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Žmonės ar pinigai?
Ir kam gi toks klausimas? Juk ir vieni, ir kiti reikalingi. Taip, 

šis klausimas čia ir nebūtų keliamas, jeigu jo nejudintų pats 
gyvenimas. Visuomeninės mūsų veiklos vadai, matydami, kaip 
sunkiai rieda lietuviškoji veikla dėl lėšų stokos, ėmė telkti 
pastovius fondus, kurie, turėdami sukauptą kapitalą, galėtų 
stipriau paremti visuomeninę bei kultūrinę veiklą. Kol ta idėja 
prasikalė iki paviršiaus, tiesa, reikėjo didelių pastangų, ilgų 
įtikinėjimų, bet pagaliau mūsų tautiečių dauguma reikalą suprato 
ir pastovių* fondų idėjai pritarė. JAV-se ir Kanadoje tos idėjos 
vykdytojai jau sukaupė nemažas sumas. Vieni fondai sutelktas 
lėšas kasmet išleidžia pagal numatytą biudžetą, kiti, kaip Lietuvių 
Fondas, panaudoja tiktai nuošimčius, o pagrindinį kapitalą laiko 
nepajudinamu. Pastarasis fondas dėlto pasirodė bene ryškiausias 
sutelktomis sumomis, stambių įnašų vajais, pelno paskirstymu ir 
pan. Jis sulaukė didesnio visuomenės dėmesio nei kiti ne tik 
savo nauju principu, bet ir kaikuria kritika.

★ * *

Pasaulio įvykiai
VIETNAMO KARO TAIKOS DERYBŲ VILTIS PALAIDOJO 

spaudos puslapiuose paskelbtas Š. Vienamo prez. Ho Chi Minh 
atsakymas į prez. L. B. Johnsono laišką. Palyginus abiejų laiškų 
eilutes, matyti nuoširdžios L. B. Johnsono pastangos siekti taikos, 
kai tuo tarpu jo oponentui rūpi tik propaganda. Priminęs, kad JAV 
nuo Vietnamo skiria tūkstančiai mylių, kad vietnamiečiai niekada 
nieko blogo nėra padarę Amerikai, Ho Chi Minh rašo: “Amerika 
pradėjo ir sustiprino agresinį karą P. Viename, norėdama prail
ginti Vietnamo padalinimą, paversti P. Vietnamą savo kolonija 
ir karine baze ...” Tai ir yra pagrindinė laiško mintis — už viską 
ir dėl visko kalti tik amerikiečiai. Komunistus Ho Chi Minh vaiz
duoja kaip nekaltus balandžius, kuriem terūpi “tikroji nepriklauso-

Betelkiant lėšas kultūrinei bei visuomeninei veiklai, atsirado 
kaikurių nesklandumų ir net ginčų. Telkiantiems lėšas atrodė, 
kad visas mūsų veiklos pagrindas yra lėšos, kad be jų nieko 
rimto lietuviškajai kultūrai neįmanoma padaryti. Dėlto jie visą 
savo dėmesį nukreipė į lėšas, palikdami nuošaliai visus kitus 
reikalus. Sakoma, kad apetitas ateina bevalgant. Galimas dalykas, 
kad jis ateina ir lėšas betelkiant. Tokio apetito žmonėms ir toliau 
pinigų telkimas lieka pagrindiniu uždaviniu. Iš kitos betgi pusės 
girdėti balsų, kad lėšos kraunamos nežinomai ateičiai, o dabarčiai 
numetami tik trupiniai. Esą tada, kai lėšos lietuviškiems reika
lams bus vartomos dešimtimis tūkstančių, nebus kas jomis pasi
naudoja. Tai dvi nuomonės, turinčios pagrindo. Tiesa, kad be 
stambių lėšų neįmanoma ką nors rimto pasiekti lietuviškoje veik
loje. Taip pat tiesa, kad neracionalu krauti vien ateičiai, mažai 
ar visai nepaisant dabarties. Tarp šių nuomonių yra betgi aiškus 
vidurys, kurio derėtų visiem laikytis. Jis gi išryškėja pažvelgus į 
abu kraštutinumus. * * *

Telkdami lėšas pirmiausia neturėtume užmiršti pagrindinio 
principo: pirmoje vietoje — žmogus, antroje — pinigas. Pasta
rasis, kaip ir kiekvienas turtas, yra tam, kad tarnautų žmogui, 

. mūsų atveju — lietuviui bei jo veiklai. Tai labai aiškus principas, 
bet gyvenime dažnai įvyksta atvirkščiai — žmogus tarnauja pini
gui, o ne pinigas žmogui. Panašiai gali atsitikti ir visuomeninėje 
veikloje, čia tarnavimas pinigui pasireiškia jo kaupimu, siekiant, 
kad tas ar kitas fondas būtų pilnas, ir permažu rūpesčiu, kad 
jis tarnautų dabarties lietuviškiems reikalams. Be to, ir visuo
meninėje srityje prasikiša pinigo valdymo klausimas. Normaliai 
imant, žmonės turi racionaliai valdyti pinigą, bet atsitinka ir 
atvirkščiai — pinigas ima valdyti ištisas grupes. Kyla ginčai ir 
net intriginės kovos. Tai įvyksta, kai pinigas tampa ne žmogaus 
priemone, o tikslu. Lietuviškoje veikloje to neturėtų būti, žvelg
dami į lietuviškojo gyvenimo ateiti, regime, kad pirmoje vietoje 
reikia rūpintis žmonėmis, t.y. lietuvių vaikais, jaunimu ir dabar
ties lietuviška veikla, tiesiančia kelius ateitim Juk svarbiausia, 
kad būtų sąmoningų lietuvių, sugebančių perimti visuomeninę bei 
kultūrinę veiklą pribrendusiam laikui atėjus. Jei neišugdysime 
tokių žmonių, veltui bus visi fondai. Reikia telkti fondus, bet dar 
labiau reikia rūpintis jaunimo lietuviškumu ir tautinės veiklos 
aktyvumu. Fondų lėšos bus pateisinamos tiek, kiek jos patarnaus 
lietuviškos ateities paruošimui. Pr. G.

KANADOSJVYKIAI

Priešinasi kariuomenės sujungimui
Karinių pajėgų sujungimas 

gali būti sulėtintas dėl didelės 
opozicijos federaciniame parla
mente. Konservatorių vadas J. 
Diefenbakeris pareikalavo, kad 
vyriausybė grąžintų į aktyvią 
tarnybą 1966 m. liepos mėn. 
iš pareigų atleistą admirolą W. 
Landymore, kuris buvo didžiau
sias visų krašto apsaugos min. 
P. Hellyer planų priešas. Ener
gingasis P. Hellyer taipgi yra 
prasitaręs, jog 1964 m. pradė
tas visu ginklo rūšių sujungi
mas gali užtrukti apie 10 metų.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
Sutiko kelioms dienoms atvykti 
i pasaulinę parodą Montrealy- 
je. Manoma, kad jis aplankys ne 
tik Montrealį, bet ir provinci
jos sostinę Kvebeką. Anglišką
ją! Kanadai tuo tarpu numato
ma prez. De Gaulle viešnagė 
Otavoje, nors ji stengiamasi pri
šnekinti užsukti ir Torontan. 
Prancūzų susidomėjimas pasau
line paroda prašoko jos rengė
jų viltis. Spėjama, jog iš Pran
cūzuos gali atvykti apie 100.000 
svečių.

Kubos diktatorius F. Castro 
taipgi rodo nemažą dėmėsi pa
saulinei parodai, šiuo metu dar 
nėra paaiškėję, ar jis pats at
vyks i Montrealį, ar atsiųs pre
zidentą Dorticos. šis vizitas gali 
turėti nemažu sunkumų dėl ku
biečių politinių pabėgėlių pla
nuojamų teroro veiksmų.* Savo 
naviljono apsaugai Kuba ruo
šiasi atsiųsti 60 vidaus reika
lų ministerijos saugumiečių.

Premjeras L. B. Pearsonas 
turi padaryti galutinį sprendi
mą Ontario augiausiojo teis
mo teisėjo L. Landrevilie atlei
dimo klausimu. 1956 m. L. 
Landrevilie. būdamas Sudbury 
burmistru, iš Northern Ontario 
Natural Gas bendrovės nusipir
ko 10.000 šėru po $2.5. kai buvo 
tiesiamas dujotiekis, Sėtus pra
dėjus platinti visoje Kanadoje, 
jis juos pardavė ir uždirbo 
$117.000. Speciali senato ir par

lamento komisija nustatė, kad 
L. Landrevilie už šėrus nieko 
nebuvo mokėjęs ir kad už juos 
jis atsilygino tik padaręs mi
nėtąjį pelną. Vėliau jis buvo pa
skirtas Ontario augščiausiojo 
teismo teisėjų, bet suspenduo
tas, kai paaiškėjo nešvari kom
binacija su Šerais. Parlamento 
komisija 12:4 balsų santykiu tei
sėją L. Landrevilie pripažino ne
tinkamu šioms pareigoms ir pa
siūlė atleisti. Šį žingsnį turėtų 
padaryti federacinis parlamen
tas. L. Landrevilie protestuoja 
komisijos nutarimą, reikalauda
mas, kad jam būtų leista tarti 
žodį parlamentui arba visa rei
kalą perduoti Kanados augščiau- 
siajam teismui. Spauda yra pasi
sakiusi prieš L. Landrevilie, bet 
ji taipgi pataria laikytis tradi
ciniu teisingumo principų, pa
smerktajam sudarant progą pa
siteisinti.

Velionies George Vanier gy
dytojas W. Penkfield paskelbė 
gubernatoriaus testamentą, kurį 
jis oadiktavo jau mirties lovo
je. G. Vanier kreipėsi į kanadie
čiu tautą, ragindamas gerinti 
šeimos ryšius, nes tik šeimos 
tamprume galima rasti laime ir 
tarpusavio paramą. Per tvirtas 
šeimas lengviausia daryti įtaka 
visai gvvenamajai aplinkai, kad 
ja būtu patenkinti ir tėvai, ir 
jų vaikai.

Ontario teisinės pagalbos pla
nas įsigaliojo kovo 29 d. Jo tiks
las yra parūpinti advokatus kal
tinamiesiems, neįstengiantiems 
pasisamdyti gynėjo. Ontario vy- 
riausvbė advokatams moka po 
$18.75 į valandą, iki $75 už teis
me praleistą darbo dieną. Se
niau tokiems advokatams būda
vo padengiamos tik jų išlaidos. 
Atlyginimo įvedimas gerokai pa
didino savanoriu skaičių, kurie 
dabar kas rytą suimtiesiems pra
deda siūlyti savo teisine pagal
ba, kai tuo tarpu anksčiau jos 
kartais tekdavo laukti net kele
tą savaičių.

Pirmieji pavasario gandrai, grįžę į Lietuvą Dusetų apylinkėse

Turtingieji turtėja, neturtėliai skursta
Paskelbta nauja popiežiaus Pauliaus VI enciklika "Tautų pažanga"

Velykų dieną popiežius Pau
lius VI paskelbė 13.000 žodžių 
encikliką “Populorum progres- 
sio” (“Tautų pažanga”), ši penk
toji Pauliaus VI enciklika 45- 
kių mėnesių laikotarpyje liečia 
persisotinusio ir badaujančio pa
saulio skaudžiausią problemą — 
nelygų turto paskirstymą. En
ciklikos žodžiai skiriami ekono
mijai, socialiniam teisingumui 
ir kapitalizmui. Dabartinis skur
das kaikuriuose Azijos ir P. 
Amerikos kraštuose savo tragiš
ka esme užtemdo šaltąjį karą 
tarp komunistinių ir laisvųjų pa
saulio valstybių. Perspėjimo gai
da juntama popiežiaus Pauliaus 
VI žodžiuose: “Mes turime sku
bėti, nes kenčia daug žmonių...”

Gimimų kontrolė
Pasaulio prieauglis didėja 

greičiau, negu turimi ištekliai. 
Enciklikoje Paulius VI pirmą 
kartą palietė jautrų gimimų 
kontrolės klausimą: “Valdžios 
pareigūnai savo pareigų ribose 
turėtų teikti atitinkamą informa
ciją ir imtis priemonių, kurios 
neperžengia moralinės teisės ir 
vedusiųjų laisvės...” Šiuo klau
simu popiežius Paulius VI laiko
si tradicinės Katalikų Bendrijos 
linijos: “Galutinį sprendimą turi 
padaryti patys tėvai. Jie pasiren
ka vaikų skaičių, atsižvelgdami į 
atsakingumą prieš Dievą, save ir 
tuos savo vaikus, kuriuos jau 
yra davę pasauliui, gyvenamajai 
bendruomenei. Tai turi būti pa
daryta laikantis sąžinės balso, 
tiksliai suprastų Dievo įstatymų 
ir visiško pasitikėjimo Die
vu ...” Principe ir toliau palie
kamas K. Bendrijos aprobuotas 
susilaikymas bei vadinamasis 
“ritmo metodas”; mechaninės ir 
cheminės priemonės laikomos 
nemoraliomis.

Socialinės negerovės
Pasaulio socialinėms negero

vėms išspręsti popiežiaus Pau
liaus VI enciklika siūlo penkis 
pagrindinius žingsnius. 1. Suma
žinti ginklavimosi išlaidas ir iš 
sutaupytų pinigų sudaryti tarp
tautinį fondą, kurio tikslas bū
tų padėti neturtingiems kraš
tams. 2. Išstudijuoti ir atitinka-
mai perorganizuoti dabartines 
tarptautinės pagalbos progra
mas, kad jų veiksmingumą pa
didintų didesnė koordinacija. 3. 
Padidinti pajamų mokesčius tur
tuoliams ir pakelti muitą į tur
tingus kraštus įvežamiems ga
miniams, gautus pinigus skirti 
tarptautinės pagalbos fondui. 4. 
Sumažinti nuošimčius pasko
loms, kad jos neturtingiesiems 
nebūtų perdidelė ir persunki 
našta. 5. Įvesti kainų kontrolę 
gaminiams pasaulio prekyboje, 
nepanaikinant pasaulinėje rin
koje vykstančių varžybų. Teik
ti paramą naujoms pramonės 
įmonėms.

_ n. * .. . . vietos Čikagos Lituanika įveikė vą 67:44. Kitos šios grupės varžybos:
Pagalba neturtingiesiems Toronto Aušrą 83:80. Kitos žai- Aras — Aušra 73:42; Lituanika — 
Popiežius Paulius VI dabarti- dynių pasekmės: Geležinis Vii- Londono Tauras 68:49; Neris”— Ko

nes ginklavimosi varžybas, vyks- kas — Aušra 97:75; Kovas — vas 78:70; Aras — Ateitis 80:55; Li- 
tančias tarp turtingųjų kraštų, Aras 85:56; Neolithuania — Li- tuanika — Neris 61:56 ir Kovas — 
laiko “nepakenčiamu skandalu”, tuanika 117:79; Neris — Gele- Tauras 81:53. ši grupė neturėjo nei 
nes ginklams išmetami pinigai žinis Vilkas 81:73; Neolithuania išskirtinų rungtynių nei iškilesnių 
turėtų būti skiriami žmonijos — Kovas 115:88 ir Lituanika — (Nukelta į 8 p«l.)

kančioms sumažinti, ši encikli
kos vieta kartoja jau 1965 m. 
Bombėjuje, Indijoje, Pauliaus 
VI tuo klausimu padarytą pa
reiškimą. Jau tada jis buvo siū
lęs šias bereikalingas išlaidas 
sustabdyti ir pinigus atiduoti 
tarptautiniam fondui. Didžiausią 
pavojų Paulius VI mato pasau
lyje šiuo metu praktikuojamam 
principe, pagal kurį turtuoliai 
turtėja, o vargšai lieka vargšais. 
Tokia nelygybė yra nuolatinio 
konflikto grėsmė, galinti iššauk
ti kruviną susidūrimą. Paulius 
VI pasmerkia;-evoliucijos min
tį, nes iš esmės ji nėra kurian
ti, bet viską naikinanti. Išimtį 
revoliucijai jis daro tik tokiu at
veju, jei kuriame nors krašte 
daug metų viešpatauja visiška 
priespauda, pažeidusi pagrindi
nes asmens laisves, pavojinga ir 
kenksminga bendrajai krašto ge
rovei.

Spręsti taikiu būdu
Pasaulio socialinės negerovės 

turėtų būti pašalintos taikiu bū
du, nereikalingą turtų dalį ati
duodant neturtėliams: “Privati 
nuosavybė niekam neturėtų duo
ti visiškai besąlyginių teisių. Nie
kas negali pateisinti savęs, pa
silaikydamas tai, ko jam nerei
kia, bet ko labai trūksta ki
tiem ...” Kapitalistams skiria
mi įspėjantys popiežiaus Pau
liaus VI enciklikos žodžiai: “De
ja, naujose mūsų bendruomenės 
sąlygose buvo Įkurta sistema, 
kuri pagrindiniu ekonominės 
pažangos motyvu laiko pelną, 
augščiausia ekonomijos teise — 
varžybas. Privati gamyklų nuo
savybė neturi jokių varžtų ir jo
kių socialinių įsipareigojimų...”

Pasaulio vadams popiežius 
Paulius VI skelbia naują šūkį, 
socialinio teisingumo kelią:

Siaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

Krepšinio laimėtojas —Neries klubas • Atrinkti kandidatai į 
lietuvių krepšinio rinktinę • Numatytos rungtynės su Pietų 

Amerikos komandomis
Septynioliktosios S. Amerikos 

lietuvių sportinės žaidynės vėl 
buvo surengtos Toronte balan
džio 1-2 dienomis. Šių žaidynių 
metu įvykdytos krepšinio ir 
tinklinio varžybos. Krepšinio 
pirmenybėse varžėsi 14 koman
dų, paskirstytų į tris amžiaus 
grupes — vyrų* jaunių A ir jau
nių B. Vyrų grupėje varžėsi sep
tynios komandos. Nugalėtoju ta
po antrus metus iš eilės Čika
gos Neris, kuri baigmėje įveikė 
negausią Čikagos neolituanų ko
manda 91:86. Trečioji vieta, 
tarp Detroito Kovo ir Water- 
burio Geležinio Vilko liko neiš
aiškinta. Kovoje dėl penktos 

“Valdžios pareigūnai, jūs turi
te sujungti savo žmones pasau
linio solidarumo mastu ir ypač 
įtikinti juos, kad sutiktų užsi
krauti sunkesnę mokesčių naštą 
prabangos ir pertekliaus betiks
lėms išlaidoms, nes šis pinigas 
padės visam pasauliui ir išgel
bės nuolatinėj grėsmėj esančią 
taiką...”

Prabangą panaudoti 
beturčiams
Pauliaus VI enciklika rodo jo 

platų žvilgsnį į pagrindines so
cialinio . neteisingumo proble
mas. Turtuoliams jis nepagailė
jo karčios teisybės skaudžių žo
džių, primindamas, jog yra to
kių asmenų, kurie savo pelną 
išsiunčia i kitą kraštą, kad tuo 
būdu sumažintų pajamų mokes
čius, nors toks žingsnis daro di
delę skriaudą pelną uždirbu
siems gyventojams. Pasauli ga
li išgelbėti tarptautinis bendra
darbiavimas fondų ir socialinių 
programų pavidale. Turtingie
ji kraštai* privalo ištiesti pagal
bos ranką tiems, kurių gyvento
jai kenčia nuolatinį skurdą. Tur
tuolių prabangą ir perteklių pa
sauliniu mastu reikia panaudo
ti neturtėlių gerovės ugdymui. 
Tarptautiniai fondai galėtų iš
auginti pramonę jos neturin
čiuose kraštuose, palengvinti pa
skolų naštą skurde skęstančioms 
valstybėms. Tai yra drąsūs ir 
sveikintini popiežiaus Pauliaus 
VI enciklikos žodžiai. Belieka 
linkėti, kad jie pasiektų priva
čiame ir valstybiniame kapita
lizme miegančią žmonijos sąži
nę Jie skiriami ne tik laisvie
siems pasaulio kraštams, kur 
viešpatauja privataus pobūdžio 
kapitalizmas, bet ir Sovietų Są
jungai, komunizmo vardu įsive
dusiai valstybinį kapitalizmą.

Aras 84:70. šios varžybos davė 
daug atmintinų kovų ir buvo 
malonu stebėti gražius daugelio 
krepšininkų pasirodymus.

Jauniu varžybos
Jaunių A klasėje irgi varžėsi sep

tynios komandos. Čia laimėtojas ne
buvo išaiškintas, nes Čikagos Aras 
turėjo nelegalų žaidėją. Nugalėtojas 
bus išaiškintas Čikagoje tarp Litua
nikos ir Ateities komandų. Baigmi
nės rungtynės čia tarp Lituanikos ir 
Aro baigėsi 59:59, nors Lituanika vie
nu laiku vedė 20 taškų persvara. 
Kovoje dėl trečios vietos Ateitis įvei
kė Nerį 66:24 ir kovoje dėl penk
tos vietos Aušra įveikė Detroito Ko- 

somybė, tikra laisvė ir tikrojii 
taika”. Prez. L. B. Johnsonui jis 
stato nepriimtinus reikalavimus: 
“JAV vyriausybė, pradėjusi 
Vietnamo karą, turi sustabdyti 
agresiją. Tai yra vienintelis ke
lias taikai atstatyti. JAV vyriau
sybė be jokių sąlyginių reikala
vimų privalo nutraukti Vietna
mo Demokratinės Respublikos 
bombardavimus ir visus kitus 
karinius veiksmus, išvežti savo 
ir satelitų kariuomenę iš P. 
Vietnamo, pripažinti P. Vietna
mo Tautinio Išsilaisvinimo Fron
tą ir leisti patiems vietnamie
čiams spręsti savo krašto reika
lus ...” šis komunistinės pro
pagandos pilnas Ho Chi Minh 
laiškas iššaukė reakciją, kurios 
jo autorius nesitikėjo. Amerikie
čių kongreso vadai ima daryti 
vis didesnį spaudimą prez. L. B. 
Johnsonui, kad jis leistų bom
barduoti visus svarbiuosius tai
kinius š. Vietname. Laivynas 
jau sustiprino pakrančių apšau
dymą, o aviacija laukia leidimo 
pulti š. Vietnamo aerodromus. 
Gerokai kritęs prez. L. B. John
sono populiarumas gyventojų 
masėse staiga vėl pradėjo kilti, 
liudydamas didėjantį pritarimą 
jo politikai.

Torontiečio žurnalisto D. Oan- 
cia pranešimu, kiniečių kompar
tijos žurnalas “Raudonoji Vė
liava” Pekinge vėl pradėjo pul
ti kompartijos pirmininką Liu 
Shao-chi, pasmerkdamas jo 1939 
m. parašytą knygą “Kaip tapti 
geru komunistu”. Knygos turini 
sudaro marksizmo-leninizmo ins
titute skaitytos paskaitos, kurias 
Mao šalininkai dabar vadina 
akių mulkinimu. Kinijai vėl gre
sia didžioji gamtos nelaimė — 
sausra, galinti sunaikinti ryžių 
pasėlius. Skrendant sovietų ke
leiviniu lėktuvu iš Kinijos šiau
rės Į pietuose esantį Kantono 
miestą, pro lėktuvo langą maty
ti dideli sausros ištikti žemės 
plotai, šį kanadiečio korespon
dento teigimą patvirtino ir Mask
vos radijas, kuris taipgi nusi
skundė, kad kiniečiu minia Pe- 
kingo priemiestyje 6VŽ valandos 
buvo apgulusi sovietų diploma
tų automobilį. Naująjį inciden
tą, matyt, sukėlė Maskvos su
teikti 189 rusams “garbės raštai” 
už jų parodytą drąsą ir susitvar
dymą, kai “raudonieji sargai” 
atakavo ambasadą Pekinge.

Prez. De Gaulle Cherbourg 
uoste nuleido į vandenį pirmąjį 
atominį prancūzų povandeninį 
laivą “Redoutable”, kuris bus 
apginkluotas 16 amerikiečių 
“Polaris” tipo raketų. Pats lai
vas yra prancūziškos konstruk
cijos, 9.000 tonų talpos. Ta pro
ga pasakytoje kalboje prez. De 
Gaulle pabrėžė, jog tai esanti 
dėmesio verta diena Prancūzijos 
laivynui, krašto apsaugai ir ne
priklausomybei. Iš tikrųjų šis 
įvykis turi tik propagandinę ver
tę, nes tokį laivą Prancūzija ga
lės pasistatyti tik kas dveji me
tai.

Atvyksta Kanados prancūzų žurnalistai
Praėjusį rudenį apie 50 Ka

nados tautinių grupių laikraščių 
redaktorių lankėsi Kvebeko pro
vincijoj, kur buvo svečiai pran
cūzų žurnalistų. Dabar šį savait
galį, balandžio 7—11 dienomis, 
apie 50 prancūzų žurnalistu lan
kysis Toronte, Niagara Falls, 
Sudbury, Elliot Lake ir kt. 
Vėliau jie lankysis Kanados va
karuose. Visą jų kelionę globoja 
tautinių grupių Federacija — 
Canadian Ethnic Press Federa
tion. Toronte jie bus Ontario 
taut, grupių laikraščių sąjungos 
svečiai. Priėmimus rengia Onta
rio vyriausybė, Toronto miesto 
savivaldybė ir etninės spaudos 
veikėjai. Ta proga Ontario etni
nės spaudos sąjungos pirm. dr. 
J. Kirschbaum paskelbė sveiki
nimo žodį, kuriame išreiškė tau

Italijoje suimti sovietų šnipai 
grafas Girogio Rinaldi ir jo žmo
na Angela prisipažino sovietams 
perdavę slaptą medžiagą, lie
čiančią š. Atlanto Sąjungos ka
rines bazes, į kurias G. Rinaldi 
buvo įsileidžiamas kaip Europos 
parašiutininkų čempijonas. Jo 
žmona, žinoma grafienės Zori- 
nos vardu, Musolinio diktatūros 
laikais buvo augšta fašistų par
tijos pareigūnė.

Kardinolas J. Mindszenty ame
rikiečių ambasadoje Budapešte 
kukliai atšventė 75 m. amžiaus 
sukaktį. Politinę globą ambasa
dos patalpose jis susirado prieš 
dešimtmetį, šiandien jis yra lai
komas antikomunistinių vengrų 
pasyvios kovos simboliu. Komu
nistinė Vengrijos vyriausybė su
tiktų persvarstyti jo bylą, bet 
kardinolas nesutinka šiuo klau
simu parašyti prašymo, nors da
bartinis jo gyvenimas ambasado-' 
j e nedaug tesiskiria nuo kalėji
mo.

