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Lietuva šeimoje
Žvelgdami ateitin, neišvengiamai žvelgiame ir į lietuviškąjį 

likimą. Matome pavojus okupuotoje Lietuvoje, matome juos ir iš
eivijoje. J ieškodamiatramų, apie kurias susitelkę galėtume ne tik
tai tiems pavojams žvelgti į akis, bet ir jiems atsispirti, kreipiame 
savo jieškančias akis į lietuvių tautos praeitį, į tuos laikotarpius, 
kuriuose vyravo panaši grėsmė. Juose pamatome ilgą rusifikacijos 
laikotarpį, kuriame stipriausią lietuviškumo atramą sudarė ne val
džios aparatas, ne augštosios mokyklos, ne aristokratija, ne kariuo
menė, ne policija, o mažiausias vienetas — šeima. Išskyrus Bažny
čią, visi kiti veiksniai buvo išrikiuoti prieš lietuviškumą. Ir visdėl- 
to pastarasis nebuvo sunaikintas — stipriausiai jis išsilaikė šeimos 
židinyje, šiuo metu, kai lietuviams tėvynėje vėl tenka grumtis su 
kitom formom besiskverbiančia rusifikacija, gyvai spindi viltis, 
kad ir šį kartą lietuviškumas atsilaikys ne tik šeimoje, bet ir už 
jos ribų, žymiai silpnesnė viltis matyti išeivijoj, kuriai tenka spir
tis ne prieš rusifikaciją, bet prieš kitokį nutautinimą, besismel
kiantį ne prievarta, o natūraliu paviliojimu. Bet ir čia iškyla šei
ma, kaip pagrindinė atrama. Jeigu lietuviška atžala savoje šeimo
je nelenkiama lietuviškumo pusėn, vargu ar ji kada nors taps lie
tuviška. Kitaip tariant, jeigu Lietuva negims šeimoje, tai ji ne
gims ir visuomenėje.

Jeigu tad šeima yra lietuviško atsparumo pagrindinis viene
tas, tai ir žiūrėkime, kad jis būtų atitinkamai sudaromas. Vyres
nioji ateivių karta sudarė šeimas dar Lietuvoje, bet jaunoji karta 
išeivijoj nebeturi tų sąlygų. Gyvenimo draugės ar draugo pasirin- 
kimas nevienam kelia rūpestį. Širdies ir tautinis motyvas dažnai 
kryžiuojasi. Be to; prisideda praktiniai motyvai ir nevieną lietuvį 
bei lietuvaitę išveda iš lietuviškos rikiuotės. Ir taip kuriamos ne
lietuviškos šeimos, kurios jau nebegali būti atspariais lietuvybės
vienetais, neskaitant gana retų išimčių. Tėvams, kurie troško per
kelti Lietuvą į savąjį atžalyną, tai sudaro gilų širdies skausmą,
kurį jie tyliai neša, nes ne jų galioje pakeisti suaugusių vaikų ap
sisprendimą. Jei būtų sudaryta pastarųjų kelių metų mišrių san
tuokų statistika, joje atsispindėtų daugybes tėvų skausmas — vie-
nų užtarnautas, kitų — ne. štai pvz. turiu po ranka vienos lietuvių 
parapijos Kanadoje santuokų statistiką. Toje parapijoje 1948-63 
m. laikotarpyje sutuokta 620 porų, kurių 108 — mišrios. Pradžio
je užregistruota vos viena kita mišri santuoka, bet juo tolyn, juo 
gausyn ir kaikuriais metais sudaro jau pusę visų santuokų. Tai, 
- ----- ia, tik vienos parapijos duomenys, bet ir jie daug sako. Var
gu ar geriau yra kitur, nes minėtosios parapijos narių daugumą 
sudaro naujieji ateiviai.

Jaunų lietuviškų šeimų sudarymas yra dabarties rūpestis, ku
ris gula nė tik ant vyresniosios kartos pečių, bet ir visos išeivijos, 
nes nuo to priklausys lietuviškasis mūsų likimas. Deja, dar niekas 

r neišrado recepto, kuris padėtų išvengti‘mišrių santuokų: Ir vargu 
ar kas nors ir kada nors išras. Gyvenimas eina savo keliu, nežiū
rint kartais net tragiško tėvų ir kitų artimųjų skausmo. Visdėlto 
reikia konstatuoti, kad vedybinis apsisprendimas gali būti daugiau 
ar mažiau paruoštas bei paveiktas tam tikra linkme. Pvz. jaunuo
lis, kuris visą laiką bendrauja su lietuviška aplinka, bus linkęs 
vesti lietuvaitę, o tas, kuris draugauja tik su svetimtaučiais bei 
svetimtautėmis, greičiausia apsispręs už mišrią santuoką. Tai na
tūralus procesas, nors ir nevisais atvejais. Tėvai, kurie nepaiso 
šio dėsnio ir leidžia savo jaunimui bendrauti su svetimtaučiais, 
o ignoruoja lietuvišką jaunimo draugiją, susilaukia užtarnauto 
skausmo. Taigi, svarbu, kad lietuviškasis jaunimas turėtų savą lie
tuviška draugystę ir dalyvautų lietuvių jaunimo sąjūdžiuose bei 
darbuose. Laisvajame pasaulyje lietuviško jaunimo yra daug. Tik 
jis išsiblaškęs po didmiesčius ir vienas kito neranda. Jaunimo kon
gresai, stovyklos, pobūviai, suvažiavimai, studijų dienos, vakarai, 
sueigos — vis tai progos vieni kitiems pažinti. Kartais tie susitiki
mai nulemia nevieno jaunuolio visą ateitį. Per juos lietuviškasis 
gyvastingumas susitelkia jaunon šeimon ir įsirikiuoja likiminėn 
savo tautos kovon. Pr. G.

Šnipinėjo tautines grupes Kanadoje
Vankuvery pasibaigė teisminis 

tyrinėjimas G. V. Spencerio by
los. Pastarasis, kaip kaltinamas 
šnipinėjimu sovietų naudai, buvo 
atleistas iš tarnybos pašte. Teisė
jo D. Wells uždavinys buvo išaiš
kinti, ar tas atleidimas be teismo 
sprendimo buvo pagrįstas. To 
ypač reikalavo Kanados parla
mento opozicija, kuri buvo nepa
tenkinta teisingumo min. Cardin 
sprendimu nekelti Spenceriui 
teisminės bylos, nes nėra pakan
kamai kaltinamosios medžiagos. 
Per teisminį tardymą iš policijos 
surinktų duomenų paaiškėjo, kad 
tokios medžiagos yra gana aps
čiai. Buvo paskelbtas net paties 
Spencerio (jau miręs) ilgas raštas, 
kuriame jis prisipažįsta dirbęs so
vietų naudai ir 1936 ar 1937 m. 
buvęs kompartijos nariu. 1946 
m. buvęs išmestas iš partijos dėl 
susikirtimo su vadovais politi
niais klausimais. 1957 ar 1958 m. 
jis susidraugavęs su Kanadiečių - 
Sovietų Bičiulių Draugija ir lan
kęs jos sueigas.* Kai atplaukė so
vietų prekiniai laivai Vankuverin, 
Spenceris su kitais draugais buvo 
pakviesti aplankyti juos, čia jis 
susipažino su sovietų ambasados 
Otavoje atstovais Afanasievu ir 
Burdinkovu, kuriems ir pradėjo 
teikti žinias. Pirmiausia jiedu 
prašę informacijų apie tautines 
grupes Vankuveryje — rusus, 
ukrainiečius, vokiėčius, kiniečius 
ir kitus: kodėl jie pabėgę, koks jų 
politinis nusiteikimas, kokie jų 
veikėjai, mokyklos ir pan. Taip 
pat sovietų atstovai prašę infor
macijų apie buvusius rusų karo 
belaisvius, kurie negrįžo Sov. Są- 
jungon, apie Vankuverio miestą, 
ypač jo skurdesnius rajonus, apie 
Kanados dujotiekio liniją ir t.t. 
Kanados saugumo tarnybos at

stovai, be to, dar susekė, kad 
Spenceris buvo prašytas surinkti 
adresus parduodamų ūkių prie 
JAV sienos Surrey srityje,, kad 
sovietai galėtų juose įkurdinti 
savo špionažo * agentus, diriguo
jančius šnipų tinklą JAV. Saugu
mo policijos nuomone, sovietai 
rinko žinias apie tautines grupes 
Kanadoje, kad galėtų į jas įsi
skverbti ir surankioti informaci
jas apie jų išeivių organizacijas. 
Pagrindinis šio užmojo tikslas 
esąs, pasak saugumo viršininko 
pavaduotojo W. H. Kelly, sužino
ti išeivių grupių nusistatymą Sov. 
Sąjungos atžvilgiu ir neutralizuo
ti jį įvairiais būdais — kiršinimu, 
asmenų šmeižimu ir pan. Be to, 
sovietų agentai Kanadoje, pasak 
minėtojo Kelly, telkia savo šni
pus išeivių tarpe prievartos bū
dais, jeigu reikia, grasindami 
bausmėmis už geležinės uždangos 
likusiems giminėms.

Ontario augšč. teismo teisėjas 
D. Wells, vadovavęs Spencerio 
teisminiam tyrimui, savo sprendi
mą paskelbs už mėnesio laiko.

Kinija išsprogdino trečią ato
minę bombą. Taip paskelbė Kini
jos vyriausybė. Pasak jos, ši bom
ba buvusi vandenilinė. Pirmosios 
atominės bombos buvo išsprog
dintos 1964 ir 1965 m. Šiais 
sprogdinimais Kinija siekia ypač 
propagandinės naudos. Vakarie
čių žinovai abejoja, ar trečioji 
bomba yra vandenilinė — turi
mieji duomenys to nepatvirtina. 
Amerikiečiai mano, kad Kinija 
kiekvienu atveju negali tapti ato
mine galybe iki 1970 m.

JAV Valst. Departamentas jau 
balandžio 28 d. buvo paskelbęs, 
kad Kinija išsprogdins a. bombą.

Lenkijos kardinolas Steponas Višinskis tikinčiųjų tarpe kalba apie Lenkijos ištikimybę krikščiony
bei, kurią priėmė prieš 1000 metų

Aštrėjanti kova dabartinėje Lenkijoje
Balandžio 14 d. sukako tūks

tantis metų nuo Piastų kilmės 
valdovo Mieszko I krikšto. Pirma
sis lenkų valdovas, vokiečių spau
džiamas, apjungė šešias kiltis, gy
venusias tarp Oderio ir Vartos. 
Pusiau pasakiškos kilmės Piastų

nieriai ne tik praverti langui į va
karus, bet ir išvengti vokiečių 
u ž p u 1 d i nėjimų krikščionybės 
skelbimo vardu. Po krikšto len
kai buvo vokiečių markgrafo Ge
ro užpulti ir 973 m. pralaimėję 
karą pripažino jų pirmavimą. .

Tūkstančiui metų praslinkus 
nuo krikšto lenkai vakaruose vėl 
pasiekė Oderį, tačiau Katalikų 
Bendrija, turinti didelės įtakos 
tautoje, pergyvena kovos tarpsnį. 
Tarp Gomulkos ir kard. Wyszyns- 
kio užsiliepsnojo kova, kurią iš
šaukė didžioji sukaktis. Kardino
las kvietė viso pasaulio tikinčiuo
sius dalyvauti iškilmėse, o vy
riausybė ryžosi trukdyti ne tik 
Pauliaus VI, bet ir Italijos, Vo
kietijos, JAV dvasininkų ir pa
sauliečių keliones šį pavasarį.

Gnieznas ir Poznanė
Kardinolas Štefan Wyszynskis 

kukliai pradėjo sukakties pami- 
Inėjimą istorinėje Gniezno kated
roje. Jo pamokslas buvo santū- 

, rus, be politinio atspalvio, tačiau 
vyriausybė įžiūrėjo “liaudies 
kurstymą”. Kai prie katedros 
spietėsi 15.000 maldininkų, už ke
lių šimtų žingsnių buvo išrikiuo
ta policija ir paradavo kariuome
nės daliniai. Taip kariuomenės ir 
maldininkų neįvyko išsišokimų. 
Iškilmingos pamaldos vyksta ir 
kitose vietovėse. Didžiausias mal
dininkų susitelkimas įvyko gegu
žės 3 d. Jasna Gora.

Lenkų darbo partijos vadovas 
Wladyslaw Gomulka prabilo Poz
nanėje neva šios srities 21 metų 
“išlaisvinimui” paminėti. Jis pri
kaišiojo kardinolui ir vyskupams 
daugelį dalykų, tačiau didžiausias 
jo kaltinimas, kad katalikų dva- 

į siškija norinti pastatyti neperžen
giamą užtvarą tarp Lenkijos ir 
sovietų, šios pastangos Lenkiją 
pastūmėsiančios pražūtim Gomul
kos neužbaigtas sakinys turėjo 
skambėti: be sovietų paramos 
Lenkija negalės apginti krašto va
karinių sienų.

Valstybės ir Bažnyčios vadovų 
paliaubos buvo jau daugelį kartų 
sutrukdytos tylios ir atviros ko^ 
vos. Abi kovojančios šalys sten
gėsi nepertempti stygos. Prieš 
sukakties paminėjimą bažnytinė 
vyresnybė padarė žygius, kad 
bent šie metai praslinktų sanda
roje.

Vyskupų žygis
Š.m. kovo viduryje švystelėjęs 

atslūgis sudarė pagrindą klaidin
giems spėliojimams, kad vėl pra
sidėsiąs tarp valstybės ir Bažny
čios naujas taikos tarpsnis. Kovo 
mėn. viduryje kardinolo ir vysku-

GEDIMINAS GALVA

pų tarybos pasiųsti valstybės pre
zidentui Ochabui, partijos vado
vui Gomulkai ir ministeriui pir
mininkui Cyrankiewicziui drau
giški raštai, kuriuose praneštas

mas į Lenkiją, šmajikė palankaus 
vertinimo. “Tryburia Ludu” veik 
ištisai kovo 17 d. laidoje pakarto
jo raštą, palydėtą palankaus ver
tinimo. .

Vyriausybės kova buvo pradė
ta po vyskupų suvažiavimo kovo 
23 d. Minėtas* partijos dienraštis 
kovo 24 d. laidoje paskelbė kar
dinolo 1957 m. pareiškimus. Ašt
riausias priekaištas, kad kardino-

PRANEŠIMAS IŠ NIUJORKO

Amerika traukiasi iš Europos?

kitokios nuotaikos Vatikane san
tykiams tvarkyti su komunisti
niais kraštais. Praėjusio lapkri
čio 13 d. Lenkijos kardinolas pa
reiškė Pauliui VI, kad daugelis 
katalikų nepritaria jo kietai poli
tikai, nes tikisi lengvesnių būdų

Po antrojo pasaulinio karo Eu
ropa buvo atsidūrusi po dvigubu 
Amerikos skėčiu. Su Marshall© 
planu (1948 m.) JAV ūkinis skė
tis įgalino ekonominį Europos at
kutimą. Su NATO sudarymu 
(1949 m.) Amerikos karinis skė
tis Europai teikė saugumą nuo 
sovietinės grėsmės.

Amerikos ūkinis skėtis Europai 
jau seniai nebereikalingas. At
virkščiai, kai vienu metu JAV do
lerio pozicijos tarptautinėje pini
gų rinkoje pradėjo svyruoti, ūkiš
kai klestinti Europa atėjo dole
riui į pagalbą.

Šiuo metu Prancūzijos inicia
tyva yra prasidėjęs procesa§__2iš- 
laisvinti” Europai ir nuo karinio 
JAV skėčio. Į ką šis procesas iš
sirutulios ir koki bus jo rezulta
tai, šiandien dar ir pačiam De 
Gaulle nėra aišku. Kas tačiau jau 
šiandien yra aišku, tai faktas, 
kad JAV kaikurias europines 
pozicijas savanoriškai apleidžia, 
be jokio De Gaulle spaudimo. 
Faktas, kad JAV traukiasi iš sa
vo pozicijų sovietų pavergtosios 
Centro ir Rytų Europos atžvilgiu. 
Tai nėra traukimasis nuo laisvės 
principų, o tik nuo aktyvios tal
kos laisvės kovai.

Amerikiečių visuomenės auko
mis ir JAV vyriausybės parama 
Laisvosios Europos Komitetas 
(tas pats, kuris paremia ir alba
nų, bulgarų, čekoslovakų, estų, 
latviu, lenku, lietuviu, rumunu

ir vengrų laisvės komitetus) per 
savo radiją iš Miuncheno išlaikė 
labai intensyvias transliacijas į 
Bulgariją, Čekoslovakiją, Lenki
ją, Rumuniją ir Vengriją. (1951 
m. Laisvosios Europos Komitetas 
buvo pradėjęs organizuoti savo 
radijo transliacijas ir į sovietų 
okupuotas Baltijos valstybes, bet 
Amerikos Balso vienas baltiška
sis skyrius tam pasipriešino ir 
reikalą pagadino). Pastaruoju me
tu šios transliacijos radikaliai 
trumpinamos. Kas atsitiko?

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Maskva daranti viską, kad nu
trauktų ar bent galimai susiau
rintų laisvojo pasaulio žinių ir 
idėjų infiltraciją į sovietų paverg
tuosius kraštus. Esą visuose pa
sitarimuose dėl Vietnamo pirmą
ją sąlyga Maskva statanti laisvo
jo pasaulio paramos sovietų pa
vergtųjų tautų laisvės kovai nu
traukimą, pirmiausia, Laisvosios 
Europos radijo transliacijų nu
traukimą. Pastaruoju metu šiuo 
atžvilgiu Maskva yra išplėtojusi 
savo ofenzyvą visuose fronto ruo
žuose, neišskiriant nė Vatikano. 
Taikos vardu siekiama įtvirtinti 
sovietinius užgrobimus ir visaip 
silpninti išsilaisvinimo pastan
gas.

Įdomu, kad kaikurie vokiečių 
sluogsniai perša Bonnai perimti 
JAV apleidžiamas sovietų pa
vergtųjų tautų atžvilgiu pozici
jas. * * * N. Y.

Siųskime telegramas prez. De Gaulle

Lenkijos vyskupų atviro laiško 
parašymą vokiečių vyskupams. 
Lenkijos vyriausybe jame įžiūrė
jo politinį mostą ir padarė atvi
rą priekaištą.

Antroji priežastis — vyriausy
bės baimė, kad krikščionybės pa
minėjimas netaptų atviru iššau-

las nesiskaitąs su Lenkijos vals- kinlu’ nesustiprintų kovojančios
tybe, lydimas pastabos: “Komu
nizmo likimas bus apspręstas ne 
Rusijoje, bet Lenkijoje, pasiprie
šinus katalikams”.

Kodėl Lenkijos vyriausybei pri
reikė j ieškoti ginklų sename san
dėlyje. Kodėl užkliuvo dabar 
1957 m. kardinolo pareiškimai?

Nesutarimų priežastys
Prieš 15 metų Lenkijos kardi

nolas turėjo aiškintis Vatikane 
dėl nuolaidų komunistams. Nuo 
to laiko, palyginti, mažai pakitė
jo kardinolo tikslai, bet įsivyravo

Bažnyčios, kuri jungia daugumą 
lenkų tautos.

Lenkai pateko į prieštaravimą: 
Bažnyčia kovoja dėl tikinčiojo 
žmogaus laisvės, kuri tvirtai su
sieta su tautine laisve, o valstybė 
jieško tvirtesnio užnugario Mask
voje ginti naujoms žemėms vaka
ruose.

Nuogąstaujama, kad ši kova ga
li valstybę pastūmėti imtis prie
monių, kurios Lietuvoje panau
dotos kovoti prieš tikinčiuosius ir 
Bažnyčią.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės taryba, posėdžiavusi Hūt- 
tenfelde, š.m..k.ovo 30-31 d. pri
ėmė šią rezoliuciją:

“Kadangi šių metų birželio mė
nesį Prancūzijos prezidentas Ch. 
de Gaulle ruošiasi vykti į Mask
vą tartis su Sovietų S-gos vyriau
sybe, PLB Vokietijos krašto ta
ryba kviečia Lietuvių Bendruo
menės apylinkes bei ' lietuvių 
draugijas Europoje siųsti birže
lio mėnesio pradžioj telegramas 
Prancūzijos prezidentui, prašant 
jį padaryti žygių Maskvoj, kad 
būtų pagaliau likviduotas Hitle
rio ir Stalino sąmokslas prieš Pa
baltijo valstybes ir kad šitaip;

Lietuvai būtų sugrąžinta nepri
klausomybė”.

Tai sveikintina iniciatyva, ku
rią vertėtų paremti ir iš S. Ame
rikos. Trumpos-telegramos pri
mintų prez. De Gaulle Lietuvos 
ir kitų Baltijos kraštų bylą. Ka
dangi Kremlius šiuo metu rodo 
daugiau iniciatyvos suartėti su 
Vakarais ir įteisinti tarptautinėje 
plotmėje okupuotų kraštų įjungi
mą Sov. Sąjungon, reikia gausiu 
balsų, primenančių Baltijos kraš
tų okupaciją. Telegramos pran
cūzų ar anglų kalbomis turėtų 
būti trumpos, pasirašytos paski
rų asmenų ar oragnizacijų. Adre
suoti: M. Charles de Gaulle, 
Champ Elisėes, Paris, France.

Savaitės įvykiai

Baltiečiai išeiviai - Maskvos rakštis
TAIKLIAI RAŠO AMERIKIEČIŲ ŽURNALISTAS 

CHARLES BARTLETT
JAV laikraštyje “The Evening 

Star” gegužės 2 d. laidoje Charles 
Bartlett paskelbė ilgoką rašinį 
apie Baltijos valstybių pavergimą 
ryšium su esto Eerik Heinės byla 
Baltimorėje, kur sprendžiama, ar 
Heinė yra estų patrijotas, ar so
vietų agentas. Pasak Bartlett, ne 
tiek svarbu, kaip tas klausimas 
bus išspręstas, kiek pats fakto iš
kėlimas, kad sovietams labai rū
pi okupuotosios tautos. Tai esą 
matyti iš jų rodomo dėmesio iš
eiviams. Autorius primena jauną 
estą Artur Haman, kuris 1955 m. 
atbėgo iš sovietų valdomos terito
rijos į Švediją ir čia tapo žinių 
agentūros Associate Press tar
nautoju bei Stockholmo univer
siteto studentu. Be to, jis labai knyga šiuo nešvankiu istorijos 
gyvai reiškėsi estų veikloje ir pa
rašė knygą švediškai apie estus. 
1961 m. jis atvyko į JAV daly
vauti kalbininkų kongrese. ČIA 
nustatė, kad jis yra sovietų agen
tas ir po tardymo patarė jam tuo
jau išvykti iš JAV. Jis grįžo į 
Stockholmą, bet 1963 m. dingo. 
Tik po 5 mėnesių pasirodė jo laiš
kas “Izvestijose”, kuriame skun
dėsi. esą Vakaruose buvo perse
kiojamas.

Toliau C. Bartlett primena, kad 
Kremliaus politika taitiečių ir 
ukrainiečių atžvilgiu yra vienoda: 
skverbtis į jų tarpą, juos gąsdinti, 
terorizuoti ir, jei galima, skaldy
ti. Sovietiniuose laikraščiuose, 
skirtuose išeiviams, nuolat puo-

lami išeivių vadai ir kartais 
fiziškai žudomi (ukrainiečių

net 
va

dai). Tai esą rodo Kremliaus bai
mę dėl išeivijos veiklos. Latvijos 
augštas sovietinis pareigūnas Ar- 
vidas Pelšė skundėsi kompartijos 
suvažiavime, kad Latvijoj yra “vi
sa eilė sunkumų”. Vienas jų — 
Baltijos kraštuose permažai krei
piama dėmesio į marksizmą. 
“Buržuazinis nacionalizmas” te
bėra sunki nuodėmė komunistų 
akyse. Dėl jos Ukrainoje esą su
imta daugiau kaip 20 rašytojų.

Visa tai, pasak autoriaus, pa
laiko išeivių viltį, kad išlaisvini
mas gali vieną dieną prasidėti iš 
vidaus. “Perspektyvos atrodo to
limos, tačiau sunku tikėti, kad

klausimu būtų jau baigta. Balti
jos valstybės buvo pirmosios, ku
rios pripažino sovietinę valdžią 
1920 m., jos taipgi buvo pirmo
sios, kurias sovietai prarijo 1939 
m.”

Vakarų sąjungininkai esą ne
teikė pagalbos Baltijos valsty
bėms, o Churchillis rašė: “Milti
nėje kovoje negalima prisiimti 
daugiau naštų nei kovojantieji už 
didį tikslą gali pakelti.” JAV-ės 
karo pabaigoje būtų galėjusios 
galbūt panaudoti atominį savo 
svorį išgelbėti tiems kraštams.

Autorius baigia straipsnį pasta
ba, esą Heinės atvejis ir ČIA pa- 
sitelkimas taitiečių savo darbui 
rodo amerikiečių domėjimąsi tal-

LENKIJOS KATALIKAI ATŠVENTĖ GEGUŽĖS 3 D. TŪKS
TANČIO METŲ SUKAKTĮ NUO KRIKŠČIONYBĖS ĮVEDIMO. 
Iškilmingas pamaldas laikė čenstakavos šventovėje Lenkijos pri
mas kardinolas Stefan Wyszynski. Tikinčiųjų minia siekė 500.000. 
Kardinolas apgailestavo, kad nebuvo įsileistas į Lenkiją popiežius 
Paulius VI ir Amerikos vyskupai. Poznanės arkiv. Baraniak, kuris 
sykiu su kard. Wyszynskiu buvo įkalintas 1953-56 m., išreiškė pa
sitikėjimą kardinolui visų Lenkijos vyskupų vardu. Komunistinė 
Lenkijos vyriausybė darė trukdymų švęsti jubilėjų, ruošdama įvai
rias savo iškilmes. Romoje taip pafįvyko jubilėjaus iškilmė, kurio
je dalyvavo ir popiežius Paulius 
VI. Daug lenkų vyko Romon iš 
Čikagos ir Detroito apylinkių.

Konradas Adenaueris, buv. V. 
Vokietijos kancleris, lankosi Iz
raelio valstybėje. Vyriausybės at
stovų buvo šiltai priimtas, tačiau 
un-to studentai Jeruzalėje suren
gė demonstracijas; sužeista 10 
studentų ir 10 policijos pareigū
nų. Plakatai reiškė šūkius: “Mes 
neužmiršime...” Vizitas, be abe
jonės, gydo žaizdas tarp abiejų 
tautų ir stiprina gerėjančius san
tykius. Goldmann, pasaulio sio
nistų organizacijos vadas, sveikin
damas svečią, pavadino jį “vyru, 
turinčiu viziją, drąsą ir sąžinę”, 
kurio dėka gautas nuostolių atly
ginimas Izraelio valstybei. Pasak 
Goldmanno, pavienėms nacių au
koms ir nukentėjusiems išmokėta 
$9-10 bilijonų. Vien Izraelio vals
tybė gavo reparacijomis arti bi
lijono dolerių.

P. Vietnamas tampa labiau po
litiniu, negu kariniu židiniu. 
Premjeras Ky pareiškė, kad kons
titucijai paruošti ir rinkimams 
pravesti reikės ištisų metų. Civi
linis komitetas, ruošiąs rinkimų 
nuostatus, pasipriešino reikalavi
mui, kad jų dekretas turi būti pa
tvirtintas Saigono generolų. Ypač 
pasišiaušė budistai, esą komunis
tų įtakoje. Katalikų vadai ir uni
versiteto profesoriai sutinka, kad

reikia daugiau laiko tinkamiems 
rinkimams pravesti nei premje
ras Ky buvo skelbęs. Dai Viet 
partijos gen. sekr. Ky, negiminė 
premjerui, tvirtina, kad rinkimai 
bus bereikšmiai, Jei ūkininkai 
negalės balsuoti. Karo sąlygos da
bar leis tik miestiečiams balsuo
ti, kai tuo tarpu keturis penkta
dalius P. Vietnamo gyventojų su
daro nemiestiečiai. Anot jo, ruo
šiamas dabartinės vyriausybės 
rinkimų planas būtų tik išjuoka. 
Amerikiečiai irgi mano, kad ne
pakaks 3-5 mėn. rinkimams pra
vesti, kaip premjeras Ky buvo 
anksčiau skelbęs.

James Callaghan, Britanijos 
finansų min., įvedė naujų mokes
čių biudžetą sekantiems metams. 
Įmonės, darbdaviai turės mokėti 
$3.75 kasmet nuo dirbančio; eks
porto pramonė gaus atgal iš vals
tybės iždo $5.00. Tikslas būtų — 
sumažinti gamybos išlaidas, pa
lengvinti eksportą ir daugiau dir- 

avilioti iš šalutinių pra-

tiečių klausimu. Tai ženklas, kad 
Baltijos kraštų laisvės byla tebė-

monės šakų į eksportinę pramo
nę. Nors susidarys ir naujų sun
kumų, tačiau tos priemonės turė
tų sustiprinti britų svarą, ekspor
tą ir sumažinti nedarbą. Nuo lap
kričio mėn. pašalinami papildomi 
10% eksporto mokesčiai. Sekan
čiais metais pramatoma $29.5 bil. 
pajamų ir $27.5 bil. iSaidų. Vals
tybinės skolos pramatomos irgi 
laiku išlyginti.
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
M. KRUPAVIČIUS

Mėlynosios Armijos lietuvių sąjūdis kasmet organizuoja atgailos 
dieną gegužės 13. Sąjūdžio dvasios vadas kun. A. Kontautas kviečia 
visus tautiečius, ypač jaunimą, į šį maldos žygį. Ta proga dedamas 
ir šis straipsnis. Red.

Religijos ir moralės ryšys su 
tautiniais siekimais surištas neat- 
mezgiamai. Tautiniai idealai su 
tėvynės meile gauna stiprybės ir 
gyvybės iš religijos ir moralės 
šaltinių. Atjungus juos nuo tų 
šaltinių, arba išsigims, arba visai 
išnyks. Ir dėlto visai teisingai kal
ba lietuviams išeiviams kard. Piz- 
zardo: “Gilus ir ryškus tikėjimas 
gaivina dvasią, šis tikėjimas at
neš pergalę ir lietuviams, kurie 
dabar kenčia ir kovoja prieš ne
gailestingą ir žiaurią bedievių 
priespaudą. Jei lietuviai išliko iš
tikimi savo religiniams ir tauti
niams idealams, tai tik dėlto, kad 
jie išlaikė savo tvirtą tikėjimą bei 
gražias tautines tradicijas”.

Tas tarp religijos ir tautiškumo 
ryšys musų spaudos retai liečia
mas, lyg tai būtų mažareikšmis 
dalykas. Tuo tarpu tikėjimas ir 
moralė yra viso gyvenimo pagrin
das ir stiprybė. Jis yra ir mūsų 
išeivijos kovos už Lietuvos lais
vę pagrindas ir laimėjimo laidas. 
Karys praradęs moralę — nebe 
karys. Su tokiu kariu jokio karo 
žygio nelaimėsi.

Mūsų kova su Maskva už Lie
tuvos ateiti yra totalinė. Į ją turi 
būti įjungta visa ir visi. Ta kova 
yra žūtbūtinė. Priešas stiprus ir 
moderniai ginkluotas, tad ir mes 
į tą kovą turim stoti gerai orga
nizuoti, pasišventę, atsižadėję as
meniškų patogumų, o svarbiausia 
šarvuoti stipriu tikėjimo ir mora
lės šarvu. Taip moko ir Pijus XII: 
“Jei norime laimėti trokštamą 
laisvę ir išsaugoti savo 'kultūrą, 
nuo kurios priklauso mūsų didy-

tos ir religijos idealų. Atkritėlių 
skaičius jautresnį išeivį purtyte 
purto. Nors pasaulis ir aplink 
liepsnoja ir mirtinus pavojus 
svaido, mes, susėdę Į patogius 
minkštasuolius, rengiamės “ne
kaltųjų miegu užmigti”.

Grąžinti Dievą
Atsidūrėm didelėj pavergimo 

priespaudoj ir pažeminime bei iš- 
eiviškoj depresijoj ir susidemora- 
lizavimo pavojuj. Pavojus artina
si prie tautinės gyvybės šaknų. 
Nekenčiąs Dievo priešas užsimojo 
išplėšti mums religinę sielą ir 
tautinę širdį. Vienintelė jėga atsi
spirti priešui, nugalėti blogiui ir 
pražūčiai išvengti yra tos spindu
liuojančios jėgos, kurios plaukia 
iš Kristaus prisikėlimo. Mūsų pri
sikėlimas nugalės blogi ir sutrau
kys tautoms dedamus vergijos 
pančius, jei mes prie išganingo 
darbo stosim pagalbininkais su 
savo gyvu tikėjimu, savo atgaila 
ir savo dorybėmis, kaip išmintin
gi ir savanoriški talkininkai To, 
Kuris iš mirusiųjų prisikėlė ir 
Kuris yra pats Prisikėlimas ir 
mums ir per mus. Jame yra ir 
mūsų tėvynės laisvės prisikėli
mas/

Pasaulis yra be Dievo tam, kad 
mes jam nėštume Dievą. Nešti Jį 
gali tik tas, kuris pats JĮ turi. Kad 
sumaterialėjusi žmonija Jį atras
tų, turim pasauliui Jį nešti į fab
rikus, mokyklas, ministerijas bei 
parlamentus, i kariuomenę, šei
mas, miestus bei kaimą... Savo 
laisvės nustojome dėlto, kad rytų 
kaimynas nepaliko vietos Dievui
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Ak, tas rankų paspaudimas..
Sutapdindamas save su tauta,

Gaulle nepakenčia jokių tarp tau
tos ir savęs tarpinių institudjiį. 
Jo režimo silpnybė daug kur pri
klauso kaip tik nuo sąlyčio su pi
liečiais neturėjimo. Tiktai parti
jų Įrėmintos masės, per jų išrink-

mųjų palaikyti. Gi De Gaulle ne
pakanta partijoms yra žinoma, o 
parlamentas, kur vyrauja besąly
ginė gaullizmo dauguma, yra tik

atstovai, visuomenininkai, žodžiu, 
“atranka”, spaudžiasi apie estra
dą, o šiaip jau piliečiai zioplinėja 
tolėliau. Gausios policijos lydi
mas, atvyksta vadas, priima gė
les iš paskirtos mergytės, ją pa
bučiuoja ir lipa į estradą tarti žo
džio. Po plojimų jis pats užtrau
kia himną, kartais ir padiriguoja. 
Nuo estrados nulipęs jis spaudžia 
tuos tūkstančius Į jį besitiesian- 
čių rankų. Tada eina į prefektu 
rą pietauti su vietos augštuome- 
ne, o minia patenkinta skirstosi 
kas sau. Ateiti apsimokėjo, sako, 
jis gražiai pakalbėjo...

Minia tikisi ir laukia
Ta pati procedūra kartojasi ki

tam miestely, ir taip visuose pa
gal tą patį trafaretą. Geras kalbė
tojas, iš kartais pasitaikančių ne
malonių ar jį varžančių klausimų 
moka išsisukti kuriuo aforizmu 
ar sąmojaus žodeliu ir prajuoki
na minią. Panašiems vizitams De 
Gaulle pasirengia labai atidžiai, iš 
anksto per vietos pareigūnus pa
tiria vietinius sunkumus, rūpes
čius, trūkumus. Kai savo kalboje 
sušunka: “Jūs mane pažįstat, kaip 
aš jus pažįstu!” ir kai išskaičiuo
ja vietos gyventojus apsunkinan
čias negeroves, prašo kantrybės 
ir pažada, kad “bendrojo valsty
bės plano rėmuose” ilgainiui visi 
trūkumai pranyks. Minia tiki ir 
... laukia.

Tokį, kad ir “kermošinio” po
būdžio, sąlytį su tauta, De Gaulle 
laiko “tiesiogine demokratija”. 
Jis kalba rimtais, valstybiniais 
klausimais, dėsto savo spaudos 
konferencijų tezes, kaip jis su
pranta Prancūzijos nepriklauso
mybę ir kodėl reikia atsipalai
duoti nuo “hegemonijų”. Many-

kai tik vyriausybinių įstatymų 
projektų registracijos įstaiga. 
Visus esminius, sprendimus vals
tybės galva praneša per spaudos 
konferencijas, nei parlam-to, nei 
formaliosios vyriausybės iš anks
to neinformavęs. Vyriausybė tu
ri tuos sprendimus vykdyti ir 
juos ginti. Įstatymų projektus 
vyriausybė skelbia iš anksto, 
prieš šaukdama parlamento sesi
ją, nes tais klausimais parlamen
to diskusijos yra tik pro forma: 
kad ir kokias pastabas pateiktų 
opozicija, jei jos vyriausybei ne 
priimtinos, bus atmestos. Tokio
se sąlygose jokia “konstruktyvi” 
opozicija neįmanoma.

