lietuviškos ir šio 
krašto — kanadietiškos. Mes 
esame laisvi pasirinkti tą, kuri 
mums daugiau patinka, šis apsi
sprendimas yra svarbus ir gana 
sunkus, nes kiekvieną dieną 
bendraujame su anglais mokyk
loje ir kalbame jų kalba.

Man pačiai lietuviška kultūra 
yra svarbesnė už vietinę. Gal 
dėlto, kad aš buvau lietuviškai 
auginta, priklausau lietuviškoms 
organizacijoms ir draugijoms ir 
draugauju su lietuviais.

Dana Danaitvtė *
❖ ❖

čia, Kanadoje, sunku pasaky
ti. kas yra tikras kanadietis. Po 
antro pasaulinio karo į Kanadą 
atvažiavo daug europiečių su 
stipriu savo tautiniu jausmu. 
Prancūzai ir anglai, kurie sudaro 
didžiausią gyventojų dalį, taip 
pat yra dideli nacionalistai. Net 
jeigu ir pasakytum kam nors, 
kad esi kanadietis, vis tiek tave 
paklaustų, iš kur esi kilęs, čia 
gyvenant galima būti geru ka
nadiečiu ir geru lietuviu, todėl 
yra prasmė išlaikyti lietuvišką 
kultūrą ir kalbą.

. Jolanda Dūdaitė
* * *

Man atrodo, kad yra verta iš
laikyti lietuviškumą, nes kiek
vienas žmogus turi turėti savo 
tautinę kultūrą. Aš esu lietuvai
tė — kanadietė, bet jaučiu, kad 
mane traukia daugiau prie lietu
vių, negu kanadiečių. Ta kultū
ra,' kurią mes vadiname kanadie
čių, daugiausia yra angliška, to
dėl man lietuviškoji yra artimes
nė. Man atrodo, kad mano gyve
nimas nebūtų pilnas, jei nebū
čiau lietuvaitė, šis jausmas man 
duoda “a sense of belonging”. 
Nors aš draugauju ir su kanadie
čiais, tačiau taip pritapti, kad 
pasidaryčiau viena iš jų. aš ne
galiu. Sigita Dūdaitė

* * *
žmogus gimsta vienišas. Jis 

nieko neturi, nieko nepažįsta. 
Jis įgauna savo prasmę tik tada, 
kai reikalingas kitiems ar kai 
jam reikalingi kiti žmonės. Tai, 
mano nuomone, yra egzistenci
jos pagrindas. Jam daug Įtakos 
turi aplinka. Sakykim, žmogus 
gimsta Anglijoj, o yra užaugin
tas Prancūzijoj. Jis greičiausia 
užaugs prancūzu. Kuriam krašte 
jis užauga, to krašto kultūrą jis 
pasisavina.

Mes gimėm Kanadoje, bet tė
vai perdavė mums lietuvišką 
kultūrą ir kalbą. Mes žinome, 
kad Lietuva yra pavergta, ne
laisva. Tai sukelia mumyse jai 
didelį simpatijos jausmą. Kurią 
kultūrą mes pasirinksime? Man 
atrodo, kad kiekvienas pasirinks 
tą, kurioje jis pasijus daugiau 
reikalingas, svarbesnis. Leng
viau įsijungti į mažesnę grupę, 
negu didesnę; aš pati jaučiuosi 
lietuvaitė.

Ramona Girdąuskaitė
❖ * *

Man atrodo, kad yra prasmė 
pasilikti lietuviu dėl to, kad ge
riau yra pažinti kelias kultūras. 
Tada iš jų gali pasirinkti viską, 
kas geriausia. Bet reikia daug 
dirbti lietuvybei išlaikyti, nes 
savaime ji neateina, o mes daž
nai pritingime, nenorime pasi
stengti. Tėvai neturėtų versti 
vaikus būti lietuviais, bet savo 
gyvenimu tai parodyti.

Violeta Poškutė
❖ ❖ ❖

Buvo iškeltas klausimas, ar 
jaunuolis gali būti kanadiečiu 
ir išlikti lietuviu. Tai priklauso 
nuo jo. išauklėjimo ir jo paties 
galvojimo. Kurie iš mažens bu
vo auklėjami lietuviškai, kalbėjo 
lietuviškai, buvo mokomi mylėti 
Lietuvą, — tie paaugę sąmonin
gai jaučia, kad reikia išlaikyti 
lietuviškumą Kanadoje, kol Lie
tuva bus laisva. Kitiems visai ne
svarbu prie kokios grupės likti. 
Yra jaunuolių, kurie į lietuviš
kumą žiūri kaip į dalį “establish
ment”. Kai nori maištauti, pir
miausia kratosi lietuviškumo. 
Tuo parodo savo pasipriešinin- 
mą.

Likdamas lietuviu, jaunuolis 
praturtina savo gyvenimą dar 
viena kultūra ir kalba, yra dau
giau išsilavinęs. Jis turi daug 
platesnį pagrindą, ant kurio gali 
savo asmenybe ugdyti. O tai vra 
labai svarbu šių dienų sumaišy
tame pasaulyje.

Man pačiam yra daug prasmės 
būti lietuviu. Man gaila, kad Lie
tuva nelaisva. Aš domiuosi jos 
kultūra. Tai duoda man gilesnį 
įžvelgimą į kitas tautas. Aš ge
riau galiu palyginti ją su kana
diečiu kultūra, kuri yra mišinys, 
o lietuvių — gryna. “Birbynės” 
ansamblyje aš susipažinau su 
liaudies muzika, kuri yra labai 
originali. Seminare susipažįstu 
su literatūra. Susitikęs su kitais 
studentais jaučiu, kad mes visi 
turime kažką bendro ir gražaus, 
kuo galime didžiuotis.

Raimundas Sungaila
❖ 4^

Anksčiau ar vėliau jaunuolis 
turi apsispręsti — likti lietuviu 
ar kanadiečiu. Į šį klausimą gali 
atsakyti tiktai jis pats. Niekas ki
tas negali to nuspręsti, nes jis 
taip gyvens, kaip jam atrodo ge
riau, ne kaip jo tėvams ar drau
gams. žinoma, jie gali turėti di
delės įtakos ir nusverti jo apsi
sprendimą į vieną ar į antrą pu
sę. Jis pasirinks tą kultūrą, kuri 
jam arčiau širdies, čia turės 
daug Įtakos jo vaikystė, tėvų kil
mė.

Nei vienas žmogus negali pa
bėgti nuo savo kilmės ir praei
ties. Visi kanadiečiai turi kokią 
nors tautinę kilmę ir visi turi di
džiuotis savo tauta, kultūra, gim
tąja kalba ir ją kuityvuoti.

Dainius Vaidila
* * *

Nėra prasmės klausti, ar mes 
lietuviai ar ne — visi, kurie čia 
sėdime, gimėme iš lietuvių tėvų. 
Bet galime klausti, ar mes nenu- 
tautėsime?

Aš manau, kad po kokio šimto 
metu lietuviai Kanadoje nutau- 
tės. Dabar tėvai šeimoje verčia 
kalbėti lietuviškai, domėtis lie
tuviška kultūra. Vaikai kurį lai
ką klauso, bet kai paaugs, gali 

pradėti galvoti kitaip. Todėl čia 
neturėtų būti prievartos. Tėvai 
neturėtų drausti draugauti su 
anglais ar kitom tautybėm. Ben
draudami su kitais, mes greičiau 
surasime savo vietą tautų miši
nyje. Prievarta tikrai atstumia 
jaunuolį nuo lietuviškumo. Jei
gu mes laisvu noru pasirinksim 
lietuviškumą, galėsime jį per
duoti ir savo vaikams.

Vida Vaitiekūnaitė

Jūratė Kobelskytė, atlikusi pa
grindinį vaidmenį B. . Shaw dra
moje "Joan of Arc", kuri buvo 
suvaidinta berniukų De LaSalle 
gimnazijoj Toronte 1970 m. va
sario 7 ir 8 dienomis

Už posėdžių kambario kažkas juda...
Ilga kelionė ir ilgas dviejų valdybų pasitarimas

Retas Įvykis, kad dvi organiza
cijos valdybos sueitų bendriems 
pasitarimams — darbo koordi
navimui. Taip betgi įvyko š. m. 
sausio 24 d. Columbus, Ohio. O 
kas dar įdomiau, kad tos dvi val
dybos turi savo rankose ir atei- 
tininkiškąjį jaunimą nuo pat pir
mo skyriaus iki universiteto bai
gimo ir yra sudarytos iš besimo
kančių universitetuose studentų.

Negavom lėktuvo
Trys moksleivių ateitininkų 

centro valdybos nariai, nebera
dę daugiau vietos kaip studentai 
lėktuve, narsiai patraukė auto
mobiliu iš Toronto Columbus 
link. Buvo tamsi naktis. Siautė 
sniego pūga. Nekartą norėjosi 
grįžti atgal, kol dar buvo matyti 
kur važiuojame, bet užsispyri
mas duotą žodį išlaikyti skatino 
pirmyn! Atrodė, kad važiuojame 
su aiškiu tikslu, kad gali būti 
darbingas savaitgalis, kad yra 
būtinų klausimų, kuriuos reikia 
aptarti. Užsispyrimas, savo tiks
lo aiškus žinojimas ir noras vėl 
pamatyti draugus teikė ištver
mės nepasiduoti. Po ilgos nak
ties, saulei kylant, pagaliau švys
telėjo rodyklė į Columbus, Ohio, 
sakanti, kad liko dar virš 100 
mylių. Žinojome, kad tenai mū
sų laukia studentų ateitininkų 
sąjungos valdybos keturi nariai.

Mūsų septyniukė
Ir tikrai jie laukė. Po kelionės 

pailsėję, suėjome septyni posė
džiauti. Pasidalinome atliktais 
darbais ir įspūdžiais, sumany
mais. Studentu sąjunga po vasa
ros stovyklos Lake Aerial, Pen
silvanijoje, turėjo dar savo są
jungos suvažiavimą ir pirminin
kų konferenciją. Vienas valdy
bos narys praleido 11 dienų, lan
kydamas studentų draugoves 
Rytuose. Moksleivių sąjunga po 
šešių vasaros stovyklų, Įvykusių 
Kanadoj ir JAV-se, suruošė glo
bėjų suvažiavimą Toronte, Čika
goje ir žiemos kursus — Putna- 
me ir Dainavoje. Abi sąjungos 
dalyvavo ateitininkų federacijos 
posėdžiuose, kuriuose buvo pla
nuojamas 1970 m. kongresas Či
kagoje darbo dienos savaitgalį, 
pasitarimuose dėl prieškongresi-

Liūdni garsai nuaidėjo apie 
lietuvišką studentiją. S.m. “TŽ” 
5 numerio vedamajame iškelti 
faktai yra gryna teisybė, kuri 
buvo slepiama ir gražiomis spal
vomis užtušuojama, teisybė, ku
riai atidengti mum trūko drąsos.

Sunku tiesą pasakyti, bet kar
tais dar sunkiau ją priimti. Lie
tuviškas posakis sako, kad žmo
gus tik už teisybę pyksta. Gal to
dėl ir dabar pasigirsta tiek daug 
šauksmo, kad studentija yra be
reikalingai ir smarkiai užpulta. 
Šauksmo pasigirsta ne tik iš stu
dentų tarpo, bet ir iš tų, kurie 
taip perdėtai studentiją' gyrė, 
kurie spaudoje statė jiems pa
minklus. Deja, ta visa graži spau
doje sukurta iliuzija tinka tik 
mažai saujelei studentų. Tik da
lis studentų yra pavyzdinga, ski
ria daug savo brangaus laiko lie
tuviškai veiklai ir rodo gražų pa
vyzdį priaugančiai studentijai. 
Esu tikras, kad mūsų pavyzdin
gieji studentai yra nepaliesti ir 
nesibijo tiesai pažiūrėti į akis.

Atstumti akademikai
Tiesa, akademikai galėjo ir 

gali daugiau bendradarbiauti su 
studentais ir daugiau padėti jų 
organizuotame gyvenime, bet 
kaikuriose kolonijose akademi
kai pačių studentų buvo atstum
ti. Pvz. Londono, Ont., studentai 
pradėjo organizuotis praeitais 
metais. Tuo metu Londono aka
demikai siūlėsi ir bandė kuo 
nors padėti, bet jiems buvo pa
sakyta nesikišti. Akademikai čia 
buvo traktuojami kaip parapijos 
žmonės, su kuriais studentų va
dai nieko bendro nenorėjo turė
ti. Ironiška, kad važiuojant Į Či
kagą tie patys studentai rinko 
pinigus iš tų niekinamų parapi
jiečių. šiemet jaunas, baigęs 
universitetą akademikas norėjo 
suorganizuoti studentus, bet ir 
jis rankas nuleido, nes nėra en
tuziazmo, nėra noro ką nors kon
kretaus daryti. Kodėl gi taip 
yra? Sunku būtų surasti trumpą' 
ir aiškų atsakymą. Panagrinėki
me pirmiausia gyvenimo sąly
gas, tėvų ir suaugusių pažiūras 
apie universitetą, mūsų spaudą 
ir mūsų Bažnyčios vaidmenį stu
dentų gyvenime.

Gerai aprūpinti
Jau praėjo laikai, kada stu

dentas turėjo sunkiai vargti, 
pakelti sunkias gyvenimo sąly
gas studijų metu. Prasigyvenę 
tėvai ir valdžios pašalpos pilnai 
aprūpina studentą. Pastebėta, 
kad juo geriau studentas aprū
pintas, juo labiau jis egoistiškas, 
arogantiškas ir nesukalbamas. 
Pabloginti studentijos gyvenimo 
sąlygų nenorime, bet studentijai 
turėtų būti nuolat primenama, 
kad ji' yra gerai aprūpinta, kad 
perdaug iš tėvų ir visuomenės 
reikalauja, kad jų tėvai sunkiai 
dirba ir yra ištikimi lietuviai. 
Studentai turi prisidėti prie lie- 

nės stovyklos Dainavoje.
Prieškongresinė stovykla

Buvo aptarta prieškongresinė 
stovykla, i kurią bus kviečiami 
sendraugių, studentų ir mokslei
vių sąjungų atstovai. Stovykloje 
bus nagrinėj'ama ateitininkų ide
ologija, jieškant būdų, kaip ją 
Įgyvendinti šiais laikais. Bus 
pradedama žvilgsniu į save ir ki
tus — jų poziciją organizacijoje 
ir pereinama prie Vatikano san- 
tarybos idėjų ir jų įtakos pasau
lėžiūros sudaryme. Bus nagrinė
jama organizacija ir jos vieta vi
suomenėje psichologiniu ir so- 
cialoginiu požiūriu, jieškoma 
naujų veikimo metodų ir paga
liau diskutuojama ateitininkijos 
veikla. Abi sąjungos kongresui 
propaguoti bandys sudaryti ir iš
leisti prieškongresinį leidinį, ku
riame būtų pareikštos jaunimo 
nuomonės įvairiais klausimais. 
Su tokiu leidiniu tikimasi sukel
ti lėšų atsivežti iš Europos kiek 
galint' daugiau jaunimo.

Moksleiviai ir studentai
Pasidalinta žiniomis apie abi

turientus moksleivius ir jų per
ėjimą i studentus, apie kandida
tų ruošimą įžodžiui. Padiskutuo
ta moksleivių žinių kiekis perei
nant į studentus ir kaip tos ži
nios turi augti, bręsti. Mokslei
vis turi žinių, jis imlus, o studen
tas turi formuoti savo nuomo
nes. Jis klausinėja ir pats apsi
sprendžia. Skatinami bendri 
nors keli susirinkimai mokslei
vių su studentais, kad būtų pro
ga susipažinti vieniems su kitais. 
Buvo taip pat kalbėta apie vado
vėlių sudarymą kiekvienai są
jungai, kad suvienodintų narių 
žinias ir lygi.

Abi sąjungos nusiskundė už
sieniu. Nekartą yra kreiptasi 
laiškais, bendraraščiais, bet ne
susilaukta jokių atsakymų. 
Užtat abiem sąjungom svarbu 
atsikviesti iš Europos ir kitur 
jaunimo Į kongresą.

Taip pat aptarti bendri sąjun
gų rūpesčiai, lėšų rinkimo bū
dai. vaju koordinavimas ir pa
skaitininkų suradimas. Abi są
jungos laukia kongreso — bus 
gera proga susipažinti su pajė- 

tuviškos veiklos ne todėl, kad iš 
to pelną turėtų, bet kad jų savi
garba to iš jų reikalauja.

Tėvų pažiūros
Daugelio mūsų tėvų universi

tetas yra klaidingai supranta
mas. Manoma, kad universitetas 
yra kažkokia šventovė, skirta 
tiktai išrinktiesiems, kuriems vi
si kiti bendruomenės nariai yra 
perprasti. Lietuviška veikla 
tiems “išrinktiesiems” esąs že
minantis dalykas. Tokios pažiū
ros susidarė turbūt todėl, kad 
Lietuvoje tik daugiau pasiturin
čių tėvų vaikai galėjo studijuoti 
universitete, čia universiteto du
rys yra atviros kiekvienam jau
nuoliui, jeigu sugeba mokytis.

Universitetas yra tiktai mo
kykla. Tai institucija tęsti moks
lui, kurį jaunuolis ar jaunuolė 
pradėjo pradžios mokykloje ir 
gimnazijoje. Čia taip pat yra mo
kytojai, kuriuos mes profeso
riais vadiname. Kaip ir kitose 
mokslo institucijose, taip ir čia 
yra daug gerų, išmintingų mo
kytojų, bet yra ir menkų. Ne
manykime, kad universiteto pro
fesorius, kuris net nežino kur 
Lietuva, yra kažkoks dievaitis, 
daug garbingesnis už žmogų, 
dirbantį kitoje institucijoje. 
Universiteto iškėlimas Į padan
ges paskatino mūsų studentiją 
pasikelti Į puikybę, nesiskaityti 
su tautiečiais ir su jais neben
dradarbiauti.

Miglos spaudoje
Mūsų spaudos korespondentai 

taip toli nuėjo studentus begar
bindami, kad pradėjo nebematy
ti tiesos. Rašyta apie sūrio ir vy
no pokylius, bet užmiršta stu
dentijai priminti, kad organiza
cinis darbas nesibaigia tik poky
liais. Studentai išsišokėliai buvo 
pagerbti, bet tylūs darbininkai 
liko užmiršti. Įvairūs pagerbi
mai tų, kurie nieko bendro su 
lietuviška veikla neturėjo, sukė
lė pasipiktinimą uolių darbuoto
jų tarpe. Pvz. Hamiltono studen
tų balius per Lietuvių Dienas su
silaukė gražaus aprašymo. Tik
rai buvo puikus pasilinksmini
mas, sutraukęs porą šimtų lie
tuviško jaunimo, bet niekas ne
išdrįso paminėti, kad sekančios 
dienos rytą i simpoziumus vos 
keletas studentų susirinko. Ko
dėl? Bijome tiesos ir purvą po 
kilimu šluojame.

Kunigų vaidmuo
Bažnyčia ir kunigija darė ir 

daro viską, kad tik mūsų studen
tiją išlaikytų savoje bendruome
nėje. Deja,' lankančių lietuvių 
bažnyčias studentų yra labai ma
žai? Kaikuriose vietose Bažnyčia 
leido gitaras ir moderniškas 
giesmes per pamaldas. Nekaltin
kime todėl bažnyčių, kad stu
dentija jų nelanko. Sūrio ir vy
no pokylių čia jiems iškelti tik
rai negalima. Gal kartais mūsų 
parapijiniai komitetai galėtų pa
nagrinėti, kodėl studentai baž
nyčios nelanko. Gal jiems galėtų 
išsiųsti kokius nors laiškus ar 
kvietimus.

Jeigu dar daugiau pagrinėsi- 
me, tai gal dar daugiau priežas
čių surasime, kodėl mūsų stu
dentija prarado atitinkamą vie
tą lietuviškoje bendruomenėje. 
Vargu ar akademikai jiems šiuo 
metu gali padėti. Tikėkime, 
kad po kelių metų kita studentų 
karta bus sukalbamesnė. Tada 
atsiras ir bendravimas.

