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Kongresą pasitinkant Sveiki septintojo ateitininkų Kongreso programa
Sį savaitgalį Torontas pasitin

ka laisvojo pasaulio ateitininkų 
kongresą, kuris žada būti ne 
įprastu organizaciniu suvažiavi
mu, ne promoginiu sąskrydžiu, 
o idėjiniu sujudimu. Jo šūkis: 
“atvirybė laikui, ištikimybė ide
alui!” Iš to jau matyti, kad šis 
kongresas telks savo dėmesį ties 
pagrindinėmis idėjomis, kurios 
šiuo metu yra gyvybinės visiems 
lietuviams. Reikia tikėtis, kad 
kongreso paskaitininkai sugebės 
užčiuopti tai, kas yra šiuo metu 
esminga, o dalyviai pajėgs Įsi
jausti į esamą būklę ir ją vertin
ti idealo šviesoje. Organizaciniai 
reikalai atsakingų rengėjų buvo 
sąmoningai išjungti, kad neuž
temdytų idėjinio kongreso pobū
džio ir neužimtų labai riboto lai
ko antraeilės svarbos reikalais. 
Kadangi tai jau Vll.ateitininki- 
jos kongresas, netenka laukti 

pagrindinių idėjų formulavimo ar j ieškojimo. Tai jau senokai at
likta prof. St. Šalkauskio ir kitų mintyto  jų, kurie gyvastingajam 
ateitininkų sąjūdžiui davė tvirtus rėmus, šiam kongresui rūpės
pažiūrėti sutelktiniu žvilgsniu į gyvenamąją dabartį ir joje išryš
kinti savąjį kelią, t.y. tokį, kuriuo turi žengti visas sąjūdis. Paski
ri asmenys turi savo takus, bet svarbu, kad jie subėgtų į vieną
bendrą kelią, kuris būtų matomas visos lietuviškosios išeivijos ir 
net tarptautiniu mastu. " * * *

Idėjinis ateitininkijos pobūdis neleidžia jai nurimti, nes idė
ja, kol gyva veržiasi gyvenimam Idėjos nešėjai jaučia tą vidinį 
nerimą ir jieško jai kebų. Nurimsta tiktai tie, kurie nebeturi ko 
nešti bei skleisti, kurie nebegyvena idėjos rūpesčiu. Tai užgesę 
žiburiai. Jie tebėra gyvi, bet tiktai biologine gyvybe. Jie gyvena 
rūpesčiais, bet tiktai siaurai kasdieniniais. Nuidėjintas žmogus 
nejučiomis nuslysta gyveniman, kurį Amerika vadina “good time”. 
Tai ateitininko priešybė ir kartu jo pavojus, nes nuidėjintas gy
venimas turi savo viliones, malonumus ir filosofiją. Jau daug kas 
įsitvirtino tokiame gyvenime, nurimo, ir tai ne dėlto, kad būtų 
įgyvendinęs savo idėjas, bet dėlto, kad jų nebeteko. Jie pasuko nė 
dvasinio, o išskirtinai medžiaginio turtėjimo keliu. Jiems parūpo 
ne tobulesnis žmogaus buvimas, o gausesnis turėjimas. Tokios pla
čios gyvenimo linkmės akivaizdoje ateitininkui -ie;St. -li^tik ugdy
ti savyje atsparos dvasią, bet ir didesnį idėjini nerimą, kuris pa
jėgtų sujudinti ir tuos, kurie pasitenkina nuidėjintu gyvenimu. 
Kongresai yra viena tų priemonių, kuri pajėgia atgaivinti idėjinį 
spindėjimą, sutelkti draugėn vienminčius, apžvelgti nueitą bei 
einamą kelią ir duoti sutelktinį ritmą visam sąjūdžiui.

★ ★ ★

Septintasis ateitininkijos kongresas įvyksta tokiame laikotar
pyje, kai iš vienos pusės tyko ne tik mūsų išeiviją, bet ir didelę 
dalį visos žmonijos du pagrindiniai pavojai: iš vienos pusės nuidė
jintas - buržuazinis gyvenimas, iš kitos — klaidingu idėjų dina
mizmas. Vienoje stovykloje vyrauja laisvė ir “dolce far niente” 
(maloni tinginystė) šūkiai, kitoje — marksistinė idėja, nešama 
žmonių užsidegimu, fanatizmu ir karine jėga. Tokiame fone atei- 
tininkijai tenka krikščioniškosios pusiausvyros kelias. Jai rūpi ir 
laisvė, ir idėjinis dinamizmas, atremtas į absoliutinę Tiesą. Šio 
kelio perspektyvoje iškyla Lietuvos ir viso pasaulio laisvės klau
simas. Laisvės kova šiandien yra globalinė. Dalyvauti kovoje už 
pavergtų kraštų laisvę, reiškia kovoti ir už Lietuvos laisvę bei at
virkščiai. Užtat ateitininkija ir stengiasi dalyvauti laisvės kovose 
įvairiuose frontuose bei kartu nešti ir lietuvių kovą į tarptautinę 
plotmę. Ypač tai žymu jaunesniojoj kartoj, kuri lengviau ir giliau 
įsiskverbia į tarptautinį gyvenimą. Kartu su tuo laisvės užmoju 
eina ir idėjinis sąmonėjimas, kuris, ypač šiuo metu, yra reikalin
gas didesnio gilumo. Idėjinėje plotmėje laimi ne vien valios ryž
tas, bet ir intelektinis lygis, sujungtas su tikėjimo brandumu. Lin
kėkime tad, kad mūsų ateitininkija pastoviai žengtų lietuviškai 
krikščioniškos pusiausvyros keliu, o savo idėjiniu dinamizmu gai
vintu mūsų dabartį ir ateiti. Pr. G. 

±

Kanadoje: valdo britai
Carleton universiteto profeso

rius John Porter neseniai išleis
toje knygoje “Vertikalinė mo
zaika” (The Vertical Mosaic) sa
ko, kad visas Kanados ūkis yra 
tvarkomas britų kilmės piliečių, 
išskyrus Kvebeko provinciją. 
Patekti į “viršūnes” Kanadoje 
yra žymiai sunkiau, negu JAV. 
Jis rašo, kad Kanada yra gero
kai atsilikusi nuo XX a. demo
kratijos, yra valdoma ekonomi
nio elito, kurį sudaro 900 įvai
rių direktorių ir dažnai tie pa
tys direktoriai turi pozicijas ke
liose firmose ar bankuose. Ne- 
britų kilmės kanadiečių tame 
ekonominiame elite beveik nė
ra. Kodėl Porter pavadino savo 
knygą “Vertikaline mozaika”? 
Dėlto, kad pagal, jį britų kilmės 
grupė yra pačiame viršuje, o ki
tos grupės — žemiau.

Alouette II, antrasis Kanados 
satelitas erdvių tyrinėjimui, 
bus iššautas erdvėn šį rudenį iš 
JAV bazių. Tai kainuos $26 mil. 
Pirmasis Kanados satelitas — 
Alouette dar tebeskrieja apie že
mę. Jis buvo iššautas 1962 m. 
rugsėjo mėn. Iš jo įrašyta net 
700 mylių ilgumo maghetinė 
juosta.

Paleistųjų iš kalėjimo proble
ma kelia rūpesčio vyriausybei 
ir socialinės srities darbuoto
jams. Apie 80% paleistųjų vėl 
grįžta kalėjiman, negalėdami 
gauti pastovaus darbo ir prisi
taikyti prie gyvenimo. Netoli

Toronto, Keswick miestelyje, 
yra privačia iniciatyva įsteigtas 
ūkis, kur kiekvienas, paleistas iš 
kalėjimo, gali dirbti ir gyventi, 
kol susiras darbą. Ūkio savinin
kas Harold King visais atvejais 
buvusiem kaliniam padeda, juos 
aprengia ir dažnai jie vėl pasi
jaučia galį įsijungti į aplinką. 
Tokia institucija yra'vienintelė 
Kanadoje.

Lietaus stoka Ontario provin
cijoje žymiai pakenks šių metų 
derliui. Prov. žemės ūkio min*. 
atgabeno lietaus specialistus iš 
JAV, kurie dirbtiniu būdu ban
dys sukelti lietų. 3 mėn. laiko
tarpiui tai kainuos $200.000. 
Kvebeko provincijoje lyja tiek 
daug, kad ūkininkai turėjo virš 
$5 mil. nuostolio ir dirbtiniu 
būdu buvo bandoma nukreipti 
debesis, kad daugiau nebelytų.

Kanadietis diplomatas Arnold 
Smith išrinktas Britų Bendruo
menės kraštų gen. sekretoriu
mi su būstine Londone. Jis yra 
buvęs Kanados ambasadoriumi 
Maskvoje ir yra Pabaltijo reika
lų žinovas, buvęs ambasadoriu
mi Taline ir leidęs Estijoje žur
nalą “The Baltic Times”.

Kanada prižadėjo Jungtinėms 
Tautoms $4 mil. susidariusiom 
skolom padengti. Tų skolų yra 
net $105 mil. Daugiausia sko
linga yra Sov. Sąjunga. Užsie
nio reik. min. P. Martin pareiš
kė, kad nėra vilties iš sovietų 
ką gauti/

kongreso dalyviai!

Stasys Šalkauskis, miręs Lietuvoje zas Girnius; kongrese skaitys pagrindinę paskaitą.

Laisvieji nesidomi Lenkijos lietuviais?
Iš Lenkijoj atsilankiusių asme

nų gautomis žiniomis, Varšuvoje 
ir apylinkėse gyvena apie 1500— 
2000 lietuvių. Varšuvos mieste 
veikia Kultūros Draugija, kurios 
būstinėje lietuviai dažnai susitin
ka. čia jie pamini ir didesnes 
šventes bei sukaktis. Privačiuose 
pokalbiuose keliamas klausimas: 
kodėl užjūrio lietuviai — paskiri 
asmenys ar draugijos — nebando 
pasikviesti pas save tautiečių iš 
Lenkijos kad ir atostogų metui. 
Lenkijos lietuviai mano, kad di
delių kliūčių tam nėra. Lenkai 
jau seniai praktikuoja tokius pa
sikeitimus. Atrodo, kad šioje sri
tyje kažkas yra netvarkoje. Susi
daro Įspūdis, kad laisvų kraštų 
lietuviai visai arba labai mažai do
misi tautiečių likimu Lenkijoj, 
nors ten lietuviai sudaro nemažą 
tautos dalį. Jei taip ir toliau bus, 
lietuviai Lenkijoj ims sparčiai 
nutautėti. Juk jaunimas, sūnūs ir
dukros, net karščiausių patrijotų, 
viešų ir slaptų veikėjų^ neturėda
mi galimybių lietuviškumui puo
selėti, nutautėja. Pvz., Lenkijos 
lietuvių jaunimas galėtų būti 
kviečiamas atostogų į Kanadą ir 
JAV, Į jaunimo stovyklas. Tam 
nereikėtų gailėtis nei pastangų, 
nei lėšų.“

Varšuvos lietuviai gauna laik
raščius iš okup. Lietuvos, Kana
dos ir JAV, sekmadieniais renka
si lietuvių pamaldoms, o Kultūros 
Draugija leidžia neperijodinį laik
raštį “Aušra”. Tai geri ženklai, 
bet yra ir kitokių. Praktiniame 
gyvenime jaučiama stoka tarpusa
vio pasitikėjimo. Lietuvių yra 
ten arti 200, bet draugijai pri
klauso tik pora šimtų. Daugelis 
draugijos gyvenimą seka iš tolo, 
užeina į būstinę paskaito laikraš
čių, pašikalta, bet draugijos na
riais nenori būti.

Liūdniau yra su pamaldomis. 
Lietuviams pamaldos laikomos

nedidelėje koplytėlėje. Susirenka 
nedidelis būrys — apie 10—15 as
menų, kurie gieda lietuviškas 
giesmes. Vieni renkasi į lietuvių 
pamaldas lab^> uoliai, nors gyve
na apie 30 km nuo Varšuvos, kiti 
vengia ateiti, nors gyvena visai 
netoli. Visi jaučia, kad dabartinė 
valdžia nemėgsta religinės veik
los, kurią seka budrios stebėtojų 
akys. Visdėlto lietuviai savas pa
maldas ir draugiją esamomis są
lygomis vertina ir laiko reikalin
gais dalykais.

Tai toks vaizdas susidaro iš “T. 
Ž” redakciją pasiekusių informa
cijų.

SUSTABDYTA LIETUVIŲ 
RADIJO PROGRAMA

Gautame laiške iš Madrido ra
šoma, kad lietuviškoji programa j giasi ją išsiaiškinti.

per valstybinį Ispanijos radiją 
nuo birželio 1 d. sustabdyta. Taip 
pat sustabdytos ir kitų 10 tauty
bių programos. Tai padaryta esą 
dėl to, kad turimoji stotis esanti 
perdaug apkrauta; būsianti stato
ma nauja, galingesnė radijo sto
tis, kuri galėsianti patenkinti esa
mus reikalavimus. Dar nėra žino
ma, ar toks patvarkymas padary
tas dėl techniškų, ar dėl politinių 
motyvų. Kad tai padarytą ne vien 
dėl techniškų kliūčių, galima spė
ti iš kaikurių tautybių — kroatų, 
lenkų, ukrainiečių — išskyrimo. 
Jų programos ne tik paliktos, bet 
dargi praplėstos. Mūsų veiksniai, 
kuriems priklauso ta sritis, yra 
susirūpinę nauja padėtimi ir sten-

Penktadienis, liepos 2 d.:
1. Stud, at-kų susipažinimo vaka

ras. Rengia Toronto stud, at- 
kai šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje, 941 Dundas St. W.

2. Moksl. at-kų susipažinimo vaka
ras. Rengia" Toronto moksl. at- 
kai Prisikėlimo parapijos mu
zikos studijoje. Abiejų paren
gimų pradžia 8 vai. vakaro.

3. 7 v. "v. federacijos valdybos ir 
kongresui rengti komiteto po
sėdis pirm. dr. J. Sungailos bu
te, 109 Riverwood Prkw.

šeštadienį, liepos 3 d.:
1. 8 vai. ryto kongreso atstovų ir 

svečių registracija Prisikėlimo 
parapijos salėje, 1021 College 
St.

2. 9 vai. kongreso atidarymas:
a. Invokacija -— Toronto Prisi

kėlimo parapijos klebonas 
tėv. Placidas Barius, OFM

b. Kongr. rengti komiteto pir
mininko dr. J. Sungailos žo
dis

c. Ateitininkų himnas
d. darbo prezidiumo sudarymas
e. Ateitininkų Federacijos ta

rybos pirmininko žodis
f. Ateitininkų Federacijos val

dybos darbų apžvalga — 
gener. sekretorius dr. Vyt. 
Vygantas ir reikalų vedėjas 
kun. Vikt. Dabušis '

g. Paskaita -— “Žvilgsnis į atei
tininką žmogų iš psichologi
nės pusės” — dr. A. Sužiedė
lis

h. Diskusijos dėl pranešimų ir 
paskaitos

3.12 vai. kongreso Mišios už mi
rusius ateitininkus. Jas laikys 
koncelebracijos būdu vysk. Pr. 
Brazys. MIC, drauge su keliais 
kunigais*-

4.12,45 vai. pietūs Prisikėlimo 
parapijos kavinėje

5. 2 vai. simpoziumas — vadovau
ja dr. K. Keblys. Diskusijose 
dalyvauja: kum dr. F. Jucevi
čius, kun. K. Trimakas SJ, J. 
Boguta, A. Kasiulaitis
Tuo pačiu metu jaunučių ir 

jaunesniųjų moksl. at-kų posėdis 
vyks atskirai — Lietuvių Vaikų

Namuose, 57 Sylvan Ave. Vado
vaus N. Pr. seserys ir Toronto 
moksleivių ateitininkų globėjai. 
6. 4 vai. pertrauka vakarienei
7.7 vai. literatūros ir muzikos va

karas Toronto universiteto 
Hart House teatro salėje. Lite
ratūrinę įvairių autorių kūry
bos pynę paruošė poetas K. 
Bradūnas, skaitys lietuviai ak
toriai: Silvanija Gedvilaitė ir 
Juozas Bulevičius (Boley)

Muz. D. Lapinsko kūrinius 
pijaninu skambins Aldona Ke- 
palaitė. Lietuvių kūrėjų kom
pozicijas atliks solistai Pr. Bič- 
kienė ir J. Vaznelis

8. 9 vai. pasilinksminimas - šokiai 
Prisikėlimo parapijos salėje

Sekmadienis, liepos 4 d.:
1. 9 v. ryto stud, ateitininkų drau

govių valdybų posėdis Prisikė
limo parapijos muzik. stud-je.