Maršalas Rodionas Malinovs- 
kis, sovietų krašto apsaugos mi- 
nisteris, mirė vėžiu Maskvoje. 
Karinę karjerą jis pradėjo eili
niu caro armijoje I D. karo me
tais. Karui pasibaigus, iš Pran
cūzijos grižo į Rusiją ir savo pa; 
slaugas pasiūlė bolševikams. 
Kritikams jis yra pareiškęs: 
“Rusija yra mano tėvynė, komu
nizmas — mano partija.” II D. 
kare R. Malinovskis vadovavo 
kovoms prie Stalingrado, okupa
vo Rumuniją, Vengriją ir pasie
kė Vieną. Krašto apsaugos mi- 
nisteriu kompartija jį paskyrė 
1957 m. Manoma, jog šias pa
reigas dabar perims jo pavaduo
tojas maršalas A. Grečko, Var
šuvos Sąjungos vyr. karinis va
das. Velionis buvo palaidotas 
Kremliaus patvoryje, už Lenino 
mauzolėjaus.

JAV viceprez. H. Humphrey 
atvyko į Europą tartis su vyriau
sybių vadais Europos ir tarp
tautinės politikos klausimais. 
Romos operos teatre vienas vy
rukas mėgino viceprezidentą ap
lieti geltonais dažais, bet jų di
džioji dalis teko svečią lydėju
siam operos direktoriui A. Car
lucci. Italų policija ir viceprezi
dento apsaugos nariai suėmė G. 
Bazzan, priklausantį Romos Jau
nųjų Komunistų Federacijai. Jis 
sakosi dažų pagalba norėjęs pa
smerkti dabartinę JAV politiką 
Vietname.

Sovietų Sąjunga ruošiasi ati
daryti ledjūrio kelią iš Euro
pos į Aziją visų kraštų laivams. 
2.500 mylių ruože šiaurės led
jūrio ledus pralauš specialiai 
tam tikslui pastatyti galingi so
vietų laivai-ledlaužiai. Manoma, 
jog šiuo keliu laivai galės nau
dotis apie 150 dienų per metus. 
Iš Archangelsko į Vladivostoką 
yra 6.500, kai tuo tarpu abu 
šiuos uostus, vykstant per Suezą, 
skiria 15.000 mylių nuotolis.

tinių grupių nuoširdumą pran
cūzams ir viltį, kad jų vizitas su
stiprins draugiškumo ryšius ir 
prisidės prie darnaus sugyveni
mo visų Kanados grupių. Prie to 
sveikinimo jungiasi ir “Tėviškės 
“Žiburiai”, sakydami svečiams 
prancūzams iš Kvebeko:

Les Lithuaniens du Canada ont le 
plaisir de vous salaer i Foccasion de 
votre risite a Toronto et ailleur et 
<k vons sonhaiter un sėjour bien 
agrčaable. Ils espčrent que votre 
tournėe va contribuer a l’eneente 
plus harmonieuse et plus cordiale 
entre les diffėrentes gronpes ethni- 
ques du Canada. Aprės avoir mieux 
connu la varičtė ethnique vous, coni
ine joumalistes, seres sans donte 
plus capable de presenter aux lec- 
teurs frankais l’image renouvelė de 
l’unitč canadienne.
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Visuotiniu balsavimu išrink
tas prezidentu, De Gaulle ma
nosi turįs pirmumą prieš par
lamentą. Ta pretenzija ar jo

ir naujasis parlamentas
J. LANSKORONSKIS, Paryžius

2 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1967. IV. 6 — Nr. 14 (897)

blausių, jei ne svarbiausią, nau
jo parlamento rinkimų kontro
versiją, nes veikiančios konsti
tucijos didžiausias defektas kaip 
tik ir yra jos nesugebėjimas 
nubrėžti aiškios pusiausvyros 
tarp vykdomosios ir parlamen
to bei įstatymų leidybos galių. 
Dabartinis režimas yra autar
kies bei personalinis režimas, 
ir De Gaulle to neslepia. Aiš
kindamas konstituciją, De Gaul
le pasisavino ne tik visą vyk
domąją valdžią, bet praktiškai 
tapo ir kitų galių versme. Tą 
teisę jam klusniai pripažino ir 
buvusio parlamento dauguma. O 
jei tos daugumos nebebus arba

tojų, atvykusių į “Dailės” grupės pa- • • • ji pakitęs, ar gali kilti režimo
rados atidarymą, Įvykusį kovo 18 d. TĄ PATĮ VAKARĄ daugelis tau- jęj-įzė? Rinkiminio vajaus kitos
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULATHS

60 DAILĖS DARBŲ laukė lauky- kovo 26 d.

Čiurlionio galerijoje, ši grupė, anks- tiečių iš parodos atidarymo ėjo į kontroversijos yra užsienio ar 
čiau žinoma “jaunųjų dailininkų” Jaunimo Centro didžiąją salę, kur vidaus politikos klausimai. Ar' 

ta politika bus tęsiama, ar ki
taip pakreipta, irgi priklauso 
nuo daugumos. Rinkiminių iš
davų perspektyvoje tuos du 
aspektus :— institucinius ir 
politinius — reikia pavaizduo- 

kiek konkrečiau.

vardu, jau kiek paseno ir teko jieš- 
koti kito vardo. Kaip atidarymo metu 

' kalbėjęs grupės pirm. Valentinas Ra- 
monis-Ramonaitis pažymėjo, jie buvo

Jaunimo Centro didžiąją salę, kur 
vyko Algirdo Landsbergio dviejų vie
naveiksmių veikalų pastatymas. Šie 
veikalai — “Sudiev, mano karaliau”, 
ir “Barzda” buvo gana modernūs,

galvoję jaunais vadintis, kol visiems tad publikoje buvo girdėti apie juos 
barzdos užaugs, tačiau nuo to atsisa- įvairių atsiliepimų. “Sudiev, mano 

karaliau” atliko tik du žmonės: Al
gimantas Bikinis ir Marija Lemešy- 
tė-Diknienė. šį trumpą veikalą re
žisavo Birutė Pūkelevičiūtė, o sceno
vaizdį padarė Kazys Veselka. Vaidy
boje puikus atrodė A. Dikinis, kurio 
sugebėjimai švystelėjo nevienoje vai
dinimo vietoje. “Barzda”, kuri yra 
pavadintas farsu, parodė daugiau vai
dintojų. čia pasireiškė: Arvydas Di
kinis, Leonas Barauskas, Zita Keve- 
laitytė-Visockienė, Kazys Veselka, 
Edvardas Radvila, Regina Stravins- 
kaitė. šiame veikale publika gavo 
nemaža progų ir skaniai pasijuokti. 
Taip pat gerai atrodė ir apšvietimas, 
kurį tvarkė Kazys Cijūnėlis ir Arnol
das Giedraitis, šeštadienį pastatymą 
stebėjo apie 400 žmonių, o sekmadie
nį (buvo pakartojimas) atsilankė 
apie 300.

Čikagos lietuvių publika nerodo 
didesnio susidomėjimo lietuvių sce
nos veikalais. Nors šis pastatymas 
buvo vienintelis Čikagos teatralų pa
sirodymas šį sezoną, žiūrovų nebuvo 
gausu, žinoma, gal čia kaltas veika
lų pasirinkimas, kuris iš anksto nu- 

(Nukelta j 9 psl.)

kė, kadangi šiame krašte barzdas au
gina jauni žmonės, o senimas jų ne
mėgsta. Pirmininkas savo žodyje taip 
pat paminėjo, jog grupė auga savo 
narių skaičiumi. Dabar jai priklauso 
25, iš kurių 15 dalyvauja šioje penk
toje iš eilės metinėje parodoje. Pa
rodos atidarymo metu buvo tarta vi
sa eilė sveikinimų žodžiu. Kalbas pa
sakė dr. P. Daužvardis, Čiurlionio 
galerijos globos komiteto pirm. kun. 
J. Borevičius ir JAV LB centro val
dybos atstovas Jeronimas Ignatonis. 
Kun. J. Borevičius savo, žodyje pa
brėžė: jeigu kūryba reiškia tautos 
gyvybę, tai ši paroda reiškia viltingą 
tautos pavasarį. J. Ignatonis: “turė
tume išsiugdyti kiek galima daugiau 
meninių asmenybių, joms padėti, pa
drąsinti.” šioje parodoje su savo dar
bais pasirodė: Petras Aleksa, Mari
ja Ambrazaitienė, Nijolė Banienė, 
Ona Baužienė, Alvydas Bičiūnas, 
Kristina Bulotaitė, Kristina Burbai- 
tė, Regina Jautokaitė, Dalia Kolbai- 
tė, Juozas Mikelevičius, Valentinas 
Ramonis, Elda Rundzaitienė, Zita So- 
deikienė, Magdalena Stankūnienė, 
Algirdas Trinkūnas, Paroda baigėsi

ti
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stato labai paprastą klausimą: ar 
pasaulinio karo prisiimta paval- rinkimus laimėjusi partija bus 
dūmą užsieniui, į Europos neor- ^vie^1.a"ia. v ai d ž i ą ? 
ganizuotumą, į jos savitarpio Gaullistme dauguma, dialogo iš- 
santykių įtempimą, į mūsų tarp- negalėdama, dviprasmiš- 
tautinio vaidmens sumenkėjimą, s ar neigiamais atsakymais 
į visumą darbų, kuriuos mes ^ar. ^auSia^ kurstė opozicijos 
per 9 metus nuveikėm, — kiek- Pr°testus. Taip susikirto dvi 
vienam bešališkam garbingam pnešmgos Prancūzijos režimo 
asmeniui visa tai stojasi prieš sampratos. Is vienos pusės bu- 
akis kaip didelis Prancūzijos lai- Y° turtinama, kad resp. prezi- 
mėjimas! Tai pripažįsta visas pa- lentas, vykdomosios galios vers- 
saulis. Visa, kas padaryta, yra .“* gaJ.Ya’ Sauna mandatą vyk- 
didžia dalimi V Respublikos par- ’ politiką, kuriai tauta prita- 
lamentinės daugumos nuopel- re Per. Prezidentinius rinkimus; 
nas! Busimoji parlamento dau- Pa?tarięji todėl turi pirmumą 
guma turėtų man padėti vyk- PJ*ies ^tus tautos atsibusimus, 
dyti mano užduotį ir palaikyti ar\tr°s puses buyo sakoma: 
mano vyriausybe”. prezidentas, tarpininkas tarp

vykdomosios ir įstatymų leidy- 
Smūgiai opozicijai bos galių, turi nusilenkti tau-
Pabrėžęs, kad jo daugumos at- ^os valiau jei tauta pakeičia nuo- 

naujinimas ne tik pageidauja- monę, atitinkamai turi pakisti 
mas, bet dabartinėse sąlygose politika. Tas dvi tezes reikia pa- 
būtinas, De GauŪe ėmė niekinti ryškinti.
opoziciją. Bet ir čia naujų ar- Prezidentas ar parlamentas? 
gumentų, palyginti su preziden- _T. , , , . . . ,
tiniais rinkimais, jis nebesura- Niekas dabar neabejoja, kad 
do. Pasak jo, trijų pagrindinių De Gaulle, jei dabartinė daugu- 
opozicinių grupių, vienos ku- ma nebūtų buvusi atnaujinta, 
rios atskirai ar susidėjus dviem nebuvo linkęs iš rinkimų dary

ti išvados, einančios iš demokra
tinės balsavimo interpretacijos. 
Jo partijos vadai ir vienas at
sakingų ministerių oficialiai pa
reiškė: “... jei dabartinė daugu
ma pavirstų mažuma, resp. pre
zidentas, remdamasis tautos nu
balsuota konstitucija, tęstų savo 
mandato vykdymą, nes vykdo
moji galia priklausys nuo jo 
vieno.” Esą valstybės galvos po
žiūriu, jo rinkimai turi pirmu
mą ir “nėra glaudaus santy
kio tarp parlamento rinkimų ir 
valstybės galvos vedamos bend
ros politikos”. Tuo būdu jis pa
tvirtino dviprasmiškumą, kuriuo 
grindžia režimą. Žinoma, forma
liai prezidentas nepažeistų 1958 
m. konstitucijos raidės. Ta kons
titucija jo neįpareigoja skirti 
vyriausybės atsižvelgiant į par
lamento rinkimų išdavas, su są
lyga, jei vyriausybė pasilieka at
sakinga prieš parlamentą. Bet 
dabartinėse sąlygose neįsivaiz
duotina, kad opozicija, turėda
ma daugumą, sutiktų palaikyti 
mažumos vyriausybę. Praktikoje 
pasitaiko, kad nevieninga opozi
cija yra aplinkybių verčiama to
leruoti vienalytę mažumos vy
riausybę. Taip yra buvę Prancū
zijoje ir kitur. Taigi, De Gaulle 
nenusidėtų konstitucijos raidei, 
bet nerespektuotų jos dvasios. 
Kai De Gaulle 1958 m. gynė sa
vo įkvėptos konstitucijos pro
jektą, tvirtino, kad ji atitinka 
parlamentinį režimą. Bet pagal 
dabartinę savo interpretaciją, 
ir palankios daugumos neturė
damas, jis teikia režimui prezi
dentinę formą ir savaime tam
pa vykdomosios valdžios galva. 
Pagal konstituciją gi, vykdomo
sios valdžios galvą yra ministe
ris pirmininkas, atsakingas prieš 
parlamentą, bet ne prieš prezi
dentą. Prileidus, kad tam tikros 
programos pagrindu visuotiniu 
balsavimu išrinktas prezidentas 
yra atsakingas prieš tautą už tos 
programos vykdymą, preziden
tas tuo būdu darosi augštesnis 
už parlamentą. (Bus daugiau)

ar visom trim, pretenzijos pa
keisti dabartinę daugumą ir tuo 
būdu primesti valstybei naują 
politiką baigtųsi pražūtingu 
valstybės pairimu. Prisišlieju
sios viena prie kitos tam, kad 
ardytų, jos ir dabar, kaip kita
dos, yra bejėgės statyti bei 
kurti...

Atremdamas įvairiausius V 
Respublikos politikai priekaiš
tus, De Gaulle klausė: kuo opo
zicionieriai pakeistų pasiektus

Smilkalai savo valdžiai
Pats De Gaulle rinkiminį va

jų pradėjo gerokai anksčiau — 
dar prieš jo oficialią pradžią, 
būtent, vasario 9 d. kreipdama
sis į tautą. Kaip įpratęs, De 
Gaulle pirmiausia leidosi pa
smilkomas. Esą istorija, konsti
tucija, tautos balsavimai ir jos 
pritarimas jam paskiria misiją rezultatus ir atsivėrusias ar nu- 
garantuoti tautinį likimą, prie- -
volę patikrinti valstybės tęsti
numą, pareigą laiduoti respub
likos galios taisyklingą funkcio
navimą. Parlamentas, žinoma, 
sveria daug tame “tautinio liki
mo ir institucijų taisyklingu
mo” laidavime. Reikia todėl, 
kad parlamentas būtų pajėgus 
valstybės galvos politikai remti, 
nes kitaip visi tautos reikalai 
rizikuotų “nušliaužti pasroviui” 
ir pasinerti painiavoj, neaišku
me ir krizėse. Kaip visada, suta
patindamas save su tauta, jis tei
gia: “be abejonės, režime, kurį 
aš ir jūs įsteigėm 1958 m. kons
titucija, papildę ją 1962 m. re
ferendumu, Prancūzijos politika 
priklauso nuo visos tautos bal
savimu išrinkto valstybės prezi
dento.. .bet egzistuoja ir par
lamentas, kurs leidžia įstatymus 
ir kontroliuoja (?). Todėl esanti 
reikalinga glaudi, drausminga 
(suprask klusni) ir pastovi dau
guma, kuri užtikrintų vyriausy
bės pastovumą. Neužilgo, sako, 
bus 100 m., kad Prancūzija pir
mą kartą tokią daugumą turi, .......... ............ ......
kuri įgalino V Respublikos vy- pe Gaulle perkėlė rinkimu svo- 
riausybę ir parlamentą nuveik- -----
ti ir tęsti didelius darbus. Pran
cūzijos balsas visur girdimas ir 
klausomas atidžiai, su simpatija 
ir pagarba.

Priminė laimėjimus
“Atsižvelgiant į padėtį, į ku

rią buvo mus įklampinęs pra
ėjusių laikų režimas ekonomi
niu, socialiniu, finansiniu ar ins
titucijų požiūriu, taipgi atsižvel
giant į karą Afrikoje, į mūsų po vo ranką, lyg palaikytų mus sa- ko, tai dar blogiau: galėtų ištisą

matytas perspektyvas? Esą jie 
nepajėgia susitarti net dėl bent 
vienos rimtesnės problemos. 
Vieni siekia išlaikyti laisvę, kiti 
nori diktatūros.Nesutarianeidėl 
skelbiamos “pažangos” priemo
nių ir metodų; esą vieni tenki
nasi išskaičiuodami savo nusi
skundimus, bet nepasiūlydami 
sprendimų, o antrieji reikalau
ja nugriauti viską ir ant griuvė
sių vėl statyti. Nesutaria ir dėl 
nepriklausomybės; vieni linkę 
paklusti sovietinei sistemai, ki
ti pasiduoda amerikinei hegemo
nijai ...

Opozicijos atkirčiai
Opozicijos vadai, ne be pa

grindo sutapatinę prezidentą su 
jo partijos vadu,, nppašykštėjo 
jam labai svarių priekaištų: pa
kaltino jį išėjus ne tik iš “arbit
ro” rolės, bet ir nusikaltus de
mokratijos logikai. Esą prezi
dentas, identifikuodamas save 
su respublika ir su savo parti
jos dauguma, nusideda ir konsti
tucijai.

Taip rinkiminį vajų pradėjęs

rį į respublikines institucijas, 
nustumdamas į antrą vietą jam 
kur kas pavojingesnes diskusi
jas dėl programos. Pradžioje po
zicijos ir opozicijos vadų bei 
kandidatų diskusijose vyravo 
tema: kas bus tuo atveju, jei 
gaullistai ir jų sąjungininkai ne
beturės daugumos? Gaullistai 
sąmoningai toje temoje užsida
rė. Yra logiška, kad opozicija

PROF. STEPONO KOLUPAILOS
trejų metų mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos šeštadienį, balandžio 8 d., South 
Bend'e — Indianoj ir Seattle — Vašingtone.

Gimines ir pažįstamus prašome jį prisiminti 
savo maldose.

Šeima

DR. E. NORVAIŠIENE,.vyrui Lietuvoje mirus,

ir D. Kulpovičienę, tėvelio netekusią, nuoširdžiai

užjaučia —

Kanados Lietuvių Gydytojų Draugija

mielai sesutei
MARIJAI ŽIURINSKAITEI - BENEDIKIENEI

Lietuvoje mirus, jos broliams — JUOZUI ŽIURINS- 
KUI ir PRANUI ŽIURINSKUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime —
Juozas Kozeris Pranas Kupčiūnas

Albinas Lajukas

Bolševikai džiūgauja, pavergtieji 
protestuoja

Š. m. vasario 25 d. Frankfur
te ABN (Antibolševikinis Tau
tų Blokas) surengė priešbolševi- 
kinį mitingą ryšium su rusiškojo 
komunizmo 50 metų revoliuci
jos sukaktimi. Prisirinko pilna 
salė dalyvių. Salė buvo papuoš
ta rusų pavergtų tautų vėliavo
mis. Mitinge kalbėjo vokiečių 
ir pavergtų tautų atstovai. Mi
tingui rengti komisijos pirmi
ninkas slovakas dr. C. Pokor
ny atidarymo žodyje supažindi
no dalyvius su rusiško komuniz
mo atsiradimu ir ekspansija. Er- 
langeno prof. dr. A. Hudak kal
bėjo apie laisvės sąvoką pagal 
krikščioniškąją etiką, o Hesse- 
no parlamentaras R. Hacken-

21 METU 
AMŽIAUS?

Sulaukę 21 metų am
žiaus nebesate den
giami tėvų ligoninės 
apdraudos. Jūs turite 
tapti individualiais 
apdraudos nariais per 
30 dienų. Prašymo 
blanką gausite banke, 
ligoninėje arba ap
draudos komisijoj.

■

Amerika suradę jieškom Europos
ANTANAS MUSTEIKIS(Tęsinys iš pr. numerio)

Dauboje ir kalnuose
Pravažiavom šalia gražuolio 

Starnbergo ežero, kur dypukme- 
čiu lietuviai studentai stovyklau
davo, kur ir mūsų brolis su ki
tais džiovininkais iš Gautingo 
sanatorijos iškylaudavo. Artino- 
mės į Alpes, bet ir Garmisch 
Partenkirchene neapsistojom: 
buvo pervėlu keltis į Zugspitzą.

Prie pat Austrijos sienos ben
zino spaudimo rodyklė ėmė gra
siai šokinėti. Brolis žemėlapinin- 
kas tikino, kad nuo paskutinio 
kuro prisipildymo nuvažiavom 
tik porą šimtų kilometrų. Ap- 
sigandom, atsiminę pasakoji
mus, jog iš turistinių automo
bilių dažnai ir benziną nusu
ka.*.. Tik kai paprašiau brolį

metus praleido tremtinys Kauno 
arkivyskupas J. Skvireckas. Jo 
sekretorių prel. K. Razminą ne
seniai buvom Romoj aplankę, čia 
palaidoti ir velionies vyskupo 
palaikai.

Naktis buvo giedri, ir oras 
greit atšalo. Padvelkė gruodu. 
O ryto saulutė buvo vasariškai 
skaisti. Vingiuotais keliais, kal
va po kalvos rangėmės į niekad 
nesibaigiančią augštumą. Vienas 
kitas automobilis, įkaitęs ar pa
gedęs, išsuka į retą pakelės aikš
telę. Mes tebevažiavom, kol teko 
sustoti prievarta. Įkaitęs moto
ras staiga užsispyrė ir nė iš vie
tos nejuda. Užpakaliniu bėgiu 
prisistūmiau prie kelio briau- 

________ ___  nos, i kurią ratas saugiai įsirė- 
dar kartą patikrinti “buhalteri- mj. Mama su vaikais nuėjo į pa
jų”, jis staiga prašneko, kad po ’ “ * ’’’" - ‘
paskutinio benzino pylimo pada- motorą. Netoliese pamatę nenu
ryta 400 km. Apsišaudėm žo- tirpus^vidurvasario sniegą,^vai- 
džiais, o kaltininko, žinoma, ne- ’

tą dienų buvo atskirti nuo liku
sios civilizacijos.

Atbaigta gamta
Pravažiavom pro austrų Lan- 

decką, Bludenzą ir Feldkirchą, Liucernos miesto stilius deri- 
o Lichtenšteine nebuvo kur nė 
įsismaginti. Į Šveicariją įvažia
vom pro Buchsą ir apsalom. čia 
visi mūsų pravažiuoti kebai bu
vo gražesni, nauji ar apynauji. 
Stebino, kad buvo aiškios ribos, 
kur baigiasi pieva, kur praside
da kelias, gatvė ar šaligatvis. 
Niekur pakelėj nematėm palai
do žvyro ar smėlio. Užtat gėlių 
apstu. O kai atsivėrė Walleno 
ežeras ir pasileidom jo pakran
te naujutėlaičiu plačiuoju keliu, 
važiavimas skambėjo kaip bega
linis vargonų aidas. Cementinė 

: tvora solidžiai skyrė kelių de-
■ ■ g > << 4 1 R LĄ jį_ /y 1 JL A. VA I į. KZ VA a

kriaušę, o likę vyrai čiupinėjom šimčių kilometrų kelio juostą 
- nuo ežero. Kitoj jo puse] dunks

nojo miškingi kalnai, vandeny
” VoiHninvTrZ tokkkštavo šaltis“ «a buvo atspindį įvairaus žalumo raštus, ahais, o kaltininko, žinoma, ne- KryKsiavo. baius čia ouvo m r * 

suradom. Susijaudinę klausėm stipresnis už saulę, 
pasieniečius, kur artimiausia

v

vieno prancūzo patenkinto nesu- KEIČIATE DARBA? 
tikusi. Tik anglai džentelmeniš- 
ki esą, be pretenzijų.

Išsikalbę jom apie gyvenimo 
lygį Šveicarijoj. Ji, žinoma, tiki
no, kad niekur kitur nesą tokio 
gero socialinio draudimo. Geras 
gyvenimas. Importuoją daugybę 
užsienio darbininkų. Valdžia su
sirūpinusi, kad jų nebūtų per
daug. Išleistas įstatymas, drau- 
džiąs įmonėj turėti daugiau nei 
30% svetimšalių. Antra vertus, 
laikraščiai mirgą nusikaltėlių 
pavardėmis, kurios yra vis sve- 
timšališkos. Nenorėjau ginčytis, 
kad nusikaltimai turėtų būti sie
jami ne su tautybe, o su giles
nėmis priežastimis. Užsienie
čiams paprastai atitenka juo
džiausi darbai, bet maža privi
legijų. Dažniausiai jų šeimos pa
liekamos gimtajame krašte, kad 
šveicarams nereikėtų rūpintis 
jų apdrauda. Beje, yra visuotinė 

hause”. Išsikalbėjau su šimpa- taisyklė, kad ir policininkai grei- 
tinga vedėja, kokių 30 m. am- čiau suima užsienietį nei saviš- 
žiaus moterimi, kuri svečius pri- kį...
įminėjo, susitarinėjo, raktus pa- Iš Šveicarijos išvažiavom per

vo šeimynos nariai. Ir visa ap- skundų knygą prirašyti. Ji nė 
linka padvelkė aristokratišku
mu: dailiai išpuoštas kambarys, 
stilingi baldai, geros keramikos 
lėkštės, sidabrinės šakutės, pei
liai, šaukštai... ir maistas be 
priekaišto. Įdomu tiktai, kad 
šveicarai neskuba priimti dole
rių. Betkuri kita Europos valiu
ta jiems artimesnė.

no senesnę architektūrą su nau
jesne. Šveicarija visais atvejais 
atrodė modernesnė nei likusioji 
Europa, čia visko pilna, bet be
veik viskas importuota iš kitų 
pasaulio šalių. Tad ir kainos yra 
augščiausios visoj Europoj. O 
kai savos pramonės maža, tai nė
ra, kas jos kelius užgriozdintų, 
tad ir jos gamta yra gražiai ap
valdyta.