Akademikas
Redakcijos pastaba. Į čia mi

nėtą straipsnį “Tėviškės žibu
rių” 5 numeryje “Vėžys studen
tuose” gavome nemažai atsilie
pimų iš skaitytojų, daugiausia 
vyresniosios kartos, kurie pabrė
žia neigiamąją pusę. Tikimės, 
kad ir patys studentai netylės. 
Laukiame ir jų balso. Be to, at
kreipiame skaitytojų dėmesį į 
sakinį, dargi pabrauktą, minėta
me “TŽ” straipsnyje, kuriame 
sakoma, kad neigiamieji faktai 
nėra visuotinis reiškinys, kad 
yra daug sveiko studentiško jau
nimo.
baisiais ateitininkijos nariais, 
juos angažuoti darbui, kad įvyk
tų šioks toks jėgų pasidalinimas, 
kad netektų tiems patiems asme
nims sunkiausią darbą atlikti.

Keliu atgal
Nors diena atrodė labai ilga, 

labai daug diskutuota, naujos 
mintys vis kilo ir kilo. Daug at
likta, bet dar daug ir neužbaig
ta. šis pirmasis MAS ir SAS val
dybų susitikimas tikrai parodė, 
kiek daug abi sąjungos turi dar
bo. JĮ palengvinti galima savitar
piu padrąsinimu, rūpesčių pasi
dalinimu, naujų minčių iškėli
mu. Ir MAS centro valdybos na
riams ta visa kelionė apsnigtais 
ir ledu padengtais keliais nebe
atrodė tokia ilga. Sekančią dieną 
iie dar aplankė Klevelando glo
bėjus, moksleivių valdybą ir 
kuopos susirinkimą. Grižo pilni 
džiaugsmo, kad darbas tikrai at
neša daug laimės, kad kažkur te
nai už to posėdžių kambario tik
rai kažkas juda. O juda gyvi 
žmonės, kuriuos tu pažįsti, žinai 
ju sunkumus, jų pergyvenimus, 
rūpesčius, ir gali jiems padėti 
tuo. kas suplanuojama posėdžiu 
kambaryje. Gabija
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Vasario 16
Iškeikime trispalvę 
augštai lig debesų, 
16 Vasario 
šiandieną jau švenčiu! 
Užtraukim sutartinę 
galingai iš širdies, 
tegul ligi tėvynės 
jos aidas nuskambės!
Pasveikins Vilniaus bokštus 
ir Nemuno krantus, 
primins, kad laisvėj gimęs 
lietuvis laisvas bus!

Birutė Vytienė

Mes laisvi, jie-pavergti
“Mūsų tėvynė Lietuva bus ir 

vėl laisva!” Tai žodžiai, kuriuos 
kartoja kiekvieno lietuvio lūpos. 
Bet kaip ilgai tai truks? Kaip 
ilgai rusai Lietuvą valdys? Tai 
klausimai, į kuriuos, bent šian
dien, niekas negali atsakyti. Ge
ra būti optimistu ir turėti viltį, 
bet man kartais atrodo, kad tie 
klausimai gali ir likti tik klau
simais labai ilgai. Bet kai tai 
viešai pasakai, visi nustemba ir 
piktai pažvelgia. Mes dažnai gir
dime sakant ir patys sakome, 
kad lietuviai — drąsūs žmonės. 
Taigi, tokiais ir būkime! Nebi
jokime pažvelgti realiai tiesai 
į akis.

Neseniai laikraštyje skaičiau 
straipsni “Lietuva šiandien”. 
Buvo ir nuotrauka, vaizduojanti 
dalelę Vilniaus miesto. Joje ma
tėsi daugiaaugščiai gyvenami na- 
mai-apartamentai. šalia jų — 
maudymosi baseinai, kaip ir Ka
nadoje. Aš labai nustebau, kad 
dabar rusų pavergtoj mūsų tė
vynėj tokių pastatų yra.

Perskaičiusi minėtą straipsnį 
sužinojau, kad lietuviai, nuvažia
vę i Lietuvą aplankyti savo gi
minių, gali Vilniuje pabūti tik

Esame lietuviai ne iš prievartos 
Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos aštuntojo skyriaus 
mokiniai Vasario 16 proga pasisako lietuviškumo klausimu
Aš esu gimusi Kanadoje, bet 

savo kilme esu lietuvaitė. Jeigu 
mano tėveliai nesiųstų manęs i 
lietuvišką mokyklą, būčiau tik
rai daugiau kanadietė, negu lie
tuvė. Man tautiškumas yra labai 
svarbus dalykas, nes nuo mūsų 
priklauso, ar dar bus lietuvių 
Kanadoje ir Amerikoje už šim
to ar dviejų šimtų metų. Jeigu 
mes dabar tapsim kanadiečiais, 
tai lietuvių kultūra pranyks.

Rauda Rautinšaitė
Galiu būti lietuvaite ir kana

diete tuo pačiu laiku. Man tas 
netrukdo ir aš esu laiminga, nes 
tai padeda man moksle. Aš galiu 
padėti garsinti Lietuvos vardą 
būdama skaute ir ateitininke, 
priklausydama tautinių šokių ar 
kanklių grupei. Tai netrukdo 
draugauti ir su kanadiečiais.

Sandra Kazilevičiūtė
Lietuvis, kuris gyvena Kana

doje, turi būti geras ir nesigė- 
dinti savo kalbos. Lietuvių jau
nimas turi padėti, kiek galėda
mas, išgarsinti Lietdvos vardą. 
Gyvendami Kanadoje, turim bū
ti sąžiningi piliečiai ir geri lie
tuviai.

‘ ■ Aldona Birštonaitė
Yra labai gerai, kad esi lie

tuvių kilmės. Yra didelė garbė 
būti lietuviu ir žinoti kitą kal
bą, nors kartais labai sunku 
išlaikyti pasiryžimą būti geru 
lietuviu.

Rima Bumbulytė
Aš didžiuojuos, kad mano tė

vai yra gimę Lietuvoje, bet esu 
laimingas, kad gimiau Kanadoj. 
Būtų gerai, kad Lietuva būtų 
laisva, bet aš nemanau, kad tai 
greitai galėtų įvykti.

Romas Oleka
Tautiškumas turi kilti iš šir

dies, bet ne iš prievartos. Aš 
esu lietuvaitė ir to nesigėdinu. 
Jei aš priklausau lietuviškai or
ganizacijai, tai savo noru, o ne 
tėvų liepiama. Man yra sunku 
Lietuvos vardą garsinti, bet mė
ginu savo draugų kanadiečių 
tarpe.

Aida Greičiūnaitė
Man tautiškumas yra didelis 

ir reikšmingas dalykas. Jei ne
turi tautiškumo, tai labai ne
reikšmingas pasidaro gyveni
mas. Aš taip galvoju ir -niekas 
negali mano idėjų pakeisti. Ka
nadoje būti lietuviu yra labai 
svarbus dalykas. Aš to nesigėdi
nu ir aiškinu savo draugams ka
nadiečiams apie Lietuvą. Daž
nai jie nesupranta, bet jei kiek
vienas lietuvis kalbės apie Lie
tuvą. tai daug padės savo tautai.

Lilija Zenkevičiūtė
AŠ suprantu tautiškumą kaip 

pareigą, kurią turiu atlikti. Tai 
reiškia, kad turiu kalbėti lietu
viškai, išmokti lietuvių kalbą ir 

: raštą. Reikia garsinti Lietuvos 
vardą, kad viri turėtų gerą nuo

Braido šaltis 
už langų — 
balta, salta, 
bet smagu!
Dažo langą 
sidabru — 
Rožės brangios 
ant stiklų.
Tai Marytei 
džiaugsmo bus, 
kai šj rytą 
atsibus!

A. Abr.

tris-penkias dienas. Kiekvienas 
turistas lietuvis slaptai ten se
kamas specialiai paruoštų šnipų 
— “spy”. Vilniuje yra turistų 
viešbutis, kurio kambariuose, 
slaptose vietose — gėlių puo
duose ar sienose už paveikslų — 
įtaisyti mikrofonai. Jie užregist
ruoja kiekvieną žodį, kurį turis
tas su savo giminėmis ten kalba. 
Todėl jie ir neleidžia lietuviui 
aplankyti savo gimtų apylinkių, 
bet visus ten laiko tame specia
liai paruoštame viešbutyje.

As pagalvojau: koks didelis 
skirtumas! Kanadoje turistai ga
li būti tiek ilgai, kiek jie patys 
nori arba kol turi pinigų. Nie
kas jų neseka, niekas nenuro
do kuriame viešbuty apsistoti, 
ką kalbėti.

Mes, čia laisvame krašte gy
vendami, negalime duoti pasta
bų lietuviams Lietuvoje, o juo 
labiau jų pavergėjams-rusams. 
Mums beliko tik laukti ir tvir
tai tikėti, kad mūsų tėvynė Lie
tuva vėl prisikels laisvam, ne
priklausomam gyvenimui. To 
ypač laukia mūsų pavergtieji 
K’-niiai ir seserys Lietuvoje.

Lilija Zenkevičiūtė

monę apie lietuvius.
Romas Bubelis

Jeigu esi geras lietuvis, turi 
priklausyti prie lietuviškų gru
pių'ir organizacijų. Jau yra to
kių lietuvių, kurie užmiršo lie 
tuviškai kalbėti ir kad jie iš vi
so yra lietuviai.

Aidas Vaidila
Rusija pavergė Lietuvą ir at

ėmė iš jos laisvę. Aš, gyvenda
mas Kanadoje, galiu laisvai kal
bėti, kas vyksta Lietuvoje. Kar
tais galiu ir i laikraštį parašyti 
straipsnį apie pavergtą Lietuvą.

Edvardas Punkris
Aš suprantu tautiškumą, kad 

reikia mylėti savo kraštą. Norė
čiau, kad komunistai išsikraus
tytų iš Lietuvos.

Vitas Škėma
Tautiškumas reiškia būti ge

ru lietuviu. Kaikurie jaunuoliai 
sako, kad jie yra kanadiečiai ir 
mano, kad Lietuva yra maža ir 
nereikalinga valstybė. Aš galiu 
padėti Lietuvai būdamas geru 
lietuviu, ypač, jei tapčiau gar
siu ir svarbiu žmogumi.

Ramūnas Saplys
Aš suprantu tautiškumą kaip 

pareigą savo tėvų žemei. Turiu 
priklausyti lietuvių bendruome
nei ir ją vertinti. As galiu skleis
ti Lietuvos vardą tarp savo drau
gų. Reikia nebijoti pasakyti, kad 
esi lietuvis. Svarbiausia — iš
mokti lietuviškai kalbėti ir ra
šyti.

Rimantas Kalinauskas
Kiekvienas žmogus turi savo 

tautą ir turi ją mylėti. Mes gi
mėm Kanadoj, bet mūsų tėvai 
iš Lietuvos atvažiavo, todėl mes 
vadinam save lietuviais. Negaliu 
daug padėti savo tautai, bet di
džiuojuos, kad esu lietuvis.

Bronius Stončius
Aš suprantu, kad esu skirtin

gas nuo kanadiečių, didžiuojuos, 
kad esu lietuvis. Aš galiu pri
klausyti dviem kultūrom: kana
diečių ir lietuvių.

Vytautas Pacevičius
Galima būti geru Kanados pi

liečiu, o taip pat geru lietuviu 
ir mylėti savo tautą. Abi tau
tos turi savo kultūras, ir jos tarp 
savęs nesimaišo. Kanadiečiai 
daug pasakoja apie savo istori
ją, bet nelabai daug žino apie 
Lietuvą. Todėl lietuviai turėtų 
daugiau pasakoti apie save.

Ilona Zaleskytė
Gyvendami Kanadoje mes ga

lime išlaikyti lietuvišką kultū
rą. Tautiškumas man reiškia, 
kad galiu atsistoti ir drąsiai sa
kyti, kad esu lietuvaitė, šian
dien mes galime padėti Lietu
vai būdami ir gerais kanadie
čiais. Vieną dieną, kurią tik Die
vas žino, Lietuva vėl bus laisva.

Nijolė Paulauskaitė

LONDON, ONT.
VASARIO ŽIEDAI. Vasario 16 ne

bėra džiaugsmo Šventė, bet džiaugs
mingų prisiminimų ir nepalūžtančios 
vilties pynė. Minėjime gausiai daly
vavęs jaunimas buvo tie vasario žie
dai, kurie džiugino ir teikė vilties 
ateičiai. Minėjimą atidarė apyl 
pirm. A. E. Pocius, paskalydamas 
krašto valdybos sveikinimą ir pa
kviesdamas pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Po to jis skaitė turi
ningą ir gyvenamajam momentui la
bai tinkančią paskaitą. Ligi šiol dau
giausia klausydavome arba vyresnio
sios, arba pačios jauniausios kartos 
minčių. Todėl šį kartą buvo įdomu 
išgirsti žodį vidurinės kartos. To
kia buvo ir jo kalba — maždaug vi
durinė kryptis tarp vyr. kartos ir 
pačios jauniausios, daugiau ar ma
žiau priimtina jom abiem. Paskai
tos pagrindu jisr paėmė Lietuvos 
himną ir pamėgino jo atspindį rasti 
dabartiniame mūsų gyvenime. Lin
kėjo jaunimui būti mūsų saule, pra
šalinančia tamsumus iš lietuviško
sios padangės tiek anapus, tiek ir 
šiapus... Po oficialiosios dalies se
kė meninė programa. Pirmiausia pa
sirodė L. Petrašiūnaitės diriguoja
mas šeštad. mokyklos chorelis, akom
panuojamas V. Petrašiūnaitės. Tiek 
jaunųjų chorelis, tiek ir jų šokiai 
visus linksmai nuteikė. Po to pasi
rodė svečiai — Delhi jaunimo cho
ras, vad. kun. B. Pacevičiaus. Puoš
ni apranga ir graži jaunimo pastan
gų pradžia! Bravo! Seserys Bersėnai- 
tės, pasižyminčios vaidybiniais ga
bumais, priminė Lietuvos karžygius, 
įspūdingai padeklamuodamos V. 
Šmaižienės “Laisva tebūna Lietuva” 
Ir B. Kemėžaitės “Žuvusiam parti
zanui”. Gyvą taut šokių programą 
atliko jaunoji “Baltija” ir vyr. “Bal
tija”. Ypač gražiai atrodė Audėjėlė 
ir Rezginėlė. Jei kas čia atvyko pa
sigrožėti jaunimu, tikrai savo tiks
lą pasiekė. Jo buvo daug ir spalvin
go. Galingai nuskambėjo jų daina. J. 
Tallat-Kelpšos “Oi, berneli vien
tury” turėjo kartoti. Dainų progra
mą vainikavo širdies stygas stipriai 
palietusi J. Juzeliūno “Lietuva 
brangi”. Bendrą vaizdą praturtino 
gražios lietuviško gamtovaizdžio de
koracijos, pieštos kun. B. Pacevi
čiaus. Po programos visi jos daly
viai buvo pavaišinti. Ansamblio ir 
abiejų chorų vyr. vadovas — kun. 
B. Pacevičius, korepetitorius Glen 
Lawson, akompaniatorė V. Petrašiū- 
naitė. Vyr. “Baltijos” taut, šokių 
vadovai — Dana ir Miras Chainaus- 
kai, jaunosios “Baltijos” mokytojai 
— Liucija Petrašiūnaitė ir Marius 
Chainauskas. Taut, šokiams akordeo
nais pritarė broliai J. ir V. Valai
čiai, taipgi broliai V. ir G. Repšiai. 
Pranešėja — L. Keraitė. Apyl. pir
mininkas padėkojo visiems progra
mos dalyviams , ir visiems minėji- 
man atvykusioms, ypač iš tolimesnių 
Apylinkių, k. t. Delhi ir kt. Be to, 
klebonui padėkojo už jo darbą su 
jaunimu ir įteikė PLB švietimo ta
rybos atsiųstą diplomą ir gėlių. Įga
liotinis A. Petrašiūnas stropiai rin
ko aukas Tautos Fondui. Buvo pilna 
salė svečių; ypač daug jų atsilankė 
iš Delhi apylinkės. Minėjimas baig
tas Kanados ir Lietuvos himnais. Mi
nėjimą surengė Londono apyl. val
dyba. D. E.

RODNEY, ONT.
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 

sausio 15 d. Lietuvių Klubo patalpo
se. Atidarė apyl. pirm. J. Statkevi- 
čius ir paprašė pagerbti kritusius už 
Lietuvos laisvę tylos minute. Prie vė
liavos stovėjo jaunieji mokyklos mo
kiniai: R. Narbutaitė. A. Ciparytė ir 
P. Jocius. Paskaitą “Vasario 16 — vi
sų lietuvių šventė” skaitė A. Rastap- 
kevičius, R. Ciparytė. V Jasinskas. 
Paskaita buvo įdomi ir tuo, kad jau
nimas sugebėjo nušviesti Lietuvos, 
kaip valstybės, labai įvairų ir besikei
čiantį kelią. Rezoliuciją angliškai, 
kuri pasiųsta Kanados vyriausybei 
dėl Lietuvos okupacijos, perskaitė E. 
Ciparis. Meninėje programoje pir
miausia pasirodė V. Kudirkos šešta
dieninė mokykla. Mokiniai — A. Gai- 
dauskaitė, K. Kereševičiūtė, A. Cipa
rytė, R. Narbutaitė, D. Gaidauskaitė, 
V. Mockus, P. Jocius, V. Jokūbaitis 
skaitė ir sakė eilėraščius. Geras buvo 
vaizdelis “Gyva Lietuva”, kurį atliko 
R. Ciparytė ir V. Jokūbaitis. Be to, 
piano paskambino G. Ignaitytė ir A. 
Gaidauskaitė. Pabaigoj mokykla pa
dainavo keturias dainas, vadov. mo
kytojo J. Stankevičiaus. Vyresnysis 
jaunimas padainavo “Tėviškėle, tėviš
kėle” ir “Kurteliai sulojo”,, vad. V. 
Ignaičiui. Iš tautinių šokių šį kartą 
pasirinko Ragučius, šustą, Subatėlę 
ir Čigonėlį. Vyresniųjų grupė dainuo
ja pirmi metai ir šoka tautinius šo
kius treji metai. Padaryta pažanga. 
Vis daugiau įgudimo rodo J. Sarapnic- 
kas, kuris jau gana laisvai grojo šo
kiams. Dainų ir šokių moko D. ir E. 
Bliskiai. Sį kartą jų čia nebuvo, nes 
tuo laiku jie turėjo būti Windsore. 
Abudu Bliskiai yra geri dainininkai, 
šokėjai ir mokytojai. Juos mėgsta 
jaunimas, o jie — jaunimą. Progra
mas pranešėja buvo Z. Rastapkevičiū- 
tė. Minėjimas baigtas Tautos himnu 
ir kavute.

Vasario 22, sekmadienį, įvyko West 
Lorne katalikų bažnyčioj pamaldos 
už Lietuvos laisvę. Vietos klebonas J. 
Smith pasakė pritaikytą pamokslą. 
Tokios pamaldos vyksta jau kelinti 
metai. Vietiniai žmonės jau prie to 
priprato ir turi progos pažinti gyve
nimą tų, kurie neturi galimybės lais
vai išreikšti savo įsitikinimų.

KLB APYLINKĖS VALDYBA na
riai gelbsti Suvalkų trikampio lietu
viams — renka drabužius, avalynę ir 
prašo, kad kiti pasiūlytų vaikams ir 
suaugusiems aprangos, kurios Suval
kų lietuviams trūksta. Kor.

Prieš einant į mokyklą reikia pasistiprinti. ..

ST. CATHARINES, ONTARIO
LAIKYDAMIESI KLB VALDY- 

BOS pageidavimo išnešti Vasario 16 
į kanadiečių visuomenę, St. Cathari
nes lietuviai vasario 15 d., tuoj po 
pamaldų, atlikę iškilmes vienuolyno 
sodelyje, nuvyko į Memorial Park 
ir padėjo gražų vainiką prie žuvusių 
už Kanados laisvę karių paminklo, 
esančio pačiame miesto centre. Ten 
jau laukė kanadiečiai pareigūnai ir 
vietos žymaus laikraščio reporteris- 
fotografas. Tautiniais drabužiais ap
sirengusios lietuvaitės padėjo vaini
ką, o kalbas pasakė vietos valdžios 
ir ukrainiečių organizacijų atstovai. 
Reporteris viską nufotografavo. Lie
tuvių dalyvavimas buvo vieningas, 
galima sakyti, šimtaprocentinis. Po 
iškilmių atstovai buvo pakviesti vai
šėms.