2.11 vai. pamaldos Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
laiko vysk. V. Brizgys, pamoks
lą sako vysk. Pr. Brazys MIC. 
Pamaldų dalyviai gieda kun. 
Br. Markaičio SJ, sukurtas 
giesmes iš “Bendruomenės au
ka”. šventinamos Toronto ir 
Detroito stud, at-kų vėliavos

3. Pietų pertrauka
4.3 vai. iškilmingas posėdis:

a. posėdžio atidarymas
b. garbės prezidiumo kvietimas
c. jaunučių ateitininkų įžodis
d. paskaita — “Ateitininkų idė

jiniai pagrindai ir laiko užda
viniai” — Ateitininkų Fede
racijos vadas dr. J. Girnius

e; svečių pristatymas
f. sveikinimai
g. deklaratyvinė rezoliucija 

apie Bažnyčios persekiojimą 
Lietuvoje

5. Pertrauka
6.8 vai. banketas. Pagrindiniu 

kalbėtoju pakviestas dr. Vyt. 
Vygantas, “Pax Romana” pirm. 
Dalyvaus taip pat Toronto arki
vyskupas P. F. Pocock ir tars 
sveikinimo žodį.
Ištisai visa kongreso programa 

bus atspausdinta specialiame lei
dinėlyje, kurį bus galima gauti 
kongreso metu. Inf.

Savaitės iyykiai
RUSIJA TARP DVIEJŲ FRONTŲ

Su Chruščiovo pasitraukimu 
Sov. Sąjungos problemos nė kiek 
nepalengvėjo. Jo įpėdiniai iki šiol 
nepajėgė išspręsti nė vienos stam
bios problemos. Buvo manyta, 
kad naujiems Kremliaus valdo
vams pavyks sutvarkyti santykius 
su Kinija, bet ,nežiūrint kantrių 
pastangų, tai nepavyko. Kompar
tijos žurnalas “Komunist” aiškiai 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga negali 
daryti ideologinių nuolaidų, kad 
susitaikytų su Kinija, kurios ego
izmas esą ardo bendrą frontą. 
Nors laikraštis viliasi, kad ideolo
giniai skirtumai neturėtų pastoti 
kelio i vieningą frontą, tačiau 
faktai rodo ką kita. Sov. Sąjunga 
šiuo metu yra atsidūrusi tarp 
dviejų frontų — Tol. Rytų ir Va
karų. Ji tai mato ir. bando iš tos 
būklės išeiti, tačiau kol kas ne
matyti išeities. Pvz. ji dabar sie
kia pagerinti santykius su Turki
ja, kad sumažintų pavojų ir iš 
tos pusės.

PLANAS VYKSTANTIEMS
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Nušalinus Chruščiovą buvo ti
kėtasi, kad pagerės ūkinė būklė. 
Nauji bandymai panaudoti kapi
talistines priemones, išskyrus at
skirus atvejus, jokio pagerėjimo 
neatnešė. Gyventojai yra nusivy
lę ,kad garsiai skelbti pažadai li
ko netesėti ir tai net po 40 metų. 
Krašto viduje auga tyli opozicija, 
ypač inteligentijos, kurią dabar 
sudaro inžinieriai, įmonių vedė
jai, įvairūs technikai, universite
tų dėstytojai ir t.t. Jie priklauso 
jaunajai kartai, kuri yra kitokia 
nei senoji revoliucijos gvardija, 
kuri'kovėsi už komunistines idė
jas. Dabartinė karta apie revo
liuciją težino iš mokyklų vadovė
lių. Jie nebėra tokie užsidegėliai 
kovotojai, kaip senieji komunis
tai. Naujiesiems rūpi praktinis 
gyvenimas, materialinė gerovė. 
Jų nuomonė apie komunizmo 
vaidmenį pasaulyje yra kitokia 
—nebe tokia revoliucinga. Neju

čiomis juos yra paveikusios va
kariečių įtakos. Jie yra šalininkai 
laisvesnio decentralizuoto ūkio 
ir ta linkme stengiasi dabar veik
ti. Jaunoji karta yra gerokai na
cionalistinė. Satelitiniuose kraš
tuose tautinis jaunimas yra ypač 
gyvas. Po Chruščiovo pašalinimo 
jis dargi net sustiprėjo. Politi
niai stebėtojai konstatuoja, kad 
Sov. Sąjungos autoritetas rytų 
bloke yra kritęs. Ir jei Sov. Są
junga ilgiau bus suspausta dviejų 
frontų replėse, galima laukti ir 
apčiuopiamų rezultatų.

AFRIKOS - AZIJOS VALSTYBIŲ KONFERENCIJA ALŽYRE 
BUVO ATIDĖTA. Tai padaryta dėl įtemptos politinės būklės Alže- 
rijoj. Nuvertus Ben Bella valdžią, sostinėje prasidėjo demonstra
cijos, kurios kartojosi ištisas penkias dienas. Kariuomenė ir poli
cija demonstrantus nesunkiai apvaldė, tačiau suvažiavusiems Afri-
kos-Azijos valstybių atstovams tai sudarė Įspūdį, kad tokio masto 
konferencijai sąlygos nepalankios, ir jie nutarė" ją atidėti iki lap
kričio 5 d. Tai laikoma prokomunistinių kraštų pralaimėjimu, nes 
Alžyro konferencijoj turėjo vy-®--------------- -----------------------

Išaiškinta, jog čia nurodytas įvažiavimas yra pats geriausias. Ki
tuose įvažiavimuose dažniausiai vyksta remontai arba yra iš viso 
uždaryti ir dėlto tenka daryti bereikalingus išsukimus.

Britų Bendruomenės premjerų 
konferencijoj ypač aštriai buvo 
keliamas Rodezijos klausimas. 
Afrikiečiai premjerai reikalavo, 
kad Britanija greičiau duotų ne
priklausomybę savo kolonijai, 
kurią tebevaldo baltųjų mažuma, 
vadovaujama premjero. I. Smith. 
Britanija teisinasi, esą reikia 
laukti kol premjeras juodiesiems 
duos daugiau teisių. Ji nesanti 
linkusi panaudoti jėgą.

rauti jų atstovai ir pasmerkti 
JAV įsikišimą Vietname. Kaikas 
mano, kad ir Alžerijos karinis 
sukilimas yra susijęs su ta politi
ka. Oficialiai aiškinama, kad nu
verstasis Ben Bella norėjęs pa
šalinti iš vyriausybės kariuome
nės vadą Boumedienne ir užs. r. 
min. Bouteflika. Jiedu dabartinė
je vyriausybėje yra vadovaują 
asmenys.

Domininkonų respublikoj būk
lė aprimo ir taikos viltys kiek 
padidėjo. Amerikos Valstybių Or
ganizacijos komisija rado šiokio 
tokio pritarimo planui, kuris nu
mato sudaryti laikinę nepolitinę 
vyriausybę, padedamą kitų Pietų 
Amerikos valstybių atitinkamų 
specialistų. Tos vyriausybės už
davinys būtų tvarkyti krašto rei
kalus iki bus išrinkta tikra kraš
to vyriausybė. Abi kovojančios 
pusės principe sutinka su rinki
mų pasiūlymu, bet priešinasi 
bendros laikinės vyirausybės su
darymui. Kovos nuotaikos nėra 
visai atvėsusios ir įvyksta susi
šaudymų. Viename jų buvo nu
kautas kanadietis kun. J. A. Mac
Kinnon, kuris šią savaitę rengė
si atvykti atostogų Kanadon.

P. Vietnamo vyriausybė nu
traukė diplomatinius santykius 
su Prancūzija, nes jos piliečiai, 
gyveną Vietname, padeda sukilė
liams komunistams; net plantaci
jų savininkai teikia jiems pagal
bą. Santykių nutraukimas tėra 
simbolinis, nes konsuliniai san
tykiai lieka nenutraukti. Naujoji 
P. Vietnamo vyriausybė veda 
griežtesnę politiką — šaudo su
gautus Vietkongo teroristus, nors 
Vietkongas už tai pagrasino šau
dyti amerikiečius belaisvius. Vie
ną jų jau sušaudė. Be to, Vietkon

go teroristai išsprogdino Saigono 
upėje plaukiojanti restoraną, kur 
žuvo 29 asmenys. Amerikiečiai ir 
toliau bombarduoja š. Vietnamą, 
kaskart artėdami prie sostinės 
Hanoi. Britų Bendruomenės 
premjerų konferencija Londone 
sudarė taikos delegaciją iš penkių 
premjerų ir norėjo vykti į Mask
vą, Pekingą, Hanoi ir Vašingtoną 
tartis dėl taikos atstatymo Viet
name, bet komunistinis blokas at
sisakė įsileisti tokią delegaciją.

Jungtinių Tautų dvidešimtme
tis buvo paminėtas jų gimtinėje 
San Francisco mieste. JAV atsto
vas būdingai pastebėjo savo kal
boje: nežinau, ar tai šaltojo ka
ro ar taikos sukaktis? Preziden
tas Johnsonas savo kalboje pabrė
žė JAV nusistatymą remti JT tai
kos politiką visuose frontuose. 
Sovietų atstovas Fedorenko, kaip 
ir paprastai, puolė JAV už taikos 
ardymą, t.y. už sukliudymą ko
munistams įsigalėti P. Vietname, 
Domininkonų respublikoje ir ki
tur. Sovietų pareiškimas rado ne
maža pritarimo Afrikos - Azijos 
atstovų tarpe. Anksčiau buvo tiki
masi, kad JAV privers Sov. Są
jungą sumokėti skolą JT taikos 
kariuomenės išlaikymui, juoba, 
kad JT konstitucija numato bal
savimo teisės atėmimą nariams, 
per 2 metus nesumokantiems sko
lų. Deja, Sov. Sąjunga rado prita
rimo Afrikos-Azijos kraštų atsto
vu tarpe, ir JAV nedrįso to klau
simo pateikti balsavimui. Buvo 
sudarytas fondas, į kurį po keletą 
milijonų dolerių įmokėjo vaka
riečių kraštai, o sovietai — nieko. 
JAV nusprendė šiuo klausimu 
daugiau nesipriešinti ir prisidėti 
prie sovietinių skolų padengimo.
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Otavos universiteto prof. E. 
O’Grady sako: “Mes pasauliečiai, 
privalome aiškiai ir suprantamai 
pasisakyti apie tiesą, kurią tiki
me. Pirmiausia visa tai reikia pa
grįsti teologija, paskui filosofija. 
Šiandien yra daug nežinojimo. 
Komunizmas milijonus žmonių 
suklaidino. Kartais ir geros va
lios žmogus nežino, kur kas de
dasi. Pasauliečio inteligento žo
dis šiandien yra be galo svarus” 
(“T. žib.” nr. 17, 1962). šiems 
žodžiams patvirtinti nereikia toli 
eiti. Kiekviename žingsnyje su
tinkame bukumo, nežinojimo ele
mentariausių dalykų, nesuprati
mo tų klausimų, kurie yra kiek
viename žingsnyje. Tai pasaulie
čių intelektualų uždaviniai — iš
vesti nežinančius iš to akligatvio, 
kuriame susirinkę milijonai; pa
budinti iš to savotiško snaudulio, 
kuriuo snūduriuoja daugybė ta
da, kai reikia budėti. Sąmoningo 
gyvenimo kūrimas reikalauja va
lios, energijos ir pramatymo. Kas 
iš to, kad gražiausios pažinimo 
sėklos pelyja aruoduose, o tuo 
tarpu dirvos neartos ir jos dirvo
nuoja. Už žmogaus širdies, proto 
ir minties apvaldymą dabar vyks
ta gigantiška kova. Tuo tarpu 
yra žmonių, kurie nieko neišmo
ko ir nieko iš blogybių nėra pa
miršę — lyg mirusieji laidotų 
mirusiuosius. Skaudžiausia yra 
tai, kad daugelis pasauliečiu in
teligentų yra lyg miego miltelių 
prisigėrę. Jie snaudžia savo gūž
tose ir lyg laukia, kada išalkęs 
vanagas juos iš ten išbaidys.

Prancūzijos kultūros ministe- 
ris Andre Malraux pareiškė: “Jei 
Vakarai mirtų, tai ta mirtis būtų 
gana keista. Tai būtų mirtis sto
vint tvirtai ant kojų ir pilname 
jėgų stiprume.” Tačiau iš kitos

APSILEIDIMO ŪKANOSE
BR. ZUMERIS

Vyskupas Craven kartą nuro
dė: “Kiek daug yra mūsų tarpe 
tokių, kurie paklausti nekatalikų 
apie mūsų tikėjimą, vengia apie 
tai kalbėti arba pataria kreiptis 
į- kunigą. Mes sakome nesą pa- 

' kankamai stiprūs atsakyti į to
kius klausimus arba nenorį gin
čytis. Tačiau iš tikrųjų mes bai
liai atmetame Dievo duotą malo
nę skleisti Jo karalystę ir atsako
me meilės aktą alkstančioms sie
loms.”

Kas ketvirtis šimtmečio į pa
saulį ateina nauja karta — nau
jos jėgos ir naujos viltys. Ji atei
na į aplinką, į dvasinę būseną, 
kurią būna sukūrusi gyvenanti 
karta. Tačiau jaunieji žmonės vis
ko nepasiima ir visko paraidžiui 
nepakartoja. Juos paprastai su
žavi viena ar kita idėja, kuri il
gainiui tampa vedamąja kartos 
minties idėja. Šia prasme teisin
gai G. Papini pastebi: “Kiekviena 
karta gimsta barbaru, kurią rei
kia pradėti iš naujo mokyti.” Iš 

• atverto praėjusių kartų dvasios 
lobyno šitie G. Papini vadinami 
barbarai pasiima tik tuos pradus, 
kurie reikalingi juos pavergusiai 
idėjai vykdyti. Visa kita pasilie
ka knygose — užmiršta ir nepa
stebėta. Nei viena karta visumos 
neaprėpia ir ja negyvena. Kiek
viena karta turi savo problemas, 
sąjūdžius, savo vargus ir rūpes
čius, kurie ateinančiai kartai daž
nai visai nesuprantami. Tokiu bū
du daromos tos pačios klaidos, 
kuriamos tos pačios priežastys ir 
pinamos kančių ir vargų proble
mos, iš kurių viliasi išsivaduoti 
ateinantieji. Visa žmonijos istori
ją pilna tų vargų ir klaidų. Daž
nai atrodo, kad ir istorijos moko
mės tik. todėl, kad darytume nau-! 
jas klaidas ir sukeltame naujas 
kančias, kurios ^ra neišvengiama .j^sės‘'matome,’ kad“ rf^syM^jė^
klaidų išdava, “žmonijos gyveni
mas yra ilgas žygis per tamsią 
naktį nematomų priešų apsupi
me” (Russell, fnterpr. of Man, 
p. 193).

šiame tamsios nakties žygyje 
gal iš visų ryškiausias yra mo
mentas, kuris jungia visas žmo
nijos kartas ir tautas visais am
žiais į vieną grandinę. Tas mo
mentas yra — netikėjimo kova 
prieš tikėjimą. Jeigu įvairiais 
laikais buvo daromos įvairios 
klaidos, dėl kurių vieni aukojosi, 
o kiti šalinosi, jeigu buvo kuria
mos įvairios tiesos ir keliamos 
bei atmetamos problemos, tai ne
tikėjimo kova su tikėjimu nieka
da nenutrūko — keitėsi tik me
todai, priemonės ir pozicijos. “Ti
kėjimo mūšis prieš netikėjimą 
yra niekada nesibaigiantis mū
šis” (Carlyle, On Heroes, p. 175). 
Pradžioje netikėjimo šalininkai 
žudė ir kankino krikščionis. Vė
liau jie degino bažnyčias ir vie
šai burnojo prieš Dievą, o dar 
vėliau stengėsi įrodinėti ir iš
juokti tikėjimo dalykus. Moder
niškosios kartos pakeitė ginklus 
ir taktiką — nutarė tylėti apie 
Dievą ir religiją viešajame gyve
nime, tarytum jų iš viso nebūtų. 
Tai pats naujausias išradimas. 
Kovos Įtampa tačiau nepakitus. 
Nors iš paviršiaus atrodo, kad 
viešpatauja nuosaikiausia laisvė 
ir kovos trimitai rūdyja, tačiau 
tik paliesk su religija ir Dievu 
viešojo gyvenimo sritį — viesu
lais sukils budintieji sargai ir 
stos su visa aitra į kautynes mo
bilizuodami tam tikslui visas Įma
nomas priemones.
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Pabaltijo valstybių vėliavos, iškeltos Toronto miesto rotušėje 
birželio 17 d., kai pabaltiečiai bendroj manifestacijoj Massey sa
lėje protestavo prieš sovietinę okupaciją. Nuotr. J. Kreilio

Išrinkta Ateitininkų Federacijos taryba
Korespondenciniu būdu buvo 

išrinkta nauja Ateitininkų Fede
racijos taryba šios sudėties: dr. A. 
Liulevičius, mons. J. Balkūnas, 
Vikt. Skrupskelytė, V. M. Lušytė, 
kun. V. Dabušis, dr. P. Kisielius, 
St. Barzdukas, dr. Vyt. Vardys, V. 
Kleiza, B. Miniataitė, dr. Jon. Gri
nius, J. Šoliūnas, dr. J. Meškaus
kas, kun. dr. Ig. Urbonas, kun. P. 
P-atlaba; kandidatas — K. Kudž
ma.

Balsavo 1110 ateitininkų: Ang
lijoje 13, Australijoje 97, Brazili
joje 75, Italijoje 33, JAV 734/ 
Kanadoje 159, Prancūzijoje 8, 
Vokietijoje 45.