Matė milijonus žmonių...
Gindamasis nuo spaudos prie

kaištų, kad valstybės galva nuo 
piliečių, nuo jų pageidavimų nu
tolęs, De Gaulle viename savo 
spaudos konferencijų monologe 
atsikirto, kad nuo to laiko, kai jis 
paėmė valstybės vairą Į savo ran
kas, pirmininkavo tiek tai šimtų 
kartų ministerių tarybos posė
džiams, priėmė tiek tai tūkstan
čių Įvairiausių augštųjų pareigū
nų, kad per savo keliones po kraš
tą jis matęs milijonus vienbal
siai balsuojančių prancūzų ir 
prancūzių, paspaudęs tiek tai šim
tų tūkstančių rankų ... Ar tai damas esąs neklaidingas, priima 
esąs izoliavimasis nuo tautos? ... nedaug politikoje nusimanančios

Ak, tas rankų paspaudimas! j minios plojimus, laikydamas juos 
Jis buvo žinomas ir Lietuvoje. O; pritarimu. Dėlto De Gaulle mavlO MU.VU duXllVzlXlCLO XX UlvLU.VvJ</« k? j 

ir čia, emigracijoje, pasitaiko, 
kad kuris valstybės vyras, taręs 
“žodį” ir paspaudęs tiek tai “šim
tų rankų”, manosi atlikęs kurį 
svarbų politini “laisvinimo

terpretuoja ar kritikuoja pagal 
savuosius politinius įsitikinimus. 
De Gaulle nepatenkintas, jei kas 
drįsta suabejoti jo neklaidingu
mu. Tikrumoje didžioji spaudos 
dalis jį rėmė ir remia: jį rėmė, 
kol jis buvo valdžioje iki 1946 m., 
rėmė jį 1958 m. įvykių metu (Al- 
žerijos generolams maištaujant), 
rėmė jį iki 1962 m. Bet kaip De 
Gaulle negali pakęsti jokios už
tvaros tarp jo ir tautos, taip jis 
negali prisitaikyti ir prie viešo
sios nuomonės. 'Jis pretenduoja 
būti “vienybės simboliu”, nors 
per rinkimus, ypač prieš perbal- 
savimą, “simbolis” priverstas bu
vo nusileisti iš augštybių ir ginti 
savo kandidatūrą kaip betkuris 
eilinis kandidatas. Savo kandida
tūrą gindamas, oponentą F. Mit-.. 
terandą pliekė aštriau, kaip jis 
pats buvo kritikuojamas-, tuo bū
du ir save pastatydamas kritikos 
pavojum

Valdžia — tai aš

Monsinjorui dr. JUOZUI TADARAUSKUI,
liūdinčiam a. a. mylimos savo MOTINOS, 

nuoširdžią užuojautą reiškia — 
"Tėviškės Žiburiai"

K.L.K. Kultūros Draugija 
"Žiburiai"

Mūsų mielojo klebono Mamytei E. TADARAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, mons. dr. J. TADARAUSKĄ

visu giliu nuoširdumu užjaučiame —

Pranas Vizbaras su šeima

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, 

didžiai gerb. prelatą dr. J. TADARAUSKĄ

nuoširdžiai užjaučiame —

St. D. Slavinskai

Porinkiminėje spaudos konfe
rencijoje De Gaulle dar kartą pa
brėžė, kad vyriausybė priklauso | 
nuo jo. Jis ją kiek pertvarkė, bet ■ 
ta naujoji vyriausybė, priešingai I 
tradicijoms ir pačiai konstituci- I 
jai, parlamentui neprisistatė. B 
Pabrėžti aiškiau, kad vyriausybė I 
pirmoj eilėj yra atsakinga prieš ■ 
prezidentą ir tik vėliau, eventua- I 
liai, prieš parlamentą, negalima. I 
Tas pats su parlamentu. Jis turi I 
atspindėti tą pačią daugumą, ku- I 
ri prezidentą išrinko. Vadinasi, I 
jos vadas neišvengiamai turės už- I 
siangažuoti rinkiminės kovos mai g 
šaty, kad ta dauguma pasiliktų B 
jam ištikima; jei ne, jis turės ją Į 
paleisti. |

Tenka priminti, kad per 1962 I 
m. rinkimus jis kreipėsi Į tautą, I 
rekomenduodamas balsuoti už da- B 
bartinės daugumos kandidatus, B 
pagrasindamas atsistatydinti, jei B 
jį remiančios daugumos nebus. I

Konstitucija — kaip I
armonika... g
Toks prezidentinis režimas a B 

la francaise yra nuoseklus, bet jis B 
turi tą ydą, kad nėra konstituci- B 
jos numatytas, nei pagal jos dės- g 
nius organizuotas. De Gaulle “sa- B 
varankiškumas” Įsteigė režimą, B 
kuris vis mažiau ir mažiau atitin- B 
ka konstituciją. Todėl daugybė B 
dienraščių, pačių Įtakingiausių, B 
kaip “Le Monde”, “Figaro”,^“Le « 
Combat” ir kiti nepraleidžia pro
gos “reikalauti”, kad “teisės gar
bė nebūtų paminta”.

Demokratija Prancūzijoj funk-

Hamiltono Aušros Vartų parapijos kleboną 
prel. dr. J. TADARAUSKĄ, 

liūdintį dėl savo brangios mamytės mirties, 
nuoširdžiai užjaučia —

Kochankų šeima

Brangiai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
liūdesio ir ilgesio prislėgtam Hamiltono Aušros Vartų 

parapijos klebonui prelatui dr. J. TADARAUSKUI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

L. K. Kriaučiūnai
S. S. RakščiaiFruitland, Ont.

Brangiai MAMYTEI mirus Lietuvoje, 
prel. dr. J. TADARAUSKĄ

gilaus liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

N. V. Navickai
P. Sadauskaitė

žai ar ^visai nekreipia dėmesio Į 
opoziciją, nes jis ir tauta kitaip 
mano...

Santykiai su spauda
Sunkiau jam vyksta nuslopinti 

spaudos balsą. Spaudą jis seka 
atidžiai ir turi specialų spaudos 
referentą — laikraščių skaityto
ją. Jis ne vieną kartą spaudą yra 
smerkęs, “kuri ^yįdaranti daug 
žalos”... Pasku|Ąhy sąvo konfe
rencijoj jis pasikė: “... didžioji 
dienraščių dalis jau 25 metai at
sisako mane remti...” Ta proga 
vienas pačių rimčiausių publicis
tų priminė H. Balzako posakį: 

“Jei spaudos nebūtų, būtų gera, ________ u________________
kad ji nebūtų išrasta..Bet j cionūoja blogai, net ir naujosios 
spauda Prancūzijoje yra, ir gera konstitucijos rėmuose. Ir tai to- 
spauda! Ir palyginti laisva! De dėl, kad De Gaulle, išimtinė as- 
Gaulle spaudos užsipuolimas vi- menybė, visus valstybės veiks- 
sai nepagristas, nes kviečiami Į nius dominuoja. Konstitucija, tie- 

dovams sustabdyti darbą, kad iš-į spaudos konferenciją žurnalistai ’ sa, yra respublikinio režimo, bet 
kilmingiau pasitiktų prezidentą. į būna patys pirmieji (pirmesni už praktiškai De Gaulle ją pritaikė 
Daugelis pasinaudoja netikėtomis vyriausybę) klausytojai ir liūdi- savo asmeniui, ją interpretuoja

ak-

Standartinės kelionės
De Gaulle, lankydamasis po 

įvairius Prancūzijos departamen
tus, iš tikrųjų daro politiką, aiš
kindamas, kodėl “mes”, t.y. “Aš 
ir jūs” taip ar kitaip pasielgėm 
ar pasielgsim. Aiškindamasis

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, 
gerb. prel. dr. J. TADARAUSKUI, 
reiškiame giliausią užuojautą —

S. B. Marijošiai

bė, kreipkimės ne tik į medžiagi- nei gyvenime, nei veiksmuose. Iš prieš tas mases, , jis manosi turis 
nes vertybes, 'bet ir Į dvasines bei Vakarų nesulaukiam pagalbos sa- visišką “vienbalsiai pulsuojantį” 
moralines galias”. Tuo būdu mū-i vo laisvinimoj kovoj dėlto, kad jų pritarimą. Niekam jis neskiria 
sų laisvinamoji kova turi būti ve-J politika nesivaduoja nei krikščio- tiek dėmesio, kiek tos rūšies “są- 
dama dviem frontais: gamtiniu ir ------— a--
antgamtiniu.

Daugiau nuoširdžios maldos
Kas žino Lietuvos istoriją, turi 

žinoti, kad nekartą Lietuva išven
gė didelių nelaimių ne savo jėgo
mis, bet Apvaizdos suteikta

nišku teisingumu nei artimo mei- lyčiui” su tauta. Kas gi yra tos 
le. Pasaulis be Dievo mums išplė-1 įvairių lankomų miestų ir mies- 
šė laisvę, pasaulis su Dievu padės ’ ” 
mums ją atgauti.

1934 m, Lietuvos vyriausybė, 
vyskupai, kariuomenė ir tauta 
iškilmingai pasiaukojo Šv! Jėzaus 
širdžiai. 1951 m. 'gegužės 13 d- 

mums pagalba*. Kodėl tad nema- mūsų vyskupai, pildydami Fati- 
tome to entuziastingo telkimosi mos Marijos troškimą, Romoj pa- 
prie tos armijos, kuri žygiuoja į 
kovą po Dievo vėliava? Priežasčių 
daug. Vyksta pasaulio desakrali
zacija, įsigali nušventėjimo ten
dencija. Atsidūrėme išeivijoj 
tarp įtakingų nekatalikiškų ir net 
nekrikščioniškų srovių, kurios 
mūsų teigiamai veikti negali. Iš
gyventi baisumai ir kančios mus 
gerokai paalsino ir fiziškai bei 
dvasiškai aplamdė. Iš idealų sri
ties pasukom į egoizmo ir savo as
mens reikalų šuntakius. Kas bu
vo brangu ir šventa, pamirštama 
arba jau ir pamiršta. Didžiosios 
nelaimės ir persekiojimai gimdo 
ne tik kankinius ir didvyrius, bet 
ir apostatus, atkritėlius nuo tau-

aukojo mūsų tautą Jos Nekalčiau
siai Širdžiai/Gegužės tryliktoji ta
po mūsų maldos ir atgailos diena 
už Lietuvos laisvę ir mūsų ken
čiančią tautą. Ir šiais metais tą 
dieną pašvęskime Fatimos Mari
jos garbei, atnaujinkime pasiau
kojimą Jos Nekalčiausiai Šir
džiai. To laukia mūsų tėvynė ir 
tauta.

Roma. — Sov. Sąjungos užs. 
reik. min. A. Gromyko atmetė 
Vatikano pasiūlymą paskirti vie
ną vokietį jėzuitą neoficialiu ste
bėtoju Maskvoje. Manoma, kad 
pasiūlymas atmestas dėl kandida
to tautybės.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Balionai,
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

telių masės? Atsilankymo dieną 
prefektai (gubernatoriai) “pata
ria” Įmonių, Įstaigų, mokyklų va-

atostogomis, eina i nurodytą aikš
tę pasiklausyti ir pamatyti prezi
dento. Aikštėje susirenka dažnai 
nemaža minia: vaikučiai išrikiuo
ti su gėlėmis ir vėliavėlėmis, or

ninkai klausimų, kuriuos sau pa- kaip nori arba jos visai nesilaiko, 
teikia De Gaulle ir i kuriuos jis Ir niekas esamomis aplinkybė- 
pats atsako. Visi monologų teks- mis, bent kol parlamente vyrauja 
tai spaudoje pakartojami, kaip dabartinė dauguma, padėties pa- 
jie paties De Gaulle suredaguoti, keisti negali.

JAUDINANTI ŠNIPŲ VEIKLA

Frontuose kariai, štabuose šnipai

Mielai ADAI ČEPONĮENEI ir šeimai 
Jos TĖVELIUI Europoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

M. Traškevičienė 
A. A. Kocėnai
I. S. Mockevičiai

Mylimam TĖVELIUI mirus, 

ALDONĄ RANONIENĘ ir jos šeimą 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

M. A. Batarlos
O. Kliūgienė

MOHftWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Rado dirba Maskvai
Rado visdėlfo pasisekė pasiekti 

šio fantastiško verslo augštumos. 
Jis veikė geriau ir parūpino dau
giau vertingos medžiagos, negu 
betkuris kitas jo kolegų ar prieši
ninkų betkurioje slaptoje tarny
boje. Rado išgaudavo žinias iš an- 
tinacinio pogrindžio Vokietijoje 
ir greit surado agentus kariuome
nės generaliniame štabe ir nacių 
valdžios kiekvienoje svarbesnėje 
karo agentūroje. Net ir šiandien, 
kai visas špionažo žiedas seniai 
yra subyrėjęs, tik keletas jo pati
kėtinių buvo atpažinti. 1938 m. 
pabaigoje Rado gaudavo labai di
delius kiekius žinių ir buvo la
biausiai užsiėmęs agentas Šveica
rijoje. Jis pašvęsdavo visos die
nos darbą Geopress leidykloje 
Ženevos centre ir kiekvieną liku
sią minutę savo slaptajam darbui. 
Pastarasis reikalavo didžiulio dė- 

.mesio, smulkmeniškai surišto su 
raštinės darbu, kadangi tuo laiku 
jis dar neturėjo “muzikos dėžu
čių” — radijo siųstuvo. Jis gau
davo tiek daug originalių doku
mentų ar perrašytų kopijų, kad 
pats nebūtų galėjęs šifruoti ir 
persiųsti radijo bangomis, jei bū
tų ir bandęs.

ko Rado labai ir laukė, turinys kinti taip gerai veikiantį tinklą, 
pasikeitė. Balandžio 6 ir 7 jis ga- Jis nepaklausė duotų instrukcijų 
o nufotografuotą vokiečių įsaky- (tai jis dažnokai padarydavo) ir 
mą, duotą prieš 3 ar 4 dienas. Po- paliko tinklą veikti. Kaip vėliau 
rą savaičių vėliau jis pasiuntė pamatysime/ jo nepaklusnumas 

reiškė skirtumą tarp sovietų per
galės ir pralaimėjimo. Mažas rie
bus šnipas Šveicarijos slaptame 
raktikalnyje galėjo aiškiau maty
ti, negu Kremliaus diktatorius. 
Todėl jam buvo lengva sugrįžti į 
pilnas operacijas, kai 1940 m. 
spalio mėn. gavo instrukcijas iš 
Maskvos darbą vėl greit atnaujin
ti.

Rado bendradarbiai
Rado tinkle dirbo apie 50 agen

tų, naudojančių Įvairias slapyvar- 
des ir gyvenančii dvejopą gyve
nimą. Du iš jų — Sissy ir Taylor 
iškilo kritišku momentu. Sissy bu
vo Rachel Dueben dorfer, moteris 
neaiškios balkaniškos kilmės, bet 
ištekėjusi už šveicaro. Ji dirbo In
ternational Labor Office — Tau
tų Sąjungos agentūroj. Taylor bu
vo vokietis Christian Schneider. 
Jis dirbo irgi toj pačioj įstaigoj 
kaip ir Rachel, kol pagaliau iš ten 
pasitraukė ir visą laiką skyrė Ra
do darbui.

Rado vadinosi Albert ir Kuli- 
chen, o vėliau, karo metu — Do-

Mielai MAMYTEI mirus Amerikoje, 
VLADĄ PLEČKAITĮ ir gimines jų giliame liūdesyje — 

nuoširdžiai užjaučiame —

Nemokamas Į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442

Visus tuos dokumentus jis fo
tografuodavo 35 mm filme ir kur
jerio pagalba pristatydavo kari
niam attache prie sovietų atstovy
bės Paryžiuje. Iš ten jie būdavo 
persiunčiami ! Maskvą kitų pa
siuntinių arba radijo bangomis 
perduodami ketvirtojo biuro 
prancūzų skyriaus “centrui“.

Iki 1939 m. dokumentai nieko 
ypatingo nepateikė. Bet staiga,

rą savaičių vėliau jis pasiuntė 
savo agentą i Paryžių su filmo ri
te, kuriame buvo nufilmuoti pa
našios rūšies dokumentai. Filme 
buvo užfiksuotas operacijų pla
nas prieš Lenkiją ir Hitlerio Įsa
kymas tą planą “White Case” 
pradėti vykdyti.

Ar buvo tais pranešimais 
Kremliuje pasinaudota, sunku 
pasakyti. Ar buvo tai paprastas 
sutapimas, kad 1939 m. balandžio 
17 (kelias dienas po to, kai Mask
va jau buvo gavusi Rado informa
cijas) sovietų ambasadorius Ber
lyne kalbėjo apie galimą rusų - 
vokiečių suartėjimą. Apie tai am
basadorius užsiminė pasimatymo 
metu Vokietijos užs. reik, minis
terijos pasekretoriui baronui voii 
Weizsaecker. Ar nebuvo ryšio 
tarp Rado informacijos ir Stalino 
apsisprendimo sudaryti sutarti su 
Hitleriu?

Irena ir Jonas Birštonai 
Elena Dambrauskienė .

Rado — gudresnis už Staliną
Rado surinktų žinių dėka 

Kremlius tiksliai žinojo, kuria 
linkme pučia vėjai ir kur pasukti 
bures. Rusų — vokiečių nepuoli
mo sutarties pasirašymas 1939 m. 
rugpjūčio mėn. turėjo didžias pa
sekmes Rado pogrindiniam dar
bui. 1939 m. rugpjūčio 26 d. jis 
gavo iš Maskvos įsakymą išardyti 
vokiečių žinių rinkimo tinklą ir 
sustabdyti špionažą prieš Vokie
tiją. Stalinas laikė sutartį tikru 
dalyku.

Rado galvojo" apie beprasmį 
įsakymą ir jam buvo gaila sunai-

mis slaptomis radijo stotimis. 
Vieną stoti tvarkė Džim, britas, 
antrą — prancūzų pora Edmond 
(Eduard) ir Olga (Maud) Hamel iš 
legaliai veikiančios radijo taisy
mo dirbtuvės kambario kiemo pu
sėje; tretysis siųstuvas buvo pa
vestas Rosie, 21 metų Rado mei
lužei. gražiai šveicarei Margaret 
Bolli. ’ ’

(Nukelta Į 6 psl.)

KANADOS VADŲ GINČAI
Kanados parlamento ir abie- 103 metus. Jis turi 600 narių ir 

jų didžiųjų partijų vadų popu- į jį patekti nėra lengva. Nariai 
liarumas yra pasiekęs žemiausią susideda daugiausia iš įvairių 
laipsnį. Apklausinėti jaunieji 
parlamento nariai nė vienas ne
pasisakė už Diefenbakerį ar 
Pearsoną. Abu jau yra peržengę 
70 metų ribą, tačiau apie pasi
traukimą negalvoja. Pasak vie
no jauno liberalų atstovo, Kana
da yra “politically underdevelop
ed country”.

Metrinė sistema bus įvesta ir 
Kanadoje, nors praeis keletas 
metų. Didžiausią spaudimą tuo 
reikalu daro matematikos moky- Kanados ekonominei nepri- 
tojai. Net 90% viso pasaulio klausomybei sustiprinti gairės 
vartoja metrinę sistemą. Aust- buvo paskelbtos finansų minis- 
ralija ir Anglija jau yra nutaru- terio M. Sharp. Pagal ji, Kana- 
sios keisti. Panaikinus pėdas, co- da turėtų sumažinti importą iš 
liūs ir uncijas visiems būtų leng- užsienio kraštu, investuoti dau- 
viau orientuotis, ypač krautuvė- giau į kanadiškas įmones. Užsie

nio kapitalas turėtų būti visiš
kai išjungtas iš finansinių insti
tucijų, geležinkelių, lėktuvų li
nijų, spaudos, radijo ir televizi
jos stočių. Buvęs finansų min. 
W. Gordon išleido knygą — 
“Choice for Canada”, kurioje iš
kelia reikalą didesnės finansi
nės nepriklausomybės nuo J.A. 
V. ir siūlo suvaržyti amerikie
čių kapitalą specialiais mokes-

politikų ir verslininkų. Klubas 
turi savo tradicijas, kurių visi 
nariai, ateidami Į klubo patal
pas, turi laikytis. Į $1 mil. ver
tės pastatą neįsileidžiama jokia 
moteris. Nariai negali atsivesti 
net savo žmonų. Iki 1964 m. ne
buvo priimami žydai ir tik po to, 
kai Louis Rasminsky buvo pa
skirtas Kanados Banko guberna
toriumi, žydai buvo pradėti Įsi
leisti.

Kanados ūkininkai jau kelin
ta vasara skundžiasi negalį gau
ti užtektinai darbininkų. Imigra
cijos ministerija atidarė savo 
įstaigas Jamaicoje ir stengsis 
įsileisti vasarai sezoninių darbi
ninkų iš Jamaicos. Daugiausia 
darbininkų trūkdavo vaisiams 
nuimti ir tabako ūkiuose.

Garsiausias klubas Otavoje 
yra Rideau Club, įsteigtas prieš
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•ras

ir politinis) balsas angliškai kal
bančiam pasauliui, neturi jokių

tautiečių aukų. Aukomis galima 
išlaikyti vieną ar kitą instituciją

tis ir kurio spaudos balso leidi-
mas irgi nbotą laiką, net jokia 
įstaiga, joks laikraštis tikrai ne
gali remti savosios egzistencijos 
vien tik aukomis.

“Lituanus” padėtis yra tikrai 
labai savotiška, jo rytojus labai

atsitiktų, jei šiemetinis vajus, sie
kiąs surinkti apie $12.000, nepa-

lietuvių tarpe paskutiniu metu 
gana sodriai šienaujamas — tau
tiečiai aukojo Lapkričio 13 mani
festacijai paremti, vyksta vis gy
vėjantis Lietuvių Fondo vajus, 
jaunimo kongresui būtinos rink
liavos, o kur dar šalpos ir visi ki
ti dalbai, laukią lietuviškųjų šir
džių teikiamo skatiko. Aukų rin
kėjams darbas vis darosi sunkes
nis ir vajų rezultatai kaikada net

šauksmu dykumoje liko prieš 
eilę metų PLB pirmininko J. Ra
čiūno mestas šūkis, kad būtinai 
reikia perorganizuoti aukų rinki
mą visiškai nauju pagrindu, nusi
žiūrėjus į amerikinius ar kanadi- 
nius aukų rinkimo metodus, į jų 
turimus įvairiose vietose “jung
tinius fondus”, su tokiais moder-

kaip “Give once for all!” ir pan. 
Pasirodo, mes nesame tokie išra
dingi ir kitų išbandytų bei sėk
mingai naudojamų metodų netu
rime nė mažiausio noro panau
doti. Tuo tarpu verkšlenti vis daž
niau bandome ir vieni prieš kitus 
guostis, kad, va, tos rinkliavos, 
dažnos, Įvairios, jau darosi įky
rios, nepakeliamos, varžančios, 
pabodusios. Jau nekartą teko gir
dėti iš tautiečių lūpų, kad būtų 
kur kas geriau lietuviškiesiems 
reikalams duoti metinę duoklę. 
Niekas daugiau nevargintų, ra
mybės nedrumstų. Visi gerai ži- 

. nome, kad be mūsosios aukos jo-

Kia uetuvisKa veikia nebus įma
noma. Tad pinigo, to gyvybės ir 
energijos šaltinio betkurios veik
los gyslose, aišku, reikės ir tos 
lietuviškosios pareigos neišveng
sime. Bet jau dabar yra svarbu, 
kad mūsų veiklos rikiuotojai pa
galiau imtų visu rimtumu pradė
ti svarstyti, kaip reformuoti visą 
tą piniginę painiavą, į kurią no
rom nenorom esame įsivėlę.

Grįžtant prie “Lituanus” reika
lų, po kelių mėnesių akylaus ste
bėjimo ir dalyvavimo rinkliavose 
bei vajaus pravedime, jau tenka 
drįsti tarti, kad mūsų vadovau
jančios institucijos pagaliau turi 
tarti “Lituanaus” atveju savo sva
rų žodį. Neužtenka moralinės ir 
keleto šimtų ar tūkstantinės pa
ramos. Jei bus nuspręsta, kad 
“Lituanus” yra būtinybė, jei tas 
žurnalas yra tinkamas veiksnys 
atstovauti lietuviškajai kultūrai, 
jis negali būti lietuviškosios vi
suomenės ir tų pačių veiksnių pa
vainikiu, vienais metais gaunan
čiu mažiau, kitais daugiau. Aukos 
yra nepastovus dalykas — gali 
nutrūkti betkuriuo metu. Kaip 
turi jaustis žurnalo leidėjai, re
daktoriai, iš kurių reikalaujame 
itin daug, bet kuriems nėra užtik
rinamas bent minimalinis pasto
vios egzistencijos pagrindas. Nei 
redaktoriai, nei bandradarbiai jo
kių honorarų negauna — jie jau 
aukoja savo darbą ir pastangas, 
bet lėšos reikalingos grynai tech
nikiniams leidinio darbams — po
pieriui, spausdinimui, ekspedici
jai. Tai pats minimumas. Džiau
kimės ir būkime dėkingi už tų ke
liolikos asmenų pasišventimą, 
bet bent jau nereikalaukime, kad 
jie iš savo kišenių dar ir dešimtį 
tūkstančių sudėtų. Tad lėšos, 
nuolatinės ir pastovios, turi atsi
rasti dar šiais metais, jei iš viso 
norima “Lituanus” gyvavimą ir 
toliau užtikrinti. Leidėjai, redak
toriai kol kas tą naštą dar tempia, 
bet kaip ilgai laikys jų ištvermė 
ir kantrybė? Ar vieną dieną tas 
“Lituanus” nebus nuneštas prie 
tų mūsų institucijų durų ir palik
tas galutiniam jų sprendimui. 
Tuo tarpu problema nėra jau taip 
sudėtinga: jei žurnalas leidžiamas 
ir toliau, minimalinės lėšos turi 
būti surastos iš dabar esamu fon
dų.

pirm. A. J. Rudis JAV atstovų rūmų pirmininkui J. W. McCormack įtei- 
War Veterans surengtame bankete Vašingtone, D.C., 1966 m. kovo 26 d.,Ida ALT vardu Catholic War Veterans surengtame bankete Vašingtone, D.C., 1966 m. kovo 26 <L, 

dovaną — dail. V. Petravičiaus paveikslą “Dievo teismas” ir atitinkamą sveikinimą su paveikslo tu
rinio paaiškinimu. Nuotraukoje iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, E. O’Brien, State Commander Il
linois, kongresmanas Wm. T. Murphy, Speaker J. W. McCormack, M. Riley, National Commander 
C. W. Veterans, A. J. Rudis, ALT pirm. E. J. McElroy, dr. V. A. Costanzo.

Politika ir nauji pinigai Australijoje

KOVA DEL ELEKTROS LIETUVOJE
JTUVOJE GAMINAMA ELEKTRA APRŪPINA RYTPRŪSIUS, 
DIJĄ IR NET LENINGRADĄ, BET LIETUVIAI ŽEMDIR

BIAI DAUG KUR PRIVERSTI TENKINTIS ŽIBALINE
LEMPUTE

toti tą patį: neturime fondą. Privatūs 
asmenys juos gali įsigyti kooperatyve, 
bet ten brangiai kainuoja... Kulbokui 
reikėjo kreiptis į ūkio direkciją, ši 
savo ruožtu būtą kreipusis į elektros 
montavimo valdybą...

Tiesiai iš vykdomojo komiteto nu
vykome į Anykščią elektros - montavi
mo valdybą. Jos planavimo skyriaus 
viršininkas J. Leščinskas patvirtino:

— įvesti elektrą galime. Tegul tik 
ūkio direkcija sudaro sutartį su mu
mis. Stulpą mes turime...

Jau iš redakcijos skambinome į Ra
guvėlės žemės ūkio technikumo moko
mąjį - parodomąjį ūkį. Ragelį pakėlė 
direktorią pavaduojantis agronomas 
Br. Jarašiūnas. Išklausęs mūsą pasta
bas, jis atsakė:

— Jei elektros montavimo valdyba 
sutinka, tada elektrą įvesime.

Užburtas ratas sukasi toliau...”

Iš vienos įstaigos kiton
Kai St. Kulbokas kūlėsi iš vie

nos įstaigos į kitą, ir visos jį at-

Kompartija be saiko šaukia: 
les statome elektros jėgaines, 
orių srove naudojasi kaimynai! 
[es įgyvendinome Lenino prana- 
iutą komunizmą! Bet komparti- 
>s garsiakalbiai užmiršta pami
šti, kad daugiau pusės krašto gy- 
entojų turi tenkintis spingsuolė- 
lis lempomis.
Pvz., Anykščių rajone, Juosti- 

inkuose, netoli Raguvėlės žemės 
kio technikumo mokomojo ir pa
šomojo ūkio, kuriame šviečia 
lektros lemputės, sumanė gyven
tai įvesti elektros srovę. Jie tuo
ju pajuto sovietinės santvarkos

Jeigu Vakarai būtų kieti
J. M. ŠIUGŽDA

“Tegu jie mano, kad mes esa
me stiprūs“ — pasakė kartą savo 
karo vadams N. Chruščiovas.

Oleg Penkovsky, kovodamas 
su bolševizmu savo tėvynėje, bu
vo pasiryžęs duoti “Vakarams ži
nias apie Rusijos vadų planus ir 
tikrą supratimą, kas yra už tų pla
nų”.

Kaip jau žinome, bolševikai vi
sur blefavo. Kaip Penkovsky sa
ko, jei vieną kartą kuri nors vals
tybė “pradės tikėti jo jėga, 
Chruščiovas pradės diktuoti vis-

Taigi, bolševikams kaip ir pa
čiam Chruščiovui, rūpėjo Vaka
rams imponuoti. Užtat bolševikai 
blefavo savo tautai, neutraliems, 
Afrikos ir Azijos tautoms, ypač 
Vakarų valstybėms.

Tuo tikslu jiems buvo svarbu 
pirmiems iššauti į erdves satelitą, 
erdvėlaivi su šunimi, moterį ir t.t. 
Neturėjo, sovietai pakankamai 
duonos, mėsos, reikalingiausių 
prekių savo žmonėms, bet ten* 
kur galima pasirodyti su savo jė
ga, sumanumu, ten nebuvo gaili
mą nieko.

Penkovsky matė visą bolševikų 
žaidimą. Iš vienos pusės jie rodė 
savo nesamą stiprumą, kai grasi
no visam pasauliui, iš kitos pusės 
— demonstravo kalbas apie tai
kią koegzistenciją, kai norėjo Va
karus užliūliuoti.

“Rusija negali kariauti ilgai. 
Vidaus padėtis yra labai bloga. 
Gyvenimo lygis yra labai žemas, 
nėra ir finansinio saugumo. Pir
mą karo dieną bus tūkstančiai de
zertyrų”. Kitoj vietoj Penkovsky 
rašo: “Sovietų Rusija nėra pasi
ruošusi karui. Tai yra tikriausia 
tiesa. Visą agitaciją ir propagan
dą, kad mes stovime už taiką, iš 
kitos pusės — mes jus sunaikinsi
me savo raketomis, kaikurie Va
karų vadai tikėjo neabejodami.”

“Jei Vakarai būtų kietai suda- 
vę Chruščiovui, tai jis būtų likęs 
bejėgis ir visa Rytų Europa šian
dieną būtų laisva,” — tvirtina 
O. Penkovsky. Chruščiovas nebu
vo populiarus gyventojų tarpe. 
Jis stengėsi telkti savo šalininkus 
karių tarpe. Vienu tarpu jis pa
kėlė 300 pulkininkų į generolus, 
šiaipjau kiekvieną jo žygį sekė 
įvairiausi anekdotai.

Po pasimatymo Vienoje Chruš
čiovo su Kennedy Rusijoj buvo 
pasakojamas šis anekdotas. Pasi
keitus mintimis apie laisvę ir pa
lietus religijos laisvę, Kennedy 
sako: “Pone, jūs kalbate nesąmo
nes; jūs juk nepraktikuojate reli
gijos laisvės; netgi draudžiate 
žmonėms eiti Į bažnyčias.” Chruš
čiovas atsakė: “Aš nedraudžiu 
eiti į bažnyčias, bet skatinu ir an-

tireliginę propagandą. Visdėlto 
problema yra — žmonės vistiek 
lanko bažnyčias.” Kennedy pa
klausė: “Ar aš galiu Jums patar
ti?” Chruščiovas labai mandagiai: 
“Labai prašau, juk esate katali
kas.” Kennedy tarė: “Išimkit vi
sas ikonas iš bažnyčių ir liepkit 
visur pakabinti Jūsų portretus. 
Tada nė vienas bažnyčion neis.” 
Tai buvo tipingas juokas 1961 m.

Kaip Penkovsky tvirtina, Rusi
ja neturėjo pakankamai net rake
tų, kuriomis gąsdino Vakarus. Ji 
neturi pakankamai uranijaus sa
vo žemėse gaminti atominiams 
ginklams. Dėlto ji stengėsi per jė
gą įsibrauti į Kongo, kur urani
jaus yra didelės atsargos. Steng
damiesi gaminti moderniuosius 
ginklus, sovietai apleido kitas 
ginklavimosi sritis.

Sovietų kompartijos augštieji 
pareigūnai ir kariai dažnai savo 
tarpe svarstė karo galimybes su 
Vakarais. Visi sutiko, kad “lai
mėjimas priklauso nuo pasiren
gimo ir sugebėjimo pabaigti ka
rą trumpiausiu laiku.” Vieni jų 
manė, kad kapitalistiniai kraštai 
nori kuo trumpesnio karo, nes 
Vakarų masės gali sukilti prieš 
savo vadus, kiti — kad kapitalis
tai nori ilgo karo, nes tuo būdu 
nori pasipelnyti. Taigi, buvo abe
jojama dėl karo pobūdžio. Visi 
betgi sutiko, kad svarbiausias da
lykas būsimam kare bus sugebė
jimas suduoti pirmąjį smūgį prie
šui atominiais ginklais. Nuo pir
mojo smūgio pasisekimo priklau
sys visa tolimesnio karo strategi
ja. Karo paskelbimo negali būti. 
Sov. Rusija galės paskelbti, kad 
ji gelbėjosi nuo “užpuolimo”. Vi
si kiti planai turės derintis prie 
šio pagrindinio. Vietiniai karai 
iš šito plano neišbraukiami. N. 
Chruščiovas buvo už mažų karų 
tęsimą, kad tuo būdu būtų priei
ta prie visuotinio.

O. Penkovsky betgi kartu nu
rodo, kad rusai, rengdamiesi 
trumpam karui, kalba ir apie il
gą karą bei pasirengimą, nors jo 
ir nenori, nes ilgesnis karas gali 
būti jiems pavojingas tiek krašto 
ūkio, tiek gyventojų moralės at
žvilgiu.

“Aš esu tikras, kad aš ir kiti, 
panašiai kaip aš, parūpinome pa
kankamai karinių informacijų 
Vakarų suinteresuotoms įstai
goms, patvirtinant šias išvadas.”

Sov. Rusija jau tada buvo pasi
rengusi tinkamose vietose telkti 
savo ginklų atsargas, nukreiptas 
prieš Atlanto S-gos valstybes ir 
jų bazes.

“Vakarų žmonės budėkit!” — 
šaukė Penkovsky.