Pamaldos šiemet taip pat buvo 
įspūdingos. Jose dalyvavo organiza
cijų vėliavos. Girdėjome gilų bei pat
riotišką pamokslą. Kor.

VIENOJE NAUJŲJŲ BIBLIOTE
KŲ vyksta didelė dailės darbų paro
da, kurioje yra išstatyti meno galeri
jos atrinkti Kanados dailininkų kū
riniai. Yra ir dvi lietuvių dailininkų 
pavardės — V. Bričkaus ir I. Mickū- 
nienės. Pažymėta dail. V. Bričkaus gi
mimo vieta — Lithuania, jo lankytos 
meno mokyklos, gauti atžymėjimai, 
apdovanojimai ir dabartinis užsiėmi
mas. Parodos lankytojų, ypač savait
galiais, gan daug. Dažnas sustoja ties 
lietuvių dailininkų darbais, perskai
to jam neįprastą dailininko pavardę 
ir pasigroži jų paveikslu. Dail. V. 
Bričkaus išstatytas paveikslas “So
das”, o Irenos Mickūnienės — “Der
lius”. Parodoje matyti tik vienas ki

VANCOUVER, B.C.
KLB APYLINKĖS SUSIRINKI- 

MAS. 1969 m. gruodžio 7 d. metinia
me susirinkime dalyvavo 24 nariai. 
Valdybos pranešime pabrėžtos pas
tangos sudarant jaunimo tautinių šo
kių grupę. Sudarytas fondas jaunimo 
reikalams, šiuo metu fonde turima 
$147. Stengtasi užmegzti glaudesnius 
ryšius su kitomis Vankuveriui arti
mesnėmis lietuvių kolonijomis. 1969 
m. spalio mėn. krašto tarybos sesijai 
pasiųstas pranešimas, pageidaujant, 
kad krašto valdyba sujungtų vakarų 
Kanados lietuvių bendruomenes 

“Tapau 
Kanados 
piliečiu 
savo

"Nereikėjo čia gimti, kad galėčiau jausti pasididžiavimų • __ _ • • 1
bei pasitenkinimą Kanados pilietybe." I 11 Tl Iv 1 ljOLXJ-»
"Kai gavau savo pasirinktosios šalies pilietybę, žinojau, . ’ •
kad turiu teisę pilnai dalyvauti šio didelio laisvės ir gali- 
mybių krašto ateities kūrime." • ’ , .

Z * ’ ♦

"Kanados vėliava dabar yra mano vėliava, ir aš džiau
giuosi tikra galimybių ir pareigų lygybe kartu su visais, 
kuriems ji plevėsuoja."

Ar turite teisę j privilegijas ir ar esate pasiruošęs priimti Kanados
piliečio pareigas? Pasiteiraukite artimiausiame Kanados piliety
bės teisme. Jie pasiruošę Jums padėti šiose vietovėse: Halifakse, ,

Monktone, Montrealyje, Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone,
St. Catharines, Kitchenery, Londone, Windsore, Winnipege, Re- GOVERNMENT
ginoj, Saskatoone, Kalgary, Edmontone ir Vankuveryje. Taip pat ^OF CANADA
galite rašyti: Registrar of Canadian Citizenship, Secretary of State ta■

Department, Ottawa. .

tas abstraktas, o šiaip visi natūralūs, 
gražūs ir menkai mene nusimanan
čiam lengvai suprantami paveikslai.

“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI” — 
radijo programa iš dabartinės radijo 
stoties Toronte banga 101 visame 
Niagaros pusiasalyje labai gerai gir
dima. Gal tik laikas nėra visiems pa
togus. Vasario 16 proga speciali pro
grama buvo labai miela, o ypač jau
dinančiai veikė klausytojus šeštad. 
mokyklos mergaičių perduotas mon
tažas. Būtų labai pageidautina dau
giau panašių dalykų.

DAUGUMĄ TAUTIEČIŲ užpuolė 
sunkios ligos. Jau sunkiai serga bu
vęs apylinkės valdybos pirm, ir da
bartinis vicepirm. A. šetikas, uolus 
visuomenės veikėjas.

KLVS “RAMOVĖS” Niagaros pu
siasalio skyriaus revizijos komisiją 
sudaro: J. Alonderis, S. Kukta ir A. 
Lukas. L.

SLA 278 KUOPOS VALDYBA 
sausio 24 d. posėdyje nutarė šaukti 
metinį kuopos susirinkimą kovo 14 
d., 4 v.p.p., P. Polgrimo namuose, 
172 Glendale Ave. Bus renkama nau
ja valdyba, balsuojama už kandida
tus į SLA vyriausią vadovybę — 
vykdomąją tarybą. Valdybos nariai 
padarys veiklos pranešimus. Po su
sirinkimo — kuklios vaišės. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

N. METŲ SUTIKIMAS, kurį su
ruošė SLA 278 kuopa, šiemet nebu- 

. vo gausus dalyviais, ir rengėjai pel
no nepadarė. Nuotaika betgi buvo 
puiki. Valdyba dėkoja visiems tal
kininkams, prisidėjusiems prie to pa
rengimo. V.

(Vankuverio, Edmontono, Kalgario) 
į artimiau bendradarbiaujantį viene
tą. Taipgi siūlyta valdybai siųsti me
ninių pajėgų į mūsų koloniją ir pa
laikyti artimesnius ryšius su mūsų 
apylinke. Revizijos komisijos prane
šimą perskaitė E. Gumbelis. Kasos 
knyga rasta tvarkoje. Iš parengimų 
ir aukų gauta $2312.55 pajamų. Įgy
ta turto už $109.68. Išlaidų parengi
mams padaryta $1774.75. Liko pelno 
$428.12. Bendruomenės ižde yra 
$1082.57. A. Bubnys aptarė jaunimo

Nukelta į 9-tą psl.
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TEISINGUMO 
DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS
Savininkų ir nuomininkų 
įstatymo pakeitimas 1968-69
Ontario vyriausybė pateikė par
lamentui savininkų ir nuomi
ninkų įstatymo pakeitimą, ku
ris buvo priimtas ir tapo savi
ninkų ir nuomininkų įstatymu 
1968-69. Šis įstatymas įsigalio
jo 1970 metų sausio 1 dieną. 
Galioja šie pagrindiniai nuosta
tai, nežiūrint kas parašyta nuo
mos sutartyje:

1. Savininkas yra įpareigotas 
pristatyti nuomininkui pil
nai patvirtino nuomos su
tarties originalinio teksto 
du egzempliorius per dvi
dešimt vieną dieną po jos 
įvykdymo ir grąžinimo iš 
nuomininko pusės.

2. Nauji nuomos užstatai yra 
uždrausti imti nuo 1970 
metų sausio 1 dienos, iš
skyrus vieno mėnesio nuo
mą, kuri yra laikoma vieno 
mėnesio nuomos užstatu. Už 
j j savininkas turi mokėti 6% 
metinių palūkanų. Nuomos 
užstatai, duoti prieš sausio 
pirmą dieną, gali būti sulai
komi iki nuomos sutartis 
pasibaigs ar bus atnaujinta. 
Tuo atveju savininkas turi 
mokėti 6% metinių palū
kanų už tuos užstatus. Jie 
turi būti sugrąžinami nuo
mininkui per 15 dienų po 
nuomos sutarties pabaigos, 
išskyrus atvejus, kai nuo
mininkas sutinka arba teis
mas leidžia savininkui ku
rią nors sumą pasilaikyti.

3. Savininkui uždrausta sulai
kyti nuomininko baldus ar 
kitą turtą už nuomos nesu- 
mokėjimą.

4. Nuomos sutartims galioja 
tos pačios taisyklės, kaip ir 
visoms kitoms sutartims.

5. Išskyrus pavojaus atvejį, 
savininkas negali reikalau
ti leidimo įžengti į išnuo
motas patalpas. Jis gali to 
reikalauti tik įteikdamas 
raštą prieš 24 valandas.

Įeiti gali tiktai dienos me
tu ir rašte nurodytu laiku..

6. Savininkas negali reikalau
ti, kad nuomininkas mokė
tų nuomą vėlesnės datos 
čekiu (postdated cheque).

7. Savininkas negali uždrausti 
įeiti j išnuomotas patalpas 
kandidatuojantiems rinki
muose į viešas pareigavie- 
tes arba jiems dirbantiems.

8. Pakeitimas išnuomotų pa
talpų užraktų yra draudžia
mas, išskyrus atvejus, kai 
dėl to susitaria savininkas 
su nuomininku.

9. Savininkas yra atsakingas 
už nuomojamų patalpų tin-

* kamumą gyventi bei re
montą, o nuomininkas — 
už eilinę išnuomotų patal
pų švarą ir už sutvarkymą 
nuostolių, padarytų jo pa
ties ar jo įsileistų asmenų.

10. Nuomos mokėjimui atsili
kus, nuomininkas gali at
statyti savo gerą vardą su
mokėdamas atsilikusią nuo
mą ir tuo būdu panaikinti 
galimas pasekmes, sužymė
tas nuomos sutartyje.

11. Neturintiem specifinių nuo
mos sutarčių galioja šie 
nuomos užbaigimo nuosta
tai.
Savininkas arba nuominin
kas gali savo ketinimą pra
nešti žodžiu ar raštu. Mo
kantys nuomą kas savaitę 
turi pranešti savaitę prieš 
išsikeliant; nuoma pasibai
gia paskutinę tos savaitės 
dieną.
Mokantieji nuomą kas mė
nesį turi pranešti prieš mė
nesį laiko. Jų nuoma pasi
baigia paskutinę to mėne
sio dieną.
Metiniai nuomininkai turi 
pranešti apie išsikėlimą 60 
dienų prieš metų pabaigą. 
Jų nuoma užsibaigia pasku
tinę tų metų dieną.
Nuomininkams neišsikėlus 
paskutinę nuomos dieną, už 
virš išbūtą laiką savininkui 
turi būti atlyginama.

12. Savininkas negali perimti 
išnuomotų patalpų be nuo
mininko sutikimo ar teismi
nio įsakymo.

13. Nesilaikantiems savinin 
kartis nuostatų, liečiančių 
užstatus, nuosavybės sulai
kymą, užraktų pakeitimą, 
rinkimų kandidatų įleidi
mą, - gresia bausmė iki 
$1000.

14. Miestų savivaldybėms lei
džiama įsteigti savininkų ir 
nuomininkų patarimų biu
rus.

ta ta Jta tetarti 
Prim MhMirtfOtab



NAUJA POEZIJOS ŠALIS
V. BAGDANAV1C1US

Kas gali suprasti, kas darosi 
poeto sieloje, kai jis rašo eilė
raštį? Tai kažkoks sūkurys, ku
ris pagauna ir sustato labiausiai 
neįprastoje situacijoje daiktus 
ir dalykus. Taip atsitinka ir Al
binui Baranauskui jo rinkinyje 
“Pasaga ir vyšnias”. Kas gali 
turėti mažiau sąryšio kaip šie 
du objektai — pasaga ir vyš
nios? Tačiau autoriui jie pasiro
do viename išgyvenimo sraute.

Kas gali suprasti, kokia yra 
ta jungtis, kuri sujungia eilė- 
raštin šiuos vaizdus: “kankinys
tės veidai ilsisi ant tėvo kelių...” 
ir “be saulėleidžio, kaip į dangų 
ėmimas, ir be aušros, kaip įsikū
nijimas”. Kodėl įsikūnijimas 
yra be aušros ir kodėl į dangų 
ėmimas yra toks giedras, kad be 
saulėleidžio?

Poezija yra srautas, kuriame 
gali rasti ne tik nuostabių didy
bių, bet ir dar nuostabesnių ma- 
žybių: “Kas iš jūsų atsimena, į 
kur vėjas pievaitėse lenkdavo 
žolę?” Tai klausimas žmogui, 
kuris jau daug metų nėra vaikš
čiojęs tėviškės laukais.

Turint prieš akis šią sintezi- 
nę poeto jėgą, galima sutikti su 
A. Baranausku, kad “Į vieną ei
lėraščio eilutę sutalpinamas 
miestas”.

Kažkas kėlė klausimą: kokios 
lietuviškų žodžių formos yra pa
čios charakteringiausios lietu
vių kalbai? Albinas Baranaus
kas turbūt atsakytu, kad “glos
tančios veiksmažodžių galūnės”. 
Tačiau keista, kad jo poezijoje 
yra pilna sakinių, kurie neturi 
tarinių, t.y. glostančių veiksma
žodžių-galūnių. Įdomu, ar tai au
torius daro iš pagarbos veiksma
žodžiui, palikdamas, kad skaity
tojas pats jį savo mintyje pridė
tų, ar čia yra kokia angliškos 
poezijos Įtaka?

Keista, kad ligi šiol mes ne
turime apdainuoto vieno poetiš
kiausių mūsų tėvynės kraštų, 
kuris tęsiasi nuo Vidgirių iki 
Vištyčio su giliais ežerais, augš- 
tais kalnais (Vartelių kaime yra 
augščiausia nuo jūros lygio pa
kilusi Lietuvos vieta), šiuos kal
nus giedrią dieną matė K. Bra- 
dūnas iš savo tėviškės, tačiau jo 
kelias vedė i kitą pusę. Ši kraš
tą poezijai atrado Albinas Ba
ranauskas besitraukdamas iš 
Lietuvos. Jis šiuos kalnus taip 
myli, kad, juos palikus, betkoks 
palengvėjimas jam atrodo tik 
vaikiški apsiklojimo lapai. Nors 
jis dar tebėra atšilusiuose rug
sėjo kalnuose, bet jau ruduo. ’

Jam aišku, kodėl reikia verkti 
Vištytyje, kai baigia nokti vyš-

Atsiųsta paminėti
Ava Saudargienė, BUVO BROLIAI 

DEVYNI ir SIGUTĖ. Dvi triveiks- 
mės pasakos mažųjų teatrui vienoje 
knygoje. Pirmąją iliustravo Ugnė 
Kazokaitė, antrąją — Algis Plukas. 
Tiražas 500 egz. Išleido 1968 m. 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto kultūros taryba. Spaudė 
“Minties” spaustuvė, 417 Burwood
Rd., Belmore, Sydney, N.S.W. 2192, 
Australia.

Kun. Petras Butkus, TAUTŲ
ŠVENTOVĖSE. Kelionių įspūdžiai. 60636, USA.

1969 m. pabaigoje Londono, Ont., katalikių moterų draugijos at
žymėtosios iškiliosios lietuvaitės, pasižymėjusios moksle ir lietu
viškoje veikloje. Iš kairės: L. Keraitė, K. Brazlauskaitė ir V. Pet- 
rašiūnaitė
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LIETUVOS KANKINIU
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
garsiausioje pasaulio vietoje, 

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

Šių metų liepos 7 dieno 
koplyčia bus dedikuota. 
Savo auka atsiųskite prieš 

koplyčios dedikaciją.
Rašykite: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND, 

2701, E. 68 St. Chicago, III. 60629, USA

šio

nios. “Aš numiriau dvidešimties 
metų amžiaus nuo Vištyčio kal
vų spalvas tada, kai atsigręžiau 
paskutinį kartą...” Ir tai yra 
suprantama, nes daug vertybių 
buvo nuo jo atskirta, nes jau ne
be jo “Dirvonų kalno viršūnė”, 
nebe jo ir Sausininkų ežeras ir 
“senas kaimynas iš Pajevonio 
mėnulis” ir Gražiškiuose “sta
tomas naujas medinis namas 
tarp serbentų krūmų”. Jau nebe 
jo yra “Aistiškinės girios dvelk
telėjimas” ir šilti Vidgirių ak
menys. Jį veda jau ne pavėsin
gas kelias į Zanavykus. Vaizbū- 
niškių kryžkelėje saulėleidis šal
tas. Paliekant sį kraštą, Skard
upių ir Vaitkabalių kalnų net 
smėlis jam atrodo saldus.

Tačiau ar dera suaugusiam 
žmogui rašyti poeziją? “Tiesa, 
kad poezija yra tik jaunuolių 
amatas, bet sykiais per istorinių 
vasarų sąmyšius, kai... labai 
toli matyti... visai nelauktai ir 
be niekur nieko — eilėraštis.” 
Nors poezija yra “jaunuolių 
amatas”, tačiau vargiai ar jau
nuolių poezija yra geriausia. 
“Kiek reikia metų, kad šitaipos 
nudiegtų širdį nostalgija? Štai 
ko neturi jauni.” Baranauskui 
pirmoji meilė pasirodo visu .sa
vo turtingumu rudenį: “kur gi 
kitur betilptų šitiek žmogaus 
galvojimo?”

Lietuvių tautos situaciją auto
rius taip pat Įdomiai perleidžia 
per savo eilėraščio, spektrą. Jis 
tiki, kad pabus dar atšilusios lū
pos su “senolių meilės žodžiais, 
ištartais prie senojo režimo.” 
čia yra susitelkę labai daug op
timizmo. Išugdytas dvidešimt 
dvejų metų optimizmas “iš nau
jo apvaisins rugių žydėjimą.”

Tačiau tas optimizmas nėra 
ranka pasiekiamas. Prieš tai dar 
eina teismas. Ateitis ateina’po 
ranka su kažkuo, kaip du vai
duokliai ruošti teismo. Tik Va
karų kultūra sudaro autoriui 
dar apsaugą: “Visa laimė, kad 
saulė man dar tebeužteka iš va
karų ... šitaip dar galima visai 
neblogai gyventi.”

Viso autoriaus optimizmo pa
grindas yra Vasario šešioliktoji, 
i kurią jis kreipiasi, kaip i gero
kai pavėlavusią popietę. Tikrai 
ji yra pavėlavusi, tačiau visas 
laikas dar nėra prarastas. “Bet 
Lietuvai vėl prasidės laikas.”

Albinas Baranauskas, PASAGA 
IR VYŠNIOS. Eilėraščiai. Išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas, 
1969 m. Čikagoje, 64 psl. Vir
šelis ir aplankas dail. Magd. 
Stankūnienės. Kaina 2 dol.

390 psl. minkštuose viršeliuose. Kai
na S3.75. Tiražas 750 egz. Viršelis 
dail. Eva Kubbos. Knygos mecena
tas Juozas J. Bačiūnas. Leidėjas: že
maičių Knygos Mėgėjų Ratelis “Gin
taras”. c/o Christian Brothers, 68 
The Boulevarde, Lewisham. N.S.W. 
2049, Australia.

Laiškai Lietuviams nr. 2, vasaris.
Religinės ir tautinės kultūros mėne
sinis žurnalas, leidžiamas Tėvų jė
zuitų, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill.
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Trečiosios mokytojų studijų savaitės Dainavoje dalyviai — Kanados šeštadieninių mokyklų moky
tojai su šeimomis. Jie kolegiškai priėmė į savo tarpę ir kitus mokytojus — J. Kavaliūnę, St. Rudį, 
E. Vaišnienę, J. Tamulj. Gal dėlto, kad pastarieji sudarė stovyklos vadovybę

Jono Zmuidzino pasakojimai
Rašytojas Jonas Žmuidzinas 

nepasižymi knygų gausumu. Jau 
1928 metais pirmąja savo nove
lių knyga “Ryto kraujas” užsi
rekomendavęs kaip nuostabus 
stilistas, turtingo vaizdo ir po
etinio drąsaus, žodžio puoselėto
jas, o 1931 m. išleidęs gamtinės 
poez. knygą “Pajūrio himnas”, 
ilgus metus buvo nutilęs. Gal 
kurios kitos priežastys, o gal ir 
diplomatinė tarnyba lėmė, kad 
rašytojas tylėjo.- Tikrai Įdomus ~ 
reiškinys, kad mūsų atsikūru
sios, jaunos valstybės diploma
tinėje tarnyboje turėjome visą 
būrį rašytojų: žymusis Oskaras 
Milašius, Jurgis Baltrušaitis, Ig
nas šeinius, Jurgis Savickis, Po
vilas Gaučys, Jonas žmuidzi- 
nas... Būta ir kitų rašyto j ų-dip- 
lomatų gyvenime laikotarpių be 
naujų knygų, ypač J. Savickio ir 
I. šeiniaus. Matyt, kaikada taip 
gyvenimas susidėsto. I. šeiniaus 
ir J. Savickio grįžimas literatū
ros kūrybon pražydo eile gerų 
knygų. Malonu pasitikti ir griž^ 
tantį Joną Žmuidziną. Jis grįžta 
mūsų literatūron su gražia dova
nėle — Nidos išleista knyga 
“RUNCE IR DANDIERINAS”.