Gerieji Liucernos viešbučiai 
dar prieš 4 v. p.p. buvo užimti, 
tad nakvojom Emmenbruecke 
priemiesčio moderniam “Land-

Kad neprarastumėt 
apdraudos, sekite in- 

. strukcijas, s u r ašytas 
ligoninės a p d raudos 
pažymėjime "Certifi
cate of Payment-Form 
104'7 kurį jums turi 
išduoti darbdavys iš
einant iš darbo.
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_______ ;__ __ Pro mus pravažiavo daugybė 
benrino stotis. Jie pasakė,” kad automobilių, tačiau joks polici- 
už trejeto kilometrų, tik abe- jos patrulis ar vilkikas. Pagaliau 
joją, ar Esso firma tiksianti mū- brolis — pirmą kartą šioj^ kelio- 
sų vežimui... štai, tau ir devin
tinės!

Ačiū Dievui, stotį savomis pa
jėgomis privažiavom ir benzinas 
buvo geriausias.

Nutarėm miegoti mažesnėj 
gyvenvietėj, kuri pasitaikė dau
boj — Zamso bažnytkaimy. Iš 
visų pusių apsuptas milžiniškų 
kalnų, kaimas atrodė atskirtas 
nuo viso pasaulio, čia ir karo 
metais nebūtų jokio tikslo šia 
vietovę pulti ar ginti. Gal todėl 
čia paskutinius savo gyvenimo

Toliau už Ziuricho ežero buvo 
to pat vardo miestas. Deja, Že
neva buvo pertoli, kad ją pa
siektume. O ji garsi reformato
riais, Rousseau idėjų šaltiniais, 
Tautų Sąjungos žygiais ir iliu
zijomis. Ten nekartą buvo gina
ma ir Lietuvos byla.

Pravažiavus šią nuostabią 
gamtą, žmonių rankų atbaigtą, 
pataisytą, pagražintą, nebuvo ko 
daugiau Šveicarijoj ir iieškoti. 
Grožio prisisotinę, traukėme 
Liucernos rodyklių keliu.

Pietavom nuošaliam pakelės 
restorane. Tai buvo pirmą kar
tą visoje mūsų kelionėje, kad 

______  nepažįstama užeigos šeimininkė, 
svetimšalių turistų, kurie kele- prisistatydama padavė mums sa-

nėj — pabandė užvesti motorą, 
ir jam pavyko! Matyt, jam reikė
jo atvėsti. Greit susikrovę šeimą 
i automobili, užsidanginom į pa
čią kalno viršūnę. Nutarėm kita 
karta labiau tausoti automobilį 
ir laiku pailsinti.

Tuo metu nežinojom, jog 
Austrija palikom pačiu laiku. 
Kai vėliau mes pasiekėm Pary
žių, visi laikraščiai rašė apie aust 
rus ištikusią nelaimę. Audros ir 
potvyniai užklupo tūkstančius

įminėjo, susitarinėjo, raktus pa- Iš Šveicarijos išvažiavom per 
davinėjo, o reikiant ir valgvkloj Bazelį. Palikę automobilį prie 
patarnavo. Jos brolis esąs vietos valgyklos, nusipirkom suvenyrų, 
gimnazijos mokytojas, tai mano likerinių saldainių ir papieta- 
profesija jai buvo artima. Kai vom. Grįžę prie automobilio, ra- 
pasisakiau, kad esu lietuvis, ji 
atviriau kalbėjo apie visas kitas 
tautybes, kurioms jos viešbutis 
dažnai patarnavo. Įdomiai jas 
charakterizavo.

švedai, norvegai ir danai esą 
nepasitiki, įtaringi keleiviai. Vo
kiečiai užvažiuoja i svetaine su 
savo didžiuliais Mercedes-Benz 
automobiliais, tolimas keliones 
padaro, bet neapsistoja nakčiai 
— vėl grįžta namo. Taupo ir 
taupo. Italų ir ispanų mažokai 
pravažiuoja. Blogiausia su pran
cūzais. Jie nuolat vargina ir 
skundžiasi. O jeigu nieko nesa-

dom policijos pakvietimą užsi
mokėti 10 šveicariškų frankų už 
tai, kad nevietoj automobilį pa
likom. Susiradom policijos būs
tinę. Mandagus šveicaras pasi
žiūrėjo į mano tarptautinį šofe
rio leidimą, kuriame nebuvo jo
kių nusikaltimų įrašyta, palei
do be baudos.

Aš jau buvau išsiklausinėjęs, 
kur gyvena garsusis adoptuotas 
lietuvis — prof. dr. Juozas Ere
tas. Deja, negalėjom pareikšti 
jam pagarbos jo 70 m. amžiaus 
sukakties proga.

(Bus daugiau)

Dabar jau teks mokėti 
šeiminę ligoninės ap
draudę, kuri apimtų 
vyrą ir žmoną. Ne
delsdami praneškite 
savo "grupę"; jeigu 
mokate apdraudos 
mokestį tiesio giai, 
praneškite komisijai.

berg, analizuodamas dabartinę 
politinę padėtį pasaulyje, rado, 
kad vakariečių koegzistencija su 
komunizmu yra pavojinga iliuzi
ja, pasisakė prieš ją ir prieš pa
vergtų tautų lygų traktavimą su 
jų dabartinėmis komunistinėmis 
vyriausybėmis. Ukrainietė “A 
BN Correspondence” žurnalo 
redaktorė ir ABN spaudos biu
ro vedėja p. Stetcko kalbėjo 
apie rusiško komunizmo paverg
tų tautų jaunimo meilę laisvei, 
apie jo kovas prieš komunistinę 
diktatūrą bei rusišką valdymą.

Visų kalbos buvo dažnai per
traukiamos audringais ploji
mais. Mitingo pabaigoje vienbal
siai buvo priimta rezoliucija, 
kurios pirmoje dalyje kalbama 
apie tai, kaip rusiškasis komu
nizmas, įsistiprinęs savo žemė
se, su raudonąja armija paglem
žė daugybę kadaise buvusių ca- 
ristinėje Rusijoje nerusiškų ir 
demokratiškai jau besitvarkiu
sių tautų, įjungė jas į taip vadi
namą Sovietų Sąjungą, atėmė 
joms laisvę ir jų suverenumą, 
padarė jas rusiško bolševizmo 
vergais ir jas ūkiškai išnaudo
ja. Be to, tas pats rusiškasis 
komunizmas ir antrojo pasauli
nio karo metu pavergė dar nau
jų valstybių, kurias arba įjungė 
į Sovietų Sąjungą, arba padarė 
savo satelitais ir t.t. Sovietų ru
siškoji sąjunga pasidariusi tiek 
stipri, kad ji graso jau visam 
laisvajam pasauliui. Antroje da
ly reiškiamas protestas prieš 
rusiško komunizmo priespaudą 
nerusiškoms tautoms, prieš iš
naudojimą; reikalaujama atsta
tyti laisvę ir nepriklausomybę 
rusiško ir nerusiško komunizmo 
pavergtoms tautoms ir t.t.

Pradėjus Vakarams statyti su
gyvenimo “tiltus” su komuniz
mu, ABN pradėjo intensyvinti 
savo veiklą. Jo atstovai dalyvau
ja prieškomunistiniuose tarptau
tiniuose kongresuose, rengia de
monstracijas ir t.t. šiuo metu 
ABN yra stipriausias prieško- 
munistinis sąjūdis laisvajame 
pasaulyje. Jam priklauso atsto
vai rusiško ir nerusiško komu
nizmo pavergtų tautų, šis blokas 
turi savo skyrius ir įgaliotinius 
visame laisvajame pasaulyje, o 
centras yra Miunchene.

Iš lietuvių pusės stebėtojo tei
sėmis ABN dalyvauja J. Kairys.

Kor.

Maskvos radijo pranešimu, 
komunistinės Kinijos užsienio 
reikalų ministeris Chen Yi in
formavo Vašingtoną, kad Kini
ja nenori karo su JAV. Žinia į 

. Vašingtoną buvusi perduota per 
vienos Skandinavijos valstybės 
ambasadorių.

Your
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE
Plan

Ontario Hospital

Toronto 7. Ontario

Britanijos darbiečių vyriausy
bė nutarė pirkti iš JAV 50 F-lll 
naujausių naikintuvo tipo bom
bonešių, kurie britams atsieis 
$785.000.000. Manoma, kad šie 
lėktuvai pakeis britų kariuome
nę į rytus nuo Suezo. Jau se
niai yra kalbama, kad dėl eko
nominių sunkumų Britanija bus 
priversta atitraukti savo kariuo
menę iš Azijos žemyno ir iš Vi
durinių Rytų. Tokiu atveju kari
nį balansą gali išlyginti minė
tieji lėktuvai, ginkluoti atomi
nėmis bombomis ir laikomi In
dijos vandenyno salų aerodro
muose.
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Toronto "Varpo" choras su naująja dirigente muzikos mokytoja Dalia Skrinskaite (stovi antrosios eilės viduryje). Choras ruošiasi kon
certui Detroite Nuotr. M. Pranevičiaus

Toronto “Varpo” choras atsijaunina
if _ j 10fiR m hnvn naclralhti MATULIONIS,Kai 1966 m. buvo paskelbti vjenas “Varpo” krikšto tėvų 
nnimn Hfatoic Hnucr Ir o c? Vloii- ____________________*___________________

ras ar kuri kita meno rinktinė 
nepajėgia egzistuoti, šis padė- 

daug yra padaręs su savo muzi- P.es konstatavimas nėra nei pei- uau5 yia pa au xnu mirų ^35 nuvertmimas

UŽMIRŠTI BANKELIŲ PAŽADAI
DR. M. ANYSAS

Kai po 1950 m. pradėjo steig
tis ekonominės mūsų įstaigos, 
pvz. Lietuvių Namai, o vėliau 
kooperatiniai bankeliai, susirin
kimuose ir spaudoje buvo nuo
lat aiškinama, esą, jie steigia
mi tam, kad apsaugotų lietuviš
ką visuomenę nuo vietinių tar
pininkų išnaudojimo, parūpintų 
lengvesnį kreditą; apmokėjus 
šėrininkų bei indėlininkų pro
centus bei bankelio išlaidas, 
gautasis pelnas kasmet bus pa
dalinamas lietuviškoms kultūri
nėms organizacijoms bei apla
mai lietuviškiems reikalams. 
Esą tos įstaigos galės duoti stam
besnių sumų ir nebebus reikalo 
taip įkyriai belstis į privatinių 
asmenų duosnumą bei kišenes* 
Tai buvo tikrai geras sumany
mas ir gražūs žodžiai, kurie vi
suomenę sujudino steigti šias or
ganizacijas, nors nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime su koo
peratyvais buvo turėta nemalo
numų ir net finansinių nuosto
lių.

Kyla klausimas, ar šis geras 
sumanymas ir gražūs žodžiai 
praktikoje išsipildė? Turiu pasa
kyti, kad ne. Duosiu pavyzdžių: 
jau įsteigus pirmąjį kooperatinį 
bankelį, jo valdyba stengėsi gau
namą pelną nukreipti į dides
nius atidėjimus į garantijų ir 
specialius fondus ir didinti pro
centus už šėrus bei indėlius. Bu
vo aiškinama, kad didesnis ati
dėjimas į atsargos fondus esąs 
reikalingas, nes reikia pasiruoš
ti įvairioms ateities galimybėms. 
Jau tais, laikais visuotiniuose su
sirinkimuose kildavo ginčas dėl 
didelių atidėjimų ir mažu sumų 
paskirstymui kultūriniams ^rei
kalams. Žmonės leidosi įtikina
mi, kad jaunas kooperatyvas tu

ri turėti žymesnio atsargos ka
pitalo ateičiai. Buvo didinami 
procentai ir kraunamos atsargos 
kapitalas, kuris po vėlesnių ne
tvarkingų finansinių transakci
jų nuėjo niekais ir nuostoliai iki 
šiandien dar neišlyginti.

Įsisteigė kitas kooperatinis 
bankelis. Ir čia buvo daryta pa
našių pažadų. Buvo galima lauk
ti, kad jis pasirodys kiek minkš
tesnis kultūriniams reikalams. 
Bet ir čia suklysta. 1966 m. 
dviejų bankelių metiniuose su
sirinkimuose buvo iškeltas klau
simas skirti daugiau pelno kul
tūriniams reikalams. Pasiūlymai 
nepraėjo nei viename, nei kita
me susirinkime dėl kietos valdy
bos laikysenos.

Buvo laukiama, kad šiais me
tais dalykas kiek pasitaisys, tu
rint galvoje, kad abu bankeliai 
turi arti $3.000.000 apyvartos. 
Išėjo atvirkščiai — pelnas kul
tūriniams reikalams buvo net 
mažesnis, negu prieš metus. Ir 
vėl buvo keliami procentai šėri- 
ninkams ir indėliams. Valdybų 
buvo griežtai atsisakyta skirti 
žemesnį procentą, nors iš pakė
limo ketvirtadaliu procento nei 
vienas, nei kitas nepralobs, o 
skiriamoji kultūriniams reika
lams suma galėtų žymiai padidė
ti. Jeigu pvz. vienas Toronte 
veikiąs bankelis skiria tik $1500, 
turėdamas arti trijų milijonų 
dolerių apyvartos, tai šita suma, 
pagal Jievos Simonaitytės pas
kutinį romaną “Nebaigta kny
ga”, yra tik “ubago (elgetos) da
lis.”

Nė vienas valdybos pirminin
kas savo pagrindiniame praneši
me neužmiršta pažymėti, kad vi
suotinis susirinkimas esąs augš- 
čiausias kooperatyvo organas, jo 

nutarimai — galutiniai, o valdy
ba esanti tik patarnautoja. Bet 
vėlesnėse diskusijose visuomet 
paaiškėja, kad valdyba kietai gi
na savo nusistatymą ir panaudo
ja visus psichologinius būdus 
neprileisti prie balsavimo.

Šių metų visuotiniuose susi
rinkimuose teko iš valdybos pir
mininkų lūpų štai ką išgirsti: 
“Mes duodame procentų, kokių 
jokia kredito įstaiga neduoda. 
Dividendai augštesni, procentai 
už indėlius irgi didesni.” Atro
do, kad šie bankeliai savo laiku 
buvo įsteigti tik tam, kad gautų 
šėrininkams bei indėlininkams 
kuo didžiausius procentus.

Kitas vėl sako: “Mes turime 
turėti rezervų, kad bankelis 
tvirtai stovėtų. Mes esame fi
nansinė, bet ne labdaros įstaiga 
ir nesame įpareigoti skirti do
vanų.” Vienas bankelių pareigū
nas man neseniai pasakė: “Jei
gu priklausytų nuo manęs, mūsų 
bankelis šiems reikalams neskir
tų nei cento”. Man priminus 
ankstyvesnius bankelių vadovy
bių pažadus, jis ranka numojo 
ir nuėjo. Seniau jis visuomet 
peikė buvusio ministerio pirmi
ninko ir finansų ministerio Tū
belio kietą laikyseną piniginiuo
se reikaluose.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais Klaipėdoje buvo žinomas 
posakis: “Jeigu vokiečiui duosi 
karinį diržą, jis tuojau pasida
rys puskarininkiu; jeigu lietu
vį prileisi prie pinigų, taps šykš
tuoliu.” Atrodo, kad ir šian
dien tai tebegalioja.

Jeigu Toronte š. m. vienas 
lietuvių bankelis paskyrė $2750, 
kitas — vos $1.500, “Talkos” 
bankelis $1.230, Montrealio “Li
tas” $1.600, tai yra aiškus re
gresas.

Visą laiką rašoma apie lietu
višką išmokslinimą, apie jauni
mo palaikymą lietuviškoje dva
sioje ir t.t., bet pvz. vienas ban

kelis neskyrė nei vieno cento 
Vasario 16 gimnazijai, gerai ži
nodamas, kokioje padėtyje ji 
yra. Tą patį galima pasakyti ir 
apie kaikurias mažesnes organi
zacijas, kurioms negalima nei 
šimto dolerių sukrapštyti.

Visur girdėti tušti žodžiai, šū
kiai, bet teigiamų veiksmų nepa
rodoma, nors ir yra visos gali
mybės tai padaryti. Labai nege
ra apraiška, jeigu mūsų tautiš
kumas pasibaigia ties vienu ket
virtadaliu procento. Jeigu reika
lai taip vystosi, kam sudaromi 
dar kiti panašių tikslų fondai? 
Yra labai negerai, jeigu visas 
tautinis judėjimas yra paremtas 
tik atskiro žmogaus gera širdimi 
ir duosnumu, o finansinės įstai
gos veikia tik fiskaline linkme.

Prašyčiau pagalvoti. Gal dar 
ir kas kitas pakels savo balsą 
tuo klausimu?

Kanados aukso kasyklų pra
monė yra patekusi į kasdien di
dėjančius finansinius sunku
mus. Pastovi $35 aukso kaina 
už unciją neįstengia padengti 
kasyklų išlaidų, kurias iššaukė 
atlyginimo padidinimas auksa
kasiams. Nuo 1948 m. federa
cinė vyriausybė kasykloms yra 
išmokėjusi $231 milijonus pa
ramos, tačiau kasyklų skaičius 
iš 117 sumažėjo iki 41. 1948 m. 
Kanadoje buvo iškasta 3.5 mili
jono uncijų aukso, o 1966 m. — 
3.31 mil. uncijų. Iš visų šiuo 
metu veikiančių aukso kasyklų 
tik trys išsiverčia be valstybi
nės paramos. Užsidarymas dau
giausia palietė mažas ir nepel
ningas kasyklas. Kaip aukso tie
kėjas Kanada vis dar yra antro
je vietoje pasaulyje. Daugiausia 
aukso — net 76% pasauliui pa
rūpina P. Afrikos respublika, 
pasinaudodama pigia negrų dar
bo jėga, Kanada — tiktai 
2.5%. Ta pačia proga tenka pri
minti, jog prieš porą metų už
sidarė aukso kasyklos Pickle 
Crow, šiaurinėje Ontario dalyje, 
kur daugeliui lietuvių yra tekę 
atlikti su Kanados Vyriausybe 
pasirašytų sutarčių įsipareigoji
mus. Darbo prievolę PickleCrow 
kasyklose yra atlikusios kelios 
lietuvių grupės.

SIŲSKITE P1N1- 
GUS | LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER
GRAMERCY

Įteikiami gavėjai kaip PINIGAI 
per Bank For Foreign Trade 

Maskvoje
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. MŪ
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo

tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept. leidimą ir 

i apdraudą.
I Apsidraudę $20.000.00. 
■Oficialūs SSSR kvitai pasirašy- 
I ti gavėjo.
I Pristatoma per 2 savaites.
I Jokių atskaitymų.
■Kursas:
I 9 rubliai už $10.00I Iki $30.00 — $2.75I Virš $30.00 — 10%
I GRAMERCY SHIPPING, INC.
I 744 Broad St, Newark, N. J.

Į Specialiai ponioms: 
■liuksusiniai pilno ilgio Orlon-Dy-I 
Inel apsiaustai, šiltesni už kaili- 
Inius. Puikaus stiliaus. Tamsiai ru- 
Įdi. Atrodo kaip bebriniai. Suker] 
Ipama ir siuvama pagal užsakymą.
I Dydis 8-20, 4044. Kaina $95.00q I pilnai paruoštas. Siunčiamas į Lie 
Ituvą. Jokių kitų mokesčių.
■ SIŲSKITE MUMS DOLERIŲ 
IDOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa-1 
Įsirinkimui NAUJOSE SPECIA

LIOSE KRAUTUVĖSE.
| Jokio mokesčio už šj patarnavimą. I 
(Rašykite, prašydami mūsų kata-1 
llogų apie sensacingus pasiūly-1 
mus, ypatingai Vakarų kraštų ( I gaminių ir audinių. I

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

118 E. 28 St New York, N.Y.|

Jaunimo Metais, daug kas klau- -■ ... ?
sė: kokia iš to nauda? Kam čia daug wa Dadares su soVO mu2i. 
tos vms deklamacijos? Daug kos^dovE maestro St. Gailevi- 
kas abejojo del paties tikslo ir čium Daug mokėsi 
aplamai del sumanymo. Jaum- mįe daug važinėjo su koncer- 
mas betgi pakluso ir sujudo: tais Kanadoje ir JAV, dar dau- 
rengesi važiuoti j kitas sahs, -
net į kitus kontinentus; organi
zavo kongresus, stovyklas; ren
gė paskaitas, koncertus, įvairaus

. V. • H.CAXLS V Imliau Q1UX1XV ~

pobūdžio pobūvius, susipazim- je turi kilimo ir slinkimo laiko-
mo vakarus, ekskursavo.

Skeptikai vis kėlė klausimą: 
— O kas toliau? Kas bus po to 
didelio sujudimo, kai viskas nu
rims ir pirmasis karštis praeis, 
kai gyvenimas vėl grįš į pilkas 
dienas? Ar liks betkokie pėd
sakai?

Negalėčiau pasakyti, kaip vy
ko ir kaip vyksta kitur, bet To
ronto jaunimas, tegu ir nevisas, 
išjudėjo iš sustingimo, pajudė
jo labai teigiama prasme. Antai, 
Toronto “Varpo” choras, įsteig
tas prieš 15 metų, girgždėjo. Jis

Paskutinis Lietuvos atstovas Brazilijoje
H. MOŠINSKIENĖ, Sao Paulo

š. m. vasario 6 d. savo priva
čioje rezidencijoje Terezopoly- 
je, Ėst. Rio de Janeiro, mirė Lie
tuvos įgaliotas ministeris Brazi
lijai Frikas Meieris, sulaukęs 74 
m. amžiaus; paliko žmoną ir 
dukterį; palaidotas Terezopo- 
iyje- •

Velionis buvo gimęs 1893. 
VII. 16 Eickęl miestelyje Elza- 
se. Mokėsi Klaipėdoje. Teisės ir 
valstybės mokslus studijavo Hei
delbergo, Miuncheno ir Štras- 
burgo universitetuose. 1918 m. 
gavo Strasburgo un-te teisių 
daktaro ir 1919 m. to paties 
un-to valstybės mokslų daktaro 
laipsnius. Kurį laiką dirbo Saa- 
ro perkybos rūmuose sekreto
riumi. Nuo 1920 m. — Klaipė
dos krašto prekybos ir pramo
nės rūmų I sekretorius ir juris
konsultas; 1923 m. Klaipėdos 
krašto ekonominių reikalų eks
pertas Paryžiuje ir Ženevoje; 
1926 m. Klaipėdos krašto direk
torijos ir Lietuvos įstaigų bei 
įmonių juriskonsultas; 1932 m. 
Lietuvos susisiekimo ministeri
jos gynėjas tarptautiniame tre
čiųjų teisme Stockholme (Joniš
kėlio siaurojo geležinkelio bylo
je) ir tais pat metais Ispanijos 
garbės konsulas Klaipėdoj. 1939 
m. vokiečiams užėmus Klaipė
dą, F. Meieris išvyko į Pietų 
Ameriką ir gyveno Buenos Ai
res, o vėliau persikėlė į Rio de- 
Janeiro. 1941 m. vasario 26 d. 
atsilankiusio Brazilijoje Lietu
vos valstybės prezidento A. 
Smetonos paskirtas attache prie 
Brazilijos vyriausybės; 1943. VI. 
1. paskirtas I-ju sekretoriumi ir 
charge d’affaires ad interim, o 
nuo 1951: III. 1. diplomatijos še
fo min. St. Lozoraičio aktu pa
skirtas įgaliotu ministeriu prie 
Brazilijos vyriausybės^ kur tas 
pareigas ėjo iki mirties.

Būdamas Klaipėdoje F. Meie
ris energingai ir sėkmingai gynė 
Lietuvos valstybės reikalus 
prieš vokiečių autonominių įs
taigų uzurpatoriškus kėslus. P. 
Amerikoje Lietuvos laisvinimo 
reikalais yra parašęs daug 
straipsnių ispaniškai ir nuolatos
rūpinosi Lietuvos laisvės proble
momis, keldamas jas P. Ameri
kos valstybėse. 1945 m. išspaus
dino portugalų kalbos žodynėlį, 
o 1947 m. kartu su rašytoju Pet
ru Babicku išleido “O Baltico” 
ir “Lituania Iliustrada” (kelios 
laidos).

Dr.. Frikas Meieris buvo tau
rus patrijotas. Būdamas augštos 
kultūros ir valstybės mokslų ži
novas, jis turėjo aiškią nuovoką 
apie okupuotos Lietuvos padėtį 
tarptautinėje plotmėje. Savo 
diplomatiniais gabumais, taktu 
ir protokolo išlaikymu buvo pri
pažintas kaip tikras diplomatas 
ir su atitinkama pagarba visada 
sutinkamas bei priimamas Bra
zilijos užsienių reikalų ministe
rijoje — Itamaraty. Daugelio 
kalbų žinojimas buvo labai svar-

Kanados parama užsienio 
kraštams šiemet padidinama 
$42 milijonais. Jos bendroji me
tinė suma — $235.175.000. Per
nai užsienio kraštams remti bu
vo išleista $243.301.400, bet ją 
tada padidino vienkartinė pašal
pa badaujančiai Indijai, nepri
klausanti nuolatinės paramos 
sumoms.

Ontario medžiotojai nuo 1968
m. sausio 1 d. turės laikyti eg
zaminus raštu, kai norės gauti 
leidimus medžioklei, šis potvar
kis lies tik tuos asmenis, kurie 
dar neturi leidimų. Turintiems 
jie bus atnaujinami be egzami
nų, bet ateityje gali būti patik
rinami ir tokių medžiotojų su
gebėjimai. Suvaržymus privertė 
įvesti kasmet gausėjančios ne
laimės medžioklės metu. Onta
rio provincijoje yra anie 500- 
000 medžiotojų, praėjusį me
džiojimo sezoną žuvo 12, o 104 
buvo sužeisti.

giau jų rengė Toronte. Nei vie
na mūsų šventė neapsiėjo be 
jo-

Bet kaip viskas šiame pasauly- 

tarpius, taip ir “Varpo” choras: .
tenorai pradėjo virsti į bosus, muziko St. Gailevičiaus atėjo 
bosai minkštėjo, sopranai kietė- neplačiai žinoma,, neseniai 
jo, o prieauglio nebuvo. Keitėsi 
ir pati choro viršutinė išvaizda, 
pradėjusi panašėti daugiau į 
pensininkų rimtį, o ne į sunkiai 
suvaldomo vieneto bangavimą. 
Su tuo iškilo klausimas: o kas 
toliau? Vieniems nusibodo 15 
metų bėginėti į repeticijas, kiti 
jau ir nepajėgė dėl įvairių prie
žasčių ir negalių; žodžiu, artino
si krizė, nes nebuvo ir nesimatė 
pavaduotojų, be kurių joks cho-

bus jo užimamoje pozicijoje, 
ypač kol veikė oficialiai nepri
klausomos Lietuvos atstovybe.