Australijoj šiuo metu pasirodė 
apyvartoje nauji pinigai — vietoj 
komplikuotos svaro sistemos (vie
nas svaras buvo 20 šilingų ir vie
nas šilingas 12 penų) prieita prie 
dešimtainės sistemos piniginio 
vieneto. Dabar vietoje svaro įves
tas doleris, kuris tini 100 centų, 
arba vienas buvęs svaras lygus 2 
dabartiniam doleriam. Australiš
kas doleris yra apie 12-15 centų 
brangesnis už amerikinį (žiūrint 
biržos kurso), šiuo metu apyvar
toje kursuoja svarai ir doleriai. 
Tai truks porą metų, kol bus su
rinkti apyvartoje esantieji senieji 
svarai. Bankai bei valdinės įstai
gos ir dauguma firmų savaitines 
algas išmoka doleriais, bet apy
vartoje dar daug kursuoja svarų, 
penų ir šilingų, -kartu su doleriais 
ir centais. Krautuvėse dėlto ten
ka nekartą pastebėti rimtų ir juo
kingų scenų. Rimtų — kai pirkė
jas ir pardavėjas bendromis jėgo
mis daro senos ir naujos valiutos 
apskaičiavimą; juokingų — kai 
vienas seną ir naują valiutą ap
skaičiuoja doleriais, o kitas — 
svarais (sena valiuta) ir gauna 
skirtumą dėl kurio prakaituodami 
aiškinasi. Pvz. trys penai dabar 
yra du centai, šeši penai — 5 cen
tai ir 12 penų — 10 centų. Anks
čiau buvo šilingas 12-kos penų, o 
dabar jo vertė 10 centų. Smulkio
je prekyboje, o ypač senoms mo
terėlėms, tai sudaro geroką gal
vosūki ir “neišaiškinamų” komp
likacijų, kai vienas penas lygus 
vienam centui, du penai — dviem 
centam, o jau trys penai — dviem 
centam ir t.t. Taip ir suka žmo
nės galvas vartydami seną ir nau
ją valiutą. Kaikurie metaliniai ir 
sidabriniai naujieji pinigai pana
šūs į senuosius, tai ir vėl užkliū
va. Teko girdėti nusiskundimų, 
kad dolerio ir cento įvedimo pro
ga kaikurie imigrantai “nusipir
ko” smulkių prekių už graikiškus 
ar indiškus sidabrinius, turinčius 
panašumo su dešimtimi centų ar 
panašiai. Tačiau ilgainiui žmonės 
ima priprasti prie naujosios sis
temos, kuri yra daug paprastesnė 
už buvusią ir visi “neaiškumai” 
nertukus išnyks.

Degina mobilizacijos korteles
Politinėje Australijos padangė

je daugiausia vėjų sukėlė naujo
kų šaukimas į kariuomenę ir nau
jų australų karinių dalinių pa
siuntimo į Vietnamą organizavi
mas. Kraštą valdanti liberalų val-

BR. ZUMERIS 
Mūsų korespondentas Australijoj

O. Penkovsky dirbo daugiausia 
su anglu Greville Wynne. Įkliu
vus pirmajam, buvo suimtas ir 
Wynne. Jis buvo nuvažiavęs į 
Vengriją 1962 m. lapkričio 2 d. 
Budapešte buvo suimtas bei at
gabentas į Maskvą. Abiejų teis
mas prasidėjo Maskvoje 1963 m. 
gegužės mėn. 7 d. ir truko ketu
rias dienas. O. Penkovsky teisme 
laikėsi vyriškai, nesigynė savo 
darbų. Wynne grįžo į Angliją ga
na greitai — 1964 m. buvo iškeis
tas už sugautus Rusijos šnipus. 
Penkovsky buvo sušaudytas 1963 
m. gegužės 16 d. Jb kaltintojas 
generolas Gorny dar drįso pasa
kyti, kad kaltinamasis “sutiko 
mirtį kaip niekšas ir bailys”. Ne
atrodo, kad taip buvo: Penkovsky 
žinojo ką darė, žinojo kas jo lau
kia. Jau anksčiau jis galėjo pasi
traukti į užsienius, kaip jį ragino 
anglai, bet jis pasiliko “pirmose 
eilėse”, norėdamas dar daugiau 
suteikti žinių apie nekenčiamus 
savo tautos budelius.

džia numato pasiųsti naujų ka
rinių dalinių Vietnaman. Darbie- 
čiai — opozicinė partija — tam 
prieštarauja. Tam tikro pritari
mo jie randa ir visuomenėje, 
ypatingai šaukiamo amžiaus vyrų 
tarpe. Žinoma, tai nesudaro dau
gumos, bet balsų atsiranda. Kai 
reikėjo pasitraukusio buv. min. 
pirm. Menzies vietoje į parlamen
tą išrinkti naują atstovą, tai toje 
apylinkėje darbiečiai sumanė pa
tikrinti visuomenės pritarimą ry
šium su naujokų šaukimu. Atvy
kęs į tą apylinkę* kalbėti min. pir
mininkas Koltas buvo sutiktas 
salėje su nepaprastais šauksmais, 
triukšmu ir kauksmais. Susidarė 
įspūdis, kad didelė dalis visuome
nės yra nusistačiusi prieš naujo
kų šaukimą ir karinių dalinių 
siuntimą į Vietnamą. Tačiau bal
savimai parodė kitą veidą: libera
lų kandidatas gavo dvigubai dau
giau balsų už darbiečių kandida
tą. Rinkimų įkarštyje kaikur šau
kiamieji naujokai viešai sudegi
no šaukimų lapelius. Liberalai 
apkaltino darbiečius kurstymu. 
Tačiau balsavimų rezultatai dar- 
biečiams numušė puoselėtas vil
tis, o sudeginusieji šaukimus jau
nuoliai gavo pabaudas sumokėti, 
šiuo metu triukšmas dėl naujokų 
šaukimo aprimo.

Suskilo dėl mokyklų
| Tuo tarpu darbiečių partijos 
eilėse iškilo kitas reikalas. Kraš
tą valdanti liberalų valdžia ryžo
si remti vadinamas privatines mo
kyklas. Tos privatinės mokyklos 
yra prie katalikų parapijų ir kitų 
religijų bažnyčių veikiančios 
(daugiausia) pradžios mokyklos 
vaikams. Katalikai prie savo pa
rapijų mokyklas išlaiko rinklia
vomis iš parapijiečių. Kiekviena 
katalikų parapija turi savo pra
džios mokyklą su kartais net ligi 
kelių šimtų vaikų. Liberalų val
džia linksta tokias mokyklas rem
ti, o darbiečiai pasisakė prieš, ta
čiau nevisi. Tai sukėlė partijos 
eilėse nesutikimus. Pvz. darbie
čių partijos vado pavaduotojas 
pasisakė už privačių mokyklų rė
mimą, o partijos vadas — už ne- 
rėmimą. Vienas ir kitas surado 
šalininkų. Partijos centrinis ko
mitetas mėgino pavaduotoją iš
mesti iš partijos už linijos laužy
mą, bet šis su savo šalininkais at
silaikė, o ir pats centrinis komi
tetas padarė nuolaidų, nes grėsė 
partijos skilimas. Kadangi dar
biečių partijos vadas jau virš 70 
metų amžiaus, yra darbiečių, ku
rie nori išsirinkti jaunesnį parti
jos vadą. Į jo vietą stipriausias 
kandidatas yra dabartinis pava
duotojas, kurio nenori kairiojo 
sparno darbiečiai.

Kairė ir dešinė
Australijos darbo partijoje yra 

dešinysis ir kairysis sparnas. Kai
riojo sparno žmonės daug kur už
ima vadovaujančias vietas ir jų 
nurodymai nevisada patenkina 
dešiniuosius. Prieš desėtką su 
viršum metų nuo darbo partijos 
atskilo dešiniojo sparno nariai ir 
sukūrė vadinamą demokratinę 
darbo partiją, kuri smarkiai kovo
ja su darbiečiais, nes pastarųjų 
eilėse esą komunistų. Pradžią da
vė vadinamos “vienybės korte
lės”, kur, esą, šalia darbiečio į 
balsavimus kartu stojo ir komu
nistai. Demokratinė darbo parti
ja nėra gausi, bet balsavimuose

jie atiduoda pirmenybę libera
lams. Parlamente demokratiniai 
darbiečiai turi du atstovus, bet 
jų prisidėjimas prie liberalų su
daro pastariesiems daugumą. 
Šiuo atžvilgiu ta maža partija turi 
labai didelį vaidmenį, ir todėl su
silaukia iš darbiečių nemažai kar
čių priekaištų. Demokratiniai 
darbiečiai savo “broliams” atsily
gina tuo pačiu, išvilkdami Į vie
šumą kartais labai neskanių dar- 
biečiams dalykų.

Liberalai naudojasi skilimu
Liberalai, naudodamiesi vidine 

darbo partijos nesantarve, jau 
virš 17 metų be petraukos valdo 
Australiją. Buvęs liberalų parti
jos vadas Menzies, išbuvo* minis- 
teriu pirmininku šešiolika ir pu
sę metų ir tik dėl senatvės pasi
traukė. Tai nepaprastai ilgas ter
minas demokratiniame krašte. 
Eiliniai darbo žmonės neturėtų 
nieko prieš išrinkti į valdžią dar
biečius, kurie jų reikalams arti
mesni, tačiau vidinė darbo parti
jos nesantarvė ją silpnina, o bal
suotojai susilaiko atiduoti savo 
balsus, bijodami galimo kairiųjų 
įsigalėjimo. Demokratiniai dar
biečiai reikalauja panaikinti tas 
“vienybės korteles”, išvalyti dar
bo partiją nuo komunistų ir tada 
jie vėl eisią kartu darbo partijos 
eilėse prieš liberalus. Netektų 
abejoti, kad padarius reformas

(Nukelta Į 9 psl.)

ventojas Stasys Kulbokas išban
dęs savo laimę daugelyje kom
partijos įstaigų, bet musę kandęs 
kreipėsi į redakciją. “Komjauni
mo Tiesos” korespondentas Anta
nas Kubilius laikraštyje (IV. 13, 
nr. 75) papasakoja graudžią isto
riją, pavadintą “Užburtas ratas”.

Raudonieji biurokratai
“St. Kulboko tėvas kreipėsi į įvai

rias institucijas, prašydamas įvesti 
elektrą. Pirmiausia jis užsuko į moko
mojo - parodomojo ūkio raštinę. Ten 
išklausė darbininko pretenzijas ir pa
sakė:

— Elektrą gali įsivesti pats. Reikia 
tik turėti stulpus. Užeik į rajono vyk
domąjį komitetą pas plano komisijos 
pirmininką. Jis paskirs... O mūsų 
profsąjungos komitetas išduos tau pa
žymėjimą.

Ūkio profsąjungos komiteto pirmi 
ninkė Genė Zurbienė parašė: Kulbokų 
šeimai elektrai įvesti reikalingi trys 
kubiniai metrai (5 stulpai) miško me
džiagos. Su tokiu pažymėjimu žmogus 
pravėrė Anykščių rajono vykdomojo 
komiteto plano komisijos pirmininko 
G. šlekio kabineto duris.

— Stulpų mes neturime... Išdavė 
raštelį? Maža ką jie gali parašyti! Iš 
kur mes tuos stulpus imsime? Gali nu
sipirkti iš kooperatyvo, nereiks ir pa
žymėjimų. ..

A. Kulbokas bandė įrodinėti, kaip 
sunku gyventi be elektros, bet pirmi
ninkas jau šnekučiavo su kažkokiu sa
vo bendradarbiu. Dar atžariau kalbėjo 
G. Šlekys, kai A. Kulbokas po dviejų 
savaičių vėl užėjo pas jį. Netekęs vil
ties įgyvendinti savo svajonę, A. Kul- 
bokas sugrįžo į namus.

Laikraščio korespondentą G. Šlekys 
sutiko maloniau. Susipažinęs su St. 
Kulboko laiško turiniu, jis paaiškino:

— Kulboko aš neprisimenu. Gal ir
buvo užėjęs. O dėl stulpų galiu pakar- lietuviu.

*.
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SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranką masažai, spindulinės Ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.DJLM.NTt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

rinko rajono kompartijos šaukta
me posėdyje. Ten daug kas šne
kėta, bet vargšo St. Kulboko rei
kalu niekas net žodeliu neužsimi
nė. Daug tuščiažodžiauta, bet ne
sumota žemdirbiams padėti. Apie 
kompartijos meilę žmogui štai ką 
laikraščio korespondentas A. Ku
bilius rašo:“

“Ir nė vienas neprisiminė kuklaus 
žemdirbio prašymo. Iš tikrąją, ar ne 
žinojo Raguvėlės žemės ūkio techniku
mo mokomojo - parodomojo ūkio va
dovai, kokia tvarka elektros - montavi
mo valdyba elektrifikuoja žemdirbių 
vienkiemius? Žinojo, tačiau papras
čiausiai vengė papildomą rūpesčių. Ar 
negalėjo Anykščių rajono vykdomojo 
komiteto plano komisijos pirmininkas 
G. Šlekys paaškinti, ką daryti, kad 
žmogaus troboje užsidegtą elektros 
lemputė? šiandien plano komisijos 
pirmininkas tokį savo elgesį aiškina 
įvairiomis rašytomis ir nerašytomis 
priežastimis, dėl kuriu jis neskatinąs 
elektrifikuoti pavienių kolūkiečių kie
mų. Nesiginčysime, gal jo žodžiuose ir 
yra racionalus grūdas, bet faktas lie
ka faktu, kad jis neįsigilino į reikalo 
esmę, pasistengė kaip galima greičiau 
atsikratyti darbininku, žmogus atsi
dūrė užburtame rate, kuriame jį stum
dė vienas nuo kito. O būti stumdomu 
— malonumas menkas”.

Tiesa, menkas malonumas lie
tuvių tautai stumdomai rusų, 
nors jų varovų - samdinių yra ir

Jei turite namuose sunkiai apšildomų kambarį ar šiaip šaltas vietas, 

dabar pats laikas atkreipti dėmesį į elektrinį šildymų.

Elektriniai apšildymo vienetai su kiekvienam kambariui pritaikytu ši

limos rodikliu gali aprūpinti reikiamu kiekiu šilimos betkurių namų 

vietų.

Jie yra greitai, lengvai įrengiami ir jums nesudarys jokių sunkumų ar 

išlaidų papildant turimų apšildymo sistemų. Jūs būsite patenkinti ma* 

lonia, lygia šilimų, kuri jums kainuos vos keli centai į dienų.

Smulkesnių informacijų apie ekstra šilimos naudų ir pigių elektros 

kainų teiraukitės pas kvalifikuotus elektros rangovus arba pas hydro.

your hydro



I

4 PSL. • Tėviškės Žibartai ♦ 1966. V. 12 — Nr. 19 (850)

® PAVERGTOJE TFV JE
SUVENYRŲ PARODA
Miško parke Rygoje atidaryta Lie

tuvos, Latvijos ir Estijos suvenyru 
paroda, kurioje Lietuvai atstovauja 
anykštėnu vynas, Stakliškių midus, 
lietuviškas balzamas, konditerijos 
gaminiai, gintaro papuošalai, deko
ratyviniai tekstilės pavyzdžiai ir me
niški leidiniai. Vėliau paroda bus 
perkelta j Taliną, o iš ten gegužės 
mėnesi atkeliaus į Vilnių.

MELAS IR TIESA
Pastaruoju metu “Tiesoje” veda

ma savos gamybos savaitinių įvykių 
apžvalga šiek tiek daugiau praplečia 
skaitytojo akiratį. Iš S. Bistricko pa
rašytų apžvalgų, nepaisant jų komu
nistinio “dailinimo”, visdėlto galima 
sužinoti, kas vyksta pasaulyje. Blo
giau yra su “įvykių pėdsakais”, ku
riuos pasirašo nei vardo, nei pavar
dės neturįs “Tiesos” apžvalgininkas. 
Galbūt dėlto ir jo posūkis melo kryp
timi nepalyginamai didesnis. Balan
džio 27 d. laidoje jis pvz. apie kovas 
P. Vietname ėmė ir užgiedojo: “Da
bar per savaitę Vietname žūna apie 
100 JAV armijos kareivių. Per pasta
ruosius penkerius metus Pietų Viet
name Pentagonas pražudė apie 50 
tūkstančių amerikiečių...” Tenka 
sutikti, kad amerikiečių nuostoliai 
pradeda artėti prie 100 karių per 
savaitę. Penkeri metai turi 260 sa- 
.vaičių, vadinasi, geriausiu atveju ga
lima kalbėti tik apie 26.000 žuvusių
jų, neužmirštant paprastos aritmeti
kos nesudėtingų dėsnių. Tačiau stam
besnio masto kautynės Vietname 
prasidėjo tik praėjusiais metais, kai 

» amerikiečiai ten atgabeno savo ka
riuomenę, ir nuostoliai toli gražu ne
siekė 100 žuvusių vyrų per savaitę. 
Žuvusių amerikiečių skaičius šiuo 
metu artėja prie 3.000, o “Tiesos” 
apžvalgininkas jau nurašo 50.000.

GAMTINĖS DUJOS 
r

Gamtinės dujos iš Dašavos Lietu
vą yra pasiekusios 1961 nu Šiandien 
dujotiekio pagrindinių linijų bend
ras ilgis yra 320 km, kurį iki 1970 
m. bus stengiamasi padidinti 455 
kilometrais. Dujomis planuojama 
aprūpinti Klaipėdą, Akmenę, Kur
šėnus, Telšius, Plungę, Kretingą, 
Palangą ir Gargždus. Atskiros atša
kos dujas leis tiekti į Kėdainius, 
Marijampolę, Alytų, Druskininkus, 
Kaišiadoris, Ukmergę, Radviliškį. 
Žemės ūkio reikalams planuojama 
nutiesti 150 km specialių atšakų. 
Tikimasi, kad buitiniams reikalams 
penkmečio pabaigoje dujas naudos 
400.000 šeimų. Taip atrodo planai 
popieriuje, o praktikoje esama ne
pasitenkinimo net ir dabar dujas 
gaunančių šeimų tarpe. Vilnietė ge
ologė I. Skuodienė pvz. skundžiasi 
“Tiesos” redakcijai: “1965 m. ba
landžio mėnesį padaviau pareiškimą 
pakeisti blogai dujinei plytelei, ir 
iki šiol nieko nepasiekiau...” Men
ka nauda iš dujų, jeigu per metus 
neįstengiama pakeisti sugedusios 
plytelės.

VAIZDINES MOKYMO 
PRIEMONES
Ministerių tarybos pirmininko pa

vaduotoja L. Diržinskaitė “Tiesoj” 
paskelbtam rašiny “Kaikuriais mo
kyklų darbo klausimais” prisipažįsta, 
kad Lietuvos mokykloms trūksta 
vaizdinių mokymo priemonių: “Ypač 
blogai aprūpinamos vaizdinėm prie
monėm pradinės mokyklos. Visiškai 
neatsižvelgiama į tai, kad maži vai
kai dar nesugeba abstrakčiai galvoti, 
kad jų mąstymas vaizdus, daiktiškas. 
Net labai geras pedagogas negali su
žadinti vaikų dėmesio, eidamas į pa
moką tuščiomis rankomis. Matyt, iš 
dalies čia ir glūdi priežastis, kad 
daug pradinių klasių mokinių antra- 
mečiauja...” 1965 m. aštuonmetės 
ir vidurinės mokyklos Lietuvoje tu
rėjo 677 kino aparatus, 618 magne
tofonų, 734 epidiaskopus, 826 radi
jo priimtuvus ir 311 televizijos apa
ratų. Tačiau kino aparatams trūksta 
filmų, jais nemoka naudotis senes
nės kartos mokytojai Pastebimas 
taipgi ir nevienodas mokymo prie
monių paskirstymas: Lazdijų viduri
nė mokykla pvz. turi fizikos prietai
sų už 5.000 rb., Šventežerio — tik 
už 152 rb. Kartais mokytojai mokslo 
priemonių pirkti važinėja į Rygą ir 
net į Karaliaučių. Šiemet išleidžiamų 
istorinių ir geografinių žemėlapių 
kaikurie rajonai užsisakė tik po ke
lis egzempliorius, o juos visiškai už
miršo Akmenės, Biržų, Ignalinos, 
Jonavos, Mažeikių, Plungės ir Šilalės 
rajonų mokyklos.

“PLANETA” KAUNE
Lenino prospekte (buv. Vytauto) 

pradėjo veikti 820 vietų naujas kino 
teatras “Planeta”. Pirmasis seansas 
buvo skirtas jį pastačiusiems staty
bininkams. Savo dydžiu tai esąs ant
rasis toks teatras Lietuvoje, o pir
moji vieta priklauso pr. metais Vil
niuje pastatytam kino teatrui “Lie
tuva”. Projektą “Planetai” paruošė 
miestų statybos projektavimo insti
tuto inžinierius-architektas J. Nova- 
kas. šiuo metu Kaunas turi 11 ki
no teatrų.

GELEŽINKELIŲ TURTAS
“Tiesa” paskelbė geležinkeliečių 

pranešimą apie užmirštus turtus ge
ležinkelio stotyse: “Zarasų rajono 
“Nemuno” kolūkiui skirtos kalkės 
guli Obelių geležinkelio stotyje nuo 
praėjusių metų gegužės mėnesio. 
Ten pat — kalnai trąšų, durpių 
kraiko. Biržuose ir Rokiškyje pama
tysime kalnus trąšų ir statybinių 
medžiagų. Utenoje negesintos kal
kės tol gulėjo, kol tapo netinkamo
mis. O Molėtų rajkoopsąjungos va
dovai tol neatsiėmė iš stoties cuk
raus, miltų, stiklo, kol jų savikaina 
už saugojimą geležinkelio stotyje pa
kilo kelis kartus...” Apie trąšų 
kalnelius po atviru dangum rašoma 
jau ne pirmą kartą, nors jų pertek
lium Lietuvos kolchozai ir sovcho- 
zai pasigirti negali.

V. Kst.

D.L.K. Gedimino šaulią kuopos šauliai, dalyvavę metiniame 
susirinkime. Iš kairės sėdi: Juzė Žiogienė, Monika Rimkuvie
nė, pirm. Stepas Jakubickas, Marija Ąžuolienė ir Emilija Ba- 
čiūnienė. Stovi iš kairės į dešinę: Gediminas Rugienis, Juo
zas Jurėnas, Domas Žiogas, Juozas Rimkus, Petras Ąžuolas, 
Bronius Dirsė ir Stasys Beržinis

HAMILTON’"
BRANGŪS HAMILTONIEČIAI,
Jaunimo Metais perėmėm Hamilto

no LSK Kovas vadovavimą. Atsakin 
gos tai pareigos, juo labiau, kad šiam 
darbui neturime didelio patyrimo, nes 
iki šiol klubui daugiausia vadovavo vy
resnės kartos atstovai, kuriems visuo
meninis darbas nebuvo svetimas. Jie 
Kovo klube visomis jėgomis auklėjo 
Hamiltono jaunimą ne tik sportinėje, 
bet ir lietuviškoje dvasioje. Už tai vi
siems buv. valdybos nariams tariame 
sportišką ačiū.

Naujosios valdybos nariai, kurių 
dauguma subrendo bei išsimokslino už 
Lietuvos ribų ir nepažino nepriklauso
mo gyvenimo, nenori atitrūkti nuo lie
tuviškojo sportinio kelio. Jie tad ir 
prašo visus hamiltoniečius ateiti mums 
į pagalbą, vadovauti vienam seniausių 
Kanados sporto klubų. Prašome visus 
tėvus, kurių vaikai nori įsijungti į klu
bo eiles, leisti jiems sportuoti jų pa
mėgtoje sporto šakoje; mes prašome ir 
jūsų, mieli, hamiltoniečiai, ne tik mo
ralinės, bet ir materialinės paramos, 
kadangi klubo iždas yra beveik tuš
čias. Neatsisakykite, jeigu valdybos 
nariai ar jų įgaliotiniai kreipsis jūsų 
namuose, prie bažnyčios ar darbovietė
je, prašydami įsijungti garbės nariais 
į mūsų klubą, nes kiekvieno geradario 
metinis įnašas padės apmokėti mūsų 
svarbiausias išlaidas — teisėjų, išvykų, 
kamuolių ar salių nuomą.

Hamiltono lietuvių kolonija visuo
met buvo jautri lietuviškojo gyvenimo 
darbams. Tikime, kad ir šis atsišauki
mas neliks tyruose šaukiančio balsu ir 
iš anksto tariame sportišką ačiū.

Štai naujosios valdybos sąstatas: pir
mininkas J. Stankevičius, sekr. L. Sta
nevičiūtė, ižd. J. Giedris. Kontrolės ko
misija: J. Bulionis, A. Grajauskas, Dr. 
V. Kvedaras. Klubo oficialus adresas: 
L. Stanevičiūtė, 172 Napier St. 522— 
4708. Sporto šakos ir jų vadovai: lau
ko tenisas — J. Svilas, stalo tenisas — 
A. Grajauskas, krepšinis — J. Stanke
vičius ir K. Meškauskas, plaukimas — 
J. Giedris. Į šiuos visus asmenis pra
šome kreiptis visais klubo reikalais.

Lietuvos kankiniams. Jaunimo Centro 
salėje: visiems šventės dalyviams 
bendri pietūs, šventės akademija, ku
rioje kalbės svečias iš Niujorko — 
Antanas Sabalis, meninė programa ir 
šventės uždarymas. Į J$ventę yra pa
kviesti moksleiviai ateitininkai iš To
ronto, Ročesterio, Klevelando, Detroi
to, Montrealio ir kitų vietovių.

CALGARY, Alta.
ARGI TAI PROPAGANDA?—“TŽ”

14 nr. buvo rašyta apie propagandi
nius vaizdus iš Lietuvos, kuriuos ra
šiusi Irena Nakrošytė - Janutienė ir be kum. 
saiko gyrusi pažangą. Turiu pastebėti, 
kad ji nei vienoj vietoj negyrė sovie
tinio gyvenimo ir nevarė jokios pro
pagandos. Ji tik rodė labai įdomius pa
veikslus iš Lietuvos vietovių, kur lan
kėsi. Daugiausia tai buvo vaizdai savo 
giminių tėviškių, Vilniaus, dainų šven
tės, amerikiečių, apsirengusių tauti
niais drabužiais, kuriuos jos gavo Lie
tuvoje ir pan. I. Janutienė buvo nuva
žiavusi į Panevėžį autobusu be paly
dovo; aplankė savo tėvų gimtinę Ka- 
ružiškius (abu tėvai atvyko Kanadon 
1928 m.) bei kitus gimines ir nakvojo 
Panevėžyje. Vaizdų iš Kauno, Palan
gos, Druskininkų rodė ji nedaug ir tik 
istorinius. Juose nebuvo jokios propa 
gandos — ji nei gyrė, nei peikė, o tik

aiškino, ką žmonės tuose vaizduose 
veikia ir kas jie yra. Ji nebendravo 
nei su J. Paleckiu, nei su A. Snieč-

P. Irena yra gimusi Kanadoj, Mont- 
realy; augo ir mokslus ėjo JAV; Cal
gary gyveno prieš 12 metų ir dirbo su 
lietuviais — nebuvo parengimo, kuria
me ji nebūtų dalyvavusi. Tuo laiku 
Calgary nebuvo jokios lietuvių organi
zacijos. Atsiradus šiek tiek pinigų, bu
vo nutarta steigti Calgary Lietuvių 
Draugiją. Jos pirmieji organizatoriai 
pasirašė ant statuto: Žukas, B. Jauga, 
F. Beniushr.A. Anderson ir I. Nakrošy
tė. CLD ir šiandien tebeveikia.

Mano nuomone, nereiktų rašyti apie 
asmenis, apsilankiusius okupuotoj Lie
tuvoj, jų pačių neatsiklausus, nes tai 
gali pakenkti ten pasitikusiems gimi
nėms.

M. Leščinskas

REAL ESTATE AND INS. LTD.
366 MAIN ST. EAST. JA 8 - 8492 

SIOLO:

• Didžiausią pasirinkimą namą, apartamentu,ūkią, verslą ir t.t.
• Daug gerą pirkėją
• Palanką finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

Per savo keturias įstaigas (85 tarnautojai) aptarnaujam 
Hamiltoną ir apylinkes tiesiogiai.

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD.
aptarnaujam visą Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu

B. Kronas Realtors

VALDYBA. — Balandžio 3 d. šaulių —
Domo ir Juzės Žiogų ūkyje įvyko D. J. A. Valstybės 
L.K. Gedimino šaulių kuopos visuoti- J

® UEP1VIAI PASAULYJE
TAMSUS GAIVALAS SIAUČIA. 

“Draugo” pranešimu, Klevelandas, 
kaip ir kiti didieji miestai Ameriko
je, kenčia nuo tamsiojo elemento. 
Pasidariusios nebesaugios gatvės ir 
parkai. Ten išplėšiami bankai, už
puldinėjami vyrai, moterys ir vaikai. 
Paskutiniu laiku sunkiai nukentėję 
ir lietuviai.

HANS MORGENTHAU, politinių

gryno šiauriečių stiliaus religinio 
meno paminklu. Jis čia liudija, kaip 
kiekviena tauta turi savitą būdą iš
reikšti giliausius savo įsitikinimus... 
Tai lietuvių liaudies religinio meno 
paminklas, — pabrėžia almanachas, 
— kurį yra įkvėpęs gilus tikėjimas, 
viltis ir nepalaužiamas prisirišimas 
prie laisvės... Kiekvienam praeiviui 
jis sugebės prabilti apie lietuvių tau
tos heroizmą, ginant tikėjimą ir 
švenčiausias savo krašto tradicijas”.

vo S. Jakubickas, sekretoriavo Br. 
Dirsė. Nutarta rusiško bolševizmo 
žiaurumus paminėti kartu su Sv. Ka
zimiero parapijos švente, kurios metu 
bus šventinamas naujas kryžius, skir
tas žuvusių pagerbimui Susirinkimas 
iš kuopos iždo paskyrė Delhi lietuvių 
šeštad. mokyklai $20, lietuvių kny
gynui $10 įr jaunimo kongresui $15.
Kuopos pirm. S. Jakubickas šaulių mokslų ir moderniosios istorijos pro- 
centro valdybos vardu apdovanojo 
Saulių žvaigždės medaliais kuopos 
šaulius: Petrą Ąžuolą, Domą Žiogą, 
Stasį Beržinį, Alfonsą Rudoką ir Ge
diminą Rugienį. I kuopos valdybą 
vienbalsiai išrinkti: S. Jakubickas — 
pirm., G. Rugienis — pavad., Alf. Ru
dokas — sekr., V. Pečiulis — ižd., J. 
Rimkus — meno sekcijos vadovas, M. 
Rimkuvienė — šaulių moterų reika
lams. I kontrolės komisiją išrinkti: 
Br. Dirsė, D. Žiogas ir P. Augaitis. 
Po susirinkimo namų šeimininkė š. 
sesė Juzė Žiogienė visą šaulių susirin
kimą pakvietė vakarienei, kurioje da
lyvavo ir svečiai — kuopos garbės 
šaulys kun. dr. J. Gutauskas ir mons. 
V. Balčiūnas.

Š. sesei Žiogienei už šaulišką, lietu- nuolatinis bendradarbis amerikiečių 
višką nuoširdumą ir skanias vaišes 
nuoširdus ačiū. Stepas Jakubickas

fesorius Čikagos universitete, už aka
deminio gyvenimo sienų plačiai pa
garsėjęs kaip Amerikos Vietnamo 
politikos kritikas, pasirašė jaunimo 
peticiją Jungtinėms Tautoms, reika
laujančią Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Prof. Morgenthau yra vi
sos eilės mokslinių ir politinių insti 
tucijų patarėjas ir dalyvis. Jis vado
vauja Amerikos užsienio ir karinės 
politikos studijų centrui Čikagoje, 
yra užsienio santykių tarybos (Coun
cil on Foreign Relations) Niujorke 
narys. 1963-65 m. yra buvęs gynybos 
departamento konsultantas ir valsty
bės departamente 1949,1951, 1963 — 
iki dabar. Prof. Morgenthau yra dau
gelio mokslinių veikalų autorius,

Venecuela
JURGIS BIELIŪNAS, stambus 

Veneeuelos lietuvis prekybininkas, 
su ponia išvyko 3 mėn. atostogų į 
Europą. Aplankys: Italiją, Prancūzi
ją, Vokietiją ir Austriją. Apie birže
lio 29 d. per JAV grįš Venecuelon. 
J. Bieliūnas iš pat jaunystės žinomas 
kaip aktyvus visuomenininkas, Vene- 
cueios Liet. B-nės c. valdybos narys, 
VLIKo įgaliotinis. Kaip prekybinin
kas, jis yra Casa Europa savininkas, 
plačiai žinomas visam krašte.

liberalų spaudoje, dažnas diskusijų

PETRAS JURKENAS, worcesterie- 
tis, vandens pakrančių sargybinis, 
balandžio 8 d. ištraukė iš Quinziga- 
mond ežero 4 jaunuolius, kurie iš už
sidegusio laivelio turėjo šokti į van
denį. Iš jų tik vienas temokėjo 
plaukti. Miesto burmistras Wells rū
pinasi, kad P. Jurkėnas būtų apdo
vanotas už tokį drąsų žygį.

PUTNAMO JAUNIMO STOVYK
LOS STATYBAI paremti koncertas 
rengiamas gegužės 15 d. Maspetho 
parapijos salėje. Programą atliks so
listė Lionė Juodytė su dukra Janina 
ir Niujorko vyrų oktetas.

DR. J. MIKELĖNAS, 80 m. am
žiaus, Lietuvių evangelikų reforma
tų kolegijos garbės pirm, balandžio 
19 d. mirė Čikagoj.

VACL. SIDZIKAUSKAS, VLIKo 
pirm., balandžio 22 d. išskrido Euro
pon, kur išbus 3—4 savaites.

DR. JUOZAS MANELIS išlaikė 
American Board of Surgery egzami
nus, gaudamas diplomuoto chirurgo 
(Board Certified) pažymėjimą. Jis 
vadovauja Illinois Army National 
Guard 108 Med. batalijono daliniui 
ir buvo pakeltas į majoro laipsnį.

DAIL. ALGIS J. ŽALIŪNAS, Los 
Angeles, Calif., pasižymėjęs lietuviš- 

pagerbimo: p.p. Agurkiams, Beniu-' kų parengimų dekoratorius, dirba 
šiams, Blauzdžiui, Dauginams iš St. 
Catharines, Giedraičiams, Jurevičiui,

Rickienei iš Mount Hope, E. Rama
nauskienei, L. D. Stukams, Nijolei 
Stempfer, L. V. Sakevičiams, Sirutie
nei iš Toronto, O. Šarūnienei, M. A. 
Tumaičiams, M. Vulkienei, O. Veng
rienei, A. žilvičiams, S. Zivuckui.

Ačiū už manęs aplankymą ligoninė
je, namuose ar laiškais Toronte: p.p.
A. Arūnienei iš Toronto, Augaitienei,
B. Antanaitienei, A. Kšivickienei, K. 
L. Meškauskams, L. Petrytei, J. Pil
kauskienei, O. Petrūnienei, A. B. Ston- 
kams iš Delhi, E. Sudikui, N. Vitkaus
kaitei iš Toronto, Vitkauskams ir Vait
kui iš Woodstock, E. Vindašienei iš 
Delhi.

Jūsų parodytas nuoširdumas ir už
uojauta mano sunkioje ligoje liks man 
amžinu prisiminimu.

Magdalena Martinkienė

Argentina
SESUO ELENISA, Elenos ir Pra- 

no Buzų duktė, šiemet baigė filosofi
jos ir literatūros studijas Kordobos 
un-te ir gavo profesorės titulą tose 
mokslo šakose. Naujoji profesorė yra 
gimusi 1926 m. Comodoro Rivadavia 
Sarmiento mieste. Baigusi augštesnį 
mokslą Buenos Aires, įstojo į seselių 
kazimieriečių vienuolyną ir išvyko į 
noviciatą Čikagon, kurį baigusi grįžo 
į Buenos Aires. Po to antrą kartą bu
vo išvykusi į Š. Ameriką, Milwaukee, 
tęsti pedagoginių studijų, po kurių 
grižo su pedagogikos licenciato laips
niu. Ilgesnį laiką vadovavo A. Var
tų parapijos mokyklai. Vėliau, moky
dama vaikus Nuestra Sra del Valle 
mokykloje Kordoboje, studijavo Kor
dobos un-te kclbas ir literatūrą, kur 
gavo profesorės titulą. Dabartiniu 
laiku sesuo Elenisa yra paskirta Ro
sario “Republica de Lituania” m-klos 
vedėja.

ATEITININKAI sendraugiai, para
pijos klebonui mons. dr. J. Tadarus- 
kui pavedus, organizuos ekskursiją į 
lietuvių katalikų kongresą ir Šiluvos 
koplyčios pašventinimo iškilmes rug
sėjo 3-4 d.d. Vašingtone. Norintieji 
vykti į šias iškilmes kviečiami iš 
anksto užsiregistruoti pas ateitininkų 
sendraugių skyriaus valdybos narius.

AUGŠUEJI SVEČIAI — vyr. skau 
tininkai O. Zailskienė ir Br. Juodelis 
aplankė mūsų skautus bal. 24, šv. Jur
gio šventės proga. Skautai gausiai da
lyvavo pamaldose, kurių metu mons. 
dr. J. Tadarauskas pasakė nuoširdų, 
pamokantį pamokslą. Svečiai, dėl ne
palankaus oro, atskrido pavėluotai. 
Jiems buvo surengtas iškilmingas pri
ėmimas Jaunimo Centro salėje. Padė
kos ordinu su rėmėjo kaspinu LSS 
pirmijos buvo apdovanotas mons. dr. 
J. Tadarauskas, kuris pasižymėjo mo
raline ir materialine parama viso rajo
no skautams. Ordiną įteikė vyr. skauti
ninke O. Zailskienė. Skautės už daly
vavimą lituanistiniame konkurse ir 
pavyzdingą skautavimą buvo apdova
notos garbės ženklais. Keletas vadovių 
buvo pakeltos į augštesnius laipsnius, 
jų tarpe ir jaunesnės kartos. Irena Jo- 
kūbynienė pakelta. į paskautininkės 
laipsnį.