Knygoje randame keturis kū
rinius, susietus tarp savęs tik 
stilistinėmis tendencijomis ir 
nuotaikos bendrumu — tuo nu
sileidimu i senojo Sūduvos kai
mo gelmes, kur tarp tikrovės ir 
pasakos riba yra išsitrynusi, kur 
autoriaus prisiminimų gija pa
sakojimą nudažo šiltomis spal
vomis.

“Ateinant” — pirmasis gra
žiai stilizuotas pasakojimas apie 
savo gimimą ir apie pirmąją 
vaikystę, pilną naivumo, gyvos 
vaizduotės ir sapnų. Supranta
ma, kad daugumas tų vaizdų au
toriaus atkurta iš kitų žmonių, 
autoriaus artimųjų supasakintų 
pasakojimų, papildytų, jau paties 
autoriaus Įsimintais Įspūdžiais. 
Laumės juosta, gandras, kuris 
vaikus atneša, gervė, kur žvaigž
des lesa — realūs veikėjai vai
kiško tikėjimo supinami i nuo
tykių pynę.

“Rausve” — nostalgiškai ly
riniai gamtos vaizdai, pinami 
apie Šešupės intaką Rausvę, 
apie autoriaus jaunystės upę. Iš
rašome paskutini atsisveikinimą 
su Rausve:

Buvo pats liepų žydėjimas, kai 
1944 metais, prieš išvykdamas Į juo
dą nežinią, kažkokios vidujinės jė
gos traukiamas, nuėjau parausvin, 
ton vieton, kur, man atmenamai, au
go vešėjo trijų vyrų neapglėbiamas 
ir perkūnų neįveiktas, dar mūsų sen
tėvių šventu laikytas ąžuolas. Ta
čiau tenai dabar tebuvo tik jo kel
mas. Nuėjau ir atsisėdau ant to kel
mo, jau samanom aptraukto, tarsi 
bronza aplieto, nuo kurio aš kadai su 
kitais vaikais vasarą šokdavau Į 
Rausvės vandenis. Tai buvo mano 
paskutinė pavakarė jaunų dienų pa
upy. Kažkokia iškankyta tyla tąsyk 
smaugė visą Lietuvos pasaulį, ir man 
tuoj pasidarė labai neramu: pakilau 
ir norėjau jau eiti, bet kažkaip susi
laikiau ir į savo įspūdžių sąsiuvinį 
įrašiau: Sudie ir tau, su mano jau
nystės laime žaidžiusi Rausve ... 
Įrašiau ir buvau benueinąs, bet pats 
nežinau, ko staiga atsigrįžau. Tur 
būt, jog man pasigirdo, lyg Rausvės 
vanduo būtų ėmęs kliokti gailiau ... 
(18—19).

Trečiasis kūrinys — pasakoji
mas “Mokytojas Visbaras” su
dėtas iš kelių sluogsnių. Pir
miausia, iš tariamų Blado laiš
kų piešiamas senojo kaimo mo
kytojo, didelio patrioto ir kietos 
rankos auklėtojo Visbaro pa
veikslas. Tai dar senųjų carinių 
laikų mokytojas — “apaštališko
mis akimis žilabarzdis, toks pa
našus i bažnvčioi ant altoriaus 
stovinti šventa Petrą” (26 p.). 
Antrąjį pasakojimo sluogsni su
daro visoki pasakiški pasakoji
mai apie vaiduoklius ir velnius. 
Iškvla ir kitas įdomus kaimo 
veikėjas pokštininkas Anupras. 
Tačiau pagrindinė oasakojimų 
gija vis grįžtamai veda į pagrin
dini veikėja mokytoja Visbarą:

Tačiau labiausiai Visbaras žmo
nių, jaunų ir senų, buvo mėgiamas 
ir garsėjo dėl savo vaizdžiai pasa
kojamų istorijų. O pasakojo, ypač 
apie piktas dvasias ir velnio pristo-

PR. NAUJOKAITIS

tus, taip sklandžiai, patraukliai ir 
su tokiu religiniu užsidegimu, kad 
vaikai apmirusia širdimi, nė nekrus
teldami, jo klausėsi ir kiekvieną jo 
žodį rijo savo vaikiška alkana siela, 
kaip jaunučiai daigai sugeria nukri
tusią sodrią rasą” (25—26 p.).

Dr. J. Žmuidzinas, rašytojas, 
Lietuvos gen. konsulas Kanadai

Pagrindinis pasakojimas “Run- 
cė ir Dandierinas” užima kiek 
daugiau nei pusę knygos. Auto
rius pasakojimą pradeda šiais 
žodžiais: “Ši istorija prasideda 
Sūduvoje prieš 1905 metų revo
liuciją ir baigiasi pirmomis ne
priklausomos Lietuvos dieno
mis” (51 p.). Veiksmo pagrindi
nė vieta — ant Rausvės kranto 
stovinti pasiturinčių ūkininkų 
žaimantų sodyba, žaimantų ber- 
nas Baltrus Laumakys, gal net 
senųjų Lietuvos kunigaikščių 
kilmės, turi apylinkėje ypatin
gą misiją. Jis — ir knygnešys, 
ir revoliucionierius, veiklus ko
votojas prieš rusus, jis ir nuos
tabiai gabus pasakotojas, tikrų 
ir prasimanytų istorijų auto
rius, vaiduoklių draugas, globė
jas ir jų idėjų aiškintojas. Ir tie 
vaiduokliai, Runcė ir Dandieri
nas, kurie atsitiktinai išleisti iš 
urnų bažnytkaimio kapuose, da
bar pastoviai Įsikurdino Žai
mantų antvartėje, turi gilų ryšį 
su istorine Lietuvos praeitimi. 
Tai gerieji vaiduokliai, tai se
nosios, laisvosios Lietuvos dva
sios, atėjusios pažadinti laisvės 
troškimo kibirkšties. Baltrus 
Laumakys — jų žynys, jų idealų 
įgyvendintojas. Po revoliucijos 
Baltrų ištrėmus Į Sibirą, išnyks
ta ir vaiduokliai, bet pasėtoji 

vyr/orAS čėsna

JAUNAS MANO DIEVAS
Jie saukia: “Dieve didis!”, o paliegęs
Jų Dievas seno patriarcho sofoj miega.
Jis sunkiai, sunkiai pakelia blakstienas,
Pro sapną apžvelgia aukštos bažnyčios sienas.
Ir miega Dievas jų paliegęs.
Juk, Viešpatie, ne ten Tau:
Tu gyvas, didis, jaunas ir gaivus
Audros ir keršto laužomus laivus
Ant rankų parneši Į marių krantą.
Iš nežinios Tu žiedlapių prirankioji. 
Ir pumpurus lengva ranka sukrauni
Prieš milžinus, prieš šmėklas, prieš baubus per girią tankiąją 
Dainuodamas vedi mus jaunus.
Liepsnoja akys, ir veidai įkaitę tave lydi
Kaip pumpurą Tave, gaivinanti,
Kaip viesulai.— galingą, didį.
Tu mūs jauna, gaivi mintis.
Vilkaviškis, 1943. I. 7.

CANADIAN ART
MEMORIALS LTD.

Skulptorius LOUIS TEMPORALS 
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada. 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ii 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus 
Skambinti diena ir naktį?
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529
Dabar yra pats geriausias laikas užsaky 
mams, nes nesame priversti skubinti išpil 
dvti užsakymus, todėl galime daug atidžiai 
atlikti darbą savo dirbtuvėje.

sėkla dygsta ir laisvės troški
mas auga. Vokiečių okupacijos 
laikais Laumakio vaidmenį vai
dina Audrys, dar savo akimis 
matęs vaiduoklius ir įsijautęs Į 
Baltraus idėjas. Bunda ir kovo
ja jaunoji Lietuva, kol žygin iš
eina savanoriai ir laimi.

Pasakojimas turtingas idėji
niu atžvilgiu, tačiau pasigenda
ma pilno meninio išbaigimo. 
Jaučiamas šuoliavimas, šokinė
jimas iš vieno epizodo Į kitą. 
Stiliuje ryškėja nelygumas, lyg 
skubėjimas, į galą griebiamasi 
trumpo, kapoto sakinio, o J. 
žmuidzino kūryboje jėga yra ta
me estetiškai išbaigtame, retais 
žodžiais, Įdėmiais posakiais iš
puoštame sakinyje, jo ritme. Ir 
“Mokytojas Visbaras”, ir “Run
cė Dandierinas” turi ryškių 
kompozicinių trūkumų. Šokinė
jimas iš vienos padėties i kitą, 
pirmosios vaizdo nebaigus, ne
priklauso prie tobulybių. Ras
tume ir sunkiai Įtikimų momen
tų (peršauto Į galvą Audrio at
sigavimas, pabėgimas ir išgiji
mas).

Džiaugdamiesi J. Žmuidzino 
grįžimu Į mūsų kūrybos pasau
li, linkėtume susitelkti dar dau
giau Į tas stiliaus savybes, ku
riomis autorius yra parodęs sa
vitą veidą, kur stipriausiai ir 
nepakartojamai reiškiasi jo ta
lento jėga. Štai dar vienas J. 
Žmuidzino stiliaus pavyzdys:

Baltoji birželio diena užsimerkė ir, 
tarytum apsvaigusi gulbė, nusken
do sambrėškio rūškanose. Ir didelis, 
Aušrinę įsisegęs juodbruvis vakaras, 
augštai galvą prieblandoj laikyda
mas ir per sodo ramunes ant galų 
pirštų atbrisdamas, nubarstė rasa, 
tartum žvirgždais sidabriniais, ža
liuojančius takus. O už to mano jau
nystės būsimo sodo, kuriame du au
galoti topoliai tvylojo, auksaburnės 
varlės — besės ir sopranės — liekne 
tarp lelijų kurkė serenadą, o kitos, 
matyt, jaunesnės, švilpčiojo skudu
čiais” (5—6 p.).

Jonas žmuidzinas, RUNCĖ 
IR DANDIERINAS. Išleido “Ni
da” 1969 m. Viršelis dail. Hali- 
nos Žmuidzinienės. 112 psl. Kai
na nariams: kietais viršeliais S3, 
minkštais virš. S2. nenariams— 
25% daugiau.

ATITAISYMAS. “TŽ” 8 nr. sky
riuje “Kultūrinė veikla” sumaišytos 
antraštės. Guggenheimo meno muzė- 
jaus stipendininku pasiūlytas dail. 
Kęstutis Zapkus, o nė dail. Alek
sandra Kašubienė.
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O KULTU®JE VEIKIOJE
GASTROLES AUSTRALIJOJE či 

kagietis tenoras Stasys Baras prade
da vasario 26 d. specialiu pasirody
mu populiariausioje Adelaidės tele
vizijos programoje “Adelaide To
night”. Jo ir sol. G. Vasiliauskie
nės koncertų akompaniatore pakvies
ta Adelaidės valstybinio radiofono 
pianistė Shirley Hicks.

PARYŽIETIS PROF. A. J. GREI
MAS, pakviestas italų Academia dei 
Lincei, balandžio mėn. skaitys kele
tą paskaitų Pizos miesto augštojoje 
mokykloje — Scuola normale supe
rior©. Jis taipgi vadovaus Palermo 
mieste, Sicilijoje, įvykstančiam tarp
tautiniam mitologų ir folkloristų sim
poziumui.

ANTANAS MONCYS, paryžietis 
skulptorius, vasario 4-13 d.d. dalyva
vo Paryžiaus VI rajono rotušėje įvy
kusioje tapybos, skulptūros ir grafi
kos parodoje. Vienas jo paskutiniųjų 
darbų — altorius, kurį jis sukūrė 
Freres dės Ecole Chretiennes (krikš
čioniškųjų mokyklų brolių) namų 
koplyčiai Paryžiuje.

ALEKSANDRAS KUČIŪNAS, mu
zikos profesorius Vašingtono univer
sitete Seattle mieste, JAV, stato ir 
ruošiasi diriguoti vokiečių kompozi
toriaus Karolio Orfo operą “Die Klu
ge” (“Gudruolė”). Po operos prem
jeros atostogas jis praleis Čikagoje 
pas gimines, pažįstamus ir Čikagos 
lietuvių operos bendradarbius.

DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO 
tapybos darbų paroda vasario 17 d. 
atidaryta Niujorko Phoenix galerijoj, 
939 Madison Ave. Ji truks iki kovo 7 
d. Parodoje dail. K. žoromskis yra iš
statęs 1969 m. sukurtų 15 darbų, pri
menančių kolažą. Jiems būdinga plati 
erdvė, kietakampės formos ir prige
sintų šviesų minkštumas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLŲ 
Akademijos centro valdyba sausio' 12 
d. posėdyje Romoje svarstė VIII su
važiavimo Toronte klausimus. Buvo 
nutarta suvažiavimui palikti iš anks
to numatytą š. m. rugsėjo 1—6 d. d. 
datą, nors tuo pačiu laiku ateitinin
kai rengia savo kongresą Čikagoje, 
nepaisydami anksčiau už juos pa
skelbtų L. K. Mokslų Akademijos 
planų. Istorijos mokslų sekcijai vado
vaus dr. Juozas Jakštas. Jos progra- 
mon įtrauktos trys paskaitos: Romo 
Misiūno — “Algirdo tikėjimas”, kun. 
Stasio Ylos — “Svetimybių antplūdis 
Lietuvoje XVIII amžiuje” ir dr. Juo
zo Jakšto — “Aušrinė istoriografija”.

VINCENTO LIULEVIČIAUS re
daguotas leidinys “Lietuvių švieti
mas Vokietijoje 1944-50 m.” jau 
atiduotas leidyklai. Knyga turi 640 
psl., žemėlapį ir 262 nuotraukas, 
švietimo Austrijoje priedą. Leidė
jas — Kultūrai Remti Draugija, 
7026 So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636, USA. Kadangi tiražas tėra 
1.000 egz., o mokytojų ir mokinių bu
vo keli tūkstančiai, norintys šį lei
dinį įsigyti prašomi paskubėti. Dėl 
riboto puslapių skaičiaus teko atsi
sakyti inspektorių apyskaitų, švie
timo vadybos ir įgaliotinių veiklos, 
laiku negautų kaikurių mokyklų ap
rašymo. Šią medžiagą prašoma siųs
ti Pasaulio Lietuvių Archyvui, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636, USA. Ją bus galima panau
doti spaudai ar galbūt kitam leidi
niui.

HUMORO IR DAINŲ VAKARĄ 
Čikagos jaunimo Centre surengė Da
riaus ir Girėno lituanistinė mokykla. 
Humoristinei daliai atstovavo svečias 
iš* Niujorko aktorius Vitalis Žukaus
kas, atvežęs seriją anekdotų, politi
nių parodijų, supažindinimą su G. 
Verdi “Likimo galia”, kurią ruošiasi 
statyti Čikagos lietuvių opera. Kon
certinę programos dalį atliko daini
ninkių trijulė — M. Momkienė, G. 
Mažeikienė ir J. Bobinienė. Jaunimo 
atstovės Eglė Juodvalkytė ir Daiva 
Vaitkevičiūtė skaitė V. Mykolaičio- 
Putino Eglės ir Žilvino dialogą.

KOMPOZ. K. V. BANAIČIO trijų 
veiksmų operą “Jūratė ir Kastytis” 
spaudai baigia ruošti muzikas Jonas 
Zdanius. Jos išleidimu rūpinasi Ma
rijos Rudienės vadovaujamas fondas 
Čikagoje. J. Zdanius jau yra įgravi- 
ravęs pirmuosius du veiksmus. Liko 
pats trumpiausias III veiksmas. Ope
rą numatoma išleisti šį pavasarį ar 
vasarą.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE istoriją rašo “Tėvynės” 
red. Juozas Petrėnas, Antanas Dir
žys ir Algirdas Budreckis. SLA veik
la 350 psl. knygoje bus suskirstyta 
į tris dalis: nuo įsikūrimo iki I D. ka
ro, nuo I D. karo iki II D. karo už
baigos, pokarinį laikotarpį iki da
bartinių dienų. Nelietuviams ir lie
tuvių kalbos nemokantiems tautie
čiams bus pateikta santrauka anglų 
kalba. Autoriai knygą yra įsiparei
goję paruošti iki šiemetinio SLA sei
mo Niujorke.

JUOZO GRUŠO novelė “Kelionė 
su kliūtimis”, kurią S. Zobarskas iš
vertė į anglų kalbą ir įtraukė anto- 
logijon “Selected Lithuanian Short 
Stories”, susilaukė nemažo kitų lei
dinių dėmesio. 1964 m. šį J. Grušo 
kūrinį paskelbė žurnalas “Short Sto
ry International”, 1965 m. — ACE 
milijoninio tiražo antologija “World’s 
Best Contemporary Short Stories”, 
o šiemet ją. perspaude Čikagos 
Foresman leidyklos augštesniosioms 
mokykloms skirta vadovėlinė anto
logija “Russian And Eastern Euro
pean Literature”, paruošta James 
Milte, Jr„ Robert O’Neal ir Helen 
McDonell.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALĮ Vii- 

niaus filharmonijos salėje vasario 7 
d. surengė tenoras Virgilijus Norei
ka. Lietuviškajai koncerto daliai at
stovavo V. Klovos “Ganyklų dainos”, 
A. Bražinsko, A. Kačanausko, J. 
Gruodžio kompozicijos, tarptautinei 
— P. Čaikovskio, A. Arenskio, S. 
Rachmaninovo, F. Liszto, F. Chopino 
ir J. Masseneto kūriniai, arijų pa
sauliui — G. Bizet “Carmen”, G. Puc
cini “Toscos”, R. Leoncavallo “Paja
cų” operos. Gausių dalyvių nesiliau
jantys plojimai privertė V. Noreiką 
koncertą papildyti programon ne
įtrauktais kūriniais. Solistui akom
panavo Vilniaus operos koncertmeis
terė Žaneta Noreikienė.

LIETUVIŠKŲ KONCERTŲ SERI
JĄ Rygoje atliko S. Sondeckio vado
vaujamas Vilniaus filharmonijos ka
merinis orkestras, M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos vaikų choras su va
dovu A. Jozėnu, vargonininkas B. 
Vasiliauskas, Vilniaus operos mezzo- 
sopranas B. Almonaitytė, dainininkė 
A. Kisielienė ir po sėkmingo rečita
lio Vilniuje prie jų prisijungęs te
noras V. Noreika. Be tarptautinės 
klasikos, koncertuose buvo atlikti S. 
Šimkaus, S. Vainiūno, A. Bražinsko, 
F. Bajoro ir kitų lietuvių kompozi
torių kūriniai.

VACLOVAS DAUNORAS, Vilniaus 
operos bosas-baritonas, ruošiasi dvie
jų mėnesių išvykai į JAV. “Gimta
jame Krašte” paskelbtam pasikalbė
jime jis dėkoja Montrealio lietu
viams už “Krivūlės” išleistą jo dai
nų ir operų arijų ilgo grojimo plokš
telę.

KAZYS JURAŠUNAS, aktorius ir 
režisorius, atžymėjo amžiaus septy
niasdešimtmetį. Kauno dramos teat
re pradėjęs dirbti 1925 m., jis sukū
rė apie 150 vaidmenų, pastatė ke
liolika veikalų, vadovavo Kauno jau
nojo žiūrovo teatrui, parašė populia
rią pjesę “Eglė žalčių karalienė”.