Vyr. rinkimų komisiją sudarė: 
T. Gečienė, E. Binkis, dr. Ant. 
Juzaitis, Alf. Kazickas ir M. Va- 
sienė.

Paskiri kandidatai Į federacijos 
tarybą gavo balsų: 
Aušrotas, Vytautas 
Balkūnas, J. prel. 
Barzdukas St.____
Čepas, Silv. dr.___
Dabušis, Vikt., kun 
Dambriūnas L____
Dzikas, St.___ ...___

_ 418
... 664
... 555
_ 303
._ 595

337
... 256

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

Grinius, Jonas, dr.__
Jodelė, Julius___ ______
Kisielius, Petras, dr.___
Kleiza, Vacį. _________
Kudžma, Kęstutis,_____
Liulevičius, Arūnas, dr— 
Lušytė, Vida - Marija__
Masionis, Antanas_____
Meškauskas, J., dr. 1_____
Miniataitė, Birutė_____
Minkūnas, Petras _____
Navickas, J., dr._______
Pakalniškis, J. kun.____
Patlaba, P., kun________
Pugevičius, K., kun.__
Razgaitis, Pranas____ _

-Repšys, Antanas ____
Rugienė, Aldona, dr.__ _
Rūgytė, Alicija ...__ ____
Sakalas, Balys_________
Skrupskelytė, V......?____
Sungaila, J., dr. _______
Surdokas, Cezaris_____
Šoliūnas, Jonas__ ______
Urbonas, Ig., kun. dr.__
Vardys, Vyt., dr------------
Vasys, Ant., dr......... ■_ _
Vebeliūnas, Vyt.______
Vedeckas, Algis __ _____
Zakarauskas, Vaclovas, kun.

527
353
568
540

_ 726 
....622 
_ 321 
.. 497 
_ 532 
_ 258 
.. 400 
_ 379 
.. 457 
.. 314 
.. 330 
_ 333 
_ 309 
_ 354 
_ 198 
_ 626 
_ 439 
_ 263 
.. 502 
_ 462 

549 
216 
275 
397 
425

Amerikos spauda nagrinėja šį Galutiniai tarybos rinkimų duomenys 
klausimą labai plačiai, pasirem
dama surinktomis žiniomis bei 
duomenimis iš įvairių šaltinių. 
Konstatuojama šie faktoriai: 1. 
•nuolatinė žemės ūkio krizė, iš ku
rios niekaip neišbrendama; 2. 
pramonės atsilikimas ir nesuge
bėjimas patenkinti gyventojų po
reikių nei kiekybės, nei kokybės 
atžvilgiu; 3. chroniškas butų ne- 
dateklius, kuris ir ateity, atrodo, 
neišnyks; 4. dabartiniai Sov. Są
jungos vadovai neturi kuo uždeg
ti minių bei jų sužavėti net ir tuš
čiais pažadais; 5. užkariautos tau
tos Europoje, net ir komunistų 
valdomos, rodo aiškios tendenci
jos tolintis nuo Maskvos bei turė
ti vis daugiau savarankiškumo 
tiek ūkio, tiek ir politikos srityje;
6. kiniečių komunistai varo aiškų 
kylį Į komunistų tarptautinį sugy
venimą ir pretenduoja visai iš
stumti Maskvą iš vadovaujančių 
pozicijų; 7. Kubos Castro moka 
naudotis Maskvos pinigais, bet 
nieko aiškaus nesugeba duoti net 
ir Pietų Amerikos revoliucijų or
ganizavime.

Maskva yra priversta kovoti 
dviejuose frontuose: rytuose ir 
vakaruose, ir tai be aiškių laimė
jimų.

Laimėjimai erdvėse yra iliu
zinis dalykas, kainuojąs daug pi
nigo, bet teikiąs masėms pasiten
kinimo tik trumpam momentui, 
nes Amerika ir be gyventojų ali
nimo sugeba padaryti tą patį ge
riau ir sistemingiau. Taigi, pirma
vimo nėra.

Sov. Sąjunga slenka pamažu 
prie didelės krizės savo viduje. 
Seniau žmonės buvo maitinami 
pažadais ir didžiuliais revoliucijos 
laimėjimais ateityje. Jaunimas, 
išaugęs komunistinėje sistemoje, 
nesižavi pažadais. Jis norėtų nau
dotis realiai pasiektais laimėji
mais, kurių nėra. Vakarų ūkinė'ir 
visokia kita pažanga prasisunkia į 
Rusijos vidų ir veikia tą jaunimą 
neigiamai, nes jis mato, lygina ir 
prieina išvadų, labai nepalankių 
savo valstybinei ir kartu partinei 
vadovybei.

Kaikurie žinovai Vakaruose 
drįsta pranašauti, kad nauja revo
liucija Sov. Sąjungoj Įvyks už 5 
metu! L M. š.

STASYS DALIUS

KLB VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SKELBIMAS NR. 4
Vyr. rinkimų komisija savo š. žės mėn. 9 d. sprendimu, š. m. ge

ra. birželio mėn. 20 d. posėdyje gūžės mėn. 2 d. pravesti rinkimai 
suvedė gautus iš apylinkių rinki- KLB Windsoro apylinkėje buvo 
mų komisijų Vl-sios krašto tary- panaikinti. Nauji rinkimai šioje 
bos rinkimų duomenis. Kanadoje apylinkėje buvo paskelbti š. m. 
rinkimai įvykdyti 19-oje apylin- birželio mėn. 13 d., tačiau nepra- 
kių, kuriuose dalyvavo 1866 as- " 
menys. (11% daugiau kaip 1962 
m. rinkimuose).

KLB garbės teismo š. m. gegu-

gos primetė Europai ir pasauliui 
tai, kas užmuša tiesos sąmonę ir 
stumia žmoniją i klaikius klyst
kelius. Optimistinis racionaliz- ■ 
mas, pseudokrikščioniškasis na
tūralizmas, panteizmas, buržuazi
jos iškilimas, proletariato augi
mas, nacionalistiniai ir imperia
listiniai užsimojimai pajėgė įsi
sunkti į žmonių širdis, sugebėjo 
sujaukti krikščionybės tiesą ir 
jos tradicijas. Nors bandoma nu
rodyti, kad vadinamas modernu
sis pasaulis jau nustojo būti mo
derniu, tačiau tikėjimas, kad žmo
gus gali savo jėgomis pats save iš
ganyti, kad žmonijos istorija ga
li būti rašoma be Dievo, kad tau
tos ir valstybės pačios gali nu
spręsti savo likimą be jokios 
augštesnės jėgos — vis dar tebė
ra giliai Įsišaknijęs. Įkaitinta 
klasių kova, pinigais paperkamos 
idėjos, avantiūristų ir perkupčių 
dvasia tebešviečia augštai degan
čiais fejerverkais. Nuskriaustųjų 
raudos lieka be atgarsio, laisvo
sios valstybės nepajėgia galuti
nai pašalinti skurdo ir darbo nu
žmoginimo, negali atsitiesti viso
je savo galioje ir pasipriešinti iš
sikerojusiam blogiui.

Prancūzu kilmės kanadiečiai 
New Brunswick prov. pateikė 
dviejų kalbų ir kultūrų komisi
jai savo nusiskundimus bei pa
siūlymus. Jie reikalauja dau
giau teisių ir galimybių kulty- 
vuoti savo kultūrą. N. Bruns
wick provincijoje gyvena 225.- 
000 prancūzų kilmės kanadiečių.

FURNITURE LTD
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas Į namus pristatymas.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Domininkonų Tespublika
revoliucijų kraštas

“Šokantys vandenys”
šeštadienio vakarą paskyrėme 

aplankymui ir apžiūrėjimui Teat
ro Agua Luz. Tai vandens ir švie
sos teatras, rekomenduojamas vi
siems turistams būtinai aplanky
ti. Tūkstančiai galionų vandens 
kyla ir krinta stipriomis kaskado: 
mis tame teatre, garsių kompozi
torių sukurtų meliodijų ritme ir 
duoda nepamirštamą vaizdą besi
keičiančių šviesų žaisme, šie fon
tanai suprojektuoti inžinieriaus 
Carlos Buigas ir parodo tikrą is
panišką genijų suderinant van
dens-sroves, muzikos ritmą ir 
spalvingas prožektorių šviesas. 
Kaikas visa tai vadina dar “šokan
čiais vandenimis“.

Vėlokai vakare išvažiavome to 
teatro link. Netoli vandens teatro 
yra valdžios kazino ir ruletės loši
mų namai, kur užsukame pasižiū
rėti. Žmonių, prie kaikurių auto
matų labai daug susigrūdę, bet 
prie ruletės stalų vos po keletą^ 
Pasižvalgome i besisukančius ra
tus, bet savo laimės taip ir neiš- 
bandome. Grįžtame į amfiteatro 
formos rūmus, kurie talpina iki 
1000 susėdusių žmonių laukti 
programos pradžios. Kadangi šeš
tadienio vakare čia vyksta šokiai, 
tai privalomi bilietai Įėjimui, ku
rie kainuoja $3 porai. Apsirūpinę 
bilietais atsiduriame šio amfiteat
ro viduje. Teatras stogo neturi, 
tik sienas. Prie vandens fontanų 
pakiluma šokių aikštelei, aplinkui 
visur staliukai su kėdėmis publi
kai. Užpakalyje orkestro estrada, 
kur ši vakarą groja jūrininkų or
kestras.

Puošnūs šokėjai
Publika pradeda labai greitai 

rinktis ir momentaliai per kelioli
ka minučių visos vietos jau užim
tos. Dar stalų vienas kitas yra, 
bet kėdžių nebėra, todėl paaugliai 
pradeda džiauti kėdes nuo jau už
imtų stalų. Keista, kad į tuos šo
kius čia ateina ištisom šeimom 
kartu su mažais vaikais. Visi pa
sipuošę, vyrai su švarkais ir kak
laraiščiais, berniukai irgi su švar
kais — nepamatysi nei vieno 
vienmarškinio. Moterys ypač gra
žiai ir elegantiškai pasipuošusios. 
Kai orkestras užgroja, tai vyru
kai šauna prie merginų lygiai 
kaip Lietuvoje seniau kaimų va
karuškose, kad pasigriebtų' pir
mas norimąją šokėją, šokių aikš
telėje pasidaro tikras skruzdėly
nas, tiek daug šokančiųjų, šokiai 
visi ispaniški — nėra nei polkų,

nei valsų, o ir tvisto nieks nešoka. ’ nių.. Nebeilgai laukę palikome 
Pagarsėjęs meringue šokis yra šokančiųjų salę išsinešdami neuž

mirštamus Įspūdžius iš vandens 
ir šviesos teatro. Grįžtame į vieš
butį jau gerokai po vidurnakčio ir 
numigę keletą valandų ruošiamės 
į aerodromą ir tolimesnei kelio
nei į Haiti. Dar tamsoje ankstyvą 
rytmetį beveik visuomet pažadina 
ispaniškas šauksmas, panašus į 
Caribbean. Tai laikraščių išnešio
tojai tamsoje galingu balsu kvie
čia pirkti laikraštį. Anksti rytą 
keliant nebereikia ir žadintuvo,— 
tą pareigą atlieka laikraščių išne
šiotojai.

Atsisveikinimo kava
Prieš taksi atvažiuojant, į kam

barį atnešama paskutinį kartą 
mažuose puodukuose kava, kurią 
su pasigardžiavimu išgeriame. 
Saulei tekant, per bundantį miestą 
išvažiuojam į aerodromą. Ant gat
vių kampų jau būriuojasi anksty
vieji pardavėjai ir sutinkame bū
rius jojančių ant asiliukų užmies
tyje. Trumpas dirstelėjimas į pra- 
slenkančius pakelės krūmus, ak
menuotas vietoves bei sausros ge
rokai paliestą žemę. Kur nežiūri, 
visur nuskurdę, išdeginti saulės 
plotai. Tik kai kelias pasuka Kari
bų jūros pakrante, išvystame pal
mes, alsuojančias žaluma.

Netrukus atsiduriame aerodro
me, kur laukia nemalonumas — 
lėktuvas vėluoja, ir teks laukti iki 
pietų. Laukiame gerą pusdienį 
susikimšę laukiamoje salėje, 
braukdami prakaitą ir ilgesingai 
laukdami iš dangaus mėlynės nu
sileidžiančio plieninio paukščio. 
Tiktai mažieji vikrūs batų valyto
jai tuo vėlavimusi daugiausia pa
tenkinti: nebeliko nei vieno turis
to, kurio batai nežibetų, kitiems 
net ir po du kartus buvo patar
nauta. .. Pagaliau sulaukę lėktu
vo ištiesiam sparnus tolimesnei 
kelionei.

gavęs pradžią šioje saloje.
Paauglių pokštai

Įdomus dalykas vyksta prie sta
lų. Jauni vyrukai, 14 — 15 metų 
amžiaus, atėjus kelneriui užsisako 
gėrimus kaip ir suaugę. Nuo gre
timo stalo stebiu kaip jie atneštą 
romą geria pamaišydami su coca 
cola. Vėliau visi verčia kišenes 
dėdami pinigą sąskaitai padeng
ti. Prie kito stalo atsitinka Įdo
mesnis nuotykis. Toks pat būrelis 
jaunamečių užsisako gėrimus ir 
kelneriui .atnešus greit tuština 
bonką. Kol šokiui užgroja, lieka 
jau apytuštė bonka, o vyrukai 
nuo stalo jau nusiėmę. Atėjęs kel
neris veltui dairosi žiūrėdamas 
užmokesčio, bet jau nesulaukia 
grįžtančių... Lieka nepadengta 
sąskaita. Čia pinigų už atneštą gė
rimą nereikalauja, kol pats nepa
prašai sąskaitos. Prie kitų stalų, 
nuėjus svečiams šokti, atėję pus
berniai paskubom iš visos bonkos 
geria, kol suaugusieji tai pastebė
ję nuveja šalin. Pasirodo, chuli
ganų yra visur. Jie čia siaučia vi
sai drąsiai ir net akiplėšiškai.

Pasakiškas spektaklis
Pagaliau apie pusę dvyliktos 

švesos užgęsta, sutvyksta prožek
torių spalvingi ilgi šviesos liežu
viai, suūžia, sušniokščia vandens 
čiurkšlės, šaudamos i viršų. Per 
fontanų čiurkšles vanduo dideliu 
slėgimu veržiasi sudarydamas 
įvairias figūras ir pro vandens ūži
mo garsus prasiveržia melodijos 
ritmas. Pagal muzikos ritmą kei
čiasi fontanų čiurkšlių fantastiš
kos figūros, keičiasi prožektorių 
spalvos ir akys nespėja suimti 
neužmirštamo vaizdo. Gražu. Di
dinga. Neatpasakojama. Reikia 
matyti ir girdėti tą vandens, mu
zikos ir šviesos simfoniją. Reikia 
būti poetu ir dailininku, kad su
gebėtum tą neužmirštamą vaizdą 
perduoti ar atkurti popieriuje, ši 
šokančio vandens simfonija trun
ka tik penkiolika minučių. Ypač 
neužmirštamą Įspūdi paliko, kai 
aidint Štrauso valso melodijai 
fontanų vandens čiurkšlės Įmant
riai sukosi balerinų fantastiška
me šokyje. Ir kaip staiga užgeso 
šviesos, taip dabar staiga užside
gė ir dar kurį laiką girdėjosi tols
tantis vandens šniokštimas, kol 
užviešpatavo tyla. Tada tik visi at
sikvošėjome iš burtų pasaulio 
grįždami atgal Į pilną salę žmo-

Eil. nr. Pavardė, vardas Amž.' Profesija Apyl. Gavo bis.
1. Yčas Jonas 44 med. gydytojas Toronto 843
2. Ažubalis Petras 47 kunigas Toronto 809
3. Rinkūnaitė Giedrė 21 studentė Toronto 801
4. Kardelis Jonas 71 žurn. - laik. Montreal 780
5. Matulionis Jonas 67 teisininkas Toronto 775
6. Nagys Henrikas 44 dr. ph., rašyt. Montreal 736
7. Rinkūnas Antanas 56 mokytojas Toronto 735
8. Simanavičius J. Rob. 48 radijo pr. ved. Toronto 729
9. Lukoševičius Petras. P. 44 dr., agr. Montreal 695