Malonu buvo klausytis vyr. skauti- j Krakauskams iš Toronto, Kalvaičiams,. 
ninkės nuoširdžių, motiniškų žodžių,; Kudžmienei, Lekučiui, Mačiulaičiams, 
paskatinančių ir pamokančių tiek Matukaičiams, Petraičiams, Sifiliams, 
skautes, tiek vadoves. Gražių minčių! Sakalauškui, Tribinavičiams.
išgirdome ir iš skautininko lūpų. Ofi-j Jūsų parodytas nuoširdumas mūsų 
cialią dalį gražiai ir sklandžiai pravedė širdyse pasiliks neužmirštamai — 
brolis V. Verbickas. Programoje gavo i Albina ir Jonas Adomaičiai
pasireikšti visi vienetai. Svečiai buvo;------------------------------------------------------
pavaišinti vyr. skaučių draugovės pa- : ^ ‘ e
ruoštais pietumis, kurių metu vadovai i bau it 5. Mane, Ont.

į ATSAKYKIME Į ANKETĄ. —Apy
linkės valdyba išsiuntinėjo visiems 
apylinkės lietuviams laiškus su anke-

NAUJAI IŠRINKTOJI dvejų metų ta atsiklausdama dėl savos salės ar 
terminui apylinkės valdyba pasiskirs- Lietuvių Namų statymo bei pirkimo.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą dvidešimties metų vedybinio 
gyvenimo sukakties paminėjimą ir gra
žią vertingą dovaną. Ypatinga padėka 
iniciatoriams p. p. Dervaičiams už už- 
prašymą šv. Mišių ir už tokį malonų 
priėmimą visų savuose namuose.

Taip pat dėkojame visiems atsilan
kiusiems ir prisidėjusiems prie mūsų

Sveikame kūne — sveika lietuviška turėjo progos pasidalinti mintimis 
« — — —— —— — — — 1 i A-J i iv* 'dvasia! HLSK Kovas valdyba

AR JAU “KULTŪRINIO BENDRA- 
VTMO” PRADŽIA? Gegužės mėnesio 
pirmąją “Delta” kino teatre, taip vad. 
Lietuvių Namuose, buvo rodomi du | 
bolševikijoj gaminti lietuvių kalba fil
mai “Karas ir meilė” ir “Kol nevėlu”. 
Pora dienų iš eilės vietiniame laikraš
tyje “The Hamilton Spectator” kino 
skelbimų skyriuje buvo reklamuojama 
“Lithuanian Show” ir filmų apibūdini
mas lietuvių kalba (deja, sudarkyta — 
“lietuviški jūdžiai”!)

Turint galvoj, kad kinas “Delta’v yra 
išnuomotas pašaliniam asmeniui, to
dėl, pagal nuomos sutartį, jis yra fak
tiškas tų patalpų šeimininkas ir jo rei
kalas kokius bei iš kur filmus jis par
sigabena ir rodo. Nekalbant apie filmų 
meninę ir estetinę vertę, tenka tik pa
stebėti, kad pirmajame ištisai rezgiasi 
neįtikinanti bolševikinė propaganda, 
gi antrajame mėginama sudaryti juo
ko iš girtuokliavimo. Nejučiomis kyla 
klausimas, ką bendro turi demonstruo
tų filmų dvasia, vietos laikraštyje pri
statyta kaip “Lithuanian Show”, su 
vietinių lietuvių nuotaikomis ir jų pa
žiūromis reprezentuojant savo tautą? 
Kas yra skyręs šimtinę kitą ar daugiau 
Lietuvių Namų įsigijimo reikalui, var
gu ar pramatė, kad to vardo patalpose 
rastų vietos bolševikinė propaganda. 
Deja, reikalai susiklostė tokia krypti 
mi, kad jau dabar šėrininkai turėtų su
simąstyti. Jzp.

apie laimėjimus ir trūkumus, kurių,! 
deja visur yra. širvintietė

’ tė pareigomis: pirmininkas Krištolai- ■ Tame laiške paminėta, kad vienas rė
tis Juozas, vicepirm. Skripkutė Liuci
ja, sekr. Prunskytė Danguolė, ižd. 
Juozapavičius Alfonsas, parengimų 
vadovas Mikšys Kazys, parengimų va
dovo padėjėja Babeckienė Aldona, 
jaunimo skyriaus vadovas Mureika: mas visuotinis susirinkimas galuti- 
Tadas. Visais bendruomenės reikalais 
prašoma kreiptis į pirmininką 103 
Edith Ave., tel. 389-2140.

Valdyba

mėjas, kilnus lietuvis, kuris duoda 
tam reikalui net $5.000, ir jei atsiras 
daugiau tuo reikalu suinteresuotų ir 
nešykščiu tautiečių, nesigailinčių tam 
reikalui didesnės sumelės, bus šaukia-

A.A. PETRAS JUKNEVIČIUS, 47 
m. amžiaus, staiga mirė balandžio 28 
d. Nuliūdime liko žmona Lidija, sū
nūs Petras, Jurgis ir duktė Marija. 
Palaidotas gegužės 2 d. iš lietuvių baž
nyčios Hamiltono miesto kapinėse.

sta- 
o 4

tau-

ATEITININKŲ METINE ŠVENTE 
įvyks gegužės 21 ir 22 d.d. šeštadienį, 
gegužės 21 d., skirtas moksleiviams 
ateitininkams: 3 v. p.p. parapijos sa
lėje bendras susirinkimas, o vakare 
— ten pat susipažinimo vakaras. Sek
madienį, gegužės 22, 11 vai. iškilmin
gos pamaldos. Tuoj po pamaldų bus 
padėtas vainikas prie kryžiaus, skirto

PADĖKA
Ilgoje savo ligoje patyriau daug 

nuoširdumo ir artimo meilės iš dau
gelio tautiečių, kuriems norėčiau iš
reikšti gilią padėką.

Didžiausia mano padėka tenka prela
tui dr. J. Tadarauskui už manęs lanky
mą namuose, už atlaikytas šv. Mišias 
operacijų dienomis bei sekmadieniais 
ir už visas maldas.

Dėkoju už rūpestingą gydymą ir 
priežiūrą dr. O. Valaitienei.

Giliausią padėką reiškiu už manęs 
globojimą namuose: p. E. Inkratienei, 
p. L. Stukienei, p. A. Kontauskienei.

Nuoširdų ačiū reiškiu už manęs lan
kymą ir dovanas bei gėles: p.p. G. P. 
Breichmanams, O. K. Celiauskams, P. 
J. Cypams, O. Celkienei, O. čiukienei, 
E. J. Inkratams, A. Kontauskienei, A. 
J. Kanavams, O. Kačinskienei, A. Le- 
vinskienei, V. A. Mažeikoms iš Delhi, 
•E. Milašienei, O. Puodžiūnienei, H.

niam sprendimui bei plano nustaty
mui. Iki šiol iš 48 anketų su apmokė
tais ir atgal adresuotais vokais gauta 
tik 15 atsakymų. 9 atsakymai yra tei
giami su piniginiais pažadėjimais $11.- 
600 sumai, 2 atsakymai už namų 
tymą be piniginio pasižadėjimo, 
atsakymai neigiami.

Apylinkės valdyba prašo visus
tiečius, kurie iki šiol dar neatsakė, 
atsiliepti, nesvarbu koks atsakymas 
bebūtų. Malonėkite minėtus laiškus 
galimai greičiau grąžinti. Toks reika
lo ignoravimas neša visai mūsų bend
ruomenei nuostolį, šiuo laiku visos 
Bendruomenės pinigai yra laikomi ei
namoje sąskaitoje, už kuriuos gauna
ma 2% palūkanų mažiau kaip termi
nuotoje. Apylinkės valdyba, negavusi 
atsakymo iki šio mėnesio pabaigos, 
visus neatsakytus laiškus laikys kaip 
nepritariančius savų namų įsigijimui. 
Gana dažnai mes E?tuviškoje spaudo
je matome žinutę iš “mūsų miesto”, 
kad čia uždarbiai stovi jei ne pirmoje, 
tai ne žemiau kaip trečioje vietoje vi
soje Kanadoje, bet kai kyla reikalas 
prisidėti prie lietuviškos veiklos stam
besne pinigų suma, liekame labai 
turtingi ir net šykštūs. V. S.

General Electric b-vėje. Jis paruošė 
originalų virtuvės projektą, kurį ap
rašę “Home” žurnalas, einąs priedu 
prie “Los Angeles Times” dienraš
čio. Spalvota virtuvės nuotrauka bu
vo patalpinta žurnalo viršelyje, o dar 
keletas nuotraukų — planas ir pa
ties A. J. Žaliūno fotografija — ki
tuose puslapiuose.

POVILAS DARGIS vėl perrinktas 
SLA pirmininku, o dr. S. Biežis, il
gametis SLA daktaras-kvotėjas toms 
pačioms pareigoms.

DR. A. RAZMA, Liet. Fondo pirm., 
kovo 19 d. lankėsi Ročesteryje, kur 
jo garbei LF nariai suruošė vakarie
nę. Ta proga įstojo į Fondą nemaža 
naujų narių.

“LIETUVOS LIAUDIES MENO 
PAPUOŠALAS MŪSŲ KALNUOSE” 
— tokia antrašte rašinį įsidėjo Aos- 
tos slėnio (š. Italijoj) Almanachas, 
kuris apžvelgia žymesnius šios pro
vincijos meno paminklus. Lietuviš
kas kryžius Aostos Alpių kalnuose 
buvo pastatytas praėjusią vasarą lie
tuvių saleziečių gimnazijos vadovy
bės bei auklėtinių iniciatyva. Kryžius 
yra aštuoniu metrų aukščio. Jis išky
la didingojo červino kalno papėdėje 
ir jau yra suspėjęs patraukti ne tik 
vietinių žmonių, bet ir gausių viso 
pasaulio turistų dėmesį. Tas lietu
viškas kryžius, — rašo tarp kita ko 
Aostos almanachas,—praturtino mū
sų slėnį nauju, nuostabiai gražiu,

Australija
KUN. P. BUTKUS rašo: “... kalė

dojant tolimiausioj filialėj—Wollon- 
gon, rodos, pavyko uždegti viltingą 
žiburėlį. Gausios šeimos motina mo
kytoja R. Lokienė sutiko aukotis ir 
dirbti su lietuvių vaikučiais, o Čer
niauskas pažadėjo savo naujame pa
state priglausti šią mokyklą — įtai
syti lentą bei suolus. O kadangi jau 
kovo 13 d. buvo numatyta mokslą 
pradėti, tai palikau visiems ir po lie
tuvišką elementorių. Dabar tik reikia 
mielų tėvelių gero sutarimo pasiva
duojant nuvežti vaikučius, o taip pat 
ištvermės ir aukos dvasios, kad šis 
viltingas žiburėlis neužgęstų”.

ŽUVO JAUNUOLIS. Kovo 18 d. 
auto nelaimėje Žuvo Algis šniras 22 
m. amžiaus. Nelaimės priežastis dar 
nevisai išaiškinta. Jis važiavo su sa
vo draugu latviu pasivažinėti. Už Es- 
sendon’o aerodromo prie vieno kelio 
rastas apsivertęs automobilis, Algis 
šniras negyvas, o jo draugas sužeis
tas. Sužeistasis latvis nuvežtas į ligo
ninę, bet ir jis negali paaiškinti, kaip 
toji nelaimė įvyko. Algis šniras stu
dijavo elektrą ir dirbo prie skaitytu
vų. Paliko liūdinčius tėvus ir seserį 
Birutę. Palaidotas kovo 21 d.

SYDNEJAUS LIET. “DAINOS” 
CHORAS kovo 11 d. išsirinko naują 
v-bą: pirm. E. LaŠaitis, sekr. Pr. Na- 
gys, ižd. V. Stasiūnaitis. Išrinkti ir 
balsų seniūnai: sopranų — p. Jan- 
kienė, altų — J. šarkauskienė, teno
rų — P. Ropė ir bosų — A. Lingė. 
Gaidų tvarkytoju pakviestas A. Vine- 
vičius.

JUZE JARMALAVIČIENE, su
laukusi 102 m. amžiaus, mirė kovo 21 
d. Sydnėjuje. Palaidota kovo 23 d. 
Sydney Rookwood kapinėse. Prieš 
porą metų ji šventė 100-tąjį gimta
dienį. Tada ją pasveikino ne tik 
Australijos valdžia ir augšti imigra
cijos pareigūnai, bet ir Anglijos ka
ralienė Elzbieta II.

Paruošė Pr. Al.

RODNEY, Ont.
GRAŽIAI PAMINĖTA Motinos Die- savo mokytojo J.

na Liet. Namuose. Sveikinimo kalbas akomponuojamas G. Ignaitytės, padai- 
pasakė: 
ir čekį 
Rodney 
Butkus.
tos

ne-

Statkevičiaus ir

Telefonas JA 8-0511

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA 
21 Main Street East, Room 203 —
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičią 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolą draudimas. Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: pirmodieniois, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vak ryto — 3 vai. 
po p*h|, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų ir S vai.

OTTAWA, Ont.
ATVYKSTA HAMILTONO “AUKU

RAS” Motinos Dieną Otavos lietuviai 
paminės gegužės 15, sekmadienį: 12 
vai. pamaldos, kurias atlaikys specia
liai kviestas iš Montrealio svečias kun. 
G. Kijauskas, S.J.; 13 vai. sueiga, ku
rioje paskaitininku maloniai sutiko 
būti taip pat svečias kunigas. Po pas
kaitos — meninė dalis, kurios pradžio
je pasirodys mūsų pats jauniausias at
žalynas, o po to, pamatysime Hamilto
no ‘ Aukuro” atskirų scenų iš “Gulbės 
giesmės” pastatymą. Yra ypatingai 
džiugu pažymėti, kad nepavargstanti 
“Aukuro” vadovė ir režisorė p. Kuda
bienė, talkinama kelių bendraminčių, 
kurie laisvi tą savaitgalį nuo darbo,

kun. dr. J. Gutauskas (įteikė 
L. Namų įsigijimo proga) ir 
- Londono apyl. atstovas p. 
Sudėtine paskaitą skaitė vie-

jaunimas: A. Naruševičiūtė, V. 
Nargėlas, R. Jocius. Londono jaunimo 
ansamblis, diriguojamas kun. B. Pace- 
vičiaus ir akomponuojamas p. Braz- 
lauskaitės įspūdingai padainavo visą 
eilę liet, kompozitorių dainų. Taut, 
šokių grupė, vad. p. Chainauskienės, 
guviai pašoko Lenciūgėli, Malūną ir 
kt. Gražiai pasirodė ir vietinė Dr. V. 
Kudirkos šeštad. mokykla. Jos moki
niai, L. Gaidauskaitė, D. Ciparis, A. 
Rastapkevičius, vad. mokyt. J. Statke- 
vičiaus, inscenizavo Vyt. Tamulaičio 
“Smuikininką”. Mokinių choras, vad.

ryžosi atvykti į Otavą ir pradžiuginti 
mus dailiojo žodžio menu. Visi Ota
vos, jos artimesnių ir tolimesnių apy
linkių lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti. Savo atsilankymu pagerbsime 
svečią kunigą, kuris pirmą kartą Ota
vos lietuviams atlaikys pamaldas, o 
taip pat turėsime malonią proga pama
tyti ir išgirsti jau antrą kartą Otavoje 
“Aukuro” menininkus. Pabaigoje bus 
suneštinės vaišės - kavutė. Vieta: Ar
kivyskupijos rūmų salė (Parent ir 
Guiges g vių kampas). A. Paškevičius

navo tris dainas. Deklamavo: Z. Ras- 
tapkevičiūtė, R. Ciparytė ir p. Narbu
tų mažiausioji dukrelė.

Rodney - Londono jaunimo ansamb
lio vadovai kun. B. Pacevičius, p. 
Chainauskienė ir vietos mokyklos mo
kytojas buvo apdovanoti dovanomis. 
Mokyklos mokslo metų baigimo proga 
už gerą mokymąsi mokytojas įteikė do
vanų po knygą Gražinai Ignaitytei, Zi
tai Rastapkevičiūtei ir Laimai Gai- 
dauskaitei. Vaišėms vadovavo p. Jo
cienė, talkinama kitų ponių.

Visiems programos dalyviams reiš
kiu padėką, taipgi p.p. Cipariams už 
leidimą naudotis jų pastoge pradžioj 
mokslo metų, kol mokykla persikėlė į 
lietuvių namus ir už padėjimą paruoš
ti inscenizavimo “Smuikininkas”; p. V. 
Ignaičiui už patarimus ruošiant melo
deklamaciją “Stoviu aš parimus”. De
koracijas šiai melodeklamacijai paruo
šė Dr. V. Kudirkos šeštad. mokyklos 
mokinė Daiva Gaputytė — busimoji 
dailininkė. J. Statkevičius

Bell Telephone Co. Kanadoje 
šių metų pirmą ketvirti turėjo 
$21.508.587 pelno. Praėjusių

I metą tame pačiame laikotarpyje
I neina fnMta eon 'tctpelno turėta $20.356.767.
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Vyriausiąjį skautininką Br. Juodelį sveikina bene jauniausias To
ronto skautas - vilkiukas, padedamas tuntininko K. Batūros

Nuotr. S. Dabkaus

Beprocentines gyvybės apdraudos paskolos
Montrealio “Lito” valdyba nu

tarė įvesti naują paskolų rūšį —

KA DUODA JUMS OMSIP?
TERMINAS ĮSIREGISTRUOTI PRATĘSTAS 

IKI GEGUŽĖS 16DIENOS
Ontario prov. vyriausybė įstei

gė visiems Ontario gyventojams 
prieinamą sveikatos apdraudos 
planą, kuris oficialiai vadinamas 
Ontario Medical Services Insu
rance Plan (OMSIP). Ši apdraudė 
apima visus medicininius patar
navimus:

• Gydytojo vizitus namuose, jo 
įstaigoje ar ligoninėje.

• Ligos nustatymą bei jos gy-

mais nuo sutarties gavimo dienos.
Standartinė Medical Services 

Insurance sutartis gali būti panai
kinta jei nebus sumokėtas mokes
tis per 30 dienų nuo nustatyots 
mokėjimo datos? Kaikuriais atve
jais, nepajėgęs sumokėti laiku dėl 
netekimo darbo ar kitų priežas
čių, gali prašyti, kad sutartis ne
būtų nutraukta.

Viso OMSIP nariai gaus regis-

beprocentines gyvybės apdraudos 
paskolas. Jos bus labai, naudin
gos visiems vidutinio amžiaus na
riams, kurie iki 55 m. amžiaus 
nori savo sąskaitoje turėti $2000. 
Mat, už po 55 metų amžiaus įdė
tas santaupas draudimas pradeda 
mažėti. Tačiau gyvybės apdrau
dos paskolos bus naudingos ir vi
siems tiems, kurie nori nejučio
mis per 10 metų susitaupyti tam 
tikrą sumą ir priedu turėti pigų 
gyvybės draudimą.

Beprocentinių gyvybės apdrau
dos paskolų gavimo sąlygos yra 
sekančios: 1. Imdamas šios rūšies 
paskolą narys gauna gyvybės 
apdraudą dvigubai paskolos su
mai. Paskolai gauti jokių garan
tijų nereikia, išskyrus paskolos 
raštelio (promisory note) pasira
šymą. Paskolai apdrausti narys 
visą pasiskolintą sumą tuoj pat 
įdeda į savo indėlių sąskaitą. In
dėlio ir paskolos draudimo pre
miją apmoka “Litas”, todėl visi 
nario mėnesiniai mokėjimai eina 
į paskolos likvidavimą arba, tiks
liau sakant, į jo indėlį kuris buvo 
įrašytas į jo sąskaitą pilnoje su- 

; moję paskolą paėmus. 2. Gyvybės 
i apdraudos paskolos duodamos 
$500, $1000, $1500 arba $2000 
sumomis. Paimtų paskolų padidi
nimai arba sumažinimai nelei
džiami. 3. Paskolas gali gauti na
riai, turį teisę būti draudžiami 
pagal “Lito” turimą draudimo

polisą ir dar nesuėję 50 metų 
amžiaus. 4. Visos paskolos turi 
būti sumokėtos prieš sueinant 
60 metų amžiaus. 5. Ilgiausias pa
skolos terminas yra 10 metų. 6. 
Visos paskolos yra beprocentines 
ir mokamos kas mėnesį išeinant 
iš 10 metų paskolos amortizaci
jos. 7. Praleidus mėnesinį mokė-' 
jimo terminą, skola nurašoma 
nuo skolininko indėlių arba ei
nam. sąskaitos. 8. Nariui nutrau
kus paskolos mokėjimus prieš 
terminą, likęs nesumokėtas pa
skolos balansas nurašomas nuo 
jo indėlio sąskaitos. Jeigu pa
skola nutraukiama pirmųjų pen
kių metų laikotarpyje, tai “Li
tas”, nurašydamas paskolą, sau 
atsiskaito CUNA b-vės sumokėtą 
už jo indėlį ir paskolą draudimo 
premiją. 9. Už iš gyvybės apdrau
dos paskolų įdėtus indėlius di
videndai nemokami ir tie indėliai 
nariui neišmokami iki pilno pa
skolos apmokėjmo arba jos mo
kėjimo nutraukimo. Paskolos 
mokėjimą užbaigus, dividendai 
mokami ir indėlio išėmimas lei
džiamas. 10. Visos šios rūšies pa
skolos draudžiamos CUNA bend
rovėje pagal turimą polisą ir vi
si CUNA pakeitimai galioja ir 
“Litui”, ir skolininkams. 11. Mė
nesiniai mokėjimai per visus 10 
metų šioms paskoloms yra sekan
tys: nuo $500 — $4.17, nuo $1000 
— $8.34, nuo $1500 — $12.50, 
nuo $2000 — $16.67.

Pavyzdys: narys paima $2000 
paskolą ir įdeda į indėlių sąskai

tą, mokėdamas skolą po $16.67 į 
mėnesį arba per 10 metų $2000.- 
40. Tuo būdu narys gauna $4000 
gyvybės apdraudą, kadangi “Li
tas*’ apdraudžia ir indėlį ir sko
lą. Mirties atveju jo įpėdiniai 
gautų $2000 indėlį plius $2000 
draudimo, taigi — $4000, o jo 
skolą “Litui” apmokėtų taipgi 
draudimo bendrovė. Baigęs mo
kėti skolą, narys turėtų susitau
pęs $2000 indėlį ir kartu visą lai
ką turėtų $4000 draudimą be jo
kių išlaidų.

Beprocentinių gyvybės draudi
mo paskolų paslaptis glūdi de
vintame šių sąlygų punkte, pagal 
kuiį už jį iš gyvybės apdraudos 
paskolų įdėtus indėlius nemoka
mi dividendai. Suprantama, kad 
jų “Litas” ir negali mokėti, ka
dangi visa paskola ir indėlio ope
racija yra “popierinė” ir jokių 
naujų pinigų “Lite” iš to neatsi
randa. Viskas paremta draudi
mu. Tačiau nariui numokant pa
skolą tie pinigai atsiranda ir juos 
“Litas” naudoja savo apyvartai 
nemokėdamas dividendų. Per 
pirmuosius 5 metus iš skolininko 
įmokėtų sumų, skaitant už jas 
5%, nesusidaro pakankamai net 
draudimo premijos ir administra
cijos išlaidoms apmokėti. Tačiau 
po 5 metų svarstyklės nusvyra į 
antrą pusę ir paskola “Litui” 
pradeda apsimokėti. Tačiau viso
kiu atveju ši paskolų rūšis yra 
daugiau patarnavimo, negu pel
no reikalas.

Pilnai per 10 metų išmokėtos 
paskolos ir indėlio draudimui bei 
“Lito” administracijos išlaidoms, 
padengti susidaro tik 2.5% palū-

PARLAMENTAS SUKASI TUŠTUMOJE
“Kanados parlamentas sukasi 

tuštumoj” — pareiškė neseniai 
kalbėdamas Montrealy jaunatviš
kas ministeris be portfelio John 
Turner. “Dabartinė padėtis ver
čia tikėti, kad mes esame liūdi-j 
ninkais išnykstančios generacijos 
mirtinos kovos. Mes paveldėjome 
ginčus iš kitos eros ir ši padėtis 
negali būti ilgiau toleruojama”. 
Tai esą kyla iš to, kad parlamen
tas neatstovauja jaunajai kartai. 
Iš 265 atstovų tik 45 esą jaunesni 
kaip 40 m., tuo tarpu krašto gy
ventojų amžiaus vidurkis esąs 25 
m. Tai reiškia, kad krašto vidur
kis parlamente nėra atstovauja
mas. Debatai yra tapę asmenų dis
kusijom, ir padėtis pasiekė tašką, 
kur vyrauja cinizmas. Tai jau blo
gai”.

Paskaitęs tokias ministerio pa
stabas, norom nenorom galvoji ir 
apie mūsų lietuvių vidurkio atsto
vavimą įvairiuose veiksniuose; 
jieškai paralelės tarp šio krašto ir 
išeivijos nykstančių generacijų ir 
toli nejieškodamas atrandi minė
tas liūdnas apraiškas, v.

Sovietų keleivinis laivas, pava
dintas kapitalisto poeto Puškino 
vardu, susilaukė toxio karališko 
sutikimo Montrealio uoste, kad 
net komisaro akys galėjo paža
liuoti — rašė panašiais žodžiais

kanų, kurias narys galėtų gauti 
kaip dividendus už savo įmokėtas 
sumas. Užtat geresnio ir pigesnio 
draudimo neįstengs pasiūlyti jo
kia kita draudimo bendrovė

P. Rudinskas, “Lito” vedėjas

vietos spauda. Tai pirmas rusų 
keleivinis laivas Montrealy, ne
bent jų keleiviniai laivai čia lan
kėsi prieš Jacques Cartier... Puš
kinas šią vasarą iš viso lankysis 6 
kartus iš Leningrado į Montreal! 
ir, be abejonės, darys konkurenci
ją kitom laivų linijom. “The Ga
zette” šiam įvykyje įžiūri naują 
sovietų žingsnį suartėti su Vaka
rais ir Kanada. Mums įdomu, kad 
sovietinė linija pavadinta “Baltic 
Steamship Lines”. Jau vasario m. 
spaudoj paskelbtam aprašyme ir 
pridedamoj nuotraukoj matėm 
laivo rusą kapitoną ir kanadiečių 
firmos atstovą, žiūrinčius į katalo
gus, kur ant vieno aiškiai matyti 
užrašas “Vilnius”, ant kito “Ri
ga”. čia peršasi dvi galimybės: 
arba rusai patys nesugeba pasiga
minti patrauklių turistams katalo
gų apie Leningradą ar kitą mies
tą, arba praktiškais sumetimais 
karčiai nuryja savo pirmavimo 
maniją, norėdami vakariečiams 
nekaltai pristatyti Lietuvą ir Lat
viją, kaip integralines rusų impe
rijos dalis, v.

LaSalle miesto valdybai, pava
dinusiai vieną gatvę Rue Lithua
nia, atsidėkoti yra kilęs sumany
mas suruošti priėmimą, kur bus 
galima arčiau lietuvių reikalus 
pristatyti. Tikimasi, kad ne tik La 
Salle gyventojai, bet ir visi Mont
realio lietuviai dalyvaus ir suma
nymui pritars. Tik asmenys, darę 
žygių lietuviškam gatvės vardui 
išgauti, žino, kaip sunku yra ką 

■ nors atsiekti, kai gyvename užsi- 
! darę savam rately, v.

dymą, taip pat gydymą sužeidi
mų, lūžimų ir išnarinimu.

• Diagnozę, priešoperacinį slau
gymą bei gydymą, operacijas, po
operacinį slaugymą, anesteziją, 
rentgeną diagnozei, operacinius 
ir kitus patarnavimus.

• Kaikuriuos chirurginius dan
tų patarnavimus ligoninėse.

’ • Medicininę gimdyvių priežiū
rą — prieš ir po gimdymo.

• Specialistų paslaugas, jeigu 
esate pas juos nukreipti jūsų gy
dytojo.

OMSIP apima tiktai gydytojų 
paslaugas, todėl neapmoka: vais
tų, slaugymo, greitosios pagalbos 
patarnavjmo, dantų gydymo, aki
nių ir dirbtinių kūno dalių.

Į OMSIP apdraudą taip pat ne
įeina šie specialūs patarnavimai:

• Sveikatos patikrinimas, susi
jęs su prašymu apdraudai, viza, 
darbo gavimu, priėmimu į mo
kyklą, stovyklą ar draugiją.

• Grupinis skiepijimas, akių 
patikrinimas, patarimai telefonu^ 
gydytojo kelionės išlaidos.

• Patarnavimai, kurie nėra su
siję su sveikata, kaip pvz. kosme
tinio pobūdžio.

• Gydytojų patarnavimai, tvar
komi kitų federacinių arba pro
vincinių nuostatų, kaip gynybos 
ministerijos ir darbininkų kom
pensacijos.

Pastaba. OMSIP nemoka už li
goninę, nes tai papildoma apdrau- 
da. kuri neatstoja Ontario ligoni
nės apdraudos.

Kiekvienas Ontario gyventojas 
gali pasirašyti OMSIP sutartį. 
Blankai gaunami šiuo adresu: Me
dical Services Insurance Division, 
Department of Health, 135 St. 
Clair Ave. West, Toronto 7.

Ši sutartis duoda teisę pasira
šiusiam? ir jo šeimos nariams pa
sinaudoti visais OMSIP patarnavi-

tracijos korteles.
Jūs galite betkada nutraukti 

OMSIP sutartį. Vyriausybė taip 
pat gali nutraukti sutartį dėl ne
sumokė jimo, suklaidinimo, netei
singo pasinaudojimo patarnavi
mais ar po trijų mėnesių išsikėlus 
iš Ontario provincijos. Kaikuriais 
atvejais apdraudą turįs gali pa
duoti apeliaciją tarybai, išsky
rus nesumokėjimo atvejus.

Gydytojų sąskaitos gali būti ap
mokamos dvejopai:

1. Jūsų gydytojas gali pasiųsti 
sąskaitą tiesiai į OMSIP; tai pato
giausias būdas, kuriuo, tikimasi, 
visi gydytojai naudosis.

2. Gydytojas gali sąskaitą jums 
perduoti. Tuo atveju galite patys 
apmokėti sąskaitą ir pakvitavimą 
siųsti į OMSIP arba pasiųsti dar 
nesumokėtą sąskaitą. Kiekvienu 
atveju OMSIP sumokės nustatytą 
kainą.

Jei gydytojas nepasako, kiek 
reikės mokėti už patrnavimus, 
patys pasiklauskite.

Jei apsidraudusiam reikėtų pa
sinaudoti šiuo planu išvykus už 
Ontario provincijos ribų, OMSIP 
sumokės pagal nustatytą Ontario 
apdraudos tvarką.

Už medicininius patarnavimus 
OMSIP mokės 90% dabar nusta
tytų Ontario Medical Association 
kainų. Dauguma gydytojų šį atly
ginimą pripažįsta kaip pakanka
mą.

OMSIP pratęsė įsiregistravimo 
laiką iki gegužės 16 d. Jei iki šio 
laiko nebūsite įsirašę, jūsų drau
dimas neįsigalios nuo liepos 1 d. 
ir reikės laukti tris mėnesius nuo 
įsiregistravimo dienos.

Daugiau informacijų galite 
gauti rašydami: Medical Service 
Insurance Division, Ontario De
partment of Health, 135 St. Clair 
Ave. West, Toronto 7, Ont.

Prašo neaugštinti Stalino
XXIII sovietų kompartijos 

kongreso išvakarėse Kremliuje 
ėjo užkulisiniai ginčai tarp “pro- 
gresistų” ir “dogmatistų”, tarp 
kitko ir dėl Stalino, bet tas gin
čas užkliuvo už Kinijos — Sov. S- 
gos konflikto. Nors kongresas de- 
stalinizacijos klausimo nebuvo 
Įtraukęs į darbotvarkę, tačiau yra 
ženklų, kurie rodo, jog destalini- 
zacijos procesas bus sulaikytas, o 
25 sovietų žymiųjų intelektualų 
atsišaukimas į Brežnevą rodo, 
kad tokio “rūgimo” esama sovie
tų visuomenėje, kad vieni Staliną 
geru žodžiu prisimena, o kiti jį 
laiko baisiu, kruvinu tironu ir bi
jo staliniško teroro atgimimo.

Ne be sąryšio su užkulisiniais 
ginčais tarp liberalizacijos šali
ninkų ir jų priešų buvo sovietinio 
žurnalo “Novosti” korespondento 
Prancūzijoje Dadiants straipsnis 
prancūzų laikraštyje “Le Mon
de”. Tą straipsnį išprovokavo 
protestai dėl rašytojų Siniavskio, 
Danielio nuteisimo. Dadiants ne
supranta, kodėl Vakarai gina 
“šmeižikus” ir “bailius”. Paster
naką ir Jevtušenko pagiria, kad 
šie pastarieji nesislapstė pseudo
nimuos, kaip Siniavskis ir Danie- 
lis. Toliau Dadiants aiškina, kad 
buržuazinės laisvės sąvokos nėra 
sovietuose, kaip tai matyti iš Sov. 
Sąjungos konstitucijos ir Markso 
raštų.

Dadiants rašo, kad socialistinė
je visuomenėje žodžio laisvė bai
giasi ten, kur prasideda antisovie- 
tinė arba antikomunistinė propa
ganda.

25 sovietų intelektualai kolek
tyviu raštu perspėjo savo vyriau
sybę, kad nerehabilituotų Stalino. 
Tas raštas vra adresuotas Brežne

vui ir pasirašytas žinomų rašyto
jų, Nobelio ir Lenino (seniau 
Stalino) premijų laimėtojų. Ta
me laiške jie perspėja Brežnevą 
bei partijos vadovybę, jog būtų 
labai rizikinga kelti Stalino reha- 
bilitacijos, kad ir dalinį klausimą. 
To laiško pasirašytojų tarpe yra 
mokslininkai Igor Tamm, Nobe
lio premijos laimėtojas, Piotr Ka- 
pica ir Andrėj Zacharov, iškilūs 
atomo fizikai, Ivan Marshi, rašy
tojas ir buvęs karo metu ambasa- 
darium Anglijai, Konstantin Pau- 
stovski, 78 metų rašytojas, Viktof 
Nekrasov ir Valentij Kotajev, ra
šytojai Lenino premijos laurea
tai Maja Pliseckaja, garsi baleri
na. Nemaža pasirašytojų dalis 
yra Stalino laikotarpyje buvus 
konclageriuose. To laiško autoriai 
turėjo pripažinti, jog neviskas bu
vę bloga prie Stalino, bet pabrė
žia, jog neišmintinga grąžinti dis
kredituotu praeities metodu.

J. Gbs.

Raktai vagių rankose 
Pašto dėžių užraktai visoje Kana
doje buvo gaminami kalėjimų 
šaltkalvių dirbtuvėse, ir niekam 
nė į galvą neatėjo, jog kaliniai 
gali pasigaminti raktus, kuriais 
pasinaudos išėję iš kalėjimo.

Taip atsitiko, ir dabar Kanados 
naštas yra atsidūręs keblioj būk
lėj, nes žūsta ne vien laiškai, bet 
ir paštu siunčiami čekiai, kuriuos 
vagys pasiima. Turėdami origina
lius parašus ant išvogtų čekiu, va
gy* i’ios falsifikuoja ir padirba 
netikrus čekius, dėl kurių Kana
dos H "kai turėto daug nuosto
lių. Užraktų pakeitimas visose 
našto dėžėse kainuotu Kanadai 
$600.000.

OMSIP įsiregistravimo laikas 
pratęsiamas iki gegužės 16-tos
Ontario sveikatos ministeris Dr. M. B. Dymond pranešė, kad provincijos gyventojai dar 
galės pilnai pasinaudoti Ontario Medical Services Insurance planu nuo liepos 1 dienos, 
jei bus įsiregistravę iki gegužės 16 dienos.

"Šis planas turi pdsisekimą", —- pareiškė ministeris. — "Padavusių prašymus
skaičius jau yra pralenkęs 1,100,000 mūsų piliečių."

Dr. Dymond toliau pareiškė, 
kad dar didelis gyventojų skai
čius nori įsijungti į OMSIP, bet 
dėl įvairių priežasčių negalėjo 
nustatytu laiku -užpildyti pra
šymų. Todėl įsiregistruoti • į 
OMSIP laikas yra pratęstas dar 
dviem savaitėm, kad žmonės 
galėtų būti padengti draudos, 
kai šis planas įsigalios nuo lie
pos 1 d.