“VAGA” VILNIUJE IŠLEIDO 
“Lietuvos TSR bibliografijos” I to
mą, apimantį 1547—1861 m. spaiis- 
dinius lietuvių kalba. Šiuo leidiniu 
pradedama lietuviškos bibliografi
jos enciklopedija, turėsianti 55 to
mus. Šiam laikotarpiui skirta
me tome nesiribojama vien tik bib
liografinėmis žiniomis. Skaitytojas 
čia taipgi ras tekstų ištraukų, ant
raštinių puslapių fotokopijas, kaiku
rių autorių portretus ir lietuviškos 
spaudos chronologinę rodyklę.

V I L N IA US UNIVERSITETAS 
mokslinėje bibliotekoje įsteigė gra
fikos kabinetą, kuriame bus sutelkti 
bibliotekos knygženkiių rinkiniai, 
graviūros, dailės kūriniai, piešiniai ir 
eskizai. Kabineto archyvas saugos 
prospektus, parodų katalogus, pro
gramas, spausdintą ir rankraštinę 
medžiagą apie grafiką ir jos kūrė
jus, rinks lietuvių ir užsieniečių gra
fikų kūrinius bei jų reprodukcijas.

MEDICINOS MOKSLŲ DOKTORA
TO disertaciją Lietuvos eksperimen
tinės ir klinikinės medicinos insti
tuto mokslinėje taryboje sėkmingai 
apgynė Vilniaus universiteto hospi- 
talinės terapijos katedros docentas 
Juozas Rugienius, sukūręs originalų 
platinos-vandenilio metodą įgimtų 
širdies ydų diagnozavimui. Apie jo 
laimėjimus rašoma: “Bendradarbiau
damas su Chemijos ir cheminės tech
nologijos instituto elektrochemikais, 
mokslininkas sukonstravo naujo ti
po zondą, kurio pagalba galima gau
ti informaciją iš trijų širdies ert
mių, sudarė formulę, pagal kurią 
galima operatyviai apdoroti šią in
formaciją ir gauti atsakymą apie li
gonio būklę, operacijos tikslingu
mą . ..” Doktorato disertacijai jis 
buvo pasirinkęs savo atliktų tyrimų 
apibendrinimą. Dr. J. Rugieniaus 
naujuoju metodu, išbandytu su 800 
ligonių Vilniuje ir 300 ligonių Kau
ne, susidomėjo ir kiti širdies ligų 
specialistai. Sovietų Sąjungos svei
katos ministerija įsakė pradėti jo su
konstruoto įrankio masinę gamybą ir 
juo aprūpinti visas gydymo įstaigas.

KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA Vil
niuje muzikinėms problemoms skiria 
tradicinius susitikimus ketvirtadie- 
■tais. Vasario 5 d. kompozitoriai tu
rėjo progos pasiklausyti J. Karnavi- 
čiaus operos “Gražina” įrašo, kurį 
yra padariusi 1967 m. Čikagos lietu
vių opera. Premjeriniame “Gražinos” 
spektaklyje tada dalyvavo St. Baras, 
D. Stankaitytė, A. Brazis, D. Mongir- 
daitė, St. Vicik ir J. Vaznelis su Či
kagos Lyric operos orkestru.

DOKUMENTINĮ FILMĄ “Akimir
kos” sukūrė rež. V. Imbrasas, sce
naristas P. Pukys ir operatorius Z. 
Putilovas. Filmo kūrėjai žiūrovus su
pažindina su fotografijos menininku 
Antanu Sutkum, kūrybiniu šios sri
ties darbo procesu, sumanymų įgy
vendinimu.

JUOZO GRUŠO romaną “Herkus 
Mantas” planuoja perkelti į ekraną 
filmų rež. Almontas Grikevičius, ku
rio paskutinis filmas “Ave, vita” bu
vo įtrauktas į Sovietų Sąjungos ki
no teatrų repertuarą.

JAUNOSIOS KARTOS kompoz, 
V. Juozapaitis sukūrė šešių dainų 
ciklą tenorui ir fortepijonui “Nuos
tabus dalykas — gyventi”, panaudo
jęs A. Bukonto išverstus turkų poe
to Melicho Dževeto Andajaus eilėraš
čius. Vilniaus kompozitorių rūmuo
se naująjį kūrinį pirmą kartą atliko 
Vilniaus operos tenoras V. Adamke- 
vičius ir pianistas B. Vasiliauskas.

V. Kst.
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MANN MART S PORTAS
REALTOR

2320 Bloor St. W. Tel RO 2-8255
BLOOR — JANE, $12,000 įmokė
ti, atskiras mūrinis, 2-jų augštų 
namas su garažu ir privačiu įva
žiavimu. Vandeniu - alyva šildo
mas, 7 dideli kambariai, arti po
žeminio traukinio.
HIGH PARK, $12.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis, 3-jų butų na
mas. Privatus įvažiavimas, gara
žas. 4 kambariai su prausykla pir
mame augšte. Viena, atvira sko
la. Arti parko ir susisiekimo.
BLOOR — GLENLAKE, $3.900 
įmokėti, 6 kambarių mūrinis na
mas, alyva šildomas, 2 modernios 
virtuvės, dideli kambariai. Arti 
požeminio traukinio. Tuojau ga
lima užimti
BATHURST — LAWRENCE, 8 
butų mūrinis pastatas su balko
nais ir garažais. Geras nuomoji- 
mo rajonas. Viena zona. Metinės 
pajamos $16.300. Viena skola. 
Arti krautuvių ir susisiekimo.

BABY POINT, $28.500 prašoma 
kaina. Vienaaugštis (bungalow) 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Vandeniu • aly
va šildomas. Moderni virtuvė.
SWANSEA, $27.900 prašoma kai
na. Atskiras, mūrinis 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow). Priva
tus įvažiavimas, gražus kiemas. 
Gražiai sutvarkytas rūsys. Tuojau 
galima užimti.
BLOOR — WILLARD, $11.000 
įmokėti, atskiras mūrinis 7 kam
barių per du augštus namas. 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos. 
Įrengtas rūsys. 2 garažai. Visai 
arti Bloor gatvės.
MIMICO, 15 butų mūrinis pasta
tas 18 metų senumo. Metinės pa
jamos $24.000. Viena skola iš 
7%. Įmokėti reikėtų bent $50.000. 
Visi butai vieno dydžio.

Reikalingi namai pardavimui.

B. SAKALAS
<

Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
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 PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

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

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

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

Sešt 9-12

MOKA:
už term, indėlius 3 metams-----------8%
už term, indėlius 2 metams—---------7% %
už term, indėlius 1 metams--------- 6% %
už depozitus-Čekių s-tas _-----------------5% %
už serus numatoma____ _________6%

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

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

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-928S
NEW TORONTO — 27th ST. $26.500 prašoma kaina už atskirą viena- 
augsti (bungalow). 6 kambariai — 3 miegamieji, naujai atremontuo
tas, naujas šildymas. Sklypas 50x212, garažas su privačiu įvažiavi
mu, įmokėti tik $3.500.
HIGH PARK — ANNETTE, gražus plytų atskiras namas. 8 kambariai 
per du augštus, 2 modernios virtuvės, garažas su privačiu įvažiavimu. 4 
Įmokėti $6-8.000, skubus pardavimas, galima tuoj užimti. f
JANE — BABY POINT, mūrinis, 6 gražūs kambariai, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas. Įmokėti apie $10.000, prašo $26.500.
LAKESHORE BLVD. — 6th ST. Modernios statybos 5 metų senumo, < 
atskiras namas, 8 kambariai per du augštus, 2 modernios virtuvės ir 
prausyklos, atskiras įėjimas. Garažas su privačiu įvažiavimu. Įmokė
ti apie $15.000, atvira skola iš 8%%.
MARMADUKE — RONCESVALLES, 10 kambarių, mūrinis, atskiras, 
5 kambariai pirmame augšte, dvi prausyklos, dvigubas garažas, arti ( 
krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti apie $12—15.000, atvira skola iš
mokėjimui.

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

Š. Ainerikos taitiečių ir lietuvių 
slidinėjimo pirmenybės — kovo 7, 
šeštadienį, Thunder Mountain /Ski
ing Resort, Boyne Falls, Mich. Pra
džia — 12 v. rengia latvių sporto 
klubas. Informacijas teikia: A. Biels- 
kus, 30207 Regent Rd., Wickliffe, 
Ohio 44092, USA. Tel. (216) 944- 
3390; darbo tel.: (216) 248-6510. A.

SPORTAS LIETUVOJE
Sunkiaatlečių pirmenybėse Mari

jampolėje vilnietis Juozas Giedraitis 
pasiekė 4 rekordus. Tai pirmasis lie
tuvis trimis veiksmais iškėlęs 500 kg.

Pabaltijo ir Gudijos bokso pirme
nybėse Lietuva nugalėjo Estiją 10: L 
Po pirmojo rato pirmauja Lietuva su 
3 laimėjimais.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė 
Kaune žaidė rungtynes su Lietuvos 
rinktine. Laimėjo sovietų rinktinė 
88:72. M. Paulauskas žaidė sovietų 
rinktinėj. Lietuvos komandai su Sov. 
Sąjungos rinktine teko žaisti jau 23 
kartus. Lietuva yra laimėjusi 3 kar
tus ir vienas rungtynes sužaidė ly
giomis. Atmintinas yra Lietuvos lai
mėjimas 1954 m. Tuomet Lietuva 
įveikė Rusiją 63:42. Rinktinėje tuo
met pasižymėjo A. Stumbrys, Z. Sa
balis, J. Radikas ir L. Tandzegols- 
kis. Sov. Sąjungos spalvas tada gy
nė S. Butautas ir K. Petkevičius. 
1968 m. rungtynėse Kauno Žalgiris 
Kaune taip pat nugalėjo Sov. Sąjun
gos rinktinę 90:85, nors M. Paulaus
kas irgi žaidė Sov. Sąjungos rinkti
nėje.

SPORTAS VISUR
Pasaulinėms futbolo pirmenybėms 

Meksikoje nupirkta 500 “Adidas” fir
mos sviedinių. Jie yra 3 rūšių ir bus 
naudojami priklausomai nuo oro są
lygų*

Bokso rungtynėse Maskvoje Sov. 
Sąjunga — Amerika pergalę iško
vojo rusai 9:2.

Vienoje austrė I. Guzenbaur šuo
lyje į augštį peršoko 1.87 m. Tai ge
riausia šių metų pasekmė pasaulyje. 
Rekordas yra 1.91 m. ir priklauso 
rumunei I. Balasz.

Sidnėjuje australe M. Keird 100 m. 
su kliūtimis nubėgo per 13,2 sek. Tai 
naujas pasaulio rekordas.

Sov. Sąjunga ledo ritulio rungty
nėse, po sėkmingo"turnyro Oslo mies
te, pralaimėjo švedų rinktinei 1:2 ir 
nugalėjo Norvegiją 11:4.

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės, 14 m., CYO lygos pir

menybių rungtynėse pralaimėjo St. 
Edward’s komandai 29:8. Žaidė: Zub- 
rickaitė 2, G. Žukauskaitė 4, L. Žu
kauskaitė, Jurkevičiūtė, Dementavi- 
čiūtė 1, Valiukaitė, Underytė 1, Ma
tulaitytė.

Berniukai B-C lygos pirmenybėse 
pralaimėjo Tridents komandai 58: 
113. Žaidė: Duliūnas 4, Kazakevičius 
12, Sodonis 4, Juzėnas 2, Akelaitis 
17, Vaičeliūnas 4, Bumelis 3, Sepu- 
lis, Nacevičius 2, Stankus 8.

Mergaitės, 18 m., CYO lygos pir
menybėse įveikė St. Bonaventure 15: 
10. Vytietės šiose pirmenybėse eina 
be pralaimėjimų ir yra I vietoje, 
žaidė: Nacevičiūtė 22, Zubrickaitė 4, 
Stankutė 8, Žukauskaitė 4, Underytė 
7, Jurkevičiūtė.

Išvyka į Hamiltoną. Atnaujintas 
sportinis bendradarbiavimas su Ha
miltono Kovo sportininkais. Šį šeš
tadienį Vyčio berniukai numato ap
lankyti Kovo krepšininkus. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusią savaitę CYO lygos krep

šinio rungtynėse jauniai D nugalėjo

AL. GARBĖMS
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

Reikalingas patyręs, lietuviškai kalbantis

Pajieškojimai
Emilija Pakalnienė, duktė Jono, 

įieško: švogerio Antano Pakalnio, s. 
Juozo; jo žmonos Onos Pakalnienės; 
jų sūnaus Vytauto Pakalnio. Rašyti 
šiuo adresu: Lithuania, Vilnius 9, 
Čiurlionio gt. 11 bt. 2a, Emilija Pa

st. Rose komandą 28:6. R. Žabas, be
veik mažiausias ūgiu žaidėjas, buvo 
nesulaikomas. Jis laimėjo 11 taškų, 
R. Petronis 9, E. Gataveckas 7, J. 
Gutauskas 1. Be to, žaidė S. Arlaus
kas, R. Arlauskas, T. Arlauskas, R. 
Punkrys, T. Rakštys, A. Abromavi
čius ir L. Rautinš.

York Ladies Basketball Associa
tion lygoje Aušros mergaitės A nu
galėjo Gough Shell Service 37:23. 
Ilona Janeliūnaitė, geriausia žaidėja 
visoje lygoje, šį kartą Aušrai iškovo
jo 14 taškų, D. Klimaitė — 14, R, 
Birštongiitė — 6, R. Radžiūnaitė — 2, 
A. Čeponytė — 1, D. Urbonaitė — Q 
ir G. Mačionytė — 0. # .

Jaunių komanda A vasario 14 d. 
buvo nuvykusi į Detroitą draugiš
koms rungtynėms su Kovo jaunių 
komanda. Nors Amerikoje krepšinio 
lygis daug augštesnis, negu Kana
dos, tačiau Aušros penketukas — G. 
Rautinš, S. Kaknevičius, L. Plačia- 
kis, J. Norkus ir M. Faryniarz šeimi
ninkus nugalėjo 65:54. Po rungty
nių šeimininkai sudarė progą pama
tyti Detroito Pistons, Čikagos Bulis 
ir Atlantos Saints profesijonalų 
krepšinio rungtynes ir vienas tarp 
Detroito ir Notre Dame universi
tetų. Mūsų jauniai tikrai turėjo ko 
pasimokyti. Koviečių surengto pri
ėmimo metu buvo nuoširdžiai aptar
ti glaudesnio tarpklubinio bendradar
biavimo reikalai. Už malonią viešna
gę šauniesiems kovięčiams nuošir
džiai dėkojame.

Visuotinis Aušros klubo narių susi
rinkimas — kovo 1 d., tuojau po 12 
v. Mišių salės scenoje atstovams į 
Sąjungos suvažiavimą Detroite iš
rinkti. Maloniai prašome visus na
rius dalyvauti.

Hamiltono vaidybos grupė “Auku
ras” atvyks į Torontą kovo 8 d. ir 
Prisikėlimo par. salėje suvaidins K. 
Inčiūros “Joninės”.

Golfo treniruotėms įrengimai Pri
sikėlimo par. salėje užbaigti. Suin
teresuoti prašomi kreiptis į golfo 
sekcijos vadovą V. Astrauską tel. 
762 6338.

KOVO ŽINIOS
Mergaitės prieš Central South 

Memorial komandą laimėjo 11:9. 
Žaidė: D. Grajauskaitė, V. Stuksi
te, A. Lukošiūtė 1, S. Žilvitytė 6, 
R. Keršytė 4, S. Čerškutė, L. Solo- 
vaitė, L. Deksnytė.

Berniukai jauniai A parapijų tur
nyre lengvai laimėjo iki šiol žaisto
se rungtynėse. Prieš Regina Mundi 
parapiją laimėjo 42:21. Žaidė: K. 
šeštokas 4, Gedrimas 4, Todoro- 
wich 2, K. Kalvaitis 23, J. Elvikis 
9, Šnuolis. Prieš St. Patrick’s koman
dą iš Burlington© laimėjo 67:34. 
Žaidė: J. Elvikis 24, Kęst. Kalvai
tis 20, K. šeštokas 10, Todorowich 
7, šnuolis 2, Gedrimas 2, Gureckas 
2, Jasys ir R. Kalvaitis. Z. R.

Skautų veikla
• šį sekmadienį, kovo 1, visose 

Prisikėlimo salėse — Kaziuko mugė. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti, 
daug pirkti, daug laimėti ir tėvų ko
miteto valgykloje pietauti. “Šatrijos” 
tunto gražiausiam paviljonui įvertin
ti pakviesta komisija — A. Stepaitie- 
nė, J. Dagys ir O. Gailiūnaitė. Mugė 
atidaroma po 10 v. Mišių.

• Šiuo metu kiekvieną antradie
nio vakarą “John Innes Recreation 
Centre” (Sherbourne-Queen) vyks
ta plaukymo ir gyvybės gelbėjimo 
kursai. Suinteresuoti platesnių infor
macijų gali gauti pas ps. P. Reginą.

• Naujoji LSS taryba pirminin
ku išsirinko v.s. A. Saulaitį. Sveikina
me ir linkime darbingos kadencijos.

• Susimąstymo dienos proga va
sario 21 d. “Šatrijos” tunto vadovės 
dalyvavo tarptautinėje sueigoje Lat
vių Namuose. S. G. Valiūnienė paro
dė skaidres apie Romuvos stovyklą.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelto iš 1 psl) 
tikslas, be abejonės, yra laimėti 
daugiau balsų sekančiuose fede
racinio parlamento rinkimuose 
ir perimti valdžios vadžias iš li
beralų. Kad nebūtų užrūstinti 
neturtingieji balsuotojai, R. 
Stanfieldas juos žada atleisti 
nuo pajamų mokesčių, bet tuo 
tarpu dar nėra paskelbęs jokio 
konkretaus plano.

Užsienio reikalų ministeris M. 
Sharp federaciniame parlamen
te ir vėliau laikraštininkams pa
darytuose pranešimuose pabrė
žė, kad Kanada ledjūrį tarp jai 
priklausančių salų laikys savo 
teritoriniais vandenimis. Lig 
šiol niekas į tuos vandenis pre
tenzijų nereiškė, bet dėmesį at
kreipė amerikiečių tanklaivio 
“Manhattan” eksperimentinė ke
lionė į Aliaskos naftos šaltinius. 
Nors tanklaivį lydėjo kanadie
čių ledlaužis, opozicijos nariai 
federaciniame parlamente pra
dėjo reikšti viešą susirūpinimą, 
kad “Manhattan” nebuvo iškė
lęs savo stiebe Kanados vėlia
vos. M. Sharp teigimu, tarptau
tinė teisė nereikalauja tokio vė
liavos iškėlimo, bet' jį kartais 
padiktuoja grynai draugiški 
jausmai. Susisiekimo ministeris 
D. Jamieson paskelbė pagrindi
nę savo ministerijos reformą. Ji 
bus padalinta į sausumos, oro, 
vandens ir arktikos departmen
ts. Matyt, reforma daroma dip
lomatiniu tikslu, siekiant pa
brėžti teritorinius vandenis led- 
jūryje. Arktikos departamentui 
teks rūpintis ledlaužiais, navi
gacijos priemonėmis šiuose van
denyse, jeigu Aliaskos naftą į 
rytinės JAV pakrantės didžiuo
sius miestus pradėtų gabenti 
specialūs tanklaiviai.

Prancūzijos prezidento G. 
Pompidou kelionė į JAV su
aktualino ir jo. vizitą Kanadai. 
Britanijos premjeras H. Wilso- 
nas, prieš vykdamas į Vašingto
ną, buvo užsukęs Otavon. Atro
dė, kad panašaus mosto tektų 
laukti ir iš Prancūzijos premje
ro dėl prancūzų kilmės kanadie
čių. Ši mintis buvo iškelta fede
raciniame parlamente. Buvusio 
prez. De Gaulle įtempti santy
kiai tarp Kanados ir Prancūzijos 
vis dar nesusilaukia didesnio 
atoslūgio. Užsienio reikalų mi- 
nisterio M. Sharp nuomone, Ota
va nenumato kviesti prez. G. 
Pompidou, kol pastarasis nepa- 
sikvies oficialiam vizitui prem
jero P. E. Trudeau.