Velionies augšta pozicija ne
trukdė jam būti nuoširdžiu Bra
zilijos lietuviams ateiviams. Ne
vieną kartą teko jį matyti Rio 
de Janeire Vasario 16 iškilmėse, 
kur jis turėdavo progos kreiptis 
į lietuvius kaip į brolius. Savo 
entuziastiškose kalbose jis ra
gindavo tikėti į Lietuvos laisvės 
rytojų. Kol sveikata leido, sten
gėsi visur dalyvauti, kur būdavo 
kviečiamas, ar tai būtų vieši pa
rengimai, ar privačios šeimyni
nės šventės.

Liūdna tapo sužinojus prieš 
porą metų, kad dr. F. Meierio 
sveikata pašlijo, kad klausa at
sisakė tarnauti ir širdis vis daž
niau ėmė šlubuoti. Sunkūs iš
gyvenimai, tarsi piktos rūdys, 
pagraužia ir stipriausius orga
nizmus. Juk nelengva buvo, kaip 
tėvui, išgyventi vienintelio sū
naus žuvimą paskutiniojo karo 
metu, kai šis, būdamas RAF 
tarnyboje, tapo pašautas virš 
Berlyno. Skaudžiai jis išgyveno 
ir 1961 m. Lietuvos atstovybės 
panaikinimą Brazilijoje; kažkaip 
iš karto susmuko, nors tvirtas 
savo ūgiu, toks šviesus savo ma
lonia šypsena, savo jaunatvišku 
žvilgsniu... Nuo tų metų pasi
traukė į savo privačią reziden
ciją Terezopolyje ir mažai besi- 
rodė viešumoje,, kol pagaliau 
mus pasiekė skaudi žinia, "kad 
tauri širdis nustojo plakusi...

Su dr. Friko Meierio mirtimi 
lietuviai neteko paskutinio ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
vyro Brazilijoje. Jo taurus gyve
nimas telieka pavyzdžiu jauna
jai kartai.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairus spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJW.N.Pt.

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

UNEMPLOYMENT
INSURANCE
(nedarbo drauda) 
dabar apima beveik visus dirbančius

ŪKIUOSE, GYVULININKYSTĖJE,

DARŽININKYSTĖJE, ŠILTNAMIUOSE,

DAIGYNUOSE, VAISIŲ, DARŽOVIŲ 

IR GĖLIŲ AUGINTOJUS.

darbininkai:
Jums svarbu sužinoti, ar galite gauti nedarbo 
apdraudos globą, kuri jau Įvesta žemės ūkio 
ir daržininkystės darbininkams.

darbdaviai:
Jei samdote darbininkus atsiminkite, kad yra 
nuostatai, kuriu privalote laikytis.
Jūsų interesas tuojau sužinoti apie visas taisykles, 
liečiančias jūsų darbininkų nedarbo draudą.
Gaukite pilnas informacijas tuoj pat 
jūsų artimiausioj įstaigoj

UNEMPLOYMENT

COMMfcSION
GOVERNMENT OF CANADA

Bet štai Jaunimo Metai! Per 
metus viskas pasikeitė: choristų 
padaugėjo ir tik iš jaunimo tar
po. Valdyba sudaryta vien iš 
jaunimo. Sako, vidurkis dabar 
jau nesiekia nė 30 metų. Pasi
keitė ir choro muzikinė vadovy
bė — vieton daug nusipelniusio, 
visiems gerai žinomo dirigento 

baigusi muzikos mokslus Dalia 
Skrinskaite, ligi šiol matyta tik 
kukliose akompaniatorės parei
gose. Pasikeitimas įvyko be 
skausmo, be dramų, nes p. Gai- 
levičius seniai jau ragino choro 
vadovybę jieškoti pakaito.

Taigi, choras visuotinai atjau
nėjo (gaila, kad krikšto tėvai ne
gali atsijauninti kartu!). Ir, kaip 
įprasta jaunimui, viskas vėl pa
judėjo. Pajudėjo darbo linkme. 
Toronto visuomenė dar apie tai 
nežino, nes darbas eina tik užku
lisiuose besirengiant naujiems 
pasirodymams. Toks pirmas jo 
viešas pasirodymas, deja, įvyks
ta ne Toronte. Ankstyvesni įsi
pareigojimai jį verčia važiuoti į 
Detroitą, kur bus jo pirmas kon
certas kartu su ukrainiečiais.

Girtina Detroito lietuvių idėja 
pradėti konkrečiai bendrauti su 
mūsų istoriniais ir simpatingais 
kaimynais. Jau seniai laikas su 
jais arčiaus susipažinti ir siste- 
matingiau bendradarbiauti. Pra
dedama nuo meno. “Varpas” 
yra pradininkas šio mums reika
lingo bendravimo. Linkėkime 
geros sėkmės šiam pirmam susi
tikimui. Gaila, kad jis vyksta ne 
Kanadoje, kur ukrainiečių yra 
taip daug. Detroite koncertas 
įvyksta balandžio 23 d.

Toronte “Varpas” pasirodys 
gegužės 6 d. Programa numa
tyta tikrai įdomi, nes dalyvauja 
Kanados lietuviams dar nepažįs
tama solistė iš Bostono Daiva 
Mongirdaitė ir mūsų “senas vil
kas” V. Verikaitis.

Koncertas įvyks High School 
(Bloor-Christie) naujoje mokyk
los salėje, kurioje telpa tik 600 
asmenų. Gaila, kad ji'nesutąl- 
pins visų norinčių ten dalyvauti. 
Salė paimta šį kartą su gera 
akustika. Suprantama, kad pir
mą kartą atjaunintam chorui pa
sirodant reikia ir gerų koncerti
nių sąlygų. Salė paprastai cho
ro nepagerina, bet labai dažnai 
sugadina ir gerai išmokslinto 
choro muzikines savybes ir už
slopina jo subtilius niuansus.

Toronto ir apylinkių lietuvių 
visuomenė turės dar vieną kartą 
progos pagyventi lietuviškos 
dainos džiaugsmu, turės progos 
pamatyti naujo sąstato “Varpą” 
ir kartu pasidžiaugti naujais 
“Varpo” laimėjimais.

Ps.D.RJW.N.Pt


® PAVERTOJE IEVYNE JE
BAIGTA RINKIMŲ 
KOMEDIJA
Po poros mėnesių propagandinio 

triukšmo kovo 19 d. Lietuvoje buvo 
įvykdyti sovietinio stiliaus “rinki
mai” į augščiausiąją sovietų okupuo
tos Lietuvos tarybą bei kitas vietines 
tarybas. Centrinė rinkiminė komisija 
“Tiesos” kovo 23 d. laidoje praneša: 
“Už kandidatus į Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos deputatus visose 

balsavo 
1.937.134 rinkėjai, arba 99,95% visų

apygardose

Kaune atliekamos sudėtingos širdies 
operacijos. Neseniai buvo pakeisti 
dirbtiniais reumatizmo pažeisti šir
dies vožtuvai dviem iš Šiaulių ir Kė
dainių atsiųstiem pacientam. Opera
cija, naudojant širdį išjungusius 
aparatus, užtruko 50 minučių. Per tą 
laiką patyrusios chirurgo rankos šir
dies viduje siūlais pritvirtino dirb
tinį vožtuvą. “Tiesos” nr. 67(7339) 
paskelbtame pranešime kaunietis V. 
Andrejaitis cituoja operacijose daly
vavusio maskviečio prof. Glebo So
lovjovo žodžius: “Kaunas dabar yra 
ketvirtas miestas šalyje, kur daromos 
sudėtingos širdies vožtuvų pakeitimo 
dirbtiniais operacijos. Kiek anksčiau 
jos buvo pradėtos Maskvoje, Lenin
grade ir Kijeve. Iš viso tokių operaci
jų jau atlikta apie 300. Profesoriaus 

1 Jurgio Brėdikio vadovaujamas ko
lektyvas yra gerai pasiruošęs šioms 
operacijoms, ir jos Kauno klinikoje 
gali būti kuo sėkmingiausiai atlie
kamos. ..”

rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. 
Prieš kandidatus į deputatus balsavo 
875 žmonės, arba 0,05% visų rinki
muose dalyvavusių rinkėjų...” “Tie
sos” redakcija, pranešusi, kad depu
tatai buvo išrinkti visose 290 apylin
kių, akiplėšiškai drįsta tvirtinti: “Tai 
absoliučios rinkėjų daugumos, be
veik dviejų milijonų respublikos 
darbo žmonių žodis...” Stalino laikų 
komedija tebetęsiama: reikėjo 290 
deputatų, kandidatų buvo išstatyta 
290. Ko yra verti tokie kompartijai *** PREMIJOS MAISTO GAMINIAMS

5 labai parankūs “rinkimai , aišku ir Maisto pramonės mokslinės - tech- 
be komentarų. Po Stalino mirties ir draugijos valdyba buvo paskel- 
jo pomirtinio nuvainikavimo kaikas bus- konkursa naūjiems ir pageriu- 
buvo linkęs manyti, jog sovietine tiems maisto gaminiams. Vertintojų 
kompartija gali “sudemokratinti komisija pirmosiomis premijomis at
rinkimus, išstatydama bent po porą ^ėjo Vilniaus “Pergalės” įmonės 
iš anksto patvirtintų kandidatų, kad 
balsuotojai turėtų šiokį tokį pasirin
kimą. Tokia mintis kompartijai, 
aišku, nepriimtina, nes būtų galima 
susikomprmnituoti prieš visą pasaulį.
Kas gi būtų tada, jeigu pzv. balsuo
tojai Vilniuje išsirinktų ne politruką 
A. Sniečkų, bet jo varžovę — kokią 
nors visiškai nežinomą kiaulių šėrėją 
ar karvių melžėją? Laikydamiesi pa
našaus principo, rinkėjai, ko gero, iŠ 
deputatų eilių galėtų išstumti ne tik 
lietuviškos kilmės kompartijos va
dus, bet ir Maskvos į Lietuvą at
siųstus grynakraujus rusus — Bori
są Popovą, Nikolajų Belianiną, Ivaną 
Ovčiarenką, Michailą Ivanovą, Edvar
dą Karlo ir kt Senoji Stalino laikų 
“rinkimų” technika liudija kompar
tijos visišką nepasitikėėjimą liaudi
mi, baimę duoti jai bent šiek tiek 
svaresnį žodį.

SALOMĖJA IR VLADIMIROVAS
Vilniuje išeinantis žurnalas “Švy

turys” 2 nr. paskelbė pasikalbėjimą 
su Jungtinių Tautų bibliotekos di
rektorium Levu Vladimirova. Nevie
ną skaitytoją Lietuvoje, tenka many
ti, nustebimo redakcijos prieraše ligi 
šiol negirdėti du paskutinieji žodžiai: 
“Daugelis Lietuvos, Amerikos ir pa
saulio laikraščių jau yra rašę apie 
Levą Vladimirova ir jo veiklą, o iŠ 
atsakymų į klausimus ir “Švyturio” 
skaitytojai sužinos, kaip L. Vladimi
rovas dirba judriausiame JAV mies
te. čia spausdiname pasikalbėjimą 
su L. Vladimirovu, kuri užrašė žur
nalistė Salomėja Narkeliūnaitė”. Po 
dviem nuotraukom taipgi neužmirš
tama paaiškinti, kad jos žurnalo pus
lapius pasiekė per S. Narkeliūnai- 
tės foto aparato objektyvą.

ŠIRDIES OPERACIJOS

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, besiruošiąs pavasariniam koncertui. Viduryje choro globė
jas mons. dr. J. Tadarauskas ir chorvedys muz. A. Paulionis
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LIETUVIAI PASAIJIYJE

saldainių rinkinį “Daina” ir Klaipė
dos žuvies apdirbimo įmonės sūdy
tos silkės gaminius su įvairiais pa
dažais. Antrąsias premijas gavo 
“Anykščių vyno” gamyklos natūra
lus vynas “šermukšnėlė”, Tauragės 
daržovių džiovyklos pagaminti daržo
viniai prieskoniai ir Klaipėdos žuvies 
pramonės technologų pateikta džio
vinta žuvis. Trečiosios premijos te
ko maisto pramonės eksperimentinio 
-konstruavimo biuro konservų labo
ratorijos specialistams už dirbtinį 
medų, Vilniaus “Pergalės” įmonės to 
paties pavadinimo saldainiams, Kau
no “Stumbro” likerių - degtinės ga
myklos naujam gėrimui “Žvejų 
trauktinė”.

HAMILTONO AV PARAPIJOS CHORAS 
balandžio 8 d. Jaunimo Centro salėje, 

58 Dundurn St. N., rengia 

tradicinius pavasario šokius
Programę atliks mišrus ir moterų choras bei duetai

• Bufete: įvairūs gėrimai, kopūstai, 
dešrelės, tortai ir kava

• Loterija ir laimės staliukai
• Linksma Domininko Ferry muzika

• Įėjimas suaugusiems — 2 dol. 
studentams — 1 dol.

• Pradžia — 7 vai. vakaro

HAV PARAPIJOS CHORAS

J. A. Valstybės Arba: “Eisi šiandien Į MMlotektf —
PKEL M. KRUPAVIČIUS, Si.o ” “j

metu .niaukęs jau 81 m. amžiaus, ,"“‘'kaa? J* “
neseniai grižo U ligoninės Čikagoje. ? d“" “J,“8..5 “į“
J. Prunskl. “Drauge” ražo: “Prela. dUnS; ."8™<^««ln.”. Ueta-
10 Širdis silpnokai moja. Merey Ugre V“ ’*5
nines gydytojai manė, kad būt, bau. .*“» **
db«. jsialyii elektrini jlais,. kuris »—«• ,K“d“gl « »ed’“
normuotų širdies plakimų, taHaų pre- 
lalas tam nepritarė, juokaudamas, - ~ ",e " d±i
jeigu jstalytumėt stipresni motorų, “ Na'uaU» L*e‘“va
kuris pavarytų man ir ratukus ant 
kojų, tai būtų kas kita...” Politi
kos veteraną kamuoja angina pecto
ris ir vadinamasis kraujo blokas šir
dyje. Pašlijusi sveikata gerokai var
žo kūrybinį darbą. Dienas preL M. liu posėdžiu kovo 4 d. Romuvoje. 
Krupavičius praleidžia, jo paties žo
džiais tariant, tarp mašinėlės ir lo
vos.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA ra-

brangi”.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ Jaunimo 

Metų komitetas darbą užbaigė specia-

S HAMILTON
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS Hamil

tono skyriaus metinis narių susirin
kimas — balandžio 9 d., 4 v.p.p., Jau
nimo Centre. Bus apžvelgta metinė 
veikla ir renkamos atstovės į cent
ro valdybos rengiamą suvažiavimą. 
Narėms dalyvavimas būtinas, kvie
čiamos ir prijaučiančios.

Gegužės J7 d. Jaunimo Centro sa
lėje yra ruošiama pavasarinė madų 
paroda. Apie tai tiksliau bus pra
nešta vėliau. Yra gauta salė rudens 
pasilinksminimui lapkričio 18 d., kur 
yra numatyta ir platesnė programa.

Valdyba
VELYKAS HAM1LTONIEČIAI pra

leido geroje švenčių nuotaikoje. Di
džiojo savaitgalio pamaldose žmonių 
dalyvavimas buvo labai stropus, o 
rezurekcijoj bažnyčia vos tik galėjo 
suėjususius talpinti. Choras, vad. A. 
Paulionio, turėjo paruošęs platų re
pertuarą velykinių giesmių. Labai 
gražiai nuskambėjo iš “Fausto” gies
mė “Kristus jau kėlės”, švenčių pra
leisti pas tėvus su savo šeima buvo 
atvykęs iš Otavos Sigitas Ramanaus- 
kas-Ramonas, kuris sostinėje Lands 
ir Forest departamente eįna atsa-

kingas pareigas. Ant. ir J. Gedrimai 
šventėm buvo nuvykę į Klevelandą 
aplankyti savo giminių.

MIESTO LIGONINĖSE turime 
daug sergančių tautiečių: Šv. Juo
zapo — St. Urbonavičius ir J. Les- 
čius, Nora Frances — J. Kazlauskie
nė, Chedoke — E. šešelgienė.

BENDRUOMENĖS VALDYBA bu
vo sušaukus AV par. salėje organiza
cijų posėdį. Organizacijų pirminin
kai davė savo veiklos pranešimus. 
Posėdy buvo iškeltas sumanymas 
ateinantį pavasarį paminėti par. kle
bono mons. dr. J. Tadarausko 30 m. 
kunigystės ir 20 m. parapijinio darbo 
sukaktį. Platesnį pranešimą tuo rei
kalu padarė par. komiteto pirm. inž. 
J. Kšivickas.

L. IR P. EISMANTAI, švęsdami 
Velykas, tykiai savo šeimoje atšven
tė ir savo vedybinio gyvenimo si
dabrinį jubilėjų. K. M.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
choras baigia ruošti programą meti
niam savo parengimui^ kuris įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 8 d. Jauni
mo Centro salėje, žiūr. skelbimą.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont. 
Telefonas 529-4911

AKUŠERĖS GEOGRAFIJA
Kuktiškių felčerių-akušerijos punk

to vedėja Bronė Rožienė žemėlapy
je nubrėžė raudoną liniją ir Utenos 
rajone esančias Kuktiškes atskyrė 
nuo Molėtų rajono. Uteniškiams me
dicinos pagalba teikiama, o molėtiš- 
kiams į jos punktą nevalia kojos 
įkelti, nors jie būtų artimi Kuktiš
kių kaimynai. Atvežė Mintaučkių kai
mo gyventojas Jonas Jurgelėnas 9 
metų amžiaus tymais susirgusią duk
rą, vedėja nė apžiūrėti nesiteikė. 
Nors mergaitė lanko Kuktiškių pra
dinę mokyklą, bet gyvena Molėtų 
rajone — “užsienyje”. Vaistų susir
gusiai mergaitei parūpino Kuktiškių 
pašto viršininkas M. Vosylius. Geo
grafiją pamėgusi vedėja B. Rožienė 
visus Padumblės, Mintauškių ir Si
dabrinės kaimų pacientus priverčia >. 
keliauti 30 km į Molėtus, kai tuo 
tarpu iki Kuktiškių jiems tėra 3 km. 
Jeigu vedėjai būtų mokama ne pa
stovi alga, bet atlyginimas už kiek
vieną aptarnautą pacientą, tada tur-

Prof. Jurgio Brėdikio vadovauja- būt ji mielai primtų ir “užsienie- 
moje širdies chirurgijos klinikoje čius” iš Molėtų rajono. V. Kst.

LONDON, ONT.
DIDELĖ STAIGMENA Londono ir 

jo apylinkių lietuviams numatyta ba
landžio 22 d. Visi prašomi sekti “Tė
viškės Žiburius”.

TURINTIEJI BILIETUS nepamirš
kite atvykti į jaunimo ansamblio 
krikštynų koncertų—balių balandžio 
8 d., 6 v.v., 1414 Dundas St E.

REKOLEKCIJOS, užtrukusios visą 
Didžiąją Savaitę, užsibaigė Velykų 
rytą Prisikėlimo pamaldomis. Jų me
tu į londoniškius širdies kalba pra
bilo Tėvas Venckus, SJ,: “Mylėkite 
Dievą, mylėkite ir viens kitą ... nie
kada nesibarkite abu kartu tuo pa
čiu metu... Jaunime, siek mokslo ir 
mylėk savo tėvelius — jie dar il
gai tau bus reikalingi. Geri norai 
labai daug gali: jei ne šiandien, tai 
rytoj... jų dėka užsibrėžti tikslai 
bus pasiekti.” šie ir panašūs žodžiai 
dar ilgai skambės rekolekcijų lanky
tojų ausyse. Nors jis ir mokslo žmo
gus, bet viską stengėsi išaiškinti pa
prastais, visiems suprantamais žo
džiais ir todėl jį mėgo klausyti ir 
tie, kurie retai teatsilanko į Dievo 
namus. Viena klausytojų labai taik
liai pastebėjo: “Tėveli, Jūs jau esa
te tikrai nebejaunas, bet aš labai 
stebiuos, kaip Jūs galite būti toks 
jaunatviškas ir moderniškas?” Tėvas 
Venckus su šypsena atsakė: “Kas gi 
Jums sakė, kad aš senas? Aš jau
čiuos dar visai jaunas.” D. E.

PALAIDOTAS IGNAS KATKUS, 
gimęs 1901 m. vasario 16 d. Karte
nos parapijoje. Velionis, sulaukęs 18 
m., įstojo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę, kurioje vėliau tarnavo lik
tiniu viršila Kėdainiuose, o karo me
tu buvo pakeltas į leitenantus. Vo
kietijoje gyveno Hanau stovykloje, o 
Kanadoje pradžioje dirbo prie hydro- 
elektros stočių statybos Rapides des 
Joachims, tarp Pembroko ir North 
Bay. Atsikėlęs į Londoną įstojo į 
CNR ir geležinkelyje išdirbo ligi pat 
pensijos, kuria, deja, jam nebuvo 
lemta pasinaudoti, nes susirgo pas
kutinėmis tarnybos dienomis. Per 16 
tarnybos metų jis nepraleido nė vie
nos darbo dienos! Dirbo net ir sirg
damas. Sakydavo: “Negaliu sirgti — 
reikia pinigo šeimai išlaikyti, dūk- dūliai, 
roms J mokslą išleisti. Pailsėsiu, kai Hna taika... Tėviškoje globoje To, 
atsigulsiu amžinam poilsiui.” Į šią (Nukelta | 5 pd.)

poilsio vietą jį palydėjo gausus būrys 
tautiečių. Į laidotuves iš JAV-bių bu
vo atvykę žmonos sesuo Ilendienė ir 
keturi broliai Steponaičiai. Laidotu
vių apeigose dalyvavo keturi kunigai: 
dr. J. Gutauskas, kun. B. Bacevi
čius, mons. Pluta ir kun. Lipko. Pa
laidotas Sv. Petro kapinėse.

Velionį teko arčiau pažinti laive, 
pakeliui į Kanadą. Taip mudu kartu 
ir keliavome ligi pat Londono, ku
riame irgi kurį laiką teko kartu dirb
ti. Jis buvo tuo ypatingas, kad tu
rėjo porą ryškiai išsiskiriančių do
rybių, būtent, ypatingą kuklumą ir 
didelį taikos troškimą. Jei matydavo, 
ksd kas pradeda ginčytis, neretai pri
siimdavo savo sąskaiton ir kito kaltę, 
kad tik užviešpatautų taika: “Gal 
kartais ir aš padariau. Nebeatsimenu. 
Dovanokit.” Tuo tarpu dauguma 
stengėsi ir savo kaltes kitiems su
versti. Garbingesnę vietą ar kurį pa
gerbimą visada stengdavosi užleisti 
kitam, pats pasitenkindamas kukliau
sia dalia: “Tuščia jo! Kur mano ne
prapuola?! Man bus ir taip gerai, te
gul tik kiti būna patenkinti.” Užtat 
jis neturėjo priešų. Iš gyvenimo la
bai mažai tereikalavo: “žmogus prieš 
Dievo galybę yra menkutis vabalė
lis ir turi būti patenkintas tuo, ką 
Visagalis jam duoda.” Jam užtekdavo 
giedrios pavasario saulutės šildan
čio spindulio ar paukštelio giesmės, 
kad pasijustų laimingas ir patenkin
tas gyvenimu. Dievo galybę įžiūrė
davo kiekviename žingsnyje ir apie 
tai beveik kasdien prisimindavo, že
miškuose dalykuose pirmą dėmesį vi
sada skyrė savo šeimai, ypač duk
roms, dažnai apie jas kalbėdavo, 
džiaugdavosi jų pažanga moksle ir 
neretai joms paskirdavo viršvalan
džiais sunkiai uždirbtus algos “prie
dus”. ..

Mielas Ignai, netrukus saulutė pa
sveikins pavasarį giedriais spindu
liais, bet... aš jau nematysiu Ta
vęs čia jais besidžiaugiančio... Tu 
negirdėsi nė džiūgaujančio paukšte
lio giesmės, tačiau, giliai tikiu, tau 
švies Nenusileidžiančios Saulės spin.

tenai, kur viešpatauja am-

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

21 Mam Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 

| paskolos iš 7% % iki 66% turto vertės. Už šėrus mokoma 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniai 9 vai. ryto — 3 vaL 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų Ir 5 rot 
—- 8 vai. vak., ieštadienais 9 vaL ryto — 12 vaL

KNIGHT RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

HAMILTON
168 Locke St S. JA 2-5028

Westinghouse
25" SPALVOTA TELEVIZIJA

MODELIS KC 520 $899.95 
Kiti modeliai - nuo $749.00 
PILNA VIENERIŲ METŲ GARANTIJA

Kreiptis pas A. Pilypaitj (Al) — krautuvės vedėjų

Pranešimus padarė komiteto valdy
bos pirm. kun. V. Damijonaitis, ižd. 
Fr. Skėrys ir kontrolės komisijos at- 

_____ _______ _  _ stovas mokyt. A. Veršelis. Iždo liku- 
gina lituanistinių mokyklų mokyto- buvo pervesti P LB Vokietijos 
jus dalyvauti ir savo pedagogines ži- krašto valdybai jaunimo reikalams, 
nias pagilinti studijų savaitėje, ku- J* paskirs vieną savo narį ryšiams 
ri rengiama Dainavos stovyklavietė- su iaun*mu palaikyti. Susirinkimo 
je liepos 30 - rugpjūčio 6 d. d. Re- dalyviai nutarė, jog jaunimui reikia 
gistruotis iš anksto pas Jer. Ignato- bendros visų organizacijų atstovybės 
nį, 6642 So. Francisco Ave., Chica- ateities veiklai koordinuoti. Kun. V. 
go, HL 60629, USA. Taipgi prane- Damijonaičiui ir V. Bartasevičiui bu- 
šama, kad į studijų savaitę mokytojai vo Pavesta tartis su organizacijomis, 
gali atvykti su šeimomis. Pragyveni- kad i05 paskirtų įgaliotinius jauni

mo atstovybėm
GIMNAZIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĘ ir chorą dalyvauti gegužės 
mėn. įvykstančių parengimų progra
mose Nuertingene, Viernheime ir 
Ludwigshafene pakvietė vokiečių pa
bėgėlių ir jaunimo organizacijos.