10. Sungaila Juozas 46 med. gydytojas Toronto 686
11. Pacevičius Antanas 5Q med. gydytojas Toronto 681
12. Kairys Stepas 49 chemikas-vaist. Toronto 677
13. Staškevičius Jonas 28 kunigas / Toronto 674
14. Lelis Petras 60 inžinierius Toronto 647
15. Lukoševičiūtė Aušra 23 sekretorė Montreal 589
16. Aušrotas Vytautas 41 tarnautojas Toronto 571
17. Kuolas Augustinas 54 tarnautojas Toronto 554
18. čuplinskas Eugenijus 37 inžinierius Toronto 551
19. Beresnevičius Gint. 23 studentas Toronto 514
20. Šileika Andrius 21 studentas Toronto 496
21. Paplauskienė-Ramūn. 54 dr., pedagogė Ottawa 473
22. Skripkutė Liucija 37 buhalterė Hamilton 462
23. Čepas Silvestras 43 vet. gydytojas Toronto 461
24. Jurkus Algirdas 30 dr.,inžinierius Otawa 459
25. Judzentavičiūtė Vanda 35 valst. tarnautoja Toronto 453
26. Masionis Saulius 22 studentas Toronto 452
27. Staškevičius Rom. 21 studentas Toronto 450
28. Balčiūnas Gerardas 44 teisininkas Toronto 440
29. šemogas Jonas 53 med. gydytojas Montreal 439
30. Bakšys Stasys 51 darbininkas Hamilton 433
31. Liūdžius Antanas 54 notaras Hamilton 419
32. šipelis Vitalis 26 inžinierius Montreal 414
33. Bireta Vytautas 30 tarnautojas Toronto 401
34. Augaitis Petras 48 ūkininkas Delhi 397
35. Gustainis Jonas 43 tarnautojas .. Toronto 395
36. Pleinys Jeronimas 42 darbininkas Hamilton 395
37. Stanevičius Alfonsas' 23 studentas Hamilton 393
38. Poviliatis Bronius 57 dr., agronomas Delhi 386
39. Baršauskas Sigitas 22 mokytojas Montreal 385
40. Simanavičius Algis 36 tarnautojas Toronto 379
41. Otto Romualdas 29 ekon. tyrinėtojas Montreal 367
42. Januška Petras 48 ekonomistas Windsor 362
43. Sakalas Balys 50 ekonomistas Toronto 359
44. Miceika Vladas 50 ūkininkas Delhi 340
45. Strazdas Jurgis 58 statybininkas ■ Toronto 335
46. Kšivickas Jonas 55 superintendentas Hamilton 335
47. Jonynas Vyt. Aleks. 46 bibliotekininkas Montreal 335
48. Mileris Kazys 45 mokytojas Hamilton 328
49. Kaškelis Juozas 56 dr. ekonomistas Toronto 323
50. Balčiūnas Petras 45 mokytojas Toronto 321
51. Paškevičius Albinas 56 dipl. stat. inžin. Ottawa 317
52. Stepaitis Herbertas 47 buhalteris Toronto 305
53. Bumbulis Antanas' 43 darbininkas Toronto 299
54. Dargis Stasys 40 nekiln. turto agent Toronto 298
55. Vaidotas Vaclovas 70 pensininkas Toronto 292
56. Jasinevičius Juozas 49 inžinierius Toronto 285
57. Kaknevičius Kazys 39 darbininkas Toronto 285
58. Varanavičius Jonas 53 dipt ekonomistas Hamilton 270
59. Eimantas Leonardas 57 mokytojas London 268
60. Daniliūnas Eduardas 51 tarnautojas London 265
61. Barisas Vytautas 50 dipl. miškininkas Windsor 263
62. Abromaitis Mečys 41 mechanikas . Toronto 260
63. Bražukas Petras 46 braižytojas Toronto 253
64. Bastys Pranas 59 mokytojas Toronto 249
65. Krikštolaitis Juozas 44 mokytojas Hamilton 245
66. Lukšys Jonas 46 darbininkas Sudbury 243
67. Jurkevičienė Emilija 47 buhalterė Toronto 240
68. Kručas Juozas 47 darbininkas Sudbury 236
69. Saplys Bronius 44 statybos darbinink. Toronto 212
70. Butkus Jonas 46 tarnautojas London 211
71. Dvilaitis Juozas r 48 miškininkas Toronto 204
72. Tautkevičienė Valė 37 sąskaitininkė Windsor 201
73. Tamošauskas Liudas 58 tarnautojas Toronto 178
74. Balaišis Balys 51 technikas Windsor 138
75. Petraitis Viktoras 48 tarnautojas Toronto 130
76. Kizis Mykolas 50 prekybininkas Windsor 89

Vyr. rinkimų komisija, remda- (imtinai) išvardinti asmenys yra 
masi KLB Tarybos Rinkimų Tai- išrinkti į KLB Vl-ją krašto tary- 
syklių 48 — 50 §§, skelbia, jog bą. Nuo 31 nr. iki 76 nr. (imtinai) 
šiame sąraše nuo 1 nr. iki 30 nr. išvardinti asmenys lieka kandida- 
Montreal, tais.
1965 m. birželio 21 d. Vyr. rinkimų komisija

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767
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LIETUVIU VEIKĖJAI BERLYNE
Birželio 10—18 dienomis Va

karų Berlyne vyko antrasis pa-
Balandžio 24 d."Adolfas Vens- 

kus dalyvavo tarptautinės jaunų-
saulinis jaunųjų krikščioniu de- «lkrlksčl0nįll demokratų unijos

* ... vvVnnmAiA VAmitofA aacoatihaca
mokratų kongresas. Lietuviams 
jauniesiems krikščionims demo
kratams atstovavotokios sudėties 
delegacija: V. Bičiūnaitė iš Čika
gos, šiuo metu studijuojanti Pary
žiuje; M. Gailiušytė iš Klevelan- 
do, taip pat studijuojanti Pary
žiuje; dr. J. Norkaitis iš Stuttgar- 
to, Vokietijos ir A. Venskus iš 
Paryžiaus.

vykdomojo komiteto posėdžiuose 
Briuselyje, Belgijoje.

Gegužės 23—25 d. A. Venskus 
dalyvavo Europos jaunųjų kr. de
mokratų ir jaunųjų konservatorių 
darbo komiteto posėdžiuose Sto
ckholme, Švedijoje. Svarstytos 
Europos organizavimo problemos. 
Savo kalboje A. Venskus pareiš-
kė, kad Europa nesusidaro nei iš

Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

Darbas atliekamas 
sąžiningai

šešių arba penkiolikos tautų, bet 
jos sudėtin taip pat įeina ir Vidu
rio bei Rytų Europa su daugiau 
kaip 100 milijonų gyventojų.

Savo geografine padėtimi, kil
me, kultūra ir civilizacija V. Eu
ropai taip pat neatskiriamai pri
klauso ir Pabaltijo tautos. Tatai 
pabrėždamas, A. Venskus atkrei
pė dalyvių dėmesį Į tai, jog, kal
bant apie Europos organizavimą, 
visuomet reikia turėti prieš akis 
komunizmo pavergtąsias tautas, 
kurių neišlaisvinus ir neįjungus į 
bendrą Europos kūną, Europos 
organizavimas tebūtų tik dalinis 
ir jos vieningumą ardantis. P. V.



J\J e aimana, o veikla parodo žmogų — kas jis iš tikro yra.
x ” Todėl ir reikia ne bergždžių aimanų, o tikro rūpesčio, 

kuris jieškotų išeities ir tuo pačiu žadintų veiklom. Beprasmiška 
aimanuoti dėl sutinkamų sunkumų (jų vis daugiau teks sutikti!), 
nes tai nepadės jų nugalėti, J visus sunkumus tenka žiūrėti kaip į 
mums (ne kitiems) duodamus uždavinius, kuriems reikia jieškoti 
sprendimų. Tai, regis, aišku, bet kodėl nematome? Todėl,* kad 
leidžiame save dvasiškai suniekti tik karjerinės bei medžiagi
nės gerovės rūpesčiams, šie rūpesčiai viską nustelbia, ir jiems 
tikrai galo nematyti: tėvai vis dar “tebesikuriame” naujose sąly
gose, o vaikai vėl iš naujo turi “kurtis”. Visą laiką užimti ir am
žinai pavargę, dauguma nebeturime laiko “niekam kitam”, o iš 
tiesų — sau patiem kaip žmonėm. - Užmirštame, kad žmogiškoji
didybė remiasi ne egoistiniu užsidarymu, o tuo dvasiniu atviru- 

• mu, kuris žmogų veda į kitus žmones ir tHo pačiu į bendruome
ninius rūpesčius. Tautinis mūsų nykimas visų pirma atspindi mū
sų dvasinį nykimą. Todėl žadinti tautinę mūsų gyvybę tampa 
lygu žadinti mūsų dvasinę gyvybę. Šia prasme žmogiškosios ko
kybės, dvasinio mūsų vertingumo rūpestis yra lygiai visiems gy
vybiškai svarbus.

Renkamės savo kongresui didelių rūpesčių akivaizdoje, bet 
dėlto nesirengiame aimanuoti. Nemanome nuo tikrovės slėptis 
iliuziniu raminimusi, kaip nemanome grimzti į defetistines ai
manas. Žvelgsime tikrovei tiesiai į akis, kad juo aštriau suvoktu
me savo uždavinius mūsų idealų šviesoje. Tikrovė baimina tik 
tuos, kurie neturi idealo. Tikėdami savo didžiuoju idealu, į visas 

, sunkenybes žvelgsime kaip į garbingus uždavinius, kuriems 
ateitininkai esame pašaukti kaip katalikai ir kaip lietuviai. Likda- 

■ mi ištikimi tam, kas mums brangu, žvelgiame ateitin be baimės, 
o su tikėjimo viltimi.

DR .JUOZAS GIRNIUS 
Besirengiant VII-jam ateitininkų kongresui

SO

Sibirinių trėmimų ir Lietuvos okupacijos 25-tų metinių paminėjime jungtinis lietuvių cho
ras, diriguojamas muz. St. Gailevičiaus, išpildo St. Šimkaus kantatą “Atsisveikinimas su tė
vyne”. Nuotraukoje matyti tiktai dalis choro, kuriame giedojo apie 90 asmenų.
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

TRADICINIS “GINTARO” ARBA 
“DEBIUTANČIŲ” BALIUS, sureng
tas Čikagos Lietuvių Moterų Klubo, 
Įvyko birželio 19 d. South Shore 
Country Club patalpose, čia buvo 
pristatytos 8 mergaitės: Donna Bra
zis, Christine ir Jacquelin Miksis, 
Nancy Žebrauskas, Diane Kudirka, 
Maryeilen Waisnoras, Cheryl Gedu
tis, Patricia Murray (pavardes ir var
dus paliekame nesulietuvintus). Jos 
visos jau yra gimusios Amerikoj ir 
lietuviškoje veikloje labai mažai pa- 
sireiškusios. Merginų palydovais bu- 

- vo vaikinai — studentai iš lietuviš
kos “Gintaro” korporacijos.

Baliaus metu buvo šokama “Sadu
tė” (šoko pačios “debiutantės”) ir 
atlikta kita programa. Svečių tarpe 
matėsi nemaža lietuviškos “grietinė
lės” ir žymesnių atstovų iš 
kietiškos publikos.

Ši balių yra pasistengiama 
gerai išgarsinti lietuviškoje,
amerikiečių spaudoje. Pvz. birželio 
19 d. “Chicago Tribune” dienraštis 
Įdėjo bendrą visų “debiutančių” 
nuotrauką su aprašymu apie balių. 
Čia pažymima iš kur yra kilęs ba
liaus vardas, duodamos “debiųtan- 
čių” ir jo rengėjų pavardės ir kita. 
Tokiu būdu lietuviams daroma rek
lama, kurios mūsų politinės ar kul
tūrinės grupės labai retai 
kia.

ČIKAGOJE VIEŠĖJO 
SVEČIAS — iš Meksikos
ninkas Mykolas Aisenštatas. Jis čia 
lankėsi savo kelionės po Ameriką ir 
Kanadą metu. Iš Lietuvos jis išvyko 
1929 m. (prieš tai mokėsi Aušros 
berniukų gimnazijoj Kaune), dabar 
turi dideli restoraną ir kelionių 
agentūrą Mexico City, Meksikoje. Jo 
restoranas yra gerai žinomas užsie
niečių tarpe. Jis kvietė ir lietuvius, 
kurie Meksikoje vieši, užsukti ir pas 
jį pasisvečiuoti. Restorano vardas — 
“America”.

tarpe JAV, esą nepripažino ir nepri
pažįsta Lietuvos aneksijos.

ameri-

ne tik 
bet ir

Trupinėliai, kaip žvirgždai...
LEONTINA RIMVYDAITĖ

Ateitininkų kongreso išvakarėse
Labai maža naudos iš žinutės, 

kad solistas V. Verikaitis dalyva
vo keliose televizijos programo
se “Take Thirty”. Toji programa 
matoma beveik visoje Kanadoje 
ir, jei būtų apie tai pranešta iš 
anksto, daug kas būtų su malonu
mu ir gal net pasididžiavimu jos 
pasižiūrėję.

❖ ❖ ❖
. Įvairiom svetimom puošmenom 
nom mirga mūsų laikraščių skil
tys. čia nėra jokio pateisinimo ir 
neturi būti jokių nuolaidų. Jei 
susiduriame su žodžiu, kurio dar 
savo žodyne neturime arba neži
nome — aprašykime ji kitais žo
džiais ir skliausteliuose pridėki
me svetimąjį.

Jei spauda nenustos panašių 
klaidų dariusi, tai nesijuokime 
patys iš savęs ir nustokim rašę 
apie savo kalbos grynumą ir jos 
išlaikymą!

Visai neseniai buvo Skelbta, 
kad Kanados valdžia žada paramą 
tautinių grupių leidimams išleis
ti. Seka reikalaujamos sąlygos. 
“Leidinio turinys turi būti kana- 
diškas” — paaiškinta. O kaip su 
kalba? Ar tie leidiniai turi būti 
anglų ar tautinės grupės kalba 
parašyti? Tai atrodo vienas iš es
minių klausimų — tačiau nepa
rašyta.

❖ ❖ ❖
Daug yra mūsiškių, kurie gavę 

laikraštį pirmučiausia peržiūri 
paveikslus. Juk taip įdomu rasti 
seniai bematytų veidų. Malonu 
sužinoti, kad ten kažkur jie dir
ba, kruta. Bet kai žiūri į kokių 
aštuonių žmonių grupę, 6 po ja 
randi parašą “Jie išpildė progra
mą”, arba “Jie rūpinosi svečių 
pavaišinimu” — tai ir pasidaro 
pikta. Tie veidai, kaip ir mūsų, 
susenę, galvos baltos — nebepa
žįsti ... Kam tada ir i laikrašti 
dėti? *

Kartais žiūri į kokią grupinę 
nuotrauką ir, rodos, nėra nei vie
no pažįstamo. O kai paskaitai pa
vardes, randi, kad čia. štai, tavo 
bičiulio esama ... Ir džiaugies, ir 
savo šeimai rodai, ir, rodos, im
tum ir kalbintum seniai maty
tuosius ...

Aš nuoširdžiai prašau rašant 
moterų pavardes ir mergautines 
pridėti. Net kai apie jaunimo lai
mėjimus, pasisekimus rašoma, 
rašyti pvz. ne vien “Juozo ir Onos 
Baltrų”, bet “Juozo ir Onos (Ja- 
kaitės) Baltrų”.

Nesiskubinkim nutraukti ir 
taip jau per nuotolius irstančius 
ryšius su praeitimi. Nepagailė- 
kim dar to vieno kito žodžio pri
dėti , tas žiežirbėles palaikyti. 
Juk ir jaunimui įdomu, kai tėvas 
ar motina parodo laikraštyje sa
vo buvusių draugų, bendradarbių 
ar kitokių nuotraukas. Tai tuojau 
duoda progos ir papasakoti, kur, 
kada ir kaip buvo, čia D.P. sto
vykloje, čia Lietuvoje ... Tuo bū
du ir paprasto, kasdieninio gyve
nimo nuotrupos iš anų, brangių 
nepriklausomybės laikų, atgims
ta ir paveikslais stoja mūsų vai
kų vaizduotėje. Ir jie randa ko 
paklausti, ir mes randame ko at
sakyti.

Bet — sotus (didysis miesto 
brolis) alkano tolimojo brolio ne
atjaučia ... Jis ir sapne nesusap
nuoja, kad tu, pasiėmęs didina
mąjį stiklą, studijuoji didžiulės, 
lietuvių pilnos, salės nuotrauką! 
Veidai... Veidai... Tūkstan
čiais mylių ir trečia dešimtimi 
metų atskirti veidai!...

Laimingi, kurie galite lankyti 
lietuvių dailininkų parodas. Ta
čiau didelė dalis yra tokių, kurie 
turi tenkintis tik išsikirpdami į 
laikraščius dedamų paveikslų 
nuotraukas. Duodame jų savo 
vaikams nusinešti į mokyklas ir, 
apie meną kalbėdami, parodome 
jas savo pažįstamiems.

štai guli prieš mane pluoštas 
tokių iškarpų. Jos skiriasi nuo ki
tų (kurių turiu daug daugiau) tuo, 
kad nei prie vienos nėra kūrėjo^ 
dailininko pavardės! Gal aš pri
valau jas žinoti, atsiminti, bet, de
ja, užmiršau. O kaip sužinos tie, 
kurie tų originalų niekad nėra 
matę?

Tai — “Laisvės kovų dieno
mis”, “Karininko Juozapavičiaus 
žuvimas”, “DLK Gedimino bius
tas”, “Vytautas prie Juodųjų jū
rų”, “Jaunimo parkas Vilniuje” 
ir daug kitų. Po kitais po eilėraš
čio posmelį parašyta. Gi skulptū
ros “Tremtinių motina” turiu 
net kelias iškarpas, o skulpto
rius visur tik “tremtiniu” tevadi- 
namas. Dar įdomiau. Turiu tris 
iškarpas Teisingumo Rūmų Kau
ne. Po viena parašas teisingas. 
Po antra — “Lietuvos Banko Rū
mai”, o po trečia — “Seimo Rū
mai”. ..