“Gegužės 16-oji yra galutinė 
įsiregistravimo data”, — pa
reiškė ministeris. — “Ši galu
tinė data daugiau nebebus pra
tęsta, kadangi reikia daug lai
ko sutvarkyti daugybę prašy
mų, nors ir naudojamasi mo
derniais įrengimais.”

Registracijos pratęsimas reiš
kia, kad tiems, kurie jau yra 
padavę prašymus, ir tiems, ku
rie tai padarys iki gegužės 16 
dienos, OMSIP drauda pradės 
galioti nuo liepos 1 dienos.

Ontario gyventojai, kurie pa
duos prašymus po gegužės 16 
dienos, turės laukti minimalinį 
3 mėnesių laikotarpį įki 
OMSIP drauda pradės galioti, 
— pareiškė Dr. Dymond.

Senatvės 
pensininkai

Daugelis senatvės pensi
ninkų yra automatiškai 
įregistruojami į OMSIP, 
tačiau didelė jų dalis turi 
paduoti prašymus.
Tie yra automatiškai įre
gistruojami, kurie dabar 
gauna pagal Ontario Old 
Age Assistance Act pašal
pas, ir tie pensininkai, 
kurie Ontario Depart
ment of Welfare nuomo
ne yra reikalingi gauti šią 
draudą. Tokie pensinin
kai jau yra gavę OMSIP 
registracijos korteles.
Visi kiti pensininkai turi 
užpildyti ir pasiųsti pra
šymų formas, kad gautų 
OMSIP draudą.
Jei nesate gavę registraci
jos kortelės iš OMSIP ir 
dar -nesate pasiuntę pra
šymo formos, turite tai 
padaryti iki gegužės 16 
dienos, kad OMSIP drau
da pradėtų galioti nuo lie
pos 1 dienos.

Pranešimai, kad esate priimti bus netrukus išsiuntinėti 
Asmenims, kurie jau yra įsiregistravę į OMSIP nebe
reikia antrą kartą paduoti prašymo.

Dr. Dymond pareiškė, kad jų prašymai dabar svars
tomi ir pranešimus greitu laiku gaus paštu.

OMSIP TEIKIA DRAUDĄ, 
NEŽIŪRINT AMŽIAUS, PAJAMŲ IR

SVEIKATOS

OMSIP YRA 
SAVANORIŠKAS

*

Reikia paduoti prašymą

OMSIP yra savanoriškas planas 
ir galite iš jo išstoti betkada.

Vyriausybė gali nutraukti 
jūsų draudą tik dėl kokių nors 
netikslumų, neteisingo pasi
naudojimo patarnavimais, dėl 
nesumokėjimo arba po 3-jū 
mėnesių nustojus būti Ontario 
provincijos gyventoju.

Jei paduosite prašymą da
bar, OMSIP drauda jums įsi
galios nuo liepos 1 dienos. Ki
tais atvejais turėsite išlaukti 
mažiausiai 3 mėn. iki jūsų 
drauda pradės galioti.

OMSIP apima šiuos patarnavimus

OMSIP praktiškai apima visus gydytojo patarnavimus:

• Gydytojo vizitus namuose, jo įstaigoje ar ligoninėje.

• Ligos nustatymo, ligos ar susižeidimo gydymą.

• Diagnozę, priešoperacinį slaugymą bei gydymą ir poopera
cinę priežiūrą.

• Medicininę gimdyvių priežiūrą — prieš ir po gimdymo, 
skaitant nuo draudimo įsigaliojimo datos.

• Anesteziją ir rentgeną diagnozei, operacijai ir kitiems tiks
lams.

• Lūžių ir išnarinimo gydymą.

• Kvalifikuotų specialistų paslaugas, jei esate pas juos siun
čiamas jūsų gydytojo (apmokės nustatytas kainas).

• Kaikuriuos chirurginius dantų patarnavimus, jei jie atlieka
mi ligoninėje.

OMSIP yra Įsteigtas, kad teiktų pa
kankamą apdraudą bei apmokėtų 
gydytojų sąskaitas, kad juo galėtų 
pasinaudoti visi Ontario gyvento
jai, nežiūrint jų amžiaus, pajamų 
ar sveikatos stovio.

Įsiregistravimas į OMSIP yra vi
siškai savanoriškas.

Planas yra įsteigtas paskiriems 
a:menims ir jų šeimoms ir neteikia 
draudos grupėms. (Grupinė drauda 
— kai grupė individų bendrai apsi
draudžia per savo darbovietę, pro
fesinę sąjungą ar pan.).

Kiekvienas, išgyvenęs 3 mėne
sius Ontario provincijoje, gali įsi
registruoti, išskyrus tuos, kurie jau 
turi kitą draudą, apimančią gydy
tojo patarnavimus, pagal kitą įsta- 

' tymą. .

Nariai yra laisvi pasirinkti sau 
gydytoją. Jei narys iškeliauja už 
provincijos ribų ir jam reikalingas 
gydytojo patarnavimas, OMSIP ir 
tuomet sumokės gydytojų sąskaitas 
pagal OMSIP nustatytas kainas.

Negalintieji dėl nedarbo, ligos ar 
PASTABA: OMSIP nemoka už ligoninę. OMSIP yra tik papildo- invaiidunH> tęsti pilnos sumos ar 
mas patarnavimas ir nepakeičia jOntario Hospital Insurance. j°s dalies įmokėjimų OMSIP, gali 

prašyti laikinės pagalbos sumokėti 
Jums reikia ir toliau turėti atskirą ligoninės apdraudą. tiems mokesčiams.

OMSIPTEIKIA DRAUDA, NEŽIŪRINT AMŽIAUS, PAJAMŲ AR SVEIKATOS
Kadangi OMSIP įstatymo tikslas 
yra suteikti pakankamą medicininę 
draudą Ontario gyventojams, pilna 
ar dalinė pagalba yra teikiama 
tiems, kurie jos reikalauja.
Automatiškai pilnai apmokama 
drauda
Daugelis gyventojų ir jų šeimos na
rių automatiškai gavo pilnai apmo 
ketą OMSIP draudą. Tai žmonės 
kurie jau gauna pašalpą pagal šiuo? 
įstatymus':
• The Blind Persons 

Allowances Act
• The Disabled Persons 

Allowances Act
• The General Welfare 

Allowances Act
• The Mothers Allowances Act
• The Old Age Assistance Act
• The Rehabilitation Services Act

Automatiškai pilnai apmokama se
natvės drauda yra taip pat duoda
ma (old age security) pensinink- 
kams ir jų šeimų nariams, kurie 
yra Ontario Department of Public 
Welfare tokiais pripažinti.

Pilnai apmokama drauda 
prašantiems
Ontario gyventojai, kurie gyveno 
provincijoj per 12 pastarųjų mėne
sių ir neturėjo 1965 m. apmokesti
namų pajamų, gauna pilnai apmo
kėtą draudą.

Tai reiškia, jei tie gyventojai už
pildo savo prašymus dabar, prieš 
gegužės 16 d., gaus pilną OMSIP 
globą, pilnai valdžios apmokėtą, 
skaitant nuo šio liepos mėnesio 1 
lienos.

3e to, daugelis tų, kurie gyveno 
Ontario provincijoj per pastaruo
sius 12 mėnesių, gali gauti dalinę 
pagalbą, priklausančią nuo jų ap
mokestinamų pajamų ir nuo išlai
komų šeimos narių skaičiaus (žiūr. 
toliau).

AR GALI GAUTI DALINĘ PAGALBĄ?

Taip, jei esi pavienis asmuo, ir jū
sų apmokestinamos pajamos 1965 
m. buvo $500 ar mažiau.

Pilnas mokestis.............  $60.00
Valdžia apmokės __ $30.00
Jūs mokėsite ____ ______$30.00
($7.50 kas 3 mėnesiai)

Taip, jei jūs turite išlaikomą šei
mos narį ir jei kartu jūsų apmokes
tinamos pajamos 1965 rri buvo 
$1.000 ar mažiau.

Pilnas mokestis . ...... $120.00
Valdžia sumokės ......... $ 60.00
Jūs mokėsite ______ $ 60.00
($15.00 kas 3 mėnesiai)

Taip, jei jūs turite šeimą iš 3 narių 
ar daugiau ir jūsų šeimos bendros 
apmokestinamos pajamos 1965 m. 
buvo $1.300 ar mažiau.

Pilnas mokestis_______ $150.00
Valdžia apmokės _____...$ 90.00
Jūs mokėsite   ____ ._$ 60.00
($15.00 kas 3 mėnesiai)

Kas yra apmokestinamos pajamos?
Apmokestinamos pajamos yra tos, už kurias mokami mokesčiai, 
nurašius visas šeimos ir kitas leidžiamas atskaitas.

OMSIP PRAŠYMŲ FORMOS GAUNAMOS KIEKVIENAME BANKE ARBA 
IŠ OMSIP, 135 ST. CLAIR AVE. WEST TORONTO.



f

Čikagos vaizdai ir vargai
ŽYMIAUSIOS ŠIŲ METŲ VESTU

VES, be abejonės, bus JAV preziden
to Johnsono dukros Liucijos su lietu
vių kilmės jaunuoliu Patriku Nugen
iu iš Čikagos šiaurinio priemiesčio 
Wa ūkegeno. Jau parinkti pabroliai 
bei pamergės. Vestuvės įvyks rugpū- 
čio 6 d. Nekalto Prasidėjimo švento
vėje (joje jau baigiama įrengti ir lie
tuvių koplyčią) Vašingtone. Jaunuo
sius sutuoks Šv. Jurgio lietuvių para
pijos Čikagoje vikaras kun. J. Ku- 
zinskas, ilgametis Nugentų šeimos 
draugas. Pabrolių sąraše matome ir 
du lietuvių kilmės jaunuolius iš Wau
kegeno. Tai Loren Leskis ir Timothy 
Matulėnas. Numatoma pakviesti 1000 
svečių, bet ar kas nors daugiau iš lie
tuvių pateks į išrinktųjų skaičių, dar 
nėra žinoma.

JUOZAS KAPAČINSKAS parašė, o 
Čikagos Lietuvių Literatūros Draugi
ja išleido knygą “Siaubingos dienos”, 
kurioje yra sutelkti autoriaus 1944-50 
m. laikotarpio atsiminimai. Autorius 
aprašo paskutines dienas tėvynėje, pa
sitraukimą iš jos; daugiausia vietos 
skiria pergyvenimams pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje. Taip pat aprašo 
išvykimą iš Vokietijos ir pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. Knygoje yra už
fiksuota nemaža įdomių vaizdų, ku
riuos dauguma pabėgėlių iš Lietuvos 
turėjo pergyventu Viskas pasakojama 
paprasta forma be literatūrinių pagra
žinimų. Tie, kurie ateityje rinks me
džiagą \ lietuvių pabėgėlių istorijai, 
knygoje galės užtikti vertingų daly
kų. Knygos vertę pakelia ir nemažas 
pluoštas nuotraukų. Autorius knygą 
skiria “savo sūnui Juozui-Vytautui ir 
kitiems svetur gimusiems jaunuo
liams, kad sužinotų, kokiais keliais jų 
tėvai pasiekė laisvąjį pasaulį”. Leidi
nys turi 273 psL, pardavinėjamas po 
S3.

EDVARDAS SULAIHS
GRAMA neseniai pradėjusi savo dar
bą, balandžio 29 d. programos metu 
paskelbė nelabai linksmą žinią: da
bartinis rėmėjas Jerry Kaye nesuti
ko pratęsti sutarties, kadangi lietuviai 
nerodo susidomėjimo jo prekyba. Taip 
pat ir pats vedėjas Anatolijus Siutas 
nusiskundė, jog iš lietuvių negauna 
net atsiliepimų apie šią programą, 
kurie galėtų parodyti ar lietuviai do
misi programa, ar turi kokių pageida
vimų ir pan. Buvo liūdna girdėti, jog 
po 13 savaičių lietuvių programai ga
li tekti baigti savo gyvavimo dienas. 
Todėl žiūrovai buvo kviesti labiau su
sidomėti šiuo reikalu, jeigu norima, 
kad programa ir toliau gyvuotų. Iš tik
rųjų, būtų liūdna, jeigu lietuvių pasi
rodymai televizijoje turėtų nutrūkti. 
Nežiūrint įvairių nesklandumų, šios 
programos yra viena vertingiausių 
lietuvių kultūrinių apraiškų paskuti
nių metų laikotarpyje Čikagoje.

Toronto šalpos grupės “Dainos” surengtame kartūnų baliuje laimėjusios premijas; iš kairės: O. 
Grigaitienė — albumą (II premiją), stud. R. BUkytė — foto aparatą (III), O. Lenauskienė — auk
so retežėlį su kryželiu (I). Toliau dainiečių valdybos narės: vicepinn. P. Jankaitienė, pirm. K. Bu- 
tienė, vicepirm. ir parengimų vadovė J. Rukšienė Nuotr. M. Pranevičiaus
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Kanados Lietuvių Fondo žinios

31 METŲ AMŽIAUS LITERATAS 
iš Čikagos priemiesčio Lemonto Kazy s 
Almenas (dabar studijuoja Lenkijoje) 
ir žymusis filosofas, bet kartu ir po
etas dr. A. Maceina-Jasmantas buvo 
atžymėti Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijomis po $500. Vertintojų komi
sija, kurios pirmininku buvo K. Bra- 
dūnas, susirinkusi balandžio 30 d. Či
kagoje, 1964 m. premiją paskyrė K. 
Almenui už romaną “Upė į rytus, upė 
į šiaurę”, o 1965 m. premiją — Anta
nui Jasmantui už eilėraščių rinkinį 
“Gruodas”. Premijos mecenatu yra 
Lietuvių Fondas, kuris, kaip tikimasi, 
ir ateityje įgalins premijuoti geriau
sius grožinės literatūros veikalus.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIE
RIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS 
Čikagos skyriui, kaip praneša naujas 
“Technikos žodžio” numeris, priklau
so 184 asmenys. Iš jų — 42 statybi
ninkai, 34 architektai, 29 elektrikai, 
25 mechanikai, 11 chemikų. 43 kitų 
specialybių. Be to, yra suregistruoti 
25 studentai. Spėjama, kad UrbaHoje 
valstybiniame universitete, 130 mylių 
į pietus nuo Čikagos, lietuvių, studi
juojančių techniką, yra dar apie 50. 
Metų eigoje būna keletas progų inži
nieriams pasireikšti Metinis balius 
sutraukia apie 400 dalyvių, inžinierių 
žmonų klubo pobūvį lanko nuo 60 iki 
150. Dvieju dienų išvykoje į vasarvie
tę su šeimomis dalyvauja 40-90 asme
nų. Nuo pernai metų pradėtoje golfo 
ir gegužinių dienoje (pavasarinėje ir 
rudeninėje) dalyvauja apie 40 asme
nų. Susirinkimų su paskaitomis, fil
mais, diskusijomis arba ekskursijo
mis per metus būna apie 4. čia daly
vių skaičius svyruoja tarp 25-60. Me
tinis biudžetas — $1.200. Pagrindinis 
pajamų šaltinis — metinis balius. 
Taip atrodo viena speciali draugija 
Čikagoje. Panašių vienetų Čikagoje 
yra nemaža ir jie visi savaip judina 
lietuviškus dirvonus.

Religinis lietuvių kongresas Vašingtone
Kultūrinė dalis
Muzikos ir literatūros vakaro, 

taipgi banketo programoje daly
vaus solistai: P. Bičkienė, R. Mas- 
tienė, A. Pavasaris ir J. Vaznelis. 
Chorinėje programoje dalyvaus: 
Niujorko vyrų choras, vad. VI. 
Baltrušaičio, Dainavos ansamblis, 
A. Stephans Ansamblis, Čikagos 
vyčių choras, diriguojant P. Ar
minui. Tas pats choras, suside
dantis iš maždaug 150 giesminin
kų, solo partijoms Įsijungiant Pr. 
Bičkienei ir J. Vazneliui, švento
vėje ant vargonų giedos lotyniš-

> “Vulnerum

LOJALUMO PARADAS, rengiamas 
pareikšti pritarimą JAV valdžiai, šie
met įvyko balandžio 30 d. Čikagos 
centre — State gatvėje. Kai komunis
tiniuose kraštuose buvo demonstruoja
ma už savo interesus, dauguma Čika
gos parado užrašų skelbė: “Mes remia
me prez. Johnsono politiką Vietna
me”. Parade įvairių tautinių grupių 
tarpe buvo ir būrelis lietuvių — apie 
50 asmenų, čia jie nešė kelis didelius 
plakatus, vėliavas. Lietuvių kolonoje 
žygiavo daugiausia vyresnio amžiaus 
žmonės. Kitoks vaizdas buvo pas uk
rainiečius. kurių grupę sudarė beveik 
vien jaunimas. Kadangi šie metai yra 
paskelbti lietuvių jaunimo metais, 
toks mūsiškių jaunimo abejingumas 
šiam paradui yra sunkiai suprantamas. 
O gal čia buvo lietuvių organizatorių 
neapsižiūrėjimas — užmiršta pakalbin
ti jaunuosius? Parade žygiavo ir įvai
rių karo veteranų grupių atstovai, ke
li kariuomenės daliniai, mokyklų or
kestrai ir kiti vienetai.

ČIKAGOS LENKAI gegužės mėn. 1 
d. turėjo didžiulį konstitucijos šventės 

į ir 1000 metų krikščionybės įvedimo 
minėjimą, kuris, kaip skelbė amerikie
čių spauda, sutraukė 100.000 žiūrovų 
(paradas ir programa). Programoje 
pagrindiniu kalbėtoju buvo JAV am
basadorius Jungtinėse Tautose Gold
berg, kuris pavadavo sergantį Valsty
bės Departamento sekretorių Dean 
Rusk. Ambasadorius pasidžiaugė gra
žiai vykstančiu kultūriniu bendravimu 
tarp Amerikos ir Lenkijos lenkų. 
Kalbėtojas skatino dar labiau tokį 
bendravimą plėsti ir tuo daugiau at
verti Lenkijai langą į Vakarus, kuris 
galėtų padėti lenkams 
sovietų priespaudos.

Balandžio pabaigoje 
gos lenkų, kurių dalis
išvyko į krikščionybės įvedimo minė
jimo iškilmes komunistinėje Lenkijo
je. Buvo numatyta, jog ši ekskursija 
bus žymiai didesnė ir jai vadovaus 
Čikagos arkiv. John Cody ir vysk, pa
galbininkas Aloysius Wycislo, tačiau 
jie negavo vizos įvažiuoti į Lenkiją. 
Taip pat norėjo važiuoti buvęs Šv. An
tano par. klebonas prel. Ignas Albavi- 
čius. bet ir jis negavo vizos.

SOL. STASIO BARO-BARANAUS- 
KO arijų plokštelė, kuri buvo įrašyta 
Vokietijoje, buvo viešai pristatyta vi
suomenei balandžio 29 d. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, čia apie so
listą ir plokštelę kalbėjo muz. ir dirig. 
Aleksandras Kučiūnas.

išsilaisvinti iš

apie 40 čika-j 
buvo kunigai,]

LIETUVIŲ TELEVIZIJOS PRO-

Š. m. rugsėjo 3—5 d. d. JAV 
sostinėje Vašingtone rengiamas 
religinis lietuvių katalikų kong
resas ryšium su lietuvių koply
čios N. Pradėtosios Marijos bazi
likoje pašventinimu. Tam reikalui 
sudaryti komitetai Niujorke, Va
šingtone jau gerokai pasistūmėjo 
su paruošiamaisiais darbais. No
rima, kad šventė būtų tikrai di
dinga ir pasitarnautų visų lietu
vių ir Lietuvos reikalui. Numato
ma išleisti kongreso ženkleli, 
kongreso programą su giesmių 
bei kitais liturginiais tekstais^ 
programos dalyviais, informacija; J^Z0“NaįjkiT .'ZZ.

P?n* kaipgi planuojama isleis- ? Christi” Mišias ir atliks kitus kū- 
ti Šiluvos monografiją. Visa šven- rinįus. Jungtinis choras, maždaug 
te bus nufilmuota ir užrašyta i 
magnetofono juostą.

Nakvynės ir ekskursijos
Rengėjai kviečia jau dabar pa

sirūpinti nakvynėmis. Ekskursi
jos autobusais prašomos susitarti 
dėl nakvynių' su autobusų bend
rovėmis, kurios mielai parūpins 
nakvynes ir nuveš i atitinkamas 
programos vietas. Paskiri kelei
viai, ne ekskursijų dalyviai, nak
vynes gaus Statler - Hilton vieš
butyje Vašingtone. Rezervacijos 
kortelės gaunamos klebonijose. 
Jas reikia užpildyti ir grąžinti 
viešbučiui iki rugpjūčio 1 d. 
Kambarių kainos — vienam as
meniui $10 už naktį, dviem—$15. 

Į Rezervacijos priėmimą praneš 
viešbutis. Užsimokama atvykus. 
Neaiškumų atveju kreiptis i Tal
kos komitetą 7802 Temple St., 
Hyatsville, Md. 20783, USA. Eks
kursijų vadovai prašomi pranešti 

i šiuo adresu atvykstančių asmenų 
! skaičių.

Kongreso programa
Programa numatyta gana plati. 

Ji prasidės rugsėjo 3 d. registra
cija Statler - Hilton viešbutyje. 
Tą dieną Įvyks lietuvių spaudos 
parodos atidarymas, Kunigų Vie
nybės suvažiavimas, lietuvių kop
lyčios altoriaus konsekracija ir 
muzikos - literatūros vakaras.

Rugsėjo 4 d., sekmadieni: reli
ginė eisena, koplyčios dedikacija, 
iškilmingas posėdis katalikų uni
versiteto auditorijoje, kur kalbės 
vysk. Pr. Brazys, MIC, tema “Mū
sų pareigos persekiojamai Lietu
vai”.

Rugsėjo mėn. 5 d., pirmadienį, 
Vargonininkų Sąjungos suvažiavi
mas, liet, moterų simpoziumas te
ma “Religija ir tautiškumas mo-

500 giesmininkų, kartu su visais 
dalyviais giedos bendruomeninius 
giedojimus žemai bažnyčioje ir

keturiais balsais bei unisonu gie-, 
dos religinius kūrinius sporto sa
lėje, kuriems diriguos garbės di
rigentas A. Aleksis, V. Mamaitis, 
A. Kačanauskas. Abiejuose vaka
ruose solistams fortepijonu akom- 
ponuos A. Mrozinskas. Giedoji
mams šventovėje vargonais akom- 
ponuos M. Mondeikaitė - Kutz. 
Vargonais solo gros šventovėje 
ir vargonais giedojimams akom- 
ponuos sporto salėje V. Vasyliū- 
nas. Muzikai — J. Gaidelis, J. 
Zdanius-, kun. B. Markaitis, SJ, ir 
J. Kačinskas kuria religiniam 
kongresui specialius kūrinius.

Visam tam kongreso darbui 
dar trūksta lėšų. Rengėjai prašo 
siųsti jas šiuo adresu: L.K. Religi
nė Šalpa, 225 So. 4th St., Brook
lyn, N.Y. 11211, USA.

Praeitų metų Fondui buvo ge
ra, nes gauta po $1.000 į mėn. 
(kovo mėn. net $1.300), bet ba
landžio mėn. tik $200 (iš Montre- 
alio ir Edmontono). Buvo many
ta, kad narių suvažiavimo metu 
bent iš Toronto pasirodys vienas 
kitas naujas narys, juo labiau, 
kad keli asmenys buvo pasižadė
ję. Suvažiavimas praėjo sklan
džiai, pelnas paskirstytas, bet na
rių įnašai (kapitalas) pasiliko ne
paliestas ir jie vėl neš procentus 
lietuvybei.

Dabar valdybos rūpestis yra 
kuo greičiau gauti Fondui čarte- 
rį, kad galėtume išduoti kvitus 
aukotojams. Adv. Kelly paruoš
tas, pagal lietuvišką tekstą, sta
tutas bus išsiuntinėtas visiems 
nariams susipažinti ir pasisakyti, 
kas jų nuomone negerai. Pirma
me narių suvažiavime priimto 
statuto du punktus advokatas pa
keitė prisitaikydamas prie Kana
dos Corporation By-Law: 1. na
rys turi tik vieną balsą, nežiūrint 
įnašo dydžio; 2.. patariamasis or
ganas — pelno skirstymo 3 asme
nų komisija sudaromas tik iš 
Fondo narių. Šie pakeitimai yra

daryti toli einančių išvadų. Es
mė yra ta, kad norima gauti iš 
valdžios teisę išduoti kvitus, tin
kamus pajamų mokesčių atskai
toms. Reikalui esant, betkoks 
statuto nuostatas galės būti bet- 
kada narių suvažiavimo pakeis-

kaip galima, pagal taip vad. “sa- 
lami” sistemą, ty. ne viską iš 
karto. P. Lelis,

Reik, vedėjas

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJAMS

KLB Šalpos Fondas prašo bū
relių vadovus ir atskirus gimna
zijos rėmėjus surinktus įnašus ir 
aukas siųsti ŠF iždininkui St. 
Dabkui, 117 Springhurst Ave., 
Toronto 3, Ont., nes kitaip Šalpos 
Fondas neturės žinių apie būrelių 
veikimą ir aplamai apie Vasario 
16 gimnazijos rėmimą iš Kana
dos. šalpos Fondo kvitai, tinkami 
pajamų mokesčių atskaitoms, au
kotojams gali būti išduoti tik tuo 
atveju, jei aukos pereina per šal
pos Fondo iždą.

P. L., ŠF įgaliotinis

Šiemet sukanka 20 metu nuo Kanados pilietybės įvedimo. Ta pro
ga Ontario provincijos vyriausybė rengia specialią iškilmę — pilie
tybės teismo sesiją parlamento rūmuose gegužės 18 d. Jos metu 30 
nauju ateiviu gaus pilietybės dokumentus. Nuotraukoje pilietybės 
teismo teisėjas Toronte W. Cory rodo vieną paruoštų pilietybės do
kumentų Hon. J. Yaremko, Ontario prov. sekretoriui ir pilietybės 
ministeriui, šalia stovi D. Jennings, kurios žinioje yra naujų piliečių 
priėmimo — vaišių reikalai

SUDBURY, Ont

Spakenbergo gimnazijos suvažiavimas
Jau prieš kiek laiko nuaidėjo 

džiuginanti naujiena, kad po dau
gelio metų petraukos šiais metais 
Įvyks pirmasis Tumo-Vaižganto 
Spakenbergo gimnazijos susitiki
mo pobūvis. Po šitos žinios pa
skelbimo suvažiavimo rengėjai 
pradžiugo maloniu buvusiųjų mo
kytojų ir moksleivių atsiliepimu 
bei pritarimu. Toks paskatinimas 
užtikrino suvažiavimo pasiseki
mą. Taip daug svajotai ir taip il
gai lauktai dienai beartėjant, ren
gėjų komitetas dar kartą nori pri
minti, kad šis buv. mokytojų ir 
mokinių susitikimas Įvyks š. m. 
rugsėjo 3 d. Toronte, Prisikėlimo 
parapijos naujoje salėje. Visų at
siliepimas' yra laukiamas. Kurie 
iki šiol dar nespėjo atsiliepti, yra 
prašomi tuoj pat pranešti savo 
adresus Tėvui Rafaeliui Šakaliui, 
OFM, Box 10, Toronto 3, Ontario, 
Canada.

Tenelieka nė vienas nepaliestas 
šio aido bangų ir nė vienas tene- 
praleidžia šio nepaprasto Įvykio. 
Ruoškitės visi šiam jaudinančiam 
susitikimui ir priminkite kitiems,

kad nė vienas neliktų nepajutęs 
šio didelio džiaugsmo.

Ant. Sutkaitis, 
buvęs spakenbergietis

Fort William - 
Port Arthur, Ont.

MOTINOS DIENA — gegužės 21 d., 
šeštadienį, 7 v.v. renkamės mažojoj 
Prosvita salėj (kur ir seniau daryda
vome mūsų parengimus), 610 Simpson 
gt, Fort Williame (už buv. Lake the
atre). Ši salė labai gražiai atremon
tuota ir bus malonu praleisti laiką. Be 
to, bus ilgas savaitgalis. Gros garsus 
“Polka King’s” orkestras. Pagerbkime 
mūsų motinas savo atsilankymu ir at- 
siveskime daug svečių. E. J.

Pagalbą Šiaurės Vietnamui 
siūlo naujųjų demokratų parti
jos vadas T. Douglas. Jo nuomo
ne Kanada esanti neutrali vals
tybė, todėl madicinos pagalba 
turėtų būti teikiama ir šiaurės 
Vietnamo komunistams.

Frontuose kariai , štabuose šnipai
žinių, kurias buvo gavęs iš pa- 
paslaptingojo kontakto, ir išvyko. 
Rado praleido valandą, rašyda
mas trumpai sutrauktą tekstą, iš
šifruodamas jį (jis tai retai dary
davo) ir svarstydamas: siųsti ar 
ne. Jei tikros, tai buvo perkūno 
trenksmo informacijos. Bet jei 
ne, tai jis save pastatytų į kvailio 
vietą, o ko gero susilauktų ir juo
do vainiko ant savo galvos iš di
rektoriaus.

Pagaliau, kai jau buvo arti vie
nuoliktos vai. ryto, jis paskambi
no iš telefono vienutės Džimiui ir 
paprašė jį susitikti ant gatvės 
kampo. Rado buvo labai susirūpi
nęs, kai susitiko savo radijo spe
cialistą ir beveik drebėjo iš bai
mės, bet Džimis jį nuramino. Jis 
ramiai paėmė popieriaus gabalą 
su šriftu iš drebančios Rado ran
kos ir paliko jį ant gatvės kam.

Žiema praeina - vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminaičius Lietu

voje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant 
kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, kuriuose yra 
visa tai, kas vertinga, reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. nailoninės 

kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. eilutei — 3% jardo; itališ
kas, nepermatomas, gražių raštų nailonas suknelei — 4 jardai; vyr. arba 
mot. batukai; itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. 
lietsargis; perlų karoliai arba šilk, kaklaraštis; vyr. arba mot. baltinių po
ra; vasarinė bliuze arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
Kastytis (II)
Viln. angliškai vyr. eilutei medžiaga Boston arba herringbone 3% j.; 

vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusbačiai; vyr. it».l. nailoni
nis lietpaltis; vyr. prie eilutės pritaikintas kaklaraištis; vyr. nesusidėvin- 
čios kojinės; 6 gražios nosinės; Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jūratė (III)
Mot. eilutei arba vasariniam apsiaustui 3 j. vilnonės angį, medž.; ita

liško, nepermatomo, puikaus nailono suknelei — 4 j.; vilnonis nertinu- 
kas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono kelnaitės 
ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros nailono kojinių; itališkas mot. 
nailoninis lietpaltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 130 dol., nes su

sitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.: P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dol., plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntas registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill, tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

PADĖKA
Už man suruoštas naujagimio lauk- 

ters gyvenime”, kuriam vado-' tu ves (“baby shower”) p.p. Griškonių 
vans dr. A. Šlepetytė-Jannace. namuose ir įteiktas dovanas nuošir- 
Taip pat numatyti atskiri posė- džiai dėkoju iniciatorėms: p.p. L. Griš- 
džiai pašaukimams svarstyti (vad. konienei, L. Karklinš, S. Poderienei ir 
mons. V. Balčiūnas) ir jaunimo A. Albrechtienei.
problemoms (vad. Stud, ateitinin- Taip pat nuoširdus ačiū už dalyva- 
kai). Užbaigos kalbą pasakys vys
kupas V. Brizgys tema “Pasaulie 
čių apaštalavimas”. į AUKOKITE TAUTOS FONDUI

Taip atrodys Kanados paviljonas 1967 m. pasaulinėje parodoje Montrealy. Paviljone ga 
lės pasirodyti ir Kanados tautiniu grupių meniniai vienetai

(Atkelta iš 2 psl.)
Nebuvo sunku toki tinklą Švei

carijoje tvarkyti. Kraštas buvo 
ideali, tradicinė vieta karo. špio
nažui. Darbą dar lengvino ir 
Šveicarijos demokratinė sistema, 
labai saugojanti piliečių civilines 
teises. Taip pat darbą lengvino 
Šveicarijos geografinė padėtis pa
čioje Europos širdyje, o svarbiau
sia jos, kaip augštųjų finansų 
bankininko vaidmuo, kariaujan
čiųjų pusių tarpe. Faktas taip 
pat, kad šveicarai patys vertėsi 
špionažu, kuri jie vertino kaip 
pirmąją krašto gynybos liniją. 
Labiausiai jie nuolat tikrino vo
kiečių intencijas, kiek tai lietė 
jų pačių krašto saugumą. Šveica
rijos karinės žvalgybos tarnyba, 
plačiai žinoma Nachrichtendienst 
vardu, naudojo savo pačių ir ki
tų agentų informacijų šaltinius. 
ND dažnai susitikdavo ir pasi
keisdavo žiniomis su užsieniečiais

vimą ir gražias dovanas ponioms: E. agentais, jei tai nekenkė Šveicari- 
Tolvaišienei, L. Remeikienei, B. Visoc- jos saugumui.
kienei. A. Prescott, Z. Griškonytei, N. . .v 
Bawks, S. Semeižienei, A. Kručienei, Zinia is Doros ...
A. Mazaitienei, S. Petrėnienei, B. Zlat- Ketvirtasis biuras Maskvoje ga- 
kienei, M. Vildienei, A. Pranckūnie- vo aiškų perspėjimą iŠ Šveicari- 
nei. . . jos. Tai Įvyko 1941 m. birželio 10,

B. Stankiene gražią vasaros dieną Ženevoje.
■------------------ ----------------- - Rado atsibudo, kai suskambėjo

telefonas. Tai buvo Taylor, pa- 
žeidžiąs elementariausią špionažo 
taisyklę. Rado irgi neretai pana
šiai pasielgdavo, tačiau jam labai 
nepatikdavo, kai jo agentai ban
dydavo jo klaidas sekti.

“Taip... Ko nori?”—paklausė 
Rado. “Aš noriu jus tuojau pat 
susitikti”, — pasakė Taylor. — 
“Aš nedelsdamas atvyksiu Į jūsų 
namus”.

‘‘Taip negalima”, — pabrėžė 
Rado. — “Mes turėsime susitikti 
kur nors kitur.” Taylorui gi iš
sprūdo šis sakinys:

“Šis reikalas nebegali laukti”,
— ir pakabino telefono rageli. Už 
15 minučių prie restorano iš tak
sio išlipo Taylor ir žengė tiesiai Į 
Rado namą. Jo bosas laukė savo 
studijoje.

Taylor, flegmatikas, labai re
zervuotas, lėto humoro vokietis, 
buvo beveik be žado.

“Sissy mane suvedė i ryši su 
tiesiog neįtikėtinu šaltiniu žinių, 
koki betkada mes esame turėję“,
— trumpai pareiškė jis. “Jinai 
nesutiko man pasakyti, kas jis 
toks ir kaip ji su juo susisiekė, 
bet jis yra patikimas, turi tiesio
gini ryšj su generaliniu vokiečių 
štabu. Ir jis yra saugus! Jis dirba 
Nachrichtendienste. Jie garan
tuoja už ji ir saugo jį”.

Jis davė Rado pirmąjį pluoštą

žinia perduota, bet...
Tą naktį du vokiečių radistai 

karininkai Cranze, Rytų Prūsijo
je, gaudė aparatais radijo bangas, 
j ieškodami svetimų paslapčių ir 
pagavo siunčiamą žinią, kuri at
kreipė jų dėmesį, nes ji buvo pa
kartotinai siunčiama tom pačiom 
bangom kas pusvalandį ištisomis 
valandomis, vienodais, monoto
niškais signalais, penkių skaitme
nų grupėmis. Vokiečiai sekė tą 
stoti jau ir anksčiau, bet jiems 
nepasisekė turinio iššifruoti. Aiš
ku, tai buvo Džimis iš Ženevos su 
sekančiu, skubiu pranešimu 
Maskvai:

“Nuo Doros direktoriui; šalti
nis — Taylor. Hitlerio puolimas 
ant Sov. Sąjungos galutinai nu
statytas birželio 22 d. Tai nauja 
data, pakeičianti pirmykštę — 
birželio 15. Hitleris apsisprendė 
tik prieš dvi dienas. Pranešimas 
iš absoliučiai patikimų šaltinių, 
gautas per specialų diplomatinį 
pasiuntinį iš Šveicarijos generali
nio štabo* Seks daugiau.”