Prancūzija
PARYŽIUJE SURENGTAME Va

sario 16 minėjime lietuviams malo
nią staigmeną padarė iš Igny-Comb- 
lizy atvykęs ir lietuviškai žodį taręs 
prancūzas Michel Dequeker, pra
mokęs lietuvių kalbos: “Jau seniai 
pamilau Pabaltijo kraštus bei tų 
kraštų kalbas^ tuo labiau tada, ka
da tie kraštai prarado laisvę. Tai bu
vo man būdas išreikšti šioms (au
toms savo simpatijas. Mokantis lie
tuviškai pradžia nebuvo lengva, nes 
Prancūzijoje trūko, deja, ir dabar 
trūksta vadovėlių ar žodynų. Reikėjo 
trečia kalba naudotis. Bet pagaliau, 
papildant iš knygų gautas žinias, be
siklausant Vatikano radiją, man pa
sisekė šiek tiek išmokti lietuvių kal
bą. Tas pasisekimas buvo man dide
lis džiaugsmas ir džiaugiuos ypač 
šiandien, galėdamas pasveikinti Pra- 
cūzijos lietuvius Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga, jiems pa
reikšdamas, kad Lietuva bus gyva 
tol, kol pasaulyje skambės graži lie
tuvių kalba.”

MILAŠIAUS DRAUGIJA buvo 
įsteigta Paryžiuje. Jos garbės komi
tete yra du lietuviai — S. A. Bačkis 
ir J. Baltrušaitis. Draugija rūpiną
sis poeto garsinimu, rinks medžiagą 
apie jo gyvenimą ir kūrybą, stengisis 
suorganizuoti Milašiaus mažėjų.

PLB PRANCŪZIJOS KRAŠTO TA- 
RYBOS ir garbės teismo rinkimai 
įvyks gegužės mėn. Jie bus pravesti 
korespondencijos būdu. Krašto val
dyba yra pasiryžusi įsteigti Bendruo
menės biblioteką Paryžiuje, šiuo rei
kalu ji kreipiasi į lietuvius, prašy
dama atliekamas knygas siųsti šiuo 
adresu: Communaute Lathuanienne 
en France 26, rue de Navarin, Pa- 
ris-9, France. Būtų gražu, jei į šį 
brolišką pagalbos šauksmą atkreiptų 
dėmesį Kanados ir JAV lietuviai bei 
jų organizacijos.

mas — suaugusiems po $30 asme
niui, vaikams po $15. Gausesnėms 
šeimoms gali būti padaryta nuolaida.

I Kasdien bus skaitomos paskaitos

Sault S. Marie, Ont
REKOLEKCIJOMS vesti mūsų ka

pelionas kun. A. Sabas pakvietė kun. 
Kazimierą Kuzminską iš Čikagos. 
Verbų sekmadienį ir šeštadienį prieš 
tai kroatų bažnytėlė buvo pilna mūsų 
tautiečių. Svečias, viešėdamas mūsų 
apylinkėje, pasiryžo įsteigti religinės 
šalpos būrelį. Jo tikslas — surasti 
tautiečių, kurie pasižadėtų aukoti 
bent po $1 kas mėnuo, o surinkti 
pinigai bus panaudoti sovietų oku
puotos Lietuvos katalikų bažnyčioms 
ir ten pasilikusiems kunigams pa
remti. šiam būreliui vadovauti suti
ko Antanina Vanagienė. Rašant šią 
korespondenciją būrelis jau turėjo 
didelį narių-rėmėjų skaičių. Daugelis 
tautiečių davė vienkartinę auką be 
tolimesnių įsipareigojimų?

KAZIMIERAS SLIŽYS savo vardi
nes atšventė namie, kur ta proga p. 
Klementina suruošė gražų pobūvį ar- 
timiausiems savo vyro draugams.

KL FONDO REIKALAI čia yra 
geresni kaip daugelyje kitų kolonijų. 
Pasisekimo priežastis — tai turtingi 
bei sąmoningi kolonijos tautiečiai. 
Vienintelis liūdnokas faktas, bent 
tuo tarpu, tai labai mažas skaičius 
naujų aukotojų iš vedusių tarpo. Be 
to, kiti stengiasi kažkaip nudelsti, 
atidėti, o tuo tarpu surinktų K. L. 
Fondo pinigų nuošimčių jau laukia 
šimtai neatidėliotinų lietuviškų rei
kalų. Viena pirmųjų šeimų, sutikusių 
įstoti Lietuvių Fondo nariais su $100 
auka, yra Vytautas ir Marijona Poš
kai, gražiai įsigyvenę ir turtingi ko
lonijos tautiečiai, kurių šeimoje ir 
jaunoje kartoje išlaikytas lietuvišku
mas gali būti pavyzdžiu visiems. Poš
kų šeimos “perlas” — tai gimnazi
ją bebaigianti dukrelė Danutė, kurią 
mūsų tautiečiai dažnai mato pasipuo
šusią tautiniais drabužiais. Ji yra 
veikli ne tik savuose pobūviuose — 
ją matome vietinėje spaudoje ir te
levizijoje.

Daugelis mūsų pažįsta malonų tau
tietį Vincą Miniauską, kuris visuo
met buvo ir yra visokių lietuviškų 
reikalų bei rinkliavų rėmėjas. Be il
gų įtikinėjimų jis sutiko paaukoti 
Lietuvių Fondui $100. Tikimasi, kad 
šis jo įnašas ateityje žymiai padidės.

J. Sk.

bendraisiais pedagogikos bei metodi
kos klausimais, bus paliestas spe
cialiųjų dalyku dėstymas pradinėse 
ir augštesnėse lituanistinėse mokyk
lose. Paskaitų ciklus numatoma skir
ti priešmokykliniam auklėjimui ir 
mokytojų paruošimui.

JAV AUGŠČIAUSIOJO TEISMO 
POSĖDIS, pirmininkaujamas vyr. 
teisėjo Earl Warren, priėmė ir pri
saikdino advokatą Kostą R. Jurgėlą 
teisinei praktikai šiame teisme Va
šingtone. Lietuvį advokatą augščiau- 
siajam teismui pasiūlė JAV infor
macijos agentūros juriskonsulto pa
vaduotojas adv. Frank Tribble, re
komendavo keli kongreso atstovai.

AMERIKIEČIŲ AVIACIJOS ŽUR
NALAS “Air Progress” balandžio lai
doje paminėjo buvusio Lietuvos avia
cijos viršininko gen. Ant. Gustaičio 
konstrukcijos lėktuvą “Anbo IV”, at- 
spausdamas lėktuvo brėžinius ir pa
aiškindamas, kad lėktuvas buvo su
projektuotas 1934 m.

AMERIKIEČIŲ MOTERŲ DRAU
GIJA “Daughters of American Re
volution” kasmet medaliais ir garbės 
lakštais apdovanoja pasižymėjusius 
naujuosius amerikiečius, šiemet to
kio įvertinimo susilaukė Čikagoje iš 
daugelio kandidatų atrinkti: Latvijos 
operos buy. solistė L. Venta ir lie
tuvis žurnalistas bei visuomeninin
kas Vytautas Kasniūnas.

MYKOLAS DRUNGA “Draugo” 
studentams skirtame skyriuje “Aka
deminės prošvaistės” paskelbė įdomų 
pasikalbėjimą su vienu studentu, stu
dijavusiu sovietų okup. . Lietuvoje. 
Studentai labiausiai veržiasi į che
mijos, medicinos ir technikos fakul
tetus. šių sričių specialistams nerei
kia važiuoti į kaimą ir beveik neten
ka .laisvalaikių skirti propagandai. 
Populiariausias Lietuvoje esąs Kau
no politechnikos institutas, nes jo 
studentai atleidžiami nuo karinės 
tarnybos. Santykiai tarp studentų ir 
profesorių dažniausiai esą gana ofi
cialūs, nors pasitaiko ir išimčių. Stu
dentai labiausiai nekenčia “partiza
nais” vadinamų mokslininkų, kurie į 
profesorių eiles yra patekę už nuo
pelnus kompartijai. Iš užsienio lie
tuvių rašytojų studentams žinomas 
Rojus Mizara, Morkus-Morkevičius 
— abu kompartijos palaimintieji. 
Kartais studentų lūpose dar skam
banti ir mistiška Bem. Brazdžionio 
pavardė. Tautines šventes studentai 
jau yra užmiršę, bet nevisas: “... Va
sario 16 neužmiršta. Arba “užmiršta” 
ir visi tą dieną, kaip susitarę, vie
nas kito klausinėja: “Jonai, 
šiandien data? šiandien juk 
rio... palaukit, ei, kas žinot, 
šiandien diena?! — Vasario

Australija
TASMANIJOS SALOS miškų gaiš- 

re nukentėjo eilė lietuviu. Pietinia
me Hobarte sudegė Juozo Žukausko 
namas, o Olegas Truchanas neteko 
ne tik namo, bet ir bibliotekos su 
Lietuvos pinigų rinkiniu. 
Kantvilas, 11 m. amžiaus, 
damas gaisrą apsinuodijo 
Navickienė-Petrenko taip
kad ją teko paguldyti Hobarto li
goninėje. _

Gintaras 
begesin- 
dūmais, 
apdegė,

DELHI, ONT
SĖKMINGOS REKOLEKCIJOS įvy

ko Delhi šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje nuo kovo 12 iki 19 d. im
tinai. Kas vakarą rinkdavosi para
pijiečiai pirmiausia į salę, kur buvo 
įvairaus pobūdžio pranešimai. Pirmą 
vakarą supažindinta rekolekcijų da
lyviai su misijų ir kunigų sielovadi
nio darbo komisijų atsiųstųjų anketų 
klausimais, ryšium su rudenį įvyks
tančiu Londono vyskupijos sinodu. 
Klausimai, išversti lietuvių kalbon ir 
atspausdinti atskiruose lapuose, lietė 
misijų sritį ir kunigų darbą. Ar ver
ta steigti misijų tarybą vyskupijos 
misijų direktoriui padėti? Ar skirti
na vienkartinė misijoms auka be 
joms daromų rinkliavų? Ar Gavė
nios metu aukoti jų naudai kasdien mo. Klebonas apibūdino Vatikano 
bent 10 et.? Ar parapijiečiai pakan
kamai informuojami apie parapijos 
piniginę padėtį? Ar parapijiečiai tu
rėtų daugiau dalyvauti parapijos pi
niginiuose sprendimuose? Jūsų kle
bono atlyginimas — pakankamas ar 
nepakankamas? Ar užprašant Mišias 
auka turėtų būti nustatyta, laisva, jo
kios aukos? Ką kunigai pensininkai 
turėtų dirbti? Kada kunigai turėtų
išeiti į pensiją, kokio amžiaus? Kur GIMAS, šiuo karta literatūrinio po-

kokia 
vasa- 
kokia 
16!!!”

Kiek laiko kunigas turėtų eiti kle
bono pareigas toje pačioje parapijo
je? Ar pamokslai sakomi jūsų baž
nyčioje yra perilgi, tinkamo ilgumo, 
pertrumpi? Ar pamokslai yra gyveni
miško turinio, ar jų pasimokymus ga
lima pritaikyti savo problemoms? Ar 
pasauliečiai lektoriai naudingi ir rei
kalingi pamaldose? Gauta įdomių at
sakymų, kuriuos šios parapijos at
stovas dr. Br. Povilaitis perduos cent
rinei sinodo komisijai. Rekolekcijų 
vadovas kun. A. Sabaliauskas poro
je vakarų pasakojo apie Indiją, hin- 
duizmą, to krašto religinius papro
čius. Taip pat jis kalbėjo apie Ko
lumbijos dvi raupsuotųjų kolonijas, 
parodydamas paveikslų iš jų gyveni-

SUDBURY, Ont.
SUDBURIO IR APYLINKES augš- 

tesniųjų mokyklų suruoštame iškal
bos konkurse pirmąją vietą laimėjo 
Zita Grišonytė, antrąją — Irena Luk
šytė. Sveikiname laimėtojas.

IRENA LAPIENYTĖ, pirmaujanti 
visą laiką savo mokykloje, buvo iš
rinkta Lockerby gimnazijos mokinių 
organizacijos sekretore.

REKOLEKCIJOS, kurias vedė kun. 
Kazimieras Kuzminskas iš Čikagos, 
praėjo sėkmingai. Aplankė ir Wawos 
lietuvius.

J. M. CEBATORIAI nusipirko na
mus. Krsp.

santarybos priimtus dekretus. Nežiū
rint blogo oro, rekolekcijų lanky
mas buvo gausus. Jos baigėsi bend
rais pusryčiais po sekmadienio 11 v. 
pamaldų. Gaila, kad rekolekcijų va
dovas šeštadienį ir sekmadienį sune
galavo ir rekolekcijas teko užbaigti 
vienam klebonui. Ačiū parapijos po
nioms už skanias vaišes.

METINIS PARAPIJOS PAREN-

vai. vengrų salėje, Delhi, Ont. Bui 
galima matyti Šilerio “Viliaus Telio” 
dramos ištraukos, perteikiamos Lon
dono jaunimo, vadovaujant kun. B. 
Pacevičiui. Tikimasi turėti rašytojų, 
kurie pateiks gyvu žodžiu savo kūry
bos. Laukiama svečių iš Londono, 
Rodnės, Hamiltono ir kitų vietovių. 
Parapijos komitetas kovo 21 d. tarėsi 
kaip šį parengimą padaryti įdomų ir 
gražų. Numatyti žmonės įvairioms pa
reigoms. Siame parengime bus vaka
rienė. bufetas, loterija ir
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Anatolijus (Tolius) Siutas nei tas. Skelbėjų vis daugiau atsiūtu, nei kūno sudėtimi nėra “iškalbingas”, tačiau jo galybė glūdi užsispyrime, kitiems “ne- - peržengiamų” kliūčių įveikime, šiandien jis gal yra laimingiausias žmogus Čikagoje, kadangi jo įsteigtoji ir vadovaujama lietuvių valandėlė televizijoje jau įžengė į antruosius gyvavimo metus. Kovo 24 d. vakare per šią lietuvišką valandėlę buvo duota programa skirta D. Penktadienio rimčiai ir Prisikėlimui. Tą penktadienį taip pat buvo pradėti ir antrieji valandėlės gyvavimo metai. Kaip atrodė iš pasikalbėjimo su vyriausiuoju šios valandėlės asmeniu Siutu, pirmieji metai buvo sunkūs ir nedėkingi; kartais rodėsi, jog po kelių savaičių teks sustoti, tačiau viltis sulaukti geresnių laikų ir užsispyrimas pravedė pro pavojingas prarajas. Šiandien Siutas jau gali kalbėti su linksmesne gaida lūpose. Programos gyvavimas jau beveik užtikrin-

Vienintelės lietuvių televizijos 
programos išeivijoj vedėjas Ana
tolijus Siutas filmuoja lietuvių 
kultūrinius įvykius, kuriuos vė
liau parodo televizijos priimtuvų 
ekranuose Čikagoje

Nuotr. E. Sulaičio

randa, o taip pat ir geraširdžių lietuvių, kurie atskuba su aukomis, vis daugėja.Kokie buvo pirmieji valandėlės gyvenimo metai skaitlinėmis? Iš viso per metus duota51 programa. Buvo paruoštos52 programos, tačiau viena negalėjo pasiekti žiūrovų, kadangi tą vakarą buvo sugedęs televizijos stoties (26-jo Čikagos kanalo) siųstuvas. Tačiau ji knygose užregistruota kaip įvykusi, nes visi programos dalyviai buvo stotyje ir jai buvo pasiruošta. Programos atlikėjų buvo. daug — net apie 700 žmonių.Per pirmuosius metus išleista apie $25.000 (tiksli suma dar nebuvo suvesta). Apie du trečdalius pinigų sudėjo skelbėjai, o vieną trečdalį — žiūrovai (aukų pavidale). Vien tik stočiai prisieina mokėti $350 į savaitę. Visai neseniai pats programos vedėjas pradėjo gauti $100 savaitinio atlyginimo, nes šios programos paruošimas nėra tik laisvalaikio darbas. Ęridėjus kitas smulkias išlaidas, savaitinis programos biudžetas susidaro $480. Ar tai daug? Programos vedėjas atsakė, kad ne. Tai tik maža dalelė to, kas kainuoja žymiosioms amerikiečių televizijos programoms, kurios už pusvalandį sumoka šimtus tūkstančius dolerių.Programos vedėjas prašė atkreipti dėmesį, jog kaikurie mūsų žiūrovai, nežinodami ar iš piktos valios, lietuvių programą bando lyginti su profesijonalų programomis, kainuojančiomis šimtus kartų brangiau. Lietuvių valandėlė remiasi mėgėjišku pagrindu ir niekas jokio atlyginimo (dabar išskyrus tik vieną asmenį) negauna. Dažnai reikia pasitenkinti vos vidutiniškais atlikėjais, nes Čikagoje ar jos apylinkėse lietuvių gerų meninių Nukelta į 9-tą psl.

Niujorko vyrų oktetas, koncertavęs Čikagoje, atvyksta į Torontą balandžio 9 d. (žiūr. 10 psl.). Okteto 
vadovas — muz. A. Mrozinskas, nariai: Alfonsas llgutis, Vytautas Daugirdas, Romas Kezys, Juozas 
Nakutavičius, Kęstutis Smanavičius, Vytautas Alksninis, Leonardas Ralys ir Vytautas Aukštikalnis.

VILTIES JĖGA(Tęsinys iš pr. nr.)Ligi čia aptariau siaurą pranašiško tikėjimo kelią, kuris slėpėsi po institucijų ir įstatymų priedanga. Dabar gi apibūdinsiu kitą, visiškai priešingą žydų vilties kelią. Štai jis: nenorėdami pasiduoti pasaulio galybėm, o taip pat negalėdami pakęsti nuolatinių skriaudų ir persekiojimų, žydai stengėsi politiškai ir kariškai atstatyti savo nepriklausomą valstybę nuo Makabėjų iki šių dienų Izraelio.Abiem keliam būdingas tikėjimas ateitimi žemėje.. Vienas kelias eina per žmonių dorinį gyvenimą ligi nusilenkimo Dievui, kitas gi suka į politinę bei karinę galią. Antram kelyje pra-

KARL JASPERS

Vokiečių filosofas, vienas žy
miausių egzistericialinės filo

sofijos atstovų.

nėmis, veda į niūrų griežtumą.* * *Dviem istoriniais pavyzdžiais išnagrinėjau vilties jėgą ir jos bejėgiškumą politiniu atžvilgiu. Dabar mėginsiu parodyti viltį kaip laikinio gyvenimo elemen-

Kviečiame dalyvauti
LAIDOTUViy KOPLYČIOS ATIDARYME

2180 HURONTARIO STREET —COOKSVILLE

279-7663 WILF GOLTZ

Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį
1967 m. balandžio 7, 8, 9

Šventinimo iškilmės - balandžio 9, sekmadienį, 3 v p.p.
Devyniasdešimt treji metai mūsų tarnybos bus atžymėti atidarymu nau-

jos laidotuvių koplyčios prie 10- jo vieškelio į šiaurę nuo Queen Elizabeth 

Way tarp Port Credit ir Cooksville.

Tai trečioji patogioje vietoje mūsų įrengta laidotuvių koplyčia, kuri mie

lai patarnaus reikalui esant

FUNERAL DIRECTORS LIMITED
FIVE GENERATIONS OF SERVICE

436 Roncesvalles Avė.
533-7954 Alan Lawrence

našiško tikėjimo turinys tampa silpnesnis ir gali išnykti, žmonijos idėja tampa tautos idėja; Dievo išrinktoji tauta pasidaro tauta tarp kitų tautų. Šiandieną galima išgirsti izraelitą sakant: esu izraelitas, o ne žydas. Tai pasekmė visiško įsiderinimo į tautų gyvenimą. Jis priklauso dvasinei asimiliacijai, dabar visur išplitusiai. Izraelis, imant žydiškai biblinių požiūriu, turi prasmę tik tada, jeigu tampa ne valstybe, kaip kitos valstybės, bet pranašiško tikėjimo valstybe.Taip pat, einant šituo antruoju biblinių politinio tikėjimo keliu, palieka vilties pobūdis, kuris neiškyla Tukidido mintyse. šitos vilties jėga yra tikėjimas, kuris padaro tai, kad patsai Dievas tampa vieninteliu pasaulio Dievu, tačiau tarnaujančiu vienai politinei jėgai prieš kitą politinę pS&uifo jėgą:Pažymėtina, kad su politinės jėgos keliu pasirodo visiškai skirtinga viltis, ši viltis yra dviguba: ji turi ryšio su pasisekimu pasaulyje ir sielos nemarumu anapus, kitame pasaulyje, kuris yra kūniško pobūdžio.Tyrame tikėjime į teisingumo karalystę, į meilę, į žmonijos vienintelę laisvę Dievo karalystėje, kaip žemiško pasaulio tikrovėje, nebuvo ryški nei asmeninio nemirtingumo, nei amžinojo gyvenimo viltis. Dabar pasirodo kažkas naujo, būtent, kankinys, kuris pasitiki savo amžina laime ir aukojasi gyvųjų labui, kartu sudarydamas galingą kovojančios energijos akstiną.Makabėjų antrosios knygos scena iš anksto parodo tai, ką vėliau matome krikščionių kankiniuose: liudijimą, kaip priemonę galios, jieškančios kelio išeiti iš savo bejėgiškumo. Kahki- nys jautėsi esąs sėkla būsimos galingos nepriklausomos žydų valstybės, lygiai kaip vėliau krikščionis kankinys save laikė būsimos galingos ir triumfuojančios Bažnyčios sėkla. Jis ėjo į aną pasaulį, tikėdamas, kad formuoja busimąjį žemišką pasaulį.Jaučiame didelę pagarbą žmonėms, kurie įrodo esą daugiau nei jų pačių gyvybė. Herodotas pasakoja apie tautas, kurios buvo pasiryžusios geriau mirti nei pasiduoti vergijai. Amerikos indėnų istorijoje randame pranašumą to, kuris surištas iškenčia visus kankinimus ir netgi mirties valandą jaučiasi pranašesnis už nugalėtojus savo nepasi- davimu. Vienos Indonezijos salų gyventojai dar šio šimtmečio pradžioje iškilminga eisena žygiavo į olandų karių gretas — ėjo į mirtį. Kareiviai pagaliau nustojo šaudyti, nes tai jau nebebuvo kova, o žudynės. Tokia nepriklausomybė yra didinga, juo labiau, kad galbūt nesusieta su jokia viltimi.Nuostabūs žydų ir krikščionių savo išgales valdyti likimą”, kankiniai taip elgėsi ne vien ...žmoguje skatinantis vita- kaip ryžtingi vyrai, perdaug ne- Jinis elementas yra viltis į tauru- branginą savo gyvybių, bet ir mą, laimę, pasisekimą, pagalbą kaip vilties žmonės, pilni tikru- nelaimėje, išsigelbėjimą iš gramo patekti į dangų, į amžiną lai- sančios mirties, į gyvenimą.me kaip atlyginimą už savo iš- Vien tik peršokus iš šio at- tikimybę, už kančias ir mirtį. skirų individų pasaulio į vi-
Viltis, besiremianti anuo pa- sumos egzistencinę bendruome- 

sauliu ir šio pasaulio karalyste nę, gimsta viltis į teisingumo, 
su jos žmonėmis, tikinčiais į do- laisvės ir taikos karalystę, ku- 
rove ir į gailestingumą, yra skir- rioje turi įvykti sugyvenimas vi- 
tingo pobūdžio. Vilimasis anuo sų žmonių žemėje. Gyvenimas 
pasauliu pažadino kankinystę, su laisvės* galimybe yra didelis 
nesiskaitančių su pasauliu, o vii- įvykis, kuriame galima trejopa 
tis, kad pasaulio gyventojai taps viltis.

Viltis krypsta į ateitį — ji susijusi su laiku, laukia įsikūnijimo pasaulyje. Jeigu viltis stiebiasi į anapus laikinio pasaulio, į amžinybę, kaip į ateitį, tada ji linksta į laiką.Kadangi viltis susijusi su laiku ir negali nugalėti laiko, jame ji turi realizuotis. Tačiau laikinis gyvenimas ir yra viltis. Gyventi be vilties tolygu negyventi. Viltis skatina, ji yra būties laimė net didelėse nelaimėse. Neviltis yra kaip dar tebegyvenančio mirtis. Ant pragaro vartų, didžiausių kančių karalystės begalinėje laiko tąsoje, Dantė įrašė šiuos žodžius: “Jūs, kurie čia įeinate, palikite bet- kokią viltį”.Todėl per amžius skamba vilties gyrius. “Varge belieka vien tik viltis kaip išsigelbėjimo priemonė”, — skaitome pas Šekspyrą; arba: “Viltis greita, ji skrenda greičiau už .kregždę.” “žmogus su viltim miršta dainuodamas” — sako priežodis. Vienas indiečių posakis taip skamba: “Raukšlės vagoja skruostus, plaukai sidabrina galvą. Paseno ir nusilpo sąnariai, tačiau viltis tebėra jauna.”Viltis ir baimė lygiai priklauso būčiai, nes joje nėra tikrumo kas gali įvykti. Jeigu nėra abejonės, tikrumas reiškia didelį džiaugsmą vilčiai, nusiminimą — baimei. Ligi yra abejonė, nėra vilties be baimės, nei baimės be vilties. Ten kur išnyksta abejonė, džiugaus pasitenkinimo nedrumsčia joks rūpestis, tačiau beviltiškas liūdesys neišsklaido- mas jokia viltimi.Vilčiai visad lieka veiklos laukas, nors ir labai siauras. Kaip garsus psichiatras Reilis tvirtino, nepagydomi ligonys praranda gyvybę, bet nepraranda vilties. Jeigu viltis tėra akla gyvenimo jėga, kuri neabejoja savimi, tai ji yra psichologinė apraiška, mėginanti reikštis kaip gyvybinė sveikata, kaip vaistas. Bet kai viltis yra egzistencinė jėga, kuri žino ribas ir savo intensyvumą reiškia noru gyventi, yra tikroji viltis. Tokia viltis yra patvari ir veikli, ji nedingsta nieko neveikime ir nie- no nenorėjime.Juo intensyviau gyvename, juo mažiau galime išvengti vilties ir baimės. Ant abiejų galime išplėsti ramybę, jeigu pavyksta stipriai įtvirtinti inkarą. Tuo atveju amžinybė dalyvauja kaip nekonkreti tikrovė ir tada vilties ir baimės audroje vis dar galime pasakyti: aš nieko nebijau.Spinoza sako: “Viltis ir baimė, artimai susijusios, skelbia sielos bejėgiškumą. Juo labiau stengiamės gyventi pagal proto reikalavimus, juo labiau stengiamės atsipalaiduoti nuo vilties, išsivaduoti iš baimės, pagal

PIANISTO ANTANO SMETONOS 
koncertas įvyks balandžio 18 d. Wig
more salėje Londone, Britanijoje. 
Svečias iš JAV anksčiau keletą kon
certų yra surengęs V. Vokietijoje.