Pristatydami visuomenei žmo
gų, sakote jo vardą ir pavardę. 
Pristatydami skaitytojams kūrinį, 
turite dėti teisingą jo pavadinimą 
ir dailininko - kūrėjo vardą bei 
pavardę. : '

Dažnai pasitaiko skaityti pra
nešimą, kad pvz. Jonas Jonaitis 
vedė anglę, ar italę, ar panašiai. 
Visos anglės, italės ir visų kitų 
tautybių moterys, kaip ir mes vi
si, turi vardus ir pavardes. Norė
dami pažeminti kitus — žemina
me tik save. Tas pat, žinoma, ir 
kitataučiui, už kurio išteka lietu
vaitė.

“Nebeužtvenksi upės bėgimo” 
— sakė Maironis. Taip, nebeuž
tvenksi, Į kurią pusę ji bebėgtų... 
Tačiau keista, kad vienu atveju 
žmogus paniekinamas nesitei
kiant paminėti net jo vardo, o iš 
kitos pusės, kitų mišrių šeimų 
nelietuviškoji pusė garbinama ir 
keliama į padanges. Girdi, tas ir 
tas, toks ir toks Ifetuvių draugas 
labai Lietuvą pamilo ir t.t. žino
ma, prie tokių pavardžių turi bū
ti priedas — “profesorius”, “in
žinierius” ar koks kitoks.

Ir ką gi gauname? Kaip toje 
šeimoje, kur tėvas siunčia sūnų 
prie dura pasakyti atėjusiam sve
čiui, kad jo (tėvo) nėra namie, o 
po valandos baudžia tą patį sūnų 
už melavimą.

Pažiūrėkime į šią problemą iš 
kitokio taško.
Meilė akla. Taip susidėstė gyve

nimo sąlygos. Taip pats gyveni
mas pakrypo. Ar tos sąlygos ir 
erškėčių atnešė — mes nemato
me ir nežinome. Gal už tai visą 
gyvenimą bus mokama. Brangiai. 
Širdies krauju ir sielvartu moka
ma ...

Tuo tarpu kitas lietuvis, Lietu
vos žemėje gimęs, joje išaugęs ir 
išsimokslinęs lietuvis, išnešęs sa
vo kailį į tūkstančio galimybių 
kraštą, ima bodėtis savo vardo* 
ima jo gėdytis... Kyla ndras sa
vas plunksnas nusimesti ir pasi
puošti svetimomis. Jis šaltai 
svarsto ir šaltai apsisprendžia nu
plėšti nuo savęs savo kilmės eti
ketę, sudeginti nueitus tiltus, už
maskuoti savo kraujo ryšius su 
vergijos pančiuose merdinčia mo
tina ... Ir pasaulyje, lyg burti
ninko lazdele pamojus, atsiranda 
žmogus, kaip ką tik išperėtas 
apuokas, kuris vakar dienos ne
beturi, o rytojus nežinia kaip jį 
sutiks.

Karys, vykdąs savo pareigas, 
gali suklysti, gali kartais nepa
klusti, bet karys, sąmoningai per
ėjęs tarnauti po svetima vėliava, 
ne tik nustoja visų savo teisių, 
bet yra persekiojamas ir baudžia
mas. Rašant apie tokius vertėtų 
ir jų iš tėvų paveldėtoji bei išsi
žadėtoji pavardė pridėti.

Pasikalbėjimas su Ateitininkų Kongresui Rengti Komiteto pirmininku dr. J. Sungaila 
stingimas vietoje reiškia mirtį. 
Ateitininkija yra gaivalinga ir kū
rybinga, nes idealai randa daug 
palankaus atgarsio mūsų jauni
me. Tie, kurie dalyvaus šiame 
kongrese, turės progos įsitikinti. 
Mes nesame dar užmiršę mūsų 
energingojo vado a. a. dr. K. 
Pakšto šūkio, -mesto ateitininki
jai: “Pasukime gyvenimo laikro
dį šimtu metų pirmyn”.

Ryšium su artėjančiu kongresu 
ko jūs pageidautumėte iš lietu
viškos visuomenės, ypač toron
tiškės?

— Toronto lietuviškajai visuo
menei norėčiau priminti, kad šis 
septintasis Ateitininkų Federaci
jos kongresas rengiamas Toronte, 
yra ne našta, bet didelė privile
gija. žinoma, kartu su privilegija 
ateina ir pareiga. Toronto lietu
viu kolonija priima jau antrą di
delio masto apimantį visą laisvą
jį pasaulį lietuvišką įvykį, Prieš 
porą metų įvykęs PLB seimas iš
kėlė Toronto, o kartu ir Kanados, 
lietuvišką koloniją ir pristatė mus 
ne tik visai lietuviškai išeivijai, 
bet ir Lietuvoje pasilikusiems 
mūsų broliams, kaip susiklausiu
sią, vieningą, gaivalingai lietuviš
ką bendruomenę. Šis kongresas 
mums taip pat yra didelės reikš
mės įvykis.* Pasinaudokime šio 
kongreso teikiamomis privilegijo
mis ir aktyviai dalyvaudami viso- 

eina pagrindiniu šūkiu: “Atviry- se programos dalyse, kurios vi- 
bė laikui, ištikimybė idealui”. Di- siems yra atviros, parodykime, 
desnė dalis programos diskusinių vėl savo svečiams, kad tebesame 
temų ir palies šį klausimą. Su- verti savo gero vardo. A. K.

— Sakykite, Pirmininke, kaip 
sekasi kongreso rengimo darbai 
ir kokios yra būdingesnės šio 
kongreso programinės detalės?

— Kongreso parengiamieji 
darbai vyksta pagal numatytą 
planą be jokių sutrikimų. Kaip 
jau ir skelbta, kongresas prasidės 
liepos 3 d., šeštadienio rytą 9 v. 
Toronte, Prisikėlimo par. salėje. 
Visa diena praeis ideologinių dis
kusijų ženkle. Tik vakare turėsi- 
sime literatūros vakarą ir kon
certą, po kurio seks ir pasilinks
minimas. Sekmadienį pradėsime 
pamaldomis 11 vai., .o po pietų 
bus iškilmingas posėdis, vakare — 
užbaigiamasis banketas. Kongre
so esminė programos dalis, be 
abejonės, yra ideologiniai svars
tymai, kurie ir sudaro pačią 
kongreso esmę — jo turinį. Ne
norėčiau sumažinti nė literatūri
nės bei muzikinės dalies, kurios 
taip pat bus turtingos ir, neabejo
tinai, įdomios, juo labiau, kad mu
zikinėje dalyje bus išpildyti visai 
nauji, specialiai šiam kongresui 
parašyti, mūsų jaųno_ iškilaus 
kompozitoriaus Dariaus Lapinsko 
kūriniai, o literatūrinė dalis bus 
taip pat atlikta visai nauja forma.

— Iš darbų apimties lyg ir at
rodytų, jog šis kongresas yra dau
giau teorimo pobūdžio. Ar jums 
neatrodo, kad tokią didelę progą 
pritiktų panaudoti ir mūsų tauti
nei propagandai svetimųjų tarpe?

— Tautinė propaganda šian
dien, be abejonės, mums yra be 
galo svarbus reikalas, tačiau ne
manyčiau, kad jos mes stokoja
me. Kartais galima net suabejoti, 
ar tai propagandai mes nepaau- 
kojame perdaug, skriausdami pa
tys save. Nerdamiesi iš kailio 
pasirodyti prieš kitus, neretai 
pradedame susmulkėti ir net su
siniveliuoti. Nereikia užmiršti, 
kad esame atsakingi už savo jau
nosios kartos išauklėjimą tiek lie
tuviškoje dvasioje, tiek ir augš- 
tame moraliniame lygyje. Taigi, 
reikia ir mums patiems didesnių 
įvykių, kaip suvažiavimų, kongre
sų, didelių švenčių ir t.t. šis sep
tintasis Ateitininkų kongresas ir 
bus daugiausia skirtas mums pa
tiems, ypač jaunajai kartai, nes 
programą išpildys daugiausia 
jaunesniosios kartos ateitininkai. 
O .klausimai, kuriuos diskutuosi
me ir nagrinėsime kongreso me
tu, yra reikšmingi ir svarbūs ne 
tik ateitininkijai, kaip ideologinei 
organizacijai, bet lygiai svarbūs ir 
visai lietuviškai visuomenei. Mo- 

, ralinis mūsų priaugančiosios kar
tos lygis nėra juk vien ateitinin
kų sielvartas — tuo klausimu juk 
sielojamės visi. Taigi, ir šis kong
resas turės daug reikšmės visai 
lietuviškai visuomenei, ypač jau
najai kartai.

— Organizacijos principai yra 
nekeičiami, betgi organizacinė

Dr. Juozas Songaila, Ateitininkų 
Kongresui Rengti Komiteto pir
mininkas
veikla, jos objektai ir metodai 
laikas nuo laiko gal ir turėtų būti 
peržiūrimi. Kaip Jums atrodo, ar 
ateitininkiškoje veikloje nieko 
nėra keistino, ypač turint galvo
je ateitininkijos amžių ir dabarti
nės tremties uždavinius?

— Nėra abejonės, kad turime 
derintis prie laiko, vietos ir kitų 
aplinkybių reikalavimų. Šis Atei
tininkų Federacijos kongresas ir

Sv. Antano gimnazijos abiturientas Gintautas Miceika iš Simcoe, 
Ont. gauna iš vysk. Pr. Brazio rankų diplomą. Šalia T. Gabrielis 
Baltrušaitis, gimnazijos direktorius

TRYS ŠIMTAI SVEČIU LIETUVIU GIMNAZIJOJ
ABITURIENTŲ IŠLEISTUVES
Birželio 11 d. į Tėvų pranciš

konų centrą Kennebunkporte 
pradėjo rinktis svečiai iš Kanados 
ir JAV dalyvauti šv. Antano 
gimnazijos VI abiturientų laidos 
išleistuvėse. Vėlai vakare įriedė
jo ir didžiulis autobusas iŠ Niu
jorko. Iki šiol buvę tušti vasaro
tojų namai prisipildė į iškilmes 
atvykusiais svečiais. Jų susidarė 
apie 300.

Birželio 12 d. rytą 10 vai., vie
nuolyno koplyčioje prasidėjo iš
kilmingos Mišios; kuriose, be abi
turientų, dalyvavo ir visa gimna
zija, mokinių tėvai ir jausūs sve
čiai. Mišias atnašavo J. E. vysk. 
Pr. Brazys, MIC. Jam asistavo T. 
Steponas, OFM, ir T. Juozapas, 
OFM. Savo turiningame pamoks
le vyskupas P. Brazys pažymėjo 
Dievo vaidmenį žmogaus gyveni
me ir išreiškė viltį, kad išeiną į

SV. ANTANO GIMNAZIJOJE KENNEBUNKPORTE, MAINE 
gyvenimą abiturientai neapvils 
mūsų nei lietuvybės, nei katali
kybės atžvilgiu. Pamaldų metu 
giedojo gimnazijos choras, veda
mas T. Bernardino Grauslio. Mie
la buvo matyti visus mokinius 
priimant Komuniją.

Mišioms pasibaigus, išpuošto
je gimnazijos salėje abiturien
tams buvo įteikti gimnazijos bai
gimo diplomai. Atsisveikinimo 
su abiturientais žodį pirmiausia 
tarė gimnazijos rektorius, lietu
vių pranciškonų provincijolas T. 
Leonardas Anriekus, OFM. Pasi
džiaugęs gimnazijos nuveiktais 
darbais mokslo ir auklėjimo sri
tyse, rektorius pabrėžė: “Mūsų 
mokinių tėvai niekad nesiskun
dė, kad mokykla toli, kad susida
ro ypatingos išlaidos, kad reikia 
iš namų išleisti sūnų..Savo 
atsisveikinimą abiturientams už-

susilau-

RETAS 
prekybi-

AMERIKOJE SU SOVIETŲ SĄ
JUNGOS KREPŠINIO KOMANDA 
neseniai viešėjo ir jaunas lietuvis, 20 
m. amžiaus, Modestas Paulauskas iš 
Kauno. Jis čia žaidė pagrindiniame 
rinktinės penketuke ir paskutinėse 
dvejose rungtynėse St Louis mieste 
prieš Amerikos rinktinę laimėjo dau
giausia taškų. Su juo įvairiose vieto
se buvo susitikę ir kalbėjosi nemaža 
lietuvių. Paskutinėse rungtynėse St 
Louis miest e sovietinė krepšinio 
rinktinė buvo piketuojama plakatais 
ir lapeliais. Nuvykę iš Čikagos lietu
viai žiūrovai parsivežė lapelių, ku
riuose yra aiškinamas komunistinis 
sporto supratimas, sovietinis “kultū
rinis bendradarbiavimas” ir kt Iš
kelta mintis, jog sovietinėse rinkti
nėse yra daug estų, lietuvių ir lat
vių žaidėjų, kad šios tautos niekada 
nebuvo ir nebus rusais, ir kad šios 
valstybės buvo brutališkai okupuo
tos ir jėga inkorporuotos į Sov. Są
jungą. Lapeliuose aiškinama, kad iš 
Sov. Sąjungos atvykusieji sportinin
kai yra labai griežtoje savo “ganyto
jų” priežiūroje ir jiems neleidžiama 
susipažinti su tikruoju Amerikos gy
venimu. Lapelius dalino amerikie
čiai jaunuoliai. Jų grupė buvo pasi
vadinusi “Free Friends of the Cap
tive Nations” vardu.

MIRTIS VIS RENKA MŪSŲ TAU
TIEČIUS, kurie yra vienokiu ar ki
tokiu būdu nusipelnę lietuviškoje 
veikloje. Birželio 21 d. iš gyvųjų tar
po pasitraukė pedagogė, istorikė 
ONA KRIKŠČIŪNIENĖ—PETRAUS
KAITĖ. Ji prieš nepilnus 2 mėn. 
minėjo 70 m. amžiaus sukaktį. Velio
nė buvo gimusi Šiauliuose. Pedago
giką ir istoriją studijavo Friburge, 
Šveicarijoje, 1918-1922 m. Po to 
dėstė Šiaulių gimnazijoje, Kauno 
meno mokykloje; išeivijoje mokyto
javo Detmoldo, Pinnebergo gimnazi
jose ir Čikagos Augštesniojoje Litua
nistikos mokykloje, Čikagoje. Darba
vosi įvairiose lietuviškose organizaci
jose, rašė liet, spaudoje. Jos vyras 
Jurgis Krikščiūnas buvo Lietuvos 
žemės ūkio ministeriu.

O. Krikščiūnienė Amerikoje pali
ko sūnų Gytį, dukteris — D. Karužie
nę, J. Janonienę, seseris 
Patrauskaitę, Sofiją Graužinienę. Lie
tuvoje liko motina Eleonora Petraus
kienė ir kiti artimieji. Palaidota bir
želio 24 d. šv. Kazimiero kapinėse.

Ėmiliją

Čikagos didžioji amerikiečių spau
da, kuri šiaip gana nerangiai infor
muoja apie Lietuvą bei jos žygius už 
laisvę, ryšium su Lietuvos okupaci
jos 25 metų sukaktimi, padarė išim
ti. ši kartą vedamąjį įdėjo “Chicago 
Sun - Times” dienraštis birželio 16 
d. nr. Straipsnyje “Lithuanians Live 
In Hope” pažymėta, jog prieš 25 m. 
į Lietuvą įsiveržė raudonoji armija, 
kuri perėmė nepriklausomos Lietu
vos valdymą, čia nupasakojami ir 
tolimesni įvykiai, susiję su Lietuva 
ir kitomis Pabaltijo valstybėmis. Iki 
1952 m. Lietuvoje vykęs partizani
nis pasipriešinimas prieš rusus. Taip 
pat rašinyje paminėtas žuvusioms pa
gerbti surengtas koncertas McCor
mick pastate birželio 13 d., kuriame 
dalyvavo daug Čikagos konsulinio 
korpuso narių. Daug valstybių, jų

VIKTORIJA IR STASYS OREN- 
TAI yra savininkai naujos lietuviu 
meno galerijos — “69 Art Galery”, 
kuri prieš mėnesi laiko buvo atida
ryta Čikagos Marquette Parke (2612 
W. 69 St.), ši galerija pavadinta pa
gal gatvės numeri, kurioje ji yra 
įkurta.

Apsilankius šioje galerijoje, teko 
nustebti jos didumu ir paveikslų gau
sumu. Galerijai yra naudojamos 
anksčiau buvusios banko patalpos, 
kurias dabar Įsigijo naujieji galerijos 
savininkai čia savo kūrinius jau yra 
išstatę apie 20 dailininkų, kurių da
lis yra iš jaunųjų tarpo, bet jau spė
jusių pasireikšti parodose ir kitur. 
Tai N. Banienė, Z. Sodeikienė, P. 
Aleksa, G. žumbakienė, Sesuo Mer
cedes ir kiti. Iš vyresniųjų čia iš
statyti kūriniai: A. Varno, A. Rukš
lelės, č. Januso, V. Kasiulio ir kt.