žinia pasiekė Maskvą tą naktį, 
bet nebuvo iššifruota iki sekančio 
ryto. Tuojau pat ji buvo perduo
ta gen. Kuznecovui, direktoriui, , 
kuris tuo metu buvo Kremliuje ir 
dalyvavo pas Staliną karinėse dis
kusijose. Generolas buvo iššauk
tas iš posėdžio ir jam buvo Įteikta 
žinia. Jis sugrįžo į konferencijos 
kambarį ir garsiai perskaitė gau
tąjį pranešimą.

Stalinas pasiliko skeptikas, bet 
aplink jį susirinkusieji nesidali- 
no abejonėmis. Pasitikįs diktato
rius, kuris tik vienas galėjo duoti 
įsakymą pasitikti puolimą, delsė 
tai atlikti. (Bus daugiau) '



Lietuva angliškame mokslo veikale
VINCAS TRUMPA

Vytauto Vardžio redaguotas 
leidinys Lithuania Under the So
viets; Portrait of a Nation, 1940- 
65 jau susilaukė nemaža dėmesio 
vietinėje ir tarptautinėje spaudo
je. Šalia entuziastingo vertinimo 
buvo nemaža ir kritiškų balsų, 
ypač dr. B. Mačiuikos “Aiduose” 
(1965, nr. 9). Svetimieji kritikai, 
kurių tas leidinys nusipelno dau
giau dėmesio negu ligi šiol paro
dyta, stengiasi įžvelgti jame šiek 
tiek propagandinio elemento, mū
siškiai — įieško daugiau faktinių 
klaidų ir nevisiškai teisingo vieno 
ar kito dalyko pavaizdavimo. Tai 
ypač krinta į akis paskaičius B. 
Mačiuikos recenziją. Jis iš esmės 
sutinka su bendru sovietinės Lie
tuvos portreto piešiniu, koks duo
tas tame leidinyje, bet suranda 
jame nemaža tikrų ir tariamų 
klaidų, ypač ūkinio ir politinio 
Lietuvos gyvenimo pavaizdavime.

Perskaitęs tą išsamų ir platų 8 
autorių (S. Sužiedėlio, Z. Ivinskio, 
T. Remeikio, P. Zundės, V. Vai
tiekūno, <J. Griniaus, Vittorio Vig- 
nieri ir V. Vardžio) parašytą vei
kalą aš susidariau beveik priešin
gą įspūdį. Žinoma, jame pasitaiko 
faktinių klaidų (Juozas Paukštelis 
padarytas Jonu Paukšteliu 204 p. 
ir pan.), tačiau tokios plačios ap
imties veikale, parašytame dauge
lio autorių tai gal neišvengiama. 
Aplamai, darbas atliktas rūpes
tingai, neblogai dokumentuotas, 
kartais ir pačia naujausia medžia
ga (ligi 1965 m. imtinai). Jame ap
žvelgtos beveik5 visos gyvenimo 
sritys pateikiant trumpą Lietuvos 
istoriją, mano galva, visiškai ne
reikalingą (S. Sužiedėlio), neprik
lausomos Lietuvos profilį (V. Var
džio), sovietinę agresiją (V. Var
džio), rezistenciją prieš sovietų ir 
vokiečių okupacijas (Z. Ivinskio), 
pokario partizanų judėjimą (V. 
Vardžio), Lietuvos komunistų par
tiją (T. Remeikio), ūkį (P. dun
dės), švietimą (V. Vaitiekūno), li
teratūrą ir meną (J. Griniaus), K. 
Bažnyčios padėti Lietuvoje (V. 
Vignieri).

Paskutiniame skyriuje leidinio 
redaktorius V. Vardys bando su
sintetinti tą sovietinės Lietuvos 
vaizdą, nagrinėdamas Maskvos ir 
vietinio režimo pastangas į socia
linę transformaciją (social engine
ering), arba i visišką krašto sovie
tizaciją. Iš antros pusės, autorius 
neišleidžia iš akių ir tų sunkumų, 
su kuriais Maskva ir vietinis reži
mas susitinka tose savo pastango
se. Su jo nors ir labai drastiška iš- 
vada, kad “per pastaruosius 25 
metus sovietams pasisekė praryti 
Lietuvą, bet nesuvirškinti lietu
vių tautos” (259 p.) turbūt galima 
būtų sutikti. Tačiau pačiame vei
kale,^ man atrodo, duota permažai 
medžiagos tokiai išvadai pagristi. 
O kaikūrie skyriai, ypač apie švie
timą, literatūrą ir meną, beveik 
prieštarauja tokiai išvadai, švie
timas. literatūra ir menas yra tur
būt pati geriausia tautos gyvybės 
išraiška. Jeigu leidinyje dar būtų 
skyrius apie mokslo padėti sovie
tinėje Lietuvoje (jis buvo labai 
reikalingas), ir jeigu visi tie sky
riai būtų parašyti be kartais dirb
tinio noro save, ir ypač kitus gąs
dinti, kaip pvz., parašyti skyriai 

apie administraciją ir ūkį, tas so
vietinės Lietuvos portretas išeitų 
truputį kitoks, ir V. Vardžio išva
da būtų labiau pagrįsta.

Šia proga peršasi bendresnio 
pobūdžio mintis. Mes dažnai, 
ypač rašydami svetima kalba ir 
svetimiesiems, mėgstame pavaiz
duoti situaciją sutirštintomis 
spalvomis, tuo turbūt siekdami iš
šaukti pasigailėjimo jausmus, o 
gal ir norą greitesnės pagalbos. 
Tačiau taip elgdamiesi nevisuo- 
met pasiekiame pageidaujamų re
zultatų. Pirma, sukeliame įtari
mą, kad mūsų vaizduojama situa
cija nėra visiškai tikra, kad ji 
kvepia propagandiniu prieskoniu. 
Turbūt dėlto rimti žmonės dažnai 
a priori yra nusistatę prieš viso
kius emigrantinius leidinius. Ant
ra, tuo keliu einant yra pavojaus 
nuklysti į beviltiškumo klystke
lius.

Reikia pripažinti dr. V. Vardžio 
nuopelną, kad jis rimtai stengėsi 
vieno ir kito išvengti. Dėlto jo re
daguotas veikalas daro rimto 
moksliško veikalo įspūdį, nors ne- 
visados, ir nevisados dėl jo paties 
kaltės jam tai pasisekė. Ir dėlto 
jo sovietinės Lietuvos portretas 
gal išėjo truputį pertamsus.

LITHUANIA UNDER THE SO
VIETS. Portrait of a Nation 1940- 
-65. Edited by V. Stanley Vardys. 
Published in 1965, p. 299, Frede
rick A. Praeger Publishers, 111 
Fourth Avenue, New York 3, N. 
Y., USA. Kaina $7.00.

O. B. AUDRONĖ

LAIŠKAS
Dieve,
Rašau Tau laišką.
Sausroj palaistyk! mane, 
Kaip lauko gėlę, 
0 priplaktą prie žemės, 
Liūtyse, 
Prikelki mane. Tėve, 
Ir lietumi skaidriai nuprauski, 
Ir išdžiovinki saulėje; 
Kaip kūdikį suvystytą 
Švelniai pasupki 
Glausdamas.
Mano galva neranda atramos 
Ir mano plaukų garbanos 
Taip ilgisi, taip ilgisi 
Gerosios Tavo rankos 
Nors vieno palytėjimo — 
Ramaus ir gero, 
Kuriame ilsisi pasauliai, 
Žmogaus širdis 
Ir mano ši 
Daina vakare.

Atsiųsta paminėti
POLANDS MILLENNIUM OF 

CHRISTIANITY 966 — 1966 — 1000 
metų sukakties krikščionybės priėmimo 
paminėjimui. Spausdino: Canadian Po
lish Millennium Found in Cooperation 
with the Canadian Branch of the Po
lish Institute of Arts and Science in 
America.

Aidai — mėnesinis kultūros žurna
las nr. 4, balandžio mėn, 1966 m. Lei
džia Tėvai pranciškonai. Redaguoja 
Juozas Girnius, 27 Julliefte Str., Bos
ton, Mass. 02122, USA. Administraci
jos adresas: 680 Bushwick Ave, Brook
lyn, N. Y. 11221, USA. Viršelio 1 psl. 
Viktoro Petravičiaus. Prenumerata 
metams $7, atskiras nr. 70 et.

A. Skirutytė, Kuršiai Lino raižinys Iš ciklo “Gintarėlio kraštas”

MOKYT. PRANAS RAZMINAS, kar
tu su mokytojomis D. Bindokiene, F. 
Taruliene, M. Pėteraitiene ir B. Vin- 
dašiene, ruošia lietuvių kalbos vadovė-

ANTANO TŪLIO NOVELĖS
PR. NAUJOKAITIS

Antanas Tulys į mūsų literatū
rą atėjo 1936 metais, kai jo no
velių knyga “Aš bučiavau tavo 
žmoną” laimėjo Spaudos Fondo 
premiją. Ankstesnės trys dramos 
nebuvo jam sudariusios pripažin
to rašytojo vardo. Vėliau, 1956 
metais išėjo jo antra novelių kny
ga “Tūzų klubas”, o 1965 metų 
pabaigoje sulaukėme dar vienos 
novelių knygos “Inicialai po til
tu”. A. Tulys yra Lietuvoje gi
męs, bet Amerikoje užaugęs, čia 
vaistininko augštuosius mokslus 
išėjęs ir į rašytojus iškilęs. Savo 
temoms jis artimas realiam kas
dieniniam gyvenimui, žiūrįs daž
nai į jį pro humoro prizmę. Daž
nai palinkęs į erotines ir seksua
lines temas.

Su mūsų literatūrinėmis tradi
cijomis A. Tūlio kūryboje tamp
resnio ryšio nerastume. Tačiau 
lietuvių kalbą jis moka gerai, tu
ri Įdomų, gyvą stilių, patrauklų 
humoro bruožą, sugeba keliais 
būdingais bruožais apmesti vaiz
duojamų asmenų paveikslus. A. 
Tūlio vaizdavime estetinį skonį 
temdo autoriaus pamėgti vulga
rumai. Žinoma, amerikiečių lite
ratūroje vulgarumų apstu/ Bet 
svetimoje kalboje tie vulgarumai 
neatrodo tokie šiurkštūs, kaip 
vartojami A. Tūlio pasakojime. 
Mes galime didžiuotis, kad mūsų 
rašytojai išlaikė savo stiliuje tra
dicinį mūsų dailiojo žodžio šva
rumą. Gal A. Tūlio vulgarumai 
yra atsiradę nesąmoningai: iš at
mintyje išlikusios kasdieninės 
kaimo kalbos, kai daiktai buvo 
vadinami savo vardais — gražiais 
ir neestetiškais, arba iš aklo pa
mėgdžiojimo kaikurių amerikie
čiu. ■ .

Palinkimas į erotizmą bei sek- 
sualiznfą taip pat kartais A. Tūlį 
nuveda į negeistinus kraštutinu
mus. Pvz. gražiai kompoziciniu 
atžvilgiu sudėta novelė “Siurpry- 
zas” bartina už pornografiją. O 
novelė “Inicialai po tiltu”, davusi 
ir visai knygai pavadinimą, dvel
kia romantizmu, lyriniais atsimi
nimais, minties prasmingumu 

apie pralėkusią jaunystę ir senat
vės tragizmą — sugadinama vul
gariais pabaigos vaizdais, kai au
toriui reikalinga parodyti kažku
rias nuogas žmogaus kūno vietas. 
Panašių vulgarių ir ciniškų vaiz
dų yra ir šiaip gana neblogoje no
velėje “Velnio laiškas”. Visai vul
garus ir neestetiškas yra rašinys 
“Jos moja”. Be jo knyga būtų 
vertesnė. Prie gerųjų, bet jau ki
tokio turinio, priklauso “Teklės 
stalas”.

Iš aštuonių knygos novelių tik 
dviem paimta medžiaga iš Lietu
vos gyvenimo. “Prakeikimas” nu
veda į senus laikus Lietuvos kai
me, kai autorius gal dar tik vai
kas buvo. Gyvi personažai, sąmo
jis, spalvingumas kelia kūrinio 
vertę. Tik vėl galime pasiskųsti 
kai kuriais šiurkščiais vulgaru
mais, dirbtine, sunkiai įtikima 
pabaiga. Ir klebono asmuo kai 
kam nepatiks dėl ryškaus šaržo. 
Antroji tos rūšies tema “Tau prie 
durų pasibels” šaržo ir groteskos 
būdu mėgina mums atskleisti da
bartinės pavergtos Lietuvos kol
chozinio gyvenimo tikrovę. Tai 
juokas pro ašaras, o gal geriau— 
ašaros pro juoką. Tačiau autoriui, 
nepažįstančiam realiai tos vaiz
duojamos tikrovės, atkurti tikro 
vaizdo nepavyko. Taip ir liko kaž
kas netikra, pakibę tarp įsivaiz
davimo ir tikrovės.

A. Tulys, nors jau peržengęs 
gerokai per 60 metų, dar vis tebė
ra gyvas savo plunksnos darbais, 
pasirodąs savo beletristika laik
raščių skiltyse. Linkėtume, kad 
jis savo šiaip gyvą, lengvai tekan
tį žodį apvalytų nuo įsibraujančių 
šiukšlių, o mūsų Lietuvių Enci
klopedijos literatūros skyriaus 
redaktoriams — prisipažinti, kad 
A. Tulys yra ne tik vaistininkas 
(vaistininko ir aprašytas), bet ir 
lietuvių rašytojas, vertas kritiško 
įvertinimo.

Antanas Tulys INICIALAI PO 
TILTU, novelės. Nidos leidinys, 
1965 m., 160 psl., kaina $1.50 na
riams, kitiems 25% brangiau.
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KUlTQRNlJE VEIKIOJE
VYTAUTAS STROLIA balandžio 16 j 

d. dirigavo Lawrence Five Town sim- ’ 
foniniam orkestrui. Programoje buvo' 
Beethoveno Eroica simfonija, Čaikovs
kio “Gulbių ežero” suite, Don Gillis 
simfonija 5%.

APIE MIKALOJAUS IVANAUSKO 
liepsnos tapybos dailės parodas Kle- 
velande informavo amerikiečių visuo
menę dienraščiai “The Cleveland 
Press”, “The Plain Dealer” ir “The 
Catholic Universe Bulletin” savo me
no skyriuose.

LENINO PAMINKLUI KREMLIU
JE buvo pateikti 57 projektai, bet ver
tintojų komisija visus atmetė — pra
neša “New York Times Services”. 
Mums įdomus sekantis sakinys: “Tarp 
sovietų skulptorių, prisiuntusių kon
kursui projektus, yra Gediminas Joku- 

AKTORIUS JURGIS PETRAUSKAS 
80 m. amžiaus ir 55 m. sceninio darbo 
sukakties proga buvo pagerbtas Kau
no dramos teatre specialiu R. Blau- 
manio pjesės “Siuvėjų dienos Silma- 
Čiuose” spektakliu, kuriame jis atliko 
Vulfsono vaidmenį. Po spektaklio žiū
rovus su jubiliato nueitu keliu supa
žindino akt. K. Genys.

VYRŲ CHORAS “AIDAS”, vadovau
jamas Juozo Vanago, specialiu koncer
tu Vilniuje atžymėjo 10 m. veiklos su
kaktį. Per dešimtmetį choras yra da
vęs 360 koncertų, gastroliavęs ne tik 
Sov. Sąjungoje, bet ir už jos ribų — 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. I sukak
tuvinį koncertą buvo atvykusi eilė 
svečių, jų tarpe Prahos operos ir vy
rų choro dirigentas Janas Martynekas, 
Krokuvos vyrų choro “Heinal” atsto
vas Zbignevas Švarcas.

HERMANN BUDENSIEG straips
nis apie K. Donelaitį ir “Metų” verti
mo ištraukos buvo paskelbtos Heidel
bergo universiteto leidinyje “Ruper- 
to-Carola”. Dabar šis straipsnis ir iš
traukos išleistos atskiru leidinėliu, 
kurį puošia dail. V. Jurkūno sukurtas 
K. Donelaičio atvaizdas. H. Budensieg 
savo redaguojamam žurnale “Mickie- 
wicz Blaeter” jau atspaude paskutinę 
“Metų” vertimo dalį — “žiemos rū
pesčius”. Tikimasi, kad H. Budensieg 
atliktas “Metų” vertimas į vokiečių 
kalbą greitu laiku bus išleistas atskira 
knyga.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
pastatė pradedančio dramaturgo R. 
Markūno vodevilį — “Paryžiau, Pary
žiau!”, kuriame vaizduojamas dabarti
nis jaunimo gyvenimas. Spektaklio 
režisorius — B. Gražys, muzikos auto
rius — kompoz. B. Gorbulskis. Deko
racijas sukūrė pats R. Markūnas. Pa
grindinius vaidmenis atlieka: A: Ku
bilius, H. Andriukonis, E. Gaigalaitė, 
D. Cinauskaitė, J. Jankauskaitė.

J. PETRULIS, Vilniaus valstybinio 
pedagoginio instituto geografijos ka
tedros vedėjas, “Tiesoje” paskelbtame * 
rašinyje “Mūsų kartografiniai pamink
lai” primena, kad šiemet sukanka 350 
metų nuo Mykalojaus Kristupo Radvi- 
lo-Našlaičio mirties. Jis 1613 m. pa
ruošė ir savo lėšomis Amsterdame at
spaude pirmą pakankamai detalų Lie
tuvos Didžiosios kunigaikštystės žemė
lapį, kuris buvo naudojamas porą šim
tų metų, žemėlapyje buvo pateiktas 
plotas nuo Rygos įlankos šiaurėje iki 
Podolės pietuose, nuo Vyslos žiočių 
vakaruose iki Maskvos valstybės sie
nos už Dnepro rytuose. Apie šį didžiu
lį M. K. Radvilo darbą J. Petrulis ra
šo: “Pagrindiniai žemėlapio geografi
niai elementai yra hidrografija, miš
kai, pelkės, gyvenvietės, valstybinės 
ir administracinės sienos, žemėlapis 
dar neturi reljefo vaizdo, išskyrus 
Karpatus. Iš visų Lietuvos žemėlapio 
elementų pilnesniu pavaizdavimu išsi
skiria gyvenvietės ir hidrologija. Gy
venvietės susikrstytos net į devynias 
grupes ir jų paryškinimui panaudoti 
perspektyviniai ženklai, kurių archi
tektūriniai siluetai iš dalies paleng
vindavo miestų atpažinimą...” Minė
tinas yra ir anksčiau gyvenęs karto
grafas Antanas Vydas (1508—1558), 
kuris 1542 m. sudarė ir rusų bei loty
nų kalbomis išleido Maskvos valsty
bės žemėlapį. Jis buvo paruošęs ir Lie
tuvos žemėlapį, kuris, deja, neišliko 
iki mūsų laikų. V. Kst.

bonis, Matvei Manizer ir M. Merabish
vili!”. Ar mūsų tautietis pakliuvo pir- 
mon eilėn kaip pažįstamas iš neseniai 
savo lankymosi Amerikoje, ar jis ver
tinamas kaip iškiliausias skulptorius 
rusų imperijoj? v.

“JOURNAL OF THE ROYAL AR
CHITECTURAL INSTITUTE OF CA
NADA, š. m. balandžio mėn. numeris 
skirtas bažnyčioms ir naujiems liturgi 
niams pakeitimams aptarti. Numeris 
turėtų būti įdomus visiems, šiuo metu 
susirūpinusiems bažnyčios vidaus pri
taikymu naujai liturgijai. Apie žinomą 
šių dienų teologą Paul Tillich randam 
pareiškimą, esą jei jis būtų rinkęsis ki
tą profesiją, tikriausiai būtų pasirin
kęs architekto, nes” ... He built in 
concepts and propositions instead of 
in concrete, steel and glass.” Toron
tiškis architektas Algimantas Banelis 
recenzuoja knygą “Church Architec
ture — The Shape of Reform”, išleis
tą 1965 m. v.

KETURI KOMPOZITORIAI sutiko 
religiniam kongresui Vašingtone su
komponuoti keturis kūrinius koncerti
ne forma, solistams su fortepijono pa
lyda. Julius Gaidelis rašo muziką “Ti
kinčiųjų maldos” invokacijoms ir į jas 
atsakymams, pavieniems solistams ir 
solistų kvartetui su fortepijono paly
da. “švč. Mergelės Marijos trilogiją” 
kuria: Jonas Zdanius, rašąs muziką 
Antano Jasmanto eilėraščiui “Juod
bruvė mergaitė” (iš leidinio “Gruo
das”) mezzosopranui solo su fortepijo
no palyda; Tėvas Bruno Markaitis, SJ, 
rašąs muziką Kotrynos Grigaitytės ei
lėraščiui “Nenuženk nuo akmens” (iš 
leidinio “širdis pergamente”) sopra 
nui solo su fortepijono palyda; Jeroni
mas Kačinskas, rašąs muziką Elenos 
Tumienės eilėraščiui “Lietuvos Kara
lienė” (iš leidinio “Karaliai ir šven
tieji”) bosui solo su fortepijono paly
da. Be to, bus pirmą kartą išpildyta 
Juozo Gruodžio kantata, ^parašyta Ber
nardo Brazdžionio eilėraščiui “Garbė 
Tau Viešpatie” iš rinkinio “Per pasau
lį keliauja žmogus”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO POLITECHNIKOS INSTI- 

TUTO dainų ir šokių liaudies ansamb
lis išvyko gastrolių į Suomiją, kur jis 
viešės ketvertą dienų. Pusantro šimto 
ansamblio dalyvių turės progos susi
tikti su Suomijos studentais. Pakeliui 
bus duodami koncertai Leningrade, 
Taline ir Rygoje.

lį 7—8 skyrių mokiniams. Vadovėlyje 
pramatoma daug kirčiuotų tekstų, žo
dynas ir kitos būtinybės šių dienų mo
kiniui.

PRŪSAI, SENIEJI RYTPRŪSIŲ 
GYVENTOJAI, prieš patekdami kry
žiuočių ordino valdžion 13 š., turėjo 
augštą kultūrą. Ypač plačiai buvo ži
nomas jų gintaras. Tuo klausimu la
bai išsamią dokumentaciją sutelkė vo
kiečių archeologas dr. Rudolf Grenz. 
Jo surinktoji medžiaga yra suskirstyta 
pagal vietoves ir apima 132 tomus. Ji 
pavadinta “Zentralkatalog zur Ur-und 
Frūegeschichte von Ostpreussen”. Rin
kinio autorius ketina į savo tyrinėji
mų sritį įtraukti Lietuvą, kaikurias 
Lenkijos dalis, kad galėtų ištirti sūdu
vių kultūrą.

DR. KONSTANTINAS KURNA- 
TAUSKAS, evangelikų teologijos pro
fesorius nepriklausomoje Lietuvoje, 
mirė V. Vokietijoj 1966. II. 3. Jis yra 
parašęs visą eilę veikalų; svarbiausias 
yra jo tritomis veikalas “Monumentą 
Reformationis Polonicae et Lithuani- 
cae”.

“ZEITSCHRIFT FU E R OSTFOR- 
SCHUNG” — vokiečių mokslinis žur
nalas dažnai nagrinėja ir su Lietuva 
susijusius klausimus. 1966 m. 1 nr. W. 
Hubatsh rašo apie mozūrus ir Prūsi
jos lietuvius tautybių politikoje 1870 
—1920 m. Darbas pagrįstas dar nepa
skelbtais Karaliaučiaus archyvo doku
mentais, kurie dabar laikomi Goettin- 
gene. Dokumentų tarpe atspausdintas 
garsusis lietuvių prašymas kaizeriui 
1879. V. 11. P. Rėklaitis rašo apie 
naujus duoninis, liečiančius Kristo- 
fo Radvilos Lietuvos žemėlapį.

SKULPTORIUS ANTANAS BRAZ- 
DYS yra kylantis talentas Europoje. 
Jis priklauso Henry Morre - Bernard 
Meadows srovei Britanijoj. Miuncheno 
laikraštis “Sueddeutsche Zeitung” la
bai gerai įvertino jo darbus.

DAIL. JONAS RIMŠA pakviestas su
rengti savo darbų parodas Madride ir 
Romoje 1967 m. Šiuo metu dailininkas 
yra išvykęs Polinezijon jieškoti naujų 
motyvų savo kūrybai.

KUN. DR. J. KUBILIAUS, SJ. strai
psnį apie jėzuitą tėvą Teilhard De 
Chardin, kuris buvo išspausdintas 
“Laiškuose Lietuviams”, į anglų kalbą 
panoro išsiversti Čikagos universitetas.

LENKIJOS KRIKŠTO SUKAKTIS

Tūkstantis metų krikščionybei Europos Rytuose
f ikštėn kad ir netiesiogiai — tą istorinį tūros, kur jos buvo Įsigygyvenusios mokslinė-Apie šiemet sukankanti Lenkijos mileniu- 

mą, t. y. tūkstantmetinę jos valstybės ir Baž
nyčios pradžią jau seniai rašoma spaudoje, 
skelbiami veikalai ir tiek pačiame krašte, tiek 
išblaškytose po pasaulį kolonijose ruošiamasi 
iškilmingai minėti. Sekant spaudoje pasiro
dančias žinutes apie tų iškilmių rengimą Len- 
Jdjoje.' galima patirti, kaip praeitis atsiliepia 
dabartinėje padėtyje ir kaip praeitis yra susi
jusi su dabartimi. Skaitome, kad dėl to mile- 
niumo vyksta kivirčas tarp valstybės vyriau
sybės ir josios hierarchijos. Ir dabartinėse 
sąlygose visai suprantamos kivirčo šaknys. 
Mat, mileniumas yra dvejopa sukaktis: valsty
bės ir Bažnyčios tūkstantmetinis gimtadienis. 
Lyg vienos poros santuokos jubilėjus. Jei Baž
nyčia ir valstybė sutartinai veiktų tos pačios 
visuomenės gerovei, jos gražioje santarvėje 
galėtų abi iš vien tas iškilmes ruošti. Tuo bū
du jos vaizdžiai patvirtintų pasauliui tą negin
čijamą istorinę tiesą, kad anais viduramžių lai
kais visuomenei, jos kultūriniame, socialinia
me, net ir valstybiniam gyvenime daug svėrė 
Bažnyčia. Bet dabartinė Lenkijos vyriausybė, 
paėmusi, pagal “didžiosios politikos” reikala
vimus, griežtai laicistinę linkmę, nėra linkusi 
pripažinti tos istorinės tiesos. Iš čia ir kyla 
gan rimtas trynimasis su sava bažnytine hie
rarchija.

Yra dar ir kita istoriniu požiūriu reikšmin
ga trynimosi priežastis. Kaip spaudoje skai
tėme. Lenkijos bažnyčios primas atviru laišku 
kreipėsi į Vokietijos katalikus vyskupus ir 
kvietė juos dalyvauti Bažnyčios mileniumo iš
kilmėse. Lenkijos hierarcho kreipimasis vi
sai suprantamas ir pateisinamas. Juk Lenki
jos Bažnyčios pradžia reiškė ne ką kitą, kaip 
bendrosios vakarietiškos romėniškos kultūros 
tolimesnę plėtrą. Ir šioje plėtroje, nors da
bartiniai lenkų istorikai ir nenori pripažinti, 
pirmavo vokiškoji Bažnyčia. Vokiečiai kolo
nistai. dvasininkai ir vienuoliai skverbėsi i 
Lenkiją, kaip ir į kitus slavu kraštus ir sHe- 
nijo ioje katalikybę, žinoma, ir vokietybę. Tad 
Lenkijos bažnyčios hierarchai. kviesdami i iš
kilmes vokiečių Bažnyčios atstovus, tik iškėlė

LENKIJOS KRIKŠČIONYBĖ — 
ĮTARPAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ
Kai lenkai kalba apie savo tautos krikštą, 

jie pirmiausia kelia aikštėn jo reikšmę pačiai 
jų tautai bei josios tolimesnei raidai. Jie nu
rodo, kad per krikštą tauta išėjo iš proistori- 
nės glūdumos, tapo iš susidėjusių kilčių stip
ria valstybe ir Įsijungė i vakarietišką bendruo
menę. šiais laikais ypač keliamas aikštėn jos 
istorinis vaidmuo, išplaukiąs iš geografinės 
padėties. Lenkija, būdama toliausiai į rytus 
Įsikišusi vakarietiška valstybė, buvo Vakarų 
pylimu (antemurale), sulaikiusiu barbariškų 
rytietiškų, aziatiškų tautų antplūdžius.

To pačių lenkų keliamo jų tautos vaid
mens iš esmės paneigti negalima. Lenkija, 
kaip ir kiekviena tauta, turi davę savo Įnašą 
bendrai žmonijos istorijai. Tačiau pašaliečiui 
prieš tūkstanti metų Įvykęs Lenkijos krikštas 
duoda progos mesti žvilgsnį į bendrą Europos 
istorijos raidą ir nurodyti Lenkijos krikščiony
bės vietą joje, šioje raidoje galime įžiūrėti 
kažką panašaus i marksistinėje - leninistinėje 
istoriografijoje vis pabrėžiamą dėsningumą, 
nors yra ir esminis skirtumas tarp šio dėsnin
gumo, keliamo ryšium su Lenkijos krikštu. 
Žinoma, kad marksitinėje - lenininstinėje isto
riografijoje dėsningumas grindžiamas socio- 
ekonominiu pradu ir pagal jį stengiamasi aiš
kinti iykius. Tuo tarpu Lenkijos krikščiony
bės pradžia ryškina visos Europos istorijos 
vyksmo dėsningumą, pagal kurį iškilo rytų ir 
vakaru Europos sąvokos, o paskutiniais de
šimtmečiais trečia, tarpinė — rytų centro Eu
ropos sąvoka. Apie šių trijų sąvokų kilmę 
tenka pirmiausia ir pakalbėti.

Kas yra Vakarai?
Lietuviams Vakarai, vakarų Europa yra 

įprastos sąvokos. Mes. senesnieji, esame jas 
Įsisąmoninę dar iš rusiškų mokyklų ar litera-
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je kalboje. Rusai Vakarais ar vakarų Euro
pa paprastai žymėjo Europos pasaulį, esanti 
už Rusijos ribų — visa, kas yra i vakarus nuo 
Rusijos. Sąvoka ypač gyva pasidarė nuo 19 a. 
pradžios ar kiek anksčiau, kada Rusijos inte
ligentija ėmė arčiau bendrauti su Vakarais ir 
kai vakarietiškos srovės rado kelią i Rusiją. 
Vakarietiškų srovių poveikyje kilo ir vakarie
čių (“zapadnikų”) terminas, kuriais buvo va
dinami inteligentijos sluogsniai, matę švieses
nę Rusijos ateiti jai suartėjus su Vakarais. 
Vakariečiai buvo daugiau šviesuoliai liberalai, 
priešingi senajai rusiškai stačiatikybei ir ja 
paremtai ideologijai, šios senosios rusiškos 
ideologijos gynėjai priešinosi vakariečiams ir 
įrodinėjo, kad Vakarai esą supuvę (jie nukalė 
net posaki “gniloii zapad”) ir rusams never
ta jais sekti. Jie gavo slavofilų vardą. Tuo sa
vo vardu jie žymėjo ištikimybę senai slaviškai 
Rusijai, skirtingai nuo Vakarų.

Vakarų sąvokos kilmė
Kaip daugumas istorinių reiškinių, kad ir 

nežymių, turi dažnai šaknis praeityje ir ja te
gali būti išaiškinti, taip ir Rusijoje pasidariu
si gyva Vakarų sąvoka ėjo iš tolimų praeities 
laikų. Ji kilo drauge su gimstančia Europa, 
kada skaidėsi senasis romėnų pasaulis ir kri
kščionybė su plūstančiomis barbariškomis tau
tomis keitė jį. Jei tas romėniškas pasaulis bū
tų buvęs kultūros atžvilgiu vieningas, jis gal
būt būtų sukūręs ir vieningą Europą. Bet da
lykas tas, kad politiškai vieningoje Romos im
perijoje buvo apjungti du kultūros pasauliai 
su skirtingomis tradicijomis: vakarinis (romė
niškas) ir rytinis (helenistinis). Kur kas pra
našesnė buvo graikiška kultūra, sužibėjusi dar 
prieš Romos imperiją ir Aleksandro Makedo
niečio žygiais paskleista artimoje Azijoje ir 
Egipte. Jai mokslininkų duotas helenistinės 
kultūros vardas. Helenistinės kultūros kraštai 
nuo 11—1 a. pr. Kr. buvo pajungti išaugusios 
Romos imperijos ir nuo to meto ta kultūra 
ėmė vyrauti imperijoje. Ji atnešė pačiam Ro-

mos miestui ir jo apylinkei meną ir mokslą, 
kaip pripažino pats romėnų poetas, sakyda
mas: “Užkariauta Graikija gavo laukini nuga
lėtoją ir atnešė meną i kaimišką Latiumą”.

Tačiau helenistinė kultūra visai nenuslopi
no pirmykštės romėniškosios. Ji, buvusi impe
rijos centro kultūra, savaimingai plėtojosi, 
nors ir skolinoši daug ką iš graikų. Tad vaka
rinė imperija paliko skirtinga nuo jos rytinės 
dalies. Kai imperatorius Teodozijus IV a. pa
dalijo imperiją i vakarinę ir rytinę ir sieną 
tarp jų išvedė per Balkanus, nuo to meto kul
tūrinis dvilypumas atitiko ir politini. Rytinė
je imperijoje valstybinė ir mokslo kalba buvo 
graikų, vakarinėje — lotynų.

Kai sekančiais amžiais, barbarams plūs
tant ir imperijos organizacijai irstant, imperi
jos dalys vis tolo viena nuo kitos — didėjo ir 
kultūrinis skirtumas tarp jų. Vakarinė dalis 
darėsi grynai romėniška ir rytinė—graikiška.

Dvejopa ir krikščionybė
Krikščionybė, kilusi helenistiniame pasau

lyje, pradžioje ir buvo graikiškų bendruome
nių tikyba ne tik rytuose, bet ir vakaruose. 
Jos pirmieji raštai, pradedant nuo evangelijų, 
graikiškai parašyti. Net ir vakaruose gyvenę 
Bažnyčios autoriai 11 a. dar graikiškai rašė. 
Taip darė pvz. Lijono vyskupas Irenėjus ir ro
mėnas Ipolitas. Bet nuo 11 a. Bažnyčia va
karuose jau pasidarė lotyniška, o Bažnyčios 
tėvai rašė lotyniškai.

Atsipalaidavusi nuo helenizmo, vakarietiš
ka romėnų kultūra veikė germaniškas tautas, 
kurios skverbėsi į romėnų imperija. Vienos ir tuo maždaug metu pasiekė paelbio kaiku- 
germaniškų tautų dar tebebuvo pagoniškos if rias vietoves, Įvyko pirmas sąlytis romaniš; 
imperijoje tuojau pakeitė tikėjimą. Kitos, dar 
prieš ateidamos i Romos imperiją, išpažino 
arišką krikščionybę, atsineštą iš rytų, ir jos 
stipriai laikėsi. Kaikūrie jų, k. a. longobardai 
Italijoje, vandalai šiaurės Afrikoje, tapo ro
mėniškų krikščionių priešai. Bet prieš galin
gą romėnišką kultūrą jos negalėjo atsilaikyti 
ir ilgainiui perėjo i romėnišką katalikybę ir 
išnyko — jos susiliejo su vietiniais senais im
perijos gyventojais ir iš to mišinio kilo šių 
dienų romaniškos tautos.

Germaniškuose plotuose
Romėniška kultūra ir jos krikščionybė su-

kūrė vakarinę Europą, peržengdamos buvu
sios imperijos ribas ir Įsiskverbdamos į ger
maniškas gimines. Jos plėtėsi iš dalies taikio
mis priemonėmis — misijos keliu, iš dalies 
valstybinėmis, priverstinėmis. Lemiamos 
reikšmės vakarietiškos romėniškos kultūros 
plėtroje turėjo senojoje Galijoje susikūrusi 
frankų valstybė.

Pradžioje buvę germanai frankai, įsikūrę 
šiaurės Galijoje, tapo katalikais ir susiliejo su 
vietiniais. Jų_valdovų Merovingų dinastija iš
plėtė valstybę visoje'Galijoje ir tuo būdu iki 
VI a. galo sudarė stipriausią pajėgą Vakaruo
se. Po Merovingų atėjusi Karolingų giminė 
pasinešė iš Galijos dideliems žygiams i ry
tus ir pietus. Jų ribose atsidūrė germanai 
taip Reino, Elbės ir Dunojaus augštupio. Su
sikūrė didelė frankų imperija, kuri, prisijun
gusi dar Italijos žymią dalį, aprėpė didelius 
romaniškų ir germaniškų tautų plotus, šie 
plotai, sujungti Į krūvą, ir sudarė tą pasaulį, 
kuriam-duotas vakarų Europos vardas. Jam 
pirmus pagrindus nutiesė, kaip matėme, iš 
Galijos išėję Karolingai, gavę vardą nuo jų 
žymiausio nario Karolio Didžiojo (771—814). 
Jis laikytinas tikru Europos kūrėju. Ypač 
reikšmingas jo žygis galutiniam Europos api
pavidalinimui buvo nukariavimas saksų — 
šiaurinės germanų giminės. Jie, Įjungti į im
periją ir pakrikštyti, tapo vakarietiškos kul
tūros pionieriais būsimoje rytų centro Euro
poje.