DAIL. P. KAUPAS nutapė šaulių 
Sąjungos įkūrėjo VI. Pūtvio portre
tą Jaunimo Centrui Čikagoje. Jis 
bus pakabintas šalia kitų žymiųjų 
lietuvių portretų, puošiančių šios lie
tuviškos institucijos sienas.

ASTUONIŲ SOLISTŲ KONCER
TAS atsisveikinti su į San Francis

co išvykusiu dainavimo mokytoju Di
mitri Onofrei įvyko Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje. Operų arijas, due
tus ir lietuvių kompozitorių dainas 
atliko Čikagoje gyveną solistai: Sta
sys Baras, Dana Stankaitytė, Algir
das Brazis, Janina šalnienė, Vytas 
Radys, Julius Savrimavičius, Algi
mantas Grigas ir Stefan Wicik. 
Akompanavo Genovaitė Aleksiūnaitė, 
Darius Lapinskas ir Alvydas Vasai- 
tis. Koncerto pelnas buvo paskirtas 
J. Karnavičiaus “Gražinos” premje
rai Čikagoje.

NOVELĖS KONKURSĄ paskelbė 
“Dirva”. Jos temą, turinį ir pobū
dį pasirenka patys autoriai. Mašinė
le perrašyti rankraščiai turi būti 16- 
50 puslapių standartinio dydžio po
pieriaus, paliekant vieną tuščią tar
pą tarp eilučių. Dėl novelės ilgumo 
ar trumpumo gali būti padaryta iš
imtis, atsižvelgiant į jos meninę ver
tę. Slapyvardžiu pasirašytos novelės 
iki gegužės 1 d. turi būti atsiųstos 
šiuo adresu: “Dirva”, novelės kon
kursas, 6907 Superior Ave., Cleve
land, Ohio 44103, USA. Laimėtojui 
skiriama $250 premija, pasilaikant 
teisę be papildomo honoraro nove
lę atspausti “Dirvoje” ir išleisti jos 
pirmą laidą. Autorius galės spausdin
ti jos antrąją laidą, naudotis siužetu 
dramai, poemai ar romanui. Konkur
so nelaimėjusių dalyvių vokai su tik
rosiomis pavardėmis nebus atplėšia
mi, jeigu jie turės pastabą: nelai
mėjus — neatplėšti. Nepremijuotie
ji rankraščiai grąžinami autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso 
skelbėjui atskirai sutartomis sąly
gomis.

LIETUVIŲ DRAMOS SAMBŪRIS 
Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 
salėje balandžio 15 d. stato Algirdo 
Landsbergio dramą “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Spektaklį režisavo 
D. Mackelienė, dekoracijas sukūrė A. 
žaliūnas, vaidina vietinis jaunimas.

DAIL. ALFONSO DARGIO naujų 
30 tapybos darbų paroda balandžio 
7 d. buvo atidaryta Standard Fede
ral Savings patalpose Čikagoje.

ŽODYNĄ MOKYKLOMS ruošiasi 
išleisti JAV LB Kultūros Fondas. 
Jo vyr. redaktoriumi pakviestas dr. 
Antanas Klimas. Specialiame posė
dyje, dalyvaujant dr. A- Klimui, dr. 
Petrui Jonikui, mokyt. Juozui Pla- 
čui, kun. Juozui Lechavičiui, KF 
pirm. Zigmui Dailidkai ir KF ižd. 
Jonui Bertašiui, buvo aptartas žo
dyno pobūdis, apimtis, darbo pla
nas ir sudaryta redakcinė komisija. 
Į talką kviečiami lituanistinių mo
kyklų mokytojai, mokyklos ragina
mos siųsti savo pageidavimus ir me
džiagą žodynui šiuo adresu: Švieti
mo taryba, 6642 S. Francisco Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

LIETUVIŲ OPERA PASKELBĖ J. 
Karnavičiaus “Gražinos” solistų są
statą: Gražina — Lilija šukytė ir 
Danutė Stankaitytė, Ramunė — Dai
va Mongirdąitė, Raudotoja — Geno
vaitė Mažeikienė, Liutauras — Stasys 
Baras, Rimvydas — Algirdas Brazis, 
Kvieslys — Arnoldas Voketaitis, 
Krivis — Jonas Vaznelis, Laimutis 
— Stefan \Vicik, Jaunas bajoras — 
Algimantas Grigas, I vaidila — Ju
lius Savrimavičius, II vaidila — 
Vaclovas Momkus ir III vaidila — 
Bronius Mačiukevičius. Daug išlai
dų pareikalaus dekoracijų pagamini
mas, nes užsakymą atlieka Čikagos 
operos rūmai ir Baker studija. Eski
zus paruošė dail. V. Virkau. Gaidas 
orkestro instrumentams perrašinėja 
K. Skaisgirys ir kompoz. D. Lapins
kas, baletą tvarko S. Velbasis. Ne
mažų rūpesčių turima ir su solistų 
apranga, kurios eskizus parūpino 
dail. Br. Jameikienė. Drabužiai cho
ristams bus nuomojami, bet juos 
teks reformuoti ir sulietuvinti. Visą 
aprangos klausimą tvarko Br. Jamei
kienė ir dr. P. Vaitaitienė. Atrodo, 
kad Lietuvių Operos dešimtmetis bus 
atžymėtas ne tik spektakliais Čika
goje, bet ir kitose didesnėse lietu
vių kolonijose. Operą jau yra pakvie
tę Niujorko lietuviai.

LILIJA ŠUKYTĖ, Metropolitan 
operos solistė, liepos 7 ir 8 d.d. da
lyvaus Niujorko filharmonijos sim- jog visoje Sovietų Sąjungoje vitra- 
foninio koncerto programoje.

PETRAS JURGĖLA paruošė vei
kalą “Lietuviškoji skautija”; išleis 
Liet. Skautų Sąjunga. Jame, be isto
rinės skautiškojo lietuvių sąjūdžio 
apžvalgos, pavaizduoti skautavusiųjų 
kunigų, kultūrininkų, visuomeninin
kų, karininkų, jūrininkų pasireiški
mai tarnaujant Dievui, Tėvynei ir 
artimui.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SENOSIOS VOKALINES MUZI- 

KOS koncertą Vilniuje surengė J. 
Tallat-Kelpšos vardo muzikos tech
nikumas. Didžiausio pasisekimo su
silaukė R. Suchockaitės padainuotos 
Pergolesi ir Bacho arijos, dėstyto
jo P. Mataičio vadovaujamas moks
leivių choras, atlikęs eilę Pergolesi, 
Orlando Lasso ir kitų kompozito
rių kūrinių.

ARCHITEKTAS J. MINKEVIČIUS 
padarė pranešimą taikomosios-deko
ratyvinės dailės sekcijos susirinki
me Vilniuje, aptardamas daugiausia 
ginčų pasaulyje keliančias dabartinės 
architektūros problemas, taikomo
sios-dekoratyvinės dailės specialis
tams labai svarbų architektūros ir 
dailės sintezės klausimą.

“TRIMITAS”, Vilniaus miesto kon
certinis pučiamųjų orkestras, Ryšių 
Klube įvykusiame koncerte pagrojo 
J. Novakausko uvertiūrą “Naujasis 
gyvenimas”, koncertą, klarnetui su 
orkestru (sol. Algis Budrys), J. Ka
roso “Polką pagyvenusiems”, uver
tiūrą “Pabaigtuvės”, B. Dvariono val
są a-moll, B. Gorbulskio “Revoliu
cinių dainų parafrazę” ir “Jūreivišką 
baladę, B. šidiškio “Dikselandą” lie
tuvių liaudies dainų tema. Aiitroji 
koncerto dalis buvo skirta R. Vokie
tijos kompozitorių kūriniams. “Tri
mitas” buvo suorganizuotas prieš 10 
metų V. Žiliaus iniciatyva. Dabartinis 
jo meno vadovas ir dirigentas yra 
Romas Balčiūnas. Vasaros mėnesiais 
orkestras dažnai koncertuoja Vil
niaus Vingio parke ir Jaunimo sode.

DAIL. VERONIKOS šLEIVYTĖS 
60 m. amžiaus ir 30 m. kūrybinio 
darbo sukaktis buvo atžymėta jos 
kūrinių paroda M. K. Čiurlionio dai
lės muzėjuje Kaune. Kūrybinį kelią 
ji yra pradėjusi grafikos darbais — 
“Skurdas”, “Sunki našta”, “Nuoširdi 
išmalda”, o šiuo metu pagrindinį dė
mesį skiria gamtai.

JADVYGA PETRAŠKEVIČIŪTĖ, 
Lodzės operos sopranas, buvo atvy
kusi gastrolių į Vilniaus operos teat
rą. Vilniečiams ji atliko mezzo-sop
ranui skirtą Carmen vaidmenį G. Bi
zet to paties vardo operoje. Recen
zijose giriamos pagrindinės arijos, 
bet prasitariama, jog silpnokai skam
bėjęs žemasis registras. J. Petraške- 
vičiūtė dainavimo studijas yra baigu
si Vilniuje. Anuometinio vyr. diri
gento M. Bukšos priežiūroje ji su
kūrė eilę pagrindinių soprano vaid
menų Vilniaus operos teatro sceno
je. Z. Paulauskas “Tiesoj” paskelb- 
toj recenzijoj iškelia neeilinius so
listės duomenis: “Puikus dainavimas 
organiškai harmonizuojasi su sceni
nio vaizdo tiesa. Lygiai nuostabiai 
ji sugeba perteikti savo herojų ly
rizmą, moterišką žavumą, tragizmą, 
kaip ir priešingas charakterio puses: 
gudrumą, klastą, šėlstantį valiūkiš
kumą ...”

Į PASAULINĘ PARODĄ MONT- 
REALYJE išsiųstus vitražus (K. 
Morkūno “Himnas darbui”, A. Stoš
kaus ir A. Garbausko “Tėvynė”) pla
čiau apibūdina “švyturio” 3 nr. pa
skelbtas T. Sakalausko rašinys “Stik
lo pasakos”, iliustruotas spalvotomis 
J. Grikienio nuotraukomis. Jie yra 
pagaminti iš luitinio stiklo reljefiniu 
būdu, tik 1/5 stiklo įmontuojant 
specialioje dervoje. Dažniausiai vit
ražai yra gaminami iš 3-5 cm storio 
stiklo, o lietuviai vitražistai savo kū
rybai pasirinko 25 cm storumo luiti- 
nį stiklą. Apie didelio darbo rezul
tatus T. Sakalauskas rašo: “Hipnoti
zuojanti spalvos jėga! Man teko ne 
kartą stebėti įvairaus interjero vit
ražus, justi jų skleidžiamą nuotaiką; 
— ir paslaptingą, intymią, kurios už
valdytas, negali, atrodo, garsiai kal
bėti — tokia ji rimta; ir skaidrią, 
žaismingą, naivią kaip skudučių mu
zika; ir dar kitokią... Tačiau pas
tarieji vitražai, be šviesos uždegtų 
spalvų ir jų sukeliamos nuotaikos, 
turėjo dar kažką, ko niekad nebuvau 
matęs ankstyvesniuose vitražuose. 
Tai išlaisvinta spalva, kuri ne tik 
švyti, bet ir veikia savo tauriu gi
lumu. Nuo tų spalvų strėlių nega
li pabėgti, negali nieko kito matyti 
aplinkui, jos šaukia, tos žaižaruojan
čios spalvos, štai ką padarė tie 25 
centimetrai...” čia tenka pastebėti,

žininkai negali gauti iš anksto paga. 
minto įvairių spalvų stiklo, .kaip ki
tuose kraštuose. Todėl lietuviai vitra-protą laikome tikrove; antroji: . , . .

sugrįžimo viltis, kai nuolat grįž- kūrėjai ir pasinnko luitinj stik-
tame į pakartojimą atitaisinėda- het^ pagaJ specialias formas, nes
mi savo klaidas; trečioji: patir- gaišaties vistiek neįmanoma išveng- 
ties viltis, besireiškianti patirti- h — ,tenka laukti> ko1 sėklas bus 
nėję prasmėje net ir nesėkmės Kituose kraštuose toks
atvejais. Bet tos trejopos viltys vitražų kunmo būdas laikomas ne
sudaro vieną viltį, nes remiasi ekonomišku. Vitražinuikai ten nusi- 
patvarumu to, kas nėra nei erd- p€rka reikiamū spalvų stiklą, ji su- 
vė. nei laikas, nei pasaulis, nei sipjausto ir tuojau pat pradeda mon- 
praeitis, nei ateitis, ty. patvaru- savo busimą kurini- stlHę He
mu to. ko nėra daiktuose, o tik H™* pagal specialu formas jiems 
načiame laike trukdytų darbą ir butų perbrangus.Pirmoji: protinė viltis, kai P įvertė P. Gaučys **

lą, lietą pagal specialias formas, nes

ti — tenka laukti, kol stiklas bus



Mann & Martel
S20 Bloor St. W

REALTORS

Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BROCK <

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
iio ir krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$10.000 įmokėti, 7_-_ dų, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS, 
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin- 
kn
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 

-skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmOKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visąi arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Toronto "Gintaro" tautinių šokių grupės nariai šoka Sadutę

¥ TORONTO
Lietuviu skautu veikla*-

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

• “Dainos” dr-vė, vad. v.sl. R. 
Gvildytės, kovo 31 d. iškylavo. Ap
lankytas maudymosi baseinas ir ja
me smagiai pasimaudyta.

• Jaun. skaučių margučių margi
nimo varžybose I v. laimėjo D. Barz- 
džiūtė, II v. D. Akelaitytė, III v. J. 
Melnikaitė.

• Jaun. skautės, dalyvaujančios

Dėl neįvykusios kovo 27 d. sueigos 
dr-vės vadovybė atsiprašo.

• Kanados rajono vadeiva s. K. Ba
tūra bal. 1 d. dalyvavo mokytojų 
suvažiavime Hamiltone ir simpoziu
me, kaip skautų atstovas, skaitė re
feratą tautinio auklėjimo reikalais. 
Dalyvavo ir Kanados rajono vadas 
v.s. L. Eimantas iš Londono, ilgame-

MANN&MARTTEL
1928 Weston Rd.

BATHURST — WILSON
$19.000. atskiras. 5 kambariai, ga
ražas, sklypas 42’xl50’. $5.000 įmo
kėti.
JANE —LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis priva
tus įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x9O’.
MIMICO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams paikinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū 
rinis namas su garažu, dideli 
kambariai, 3 prausyklos, įmokėti 
$5—7.000; didelei šeimai, tinka nuo- 
mojimui.

REALTORS
TeL 249-7691

ISLINGTON — THE KINGSWAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir į va-i 
žiavimas, sklypas 90’xl40’. Į
DUNDAS — VARSITY, 
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 9 me-* 
tų senumo.
LAKESHORE — KIPLING, 
$26.000, visiškai atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau-i 
syklos, garažas, arti susisiekimo, 
krautuvių ir viešbučio.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na
mas; savininkas išsikelia.

skautoramos programoje, šį šeštadie
nį, bal. 8 d., renkasi į sueigą įprastu 
laiku ir nuolatinėje vietoje.

• III-ji vilkiukų dr-vė, bal. 1 d. tu
rėjo inkilėlių dieną. Padaryti inkilė
liai įkeliami prie kiekvieno dr-vės 
nario namo.

• Iki žiemos veiklos uždarymo bus 
šios Dariaus-Girėno dr-vės sueigos: 
bal. 10 — veda L. Baziliauskas, bal. 
24 — č. Senkevičius, geg. 8 — St.
Kairys ir geguž. 22 — G. Stanionis.

PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 - Namu teL 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm.10 -1.30 ir 430 -1
Antr.10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -130 ir 4.30 - 7
Penkt. 10 -1.30 ir 430 - 8
8ešt. 9-12
Sekm. 9.30 -1

1966 M. GRUODŽIO 31
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286.
51/2% UŽ ŠERUS,
434% UŽ DEPOZITUS
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-92861072 Bloor Str. W
JANE - ST. JOHN RD.
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb., moderni virtuvė, vieta gara- 
žui. Išmokėjimui viena atvira skola. 
INDIAN RD. - BLOOR
$7.000 įmokėti, rupių plytų, atski
ras, 6 gražūs kambariai, vandeniu- 
alyva šildymas, įrengtas rūsys, ga
ražas ir šoninis įvažiavimas. Namas 
be skolų.
RONCESVALLES - QUEEN ST. W. 
$8.000 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis, tinkamas nuomoti, arti krautu
vių ir susisiekimo; vertas dėmesio 
pirkinys.
MARTINGROVE - RICHVIEW 
$10.000 įmokėti, gražus, modernios

statybos vienaaugštis (bungalow) 
šeši dideli kambariai, gražus didelis 
sklypas, dvigubas garažas, ideali 
vieta — arti mokyklų ir susisieki
mo.
GLADSTONE - DUFFERIN Prk.
Triburis (tripleksas), trys atskiri 
butai, 14 kambarių, mūrinis, geba
me stovyje, 5 garažai, geros paja
mos; prašo $29.500.
INDIAN RD. - HIGH PARK
$15-17.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 12 kambarių, trijų butų, 4 kam- 
boriai ir vonia pirmam augšte; ga
ražas ir platus įvažiavimas. Savi
ninkas išvyksta į JAV.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 namą: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

INDIAN RD. - HOWARD PARK, grynais, mūro, atskiras, 11 didelių kanv 
barių, 2 garažai, geras įvažiavimas.
GLENLAKE • CLENDENAN, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai 
per du augštus, baigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas, gerai užlaikytas 
EGLINTON • KEELE $18.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 butų apartamentas, 
5 garažai po 2 miegamuosius.
KIPLING - RATHBURN RD. $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas, $26.500.

Neradus Siame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
judomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar-

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

tis mokytojas.
• Naujuoju “Rambyno” tunto dva

sios vadu pakviestas ir sutiko parei
gas eiti T. Paulius Baltakis, OFM.

• Romuvos popietė-kavutė šį sek
madienį, bal. 9 d., 4 v. p.p. naujo
je Prisikėlimo salėje. Kviečiami visi.

• Ps. dr. A. Dailydė pakviestas 
“Rambyno” 4untininko pavaduotojo 
pareigoms nuo š.m. balandžio 1 d. 
V. si. O. Kušneraitis sutiko įeiti į
“Rambyno” tunto vadi ją. Č. S.

SVEČIAI, JAUNIMAS, GAMTOS
VLIKO PIRMININKAS $. PAU- 

LYJE. Grįždamas iš Ketvirtojo Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongreso Buenos 
Aires mieste, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirm. dr. J. K. 
Valiūnas lankėsi S. Paulyje. Svečias 
buvo priimtas VLIKo skyriaus Bra
zilijoje pirm. Jono Valavičiaus ir lie
tuvių parapijos klebono prel. Pijaus 
Ragažinsko. Ta proga jis buvo pain
formuotas apie lietuvių išeivių orga
nizacinę veiklą S. Paulyje bei Lietu
vos konsulato ir atstovybės neužim
tus postus mirus konsului AL Poli- 
šaičiui S. Paulyje ir ministeriui dr. 
Frikui Meieriui Rio de Janeire.

Dr. J. K. Valiūnas, lydimas preL 
P. Ragažinsko ir Al. Boguslausko, 
lankėsi S. Paulo žymesniųjų dienraš
čių redakcijose — “Diarios Associa- 
dos” ir “Estado de S. Paulo”, kurie 
Įdėjo svečių fotografijas ir straips
nius apie VLIKo veiklą laisvajame 
pasaulyje. Svečio atsilankymas pa
skatino vietinį VLIKo skyrių pradėti 
aktyvesnį veikimą. Numatyta šiais 
metais pradėti leisti Eltos biuletenį 
portugalų kalba, bendradarbiais kvie
čiant preL P. Ragažinską, prof. Hen
riką Nadolskį, ekonomistą Henriką 
Valavičių ir kt.

GRĮŽDAMAS iš IV-jo P AL Kon
greso, S. Paulyje lankėsi Pasaulio

Liet. Bendruomenės vicepirm. St. 
Barzdukas. Buvo priimtas lietuvių 
Tėvų jėzuitų. Taipgi S. Paulyje lan
kėsi Jaunimo Metų komiteto pirm. 
AL Zaparackas; buvo apsistojęs inž. 
Algirdo Idikos šeimoje.

Į IV-jį PAL Kongresą iš Brazili
jos buvo nuvykę virš 60 lietuvių, ku
rių pusę sudarė Brazilijoje gimęs lie
tuvių jaunimas. Patiko kelionė auto
busais, Argentinos lietuvių vaišingu
mas ir nuoširdumas, o ypatingai di
deli įspūdį padarė stovykla, kurioje 
studijų savaite buvo užbaigti Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Metai. Sugrįžo 
jaunuoliai užsidegę noru mokytis lie
tuvių kalbos, kad galėtų tinkamai pa
siruošti sekančiais metais rengiamai 
Brazilijoje lietuvių jaunimo stovyk
lai. Prel. P. Ragažinskas organizuo
ja V. Zelinos parapijoje lietuvių k. 
kursus. Mookoje Tėvai jėzuitai kvie
čia į liet kalbos pamokas, bet yra 
dar ir tolimesniuose priemiesčiuose 
grupės, kurioms sunkiai šie punktai 
pasiekiami, tad tenka organizacijoms 
susirūpinti patalpomis ir mokytojais.

VASARIO 16 minėjimas buvo su
ruoštas Tėvų jėzuitų iniciatyva Moo
koje, Dr. V. Kudirkos rūmų patal
pose. Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė Tėvas Vincas Pupinis, SJ. Po 
pamaldų įvyko paminėjimo aktas.

Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės
(Atkelta iš 1 psl.) 

žaidėjų.
Jaunių B grupėje (16 m.) varžė

si 4 komandos. Pirmą vietą čia lai
mėjo Cicero Ateitis baigmėje įvei
kusi Toronto Aušrą 75:52. Pakeliui 
į baigmę Ateitis sunkiai įveikė To
ronto Vytį 51:35, Aušra — Čikagos 
Nerį 68:51. Toronto Vyčiui, įveiku
siam Nerį 31:29, atiteko trečia vieta. 
Cicero Ateitis šioje grupėje buvo 
pranašesnė ne tik žaidimu, bet ir 
ūgiu.

Sudaryta rinktinė
Vyrų klasės laimėtojui Čikagos 

Neriai atiteko Detroito Kovo įsteig
ta P. Misiūno atminimui skirta per
einamoji taurė. Jiems taip pat atite
ko ir bendroji taurė, skirta klubui, 
surinkusiam daugiausia taškų, šiose 
žaidynėse buvo atrinkti ir paskelbti 
mūsų rinktinės kandidatai sekančiai 
išvykai ir šios vasaros rungtynėms 
su Pietų Amerikos valstybėmis, štai 
15 kandidatų: Jesevičius, Varnas, Ga- 
linaitis, Jankauskas (visi Neries), Ce- 
kauskas, Mulada (Detroito Kovas), 
Modestavičius, šilingas, Miknaitis 
(Neolithuania), Staniulis, Gaidžiūnas 
(Aušra), Ridikas, Ciriella, Paulaus
kas (Geležinis Vilkas) ir Jankaus
kas (Lituanika), šios vasaros rung
tynės būtų žaidžiamos greičiausia To
ronte su Čilės, Venecuelos, Paragva
jaus, Kolumbijos ar kitomis Pietų 
Amerikos valstybėmis.

Atidarymo iškilmė
Atskirai paminėtina žaidynių ati

darymo iškilmė. Prisitaikydami prie 
publikos rengėjai ją nukėlė į sek
madienio popietę. Dėl užsitęsusių 
žaidynių iškilmė buvo pradėta gero-

pirm. adv. G. Balčiūnas. Ta proga 
buvo pagerbtos atžymėjimo ženklais 
Aušros krepšininkės, atstovavusios 
Ontario provincijai Kanados moterų 
krepšinio žaidynėse Calgary mieste. 
Iškilmei vadovavo K. Baronas. Po to 
gana gausi publika sekė įtemptas 
baigmines krepšinio kovas.

Tinklinio varžybos
Tinklinio varžybos nesukėlė jokio 

susidomėjimo žiūrovų tarpe. Kleve- 
lando žaibas, Čikagos Neris ir Vėt
ra išstatė po vieną moterų ir mergai
čių vienetą. Mergaičių grupėje lai
mėjo Neris, palikdama užpakaly Vėt
rą ir Žaibą. Klevelandietės parodė 
gal daugiausia talento, tačiau nega
lėjo prilygti kur kas vyresnėms Či
kagos priešininkėms.

Moterų grupėje Klevelando žaibas 
neturėjo sau lygaus priešo. Ši augš- 
tos klasės komanda lengvai sudorojo 
Nerį 15:9 ir 15:6 ir Vėtrą 15:5 ir 
15:2. Neris pasiliko antroje vietoje 
įveikdama Vėtrą 12:15; 15:10; 15:7. 
(J. B.)

šios žaidynės buvo rengtos Kana
dos šimtmečio ženkle. Jų surengi
me darbavosi Toronto Aušros ir Vy
čio darbuotojai, vadovaujami K. Lu
košiaus (org. komitetas) ir E. šle
kio (varž. komitetas). Varžybos pra
ėjo sklandžiai be rimtesnių sutruk
dymų.

Iš JAV į žaidynes buvo atvykę su 
gausiais sportininkais ir sportininkė
mis sportinio sąjūdžio veikėjai: dr. 
Gaška, žumbakis, šoliūnas ir kt. Da
lyvavo ir Kanados lietuvių sporto 
veikėjai ne tik iš Toronto, bet ir 
Montrealio, Hamiltono, Londono.