Savo pobūdžiu galerija yra-vienin
telė lietuvių Įstaiga Čikagoje. Savi-, 
ninkai džiaugiasi, kad per kelias sa
vaites ją spėjo aplankyti šimtai žmo
nių ir jau buvo parduota paveikslų. 
Tačiau jie nesitiki padaryti “biznio” 
— galerija buvo įsteigta ne tuo tiks
lu. Kadangi abu savininkai yra seni 
meno mėgėjai, tai jiems meno kū
riniai buvo ir yra prie širdies.

Pats St. Orentąs šiuo metu turi ki
tą pagrindini užsiėmimą — audinių 
(minkų) auginimą. Kailinių žvėrių 
ūkį jis yra turėjęs ir Lietuvoje (Jur
barke) ir čia, Amerikoje, ilgą lai
ką yra vadovavęs minkų auginimui. 
Ir dabar galerijoje viename kamba
ryje yra išstatyti minkų pavyzdžai. 
Geresnės rūšies minkų apsiaustas su 
pasiuvimu kainuoja apie S3.000. Vie
nas audinės išdirbtas kailiukas kai
nuoja apie $30. Vidutinio dydžio mo
ters apsiaustui reikia apie 50 tokių 
kailiukų.

šalia nepelningo paveikslų verslo, 
Orentai turi “Spartos” rašomųjų 
mašinėlių ir “Telefunken” radijų 
atstovybes.

baigė žodžiais: “Eikite į platesnį 
gyvenimą su giliu tikėjimu, 
mokslo ilgesiu, lietuvybės meile.” 
Trumpą atsisveikinimo žodį pasa
kė gimnazijos dir. T. Gabrielis 
Baltrušaitis, OFM. Abiturientus 
pasveikino taip pat J. E. vysk. 
Pr. Brazys, primindamas, kad 
Lietuvai laisvę Dievas suteiks, 
jei mes kiekvienas atliksime sa
vo, kaip lietuvio, paskirtį emigra
cijoje.

Atestatus iš vyskupo rankų ga
vo 11 abiturientų, tarp jų 2 ka- 
nadiškiai — Leonas Klimaitis iš 
Hamiltono ir Gintautas Miceika 
iš Simcoe, Ont. Baigusiųjų vardu 
atsisveikinimo su gimnazija žodį 
tarė R. Ramonas.

Po iškilmingo akto ėjo trumpa 
meninė dalis. T. Bernardino ve
damas choras padainavo liaudies 
dainų, o skudučių ansamblis pa-

demonstravo, kaip paprastos me
dinės dūdelės gali atlikti sudėtin
gas melodijas. Po to I klasės mo
kiniai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais, dailiai pašoko “Mikitą” 
ir “Rugučius”. Meninė dalis baig
ta Tautos himnu.

Po trumpos pertraukos visi su
sirinko į salę pietums, kurių iš
kilmingumas derinosi su visa die
nos nuotaika. Saulei slenkant va
karop, iš gimnazijos kiemo riedė
jo paskutinieji automobiliai, ga
lutinai išsiveždami jaunuolius, 
kuriems lietuvių gimnazija per 
ketverius metus buvo tapusi lyg 
antrąja tėviške. Tą pačią dieną 
išsiskirstė namo ir kiti mokiniai 
iki sekančiu mokslo metų pra
džios rudeni. Dalyvavęs

Šveicarai ir vokiečiai 
apie mus

Viename rimčiausių Vakarų 
pasaulyje plačiai skaitomų dien
raščių, “Neue Zuercher Zeitung” 
birželio 15 d. (tarpt, laida nr. 
162) įdėtas dr. Alberto Geručio 
straipsnis “Pabaltijo valstybės so
vietų junge”. Straipsnis paskelb
tas išskirtinoje vietoje, 2 psl., ša
lia svarbiųjų tarptautinės politi
kos žinių. Dr. Gerutis plačiai at
pasakoja įvykius privedusius prie 
Rytų Europos padalinimo. Palie
tęs Lietuvos okupavimą, sovieti
nio režimo įvedimą, nacių okupa
ciją, Gerutis pabrėžia, kad Pabal
tijo valstybės daugiausia nuken
tėjusios nacionalsocialistų ir ko
munistų valdžioje. Toliau aprašy
ti sovietų įvykdyti išvežimai, taut- 
žudystės veiksmai, gyventojų 
skaičiaus mažėjimas, pirverstinis 
ūkio sukolektyvinimas, intensy
vus pramoninįmas, kuriuo sie
kiama spartinti’rusiškojo elemen
to kolonizaciją. Pabaltijo kraštai 
pradėti intensyviai rusinti ir ru
sifikacijos politika nuolat plečia
ma.

(Nukelta | 4 psl.)

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdHos regfertraqta nirtfiralang gydymo Uęttrrišk* 
įvairūs spinduliai, elektriniai fr Ariniai rankų tnaaažai; spindulinės ir 

garrĮ vonios. Gydomieji Judesio! fcr psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.DRAf.NPt
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© PAVERGTOJE miJE
jams objektyviai meniškai atvaiz
duoti gyvenimo tikrovę, buvo pri
rašyta nemaža anemiškų kurinių, 
tačiau jokią gyvenimo sferą atspin
dinti literatūra nebuvo tokia skurdi 
(su mikroskopinėmis išimtimis), 
kaip literatūra, iš tikrovės lakavi- 
mo viršūnių apžvelgianti kolūkinį 
kaimą. Ypač tai buvo ryšku lietu
vių ir apskritai visų Pabaltijo res
publikų literatūrose, nes, rašant 
apie kaimą, draskoma kruvinos kla
sių kovos ir dramatiškiausių vidi
nių prieštaravimų, menkiausia fal
šo gaida kurtinančiai rėžė au
sis...” Kolchozinio kaimo proble
ma dar ir šiandieną nėra išspręs
ta: Atsiranda kritikų, kurių
pasiklausius susidaro įspūdis, kad 
problema — vienadienis reiškinys, 
taigi tuo pačiu trumpalaikis bus ir 
problematinis grožinės prozos kūri
nys, — jis nueis į archyvą su iš
spręsta problema. Vienas kritikas, 
pavyzdžiui, teigia, jog, sakysim, 
toks kukurūzų klausimas nebeaktu
alus, nes partija pasmerkė seną va
dovavimo stilių, suteikdama plačią 
autonomiją kolūkiams. Aišku, to
kios protingos direktyvos žymiai 
palengvina problemos sprendimą, 
bet mechaniškai jos dar neišspren
džia. Prisiminkim 55-uosius metus, 
kai irgi buvo pasmerkta ūkinė pla
navimo iš viršaus politika. O prak
tikoje kas pasirodė? Net šiandien, 
jau po to, kai partija dar griežčiau 
užakcentavo kolūkinės demokrati
jos klausimą, kai kur itin aštriai 
pasireiškia senojo vadovavimo sti
liaus recidyvai. Tebegyva per ei
lę metų įsigėrus į kraują nepasitikė
jimo masėmis dvasia, bijomasi, kad 
nesužlugtų gamybiniai planai. To
kių rajonų šeimininkai, kurie buvo 
įpratę per jėga išplėšti iš kolūkių 
produkciją, šiandien labai netvirtai 
jaučiasi ir kartais stengiasi 
jais” metodais apeiti partijos 
dymus...”

JAMBAI LIETUVOS 
PAVERGIMUI

Lietuvos pavergimo 25 m. sukak
ties minėjimas pradėtas vadinamuo
ju poezijos pavasariu Palemone,

rių. Magnetofono juostoje buv. Ka
ro muzėjaus varpams paskambinus 
B. Dvariono dainą “Prie Nemuno 
kitas išaušo jau rytas”, propagan
dinę poezijos šventę atidarė Kau
no miesto vykdomojo komiteto pir
mininko pavad. J. Narkevičiūtė. 
Kalbėjo maskvietis poetas D. Sa
moilovas, Rašytojų S-gos valdybos 
pirm. E. Mieželaitis, ukrainiečių 
poetas V. Byčko, JAV “pažanguo- 
lis” J. Gasiūnas, čekų žurnalistas 
M. Jungmanas. Kauno vykd. komi
teto pirm. J. šerys įteikė prizą už 
geriausią poezijos kūrinį poetui J. 
Marcinkevičiui. Koncertinę progra
mų atliko Kauno politechnikos in
stituto ansamblis “Nemunas”. Iš 
magnetofono juostos buvo perteik
ti S. Nėries žodžiai, o Kauno savi
veiklininkai padeklamavo L.Giros, 
V. Montvilos ir S. Nėries eilėraš
čių, garbinančių 1940 metus. Muzi
kinę programą užbaigė Kauno J. 
Gruodžio muzikos technikumo 
moksleiviai, padainuodami eilę lie
tuvių “tarybinių” kompozitorių dai
nų. Lenino premija praturtintas E. 
Mieželaitis uždegė poezijos pavasa
rio aukurą. Panašaus pobūdžio ko
munistinės apeigos - jambai Lietu
vos pavergimui — įvyks ir kitose 
Lietuvos vietovėse.

Hamiltono Jaunimo Centro patalpas šventina vietinės vyskupijos generalvikaras mons. Hinchey, da
lyvaujant vysk. V. Brizgiui, mons. dr. J. Tadarauskui, visai eilei kunigų ir daugybei pasauliečių.

Nuotr. A. Juraičio

g HAMILTON*
TAUTOS FONDO skyrius tebėra 

judrus, kaip ir visuomet. Jis kasmet 
sutelkia žymias sumas lėšų Lietuvos 
laisvinimo akcijai. Vienas Fondo lėšų 
telkimo būdas — tradicinė gegužinė 
Burlingtono Brant Inn. Šiemet ji ren-

O LIETUVIAI PASAULYJE
zimierinėse! Gražiai išsilaikiusios 
lietuviškos pavardės.*— saky
davęs a. a. prof. K. Pakštas, kuris 
ir pats tenai jau guli greta su ki
tais lietuviais Čikagoje šv. Kazi
miero kapinėse.

ALFONSĄ DAUKŠIENĖ, 87 me
tų motina, gyvenanti Lenkijoje, įieš
ko savo sūnaus, buv. Lietuvos ka
riuomenės kapitono Jono Daukšos, 
prieš keletą metų gyvenusio Čika
goj; prašo žinančius atsiliepti čiuo 
adresu: Rev. J. Zasas, 324 Sheri
dan Ave. , Albany, N.Y. 12206.

ITALIJOJ GYVENUSIŲ LIETU
VIŲ SUVAŽIAVIMAS rengiamas š. 
m. rugsėjo 4 d. Čikagoje. Data pa
rinkta per ilgą savaitgalį, kad iš to
limesnių vietų galėtų atvažiuoti. Ant 
rytojaus “Draugo” išvažiavime bus 
progos susitikti daugiau draugų bei 
pažįstamų. Visais suvažiavimo rei
kalais rašyti: Zenonas Krasauskas 
4602 So. California Ave., Chicago, 
HL 60632, USA.

KOLCHOZAS IR LITERATŪRA
“Kaimo kryžkelėje” autorius Jo

nas Avyžius “Liter, ir Mene” pa
skelbė dėmesio vertą rašinį “Pro
blemos, kurias reikia spręsti”. Jis 
nusiskundžia stoka geru knygų, 
vaizduojančių kolchozinį kaimą: 
“... Asmenybės kultas ir jo pagim
dytos įvairios kampanijos bei lite
ratūrinės ‘teorijos’ trukdė rašyto-

“nau- 
nuro-

Kst.

Koncertas, palikęs neužmirštamą įspūdį
Lietuvos laisvės kovotojų at

minimui pagerbti birželio 13 d. 
Čikagos lietuvių opera McCor
mick Place patalpose atliko kom- 
poziotriaus G. Verdi “Requiem” 
ir Br. Markaičio “ Vilniaus var
pus”. Į erdvią salę suplaukė tau
tiečiai ne tik iš Čikagos, bet ir iš 
Niujorko, Vašingtono, Klevelan- 
do, Pitsburgo, Detroito, Toronto 
ir t.t. Didžioji McCormick salė 
buvo užpildyta nuo paskutinio

ir juodas vyru apdaras. “Vilniaus 
varpuose” choristės buvo pasi
puošusios margaspalviais tauti
niais drabužiais, o vyrai juodom 
eilutėm. Su choru giedojo solis
tai: Pr. Bičkienė, A. Giedraitie-

giama birželio 30 d., t. y. Dominijos 
Dienos išvakarėse. Pradžia 7 v. v.

MIESTO TARYBA skelbia prokla
maciją lenkų ir ukrainiečių tautinių 
švenčių proga. Tikimasi, kad ir lietu
viai gaus tą privilegiją ryšium su Va
sario 16, kuri galėtų būti paskelbta 
“Lithuanian Day”.

JONAS DIDŽIOKAS jau daug metų 
turi kino teatrą. Iš Lietuvos atvykęs 
prieš 35 metus. Atostogas su žmona 
praleidžia Floridoje, Bahamų salose 
ir kitur. Jo sūnus J. Didžiokas pradžio
je dirbo kartu su tėvu, bet vėliau per
ėjo į savarankišką verslą toje pačioje 
srityje.

JAUNIMO CENTRO šventinimo iš
kilmės praėjo labai sėkmingai — da
lyvavo daug hamiltoniečių ir svečių. 
Parapijos klebonas, komitetas, choras, 
organizacijos ir paskiri asmenys uo
liai dirbo, kol paruošė istorines iškil
mes, kurias nufilmavo p. Žukauskas. 
Dabar, pastačius Jaunimo Centrą, pra
sideda jame gyvenimas. Pirmas dides
nis lietuvių ir kitų pabaltiečių susibū
rimas JC patalpose įvyko briželio 27 
d. Po jo seks kiti, ypač po vasaros 
atostogų. Organizacijos planuoja jau 
dabar savo parengimus.

AV PARAPIJOS CHORAS, vado
vaujamas sol. V. Verikaičio, turėjo 
net dvi išvykas: Toronte dalyvavo 
jungtiniame St. Šimkaus kantatos iš
pildyme, o St. Catharines mieste atli
ko dalį programos Joninių šventėje.

K. L. Kat. MOTERŲ DRrJOS Ha
miltono skyrius, vad. p. Norkienės, ak

tyviai dalyvauja parapijos gyvenime. 
Valdyba ir narės ypač uoliai dirbo 
ruošiant JC šventinimo iškilmes.

ŠEŠTAD. MOKYKLA šiemet išleido 
net 10 abiturientų, baigusių X skyrių. 
Tuo džiaugiasi mokytojai, tėvai ir vi
sa kolonija. Tikimasi, kad šią laidą 
seks ir kitos, netgi gausesnės.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

su bičiuliams bei draugams, suren
gusiems .mums persikėlimo į naują 
sodybą proga taip malonią ir netikė
tą įkurtuvių staigmeną! Tamstų toks 
gausus dalyvavimas bei didelis dė
mesys mums ir tokios gražios ir bran
gios dovanos pasiliks mūsų atmin-. 
tyje visą laiką.

Priimkite dar kartą mūsų gražiau- 
ir

mu-

šią įlią padėką!
Genė ir

Visas “Requiem” 
varpų”

ir “Vilniaus 
išpildymas milžiniškos 

minios akivaizdoje atrodė toks 
didingas, kad jautėsi širdyje gar- 

_______  kė priklausyti tokiai tautai, kuri, 
balkono suolo iki scenos. Publika * ^dama išeivijoje, sugeba tokius 
visą koncertą sekė su dideliu su-; ^įį^^uzsimojimusjvykdyti. - 
sikaupimu. Šis didingas koncertas buvo su

organizuotas lietuviu operos pa- 
Visa erdvioji scena buvo užpil-: stangomis, ypač dirigento ir me- 

OR ----- ------------jn() vadovo muz; A Kučiūno bei

Violeta Jasiūnaitė, B.A., 
gyv. Sudbury, ši pavasari baigė 
Toronto un-te Honours 4 metų 
modernių kalbų ir literatūros 
kursą; 1963-64 mokslo metais stu
dijavo kalbas 
Prancūzijoj ir 
panijoje.

StrasbiiTgo un-te 
Madrido un-te Is-

DR. V. D. KVEDARAS 
Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

dyta 85 simfoninio orkestro na
rių ir 152 jungtinio choro daly- • chormeisterių: A. Steponavičie- 
vių, sutelktų iš A. Steponavičie-; nės, A. Gečio, F. Strolios ir B. 
nės ansamblio, Čikagos vyčių < Prapuolenio. Lietuvos atstovo Va- 
choro, lietuvių operos (vyrų ir^ingtone J. Kajecko žodžiais ta- 
moterų) ir Tėviškės parapijos riant: “be galo didingas buvo 
choro, šiame iškilumo koncerte į įspūdis”. Programa buvo taip pa
jungęs! Verdi genijus, Markaičio j gaunanti, kaip kartą gavėnioje 
talentas, simfoninio orkestro mu-j per Nukryžiuotojo filmą. Rimties 
zikinė jėga su solistų balsais Jr į pagauta publika, išėjusi net ne- 

norėjo kalbėtis. O vienas kuni
gas, atskridęs lėktuvu iš Grand 
Rapids specialiai į šį parengimą, 
sakė, kad šis koncertas paliko 
daug gilesnį įspūdį nei karščiau
sios prakalbos. Pov. Dirkis

WINNIPEG, Man.
TRĖMIMŲ MINĖJI-į Buvo paruošta speciali delegacija, 

ATGARSIAI. — Baltų kuri turėjo prie parlamento rūmų pa-

mūsų chorų jungtine galia. Be 
to, chorą praturtino solistai: D. 
Stankaitylė, A. Stempužienė, St. 
Baranauskas ir J. Vaznelis. Gerą 
įspūdį sudarė dainininkų vieno
dos uniformos: baltas — moterų

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS
Jungtinėse Amerikos Valstybė

se: prel. Jonas Balkūnas, 64—14 
56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378; 
vicepirm. ir reik, vedėjas Alber
tas Ošlapas; sekr. Juozas Pažemė- 
nas; ižd. Petras Minkūnas; nariai 
— Vaclovas Alsninis ir Petras 
Matiekūnas.