Kai Karolis D. pasiekė padunojų ir su
griovė šioje vietoje Įsikūrusių avarų sodybas 

ko-germaniško pasaulio su slavišku. Slavai 
gyvai pajuto Karolio D. galybę ir jos paveikti 
padarė jo vardą (Karolis—karalius) bendri
niu, reiškiančiu augščiausią valdovą.

Karolio D. Įkurtoji romaniška-germaniš- 
ka Europa dar nebuvo tokios apimties, kokia 
ji tapo vėlesniais laikais. Už jos ribų dar te
bebuvo Skandinavija, kur normanai ar vi
kingai šeimininkavo. Vakarų bendruomenei 
nepriklausė Iberų pusiasalis (Ispanija), kuri 
tik IX a. krikščionys pradėjo vaduoti iš sara
cėnų. Pačiuose vakaruose vakarietiškasis pa
saulis siekė Elbės ir rytinių Alpių pakraš
čius. (Bus daugiau)



Ateitininkų žinios

527 Bloor St. West2232 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

DUNDAS — BROCK

SPORTAS
Pabaltiečių sporto šventė Toronte

Visi suko galvas, kur dingo Zuikis ir 
Pelėda. Pasirodo, kad šie du draugai

; moderniška di- 
ja krosnis, viena

Sį penktadienį, gegužės 13, skautės 
ir jūrų skautės pakviestos dalyvauti 
šokiuose, kuriuos rengia Mindaugo 
draugovė Sv. Jono Kr. parapijos salėje 
7.30 v.v.

valdyboje 
mo —

draugiai Žinoma, patalpomis daugiau
sia pasinaudos jaunimas nes jo yra 
gausus būrys. Tikrai smagu kad Tėvai 
pranciškonai šiais Jaunimo Metais ko
lonijos jaunimui atiduoda duoklę su

jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atskira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.

tamsius kąmbarius sėdi ant knygų ir 
jieško šviesos. Berods Pelėda, suradu-

Toronto universiteto.
Užbaigusieji egzaminus ateina sek

madieniais | bažnyčią ir į salę pasidai-

INDIAN RD. — BLOOR,

Mann & Martel
REALTORS

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

mas, naujas vandens sūdymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE, 

$5.000 įmokėti, atskiras rupių

risiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.006 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
atimtų gražus narna* su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti

bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
d kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam* 
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna karna, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6(4%, ilgalaikis mort
gičius; $9.900 metinių pajamų.

B. SAKALAS
Darbe telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Gegužės 7-8 d. Toronte įvyko meti
nė Š. Amerikos pabaltiečių sporto 
šventė, kurios metu buvo pravestos 
krepšinio ir tinklinio varžybos, šven
tėje dalyvavo estai, latviai ir lietuviai. 
Šventė užtruko dvi dienas ir buvo

varžybų lietuviai laimėjo keturias.
Bene maloniausia lietuvišku sportu 

besidomintiems pergalė buvo moterų 
laimėjimas tinklinio varžybose. Lietu
vaitės ne tik buvo tvarkingiausiai ir 
geriausiai atrodanti komanda šioje 
šventėje, bet ir pajėgus vienetas. Tie
sa, joms kartais pritrūkdavo jėgos 
kirtimuose, tačiau techniškai žaidė be 
priekaištų. Varžybų eigoje lietuvaitės 
įveikė latves 2:0 (15:3; 15:5), estes 
2:0 (15:3; 15:7) ir baigmėje pakarto
tinai latves 2:0 (15:12; 15:0). Koman
dą sudarė Klevelando žaibo žaidikės: 
A. Barzdukaitė, R. Besperaitytė, N. 
Gelažiūtė, V. Mockutė, D. Jurgaitytė, 
D. Čiurlionytė. Komandai vadovavo 
R. Babickas, kuriam priklauso didelė 
dalis nuopelnų komnados laimėjimuo
se.

Šiek tiek blogiau sekėsi lietuviams 
tinklininkams, kurie pralaimėjo lat
viams ir estams po 2:0 pasekme. Ko
mandoje išsiskyrė ir daug vilčių atei
čiai žada Čikagos B. Andriukaitis

Šias varžybas laimėjo latviai, baig
mėje įveikę estus pasekme 3:0 (16:14; 
15:8; 15:11).

Jaunių tinklinyje lietuviai vėl atsi
gavo, nugalėdami latvius 2:0 (15:9; 
15:12) ir estus 2:0 (15:13; 15:6). 
Baigmėje jie vėl įveikė latvius pasek
me 2:1 (15:13; 15:12; 15:5). Tai yra 
viltys mūsų ateičiai. Komandos daugu
mą sudarė Klevelando Žaibo žaidikai.

Bene labiausiai torontiškiai laukė 
krepšinio varžybų. Tačiau buvo šiek 
tiek nusivilta, kai lietuviai be dides
nių pasipriešinimų įveikė visus savo 
priešininkus. Jauniai įveikė estus 
80:30 ir latvius 77:44. Komanda suda
ryta buvo iš Čikagos, Klevelando ir 
Toronto žaidikų. Abiejose rungtynėse 
taškus iškovojo: Andriulis 5, Bačins- 
kas D. 25, Puodžius 8, Barškėtis 4, 
Yanis 46, Tauginas 4, Bačinskas K. 
8, Vaičkus 9, Šakys 24, Martinkus 19. 
Komandoje išsiskyrė Yanis, Šakys ir 
Martinkus. Kitose šios grupės varžybo
se latviai įveikė estus 58:55.

Vyrų krepšinio varžybos irgi buvo 
be didesnės kovos. Lietuviai, vadovau
jami augštojo Molio, Modestavičiaus 
ir Čekausko, nesunkiai įveikė estus 
138:89 ir latvius 116:92. Rungtynės 
buvo žaistos be didesnių pastangų ir 
nesukėlė lauktos įtampos. Visdėlto 
malonu buvo matyti gerai žaidžiančius 
lietuvius. Abiejose rungtynėse žaidė: 
čekauskas 39, Modestavičius 79, Mo
lis 50, Yanis 25, Miknatiis 16, Minio
tas 7, Staniulis 54, Klimas. Rinktinei 
vadovavo dr. Gaška. Kitose šios gru-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 4.30 - 7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-140 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8
SoSt 9-12
Sekm. 9 JO • 1

4%% — 5V2% (už indėlius)

6Y2 % — 7% (iš skolininkų)

iki $2 milijonų dar trūksta $150.000

Vienas greičiausiai augančių kredito kooperatyvų 

visoje Kanadoje!

Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

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

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

SKUBIAI SKAMBINKITE
HIGH PARK AVE. & ANNeTTe $5,000 įmokėti, mūro, atskiras 10 dide
lių kambarių per 3 augštus; pirmame augšte 4 dideli kambariai, moderni 
virtuvė ir prausykla iš 4 dalių. Vandeniu apšildomas. laks viena ilgametė 
skola balansui.
RONCESVALLES • SUNNYSIDE $8,000.00 įmokėti, atskiras, mūrinis, 9 di
deli kambariai per 3 augštus, mod. virtuvės, vandeniu apšildomas, 2 gara
žai; prašo $26.900.
BLOOR & DUNDAS, $10,000.00 įmokėti, mūrinis, 8 kambariai per 3 augš
tus, garažas. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pardavimo kaina $20.500.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Joms bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

9 TORONTO
Lietuvių studentų žinios

mokslo metais Toronto universitetą ir 
kitas augštąsias mokyklas įvyks bir
želio 10 d., penktadienį, naujoj Prisi
kėlimo salėje. Vien tik Toronto uni
versitetą baigia virš 20 studentų. Kai- 
kurie jau išlaikė egzaminus, kiti dar 
tebelaiko. Iš anksto kviečiami visi bai
gusieji atsilankyti į savo mokslo bai
gimo užbaigtuves kartu su tėvais ir 
draugais. Numatoma kviesti: Lietu
vos gen. konsulą, organizacijų atsto
vus, svečius, visą studentiją. Bus vai
šės, dovanų įteikimas ir šokiai jauni
mui Naujoji salė yra graži ir talpina 
apie 200 asmenų. Platesnių informaci
jų teirautis studentų Rėmėjų būrelio 

RO 2-9752. Iki pasimaty-
Būrelio valdyba

dę galvas, vyksta namo į kambarį, kur 
tiek daug reikėjo džiovinti smegenis 
ir šlifuoti kėdes. Dabar, kolegos, iš
eikite greičiau į šviesą. Neužilgo rei
kės vykti į Čikagą pamedžioti, šis mū
sų skyrelis atgyja, sekite kas savaitę.

Išlindęs iš knygų

Lietuvių skautų veikla
čikagiškiai svečiai — vyriausia 

skautininke ir vyriausias skautininkas 
— įvairiais apdovanojimais ir pakėli
mais ne tik įvertino skautų vadovų 
darbą, bet ir labai gražiai pagyrė bei 
išgarsino Toronto skautus Čikagos 
laikraščiuose.

Jau laikas pradėti ruoštis stovyklai. 
Primename, kad stovykla įvyks liepos 
16-30 dienomis. Jau sudarytos progra
mos, organizuojami vadovai, instruk
toriai. Stovykla ir šiais metais žada bū
ti turininga savo programa, smagi sa
vo laužais ir pasirodymais.

Skautų Mindaugo dr-vės skudutinin
kai dalyvaus jaunimo poezijos vakaro 
programoje gegužės 15 d. Visiems 
skudutininkams privaloma generalinė 
repeticija — šį šeštadienį, gegužės 
14 d., 1 vai., skautų būkle, Prisikėli
mo parapijoje.

Vyr. sk. kandidatės Ž. ir J. Bara
nauskaitėj I. Kryževičiūtė. R. Balta- 
duonytė, J. Yčaitė, Z. Žolpytė ir S. 
Kybartaitė, vykdydamos savo progra
mą, pagamino, pagal lietuviškus re
ceptus ir tradicijas, pietus, į kuriuos 
pakvietė tuntininkę ir vadoves. Vaišės 
buvo puikios ir vadovės buvo sužavė
tos jaunųjų šeimininkių pastangomis. 
Vyr. skautėms kandidatėms vadovau
ja R. Žilinskienė.

šv. Jurgio šventės proga vyr. skau
tininkas Br. Juodelis įteikė Kanados 
rajono vadeivai sk. V. Skrinskui pa
dėkos ordiną.

patalpos nematė, prašomi ją sekmadie
nį aplankyti. Tėvams pranciškonams 
nuoširdus ačiū!

Ateitininkų vasaros stovykla įvyks 
liepos 24 — rugpjūčio 7 d. Šiais me
tais registracija bus pravedama daug 
anksčiau. Stovyklos metu bus važiuo
jama į Stratfordo Šekspyro festivalį, 
kur užsakyti bilietai į “Twelfth Night”. 
Visas informacijas stovyklos reikalu 
teikia V. Kolyčius tel. 5345586.

Tėvų komiteto ruoštas kepinių iš
pardavimas praėjo su didžiausiu pasi
sekimu. Tortų būtų buvę išparduota 
žymiai daugiau. Tėvų komiteto valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiem tėvam, 
tikriau mamytėm, už nuoširdžią talką. 
Visų pavardžių net neįmanoma sumi
nėti. Smagu, kai visi prie bendro dar
bo prisideda. Didelė padėka visoms, 
atnešusioms tiek daug tortų, ir po
nioms, prisidėjusioms darbu. Iš gauto 
pelno bus paremta jaunimo veikla.

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
JANE - BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 

kambarių per du augštus atski
ras namas, garažas su šoninių 
įvažiavimu, 2 virtuvės.

RUNNYMEDE • BLOOR, $10.000 
ar mažiau įmokėti 10 kambarių 
atskiras narnas, 2 virtuvės, vie
na skola balansui.

LAWRENCE - BATHURST, $15.000 
įmokėti, gražus 5 butų (5 plex) 
atskiras pastatas, garažai, 
augštos nuomos, puiki vieta.

BERESFORD - BLOOR, apie $6.000 
įmokėti, 7 kmb., mūrinis na
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu.

MARMADUKE - RONCESVALLES, 
$21.900 pilna kaina, 8 kamb., 
mūr. namas, naujas šildymas,

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyko balandžio 3 d. pas narę p. 
Žiobienę, dalyvaujant gausiam 
narių skaičiui. Priimtos dvi nau
jos narės: M. Kasperavičienė ir 
L Kandrotienė. Velykų stalui se
neliams Vokietijoje gauta aukų 
$5 iš p. Kaveckų Čikagoj ir p. 
Jauniškių Winnipege. Nuoširdus 
ačiū. Sekantis susirinkimas — 
pas narę p. Rimienę, 52 Porter
field Rd., Rexdale (telefonas CH 
1-5068) 3 vai. p.p. Dėkojame p. 
Žiobienei už susirinkimo priėmi
mą ir vaišes. P. J.

pės varžybose latviai nugalėjo estus

Varžybos užtruko dvi dienas ir bu
vo be priekaištų pravestos estų. A.S.

Lietuvių sekciją prie Pabaltiečių 
Sporto Federacijos sudaro: Algirdas 
Bielskus — sekcijos vadovas, nariai 
— Petras Petraitis, Vytautas Jokūbai
tis ir Kostas Lukošius, Kanados spor
to apygardos vadovas.

Šiaurės Amerikos Ukrainiečių Spor
to Sąjunga yra pasiūliusi mūsų sąjun
gai ruošti metines tarpusavio varžy
bas — sporto šventę, šiais metais jie 
ruoštų, kitais — tektų mums. Šios pir
mosios šventės programon siūlo 
įtraukti futbolą (soccer) ir lengvąją 
atletiką. Siūloma vieta — Čikaga ar 
Torontas, laikas — birželio vidurys. 
Žada finansinę paramą komandų ir 
paskirų žaidėjų kelionėms. Centro val
dyba įgaliojo A. Bielskų studijuoti 
šio pasiūlymo galimybes.* * *

Ošavoje įsteigtas lietuvių meškerio
tojų klubas “Ešerys”. Steigiamasis su- 
širinkimas įvyko š.m. gegužės 8 d. No
rintieji priklausyti prašomi kreiptis 
šiuo adresu: Petras Juodvalkis, 467 
Gibbons St., Oshawa, Ont.

Klubo steigėjai

"TAURO" KLUBO VEIKLA
Kiekvienas klubo narys, jaunuolis 

ar suaugęs, yra apdraustas $200.000 
sumai “Zurich Insurance Company" 
nuo 1966 m. sausio mėn. 1 d. arba nuo 
įstojimo į klubą datos, štai ką duoda 
apdrauda:

1. Apsaugoja narius nuo teismo 
jieškinių dėl sužeidimo ar ligos pa
darinių kitam asmeniui.

2. Galioja tik tuo atveju, jei nelai
mė atsitinka dalyvaujant Ontario 
žūklautųjų ir Medžiotojų Federacijos 
globojamose sporto šakose.

3. Padengia miškų gaisro gesinimo 
išlaidas.

4. Padengia visas išlaidas teismuo
se ryšium su kito asmens sužalojimu 
arba turto sunaikinimu.

5. Apdraudžia narius, naudojančius 
laivus Federacijos globojamose sporto 
šakose, jei tie laivai varomi nedides- 
niais kaip 16 a.j. “outboard” arba 50 
a.j. “inboard” motorais, taip pat — 
naudojančius ir kitokius laivus, neil
gesnius kaip 26 pėdos.

6. Apsaugo klubą ir narius nuo jieš
kinių dėl nelaimių ryšium su klubo pa
talpų naudojimu arba išnuomojimu.

Notaras Antanas Liūdžius įstojo j 
organizaciją ir buvo pakviestas j di
rektorių tarybą, kurioje jis apsiėmė 
būti ryšininku tarp jaunių sekcijos ir 
klubo valdomųjų organų.

šių metų rudenį, šalia įprasto me
džioklės leidimo, keliaujančių paukš
čių medžiotojai dar turės išsiimti spe
cialų $2 leidimą pašto įstaigose. Fe
deracinė valdžia planuoja panaudoti 
surinktus pinigus geresnei laukinių 
ančių ir žąsų kontrolei.

Visais informacijų reikalais teirau-

J. Yokubynas sunkiai susirgo 
gegužės 1 d. ir greitosios pagal
bos buvo išvežtas i šv. 'Juozapo 
ligoninę, kur ir šiuo metu gydo
si. Tuo pačiu metu susirgo ir na
muose gydosi jo žmona M. F. Yo- 
kubynienė.

Vilniaus klausimas buvo paju
dintas ryšium su Lenkijos krikšto 
sukaktimi. Dienraštyje “The Glo
be a. Mail” gegužės 3 d. laidoje 
buvo Įdėtas ilgas straipsnis apie 
Wilno miestelį Ontario provinci
joj, kuris esąs seniausia lenkų gy
venvietė Kanadoj. Straipsnyje, be 
kitko, sakoma, kad Vilnius esąs 
“a university town in Poland”. 
Būtu gera, kad “G. a. M.” skaity
tojai pasiųstu jo redakcijai paaiš
kinančių laiškų ir tuo būdu at
kreiptų jos dėmesį i padarytą 
klaidą.*

Gaisrininkų vadovybė praneša, 
kad jos inspektoriai pradeda na
mų tikrinimą, žiūrėdami, ar nė
ra pavojaus gaisrui. Tuo būdu no
rima padėti apsisaugoti namų sa 
vininkams nuo gaisrų. Tikrinimas 
vykdomas savanorišku pagrindu 
ir gaisrininkų vadovybė kviečia 
visus bendradarbiauti su jos par
eigūnais.

Toronte lankėsi federacinės 
vyriausybės ministeris R. Winnt- 
ers, kurio priežiūroje yra pasau
linės parodos reikalai. Ta proga 
pabaltiečių centrų pirmininkai 
(lietuvių — A. Rinkūnas, latvių 
— J. Niedra, estų — vicepirm. 
Kulango ir Baltų Federacijos 
pirm. J. R. Simanavičius) turėjo 
su juo pasimatymą, kuriame pa
dėkojo už prielankumą mums pa
lankia prasme išsprendžiant pa
baltiečių dalyvavimo parodoje 
reikalus. Kaip žinome, pabaltie- 
čiai yra gavę parodoje savo die
nas. Pereitą savaitę taip pat pa
aiškėjo ilgiau užtrukęs klausi
mas, kad pabaltiečiai dailininkai 
ir tautodailės menininkai bus įsi
leisti Į parodos meno galeriją, 
ruošiamą federaciniame paviljo
ne. Tuo būdu esame gavę viską, 
ko prašėme. Ta pačia proga pa
baltiečių delegacija padėkojo ir 
feder. parlamento nariui iš To
ronto Parkdale apylinkės dr. St. 
Haidasz, daug padėjusiam tuo 
reikalu Otavoje.-

Adv. George Benui bal. 27 d. 
buvo surengtas pagerbimas jo po
litinės veiklos dešimtmečio pro
ga. Dalyvavo apie 400 asmenų, jų 
tarpe min. P. Hellyer ir kiti.

15 BUTŲ apartamentinis nam., mo
derniškas, puikios statybos; 
balkonai, apie $14.500 metinių 

paj., puikus nuomav. rajonas.
ISLINGTON - ALBION Rd., apie 

$7.000 įmokėti, 4 miegamųjų, 
viso 7 kamb., atskir. vienaaugš- 
tis (bungalovas), garažas su 
privačiu įvažiavimu, tuojau ga
lima užimti.

JANE • ANNETTE, $15.900 pilna 
kaina, 5 kambarių atskiras vie- 
naaugštis (bungalovas) ant 
dvigubo sklypo, galima pasta
tyti du namus.

PASITEEiaUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Namų teL LE M1W
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
Keti; gražus mūrinis 11 

. pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5(4 % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F .M. in
tercom sistema ir kt $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 

. nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

A L G ARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais HU. 9-1543.

BLOOR • DUNDAS, $3.000 įmokėti, balansas — vienas atviras mortgičius, 
plytinis 6 kambarių namas, garažas, nauja apšildymo sistema. Pigi kaina.

DUFFERIN - ROGERS, $2.500 įmokėti,, atskiras, 6 kamoariai, vandeniu ap
šildomas, 2 garažai. Prašoma tik $16.900.
BLOOR - JANE, 7 kambarių, atskiras plytų namas su privačiu įvažiavimu 

ir garažu, vandens apšildymas. Prašoma kaina $27.500.
BLOOR - RUNNYMEDE, 8 kambariai per 2 augštus, vandens apšildymas, 

privatus, platus įvažiavimas. Prašoma kaina $27.900.

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST., 
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga, v* • A -- V---------—‘ . Z—g
pataisyti sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 
nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
'skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina saujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrod,žiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado

bančia sutraukti hemorojus be skaus- 
* . • • t v*

niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei-

CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE 

DUODAME 
mortgičius iš 
asm. paskolas iš 7%

MOKAME 
43% % už depozitus 
5Y2% numatyta už šėrus 
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

408 Roncesvalles Ave. Tei. LE. 5-1944

Margis Drug Store
JOHN V- MARGIS, Phm.B.

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

Tel. 533-4414

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone

535 - 9458 ,
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir Lt Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 • 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Seop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prfc Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonsw BE. 3-5996 

pas (40x159 pėdos).
QUEEN - LANDSDOWNE, $4.000 

įmokėti, mūrinis, neužimtas, 7 
naujai išdekoruoti alyviniais da
žais kambariai, 2 virtuvės, 2 vo
nios, dvigubas garažas, prašo 
$17300.

HUMBER - DUNDAS, tripleksas, 
$10.000 įmokėti, (2 po 5 kamb. ir 
1-3 kamb. apartmentai) išnuomo
ta po $335 per mėnesį; apynaujis

mūrinis namas, 8 kamb., 2 virtu
vės, vandeniu apšildymas, savi
ninkas duoda Ihčiai metų mort- 
gičių.

YONGE-LAWRENCE, $5.000 įmo
kėti, atskiras, visai arti Yonge 
gatvės, 6 dideli šviesūs kamba
rio, 4 dalių modernus vonios 
kambarys, nauja apšildymo siste
ma ir nauja krosnis, garažas, sa
vininkas išvyksta į JAV.

OAKMOUNT - ST. CLAIR, $7.000 
įmokėti, be mortgičių, mūrinis, 
atskiras, 13 did. kambarių, 3 vo
nios, 4 virtuvės, nauja krosnis, 
vandeniu apšildymas, privatus 
įvažiavimas, garažas, didelis skly-

rinis, atskiras,

vatus įvažiavimas, garažas.
Turime krautuvių, namų, vaaarvleMu, boteHų, motelių įvab

2

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ATSITI-
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • 
VASABVIECIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO 
SONALO IB DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IB KT.

B?ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NABYS (14 METŲ PATIRTIS) 

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port* Credit

Vn AAėkl AC Visais kelionių reikalais, visame pašau* 
• D/AVtiNzO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. Ck 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparataL 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus. siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 1 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

AtM RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-616 5. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEU LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536-7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė 

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V- Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus,
transistorius ir kt Darbas garantuotas, 
mas lietuvio techniko. 
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

sąžiningai ir nebrangiai atlieka-

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRU IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIU KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus Ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti te). LE 4 -1403
30 Dewsnn St., Toronto, Ont.

© SKAITYTOJAI PASISAKO
PEBDAUG GEBB1AM 

SVETIMUOSIUS
Gyvendami daugelyje įvairių kraš

tų, karo ir pokario metu, mėgdavom 
pakalbėti apie kitų tautų draugiškumą 
mums, pabėgėliams, ir palygindavome, 
kaip mes patys elgdavomės savo tėvy
nėje, kai susidurdavome su svetimtau
čiais.

Nepaslaptis, kad lietuviai praeityje 
parodė ypatingos pagarbos tiems pi
liečiams Lietuvoje, kurie nekalbėjo ir 
net nesistengė išmokti krašto kalbos. 
Jie ne tik buvo toleruojami, bet lietu
viai patys laikė mandagiu mostu iš
mokti svetimų kalbų ir taip su jais su
sikalbėti. Man yra tekę net teisme 
girdėti, kai teisėjas, negalėdamas susi
kalbėti su puslenkiu liudininku, pats 
griebėsi lenkiškos kalbos, net prasi
lenkdamas su įstatymu.

Vėliau, tėvynę užplūdusios kaimyni
nės tautos nebuvo pabėgėliai, kaip 
mes patys pasitraukę į vakarus, bet 
buvę tėvynės priešai.

Pirmiausia — internuotieji lenkai, 
vėliau — raudonųjų invazija ir pas
kiausiai — vokiečiai. Lietuva su vi
sais jais turėjo kruvinų kovų tolimo
je ar artimoje praeityje. Dar nesun
ku prisiminti, kaip jie buvo švelniai 
mūsų sutikti. Lenkai, kurie buvo tiek 
daug tautai nusikaltę Vilniaus krašte, 
patyrė iš daugelio šiltą užuojautą.

Vėliau sugarmėjo raudonieji su “ka- 
tiušomis”. Tada daugelio skruostais 
riedėjo ašaros. Tuo tarpu lietuviškieji 
komunistai bei jų -simpatikai džiūgavo 
ir sveikinosi su tais vyžuotais karei
viais iš šiaurės. Bet ar gi nebuvo ir 
tikrų patrijotų lietuvių, kurie gal dau
giau iš smalsumo, negu iš pagarbos, 
stovėjo pakelėse ir net sveikinosi su 
rusais? Galimas daiktas, kad ir iš man
dagumo, nes kaip gi svečio nepasvei
kinti ir nenusišypsoti jam? Daugelis 
laikė pilietine pareiga, priglausti “ne
laimingą”, kelionėje nuvargusią “ka- 
tiušą” arba jos vaiką (į kareivišką ant
klodę susuktą), panešioti. Vedžiojo jas 
mūsiškiai po parkus bei krautuves, 
kaip tikras viešnias, o kiek buvo jau
nų merginų, kurios ir “vargšų svečių” 
kareivių gailėjosi ir juos “globojo” gė
dą užmiršusios!

1941 m. sutikome vokiečius. Nenuos
tabu, kad jų kareiviai, kaikur buvo 
net gėlėmis apkaišyti, nes tikrai buvo 
išvaduotojai nevieno jau paruošto į 
Sibirą. Bet net ir tada, kai sužinojo
me, kad jie ne mūsų vaduoti atėjo, o 
tik savo tikslais — draugiškumas ne
daug sumažėjo.

Man teko kartą būti liudininku vie
no mokytojo šeimoje, kurio duktė 
gimnazistė atvirai simpatizavo seniui 
vokiečiui, o visa šeima nesipriešino 
tam, nes jis esą padėsiąs dukrai vo
kiečių kalboj pasitobulinti ir muzikos 
pamokysiąs. Na ir “mokė”, bet kai 
kareivio tikslas paaiškėjo, motina tik 
karčias ašaras braukė, nes dukros gar
bė liko galutinai suteršta.

Aplamai, atrodo, kad lietuvis buvo

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.)

Prancūziją aštrina santykius 
su Atlanto Sąjungos nariais. Lei
dimai skrisi kariniams lėktuvams 
virš Prancūzijos teritorijos bus 
peržiūrimi kas mėnesį. Anksčiau 
tai buvo daroma kas metai. A. Są
jungos karinis ir politinis cent? 
ras atsidurs greičiausia Londone. 
Pasigirdo ir Įtakingų amerikie
čių tarpe balsų derybų daugiau 
su De Gaulle nevesti ir greit pa
likti Prancūzijos teritoriją. Pran
cūzų kariuomenė neliks V. Vo
kietijoje, jei nepriklausys A. Są
jungos vadovybei, pareiškė gyny-

Pokalbis Lietuvoj

išauklėtas gerbti svetimtautį ir laiky
ti jį augštesniu už savuosius. Mūsų 
tradicinis svetingumas ir gardžiai pa
ruoštas stalas svetimtaučiui nepadarė 
teigiamo įspūdžio ir neužsitarnavo jo 
pagarbos, tik parodė mūsų tautinį ne
sąmoningumą.

Dar nesunku prisiminti, kaip ne
draugiškai buvome sutikti Vokietijo
je. žinoma, buvo ir išimčių, bet mano 
patirtyje tų išimčių nebuvo sutikta.

Kai pabėgome 4 Prūsus, su vežimais 
ir arkliais, pirmą naktį suradome di
delį ūkį, (dar su šeimininkais) ir pa- ... „
siprašėme leidimo pernakvoti. Mums bos min. Kai-Uwe von Hassel 
buvo pasakyta tuoj pat iškult pusę prancūzų ministeriui.
klojimo javų ir jei suspėsime tai pa- Rytl| ir Vakaru santykius ban- 
daryti bus leista apsistoti. Net ir po d0m pager^Maskvl nori SU- 
rą stiklinių pieno uz tai vaikams paža-1 - -- “• - - -- —
dėjo.

Na ir dirbome, nors jau ir prieblan
doje, bet pavyko “normą” išpilyti. 
Nakvynę gavome, bet tik savo veži
muose, ant pievos, čigoniškai.

Vėliau teko užklysti į dvarą, kur jau 
ir daugiau lietuvių buvo “priglausta” 
panašiom sąlygom. Tik šioj vietoj ga
vom pastogę — kluoną, už kurį, žino
ma, turėjom užsidirbti nuomą. Na ir 
dirbome, o valgėm dar iš savo lietu
viškų krepšių.

Buvo liepta suvežti iš lauko gyvulių 
pašarą, kuriame buvo primaišyta žir
nių ir kiauliapupių. Mums atrodė, kad 
po sunkaus darbo pasirinkti žirnių ir 
tų pupų savo sriubai nebus nusikal
timas.

Tam pat kluone buvo ir viena bu
vusio teisėjo šeima su maža mergyte, 
Dalia vardu, kuri mūsų “paslapties” 
nesuprato ir tas kiauliapupes neslėp
dama valgė akivaizdoje šeimininko, 
.kuris kaip tik buvo atėjęs patikrinti 
mūsų darbo spartumo. Na ir gavo ma
žoji su lazda — tiesiai per nugarą. Tai 
tau vaišingumas ir kultūra! Tik mums 
protestuojant, vėliau šeimininkas pa
sigailėjo (nenorėdamas nustoti dar
bininkų!) ir duodavo po gabalą pašvin
kusios jautienos ir žirnių.

Pagaliau atėjo šaltos rudens dienos 
ir iš kluono buvo leista persikelti į 
tvartus. Tuo tarpu vokiečio “palociai” 
iš 12 kambarių buvo visai tušti. *~~**v~*w *^*^^*^

Toki “draugiški” kaimynai pasirodė; 13-IHS. Tuo būdu astronautai ga- 
mums, kuriuos savo laiku su gėlėmis lėtu laisvai tyrinėti mėnuli, 
sutikome ir gerbėme kaip svečius.

Alijošiūtė

AR NEAPSIRINKA?
Ar neapsirinka mūsų “atžalynas” su 

savo komentarais, esą tėvų žemė jų pa
žiūroms bei išsilavinimui nebus nau
dinga, nes Lietuvą esąs tik artojų 
kraštas? Jie nepagalvoja, kad tėvų že
mėje yra apie trys milijonai gyvento
jų, kurių žymi dals yra okupantai, dir
bą šiose įstaigose, pramonėje, kariuo- 
menėje.

Įdomu būtų žinoti, kokį skaičių su
daro išeivijoj mūsų “atžalynas”. Spė
ju, kad nedaugiau kaip pusę milijo
no. Ir jie jau daro išvadas, kad tėvų 
žemė ne jiems. Br. M.

Lietuvoje pasakojamas apie 
Lenkiją toks anekdotas:

— Ar girdėjai, kad popiežius

— Taip, girdėjau...
— O ar žinai kodėl?
— Ne!
— Sako, kad Gomulka jį pa

kvietęs duoti paskutinį patepimą 
Lenkijos nepriklausomybei.

Rytų ir Vakarų santykius ban-

mažinti amerikiečių Įtaką V. Eu
ropoje. Taip Sov. Sąjunga, stip
rėdama ekonomiškai ir politiškai, 
galės manevruoti prieš Kiniją. 
Vašingtonas siekia išlyginti santy
kius su Kinija ir .varyti kylį so
vietams sustiprindamas savo pre
kybą su R. Europos krąštais.

Rodezijos trijų Įgaliotinių gru
pė atvyko Į Londoną tartis. Prem
jerui Smith atstovauja Sir Corne
lius, ekonominis patarėjas, o

Bitės — kaip žąsys
Okupuotoji Lietuvoj rusų polit- 

rukas, stebėdamasis viename so
de bitėmis, sako:

— Kokios keistos mušės pas 
jus...

— Čia ne musės, o bitės, — at
sako jam kolchozinmkas. — Jos 
gamina saldų medų. Argi pas jus, 
Rusijoj, bičių nėra?

— O taip, — greit susigriebęs 
atsako politrukas. — Tiktai pas 
mus jos nėra tokios mažos, kaip 
jūsų... Mūsiškės bitės, oho! To
kios kaip žąsys!

— Bet jeigu tokios didelės, tai 
kaipgi jos sulenda avilin?—klau
sia kolchozininkas.

. , — Kai partija Įsako, jos sulen-
Wilsonui — Wright, naujai pa- da! — paiškino politrukas. 
skirtasis ambasadorius Danijai. - - - ......
Pramatomos kietos derybos ir tai 
neviešos, be jokių iš anksto pasta
tytų sąlygų. Wilsonas nereikalaus 
atšaukti Rodezijos nepriklauso
mybės paskelbimo akto, gi Smith 
nekels jos pripažinimo klausimo.

Rodezijos premjeras Smith pa
sikalbėjime su “U.S. News and 
World Report” korespondentu 
teigė, kad britų embargo Rodezi
jos nepalauš. Jos gaminiai popu
liarūs ir reikalingi pasaulinėje 
rinkoje. Paskelbus derybas su ~~
Londonu, tuoj pakilo tabako su- y# a i EMf'lZI 
pirkimas Salisbury. LXiNVlxl,

JAV prez. Johnsonas pasiūlė, B‘A*’ ^-L-B.
kad nė viena valstybė neskelbtų Tpiąininknę — 
nuosavybės pretenzijų Į mėnulį ir I c I b 111111KU b
kad būtų sudaryta sutartis nepa- ūdvokotOS 
naudoti mėnulio kariniams tiks- '

Jugoslavijos Tito ir Jungtinės 
Arabų Respublikos prez. Nasse- 
ris turėjo pasitarimą viloje neto
li Aleksandrijos. Jiedu siūlo šauk
ti nusiginklavimo konferenciją, 
kurioje dalyvautų visos valsty
bės, ir baigti karą Vietname.

Romos universitete Įvyko susi
rėmimai tarp kairiųjų ir dešinių
jų studentų, žuvo vienas socialis
tas studentas.

Rytų Berlyne
Du lytų Berlyno patruliai eida

mi sargybą prie mūro sienos, ski-

no, kalbasi:
— Ką tu darytum, jei aš ban-

nepasielgtum panašiai su manim?
— O ne, aš tau užtvirtinu, kad 

to nepadaryčiau.
— Gerai, tai tada pirmutinis 

šoku aš...

Maisto atsargos

— klausia Brežnevas Kosyginą.
— Laikomės geriau nei prie 

Chruščiovo. Turim miltų penke- 
riem metam.

— Puiku! — nudžiunga Brež
nevas. — O riebalų?

— Užteks trejiem metam.
— O cukraus?
— Dvejiem metam.
— Puiku! O kapitalistai tvirti

na, kad mūsų maisto padėtis yra 
nepavydėtina, kai iš tiesų mes 
turime visko ir visiems.

— Žiūrėk, mielas drauge Brež
nevai. .. Aš kalbėjau tik apie 
mudviejų išteklius....

DRAUDIMAI 

231-2661 233-33 23 

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE; ISLINGTON, ONT. 

• (ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

W. A. LENCKI,
B«A»9 LJL.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas>

Telefonas LE. 24188

NAUJA ŠLUOTA RUMUNIJOJ
Prancūzų spaudoje pasirodė 

straipsnių ir korespondencijų iš 
Rumunijos, skelbiančių permai
nas prie naujo diktatoriaus Ceau
sescu, velionies Georgiu Dej Įpė
dinio.