A. S.
kai vėliau nei programoje numaty
ta. Gausiai publikai dalyvaujant, šv. 
Mykolo gimnazijos sporto salėn įžy
giavo Aušros klubo krepšininkės ir 
Čikagos Neolithuania klubo nariai 
paskui vėliavas: Kanados, Lietuvos 
ir Kanados šimtmečio. Gaila, kad pa
radas buvo toks negausus, nors spor
tininkų žaidynėse dalyvavo daug. At- 
grojus himnus ir T. Pauliui, OFM, 
atlikus invokaciją, žaidynių dalyvius 
pasveikino: SALFASS centro valdy
bos pirm. S. Krašauskas, gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas, KLB Toronto apyl.

Ateitininkų žinios
metinės Šventės programa

Trečiadienį, balandžio 5 d., 6 JO v. 
v., jaunučiams, jauniesiems berniu
kams ir mergaitėms egzaminai L. V. 
Namuose.

Ketvirtadienį, balandžio 6 d. — 
vyr. moksleiviams egzaminai ateiti
ninkų kambaryje.

šeštadienį, balandžio 8 d., 4 v.p.p. 
— Vyresniųjų ir jaunesniųjų moks
leivių susirinkimai. Visi vyresnieji ir 
Gintarės renkasi ateitininkų kamba
ryje. Jaunesnieji ir jaunučiai berniu
kai ir mergaitės renkasi į L.V. Na
mus. 6. vai. vak. — susikaupimas Pri
sikėlimo par. bažnyčioje (iš susirin-
kimo jaunimas vyksta tiesiog į susi
kaupimą). 7 vai. — jaunimui šokiai 
muzikos studijoje. Prieš šokius bus 
užkandžiai — dešrelės. Sendrau
giams, tėvams ir svečiams sendrau
gių ruošiama vakarienė Prisikėlimo 
par. naujoje salėje 7 v.v.

Sekmadienį, balandžio 9 d., 10 vai. 
— Mišios. Pamokslas — kun. dr. J. 
Gutausko. Dalyvaujama organizuotai. 
Visi renkasi salėn 9.30 vai. Prieš Mi
šias bus šventinama vyr. moksleivių 
vėliava. 3 vai. iškilmingas posėdis: 
įžodis, dr. J. Girniaus paskaita, meni
nė programa, vaišės.

Ateitininkų tėvai ir visa Toronto 
visuomenė kviečiami dalyvauti šven 
tės programoje.

“Pirmyp Jaunime”, Toronto moksl. 
ateitininkų neperiodinis laikraštėlis, 
bus platinamas sekmadienį po visų 
pamaldų.

Nuoširdžiai dėkojame p. Treigiams 
už brangų ir meniškai išdrožinėtą 
Vytį, padovanotą ateitininkų kamba-
riui.

NELAIMĖS
‘‘Aušros” choras, vad. Tėvo Jono Ki
dyko, padainavo Naujalio “Lietuva 
brangi” ir Kačanausko “Malda už tė
vynę”. Portugališkai kalbėjo Alionis 
Filio. P-lė Rymantė Steponaitytė kal
bėjo į jaunimą, skatindama mylėti 
savo tėvynę Lietuvą ir padeklamavo 
eilėraštį iš Lietuvos. Kalbėjo ir Tė
vas Kidykas, pabrėždamas, kad dabar 
esą lengviau atkovoti laisvę nei 1918 
m., nes Lietuva yra plačiai pasaulyje 
žinoma. Publikos buvo pilnutėlė sa
lė, tik trūko entuziazmo ir tarpusavio 
nuoširdumo.

RIO DE JANEIRO miestą pasta
ruoju laiku nusiaubė baisios liūtys. 
Ypatingai skaudžiai nukentėjo Laran- 
jeiras priemiestis, kur nuo kalno, 
lietaus paplautas, nusirito milžiniš
kas akmuo, nugriaudamas pakely pa
sitaikiusius tris mūrinius gyvenamų 
namų pastatus — dviejų, keturių ir 
šešių augštų, bei palaidodamas griu
vėsiuose kelis šimtus gyvybių.

Kadangi katastrofa įvyko nakties 
metu, tai žmonės jau buvo atsigulę 
poilsiui (buvo sekmadienio vakaras), 
ypač vaikai. Siaubingos nuotraukos 
užpildo žurnalus, kur matome iš griu
vėsių kyšančias: tai vaiko rankutę, 
tai kojytę__kitur tik lėlė išlikusi
sveika... žuvo ištisos šeimos ir iki 
šiol tebetraukiama iš griuvėsių jau 
apgedę lavonai. Iki šiol ištraukta 
200 lavonų ir lavonėlių/ bet sklin
dąs dvokimas parodo, kad dar gal 
tiek pat tebetikę tarp mūro griuvė
sių.

Daugelyje vietų liūtis nuplovė me
dinius barakėlius, čia vad. “favelo
mis”, ir tūkstančiai vargo žmonių 
liko be pastogės ir be savo menko 
turto. Jie nors tuo laimingi, kad iš
liko gyvi ir sveiki. Apie 3000 tokių 
nelaimingųjų, valdžios leidimu, glau
džiasi dabar futbolo stadijone “Ma- 
racaosinho”.

Prieš porą savaičių — “trombą 
d’agua”, vokiškai vad. “Wolken- 
bruch”, ištiko Rio de Janeiro esta- 
dą. Nuslinko kalnų griūtis (tai įvy
ko 1 vai. nakties), nušluodama nuo 
Via Dutra — Rio — S. Paulo, 54 km. 
nuo Rio de Janeiro, pravažiuojančius 
automobilius ir autobusus tiesiai į 
ištvinusią upę. Toje katastrofoje žu
vo taipogi virš 300 žmonių. Daugu
mas prigėrė savo mašinose, o kas 
bandė išsprukti, buvo molio ir van- 
dens nuneštas. Iki šiol dar tebevalo- 
ma Via Dutra, ir važiuojant iš S. 
Paulo tenka daryti“ didelį lanką per 
Petropolį. Vietiniai gyventojai Įsiti
kinę, kad tai yra “pasaulio pabai
gos” apraiška. Iš tikrųjų tai tėra 
vietinių administracijos organų ap
sileidimas ir stoka urbanizmo nuovo
kos: “Kad tik greičiau, kad tik gra
žiau..., o aptvarkyti “užpakalinį 
Įėjimą” niekas nesirūpina. Potvyniai 
sunaikino milžiniškus ryžių pasėlius. 
Nuostoliai siekia bilijonus kruzeiru!

šitų nelaimių akivaizdoje man daž
nai atsistoja ir lietuvių Brazilijoje 
padėtis. Stengiamasi išpuošti dailiai 
“fasadą”, tuo tarpu “užpakaliniame 
kieme” gresia neviena klaiki “griū
tis”. H. Mošinskienė

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. ♦ Tel. 533-4414
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

PR. KERBERIS t
2232 Bloor St. West >

prie pat Runnymede Rd. \
RO 7-5454 ■:

Namų teL LE 5-1584
DURIE Str. BLOOR, apie $5.000 S 

įmokėti, 6 kambarių atskiras na- 
mas, garažas, dvi prausyklos, 2 ? 
virtuvės. i'

RUNNYMEDE - BLOOR, apie $10. < 
000 įmokėti didžiulis atskiras 8 S 
kambarių namas, užbaigtas rūsys, 
garažas su labai plačiu įvažiavi- ? 
mu. <!

INDIAN Rd. - BLOOR, $12.000 įmo < 
keti, 12 kambarių atskiras namas, > 
3 prausyklos, 3 virtuvės, 5 kam- 7 
bariai pirmame aukšte, atekiri S 
įėjimai, dvigubas garažas, puiki 
nuomojimo vieta. < *

ORIGINALUS DVIBUTIS (duplek- <' 
sas), apie $16.000 įmokėti, kiek- 
vienas butas turi 7 kambarius ir S
2 prausyklas. Garažai su privačiu ►
įvažiavimu, vos keleto metų se- < 
senumo. < *

JANE - BLOOR, puikus 8 kambarių < [ 
per du augštus atskiras rupių ply- S 
tų namas, modernus viduje, už- ’• 
baigtas rūsys, dvigubas garažas su (* 
privačiu įvažiavimu, netoli Bloor. ’ 

LAWRENCE AVE. - BATHURST, Į 
$30.000 įmokėti puikus liuksusi- S 
r’ >šiabutis, balkonai, 6 gara- S 
z pie $11.000 metinių pajamų, / 

ILOvit • KEELE, $20.000 įmokėti, ?
tributis, maždaug 9 metų senumo, ' (
3 garažai su privačiu įvažiavimu. S 

DĖMESIO! $8.000 ar mažiau įmo-
keti, apie 35 akrai žemės, virš / 
1.000 pėdų, and Georgian Bay / 
ežero taranto, maždaug 85 mylios 
nuo Toronto, puiki vieta. S
vos keleto metų senumo- j

J. RUKŠA
527 Bloor St. West

NamV tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in) .Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- s
SIAME TORONTO LIETUVIŲ P AK A*VlZX 
KREDITO KOOPERATYVE ___________________1

MOKAME
4^4% už depozitus 
5!4% numatyta už Šerus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE 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 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni 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).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L. GARBENS
R E AL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 94543
IONCESWALLES • BLOOR, $24.900 prašoma kaina; 7 dideli kambariai per 
2 augštu, 2 modernizuotos virtuvės ir prausyklos, sklypai 27x120, automo
biliui vieta; įmokėėti apie $6.000; pirmas mortgičius 7%, atviras, tinka 2 
šeimom.
SUNNYSIDE, $33.900 prašoma kaina; 11 kambarių per 3 augštus, 3 virtu
vės, 4 prausyklos, atskirai butai, vandeniu alyva apšildomas, privatus įva
žiavimas, vienas garažas. Mortgičius 7%; įmokėti apie $10.000.
INDIAN arti BLOOR, $36.900 dvibutis 13 kambarių per 2 augštus, vande
niu alyva apšildomas, geras įvažiavimas, 2 garažai, pirmą sykį paskelbtas 
pardavimui; balansas — vienas atviras mortgičius.
RONCESWALLES - DUNDAS, $52.900 prašoma kaina; keturbutis, 20 kam
barių, atskiri butai, geroj vietoj, visuomet išnuomoti butai, geros pajamos. 
DUNDAS - BLOOR, $18.700 pilna kaina; įmokėėti $4.000; balansas — vie
nas atviras mortgičius; mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 garažai.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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 

Madžeto 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.

A. J. MORRIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College - Dufferin rajone.
$3.000 ĮMOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 (MOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privat. įvažiavimai, 
dvigubas garažas.
$31.900, Bloor - Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). Įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rekomenduotinas jaunai porai ar pen-

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

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome ak kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaikelis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) WistoskJ
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APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIU o NAMU • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS o MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

(VAIRŪS siuntiniai IR DOVANOS į
Lietuvę, Latvtfę, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti

nius iki 19% svaru gryno svorio.
• Turime pardavimui {vairią medžiagą ir kitą prekių.
o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsą 
pranešimą,

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame. ‘
• Jeigu turima neaiškumą, prašome klausti, telefonuoti bei rašyt?, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsą {staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Į DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryte 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vsL ryto iki 5 vaL p.p. j 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

"’"“'ALFA RADIO & TV
TELEFONAS

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE„ TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

. Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulb

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
_DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 a. b. Beresnevičius Į

AP. GARAGE |
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

International 
Driving School 

WALDI
Cantrin* jttaiga 691 A-wOtt. St., 

TaL RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
T«L LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
sutamatinėmis transmisijomis 

IrVofavotSMk

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

foto aparatai ir ii.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4 -1403 
39 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and HEATING 

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum- 
oing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191
f1 1" ■ "■ —- ' -lg

Visą rūšių automobilią išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai fa 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 RATHURST 8T, 
teL WA 14225 arba WA 44001

Atkelta iš 2-ro psl.
stato prieš save kiek k<mservatyves- 
nius žiūrovus.

I n
MARQUETTE PARKO sporto sa

lėje įvyko Vid. Vakarų sporto apy
gardos jaunių A klasės krepšinio pir
menybės. Susirinko 5 komandos: trys 
iš Čikagos, viena iš Cicero miesto ir 
viena iš Detroito. Pirmąją vietą nu
sinešė Cicero “Ateities” jaunieji, ku
rie baigmėje sunkiai nugalėjo Čika
gos “Nerį”. Rungtynėse del trečios 
vietos “Lituanica” nugalėjo “Arą”. 
Detroitu! teko penktoji vieta.

ĮDOMU BUVO STEBĖTI ir eilines 
salės futbolo pirmenybes Chicago 
Avenue Armory patalpose. Čikaga, 
kuri yra vienintelė vieta pasaulyje, 
turinti reguliarias futbolo pirmeny
bes salėje, žiūrovams teikia retą pro
gą per vieną dieną pamatyti net 10 
rungtynių. 20-ties komandų tarpe yra 
ir lietuvių vienetas, žinomas “Liths” 
vardu, o pas lietuvius — “Lituanica”. 
ši komanda rungtyniauja I divizijo
je (antroje grupėje nuo viršaus) ir 
gana gerai laikosL Kovo 19 <L buvo 
priešpaskutinis pirmenybių sekma
dienis. Lietuviams jis buvo gana sėk
mingas, nes laimėti du taškai, nu
galint jugoslavą kilmės “Youths” 
vienetą 2:0. Pirmame kėlinyje H. Je- 
nigas įšovė gražų įvartį, o prieš pat 
rungtynių galą jis pats dar vieną pri
dėjo. Po 8 susitikimų “Lituanica” tu
ri 12 tašku ir stovi III vietoje (iš 
10 komandų). Yra galimybių lietu
viams užimti II vietą, jeigu dabar
tiniai antrosios vietos savininkai pas
kutiniame susitikme sužaistų lygio
mis, o lietuviai laimėtų. Tada lietu
vių komanda pakiltą į augščiausią 
lygą salės futbolo pirmenybėse kitą 
žiemos sezoną.

ČIKAGOS PRIEMIESTYJE Hins
dale kovo 19 d. įvykusiose JAV jau
nimo plaukymo pirmenybėse savo 
amžiaus grupėje (11-12 metu) I vie
tą laimėjo Aleksandras Kazickas iš 
Niujorko. Atrodo, jis yra garsiojo 
prekybininko ir visuomenininko dr. 
Kazicko sūnus. Apie mūsiškio laimė
jimą pranešė didžioji amerikiečiu 
spauda.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES Či
kagos apygardos valdyba sudarė lie
tuviu mokyklos vajaus komitetą, ku
rio tikslas sukelti $10.000 mūsų mo
kykloms remti. Čikagos apygardos 
ribose veikia 22 lietuvių mokyklos 
su 1879 mokiniais ir 145 mokytojais.

KOVOKITE SU VĖŽIU PASITIKRINDAMI SVEIKATĄ IR

22 Davisville Ave.z Toronto 7-Ont.

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION SHORTCUT

SALES - SERVICE 
Sav. A. ČIŽIKAS 

672 Lansdowne LE 1-6165

NO PRINTED CIRCUIT

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ).

KOMERCINIŲ JR KITŲ

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. S35-4S79 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

Prieš pirkdami 
televizija - radiją 

ar Hi-Fi gerai pagalvokite 
ir prie ZENITH sustokite!

Aug stos kokybės dalys 100% rankų darbas. 
Vaizdas geresnis
ir aparatas patvaresnis. 
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas 

Alfa Radio& TV

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

šių mokyklų veikimas per metus pa
reikalauja $72.000—75.000 išlaidą — 
patalpoms, kurui, elektrai, minima, 
liniam mokytoją atlyginimui bei ad
ministracijos reikalams. Išlaidoms 
padengti mokslapinigiais surenkama 
$58.000—$60.000. Nedateklius, sie
kiantis $14.000-415.000 bandomas 
padengti parengimą atsitiktiniu pel
nu ar rėmėją aukomis. Kad auką rin
kimas būtą našesnis, vajaus komite
tas stengsis kovo, balandžio ir ge
gužės mėnesiais organizuotu būdu 
belstis į tautiečių duris ir sąžines 
piniginės paramos reikalu. Vajaus 
komitetą sudaro: kun. dr. Juška 
(pirm.), V. Galvydis, dr. G. Batu
kas, K. Dranga, S. Ingaunis, dr. F. 
Kaunas, dr. P. Kisielius, kun. B. Mar- 
kaitis, SJ, D. šukelis, dr. J. Valaitis, 
P. Urbutis. Daugumas šių asmenų 
yra Cicero liet, kolonijos gyvento
jai. Vajaus komiteto išleistame la
pelyje rašoma: “Sąmoningam lietu
viui lituanistikos mokykla yra didy
sis pačios šeimos pastangų talkinin
kas jaunimui lietuviškai auklėti. Pa. 
rama esančioms mokykloms išlaikyti 
bei tobulėti ir naujoms atsirasti yra

Federacinė konservatorių par
tija iki birželio 30 d. turi pa- x_______ ______
skirti atstovus visuotiniam šuva- tei: * — Aš galėčiau tai sutvarkyti,

. tvirčiausias lietuvybės gyvybingumo žiavimui, kuris rinks naująjį va- — Turbūt, toji višta ligota, kad atrodytų kaip naujas, bet
įrodymas: silpna ir reta mokykla ro- dą. Suvažiavimas įvyks Toronto kad tokia liūdna? tik iki rytdienos, kad rytoj tams-
dytų tik žlungančią tautinę grupę, Maple Leaf Gardens arenoje. — ji liūdna todėl, kad ponia ta galėtum paklausti vyrą, kaip
nežiūrinti jos atsitiktinių subruzdė- Numatoma, kad jame dalyvaus taip mažai siūlai už ją, — at- tai jam atsitiko?...
jimų. iš lietuvių kultūrinės kūrybos virš 2.000 balsavimo teisę turin- ~~ sakė kaimietė. Parinko Pr. AL
ir iš lituanistinės mokytos, kaip čių atstovų. Bendras suvažiavi- 
niekur kitur, mes gausime visad at- mo dalyvių skaičius prašoks 
gal tai, ką būsime jon įdėję.” 6.000.

Programa "Lietuviai televizijoj
Atkelta iš 7-to psl. 

pajėgų nėra labai daug, o iš ki
tur pasikviesti negalima dėl lė
šų stokos.

Per pirmuosius metus valan
dėlė neturėjo savo būstinės ir 
buvo prisiglaudusi geradario Jo
no Vilučio namo rūsyje, kur ne
mokamai gavo kuklias patalpas. 
Įžengus i antruosius metus, bu
vo išnuomotos kiek geresnės pa
talpos, esančios Brigthon Parko 
lietuviu kolonijoje — 2615 W. 
43 St. Šios patalpos sudarys 70 
dol. pridėtinių išlaidų per mė
nesi, tačiau savos pastogės labai 
reikia. Čia bus ne tik raštinė, 
bet ir repeticijų patalpos. Da
bar daugumas programų būdavo 
atliekama arba visai be repetici
jų, arba programos vedėjas tu
rėdavo važinėti pas menininkus 
i namus ir ten bandyti bent šiek 
tiek repetuoti.

Ar yra rimta galimybė lietu-

VISUOMENEI PRAŠANT 
vėl rodomi du rusiški spalvoti 
filmai su angliškais parašais 

DABAB RODOMI IKI 
BALANDŽIO 12 D.

BALTOS NAKTYS
pagal F. Dostojevskį, taip pat 

“KARNAVALAS” — 
moderni muzikinė komedija

BRIGHTON KINO TEATRE 
127 Roncesvalles Avė.

kasdien nuo 6.30 %v.- šeštad. nuo 5 
v.p.p. Sekmad. nuo 4 v.p.p.

be pertraukos

Ta pati programa Hamiltone 
DELTA KINO TEATRE 
Balandžio 16 nuo 4 v.p.p. 

Tik vieną dieną.
Nauji lenkiški filmai Toronte 
bus pradėti rodyti baL 13 cL iki 
balandžio 20 d. Sekite spaudą.

vių programai televizijoje išsi
laikyti? Vadovo nuomone—taip. 
Pati stotis apskaičiavo, jog lie
tuvių valandėlę stebi apie 25-29 
tūkst. žmonių. Pakaktų, jeigu 
tik 2.000 per mėnesį programai 
paaukotų bent po 1 dol. Dabar
tiniu metu programą reguliariai 
remia 700-800 asmenų. Visų au
kotojų sąrašai su būdingesnė
mis pirmųjų metų programos 
veiklos iškarpomis bus paskelb
ti specialiame leidinyje, kuris 
jau yra ruošiamas spaudai ir ku
ri nemokamai gaus paaukoję 
bent vieną doleri.

Reikia tikėtis, jog dar ilgai 
mūsų tautiečiai penktadienio va
karais, 8.30 v., atsisukę 26-jį ka
nalą galės matyti užrašą “Lie
tuviai televizijoje”, lietuvišką 
Vyti ekrano kampe ir išgirsti 
simpatiškojo Siuto pradinius žo
džius “Labą vakarą...”

CANADIAN CANCER SOCIETY -j

Lenktynės j mėnulį Popiežius Ir liūtukas
Amerikos mokslui skatinti dr- Pažadėjęs audienciją keliau- 

jos narys iš Vaughans, Garden jaučio cirko nariams, popiežius 
Research centro direktorius M. Jonas XXIII aplankė žvėryną. 
Milton Carleton pareiškė: Pastebėjęs liūtuką, paklausė jo

“Nusiuntimas vieno ar kad ir vardo.
dvylikos žmonių į šaltą, be gy- — Dolly, — atsakė cirko na- 
vybės mėnulį galbūt pakeltų rys.
mokslininkų prestižą, bet kas iš Popiežius ilgą laiką glostė liū
to? Visa toji žmogaus kelionės į tuko galvą ir pamokė jį šiais žo- 
mėnulį programa, man atrodo, džiais:
niekas daugiau, kaip mažų vai- — Tikiu, kad tu, Dolly, gra- 
kų lenktynės, kas toliausiai nu- žiai elgsies Italijoj. Čia mes esa- 
spjaus. O tas spjaudomasis kai- me pripratę prie liūto rimtumo 
nuoja bilijonus dolerių...” §v. Morkaus aikštėje.

Garaže
Į garažą atvažiavo moteris su 

įlenktu ir sužalotu fenderiu.
— Ar galite ligi 5 vai. sutai

syti, kad atrodytų kaip naujas? 
Mat, penktą valandą grįžta ma
no vyras iš darbo.

Garažo mechanikas, atsargiai 
Miestietė ponia sako kaimie- išstudijavęs sužalojimą, atsakė:

Praktiška slaugė
— Tėveli, kas tai yra “prak

tiška nursė” (gail. sesuo)?
— Žinai, vaikeli, praktiška 

nurse yra toji, kuri pasistengia 
įsimylėti ir išteka už turtingo 
paciento...

Turguje

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
Sav. J. Šarūnas ir J. Dambrauskas 

295 Roncesvalles Avė., teL 536-1373
Mažę kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

tenise raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

231 -2661 U.3b32?

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
\’amų. 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.

(Įėjimas K Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6168

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

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

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

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietą.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
'elefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
IR {VAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilirr-s. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A-V-BIŲ 
(R UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele,
Priėmimo votandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2 9 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p-p.

Telefonas KO. 6-1372

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 Roncesvallea; 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 444fti

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronte 

({ rytu* nuo Dufferin St.)

Dr.P.VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsviev.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą
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Šy. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Pirmoji Komunija — ge- — Mirus a.a. Onai Trečiokie- 

gužės 14 d. 10 vaL pamaldų me- nei, V. Trečioką ir visus arti- 
tu. Tikybos pamokos, besiren- muosius giliai užjaučiame. " 
giantiems šioms iškilmėms, nuo — Mišios: ketvirtad., 8.30 v. 
šio sekmadienio sudažninamos: — už a.a. K. Balaišienę; užpr. 
sekmadieniais po 10 v. pamaldų, sūnaus Lino šeima; šeštad., 
antradieniais ir ketvirtadieniais 9.30 v. — už a.a. A. Norvaišą; 
7 v.v. Pageidaujama, kad nuo užpr. dr. Norvaišienė ir p. Kul- 
šio sekmadienio visi kandidatai pavičiai; sekmad., 9 v. — už a.a. 
uoliai lankytų pamokas. _ M. Tarvydienę; užpr. p. Tarvy-

— Šis penktadienis — menė- dai; 11:15 v. — už a.a. L. Kar
šio pirmasis; rytinės pamaldos būną; užpr. p. Augėnai.
— 7.30 ir vakare 7.30 vai. Po 
rytinių pamaldų lankomi ligo
niai.

’I TORONTO^ Prisikėlimo auditorijoje 3 vai. p.p.

IR TORONTO ATEITININKŲ METINĖ ŠVENTĖ

Šį sekmadienį, balandžio 9,

VIESAS STASIO ŠALKAUSKIO MINĖJIMAS

Kalbės Ateitininkų Federacijos vadas dr. Juozas Girnius.

Ateitininkų jaunimas duos įžodį
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— Šis penktad. — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7, 7.30 ir 8 v. ryto 
ir 7.30 v. vak. Ligoniai sakra
mentais aprūpinami iš anksto 
susitarus.

— Šis sekmad. skirtas maldai 
už pašaukimus. Visus kviečiame 
įsijungti, prašant Dievą jauni-

Šeštadienį, balandžio 8 d., 7 vai. vakaro, nau- Sekmadienį, balandžio 9 d., 10 v. ryto — pa- 
joj Prisikėlimo salėj — svečiui dr. J. Girniui maldos. Visuomenė maloniai kviečiama daly- 
pagerbti vakarienė. Dėl pakvietimų skambinti vauti.
K. Manglicui 763-1957. Toronto ateitininkai

— Kun. J. Staškevičius, šiuo
metu gilinąs studijas Italijoje, 
vasaros atostogoms grįžta į To
rontą vadovauti Gerojo Ganyto
jo stovyklai ir kartu talkinti pa
rapijoje. . - _ . - -

— šią savaitę lankoma: An- ™ui Papildyti retėjan-
vt ****¥“*vr * k. o c Iriinifhi Tn o r»i t nl T11 ir caca_

nette, Humberside, Mulock ir 
Indian Rd. Cresc.

— K. L. K. Moterų Draugijos 
Šv. Jono Kr. par. skyriaus susi
rinkimas — balandžio 16, sek
madienį, po 11 vai. pamaldų 
par. salėje.

— Dėkojame Tėv. S. Kulbiui, 
SJ, praėjusį sekmadienį par. 
bažnyčioje atlaikiusiam pamal
das ir pasakiusiam pamokslus.