Kanadoje: pirm. V. Vaidotas, 
45 Cameo Cr., Toronto 9, Ont.

Britanija: pirm. P. Mašalaitis, 
39 Lowther House, London E8; 
sekr. Z. Juras; ižd. S. Kasparas; 
nariai — prel. J. Gutauskas, P. 
Senkuvienė ir J. Vilčinskas.

N. Zelandija: pirm. V. Grigaliū
nas, 360 Parnell Rd., Auckland 
C4.

Australija: pirm. Dr. A. Mau- 
ragis, 82 Victor Ave., Picnic 
Point, N. S. W.

Prancūzija: dr. E. Turauskas, 
21 rue de Verneuil, Paris, 7-me, 
France.

Italija: Kun. V. A. Bitinas, Ca- 
salmonferrato 20, Roma 4, Italy.

V. Vokietija: J. Glemža, Gra- 
tianusstr. II, 7410 Reutlingen, W. 
Germany.

Venecuela: Jurgis Bieliūnas, 
Vladas Venckus ir Zigmas Domei
ka: Avė “A” No 5, Quinta “Jura- 
gis”, Caracas - La Carlotta, Ven.

Kolumbija: Vytautas Didžiulis, 
Kazys Kumpis ir Jonas Pikčilin- 
gis, Calle 39 Nr. 28-36, Bogota, 
Colombia. Kun. M. Tamošiūnas, 
Apartado Aereo 1970, Medellin, 
Colombia. Jonas Totoraitis, Car
rera 79 Nr. 4134, Medellin, Co
ol mbi a.

Argentina: pirm. Ignas Pad- 
valskis, San Blas 4220, Buenos 
Aires; sekr. Stasys Babronis,

SIBIRINIŲ
MAS IR JO ________ ___ ____________ __ _____________
Federacijos skyrius birželio 14 d. lie-Į dėti vainiką prie žuvusių paminklo, 
tuvių šv. Kazimiero par. salėje suren-! Sutartu laiku jos ten laukė reporte- 
gė iškilmingą minėjimą. 11 vai. baž-{ riai, bet minėjimo programai vadova- 
nyčioje buvo atlaikytos iškilmingos vęs M. Stauvers visai nekreipė dėme- 
pamaldos. 
1918-19 m. 
ka, o jos 
tautiniais 
lietuvaitės: 
Timmermanaitė ir Dana Demereckai- 
tė. Pamaldų metu giedojo bažnytinis 
choras, vadovaujamas Danguolės Ja- 
nuškaitės.

Salė buvo perpildyta visų trijų Pa
baltijo tautybių tremtiniais ir sve
čiais. Minėjimą atidarė skyriaus vice
pirm. M. Stauvers, kuris, taręs trum
pą įžanginį žodį, maldai sukalbėti pa- 

2280 Mendoza, Avellenida, B. Ai- kvietė parapijos kleb. kun. J. Berta- 
res; ižd. Jurgis Gilvytis, Rio Cu-jšių. Baltų Federacijos Winnipego 
arto 3244, Buenos Aires; Jonasjskyr. pirm. inž. A. Maciūnas padarė 
Čikštas, Bahia Blanca 1283, Bue-i bendrą apžvalgą apie trėmimus ir ru

sų okupaciją Pabaltijo valstybėse. Pa
grindinę kalbą pasakė specialiai atvy
kusi iš Otavos parlamento narė Mar
garet Konantz. Taip pat kalbėjo ir 
ukrainiečių Kanados k-to atstovas.

Estų mišrus choras, vadovaujamas 
muziko A. Krull, padainavo tris dai
nas. Akordeonu pagrojo V. Virkutis, 
o užbaigai visos trys tautybės atskirai 
sugiedojo savo tautinius himnus. 

Parlamento narė M. Konantz susi
rinkusiems išdalino raštą “House of 
Commons Canada”, kur pažymima, 
kad ilgiausia parlamento sesija visoje 
Kanados istorijoje įvyko balandžio 2 
d., ir suglaustai, papunkčiui perdavė 
minimos sesijos darbų eigą. Tokios 
kalbos yra lyg ir propagandinio pobū
džio, bet šiek tiek ir naujo įneša į 
bendro minėjimo programą.

Minėjimui šiais metais, pagal rota
cinę tvarką, vadovavo lietuviai su 
pirm. inž. A. Maciūnu priešakyje. Ne
mažai padėjo ir KLB Winnipego apyl. 
v-bos pirm. agr. J. Malinauskas, kuris 
kartu yra ir Baltų Federacijos Winni
pego skyriaus valdybos narys.

Vladas Stabingiai

nos Aires; Ceferino Juknevičius 
— lujnevich, Albarracia 2353, 
Remedios de Escalada FNGR, 
Buenos Aires; Kvirinas Runimas, 
Aquilar 2159, Buenos Aires.

Brazilija: pirm. Jonas Valavi
čius, Rua Hanoel Pereira Guima
raes 87, San Paulo, Brasil; kores
pondencijai — Caixa Postal 8232 
San Paulo, Brasil; Vice-pirm. Ge
diminas Draugelis, Rua Dr. Al
meida Lima 1130 San Paulo, Bra
sil; sekr. Aleksandras Boguslaus- 
kas, Rua Uronium 240, Caixa 
Postal 403, San Paulo, Brasil; 
ižd. Jurgis Sliesoraitis, Rua Almi- 
rante Barroso 778, Brooklin No
vo, Caixa Postal 2928, San Paulo; 
vice pirm. Alexandre Bumblis, 
Rua General Fonseca Teler 606, 
San Paulo, Brasil; kontr. Mečys 
Paleckis, jr., Rua Dona Maria 
Augusta Rollin Loureiro 103, S. 
Paulo - St. Amaro, Caixa Postal; 
garbės pirm. prel. Pijus Ragažins- 
kas, Caixa Postal 4118, San Pau
lo, Brasil.

Urugvajus: pirm. Gvido Kęstu
tis Mačanskas, Bogota 3369, Mon
tevideo; vicepirm. Jonas ščesnu- 
levičius, Calle Viscaje 4147, Cer- 
ro Montevideo, Uruguay; sekr. 
Mykolas Svečiulis, Torkea 3919 
Cerro-Montevideo; ižd. Pranas 
Stanevičius, Estados Unidos 2693, 
Cerro-Montevideo, Uruguay; Alf
redas Stanevičius, Estados Uni
dos 2693, Cerro, Montevid; Anta
nas Zupka, Capitano Osoreo 3931, 
Montevideo, Uruguay.

Lietuvos trispalvę laikė šio, ir nebuvo laiku padaryta pertrau- 
kovotojas Mykolas Janus-! ka. Vainiko padėjimas turėjo būti nu- 
garbės sargyboje stovėjo j filmuotas ir tą pačią dieną parodytas 

apsirengusios televizijoje. Inž A Maciūnas bandė šį 
reikalą atitaisyti, bet buvo jau pervė- 
lu. Tuo reikalu skubiai buvo pasiųstas 
įgaliotinis J. Vaitiekūnas, kuris repor
terius mėgino sulaikyti, bet jie sku
biai turėjo vykti kitur, ir minima de
legacija televizijoje nepasirodė, nors 
apie šį minėjimą Winnipego radijo 
stotys plačiąją Winnipego visuomenę 
informavo net tris kartus.

Paruošta rezoliucija visų trijų tau
tybių vardu atitinkamų vyriausybių 
galvoms nebuvo minėjimo dalyviams 
perskaityta, ir jos turinys liko neži
nomas. Taip pat bereikalingai buvo 
varžomasi dėl parlamento narės pa- 
gerbtuvių, kuriose turėjo dalyvauti 
visos trys tautybės, bet išėjo visai 
kitaip... ši pamoka tebūna žinoma ir 
kitiems, o dabar šaukštas po pietų 
jau nebereikalingas, todėl nebėra lai
ko jieškoti ir kaltininkų. Programa 
turėjo būti nustatyta iš anksto ir vi
siems gerai žinoma, o ypač lietuviams, 
kurie šiais metais skaitėsi šio minėji
mo rengimo tikraisiais šeimininkais. 
Kaip žinome, praeity jau yra buvę ne
maža klaidų su mūsų artimaisiais kai
mynais latviais, todėl juos reikia gi
liau pažinti ir suprasti.

Nors ši pamoka pas mus Winnipege 
jau nepirma ir apie tai lakraščiuose 
jau buvo plačiai rašyta, bet dar šį 
reikalą galima mėginti taisyti, o jei 
ne, tai veikime kiekvienas atskirai.

šiais metais Baltų Federacijos Win
nipego skyriaus v-bą sudaro: inž. A. 
Maciūnas — pirm., M. Stauvers ir E. 
Poldsaar — vicepirmininkai, T. Lukas 
— ižd., T. Blosbanis. H. Anniko, agr. 
J. Malinauskas ir J. Jandavs — valdy
bos nariai. K. Sir.

drabužiais
dvi sesutės Jančiukaitės,

Delhi, Tillsonburg
JONIN1Ų GEGUŽINĖ IR ŠAUDY

MAS. Liepos 4 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p., D.L.K. Gedimino Delhi šaulių 
kuopa, šaulio G. Rugienio pievoje 
(senoje piknikų vietoje) ruošia Jo
ninių gegužinę - pikniką. Bus muži
ką, veiks bufetas, loterija ir kiti žai
dimai. Visi lietuviai prašomi gausiai 
dalyauti ir gražiame vasaros ore ma
loniai pabendrauti, o jaunimas ir pa*

Milda - Kristina Pakauskaitė 
Windsoro universitete ši pavasari 
baigė humanitarinius mokslus ba
kalauro laipsniu. Gimė 1945 m. 
vasario 10 d. Vokietijoje. Pra
džios mokyklą su pagyrimais ir 
Marijos akademiją, 13 klasių, bai
gė 1962 m. Windsore. Toliau stu
dijavo vietos universitete huma
nitarinių mokslų fakultete. Tai 
bene pirmoji iš Windsoro lietuvių 
kolonijos narių baigusi šį dar ne
seniai Įsteigtą universitetą. Beto, 
Milda yra baigusi Windsoro Mari
jos Pečkauskaitės šeštad. mo
kyklą ir laisvai naudoja tėvų kal
bą. Savo laiku aktyviai dalyvavo 
liet. jaun. moksleivių konkursuo
se ir yra laimėjusi premijų. Vasa
ros atostogų metu stovyklavo 
“Dainavos” stovykloje, reikšda- 
masi kaip puiki deklamuotoja ir 
tautinių šokių šokėja. Priklauso 
Detroito liet, studentų neolituanų 
korporacijai. Gieda parapijos ch<> 
re ir dalyvauja lietuviškų paren
gimų organizavime. Milda nuo 
ateinančio rudens numato studi
jas tęsti Toronto universitete sie
kiant magistro laipsnio.

JA Valstybės
A. a. ALGIRDAS J. KAULĖNAS 

mirė Čikagoje birželio 22 <L, 12. 10 
v. ryto. Jis buvo “Laisvosios Lietu
vos“ redaktorius, 53 m. amžiaus. 
Ilgoką laiką sirgo vėžiu. Lietuvoje 
buvo baigęs teisės mokslus, bet mė
go daugiau pedagoginį darbą — ku
rį laiką buvo mokytoju ir specialiai 
domėjosi teatru. Yra parašęs kele
tą scenos veikalų. Britanijoj reda
gavo “Britanijos Lietuvį”; redaga
vo taipgi Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio organą “Tėvų žemę’*. Jis bu
vo vienas LAS steigėjų ir iki gyve
nimo galo rūpinosi sąjūdžio veikla.

AUDRONĖ VALAITYTĖ baigė 
Loyolos universitetą ir birželio 8 d. 
gavo chemijos bakalauro laipsnį. 
Studijuodama mėgo sportą ir buvo 
“Neries” klubo tinklinio kapitonė.

PASIKALBĖJIMĄ SU VYSK. 
PR. BRAZIU paskelbė “Catholic 
Telegraph Register”, Cincinati ar
kivyskupijos katalikų savaitraštis. 
Su vyskupu kalbėjosi to laikraščio
red. James A. Shea. DrlXanija

KUN. JONAS BURKUS Šv. To- MOTERŲ SAMBŪRIS “DAINA- 
mo apaštalo bažnyčioje Kermit, Te- VA” Londone suruošė tradicinį pa-
xas, birželio 16 d. atlaikė savo si- vasario balių, kuriame, be vietinių,
dabrinio kunigystės jubilėjaus pa
maldas. Community central salėje 
sukaktuvininkui pagerbti buvo su
ruoštos vaišės.

EMILIS SKUJENIEKS, latvių ra
šytojas, lietuvių autorių vertėjas į 
latvių kalbą, lietuvių-latvių vieny
bės puoselėtojas, gyvenęs Klevelan- 
de, po ilgos ligos mirė birželio 11 
dieną.

MUZIKĖ NIJOLĖ ULĖNIENĖ 
dėsto patį naujausią grupinį piano 
metodą Hicksville, Long Island augs- 
tesniojoje mokykloje. Tenai ji tur 
ri ir privačią piano studiją.

LB PIETINĖS NEW JERSEY 
APYL. V-BA Pabaltijo kraštų 25 
metų pavergimui atžymėti prie ke
lio pastatė didžiulę iškabą, kurios 
pagrindinis reikalavimas: “We De
mand UN Restore Freedom to Lith
uania and all other Nations”... Į 
iškabos atidengimą birželio mėn. 5 d. 
atsilankė vietinių Amerikos laik
raščių ir lietuvių spaudos atstovai. 
Tos apylinkės pirm, yra K. Gaspa- 
rėnas.

TĖVAS J. BRUŽEKAS, SJ, atvy
ko Čikagon. Po eilės operacijų ir 
ilgo įtempto darbo Urugvajuje bei 
Brazilijoje jam reikalingas ilgesnis 
poilsis. Nuo pradžios birželio iki 
galo lapkričio jis gyvens pas lietu
vius jėzuitus Čikagoje. Svečias pra
šo nebesiųsti jam laiškų į Brazili
ją, o adresuoti — 2345 W. 56st St., 
Chicago, Ill. 60636 USA.

MARIJONŲ SODYBOJE, Claren- 
don Hills, Ill. baigiamas statyti 
naujas maudymosi baseinas ruo
šiantis berniukų stovyklai, kuri 
prasidės su birželio mėn. pabaiga.

TERESĖ PRUNSKYTĖ, Loyolos 
universiteto studentė, išskrido į Is
paniją, kur vasarą Madrido un-te 
studijuos ispanų kalbą, literatūros 
ir istorijos kursą. Ji planuoja ap
lankyti Italiją, Austriją, Šveicariją, 
Vokietiją. Rudenį grįš toliau tęsti 
studijų Loyolos un-te Čikagoje.

DAIL. KUN. P. DZIEGORAIČIO 
paroda “Draugo” patalpose Čika
goj yra lankoma net iš toliau atvy
kusiųjų. Paroda bus atidaryta iki 
birželio pabaigos.

K. DONELAIČIO MOKYKLOS 
Čikagoje naujai išrinktas tėvų ko
mitetas: pirm. J. Karuža, vicepirm. 
B. Vindašius, sekr. E. Sinickięnė, 
ižd. Alf. Putna, parengimų vedėja 
I. Rimavičienė. Į revizijos komisiją 
išrinkti: dr. Grinis, Fabijonas ir 
Ž vinis.

“ŠTAI, KUR TIKRA LIETUVY
BĖ IŠLAIKYTA! — Tai čia — Ka-

dalyvavo Londone atostogaujantieji 
ir studijuojantieji lietuviai

Į LONDONĄ buvo atvykęs min. 
St. Lozoraitis. Svečias susipažino 
su Londono lietuvių veikla 
darė politiniais klausimais 
Šimą.

KIEKVIENĄ PAVASARĮ 
joje vyksta didelės Derby
arklių lenktynės. Ryšium su lenk
tynėmis ruošiamos įvairiais pavadi
nimais piniginis dovanų dalinimas. 
Iš tokio parengimo Londono lietu
vių parapija gavo keletą svarų pel
no.

ir pa- 
prane-

Angli-
Draw

Vokietija
KRAŠTO VALDYBAI prie Vokie- 

tijos kraštų vyriausybių atstovauja: 
Baden-Wuerttemberge — kun. K. 
Senkus, Bavaraijoje — kun. dr. J. 
Aviža, Bremene V. Skruodis—, Ham
burge — kun. V. Šarka, Hessene — 
A. Mariūnas, Niedersachsene — V. 
Šukys, Nordheim-Westfalen — A. 
Boehm-Krutulytė, Rheinland Pfalze 
ir Saare — kun. Br. Liubinas, 
Schleswig-Holsteine — Pr. Liegus.