Ateitininkų žinios
Vyresnieji moksleiviai, kurie ren

giasi įžodžiui, renkasi šį šeštadienį, 
vasario 28 d., 3 v. p.p., ateitininkų 
kambaryje.

Studentai renkasi taip pat šeštadie
nį, 3 vai.

“Pirmyn Jaunime” rašinėlius visi 
prašomi pristatyti iki ateinančio sek
madienio.

“Ateities” prenumeratas visi pra
šomi sumokėti R. Girdauskaitei arba 
A. Bumbuliui, kuris yra “Ateities” at
stovas Toronte.

Tėvų komiteto rengiama popietė, 
kurios metu bus ir loterija, įvyks 
kovo 15 d. Kaip su bilietų knygutė
mis? Kiek jau išplatinai? Be pastan
gų niekas savaime nepasidaro.

Susirinkimų lankymas yra labai 
svarbus. Tai organizacinio jautrumo 
liudijimas ir organizacinis įsipareigo
jimas. Neateidami į susirinkimą, ne 
tik parodome savo nesusipratimą, bet 
įžeidžiame ir tuos, i kurių tarpą esa
me įsijungę.

• Kanados rajono vadeivė s. J. 
Tanner, pasitraukdama iš eitų parei
gų, dėkoja visoms vadovėms už gerai 
atliktus darbus jos kadencijos metu.

č. S.
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CHOLKROI

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED 

REALTOR
527 BLOOR ST. W. 

532-4404
MOTELIS, 20 vienetų, modernus, 6 kambarių gyvenamas namas, 
apie $35.000 įmokėti; gali imti “įkeitimą” Toronte kaip dalį 
įmokėjimo; vandeniu apšildomas, taip pat vėsinamas, nebloga 
apyvarta.
$5000 ĮMOKĖTI, 6 kambarių vienaaugštis, garažas su privačiu įva
žiavimu, 10 metų skola, Rathburn-Kipling rajone, netoli tiesioginės 
požeminio traukinio linijos.
JANE — BLOOR KETURBUTIS, apie $7.000 metinių pajamų, gara
žai su privačiu įvažiavimu, didelis sklypas, apie $20.000 įmokėti, 
7% % išąimokėjimas.
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, modernus, užbaigtas rū
sys, garažai su privačiu įvažiavimu.
BLOOR ST. W., skanėstų, viščiukų, maisto gaminių verslas, puiki, 
judri vieta, labai gera apyvarta; šeimininkas išeina į pensiją.
APARTAMENTAS 22 BUTŲ, virš $35.000 metinių pajamų, viena 
atvira skola su nedidelėm palūkanom.
BLOOR — BRULE CRESC., apie $10.000 įmokėti, 7 kambarių ats
kiras namas, garažas su privačiu įvažiavimu, labai graži ir rami gat
velė.

PR. KERBERIS NAMŲ TEL LE 5-1584

2232 BLOOR ST. W. DARBO TEL. 767-5454

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- H A R A Ail A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAKM/vIM
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA

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

Kapitalas virš trijų su

IMA

8% už asm. paskolas 

8% už mortgičius 

puse milijonų dolerių

4SM. PASKOLAS duodame iki $5.0<»0 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatyta 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., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

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

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

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

Real Estate agentas,
vyras ar moteris, nevyresnis kaip 45 metų amžiaus, 

turįs provincinj leidimų ir automobili, sąžiningas, gero 

vardo. Smulkesnių informacijų teirautis pas brokeri 

A. GARBENI.

kalnienė.
Ona Bendoraitytė - Anskaitienė, ki

lusi iš Vilkaviškio apskr., žaliosios 
valse., jieško savo giminaitės Uršulės 
Makusevičaitės, išvykusios iš Lietu
vos prieš 35 metus. Atsiliepti: Lithua
nia, Vilkaviškio rajonas, Augalų paš
tas ir kaimas, Anskaitienė Ona.

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

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

Extra Realty Ltd.
(NAUJAS ADRESAS)

758 DOVERCOURT RD.,TORONTO 4. TEL. LE 1-1161
JANE — ANNETTE, $15.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų po 2 
miegamuosius, 10 metų senumo. Kaina $50.000.
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 įvažiavimas — priekis 75 pėdos pločio.
ST. CLAIR — BATHURST, $15,000.00 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
geltonų plytų, priekis tikrų akmenų, visi butai po 5 kambarius, pri
vatus įvažiavimas. 9 metų senumo. Prašoma $95.900.00.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $8,000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
rių per 3 augštus, 2 garažai, prie pat požeminio susisiekimo, geras 
pajamų namas.

Geri pirkiniai. Skubiai teiraukitės.
. J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

Du lenkiški filmai
“NIE TAKY DJABEL 

STRASZNY”
(Velnias netoks jau baisus)
Komedija su angliškais įrašais

ANTRA ĮDOMYBĖ — 
“SKLAMALAM” 

(Sumelavau)
drama su E. BODO ir 

JADVYGA SMOSARSKA

Brighton kino 
teatre,

tel. 532-2710
127 Roncesvalles Avė.

VASARIO 26 — KOVO 10 
Kasdien vienas seansas nuo 
7.30 v.v. Sešt. ir sekmad. nuo 

5 v.p.p. be pertraukos 
{ėjimas — $1.50, $1.00, 50 et

Sekmadienį: $1.75, 1.25, 75 et 
Tiek daug už mažą kainą!

Ateikite visi — nepavėluokite 
— nepraleiskite progos!

i

H EITH
± ffE-ALTOR

HAMILTONE — KOVO 1 D. 
DELTA kino teatre tik 3 v.p.p.

SWANSEA RAJONE NAUJI NAMAI
Atidaryta kiekvieną savaitgalį 

nuo 2 - 5 v. p. p.
GERAI PASTATYTI; 8-NIŲ DIDELIŲ KAMBARIŲ
2 AUGŠTU NAMAI SU VIENU IR PUSE GARAŽO,
3 PRAUSYKLOM IR DAUGYBE KITU PRIEDU. VA
ŽIUOTI SOUTH KING SWAY IR PASUKTI | 
WORTHINGTON CR. IR ŽIŪRĖKITE KEITH IŠKABU

Al. Kupitis, tel. 239-3581

B■
H

fe

i

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

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

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

(Lietuvio savininko automatinis autovežimių plovimas) 
83 SIX POINT RD. Q pietus nuo Bloor iš Islington gatvės)
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BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA
Tel. 251*4864 Namų tel. 277*0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS | 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė (

© SKAimOJAI PASISAKO mo metu pakaktų vienai grupei vie
no Šokio ir visi butų laimingi. Jeigu 
berniukų mažiau, trūksta, yra šokių 
tik mergaitėms. Manau, kad ne tik

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

672 Lansdowne Ave^
TeL 531-6165

Dirbtuvė

NAUJAS SKYRIUS: 
295 Roncesvalles Ave„ 

TeL 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vaL 

KeL ir penkt. 9—9 vaL

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

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, auto- Taip pat persiunčiame pinigus, 
mobiliams motorai, skalbiamosios kuriuos gavėjas gali nusi- 
mašinos, siuvamosios mašinos, 
televizijos ir radijo priimtuvai, fre^ lr msusto
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:

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,
Gavęs “T. Žiburius”, labai džiau

giuosi. Ta diena yra mano džiaugs
mo diena. Atsisėdu, nustumiu aki
nius ant nosies galo, kad iššokusi 
ašara ant skruosto nesuvilgytų aki
nių stiklo. Su malonumu perskaitau 
kelis kartus, stipriai laikydamas laik
raštį rankoje. Tada prisimenu, koks 
man brangus lietuviškas spausdintas 
žodis, už kurį jaunystėje teko grum
tis su priešais 1918-1922 metais. Sa
vąją kalbą aš labai branginau augin
damas šeimą. Dabar man skaudu ma
tyti šeimas, kurių tėvai, net nemo
kėdami angliškai, kalba lyg karštą 
bulvę įsidėję gerklėn, o jų vaikai 
nemoka lietuviškai. Tokiuose namuo
se jautiesi kaip Babelio bokšte. Iš
augę vaikai, žiūrėk, tampa hipiais, 
pradeda rūkyti, vartoti narkotikus.

Linkiu Jums ištvermės bei sveika
tos ir toliau sėkmingai tęsti šį sunkų 
darbą, išlaikyti lietuvišką spausdin
tą žodį.

Juozas Zalatorius,
Lietuvos kūrėjas - savanoris, 
Vyčio kryžiaus kavalierius

LIETUVIAI STUDENTAI
Galime džiaugtis, kad “TŽ” stovi 

lietuvių jaunimo sargyboje, nuolat 
per savo puslapius judina jaunimo 
reikalus, neduoda tėvams užmigti 
“ant laurų”. Ypač visiems įspūdį pa
darė straipsnis “Vėžys studentuose”. 
Tai faktas, kad lietuvių studentų or
ganizacija pairo. Pirmoje eilėje stu

dentų tėvai turi kalti idėją, kad lie
tuviai studentai, kaip visi kiti, turi 
būti organizuoti. Iš sudentų ir tėvų 
turi kilti iniciatyva. Kitos organizaci
jos, mokytojai, kunigai, visuomenė 
parems. Lietuvių visuomenė visada 
paremia, kai kas į ją kreipiasi. Tad, 
lietuviai studentai, organizuokitės — 
turėsite įdomesnį ir prasmingesnį gy
venimą. Jonas Karka

MAŽAS NUSIVYLIMAS
Prie trejus metus buvo ruošiamasi 

šeštadieninės mokyklos pasirodymui. 
Vieną dieną mano dukrelė sako: 
“Mama, jei aš turėsiu tautinius dra
bužius, galėsiu šokti.” Ir kuri mama 
nesistengs? Reikėjo įdėti šiek tiek 
rūpesčio, darbo, ir skirtąją dieną 
tautiniai drabužiai buvo paruošti. 
Salė pilna žmonių. Po oficialiosios 
dalies laukiame pasirodant mūsų jau
nimo. Žiūriu, ateina mano dukrelė, 
akys pilnos ašarų . .. Klausiu, kas 
yra? “Man neleido šokti.” Nors mes 
neišėjom iš salės, kaip viena moti
na padarė, bet buvo nemalonu ir 
gaila. Dabar, po kelerių metų, tauti
niai drabužiai beveik išaugti. Klausiu 
ją, o gal šiemet yra progos šokti? 
“Ak, mama, kai norėjau, negalėjau, 
dabar nereikia ir man visai neįdo
mu.” Vienas berniukas dėl panašios 
priežasties tiesiog neapkenčia tauti
nių šokių.

Jaunimas nori šokti, kodėl jam 
neleisti, sukelti neapykantą? Juk ga
lėtų būti daugiau grupių. Pasirody-

mes, tėvai, bet ir mokytojai suinte
resuoti jaunąja karta. Kas gi pakeis 
senuosius mokytojus? Ar ne buvusis 
jaunimas? Nusivylus

PAVERGTŲJŲ SAVAITE
JAV kongresas 1959 m. priėmė re

zoliuciją, skelbiančią pavergtųjų tau
tų savaitę, o prez. D. Eisenhoweris 
nustatė jos paminėjimą — trečiąją 
liepos savaitę. Kiekvienais metais di
desnėse JAV lietuvių gyvenvietėse ta 
proga rengiamos pamaldos* paradai 
ir kitokios iškilmės. Praėjusiais me
tais jungtinė baltiečių demonstraci
ja buvo surengta Londone, Britani
joj, prie parlamento rūmų. Pana
šiai padarė ir Australijos lietuviai. 
O Kanados ir kitų kraštų lietuviams 
ar toji pavergtųjų tautų savaitė 
nieko nesako? Ar mūsų spauda, ku
rią skaitome ir remiame, neturėtų 
panašius įvykius priminti iš anksto, 
kad mūsų valdybos galėtų laiku ap
sispręsti ir atitinkamai veikti? A. L.

MAIŠOMI FONDAI
Nustebau pasižiūrėjęs į š.m. vasa

rio 4 d. “Nepr. Lietuvą”, kur antra
me puslapyje didelėmis raidėmis 
apatinis kampas užvardintas “Kana
dos Lietuvių Fondas”, o pateikiama 
informacija apie Tautos Fondą. Ne
reikėtų maišyti skirtingų dalykų. Ka
nadoje ir kitur tebėra nemažai tau
tiečių, kurie nežino šio skirtumo. 
Abu fondai yra geri ir reikalingi, 
tačiau Tautos Fondo surinkti pini
gai tuojau ir išleidžiami, o Kanados

Kaukės
Karnavalinis vakaras okup. 

Lietuvoj ką tik prasidėjo. Pne 
salės, kurioje turėjo vykti šokiai 
ir žaidimai, grūdosi vakaro da
lyvių būrys. Virš salės durų pa
kabintas margaspalvis plakatas: 
“Leidžiama tik su kaukėmis”. 
Daugelis piliečių pasipiktino:

— Negi reikės užsidėti dar 
vieną kaukę! (Iš “Šluotos”)

Atkirtis
Vienas skrybėlių fabrikas pla

katais išgarsino savo naujos 
mados skrybėles: “Mūsų skrybė
lės yra geriausios. Įrodymui ga
lima priminti, kad tokias skry
bėles net Čarlis Čaplinas dėvi.” 
Kitą rytą visi šio fabriko plaka
tai buvo perklijuoti konkurenci
nės firmos prierašu: “Dėlto vi
sas pasaulis iš jo juokiasi.”

ŠYPSENOS
Parke

Vyriškis sėdėjo ant suoliuko 
ir nejudančiomis akimis žiūrėjo 
į atverstą žurnalą.

— Rebusą arba kryžiažodi 
sprendžia! — pagalvojau.

Bet tuo metu pilietis suspau
dė kumščiais smilkinius ir su
raukė kaktą.

— Ne! Turbūt sprendžia šach
matų uždavinj, — nusprendžiau. 
Priėjau arčiau. Vyriškis atsiver
tė... tarptautinių žodžių žody
nėlį. čia aš jau pradėjau susi
gaudyti. Mano spėliojimas pasi
tvirtino — žmogus skaitė mūsų 
poetų naujausius kūrinius...

Kurios ištikimiausios?
Prancūzų dienraščiui buvo 

pateiktas klausimas: “Kokios 
moterys yra ištikimiausios: blon
dinės, brunetės ar rudos?” At
sakymas: žilos.

Chruščiovas pardotuvėje
Kai Chruščiovas dar buvo val

džioj, kartą užsimanė patirti ką 
mano kaimiečiai apie komunis
tinę santvarką. Persirengęs kol- 
chozininku, jis atsistojo į eilės 
galą ties viena krautuve. Po ke
leto valandų laukimo priėjo ir 
jam eilė pirkti.

— Duokite man pusę kilogra
mo cukraus, — prašo jis parda
vėją.

— Drauge, imk visą kilogra
mą, — siūlo jinai.

— Bet man užteks pusės, — 
spiriasi Chruščiovas.

— Nebūk žioplas, paimk visą 
kilogramą. Vakar vakare į šią 
apylinkę slapta atvyko Chruš
čiovas ir todėl gavome cukraus. 
Kai pasakysim sudiev Chruščio
vui, atsisveikinsim ir su cukru
mi... Parinko Pr. Alš.

pirmatieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki 7 vai. 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. i r S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis

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

K. Striaupis Res. tel. LE 6-5363

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.

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

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

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

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (kovo 
1—8) atidaryta visą parą — 24 valandas.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą }
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036. < 

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

<

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

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 

dartri ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
Uetuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

4M BATHURST ST.
TeL WA 14226 arba WA MOM

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT. 
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti teL LE 4-1493 
30 Dewson St, Toronto. Ont

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS BULAITIS

ABU ILLINOIS VALSTIJOS SE
NATORIAI — Ralph Tyler Smith ir 
Charles Percy atsilankė į Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pagrindi
nį minėjimą Čikagoje ir pasakė kal
bas. Marijos Augšt. Mokyklos salė 
buvo pilna tautiečių vasario 15 d., 
kai jaunasis Čikagos Lietuvių Tary
bos pirmininkas Rimas Staniūnas 
atidarė minėjimą. Po tradicinio vė
liavų įnešimo, JAV ir Lietuvos him
nų sugiedojimo, dviejų invokacijų 
(kun. P. Patlabos ir kun. J. Paupe-

dintų “Amerikos Balso” transliacijas 
į Lietuvą ir kitas sovietų pavergtas 
valstybes. VLIKo vicepirm. dr. Br. 
Nemickas kalbėjo labai ilgai. Trum
pą žodį tarė ir Čikagos jaunimo ats
tovas, “Margučio” radijo pranešėjas 
Romas Sakadolskis. Kalbų aiškiai bu
vo perdaug ir klausytojų kantrybė 
trūko — pasigirdo replikų bei ban
dymų kalbą nutraukti. Baigiant mi
nėjimą Čikagos Lietuvių Tarybos 
vykd. sekretorius Povilas Kilius per
skaitė rezoliucijas, o tautiniais dra-

Lietuvių Fondo pinigai bus vienas 
iš stipriausių bei svarbiausių lietu
vybės finansinių ramsčių ateityje, 
nes surinktas kapitalas yra nėjudo- 
mas — laikomas būsimai nepriklau
somai Lietuvai, o kiekvienais metais 
lietuviškiems reikalams paskirstomos 
tik nuo kapitalo susidariusios palūka
nos. KLF rėmėjas

VASARIO 16 TORONTE
Šiais metais Toronte Vasario 16 mi

nėjimas buvo labai pavykęs, ypač 
meninė dalis. Tokie minėjimai reikia 
užrekorduoti, nufilmuoti ir padaryti 
garsinį filmą, kurį galima būtų ki
tais metais kitur panaudoti, ypač va
karų Kanados lietuvių kolonijose.

J. K.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED 
& REAL ESTATE BROKER

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

231-2661; 231-6226

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

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

1613 Duudas St. W. Sav. R. Stasialis

ro), nepriklausomybės akto skaity
mo (pik. J. Repšys) trumpą kalbą pa
sakė Lietuvos gen. konsulas Čikago
je. Jis padėkojo Čikagos Lietuvių 
Tarybai už minėjimo surengimą, pa
sidžiaugė, jog pirmą kartą tokių mi
nėjimų istorijoje dalyvauja abu Illi
nois valstijos senatoriai. Kalbėtojas 
išreiškė padėką sen. Percy, kuris pa
sakė kalbą senate Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga, taip pat 
gubernatoriui Ogilvy ir burmistrui 
Daley, kad šie šventės proga paskel
bė pareiškimus. Pastarasis dar paža
dėjo vasario 16 d. prie miesto rotu
šės iškelti Lietuvos vėliavą. Dauž- 
vardis pabrėžė, jog pirma reikia pa
tiems veikti, o tik paskui paramos 
bei talkos tikėtis iš kitų. “Mums rei
kia daugiau darbo ir vienybės”, — 
teigė konsulas. Kalbėtojas prisiminė 
JAV valstybės sekretoriaus Rogers 
simpatišką pareiškimą Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga ir kai- 
kurių JAV senatorių kalbas senate, 
minint Vasario 16. “Jų žodžiai ir pa
žadai tebūna sustiprinimas kovo
je dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės”, — baigė savo kalbą gen. 
konsulas.

Šilta kalbą pasakė įtakingas res
publikonų senatorius Charles Percy, 
kuris yra viešėjęs Rusijoje ir okup. 
Lietuvoje. Jis išreiškė savo simpati
jas lietuviams ir visiems laisvę my
lintiems žmonėms. “Pasaulis turi ži
noti, kad lietuviai neša sunkią naš
tą” _  kalbėjo senatorius. Jis prisi
minė ir savo apsilankymą Lietuvoje, 
kur buvo labai draugiškai ir šiltai su
tiktas vietos lietuvių. Jis priminė in
cidentą dėl Lietuvoje darytų filmų 
atėmimo. Jis norėjęs tai viešai ten 
pagarsinti, tačiau sovietinė cenzūra 
nepraleido. Senatorius sakė esąs ša
lininkas amerikiečių-sovietų konsu- 
liarinės sutarties, nors nemažai lie
tuvių jai prieštaravo. Anot jo, 
“mums reikalai nepablogės, jeigu 
Amerikoje prisidės dar 7 rusai, ta
čiau amerikiečiams turistams Ameri
kos konsulatas Rusijoje daug galės 
pagelbėti”.