Praėjusiais metais Rumunijos 
premjeras Maurer padarė valsty
bini vizitą Prancūzijai, ir nuo to 
laiko nekomunistiniai laikraščiai 
pasirodė kaikuriuose Rumunijos 
kioskuose (tik prancūzų nekomu
nistinei spaudai padaryta tokia 
išimtis).

Ceausescu po Georgiu Dej mir
ties tapo Rumunijos komunistų 
partijos gener. sekretorium. Jo 
pirmtakas Georgiu Dej pasmer
kė “asmens kultą”, atseit, stali
nizmą; tuo pačiu jis pasmerkė ir 
savo asmens kultą, todėl apie mi
rusi diktatorių viešpatauja tyla
— niekas jo neliaupsina. Jo pa
laikai ilsisi greta ištikimo stali- 
nisto Groza Bukarešto miesto par
ke. Prie jo kapo jokių manifesta
cijų nedaroma, ir pats parkas 
publikai atidaromas tik du kar
tus savaitėje. Vadinas, Grozos pa
laikai neturi tokio kulto kaip Le
nino Maskvoje, o apie G. Dėjo
— tai ir kalbos negali būti.

Pagal “Le Monde” paskelbtą 
korespondenciją, tyliai atgavo 
malonę tie stalinistiniai veikėjai, 
kurie buvo pasmerkti “praėjusia
me laikotarpyje”, būtent: Pirvu- 
lescu, buvęs politibiuro narys, 
Constantinescu, garsios stalinis- 
tės An ne Pauker favoritas, kuri 
1961 m. pats Ceausescu yra pava
dinęs “karjeristu be skrupulų”. 
Dabar jis paskirtas švietimo viče- 
ministeriu. Petrescu, režimo ne
malonėj buvęs nuo 1955 m., Don- 
ceau, kuris 1956 m. neteko ma
lonės kaip “buožė ir miesčionis”. 
Tie visi vyrai atgavo režimo ma
lonę.

To paties “Le Monde” prane
šimu, jau metai laiko kaip trupu
ti pagerėjo intelektualų santy-

kiai su partija ir vyriausybe. 
Ceausescu šaukia kultūrininkų, 
menininkų susirinkimus, išklauso 
jų nuomonių ir duoda patarimų. 
Abstraktus menas pradedamas 
toleruoti; teatruose vaidinamos 
ir satyrinės pjesės, kurias dar ne
seniai partija griežtai smerkė; 
leidžiama daryti daugiau vertimų 
iš svetimų kalbų.

Neseniai Įvyko pirmasis žemės 
ūkio kooperatyvų — kolchozų 
kongresas, kuriame dalyvavo 5.- 
500 delegatų ir 3.500 svečių. Tas 
kongresas turėjo išreklamuoti 
kolchozų “demokratizaciją”. Į 
kolchozus yra suvaryta 3.400.000 
šeimų, kurios kultivuoja 75% 
Rumunijos dirbamos žemės. O tų 
kolchozų Rumunijoje esama 4.- 
680. Tame kongrese premjeras 
Maurer paaiškino — tų “koope
ratyvų” tikslas esąs sudaryti to
kią atmosferą, kad “kiekvienas 
žemdirbys jaustųsi kaip savo na
muose”. Kiekvienam žemdirbiui 
be išimties paskirtas 30 akrų 
sklypas individualiam naudoji
mui. Įvestos senatvės pensijos 
kolchozų darbininkams. Prancū
zų “Le Figaro” daro išvadą, kad 
dar nevisai aišku, kam bus tie 
nauji kolchozų nuostatai naudin
gesni — kaimiečiams ar kolchozų 
valdininkams. J. Gbs.

KAIP IŠLAIKYTI
TVIRČIAU SAVO VIETOJE?

Ar jūsų dirbtinio! dantys nepykino, ar nesu
daro nemalonumu išslysdami, krisdami ar 
krypčiodami valgant, kalbant ar juokiantis? 
Tik uždulkinkite truputi FASTEETH ant dirb
tinių dantų plokštelių, šie Šarminiai (berūgš
čiai) milteliai išlaikys jūsų dirbtinius dantis 
daug tvirčiau it maloniau. Nejausite kaučuko 
skonio bei sulipimo jausmo. Jie nerūgsto. Pa
naikina "plokštelių kvapų" (dantų kvapg). 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

POLITIKA IR NAUJI PINIGAI 
AUSTRALIJOJE 

Atkelta iš 3-čio psl.
darbo partija laimėtų rinkimus, 
paimtų krašto valdymą i savo ran
kas ir eiliniam darbo žmogui gal 
padarytų lengvatų. Tačiau, iš ki
tos pusės, ir liberalai darbo žmo
gui nėra baisūs, nors jie daugiau 
stovi kapitalo pusėje. Darbo pa
klausa yra mažesnė, negu darbo 
pasiūla. Atlyginimai pakenčiami 
ir aplamai gyvenimo lygis kyla, 
kad net vilioja ateivius iš JAV, 
nors ir nedideliais skaičiais bent 
šiuo metu.

Owners 
CZ ENTRE

Statybinės medžiagos
t MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliaeija
» Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves.

namus

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. Įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele;
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v.
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas BO. 6-1372

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 /....sette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
jutomatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

George BEN, B,A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSELAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darnus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

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

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus. 

Automatinis eietiira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'Jamų. ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

({ėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akių nervus, kūne 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST.. TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

ST. CLAM ST. W.

OKULISTAS
S. BROGGWSKI. O.D.

JWCTK5N I®.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: IraM 
neto LE. 14251; namu CT,. 9 8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. rak. Šeštadieniais nuo

10 vai. ryto ;kl 4 v#J. no pieta 
Vėlesniu :-r k,f n laiku tik susitarus 
telefonu Trečiadieniais nždarvte

Sav. B. Saulėnas

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dr. P, VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

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

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

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

N AMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga
AL I2UIJA

Į 769 - 4612 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V4MŲ 769 - 4131
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS I
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išpildys “Antanas ir Vėjūnės” iš

I i.uu v .a. y.

užprašytos už a.a. J. Vilkų; 9 v.r.

įėjimas — laisva auka.
KLB jaunimo sekcija. — Tikybos pamokų vaikams 

nebus iki sekančio rudens po va-

šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios
3426 Parthenais St Montreal 24, Que 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P.Q.

— po Sumos.
— Motinos Dienos novenos Mi

$v. Jono Kr. par. žinios
— §v. Jono Pašalpinė Draugija

maldų parapijos salėje tėvų ko
mitetas surengė vaišes, kuriose; šios — kasdien 8 v. ryto.
dalyvavo Komuniją priėmę vai-l _ Prašytos paskelbti Mišios:
kai, jų tėveliai, artimieji giminės į šį šeštad., 7.30 v.r. — p. šeškų

Koncertuoja: skautų Mindaugo 
draugovės skudučių orkestras

Poezijos rinktinę deklamuoja:
A. Bušinskaitė, Ž. Slekytė, A. Bušinskas 
ir A. Puteris

VAKARAS (VYKS PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS SALĖJE

gegužės 15/ sekmadienį, 6 v.v.

Savo kūrybą skaito:
L. SVĖGŽDAITĖ, torontietė;
K. BARTESKA, montrealietis
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pavasario vejoms. 

Giriose mėlstant žibuoklių žiedams, 
Tyliai bekuždant medžių pumpurams, 
Telkias jaunystė kūrybos darbams...

kaktį. Draugijos iniciatyva ir di
delėmis pastangomis buvo įkurta 
Šv. Jono Kr. parapija Toronte, šį 
sekmadienį, 11 vaL padėkos pa
maldose bus prisiminti draugijos 
gyvieji ir mirusieji nariai.

— Pirmosios išpažinties ir Ko
munijos vaikų iškilmės parapijos 
bažnyčioje praėjo pakilioje nuo-

ir bičiuliai.
— Nuoširdi padėka parapijos 

ir tėvų vardu N. Pradėtosios Ma
rijos seserims, ypač vaikus paruo
šusiai seselei Jonei, už gražiai at
liktą vaikų pirmajai Komunijai 
parengimo darbą ir gražią tvarką 
iškilmių metu.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuo praėjusios savaitės pa

baigos Prisikėlimo parapijos raš
tinės ir vienuolynas jau naujuose 
pastatuose. Jų adresas — 1011 
College St., Toronto 4. Telefonai 
lieka tie patys.. Taip pat ir įėji
mai į muzikos studiją, studentų 
ir ateitininkų patalpas — iš Col
lege gatvės.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais — 8 v.v., o sekmadieniais

J. Vilkų jo mirties metinių pro
ga; 9.30 v.r. — VI. Plečkaičio, E. 
Dambrauskienės ir J. I. Birštonu 
užprašytos už a.a. V. Plečkaitie: 
nę; šį sekmad., 9 v.r. — p. Rože- 
vičių užpr. už a.a. O. Roževičienę.

— Chorų repeticijos: suaugu
sių choro vyrai repetuoja šį ket-

kun- J- Gaudfėyra išvokęs rekm
■ |Y| T I /LJj lekcijų už Montrealio ribų. Nuo

/16 d. iki 20 d. klebonas kun. dr.
/a a F. Jucevičius taipgi išvyks reko-

lekcij,i-----------
jau sėkmingai pasirodė įvairiose 
Amerikos ir Kanados kolonijose 
su populiariomis dainomis ir gita
romis.

— Abiejų Montrealio parapijų 
ateitininkai ruošia savo šventę ge-

saros atostogų.
— Gegužinės pamaldos — 

penktadienį, 7.30 v. vakare.
— Šeštadieninės lietuvių mo

kyklos mokslo metų užbaigimo iš
kilmės šį sekmadienį. Sveikinimai 
mokiniams, perėjusiems į augš- 
■tesnius skyrius, baigusiems de
šimtąjį skyrių, pagarba mokyto
jams ir tėvų komitetui, besirūpi
nusiems mokinių gerove.

—Nuoširdi užuojauta inž. Le
opoldui Balsiui, mirus Lietuvoje 
jo motinai a.a. Barborai Balsie
nei. Praėjusį sekmadienį velionė 
buvo prisiminta bažnyčioje mal
dose.

— Šį šeštadienį 9 v.r. gedulin
gos pamaldos už a.a. Kotryną 
Adomavičienę ir Elzbietą čese- 
kienę.

Šv. Jono Kr. Pašalpinė Draugi
ja šį sekmadienį, gegužės 15 d., 
2.30 v. p.p., Šv. Jono Kr. par. sa
lėje rengia 45 metų veiklos pami
nėjimą. Valdyba nuoširdžiai kvie
čia dalyvauti visus Draugijos na
rius su savo šeimomis bei sve
čiais ir jos senuosius bei naujuo
sius bičiulius. Visi drauge prisi
minsime nueitą kelią. Ta proga 
bus sukaktuvinis susirinkimas, 
kavutė ir V. Judzentavičiūtės pa
skaita. Draugijos intenciją pamal
dos bus šį sekmadienį 11 v. šv. 
Jęno Kr, bažnyčioje,

Šv. Jono lietuvių kapinėse bu
vo išlieti pamatai paminklams a. 
a.: Ivanauskų, Ščiukos, Pocevi- 
čiaus, Senkaus, Pacevičiaus, Pa
liulio, Peldžiaus, Gudgos, Bardzi- 
lauskienės, Nalivaikos, Šimkaus 
ir Rimkevičiaus, šią savaitę vyk
domi toliau pamatų išliejimo dar- jauku^išleistuviu vakara vokiečiu 
bai paminklams a.a.: Vilko, Kau- klubo Harmonie" patalpose. Pobū- 
no, Radzevičiaus, Besąsparienės, vi pradėjo “Vvčio” klubo pirm. 
Vaivados, Jurkšto ir Skripkutės. inž. j. Balsys, pakviesdamas H. 
Minėtiems paminklams pamatai stepaiti vadovauti oficialiajai 
bus išlieti dešimties dienų laiko- programos dabai. Pastarasis savo 
tarpyje. Jei kas daugiau,,be čia kalboje išryškino keletą momen- jcTTOTvttnfTi ilri Varkinin lonVumn : ;x r>~ s—

dienos, t.y. gegužės 29, numato 
statyti paminklus, dėl pamatų iš-j 
liejimo prašomi artimiausiu lai-i 
ku painformuoti kapinių admi
nistraciją.

“Alkos” sambūris šio sezono 
programą numato baigti gegužės' 
29 d. Smulkesnė informacija bus 
paskelbta vėliau. Praėjusį sekma
dienį gana gausus būrys tautiečių 
atsilankė į seansą R. Rosellini fil
mo “Atdaras miestas”.

Kardinolas J. Beran, Prahos 
arkivyskupas Čekoslovakijoj, lan
kėsi Toronte gegužės 8 d. čekų 
kolonija jį iškilmingai pasitiko 
prie savo bažnyčios laiptų su duo
na ir druska ir pakvietė į priėmi
mui paruoštą salę. Kardinolas 
susirinkusiems čekams ir slova
kams (apie 500) pasakė kalbą, 
skatindamas juos išlaikyti savo 
kultūrinį palikimą, kuris tėvynė
je yra grasinamas komunistinio 
režimo. Kardinolas yra iškentė
jęs nacionalsocialistų ir komunis
tų kalėjimuose bei kone, stovyk
lose 19 metų, šiuo metu jis, kaip 
tremtinys, gyvena Romoje; JAV- 
ėse viešėjo 18 dienų ir šį savait
galį per Montreal! grįžta Romon.

trečiad., 7 v.v.; vaikučiai — šį 
penktad., 6.30 v.v. Visos repeti
cijos bus muzikos studijoje; įeiti 
iš Collge gatvės.

— Pasiruošimas Sutvirtinimo 
sakramentui jau pradėtas. Pamo
kos yra kas antrad. ir ketvirtad' 
7 v.v. ir sekmad. po 10 v. Mišių. 
Iki šiol pamokas lanko 150 asme
nų. Vyresniems sudaryta atskira 
grupė. Iškilmės bus per Sekmi
nes po pietų.

Motinos Diena buvo paminėta 
visose parapijų bažnyčiose ir at
skira iškilme Prisikėlimo salėje. 
Apyl. valdybos pirm. Aug. Kuolas 
Bendruomenės vardu tarė atida
romąjį žodį, T. Rafaelis, OFM, 
skaitė invokaciją, o p. Mackevi
čienė — Nijolės Banelienės gra
žiai paruoštą paskaitą, kuri gyve
nimiškai palietė motinos vaidme
nį. Meninėje programoje pasiro
dė šeštad. mokyklos mokinių 
taut, šokių grupė, vad. mokyt. D' 
Augaitytės, vaikų darželio moki
niai, paruošti seselių, ir D. Rau- 
tinš muzikos studijos mokinės D. 
Balsytė ir Kr. Paškevičiūtė. Už
baigai Toronto taut, šokių grupė 
“Gintaras”, vad. J. Karašiejaus, 
pašoko trejetą šokių, kurių tran
kiausias buvo “Subatėlė”. Progra
mą pranešinėjo mokyt. D. Augai- 
tytė. Visas į minėjimą atsilankiu
sias motinas atžymėjo gėlėmis 
visų trijų parapijų atstovės. Da
lyvių buvo apygaušiai. Jei ne tai
tiečių sportinės rungtynės, jų bū
tų buvę daugiau.

Žymiajam sportininkui inž. Pr. 
Gvldžiui su Ponia “Vyčio” klubo 
vadovybė gegužės 7 d. surengė

Vyčio” klubo pirm.

išvardintų, iki kapinių^ lankymo ■ tų iš Pr. Gvildžio veiklos ir pa- 
J" ----- A_ kvietė tarti žodi apylinkės valdy

bos pirm. Aug. Kuolą, kuris lin
kėjo išvykstančiam Į JAV “Vy
čio” veikėjui sėkmės ir eventua
laus grįžimo. Panašų linkėjimą 
išreiškė ir kun. P. Ažubalis. Atsi
sveikinimo kalbą, pilną apgailes
tavimo ir humoro, pasakė inž. J. 
Balsys, tarp kitko pabrėždamas 
nepaprastą Pr. Gvildžio atsidavi
mą jaunimo sportiniam ugdymui: 
per 15 metų jis tam reikalui pa
skyrė 15.000 valandų. Linkint 
sėkmės, p. Gvildžiams sugiedota 
“Ilgiausių metų” ir Įteikta dova
na — dailus adresas ir T. Valiaus 
paveikslas. Inž. Pr. Gvildys pasi
rengęs išvykti i Niujorko sritį 
birželio pradžioje.

Apylinkės valdyba papildyta
me sąstate praėjusiame posėdyje 
plačiai svarstė Kanados Lietuvių 
Dienos programą. Sudarytos ke
turios komisijos: parengimų, pro
pagandos, sporto ir leidinio. Spor
to reikalais kalbėjo Sig. Krasaus
kas. FASKO pirmininkas. Pagrin
diniu iškilmių kalbėtoju pakvies
tas dr. Algirdas Budreckis, vienas 
iš iniciatorių lietuvių laisvės žy
gio į Jungtines Tautas. Meninei 
programai kviečiami chorai, ku
rie šią vasarą dalyvaus JAV ir 
Kanados lietuvių dainų šventėje 
Čikagoje. Lietuvių Dienos pamal
das manoma organizuoti lietuvių 
kapinių aikštėje Port Credit. Ka
nados "Lietuvių Dienas rengia 
apylinkės valdyba, kviesdama į 
komisijas numatytus asmenis, 
šiemetinė Lietuvių Diena įvyks

REIKALINGA MOTERIS namų ruošai 
gydytojų šeimoje Niujorke. Smulkes
nių informacijų teirautis po 6 v. vak.' 

teL 923-5555 (Toronte)

PARDUODAMAS AUTOMOBILIS, 
1964 m. Falcon Future, 6 cyl. 120 a. j. 
dveją durą, mėlynos spalvos, automa
tiška, labai geros kokybės. Išvažinėta 
8239 mylios. Teirautis telef. LE 5-7515. Į rugsėjo 3-4 d. Toronte.

JAUNIMO POEZIJOS 
VAKARAS

Didelius kūrėjus gimdo am
žiai. Kas žino, gal šis šimtmetis 
ir yra vienas iš tų, kuriame gims 
nevienas lietuvis kūrėjas. O gal 
gi net tremtyje, gal net Kanado
je...

Du jauni Kanados lietuviai jau 
rusena kūrybine ugnimi ir mik
lina savo plunksnas poezijoje — 
torontietė Laima Švėgždaitė ir 
montrealietis Kazys Barteška. O 
jeigu neišduotumėte paslapties, 
tai mes galėtumėm išvardinti ir! _ _ .
daugiau jaunuoliu, kurie bando įteikimas baigusiems mokyklą 
kurti, net gi čia — Toronte, šie į mokiniams, sveikinimai ir pačių 
du savo eilėraščius skaitys jauni-; mokinių pasirodymas. Mokiniai, 
mo poezijos vakare, kuris įvyks! tėvai ir visi, kuriems rūpi mūsų 
gegužės 15 d., 6 v.v., Toronto1 lietuviškasis prieauglis, maloniai 
Prisikėlimo parapijos salėje. Jau
nimas taip pat skaitys ir vyres
niųjų poetų kūrybos rinktinę. 
Juk meniškai paskaityti yra taip 
pat didi kūryba.

Kviečiame tad lietuviškąją vi
suomenę šiame vakare gausiai da
lyvauti ir mūsų jaunimo kūrybi
nes pastangas paremti (žiūr. skel
bimą). Rengėjai

“The Globe a. Mail” gegužės 
9 d. laidoje rašo apie solistę sop
raną .Lilian Sukis, kuri 1965 m. 
baigė Toronto un-to muzikos fa
kultetą ir neseniai pasirašė vie- 
nerių metų sutartį su Niujorko 
Metropolitan Opera Campany. Jai 
palikta galimybė pratęsti sutartį 
dar dvejiem metams. Solistei esą 
pavesta išmokti šiuos vaidmenis: 
“Bohemos” operoje — Mimi ir 
Muzeta; “Turandot” — Liu; “Už
burtoje fleitoje” — Paminos. Mu
zikos kritikas J. Kraglund pami
ni, kad ji yra I. Jessener mokinė, 
gavusi Eatono premiją ir daina
vusi visą eilę rolių keliose opero
je.
i Sol. L. šukytė su Metropolitan 
operos grupe gastroliuos Paryžiu
je, pavaduodama kitą susirgusią 
solistę. Ji dainuos Rosinos vaid
menį G. Rossini operoje “Sevili
jos kirpėjas”.

Jaunimo dailės parodos daly
viai prašomi kaip galint greičiau 
registruotis pas dail. Dalią Gruo
dienę tel. 249-9003. Ši paroda, ku
ri įvyks gegužės 29—31 d. Toron
te, yra paruošiamoji didžiajai pa
saulio lietuvių jaunimo dailės pa
rodai jaunimo kongreso metu.

Krašto v-bos kultūros komisija
Toronto lietuvių šeštadieninė 

mokykla baigia mokslo metus šį 
šeštadienį. Sekmadienį, gegužės 
15 d., 3 vai. p.p. Prisikėlimo pa
rapijos salėje įvyks užbaigimo iš
kilmė. Programoje: pažymėjimų

yra prašomi mokyklos užbaigimo 
iškilmėse dalyvauti. Vedėjas

šį šeštadienį, gegužės 14 d., 
mokiniai bus paleisti iš šeštadie
ninės mokyklos 11 vai. Vedėjas

Toronto dienraštis “Daily Star” 
geg. 9 d. labai gražiai atsiliepia 
apie sol. Liliją šukytę, ją vadina 
“brilliant young Canadian sopra
no”. Kanados operos direktorius 
H. Geiger - Torel pareiškė, kad L. 
šukytės netekimą jis laikąs ne 
nuostoliu, o laimėjimu ne tik p. 
Šukytei, bet ir Kanadai. Anot jo: 
“Kanadoje mes neturime pakan
kamai- galimybių jauniems ir ta
lentingiems operos dainininkams. 
Dėlto aš neapgailestauju netekęs 
Lilijos. Tai nepaprasta proga 
jai”. Dienraštis taipgi pamini, 
kad solistė yra lietuvių kilmės, 
dainavusi Kanadoj visoje eilėje 
operų ir dabar pasirašiusi viene- 
rių metų sutartį su Metropolitan 
opera Niujorke.

Dr. R. Gaška iš JAV su liet, 
krepšininkų rinktine buvo atvy
kęs į Torontą ir čia jai sėkmingai 
vadovavo.

“T. Prisiminimų” radijo pro
gramos vienas pusvalandis per
keltas į Torontą; veikia pirmadie
niais 9.30—10 v. v. iš CKFM sto
ties banga 1430.

Už man padarytą sunkią operaciją reiškiu nuoširdžią padėką chi
rurgui dr. E. Grundy ir dr. A. Valadkai. Už lankymą ligoninėje ir ' 
namuose, už gėles ir dovanas nuoširdžiai dėkoju: T. Tarcizijui, OFM, 
kun. J. Staškevičiui, p. p. E. V. Juozapavičiams, M. S. Jokūbaičiams, 
L. M. Galinauskams, R. A. Jokūbaičiams, Bronei Galinienei, J. Žiū- 
rinskui, J. Kozeriui, A. Lajukui, P. Žiūrinskui, A. Strumilai, V. Gave- 
liui, J. žagūnui, A. Kvedarui, J. Mockevičiui, P. Eidukaičiui, J. Ma- 
niuškai, M. Antanaičiui, A. Bedarfui, E. Kybartui, K. Redarui ir 
tiems, kurie mane guodė savo laiškais.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū —
Pranas Kupčiūnas

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Lietuviška JANSONŲ vasarvietė Cape Cod Mass., USA vila

šiais metais atidaroma vasarojimui nuo birželio m. 18 d. iki rugsėjo 15 d.
Visus tautiečius maloniai kviečia atvykti praleisti atostogas.

Jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. Ed. Jansonas, 15 Rosedale St, Boston, Mass. 02124, USA.

. , Tel. 288-5999 - ’

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANT ir CHRYSLER. 
Vartoti: garantuotai geros kokybės 

Teiraukitės pas J. C. (Joe) 
COFFEY. Tel. LE 4 -1191 

711 St. Clair Ave. West 
Leonard Dodge — Chry

tel. 767.-9088,
18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont 
Viskas apdrausta ir garantuota.

I4K

nepamirškite užsukti dovanų, suvenirų 
ir {vairių reikmenų krautuvėn

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 • 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-053 7.

Skubiai parduodami New Wasaga du VASARNAMIAI pilnai {rengti 

su elektriniu Šildymu, ir du SKLYPAI 117x235 dydžio. 

Skambinti tek HO 3-3109 po 5 v. ižskyrus savaitgalius.

Citv Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų Masėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir Jau galima pradėti ra
liuoti uirma pamoka su standarti
nėm ar automatinėm maSinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
Medžiagos, drabužiai, maistas ir kt. 
“TAURO” atst. ST. PRAKAPAS -

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
Sav. A. MYCHAJLOWYCZ 

Užsakymai priimami ir paštu.

Vilniaus V. D. gimnazijos 50 
metų sukakties minėjimas rengia
mas Čikagoje Jaunimo Centre ge
gužės 28 d. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas iš Bostono adv. P. Viš
činis, o meninę programos dalį 
išpildys sol. VI. Pilipavičiūtė-Sa- 
baliauskienė iš Ročesterio ir sol.
J. šalnienė iš Čikagos, akompo- 
nuos M. Motekaitis. Be to, P. Le- 
mešytė ir Dikinis skaitys ištrau
kas iš J. Cicėno kūrybos apie Vil
nių. Po akademinės dalies bus 
bendra vakarienė. Sekmadienį, 
gegužės 29 d., T. Jėzuitų koply
čioje 12 vai. bus pamaldos. Pa
mokslą sakys ir šv. Mišias laikys 
vilnietis kun. J. Panavas. Koply
čioje giedos O. Mažeikienė; paly
dint vargonais M. Motekaičiui. 
Numatyti bendri posėdžiai VKLS- 
gos: Kanados ir JAV skyrių.

Malonu būtų, kad iš Kanados 
kuo daugiausia vilniečių dalyvau
tų šiame minėjime. Kvietimai į 
minėjimą ir vakarienę (vienam 
asmeniui $5) gaunami Toronte 
pas Br. Saplį 1558 Davenport Rd. 
tel. LE 7-1503 ir Hamiltone pas
K. Baroną 1424 King St. E. Apt.
11, tel. 545-3594. Paskutinė užsi
registravimo data yra gegužės 25 
d. K. B.

Vasario 16 gimnazijai įmokėta 
per šalpos Fondą $130 (107 bū
relio įnašai); po $12: kun.P. Ažu
balis, J. Bersėnas, A. Dūda, A. 
Diržys, J. Dragašius, kun. dr. Pr. 
Gaida, A. Kantvydas, J. Strazdas; 
po $10: P. Lelis; po $6: V. Balsys, 
A. Banelis, A. Rinkūnas, J. R. 
Simanavičius. Būrelyje yra 22 
nariai. Dar neatsiuntę įnašų na
riai prašomi atsiųsti juos iki lie
pos 1 d.

Dėl anksčiau paskleistų gandų 
apie Vasario 16 gimnaziją šis bū
relis nesusvyravo, priešingai, kai- 
kurie nariai atsiuntė pilnus įna
šus jau sausio mėn. Kiti nariai 
padrąsino būrelio vadovą dar 
energingiau rinkti įnašus ir rem
ti šią gimnaziją sunkesniu mo
mentu. Į būrelį š.m. įstojo nau
jas narys A. Rinkūnas, bet išvyks 
į JAV apsigyventi senas narys 
inž. Pr. Gvildys. Pastarasis iš šio 
būrelio nepasitrauks — žadėjo 
atsiųsti įnašus iš Niujorko.

P. Lelis, būrelio vad.
Color and Form Society gegu

žės 8 d. atidarė parodą Hart 
House meno galerijoj. Ji bus ati
daryta iki gegužės 31 d. Lankymo 
valandos: nuo pirmadienio iki 
šeštadienio 10 v.r. — 8 v.v.; sek
madieniais 2-5 v.v. Iš lietuvių pa
rodoje dalyvauja tik skulpt. Da
gys. Išstatyti 45 kūriniai, šios 
dailininkų dr-jos pirm, yra Os- 
vald Timmas, sekr. — J. Dagys. 
Vertintojų komisijon įeiną Vikt. 
Bričkus.

giamos išleistuvės p. p. Gurči- 
nams.

— Gegužės 29 d. A.V. parapijo
je įvyks Montrealio visų ateitinin
kų metinė šventė; 11 vai. Mišios, 
po jų salėje susirinkimas. Invo
kaciją skaitys kun. J. Gaudzė, 
paskaitą — Tėv. G. Kijauskas, S. 
J. Po to seks meninė dalis ir ga
le vaišės. Kviečiami aktyviai pri
sidėti ir dalyvauti: sendraugiai, 
studentai, moksleiviai ir jaunu
čiai ateitininkai.

— Gegužės 14 d., 10.30 v. r., 
sutuoktuvės Peter Couture su 
Ona Paulauskaite.

— Sveikatos patikrinti išvyko 
į ligoninę p. Trumpa.

— Malvina Jurėnienė iš Lachu- 
te paguldyta Montreal General li
goninėn, kur jau antra savaitė da
romi tyrimai.

— Jonui Girdauskui padary
ta operacija gegužės 10 d. St. 
Gabrini ligoninėje. Geriausi lin
kėjimai pasveikti.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $117.91, o rinkliava baž
nyčios skoloms mokėti —$158.77.

— Bažnyčiai aukojo: Alb. Da- 
sys $50, J. Simanavičius $40, po
nia Bandžius $10.

Lituanistinių mokyklų šventė 
įvyko AV par? salėje bal. 30 d. 
Darbo metus užbaigė ir išleido 
20 abiturientų Augšt. Lituanisti
niai Kursai. Ta proga surengtas 
gražus jaunimo pobūvis, sutrau
kęs ne tik tėvus ir kursantus, bet 
ir nemažai jaunimo ir svečių. 
Kursus baigusiems palinkėta ir 
toliau gilinti lituanistinius daly
kus veitoančio seminaro rėmuose. 
Augštesniesiems kursams jau 
daug metų vadovauja mokyt. B. 
Lukoševičienė, o mokytojų tarpe 
malonu matyti jau čia augusius 
ir mokslus ėjusius, kaip mokyt. 
R. Otto.

Dr. P. Lukoševičius tarnybos 
reikalais buvo nuvykęs į Kana
dos vakarus. Ta proga jis, KLB 
valdybos pavestas, aplankė Win- 
nipego, Calgario ir Edmontono 
lietuvių apylinkes. Motinos Die
nos proga jis skaitė paskaitas 
Winnipege ir Edmontone.

“Aukso žąsis”, mūsų kolonijoje 
ruoštas filmas, bus rodomas AV 
par. salėje gegužės 28 ir 29 d. d. 
Montrealiečiams bus tikrai įdomu 
šį filmą . pamatyti, nes jis buvo 
ruošiamas šioje salėje ir jame 
galėsime pamatyti daug pažįsta
mu veidu.

“Litas” balandžio gale pasiekė ba vyksta pilnu tempu. Jau bai- 
$1,677,000, taigi nuo pradžios me- giamas statyti nakvynių pastatas 
tų paaugo $113,000. Svarbesnės mergaičių stovyklai ir atlikta di- 
aktyvo pozicijos: kasa banke desnė pusė miško valymo darbų. ' 
$101,920, paskolos $1,489,143,: Statyba bus baigta iki birželio 1 
centrinėje kasoje $75,500; pasy- d. Organizacijų vadovai, kurie 
ve: šėrai $1,088,425, depozitai planuoja šią vasarą “Baltijos" 
$589,394, š.m. pelnas $21,522.27. stovyklavietėje ruošti gegužines, 
“Litas” moka už šėrus 5%, už savaitines ar savaitgalines stovyk- 
depozitus 4%, duoda nemokamą las, prašomi iš anksto apie tai 
gyvybės draudimą iki $2000 bend- pranešti stovyklavietės admin, 
ros santaupų sumos ir grąžina V. Piečaičiui tel. 366-7041 arba 
nariams jų apmokėtus čekius. stovyklavietės komiteto pirm. P.

Estų vyrų chorai iŠ Toronto,' Ručinskui tel- 482-4094.
Montrealio, Niujorko ir suomių “Baltijos” stovyklavietės lėšų 
choras iš Toronto surengė bendrą telkimo komisija kviečia visus 
koncertą Massey salėje. Apie jį montrealiečius lietuvius prisidėti

pijoje: Mišios 11 vai., po to pro
grama par. salėje ir vaišės.

— Užpraeito sekmadienio rink
liava — $265.

Sekmadienį 11 v. A V bažnyčio
je pamaldose" abiejų šeštad. mo
kyklų mokiniai dalyvavo organi
zuotai. Pamoksle T. K. Pečkys, 
SJ, pabrėžė, kad per šių mokyklų 
auklėtinius sulauksime lietuvybės 
tęstinumo šiame kontinente. Sa
lėje įvyko iškilmingas aktas ir pa
žymėjimų įteikimas. Mokyklą iš 
viso baigė 31 moksleivis, kuriems 
palinkėta ateinantį rudenį tęsti 
lietuvišką mokyklą Augštesniuo- 
siuose Kursuose. Tikimasi, kad 
daugumas taip ir padarys, nes at
rodo, kad abiturientų skaičius šie
met ir čia didesnis. Kursų moki
niai dalyvavo ir šiai progai, skirto
se vakarinėse pamaldose; įdomią 
programą išpildė minėjimo metu 
salėje. Gražią motinai pagerbti 
paskaitą skaitė kun. J. Gaudzė. 
Šiuo minėjimu buvo apvainikuota 
mūsų lietuviškųjų mokyklų darbo 
metų užbaiga, v.

“Baltijos” stovyklavietės komi
teto rengtas vakaras gegužės 7 d. 
A V par. salėje buvo jaukus ir 
kultūringas. Programa, kurioje 
matėm B. Nagienės išraiškinio šo
kio grupę, jauną pianistą R. Pie- 
šiną ir niekada nenusibostančius 
mūsų tautinių šokių grupės šokė
jus, buvo neilga, nauja ir verta 
pamatyti bei išgirsti. Tačiau ten
ka pripažinti, kad mūsų mieli me
nininkai buvo apvilti, nes į vaika-. 
ro programą susirinko 'labai jau 
kuklus vyresniųjų būrelis. Galėjo 
būti daugiau ir jaunųjų, nors jau
nimas ir sudarė didesnę vakaro 
svečių dalį. Vakaras buvo reng
tas stovyklavietės statybai suteik
ti lėšų, tad rengėjai taip pat ne
mažiau buvo apvilti. Tai buvo ga
lima pastebėti iš komiteto pirm. 
Pr. Rudinsko padėkos žodžio sve
čiams už atsilankymą, kad jie ne
pasekė didelės montrealiečių da
lies pėdomis... Tikrai, kai jauni
mas rodo neabejotinus pagyvėju- 
sios veiklos ženklus, argi vyres
nieji jau tikrai nusiima ir tokiuo- 

i se dalykuose, kaip padėti jauni- 
! mo reikalams sukelti lėšų? Argi 
i “Baltijos” stovyklavietė nėra vi- 
' sos lietuvių bendruomenės reika
las? v.

“Baltijos” stovyklavietės staty-

plačią recenziją parašė “The 
Globe a. Mail” geg. 9 d. Muzikos 
kritikas J. Kraglund apgailestau
ja, kad ištisas pusvalandis buvo 
skirtas kalboms ir kad programa 
buvo skirta tiktai estiškai supran
tantiems. Matyt, rengėjai manė, 
rašo autorius, kad estų kultūra 
kitataučiai nesidomi.

savo parama, čekius siųsti: “Bal
tija”, 1465 De Seve, Montreal 20, 
Que. Pr. R.

Vytauto Didžiojo Klubo naujų
jų patalpų iškilmingo atidarymo 
meninę programą atliko sol. A. 
Paškevičienė ir sol. A. Keblys, 

jakomp. muz. K. Smilgevičiaus ir 
I skautų vyčių taut, šokių grupė.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratas po $10 
atsiuntė: Vladas Jankaitis ir Kuz
mas Construction Co. Ltd.; po $5 
aukojo: J. Pažemėnas, E. Piot- 
rowska, A. Rūkštelė; $3: V. Se
maška; po $2: P. Polgrimas, J. 
Kavolėlis, Stefa Rydelis, J. Rin
kevičius, A. Lukošius, E. Rač
kauskienė; po $1: J. Kviecinskas, 
J. Mališauskas, J. Kšivickas, J. 
Stankus, J. Stanionis.
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Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupą 
sumos.

IMA už:
Nekfln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolą draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v, 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
Kakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 8 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Dd 9 v.