— Nuoširdžiai užjaučiame p. 
Trečiokų ir Velkių šeimas, mi
rus šeimos nariams.

— Penktadienio vakare pa
maldose prisimenamas a.a. Jo
nas Paliulis.

Mirusieji. Balandžio 1 d. mirė 
a.a. Ona Trečiokienė, 75 m. am
žiaus. Velionė ilgai sirgo ir pas- 
kutinuosius metus buvo reika
linga nuolatinio slaugymo. Ji ki
lusi nuo Vilkaviškio. Palaidota 
iš Prisikėlimo' par. bažnyčios 
lietuvių kapinėse. Balandžio 2 
d. šv. Juozapo ligoninėje mirė 
a.a. Karolis Velkys, 77 m., kili
mu taip pat nuo Vilkaviškio. Ve
lionis, vos Lietuvai atsistačius, 
įstojo į policiją ir yra dėvėjęs 
pirmąją Lietuvos policijos uni
formą. Palaidotas evangelikų 
liuteronu apeigomis Toronto 
liet, kapinėse.

Į lietuvių kapines po žiemos 
sezono nuvežta žemės ir patvar
komi naujieji kapai. Kapinėse 
jau visai sausa ir pradeda kilti 
ankstyvosios gėlės. Numatoma 
pavasarį pastatyti keletas ant
kapių. Gaila tik, kad daugelis 
tautiečiu kreipiasi į kanadiečių 
paminklų gamintojus ir neat
kreipia dėmesio Į lietuvišką pa
minklų stilių.-Lietuvių meninin
kų projektuoti paminklai yra 
daug gražesni ir nekartą piges
ni.

Šį sekmadienį, balandžio 9 d., 5 vai. p.p
COLLEGIATE AUDITORIJOJ, (BIoor-Dufferin)

PARDUODAMAS VERSLAS la
bai gražioje vietoje be jokių artimų 
konkurencijų. $15.000 Įmokėti. R. R. 
1 St. Williams, Ont., prie Lands and 
Forests Farm, kur susikerta du dide
li keliai, Shell gazolino stotis, maža 
maisto krautuvėlė su gyvenamu 6 
kambarių namu ir 3 kv. akrai že
mės. Netoliese valdiškas parkas, pa
plūdimys ir žuvavimo vieta. Tel. 
586-2532.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kortus per savaitę — 

šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 
Oakville, Ont., Kanada;

Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

čias kunigų, vienuolių ir sese
rų gretas.

— švenčiant ateitininkų me
tinę šventę, jaunimo, globėjų ir 
tėveliu susikaupimas bažnyčioje 
— šį šeštad., 6 v. vak., ir bend
ros Mišios — šį sekmad., 10 
vai.

— Ryšium su ateitininkų 
švente, šį sekmad. vyresniųjų 
ateitininkų vedamas vaikų dar
želis per Mišias neveiks.

— Sudažnintos pirmos Komu
nijos pamokos — kas antrad. ir 
ketvirtad., 7-8 v. vak. ir kas 
sekmad. po 10 v. Mišių. Tėveliu 
susirinkimas iškilmių komitetui 
sudaryti — bal. 16 d.

— Katechetinės pamokos — 
kas antrad. ir ketvirtad., 4.30 v. 
p.p. ir sekmad. po 10 v. Mišių. 
Pamokos baigsis bal. 23 ir 25 
d.d.

— Religijos pamokos gimna
zistams — šį sekmad. po 10 v. 
Mišių muzikos studiioje. Kalbės
I, Kairienė tema “Papročiai ir 
elgesys”. Labai dėkojame D. 
Manglicienei už gražiai praves
tą pamoką.
. — Choru repeticijos: antrad. 
ir trečiad., 7 v.v. — bendros ber
niuku ir mergaičių studentų; 
ketvirtad., 7.30 v.v. — bendra 
suaugusių; penktad., 6.30 v.v. — 
bendra vaikučių. Po repeticijos 
vaikai lieka giedoti per vak. Mi
šias.

— Balandžio 16 d. — didelis 
jaunimo chorų koncertas. Visi iš 
anksto kviečiami. Prašom iš 
anksto įsigyti bilietus par. raš
tinėje.

— Nuoširdžiai dėkojame dail.
J. H. žmuidzinienei už gražų D. 
Motinos paveikslą par. patal
poms papuošti.

— Kt. savaitę lankoma: Ar- 
dagh St., Armadale Ave., Coe 
Hill Dr., Deforest Rd., Evans 
Ave., Grassmere Rd., Grove 
Ave., Jane St., Lavinia Ave., 
Mayfield Ave., Mechanic Ave., 
Morningside Ave., Ostend Ave., 
Rambert Cres., Rowland Cres., 
Waller Ave., Willard Ave. ir 
Gnds, Windermere Ave., Yule 
Ave.

Ontario premjeras J. P. Ro- 
barts surengė tradicinį priėmi
mą spaudos, televizijos ir radi
jo darbuotojams balandžio 1 d. 
Royal York viešbutyje. Dalyva
vo ir gen. konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas.

Metinis Lietuvių Namų narių 
susirinkimas įvyko kovo 19 d. 
Įprastine tvarka apsvarstyti ūki
niai reikalai, priimtos apyskaitos 
ir 1967 m. sąmata. Valdybą su
daro 7 asmenys, bet šiemet buvo 
renkami tik 3. Išrinkti: A. Sta
tute vičius, P. Bastys ir J. Novo- 
grodskis. Revizijos komisija pa
likta ta pati: dr. M. Anysas, M. 
Abromaitis ir V. Bačėnas. Liet. 
Namų pirmininku lieka ir toliau 
dr. J. Kaškelis.

pirmę kartę Toronte įvyks garsiojo Niujorko vyrų okteto
vadovaujamo muz. Aleksandro Mrozinsko

Bilietus, kurių kainos — $3.00, $2.50 ir stu
dentams $1.00, galima gauti iš anksto “Dai
nos” krautuvėje, 111 Roncesvalles Avė, To
ronto, Ont. (tel. LE 4-1274) ir koncerto dieną 
prie įėjimo. Salėje eilės yra numeruotos.

Visus maloniai kviečia —

Be okteto išpildomų lietuviškų dainų, ištraukų 
iš operų ir kitų kompozitorių reto grožio dai- 

* nų, pianistas A. Mrozinskas atliks keletą kūri
nių pianinu.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė su pilnu apstatymu 2 Robert 

St. Weston, Ont. TeL 2484572.
Skambinti po 6 v.v.

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti: 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

Gorries Chevrolet Oldsmobile Ltd

28 Gerrard St. E
CHEVROLETAI — OLDSMOBILIAI!

NAUJI IR NAUDOTI (įvairių firmų gamybos)

500 AUTOMOBILIŲ PASIRINKIMUI

Didžiausia Kanados autovežimių prekyba

Lietuviškai kalbantis pardavėjas Alfredas Gallow 

jūsų gimtąja kalba palengvins nusipirkti norimą 

naują ar naudotą automobilį.

ALFREDAS GALLOW:

įstaigos tel. 366-9092 namų 694-4096

US MONTREAL®
Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

— Kovo 27 d. vakare netoli _ Pakrikštyta R. ir E. Verby- 
savo buto gatvėje automobilis ių dukra Audronės Renatos var- 
smarkiai sutrenkė Antaną Gražį, dais. Sveikiname tėvus.
63 m. Sąmonę atgavo tik Notre 
Dame ligoninėje. Sužalota galva, 
sumuštos rankos ir krūtinė.

— St. Luke ligoninėje sunkiai me chorą, kuris per visus metus 
serga Kostas Deksnys, 63 m. am- gieda mūsų bažnyčioje. Choris- 
žiaus. Vincui Kiniauskui padary- tai įdeda daug širdies. Įvertin
ta arterijos operacija Royal Vic- kime jų pastangas.
tona ligoninėje.

— Kovo 31 d. mirė Jonas Sa
viškas 80 m. amžiaus; palaidotas 
iš bažnyčios balandžio 4.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis— balandžio 7 d. Mišios— 
rytą 7.30 ir vakare 8 v. Išpažin
čių klausoma ketvirtadienio va
kare nuo 7 vai.

Madų paroda — Fashion 
show bus parapijos salėje ba
landžio 16, sekmad., 2.30 v. p.p.

— AV choro koncertas bus 
balandžio 15 d. Bilietai jau pla
tinami per choristus. Paremki-

— Šv. Onos Dr-jos susirinki
mas — sekmadienį, bal. 9 d., po 
Sumos posėdžių kambaryje prie 
salės. Pradedamas taip pat nau
jų narių vajus. Narės kviečia
mos atsivesti į susirinkimą no
rinčias dalyvauti dr-jos veikloje.

— Pirmajai Komunijai ir Su
tvirtinimui besiruošiančius vai- x 
kučius prašome uoliai dalyvauti 
pamokose, kurios vyksta seselių 
namuose po 10 vai. pamaldų.

— Koncerto metu salėje bu- . Pilnasis mėnesio penkta- 
vo išstatyti portretai dail. Jono . dlemJ - »,al-7 d. Pamaldos bus 
Norkaus. Norintieji turėti gerų 
portretų, gali kreiptis: 1214 Gre
ene Ave, Montreal 6; tel. 937- 
-8721.

— Mokytojas ir mūsų parapi
jos komiteto narys Charles Mi
lius aplankė Detroite brolį ir iš 
ten atskubėjo į parapijojs kon
certą.

— Išėjo antroji laida “The 
apparitions of Garabandal” by 
F. Pascuol, minkštais viršeliais 
($2. 25). Knygą galima gauti pas 
kun. J. Gaudzę.

— Parapijos koncertas davė 
gryno pelno $728.32. Komiteto 
pirm. Russell su žmona reiškia 
ypatingą padėką tris dienas uo
liai dirbusioms p. Girdauskienei, 
p. Paznokaitienei ir Jz. Pazno- 
kaičiui. Padėka visoms talkinin
kėms. Ačiū už pyragą ir fantų 
paaukojimą. Tik jūsų darbu ir 
aukomis pasisekė šis koncertas.

ir vakare: 7.30 vai.
— Velykų rinkliava — $515.
— Aukos bažnyčios fondui: 

$100 — dr. J. šemogas; $20 — 
J. ir K. Gotaučiai, Fr. Portvine; 
$25 — Br. Niedvaras; $15 — J. 
Stropus, J. Venckus; $10 — VI. 
Žitkus, A. Augaitis, P. Monvila, 
dr. J. Mališka, Pr. Rudinskas, A. 
Jankus, Gyv. Rož. Dr-ja, P. Ja
nuška, D. Linkonas; $5 — H. 
Adomonis; $4 —L. Stankevičius.

“Dainuojanti jaunystė”—taip 
reikėtų pavadinti Toronto liet, 
studenčių choro pasirodymą 
Šv. Kazimiero par. salėje. Dides
nių grupių iškvietimas iš kitur 
jau seniai girdėtas dalykas mū
sų kolonijoj dėl labai realios 
rengėjams baimės, kad parengi
mas atneš nuostolius. Jaunų to
rontiškių grupės išgirsti, o gal ir 
pamatyti, prisirinko pilna para
pijos salė mažų, jaunų ir senų— 
įvairiausių ateivių kartų lietu
vių. Tikrai sunku nepatikėti kle
bono kun. dr, F. Jucevičiaus žo
džiams koncertą užbaigiant, kad 
šioj parapijoj, jau išgyvenusio]

Dr. Juokis Girnius, Ateitininkų 
Federacijos vadas, atvyksta į To
rontą šį savaitgalį. Kalbės prof. 
St. Šalkauskio minėjime Prisikė
limo auditorijoje sekmadienį, 
balandžio 9 d. 3 v.p.p.

Radijo programos “Tėvynės Prisiminimai

ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
įvyksta Šį savaitgalį — šeštadie
nį ir sekmadienį. Joje dalyvaus 
daug jaunimo ir vyresniųjų atei
tininkų. Bus paminėta ateitinin- 
kijos ideologo, Lietuvos univer
siteto rektoriaus Stasio Šalkaus
kio 25 mirties sukaktis. Kal
bėtoju pakviestas dabartinis 
Ateitininkų Federacijos vadas 
dr. Juozas Girnius, kuris kalbės 
ir šeštadienio vakarienėje 7 v.v. 
ir sekmadienio iškilmingame ak
te 3 v.p.p. (žiūr. skelbimą). Ren
gėjai kviečia dalyvauti šventėje 
ne tik ateitininkus, bet ir pla
čiąją lietuvių visuomenę. Pro
grama — 8 psl.

Toronto lietuvių šeštadieninė
je mokykloje po Velykų atosto
gų pamokos pradedamos šį šeš
tadienį, balandžio 8 d.

Vedėjas
236 SLA kuopos susirinkimas

— balandžio 9 d., 1 vai. Liet. 
Namuose. Nariai prašomi daly
vauti. Valdyba

K. L. K. Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” metinis susirinkimas
— balandžio 23, sekmadieni, 4 
v.p.p., salėje virš “Tž” redak
cijos. Visi nariai prašomi daly
vauti ir to sekmadienio popietę 
rezervuoti susirinkimui.

Apylinkės valdyba savo pir
majame posėdyje uoliai ėmėsi 
jai pavesto darbo: buvo svarsto
mas 50 m. Lietuvos neprikl. pa
skelbimo sukakties proga pa
minklo statymo klausimas, lietu
vių dalyvavimas Kanados Lietu
vių Dienoje Montrealyje ir pan. 
Buvo aptarta ir jubilėjinėms Va
sario 16 iškilmėms salės parin
kimo bei iškilmių klausimas. 
Naujoji valdyba pareiškė padė
ką buvusios valdybos nariams, 
kurie nebeįėjo šiais metais į val
dybą: buv. pirm. Aug. Kuolui, 
sekr. V. Staskevičiūtei ir pa
rengimų vadovui sol. V. Veri- 
kaičiui. Apyl. pirmininko adre
sas: G. Balčiūnas, 280 Ronces- 
valles Avė., Toronto 3, Ont., tel. 
527-1742. Motinos Dienos minė
jimą sutarta jungti kartu su šeš
tadieninės mokyklos mokslo me
tų užbaigimu gegužės 14 d. 
Šventei menine programa pasi
rūpina mokykla, o kalbėtoju — 
apyl. valdyba.

Kun. St. Kulbis, SJ, viešėjo 
keletą dienų Toronte, aplankė 
skautu veikėjus ir išvyko į Del
hi, Ont.

Muz. doc. A. Norvaiša, mirė 
Rygoje, Latvijoje. Buvo kilęs iš 
Pakruojaus, Šiaulių aps. Mokėsi 
Maskvoje, kur baigė Aleksiejevo 
Karo Mokyklą ir konservatoriją
— dainavimo skjnnų. Lietuvo
je dirbo pedagoginį darbą: S. 
Daukanto mokyt, seminarijoje, 
“Aušros” merg. gimn. ir Augšt. 
Technikos m-loje. Dainavimo 
klases vedė Vilniaus ir Rygos 
konservatorijose. Paskutiniu lai
ku buvo išėjęs į pensiją. Toron
te gvvena mirusiojo žmona dr. 
E. Norvaišienė, duktė ir žentas r-------------------- --------------
— N. A. Kulpavičiai. Gedulin- ciją ir pažymėjo: “Urbonas per- 
gos pamaldos bus atlaikytos Pri- kūrė Sidnėjaus saulę, jurą ir

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiū
nas bal. 30 d. lankysis Toronte. |gg| 
Jis buvo pakviestas Tautos Fon-' ™ 
do Kanados atstovybės pirm. S. 
Banelio, kuris dalyvavo VLIKo 
suvažiavime. Kovo 30 d. buvo 
sukviesti organizacijų atstovai ir 
politinio komiteto nariai aptarti 
svečio priėmimo. Išrinktas 7 as
menų komitetas iš organizacijų 
atstovų ir vietinių klebonų. Nu
matyta tokia priėmimo eiga: 
VLIKo pirmininkas šeštadieni 
Maltono aerodrome bus sutiktas 
torontiškių ir hamiltoniškių; 
pastarieji jį nusives į Hamilto
ną, kur tą patį vakarą numaty
tas svečio pranešimas. Sekma
dienį, bal. 30, 4 v.p.p. Toronte 
įvyks viešas pranešimas Prisikė
limo salėje. Po to, apie 7 vai., 
įvyks kavutė su užkandžiais ir 
ta proga bus galima su svečiu 
arčiau susipažinti. Toronto lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti 
pranešime ir priėmime, kur pir
mininkas plačiai papasakos apie 
VLIKo veikimo programą ir 
apie savo kelionę į P. Ameriką. 
Smulkesnių informacijų apie 
rengiamą VLIKo pirmininko at- 
silankyma teirautis pas S. Bane- 
lį. A.

“Paramai” šiais metais suei
na 15 metų. Kovo 1 d. jt pasie
kė $2.900.000 balansą. Joje na
riai gali atlikti visas bankines 
operacijas, be to, gauna nemo
kamą draudą nelaimės atveju 
santaupų dydyje ir taipgi už as
menines skolas. “Parama” moka 
už indėlius 4%%, už pinigus se
rų sąskaitoje 51/2%; skolina pi
giausiu nuošimčiu: nekilnojamo 
turto paskolos — 61^%, asme
ninės 7%. Pasibaigus pirmajam 
metų ketvirčiui, “Parama” pra
neša, kad santaupos, įneštos in
dėlių (depozitų) sąskaiton iki š. 
m. bal. 10 d., bus skaitomos už 
pilną ketvirtį. Naujiems na
riams taikomos tos pačios tai
syklės. Kurie įneša viduryje 
metų ketvirčio, palūkanos mo
kamos nuo sekančio mėnesio. 
Kaikurių finansinių įstaigų pa
lūkanos bus priskaitomos' šio 
mėnesio pabaigoje, todėl naujai 
įstojusiems nariams iki gegužės 
3 d. palūkanos bus skaitomos už 
gegužės ir birželio mėnesius.

Vedėjas
Mokytojų suvažiavimas, reng

tas KLB švietimo komisijos, įvy
ko balandžio 1 d. Hamiltone. Da
lyvavo apie 40 mokytojų ir visa 
eilė svečių, jų tarpe JAV LB 
švietimo tarybos pirm. J. Igna- 
tonis. Išklausyta eilė referatų 
tautinio auklėjimo temomis ir 
padiskutuota. Platesnį aprašymą 
tikimės galėsią paskelbti vė
liau.

Dail. L. Urbono paroda, pasi
baigusi balandžio 1 d., susilaukė 
daug lankytojų — svetimtaučių, 
ypač lietuvių. Parduota 10 pa
veikslų. Dienraštis “The Globe 
and Mail” bal. 1 d. laidoj apie 
jo parodą davė trumpą informa-

Niujorko vyrų oktetas, vad. 
muz. A. Mrozinsko, koncertuos 
Toronte ši sekmadienį, balan
džio 9. žiūr. skelbimą puslapio 
viršuje.

Pūtvio šaulių kuopos valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. St. 
Jokūbaitis, vicepirm. V. Bačė- 
-nas, sekr. J. Zavys, ižd. P. Gul- 
biriskas, parengimų vadovas P. 
Jonikas, šaudymo sekc. vad. V. 
Rukšys, šaulių moterų sekc. vad. 
S. Zavienė.

Aldonos ir Jono Vaškevičių 
20 metų vedybinė sukaktis bu
vo atšvęsta praėjusį šeštadienį 
bičiulių surengtame pobūvyje 
Prisikėlimo naujojoje salėje, ku
rią užpildė ne tik torontiečiai, 
bet giminės ir svečiai iš Ošavos, 
Oakvillės, St. Catharines, Wel- 
lando, Prestono ir Klevelando. 
Vaišės buvo pradėtos T. Tarci- 
zijaus Garbuko, OFM, sukalbėta 
malda. Sveikinimo žodį tarė 13 
pobūvio dalyvių. Kadangi J. Vaš
kevičius yra ilgametis “Varpo” 
ir Prisikėlimo par. choro narys, 
salės skliautus drebino balsingų 
dalyvių platus ir įvairus lietuviš
kų dainų repertuaras. Sukaktu
vininkams pašokus jaunųjų val
są, į šokių taktą įsijungė ir kiti 
šio vakaro dalyviai, giedrioje 
nuotaikoje prisimindami praei
tin nuėjusias, bet dar neužmirš
tas dienas. Rengėjų ir dalyvių 
vardu sukaktuvininkams buvo 
įteikta bendra dovana. Už ją ir 
už surengtą pobūvį padėkos žodį 
tarė abu šio vakaro “kaltinin
kai” — Aldona ir Jonas Vaške- 
vičiai.

K.L.K. Moterų D-jos Montrea
lio skyriaus narių susirinkimas 
įvyks balandžio 9 d. po 11 vai. 60 metų ir jungiančioj jau tre- 
Mišių N. Pr. M. seselių namuose, čią ar gal net ketvirtą kartą lie- 
Bus įdomi paskaita, o po to ’ 
namieji reikalai ir kavutė.

ENTUZIASTINGAS 
KONCERTAS

Jau penktadienio pavakary te
ko trumpai susipažinti su atvy
kusiu Toronto studenčių choru, 
kuris scenoje padarė repeticiją. 
Montrealiečiai maloniai priėmė į 
savo namus choristes ir tikrai 
stengėsi parodyti lietuvišką šir
dį. šeštadienį koncerto metu sa
lė buvo pilnutėlė žmonių. Atsi
skleidus scenos uždangai choris
tės įžygiavo dviem eilėm; baltai 
apsirengusios, su raudonomis ro
žėmis prie krūtinių. Diriguojant 
kun. B. Jurkšui ir akompanuo
jant D. Skrinskaitei, choras ža
vėjo mus lietuviškos dainos gar
sais. Viena operinė daina buvo 
specialiai skirta didelei viešniai 
— Lietuvos Operos solistei Elz
bietai Kardelienei. Buvo tikras 
meno vakaras. Nuotaiką kėlė ne 
tik choro lietuviškos dainos, bet 
ir ant sienų iškabinti portretisto 
Jono Norkaus paveikslai, kurių 
atsiradimas buvo p. Rimšų nuo
pelnas. Po labai sėkmingo kon
certo klebonas kun. dr. F. Juce
vičius savo padėkos kalboje pa
reiškė, kad šis vakaras buvo me
niška išraiška šios lietuviškos 
parapijos 60 metų darbo. Su dai
na ir lietuviška energija šv. Ka
zimiero parapija dar ilgai gy
vuos. Nuoširdi padėka studenčių 
chorui ir dirigentui su pianiste. 
Jūs, jaunos lietuvaitės, būsite il
gai gyvos per meilę lietuviškai 
dainai! K.J.G.

ei tuvių išeivių, ir šimtmetį šven
čiant skambės lietuviška daina.

Jaunatviškas choro sąstatas, 
taip nuoširdžiai kun. B. Jurkšo 
vedamas, nepaprastai imponavo 
klausytojams, kad jie net nerei
kalavo dainos meno plonybių. 
Visi jautė, kad suburti tokią gra- 
pę lietuviško jaunimo dainai jau 
yra didelis darbas, reikalaująs 
iš vadovo didelių pastangų ir su
gebėjimo. Neabejotinai choro 
dainos lygis kils, jeigu jam bus 
sudaryta daugiau progų pasiro
dyti, kai mes ne žodžiais, bet 
darbais, kaip kun. F. Jucevičius 
išsireiškė, įvertinsim gražias jau
nimo pastangas. Linkėtina, kad 
daugiau lietuvių kolonijų “suri
zikuotų” ir sudarytų sąlygas pa
rodyti savo jaunimui šį jaunat
višką chorą.

Viena daina buvo skirta Lie
tuvos Operos solistei E. Karde
lienei, kuri maloniai sekė ir įver
tino jaunąsias dainininkes. Tai 
ypatingai gražus gestas, kai jau
noji karta retai kada įvertina ir 
pagerbia mūsų veteranus. Tai 
dar daugiau sustiprino klausyto
jų simpatijas jaunosioms vieš
nioms ir jų vadovui. Chorui 
akompanavo montrealiečiams, 
ypač jaunimui, gerai pažįstama, 
muzikė Dalia Skrinskaitė. v.

Montrealio lietuvių studentų 
skyrius išrinko naują valdybą: 
V. Akstinas — pirm., J. Augai- 
tis, I. Baršauskaitė, A. Mažeikai
tė. Pageidautina, kad į lietuvių 
studentų sambūrį įsijungtų visi 
Montrealio studentai. Plačiau — 
sekantį kartą.

A. NORKELIŪNAS 
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique) 
Montreal, 36 Que. Tel. RAymond 7-3120

MONTREALIS
KLB Montrealio šalpos sky- 

<___________________ _______ _ _ . rius išsiuntė 24 siuntinius dra-
sikėlimo p-jos bažnyčioje ši šeš- smėlį į abstraktinę versiją, kuri bužių lietuviams į Suvalkų sritį, 
tadienį, balandžio 8 d., 9.30 v.r. yra labai asmeninė ir neįtaigota Dar yra drabužių 24 siunti- 
Mišiu metų giedos sol. J. Liūsti- nei tradicijos, nei įprastinio vaiz- 
kaitė. Wl do.”

REIKALINGI TARNAUTOJAI:
GAILESTINGOJI SESUO, turinti Kanados mokslo baigimo diplomą; at* 
lyginimas-$3.00 į vaL; amžius nesvarbu; laisvi šeštadieniai ir sekmadieniai 
VYRAS, sugebąs atlikti Įvairius taisymo darbus. Taip pat reikalingas ir 
kitoks seneliu namų priežiūros personalas.

Kreiptis: T. Danauskas (tel. 363-2625)
c/o Spruce Lawn Nursing Home, P.O.B. 478, Chesley, Ont.

niams, todėl drabužių rinkimas 
sustabdomas. Bus prašomi visi 
montrealiečiai paaukoti lovoms 
pirkti Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučiui. Aukas galima 
įnešti “Lite” į Montrealio šalpos 
fondo sąskaitą arba įteikti šiems 
rinkėjams: J. Adomaičiui, J. 
Kęsgailienei, A. Gudui, Br. Staš
kevičiui, Petr. Adamoniui. J. 
Dalmotui ir kun. J. Gaudzei.

šalpos reikalų atstovas
J. Dalmotas

EXPO 67 NAKVYNĖS
Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri kambariai 
dienom ar savaitėm pradedant gegužės mėnesiu. Informacija siunčiama 
nemokamai.

Rašyti: P.O. Box 41, Station "S". Montreal 20, Que.