Senatorius Percy pristatė kitą kal
bėtoją — R. T. Smith. Sis pareiškė 
veiksiąs, kad JAV vyriausybė padi-

bužiais apsirengusios lietuvaitės rin
ko aukas. Pabaigai buvo trumpa me
ninė dalis, kurioje pasirodė A. Step- 
hens-Steponavičienės mergaičių an
samblis “Aldutės” ir sol. Valentina 
Kojelienė, ši programos dalis buvo 
įdomi, tik gaila, neilga. 
• • •

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖS 
minėjimo proga vasario 14 d., 12 v. 
buvo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbimas prie paminklo Jaunimo 
Centro sodelyje. Tos pačios dienos 
vakare Čiurlionio Galerijoje atidary
ta meno paroda; kalbėjo Jaunimo 
Centro dir. kun. J. Borevičius, SJ. 
Sekmadienio rytą šventės proga bu
vo atlaikytos dvejos Mišios — Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje kata
likams (atnašavo vysk. V. Brizgys) 
ir “Tėviškės” par. bažnyčioje evange
likams (pamaldas laikė kun. A. Tra- 
kis).

Šis minėjimas amerikiečių spaudo
je labai kukliai nuskambėjo. Nesima
tė .jokių nuotraukų. Tik keli laikraš
čiai Įdėjo trumpus reportažėlius, mi
ninčius tik kaikurias sen. R. T. Smith 
mintis. 
• • •

ČIKAGOS SIMFONIJOS ORKEST
RAS kartu su šios, simfonijos choru 
bei keturiais solistais vasario 12, 13 
ir 14 d. d. Orchestra Hali patalpose 
atliko Beethoveno Mišias “Missa 
Solemnis”. šie parengimai Čikagos 
spaudoje susilaukė gero įvertinimo. 
Viena iš solisčių buvo Vilniuje gimu
si lietuvaitė Teresė Zylytė-Zylis, ku
ri plačiai garsėja muzikiniame pa
saulyje. 
• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Marija 
Adomėnaitė, gyvenanti Melagėnų 
miestelyje, atvyko Čikagon kaip 
imigrantė pas savo brolius — Alber
tą ir Teofilių Adomėnus. — Prel. 
Mykolas Krupavičius, gyv. Cicero 
liet kolonijoje, jau kuris laikas ne- 
sveikuoja; turėjo tris operacijas. 
Dabar vėl sugrįžo į namus. — Ame
rikos Liet Inžinierių ir Archit Są
jungos Čikagos skyrius išrinko naują 
valdybą: V. Jautokas — pirm., V. 
Petrauskas, P. Bielskus, J. Martin- 
kus, D. Varnaitis.

Thunder Bay, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS — šeš

tadienį, kovo 7, p. Jakubausko ūky
je. Bus gera vakarienė. Pradžia 6 — 
6.30 v.v. Maloniai prašome visus da
lyvauti. Apylinkės valdyba

VANCOUVER, B.C.
(Atkelta iš 6-to psl.) 

veiklą, pradedant kovo mėnesį įvyku
siu jaunimo susirinkimu. Pirmoji 
jaunimo grupės iškyla sutraukė 13 
slidinėtojų i Mt. Seymour. Balandžio 
mėnesį jaunimas padėjo suorgani
zuoti margučių balių ir paruošė hu
moristinę programą. Prisidėjo prie 
Motinos Dienos minėjimo parengimo 
— išpildė tautinius šokius, eilėraš
čius ir dainas. Antroji jaunimo gru
pės iškyla įvyko Viktorijos Dienos 
ilgąjį savaitgalį. Virš 20 iškylautojų 
praleido tris dienas žavingame Pem- 
bertono slėnyje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ su 
Vancouver Folk Society dalyvavo ke
turiuose pasirodymuose Britų Ko
lumbijos publikai. Tolimesnis išva
žiavimas buvo į Port Aibėm Vanku
verio saloje. Mūsų grupė buvo entu
ziastingai priimta ir visi dalyviai bu
vo patenkinti šio miesto gyventojų 
nuoširdumu. Sekantieji pasirodymai 
įvyko Vankuveryje: meno galerijoje, 
MacMillan Planeterium, Kitsilano 
Show Boat festivalyje. Lapkričio 22 
d. įvyko tautinių šokių grupės krikš
tytos, balius ir šokiai. Programą at
liko “Atžalynas”. Į šį jaunimo pobūvį 
atsilankė B. C. Folk Society pirmi
ninkė ir Britų Kolumbijos parlamen
to narė Agnes Kripps. Ji pasveikino 
“Atžalyną” ir linkėjo sėkmės toli
mesnėje veikloje.

Į ŠALPOS KOMITETĄ išrinkta A 
Goransonienė ir Z. Kaulienė.

VIENBALSIAI PERRINKTA seno 
ji valdyba, išskyrus P. Vilenčiką, ku
ris pasitraukė. Išrinktai valdybai 
duota teisė pasikviesti daugiau asme
nų į valdybos sąstatą, šiuo metu val
dybą sudaro: A. Janušonis, pirm., J. 
Šmitas, vicepirm., V. Kulnys, sekr., 
A. Smilgys, ižd., A. Bubnys, jaunimo

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

• *2_——---- —' Vestuvines nuotraukos
—' Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St, • LE. 1-3074 •. Sav. P. Uzbai:

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

Bloor Autorite Garage ?ta%6 /Jk?frK™įe>'
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

D R. E. ZUBRIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-4108

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.)

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ 
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS 

KRAUTUVĖSE 

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

Yorkdale Shopping Centre 787-1733

vad., nariai — E. Gumbelienė, L. Ces- 
naitis, E. Hermanienė.

I NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ atsi
lankė gausus būrys vankuveriečių. 
Buvo atvykę ir iš tolimesnių Britų 
Kolumbijos vietovių. Visi linksmai 
sutiko 1970 metus. Vasario 7 d. buvo 
surengtas Užgavėnių balius. Loteri
jos pelnas paskirtas “Atžalyno” rei
kalams. Vasario 16 minėjimas įvyko 
vasario 22 d. Programoje dalyvavo 
“Atžalynas”.

NORINTIEJI SUSIRASINĖTI su 
Britų Kolumbijos lietuviais rašykite 
P. O. Box 4034, Station “D”, Vancou
ver 9, B. C. V. K.

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

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: ^taiS°s 537-1708 namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais 

ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 630 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po 

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

OKULISTAS

___ __ —_ ___ _____ _ ______ —

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

Savininkas V. BACtNAS
• teikia patarimus planuojantiems kelione* • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kitus reikalu* traukiniais, laivais, lėktuvais

be atskiro atlyginimo • parfinlna eismo priemones ekskursijoms
• agentūros IMuoti bffietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikvietiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
L" ------------------------------------ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------* --- ---------------------------------------------- --------- ------------------------------- _____

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

LLUNSKY, R.O.

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

470 College St Toronto

TeL 921 * 3924
Darbo valandos 9.30 v.r^-6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

2231 Bloor Street W.
769-4612



H TORONTO*
šv. Jono Kr. par. žinios
— Šios gavėnios metu Toronto ar

kivyskupija organizuoja rinkliavas 
Kanados vyskupų fondui, kuris rū
pinasi neturtingų valstybių šalpa.

— Parapijos rekolekcijas ves prel. 
Vytautas Balčiūnas kovo 15-22 d.

— šią savaitę parapijiečiai lanko
mo Swansea rajone.

— Parapijos choras pradėjo ruoš
ti velykinių giesmių repertuarą.

— Vienoje šeimoje vyresnio am
žiaus moteriai yra butas geromis sąly
gomis. Kreiptis į kleboniją.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 vx., 
už a.a. Barborą Petkienę, 9 v. r. — 
už a.a. Oną ir Juozą Jonelynus. Sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Juozą Murzą 
mirties metinių proga; 11 v.r: — už 
a.a. Eleną Katche; 12 v. — už a.a. 
Motiejų Plioplį.

— Sutuokta: Vytautas Vingevičius 
ir Albina Lungienė.

K. L. Katalikių Moterų Drau
gijos Šv. Jono Kr. par. skyrius, 
uoliai remiąs lietuviškąją snau
dę, ir šiais metais “T. Žibu
riams” paaukojo $25. Nuoširdus 
ačiū.

“Varpo” choras, dalyvavęs 
jungtiniame chore, kuris pasiro
dė su programa Vasario 16 mi
nėjime, sukruto ruoštis pavasa
riniam koncertui. Vasario 16 d. 
įvyko “Varpo” valdybos posėdis, 
kuriame aptarti ateinančio kon
certo planai. Choras džiaugiasi 
ir sveikina naujas nares — Vai
dą Kuprevičiūtę, Virginiją Dau- 
lenskytę ir laukia daugiau na
rių. Repeticijos vyrams — 
pirmadieniais 7.30 v.v., mergai
tėms ir moterims — 7.30 v.v., 
antradieniais Lietuvių Namuo
se. Laukiam. Valdyba

Apie Kanados Lietuvių Kata
likų Centro sudarymą gana pla
čiai rašė lietuvių spauda Š. ir 
P. Amerikoje ir Europoje. “Laiš
kai Lietuviams” 1970 m. vasa
rio numeryje paskelbė red. J. 
Vaišnio, SJ, straipsnį ta tema. 
Jis mini, kad panašus užsimoji
mas svarstomas ir JAV-se. Ame
rikiečius Kanados lietuviai esą 
pralenkė, “bet galutinis pagyri
mo žodis jiems priklausys tada, 
kai pamatysime konkrečią tos 
naujos institucijos veiklą, nes, 
kaip kartais rodo praktika, pa
rašyti statutą ir išrinkti valdybą 
dar yra ne viskas.”

Edvardas Naujokas atvyko iš 
Vokietijos ir apsigyveno Toron
te; šiuo metu mokosi anglų kal
bos kursuose.

Adv. G. Balčiūnui padaryta 
nugarkaulio operacija Šv. Juoza
po ligoninėje.

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

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

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 
Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte
923-7194. Sav. 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 ir automatinius auto
mobilius. 1076 BATHURST ST. 

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,' 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APilLDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

ATLANTIC 
valgykla 

1330 DUNDAS ST. W., 
TORONTO 3. 

TeL LE 3-6045 
LIETUVIŠKI PATIEKALAI

V. Ir V. IVANAUSKAI

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

• 2265 BLOOR St. W., kampas Bloor-Durie gatvių
■ ' .»■. j ' T/Ž. ... *

Į» Įvairaus stiliaus sušukavimai, pusmetiniai, dažymas,

r perukai ir t. f. Prieinamos kainos

Prisikėlimo par. žinios
— Ketvirtadienį, 8 v. koncelebra- 

cinės Mišios; vienas iš jų — už a.a. 
Pranciškų Valaitį; sekmadienį, 9 v. 
— už a.a. Mato Kubiliaus vėlę, užpr. 
St. Urbaitienė.

— V.Kecorių, mirus broliui Juozui 
Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame.

— Tretininkų mėnesinis susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, po 12.15 
v. Mišių.

— Skautų rengiama Kaziuko mugė 
atidaroma šį sekmadienį po 10 v. Mi
šių.

— Dėl Kaziuko mugės katecheti
nių pamokų, nei gimnazistams pamo
kų šį sekmadienį nebus.

— Lituanistinis seminaras — 
penktadienį, 7 v.v.

K — Parapijos metinės rekolekcijos 
bus kartu vyrams ir moterims nuo 
kovo 15 d. iki Velykų. Jas ves kun. 
V. Zakaras iš Putnam, Conn.

— Lankomos šeimos Rusholme Rd. 
ir 14 pašto zonoj.

— T. Placidas yra išvykęs į pran
ciškonų provincijos metinius posė
džius. Grįš savaitės gale.

Prisikėlimo parapijos kat. mo
terų veikla. — Vasario 7. d. Pri
sikėlimo par. auditorijoje įvy
kęs Užgavėnių balius, kurį kaip 
ir kasmet suruošė Prisikėlimo 
par. kat. mot. skyrius, praėjo su 
dideliu pasisekimu. Jaukioje 
žvakių šviesoje, prie spalvotom 
staltiesėm papuoštų stalų, sve
čiai turėjo progos' pasivaišinti 
bene pirmą kartą mūsų salėje 
matomais vėdarais, bulvinėmis 
dešromis ir koldūnais. Loterija 
buvo ypatingai gausi fantais, už 
kuriuos esame labai dėkingos 
mūsų rėmėjams. Vakaro metu 
svečiai turėjo progos aplankyti 
ir pasigrožėti Pr. Baltuonio me
džio skulptūrų paroda, kuri bu
vo taip pat mūsų skyriaus rūpes
čiu suruošta. Padėka Pr. Baltuo- 
niui už atvykimą..— Skyriaus 
valdyba labai dėkinga visiems ir 
visoms, kurie prie vakaro pasi
sekimo prisidėjo savo darbu, 
fantais ir gėlėmis. Savo laiką 
aukojo: S. Dervinienė, Z. Didž- 
balienė, G, Kaknevičienė, A. Pu- 
terienė, J. Ruslienė, J. Vinge- 
lienė, P. Vilimas, V. Vingelis ir 
J. Puteris. Virtuvėje dirbo: E. 
Diksonienė, L. Jurienė, A. Kai- 
zerienė, M. Karasiejienė, I. 
Kundrotienė, Mačionienė, S. 
Olekienė, U. Žilinskienė, prie 
bilietukų — S. Miniotienė ir Z. 
Daugvainienė. Fantus loterijai 
aukojo: Pr. Baltuonis (skulptū
ra), M. Basalykienė, D. Bara
nauskienė, J. Dambrauskas 
(Sporting Goods), E. Diksonienė, 
V. Dunderienė, J. Krasauskas 
(European Meat & Delicatessen), 
S. Miniotienė, L. Murauskienė, 
A. Puterienė, R. Ramanauskaitė, 
J. Ruslienė, A. šmigelskienė, J. 
Smolskienė, S. Valatkienė, A. 
Vilimienė, I. Žemaitienė, U. Ži
linskienė. Gėles dovanojo: A. 
Arštikaitienė ir F. Urbonienė. 
Dar karta visiems ir visoms nuo
širdus ačiū. B. D.

Mt. Sinai ligoninėje serga 
kūr.-savanoris S. Asevičius. Wes
tern ligoninėje gydosi J. Morkū
nas, prieš vienerius metus su
žeistas eismo nelaimėje.

100 AKRU KAMPINIS ŪKIS su 
pajamomis iš žvyrduobių. Prašoma 
kaina S17.5OO. — Taip pat 205 akrų 
ūkis su pastatais, 3 kelių sankryžoje; 
prašoma kaina $35.000. Abi nuosa
vybės arti 10 kelio į šiaurės vakarus 
nuo Shelburne miestelio. Tai vieno 
savininko palikimas, bet gali būti 
perkamas atskirai.

50 AKRŲ KAMPINIS ŽEMĖS GA
BALAS arti Dundalko miestelio; pra
šoma $10.900 su $5.000 Įmokėjimu.

5 KAMBARIŲ MŪRINIS NAMAS 
Quebec-Dundas rajone. Pilna kaina 
S17.500. Įmokėti §4.000.

Skambinti STASIUI DARGIUI 
231-6226 arba 231-2661 
FRANK BARAUSKAS 

REAL ESTATE BROCKERS

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

kambarius. TeL 5354724.

JIESKOMA MOTERIS vedybiniam 
gyvenimui nuo 35 iki 44 metų am
žiaus. Rašyti “Tėviškės Žiburių” ad
ministracijai vardu “Stęnkus”.

PARDUODAMA naudota gerame 
stovyje elektrinė-gitara su garsia
kalbiu. Dėl kainos susitarsime. Skam
binti tel. 259-3695.

IŠNUOMOJAMAS mažas butas iš 
trijų kambarių III augšte; tinka vie
nam arba dviem; arti Bloor — Dun
das požeminio traukinio. Yra gara
žas. Skambinti tel. 534-9127.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir blizgini
mo darbus. Skambinti Alfonsui 

LE 6-2805.

8

A.a. Jonas Tamošaitis mirė š. 
m. vasario 23 d. Sunnybrook li
goninėje. Pašarvotas Morley ir 
Bedford laidotuvių namuose, 
159 Eglinton Ave. W. Laidoja
mas vasario 25 d., 10 vx., iš Šv. 
Jono Kr. liet, bažnyčios. Velio
nis kilęs nuo Panevėžio; į Ka
nadą atvyko 1928 m.; sulaukė 86 
m. amžiaus. Jo sūnus Edvardas 
yra gimnazijos mokytojas Scar- 
boro mieste.

Savaitraštis “Keleivis”, lei
džiamas Bostone, plačiai atpa
sakojo A. Rinkūno kalbą, pasa
kytą Vasario 16 minėjime Bos
tone. Paskaitininkas pabrėžė iš
eivijos organizuotų pastangų 
svarbą kovoje už Lietuvos lais
vę: “Mes kovojome už Lietuvą, 
kokią mums atkovojo mūsų sa
vanoriai 1918 m.” Į pasaulį esą 
reikia išeiti su naujomis žinio
mis apie Lietuvą, nes senų klau
sytis niekas nebenori. Kovojant 
galima pažeisti ir milžiną. Aukų 
surinkta pie $3000; vien inžinie
riai sudėjo $1504.

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo 52-sios sukakties pro
ga dienraštis “The Telegram” 
vasario 21 d. atspausdino trum
pą A. J. Kalos laišką, primenan
tį Molotovo-Ribbentropo sandė
rį ir Toronto estų minėjimą.

Tradicinį mažlietuvių šiupinį 
surengė M. Lietuvos Moterų 
Draugija vasario 10 d. Prisikė
limo par. salėje. E. Jankutė nuo
širdžiai pasveikino susirinkusius 
svečius ir išreiškė viltį, kad at
eis laikas šiupinio vakarui ir 
prie Rambyno kalno. Vakaro 
pranešėja ji pakvietė p-lę Šar- 
kutę. Sveikinimo žodį tarė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas; B. 
Brazdžionio eilėraštį “Jūra” pa
deklamavo R. Augustinavičiūtė, 
Beethoveno ir Chopino muzikos 
ištraukų pianinu paskambino K. 
Paulaitytė; “Jūratę ir Kastytį” 
padeklamavo p-lė šarkutė. Po 
šios įžangos kun. B. Bagdonas, 
OFM, sukalbėjo maldą, o sve
čiai įniko vaišintis šiupiniu ir 
kitais valgiais. Po vakarienės 
taut, šokių grupė, vad. A. Biške- 
vičienės, pašoko šustą ir Malū
ną, akordeonu palydint Paškaus- 
kui. Prie geros nuotaikos prisi
dėjo ir akordeonistas Mart. 
Yčas. Loterijoje buvo vertingų 
laimikių, kaip, dailininkų A. Ta
mošaitienės, A. Tamošaičio, H. 
žmuidzinienės paveikslai ir kt. 
Pasišokę svečiai skirstėsi į na
mus ir vienas kitam linkėjo “Li
gi pasimatymo kitame šiupi
nyje!” V. A.

Laisvės paminklo lango vitra
žą pradėjo daryti dail. R. Ast
rauskas. Koplyčios grotinių var
tų projektą ruošia dail. T. Va
lius. Visi darbai bus užbaigti pa
vasario kapinių iškilmėms gegu
žės 31 d. ši data sutampa su ka
pinių 10 metų įsikūrimu. (Su
kaktis bus atžymėta kultūriniu 
parengimu — iš Čikagos kvie
čiamas A. Lansbergio dramos 
veikalas “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”. Tuo būdu bus pagerb
ti Lietuvos partizanai). Pamink
lo papėdėje yra numatyti 6 laip
tai, vedą į paminklo aikštę. Sta
tytojai kreipiasi į lietuviškąsias 
organizacijas bei institucijas, 
kviesdami paimti po vieną laip
tą ir jį, pagal architekto planą, 
papuošti, įrašant organizacijos 
vardą: Pirmąjį laiptą užsakė To
ronto kūrėjų — savanorių sky
rius. A. inf.

Kredito kooperatyvo “Para
mos” susirinkime vasario 22 d. 
dalyvavo 211 narių. Po tradici
nių valdybos pranešimų buvo 
gana ramios diskusijos ir rinki
mai. Valdybon išrinkti: Pranas 
Bastys ir Aleksas Petryla, į kre
dito komisiją — Viktoras Pet
raitis, į revizijos komisiją — 
Augustinas Kuolas. Pareigomis 
pasiskirstė: pirm. H. Stepaitis, 
vicepirm. Pr. Bastys, sekr. dr. 
J. Yčas, ižd. St. Grigaliūnas, na
rys A. Petryla. Pelno turėta virš 
$50.000. Dividendo paskirta 
paskirta 6%. Lietuviškom orga
nizacijom bei institucijom pa
skirta: Toronto šeštad. mokyklai 
$800, Vasario 16 gimnazijai 
$500, sporto klubui “Aušra” 
$100, sp. klubui “Vytis” $100, 
skautų stovyklavietei $250, Ka
nados Lietuvių Fondui $100, 
Tautos Fondui" $100, L. Vaikų 
Namams $50.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalies Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Estijos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 22 d. 
Ryersono instituto salėje, kurio
je telpa 1400 žmonių. Ji buvo 
pilna estų ir svečių. Visa pro
grama truko 2 valandas. Pagrin
dinę kalbą pasakė naujasis estų 
bendruomenės pirm. I. Heinsoo. 
Meninę programą atliko 60 vy
rų choras, 33 asmenų pučiamų
jų orkestras ir 3 solistai. Iš lie
tuvių dalyvavo: KLB krašto val
dybos vicepirm. St. Kairys su 
Ponia, Baltiečių Moterų Tary
bos pirm. I. "šernaitė-Meikle- 
john, Baltiečių Federacijos pir- 
min. J. R. Simanavičius, karo 
veteranu atstovas — K. Ketur
akis. Priėmimas svečiams buvo 
surengtas vasario 20 d. Estų Na
muose. Iš lietuvių dalyvavo: K. 
L.B. pirm. dr. S. Čepas, Toronto 
apyl. pirm. L. švėgzdaitė, I. šer
nai tė-Meiklejohn, p. šalovskienė, 
inž. Masionis, V. Paškovičius, J. 
R. Simanavičius, K. Keturakis.

Prisikėlimo parapijos Kredi
to Kooperatyvo VII metinis na
rių susirinkimas įvyko vasario 
22" d. Prisikėlimo salėje. Daly
vavo 117 narių. Po valdomųjų 
organų pranešimų buvo patvir
tintas "1969 m. balansas. Koope
ratyvas per 1969 m. turėjo 
$195,081.18 pajamų, $125,266.- 
96 išlaidų, $69,814.22 pelno. 
Pervedus į atsargos fondus $19,- 
962.84, liko nepadalinto pelno 
$49,851.38. Valdybai pasiūlius, 
susirinkimas nutarė išmokėti na
riams 6% dividendo, t.y. $47,- 
309.51, paskirti organizacijoms 
aukų $2,500.00 ir likutį $41.87 
palikti švietimo fonde. Visų or
ganizacijų prašymai buvo paten
kinti ir aukos paskirstytos: 1. 
Prisikėlimo parapijai $600, 2. 
Toronto Maironio šeštadieninei 
mokyklai $600, 3. Toronto Lie
tuvių Vaikų Namams $250, 4. 
KLB krašto valdybos švietimo 
komisijai $100, 5. Vasario 16 
gimnazijai $100, 6. Sporto klu
bui “Aušra” $100, 7. Sporto klu
bui “Vytis” $100, 8. T. pranciš
konų stovyklavietei Wasagoje 
$100 9. Kanados Lietuvių Fon
dui $100, 10. Toronto ateitinin
kams $100, 11. Toronto skau
tams $100, 12. KLB Šalpos Fon
dui $50, 13. Tautos Fondo At
stovybei Kanadoj $100, 14. Lie
tuvių saleziečių centrui Romo
je $50, 15. Toronto lietuvių cho
rui “Varpas” $50. Taip pat buvo 
patvirtinti valdybos pasiūlyti įs
tatų pakeitimai ir 1970 m. paja
mų ir išlaidų sąmata. Į valdo
muosius organus išrinkti: į val
dybą J. Palys, į paskolų komisi
ją — J. Tamuiionis, į "revizijos 
komisiją — V. Sonda. Susirin
kimas praėjo darbingoje ir dar
nioje nuotaikoje; užtruko nepil
nas 2 valandas. Po susirinkimo 
nariai buvo pavaišinti kavute ir 
užkandžiais.

Vasario 16 minėjimo proga 
Tautos Fondui suaukota: Cent
ral Technical School salėje $2.- 
131,33 prie Prisikėlimo bažny
čios $437,50, Šv. Jono Kr., baž
nyčios $148,30, prie lietuviu 
evangelikų bažnyčios $154. Iš 
viso $2.871,13. Vardinis aukų 
sąrašas bus paskelbtas vėliau. 
Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Adv. Klemensas Neimanas, 
lietuvių kilmės, buvo Ontario li
beralų partijos pirmininku. Ne
kartą jis padėjo Toronto lietu
viams palaikyti ryšius su vyriau
sybės pareigūnais Otavoje. Da
bar Kl. Neįmano vieton per par
tijos suvažiavimą Otavoje išrink
tas prancūzų kilmės advokatas 
Jean Richard. Tai pirmas dvi
kalbis prancūzas šioje pareiga- 
vietėje.

Tautinių grupių klausimas bu
vo iškeltas Ontario liberalų par
tijos suvažiavime Otavoje. Kai- 
kurie atstovai perspėja, kad gre
sia pavojus netekti tautinių gru
pių balsų, nes partija baigianti 
prarasti ryšį su jomis. Esą tau
tinės grupės labiau linkstančios 
į naujųjų demokratų (socialistų) 
partiją ir" E. Burke draugiją (de
šiniųjų radikalų). Buvo ir prie
šingų balsų, sakančių, kad nėra 
reikalo kreipti specialų dėmesį 
į tautines grupes. Visdėlto nu
tarta sudaryti koordinacinį ko
mitetą ryšiam su tautinėmis gru
pėmis.

Susirinkus Danijoj gyvenusių 
lietuvių grupei, kilo mintis atžy
mėti 20 metų sukaktį nuo išvyki
mo iš Danijos surengiant sukak
tuvinį vakarą - banketą. Jeigu 
tam sumanymui pritartų daugu
ma, toks vakaras įvyktų š. m. 
birželio mėnesį Toronte. Visi 
gyvenusieji Danijoj tautiečiai, 
prašomi tuo reikalu pasisakyti 
bei pranešti savo adresą. Rašyti: 
A. Bričkus, 542 Gladstone Ave.. 
Toronto 4, arba: K. Gontą, 377 
Sunnyside Ave., Toronto 3, Ont.
"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO

$10: L. Butkus; $5: O. Kuniu- 
tienė; rėmėjo prenumeratas no 
$10: A. Ruzgys, dr. S. Čepas, L. 
Obelienius, J. Jonikas. L. But
kus, J. Butkus, O. Malkauskie- 
nė, kun. I. Grigaitis; $3: Z. Gu
dauskas, M. Guoba; $2: A. Šva
žas, I. Ross, A. Laucius, M. Ol
šauskas. M. Zakarevičius, Z. Vi- 
čiulis: $1: Z. Jakubonis. J. če- 
batonus. P. MaMeikis, J. Alek
sa. M. Vilčinskaitė. Visiems au
kotojams bei rėmėjams nuoširdi 
padėka.

Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita įvyks šį šeštadienį, 
vasario 28 d., 8 v.v., Prisikėli
mo par. muzikos studijoj. Kal
bės dr. H. Nagys tema “Triukš
mingoji ir ramioji revoliucija 
lietuvių poezijoj”. Visuomenė 
mielai laukiama.

Tautinių šokių sambūrio “Gin
taro” visų 3 grupių repeticija 
įvyks šį sekmadienį, 5 v.p.p., 
Šv. Jono Kr. par. salėje.

Tradicinė Kaziuko mugė, ren
giama skautų, bus kovo 1, šį 
sekmadienį. Prisikėlimo par. sa
lėse. Skautės ir skautai turės sa
vo paruoštus paviljonus su įvai
riais rankdarbiais bei gaminiais, 
o skautų tėvų komitetas — val
gyklą, kur bus galima pasivai
šinti cepelinais ir koldūnais. Tė
vų komitetas visus maloniai 
kviečia atsilankyti.

Toronto Vi. Pūtvio šaulių 
kuopa kovo 1, sekmadienį, 4 v", 
p. p., Šv. Jono Kr. par. salėje 
saukia visuotinį metini susirin
kimą. Dr. K. Liutkus skaitys 
trumpą paskaitą. Po susirinki
mo kavutė bei užkandžiai. Kvie
čiami dalyvauti norintieji būti 
šauliais, ypač jaunimas. Šau
liams ir šaulėms dalyvavimas 
būtinas. Valdyba

Šalpos grupės “Dainos” susi
rinkimas įvyks sekmadienį — 
kovo 1 d., 3 v.p.p., pas nares 
E. Aleksienę ir K. Butienę, 70 
Woodside Ave. Tel. RO 9-7911. 
Visos narės dalyvaukime, nes 
bus skirstomos velykinės dova
nos seneliams ir ligoniams Vo
kietijoje. Kviečiamos ir vieš
nios. M. F. Y.

Sąjungos “Verslas” visuotinis 
susirinkimas — kovo 1 d., 3 v. 
p.p., Lietuvių Namuose. Darbo
tvarkė: 1. vaidybos pranešimas, 
2. Sąjungos gaminamo filmo 
klausimas, 3. naujos valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimas. Vi
si nariai ir prijaučiantieji pre
kybininkai, pramonininkai ir 
amatininkai prašomi punktua
liai susirinkti. Valdyba

Pasaulinę maldos dieną orga
nizuoja “The Women’s Inter — 
Church Council of Canada” (40 
St. Clair Ave, E., Toronto 7, 
Ont. Tel. 922-9905). Toji diena 
bus kovo 6, penktadienį. Tarp- 
tikybinis komitetas kviečia visas 
moterų organizacijas rengti ati
tinkamas pamaldas ir rinkti au
kas Afrikos ir Azijos krikščio
nims. š.m. maldos dienos tema 
“Būkite drąsūs”. Suinteresuo
tieji gali gauti specialius pamal
dų tekstus anglų kalba.

KLB Toronto apylinkės tary
bos metinis posėdis kviečiamas 
sekmadienį, kovo 8 d., 3.30 v. 
p.p., Lietuvių Namuose. Apyl. 
tarybą sudaro apylinkės 
valdybos nariai, rinktieji tary
bos nariai, lietuviškųjų organi
zacijų bei institucijų pirminin
kai ar jų atstovai. Tarybos posė
dyje apyl. valdyba padarys me
tinį veiklos pranešimą. Bus ren
kama nauja valdyba ir revizijos 
komisija. Apyl. valdyba kviečia 
visus tarybos narius susirinkime 
dalyvauti.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų skautų tėvų komitetas kviečia 
visuotinį tėvų susirinkimą kovo 
8, sekmadienį, po 11 v. Mišių 
skautų būkle. Darbotvarkėje — 
naujo tėvų komiteto rinkimas ir 
kiti reikalai. Visi tėvai prašomi 
dalyvauti.

Jaunimo muzikos ir dainos 
popietė įvyks kovo 15, sek
madienį, 4 v.p.p., Šv. Jono Kr. 
salėje. Jaunųjų menininkų pir
moji repeticija įvyks šį sekma
dienį, kovo 1 d., 4 v. p.p., antro
ji — generalinė — kovo 8, sek
madienį, 4 v. p.p. šv. Jono Kr. 
par. salėje.

PLB ir KLB valdybų bendras 
posėdis bus Toronte "kovo 15, 
sekmadienį, nuo 9 iki 4 v.p.p., 
Prisikėlimo par. patalpose. Išva
karėse, t.y. kovo 14, šeštadienį, 
PLB pareigūnai susitiks su To
ronto lietuvių jaunimo atstovais. 
Dalyvauti kviečiami visi jauni
mo organizacijų bei vienetų at
stovai. Po visų pasitarimų nu
matomas informacinis pokalbis 
su lietuvių spaudos atstovais.

N. P. seselių rėmėjai rengia 
vaikams karnavalą balandžio 5, 
sekmadienį, Prisikėlimo par. sa
lėje. Įdomiai papuoštoje salėje 
numatoma įvairi programa vai
kams — lėlių teatras, žaidimai, 
Velykų bobutė, juokdariai, kiš
kiai ir t.t. Visi galės pasivaišin
ti skaniais koldūnais, dešrelėm 
ir tortais.

Lietuviškas radijo pusvalan
dis vėl transliuojamas iš Oak- 
vilės stoties kiekvieną šeštadie
nį nuo 4 — 4.30 v. p. p. banga 
1250. Vedėjas — J. R. Simana
vičius.

Angliškoji radijo programa 
“Songs of the Amber Coast”, 
perduodama kiekvieną šeštadie
nį iš Oakvillės radijo stoties nuo 
2.30—4.00 v.p.p. banga 1250. šį 
šeštadieni transliuos J. G. Die- 
fenbakerio kalbą, pasakytą per 
vasario 16 minėjimą Toronte. 
Vedėjas — J. R. Simanavičius.

Estu laikraštis “Meie Elu” va
sario 18 d. laidos pirmajame 
puslapyje platokai rašė apie J. 
Diefenbakerio kalbą Vasario 16 
minėjime, ypač apie tas vietas, 
kurios lietė Baltijos valstybių 
laisvę.
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Šv. Kazimiero par. žinios
— Vasario 15 d., 11 v.r.» buvo at

našaujamos Mišios už Lietuvą. Ta 
proga klebonas pasakė labai gražų 
ir atmintiną pamokslą.

— Kazimierinių vakarienė jau čia 
pat. Visi parapijiečiai prašomi atsi
lankyti į mūsų metinę parapijos 
šventę. Kas galite, paaukokite lote
rijai fantą. Aukotojų pavardės bus 
paskelbtos vakarienės metu. Ypatin
gai prašome į šį vajų įsijungti visus 
parapijos Kazimierus-es. Šią vakarie
nę pradėsime įdomia programa, ku
rią išpildys mūsų par. muzikos stu
dentai: Ig. Petrauskaitė, J. Girdaus- 
kas ir R. Skučas. Šokiams gros geras 
orkestras “The Friends”.

— Visiems parapijiečiams jau yra 
išsiuntinėta pereitų metų finansinė 
apyskaita ir aukotojų sąrašai. Kartu 
pridėtas ir klebono laiškas parapijie
čiams.

— Kovo 13, penktadienį, mūsų pa
rapijos jaunimas rengia “jaunimo su
sitikimą” par. svetainėje. Pradžia 7 
v.v. Visas Montrealio lietuvių jauni
mas yra kviečiamas atsilankyti.

— Užpraeitą sekmadienį surinkta 
$179.22. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Paaiškinimai apie šv. Mišias 

bus sekmadienį, kovo 1, tuoj po 11 
v. Mišių.

— Katalikių moterų draugijos su
sirinkimas — kovo 8 d. po 11 v. pa
maldų. Kviečiamos visos narės.

— Sekmadienį, kovo 8, bažnyčioje 
prie įėjimo bus padėti vokeliai. Jie 
yra skiriami šalpai, tvarkomai “Or
ganisation catholique pour le deve- 
loppement et la paix”. Prašome juos 
pasiimti ir sugrąžinti sekmadienį, ko
vo 15.

— Solistė Janina šalnienė iš Či
kagos pirmą kartą koncertuos Mont- 
realyje kovo 7 d., 7.30 v. v., Aušros 
Vartų parapijos salėje. Po koncerto 
bus gražiai paruoštos vaišės. Kviečia
mi į koncertą visi lietuviai. įėjimas 
— $2.50, moksleiviams — $1.00. Ren
gia — N. Pr. Marijos seserų rėmėjai.

— Rekolekcijos prasidės kovo 8 ir 
baigsis kovo 15 d. Vakarais 7.30 v. 
bus šv. Mišios, po jų — konferen
cija. Manome, kad ir rytais 9 v. bus 
Mišios su trumpu pamokslėliu. Jau
nimui konferencija bus trečiadienį, 
kovo 11 d., 8.30 v.v. Užbaigos dieną 
po pamaldų ir bendros Komunijos 
salėje bus agapė. Rekolekcijas ves 
kun. prof. Stasys Yla. Lietuvių vi
suomenei jis yra gerai pažįstamas 
gausiomis knygomis ir straipsniais 
periodinėje spaudoje.

Velykiniai, vardadienių ir gim
tadienių sveikinimo atvirukai su 
lietuvišku tekstu gaunami “TŽ” 
administracijoj. Atviruko kaina 
15-25 et. Užsakymus siųsti: “Ži
buriai”, 941 Dundas St., W., To
ronto 3, Ont.

Kun. Izidorius Grigaitis, ato
stogų proga aplankęs Kaliforni
ją ir kitas JAV sritis, buvo su
stojęs ir Toronte, čia jis aplan
kė savo pažįstamus, bičiulius, ku
nigus, “T’ Žiburius” ir kitas lie
tuvių institucijas. Svečias pasto
viai gyvena Edmontone ir yra 
lietuvių kapelionas. Jis nusi
skundė labai lėtu pašto patar
navimu. Spauda iš Toronto pa
siekianti Edmontoną tik už 10 
ar net 14 dienų.
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— Netrukus prasidės vaikučių pa
ruošimas pirmajai Komunijai. Vaiku
čiai turi būti bent 7 metų amžiaus. 
Registruoti pas N. P. Marijos sese
les, 1450 de Seve, 766-9397.

— Pakrikštytas Marius-Sakalas- 
Ąžuolas, Broniaus ir Genovaitės Vai
tiekūnaitės Bujų-Bijūnų sūnelis. Kū
mais buvo Valentinas Buja ir Sofija 
Zemlickięnė.

— Lietuvoje mirė Antanina Stas
kevičienė. Velionės artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

— Kun. G. Kijauskas, SJ, jėzui
tų provincijolas, aplankęs Montrea
lio lietuvius jėzuitus, išvyko P. Ame 
rikon lankyti ten besidarbuojančių 
jėzuitų.

— Lietuvoje mirė Karolina Vile- 
niškienė. Užuojauta giminėms ir ar
timiesiems.

— Bažnyčios fondui aukojo: J. Ma- 
čionis $7, J. Klimavičius $8, S. 
Szewczuk $10, R. Vabolis $25, P. Vi- 
leniškis $10. Praėjusį sekmadienį 
bažnyčioje surinkta $217.42.

Sol. Janina Šalnienė iš Čikagos. 
Ji atliko meninę programą N. 
Pr. Marijos seserų rėmėjų vaka
re Montrealyje Aušros Vartų 
par. salėje kovo 7, šeštadienį

“NL” metinis spaudos balius 
Vytauto D. Klubo salėje buvo 
sėkmingas. Be vietinių montrea- 
liečių, dalyvavo visa eilė svečių: 
prof. A. Ramūnas su Ponia iš 
Otavos, maj. R-. V. Paukštaitis 
su Ponia iš Kvebeko, Įeit. L. K. 
Baršauskas iš Kalgario, kun. G. 
Kijauskas, SJ, iš Čikagos ir kt. 
Šokių konkursą laimėjo prof. A. 
Ramūnas su 6. Norkeliūniene. 
Spaudos baliaus karalaite išrink
ta Margarita Buzaitė, princesė
mis — Danutė Lukauskaitė ir 
Regina Staskevičiūtė.. Loterijoj 
buvo dailininkų — V. Remei
kos, O. šablauskienės ir Pr. Bal
tuonio kūriniai ir kiti laimikiai.

“Gintaro” sambūris rengiasi 
metiniam koncertui balandžio 4 
d. Jame dalyvaus ir torontiškė 
“Birbynė”. Koncertas įvyks Ver- 
duno katalikų gimnazijos salėje. 
Gegužės 16 d. “Gintaras” kon
certuos Niujorke, spalio 10 — 
Londone, Ont., Lietuvių Dienos 
proga.

Aušros Vartų parapijos spau
dos kioskas primena, kad jau 
laikas atnaujinti lietuviškų laik
raščių prenumeratas.