V. VOKIETIJOS LIETUVIAI 25- 
ją Lietuvos laisvės praradimo me
tinę sukaktį ir 1941 m. deportacijas 
minėjo įvairiuose miestuose. Ham
burgo lietuviai birželio 13 d. suor
ganizavo minėjimą drauge su lat
viais ir estais; meno programoj — 
sol. M. Simaniūkštytė-Pense, latvių 
choras ir estų instrumentalistai. Tą 
pačią dieną minėjimas buvo su
rengtas ir Miunchene. Vasario 16 
gimnazijoje minėjimas įvyko birže
lio 17 d. Kalbėtoju buvo pakviestas 
šiuo metu laikinai Romoje įsikūręs 
kun. prof. St. Yla. Buvo ir meninė 
programa. Stuttgarte bendras pa
baltiečių minėjimas surengtas birže
lio 20 d.

MASINĖ DEMONSTRACIJA, 
reikalaujanti laisvės Pabaltijo vals
tybėms, buvo surengta Vašngtone „ 
birželio 13 d. Dalyvavo apie 200 
automobilių su plakatais. Jų vilks
tinė pravažiavo didžiosiomis sosti
nės gatvėmis, pro B. Rūmus, kapi
telių ir sustojo prie prez. Linkolno 
paminklo. Vilkstinėje buvo vienas 
gyvasis paveikslas — geležinkelio 
vagonas, primenąs sovietines de
portacijas 1941 m. Pabaltijo kraš
tuose. Sen. Derwinski pasakė kalbą, 
kurioje reikalavo Pabaltijo valsty
bėms grąžinti laisvę ir jų bylą iš
kelti Jungt. Tautose. Birželio 14 d. 
apie 50 kongreso narių viešame po
sėdyje prisiminė Pabaltijį.

Paruošė Pr. Al.

sišokti.
šaudymas įvyks šaulio Gedimino 

Rugienio ūkyje, kur ir kitais metais 
būdavo, šaudyme prašomi dalyvauti 
visi Delhi, Toronto, St Catharines 
ir kitų Ontario vietovių šauliai, ra- 
movėnai. šaudymas prasideda iš ry
to 9 vai. ir truks ki 3 v. p.p

D.L.K. Gedimino šaulių 
kuopos vadovybė

Šveicarai ir vokiečiai 
apie mus

(Atkelta iš 3-čio pusi.)
Birželio 13—15 d. V. Vokieti

jos spaudoje paskelbta visa eilė 
straipsnių apie Pabaltijo tautų 
okupaciją ir apie visame laisvaja
me pasaulyje pabaltiečių rengia
mus minėjimus. Pvz. “Pforzhei- 
mer Zeitung” birž. 14 d. laidoje 
Įdėjo str. “Pabaltiečių pabėgėliai 
prisimena teroro aukas”. Atpasa
koti 1940—1941 m. Įvykiai Pabal
tijy.

Ryšium su Hamburge birželio 
13 d. Įvykusiu bendru pabaltiečių 
surengtu birželinių Įvykių minėji
mu su prof. J. Ereto paskaita. 
“Pinneberger Tageblatt” birž. 14 
d. laidoje pacitavo prof. J. Ereto 
žodžius: “Laisvėje gyveną pabal- 
tiečiai turi pareigą kalbėti, ypač 
kai prieš 25 metus tris Pabaltijo 
kraštus apgaubė tyla“. Prof. Ere
tas priminė, kad Vakaruose gyve
ną emigrantai turi pareigą pasi
reikšti ir kūryboje, nes jiems ten
ka laisvajam pasauliui Įrodyti, 
kad teisė yra jų pusėje.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai su
mažintomis kainomis, įskaitant sov. muitą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% jardų angliškos vil
nonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono suk
nelei tik už $66.00

DVIGUBAS LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviem eilutėm ir 7 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviem apsiaustam ir 
3% jardų, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10^ jardu labai tvirtu, gražių vilnoniu angį, medžiagų 3 eilutėm 
tik už $55.00'

N—4: 16 jardų keturiom suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja
mų spalvų labai gražių raštų nailono tik už $45.00

V—3: ir N—4 jungtinį siuntini skaitome tik $86.00 
(susitaupo persiuntimo išlaidos)

PATS VERTINGIAUSIAS
SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita

liško šilko elegantiškos gražių raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galva užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3 — 4 savaites.
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas Įskaičiuota į nurodytas kainas.

Užsakymus siųsti:
BALTIC STORES LTD. (Z. Juras).

421, Hackney Rd., London E England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Porth Arthur. Ont

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortyra 
paskolos iki 60% tarto vertis. UŽ ŠERUS mokoma 4’/i% JM- 
dendo ii pelno, ui DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas ay- 
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po ploty. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511
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Gyvenimas filmuose

NORMANDIJOS INVAZIJA
KORNELIJUS BUCMYS. OEM

“Up from the Beach“. Lyg sku
bėdama pasinaudoti meniniu ir 
finansiniu pasisekimu, kurio su
laukė su filmu “The Longest 
Day” 20th Century-Fox bendro
vė, naujame filme bando duoti 
lyg ir ano filmo tęsinį — vaizduo
ti sekančios dienos įvykius.

1944 m. birželio 7, tuoj po in
vazijos Normandijos paplūdimy
je, amerikiečių karių grupė vie
nišame kaime užtinka būrį civi
lių, saugojamų kelių vokiečių ka
reivių. Išlaisvinus prancūzus, du 
amerikiečių kariai pavedami civi
lius ir belaisvį vokietį komendan
tą nugabenti į saugesnį pajūrį. 
Bet pajūrio karinė vadovybė siun
čia juos atgal į kaimą, o kaimo 
valdytojai — atgal į pajūrį. Kelio
nės tarp pravažiuojančių tankų ir 
sprogstančių šūvių ir sudaro fil
mo nesudėtingą turinį.

Nors filmas pastatytas pagal 
George Barr knygą “Epitaph for 
an Enemy“, kur kaimiečių prisi
minimuose daugiausia ryškinama 
vokiečių komendanto asmenybė, 
filme šis charakteris labai men
kai tepagrįstas, ypač blankioje 
Marius Goring vaidyboje.

Giedrė Rinkūnaitė šiemet bai
gė Toronto un-te istoriją BA 
laipsniu; toliau tęs studijas Onta
rio College of Education gimnazi
jos mokytojos cenzui gauti. Mo
kėsi Toronte nuo pat vaikų darže
lio. Čia baigė lietuviškąją šešta
dienio mokyklą, Augštesniuosius 
Lituanistinius Kursus ir dar stu
dijuoja Toronto muzikos konser
vatorijos piano klasės paskutinia
me kurse. Visuomeninėje veiklo
je pradėjo dalyvauti nuo pat vai
kystės skaučių organizacijoje. De
šimtį metų šoko tautinius šokius 
Toronto grupėje “Gintaras”; ilgą 
laiką buvo grupės vadovybėje. 
Dabar yra skautų akademikų To
ronto skyriaus vicepirmininkė. 
Kanados Liet. Jaunimo Kongreso 
komiteto narė informacijos reika
lams, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui rengti Komiteto Ka
nados KLB vadovė, “Tėviškės Ži
burių” bendradarbė. Šių, metų 
Kanados Liet. Bendruomenės rin
kimuose išrinkta į krašto tarybą, 
pagal balsų daugumą įsirikiavo 
trečion vieton.

Cliff Robertson bando pavaiz
duoti pareigingą seržantą, o Red 
Buttons įneša kiek humoro savo 
linksmomis pastabomis. Iš pran
cūzų grupės pažymėtina puiki ar
tistė Francoise Rosay.

Be ypatingų meninių pretenzi
jų, šis eilinis paskutinio karo kai- 
kuriuos įvykius primenąs filmas, 
moraliniu požiūriu laikytinas tin
kamu visiems šeimos nariams.

“Mirage”. Nuo pradžios iki pa
skutiniųjų minučių šis flimas pil
nas įtampos ir paslapčių. Judrioj 
kartais net komiškoje, formoje 
parodomi įvairūs psichologiniai 
nepastovumai, kelios paslaptingos 
žmogžudystės bei mokslininko at
sakingumas atominiame kare.

Peter Stone, anksčiau paruošęs 
tekstą panašiam įtampos pilnam 
filmui “Charade”, šį kartą susi
telkia ties amnezijos (atminties 
praradimo) varginamo atominės

Akademiku dvejų metu veikla
Toronto Lietuvių Akademikų 

(Alumni) Draugijos metinis susi
rinkimas įvyko š.m. birželio 9 d. 
7.30 v.v. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Susirinkęs narių 
skaičius buvo mažas, todėl nutar
ta valdybos rinkimus palikti ru
deniui. Susirinkimo metu buvo 
svarstomi įvairūs draugijos reika
lai. Dvejų metų laikotarpyje bu
vo suruoštos aštuonios paskaitos, 
kurios pritraukė nemažą klausy
tojų skaičių. Tas reiškia, kad 
draugija pateisina savo buvimą, 
sudarydama sąlygas Toronto aka
demikams bei prijaučiantiems pa
nagrinėti įvairias temas. Pvz. bu
vo nagrinėjama lietuvių kultūros 
sąvoka, jos bendrumas "ir skirtu
mas nuo Kanados ar Amerikos 
kultūros; tikrovės interpretacija 
praeityje ir dabartyje ir kt.

Iš surengtų paskaitų atsispindi 
vienas draugijos tikslų — dvasi
nių vertybių puoselėjimas, turti
nimas, lietuvybės išlaikymas ir 
jos perdavimas jaunajai kartai, 
prisiderinant prie šio krašto gy
venimo, pasiimant kas gera, at
metant, kas mums nepriimtina.

Paskaitas skaitė: dr. J. Girnius, 
filosofas; dr. A. Musteikis, socio
logas, dėstąs D’Youville College, 
Buffalo; T. Valius, dailininkas; 
dr. J. Pikūnas, psichologas,-dės
tąs Detroito universitete; dr. Ilo
na Gražytė, literatė, dėstanti 
Montrealio universitete; kun. dr. 
F. Jucevičius iš Montrealio; prof. 
J. Jakštas, istorikas, dėstęs Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne; prof. Raphael Sealey, dėstąs 
klasikines kalbas Buffalo univer
sitete. Jis yra anglas, bet gerai iš
moko lietuviškai ir per 10 metų 
yra išvertęs visą eilę knygų iš lie
tuvių į anglų kalbą.

Posėdžio metu buvo nagrinėja
mas naujų narių įtraukimas į 
draugijos veiklą. Nutarta išsiun
tinėti visą eilę laiškų lietuviams 
akademikams, raginti juos įstoti 
į draugiją. Pats draugijos įkūri
mas, kurioje dauguma jn’a Kana
doje baigusieji augštuosius moks
lus, rodo, kad mūsų jaunoji karta 
nesitenkina vien tik įsigijimu 
diplomo ir darbo gavimu, bet sie
kia ir toliau intelektualinių verty- 

nai pasirenkama paslaptingumu 
padidinti; pvz. “The Manchuriar 
Candidate” ar “36 Hours” atve 
juose.

Šį kartą chemijos ir fizikos spe 
cialistas, išradęs metodą kontro 
liuoti radioaktyvinių spindulių ža 
lą, staiga pasijunta nebeprisime 
nąs savo gyvenimo paskutinii 
dvejų metų. Savo bute randi 
ginkluotą vyriškį, kurs prievarti 
stengiasi jį nugabenti pas kažko 
kios organizacijos vadą, kurio jii 
visai nepažįsta. Nei psichiatras 
nei privatus seklys nesugeba j an 
daug pagelbėti. Viskas paryškėji 
tik pačioje pabaigoje. Tad būtim 
šį filmą sekti tik nuo pradžios 
kad nesugadintum įtampos įspū 
džio.

Režisorius Edward Dmytryl 
sklandžiai veda filmo tėkmę. Gre 
gory Peck užsimiršusio moksli 
ninko vaidmeny pasirodo tikra 
įtikinančiai ir pagaunančiai. Dia 
ne Baker pirmoje jos stambesnė 
je rolėje parodo nemažus artisti 
nius sugebėjimus. Ypač puikia: 
pasirodo Walter Matthau ir Ro 
bert H. Harris šalutiniuose seklic 
ir psichiatro vaidmenyse.

Filmas tinkamas suaugusiems 
ir vyresniam jaunimui.

bių puoselėjimo.
Draugija, baigdama dvejų me 

tų veiklą, reiškia padėką Prisikė 
limo parapijos klebonui už patai 
pas, visiems paskaitininkams, na
riams, svečiams bei visiems, pri- 
sidė juslėms prie šios draugijos 
kilnaus darbo.

Tikimės pamatyti daug daugiau 
akademikų ir svečių ateinantį ru
denį savo tarpe. Valdyba

Sujdiplomais i dainos viršūnes
solistė Lilija šukytė 

pavasarį baigė Toronto
Jauna 

1965 m. 
universite’to muzikos” fakulteto 
dainavimo skyrių ir gavo artistės, 
diplomą po trejus metus trukusių 
studijų. Fakultete ji buvo visą lai
ką pirmoji mokinė. Baigdama 
studijas, ji gavo ne tik diplomą, 
bet ir $1.000 Eatono premiją, ku
ri yra duodama geriausiai baigu
siam žadančiam dainininkui. Be 
to, jai The Canada Council pa
skyrė stipendiją $2.500. Tuo bū
du sol. L. šukytė užbaigė augštą- 
sias studijas Kanadoje, kurion at
vyko su savo motina iš Kauno 
1950 m. ir pastoviai apsigyveno 
Hamiltone, Ont. 1960 m. ji baigė 
muzikos konservatoriją — piani
no klasę, o 1961 m. — dainavi
mo ir gavo “ARCT Solo Perfor
mer” pažymėjimą. Jausdama, kad 
menininkei reikalingas platesnis 
išsilavinimas, ji studijavo McMas
ter universitete humanitarinius 
mokslus ir 1962 m. baigė juos ba
kalauro laipsniu. Pagrindinė šių 
studijų šaka buvo prancūzų ir vo
kiečiu kalbos, t

Koncertai, radijas, televizija
Minėti duomenys rodo, kad sol. 

L. šukytė menininkės karjerai 
yra rimtai pasiruošusi. O jeigu tų 
formalių pažymėjimų ir nebūtų, 
apie jos pasiruošimą kalbėtų vie
ši jos pasirodymai — rečitaliai, 
koncertai, kurių ji savo studijų 
metu yra davusi ištisą eilę: To
ronte, Bostone, Čikagoje, Kleve- 
lande, Ročesteryje, Detroite, Sud
bury ir kt. Visur ji pasirodė kaip 
pajėgi, nuolat progresuojanti so-

Solistė Lilija šukytė “Deirdre” operos rolėje

listė, atliekanti kaskart vis sun
kesnius kūrinius. Jos talentu do
mėjosi ne tiktai lietuviškoji vi
suomenė, bet ir Kanados. Ji ne
kartą davė rečitalius per CBC ra
diją — viena ir su simfoniniu or
kestru. Dar vienas jos rečitalis 
bus transliuojamas per prancūzų 
radijo stotį CJBC š. m. rugpjūčio 
1 d., 11 y. r.

Daug kartų ji buvo pakviesta 
pokalbiams - interview per CBC 
radiją ir televiziją. Vienas pasku
tinių interview buvo perduotas 
per CBC radiją š. m. birželio 19 
d. “Opera Time” programoje, da
lyvaujant Ruby Mercer ir Metro
politan Opera direktoriaus pava
duotojui J. Gutmann. Televizijoj 
ji turėjo progos pasirodyti su to
kiom garsenybėm kaip Renata 
Tebaldi ir Louis Quilico. 1964 m. 
sol. L. Šukytė laimėjo profesiona
lų dainininkų grupėje Kiwanis 
klubo festivalio trofeją. CBC ta
lentų festivalyje 1965 m. ji laimė
jo antrą vietą.

žingsniai operoje
Bene daungiausia jaunosios 

solistės širdį traukia opera. Šiai 
sričiai ji šiuo metu ir skiria be
ne daugiausia dėmesio. Jai ruo
šėsi dar studijuodama Toronto 
muzikos fakultete. 1964 m. ji vai
dino pagrindinę soprano — Lady 
Billows rolę operos “Albert Her
ring” premjeroj Toronte. Tais pa
čiais metais ji dainavo Verdi ope
roj -Falstaff” pagrindinę Alicia 
Ford rolę keliolika kartų, nes va
saros metu gastroliavo įvairiose

gi KULTU RIKĖJE VEIKLOJE
SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDA- 

KNYGES liuksusinę laidą išleido 
BALFas. Finansavo dr. J. Valiūnas 
ir kun. L. Jankus. Šią istorinę mal
daknygę — originalą ir vertimą į 
anglų kalbą — gaus visi, kurie pa
siųs BALFui auką Sibiro lietuvių šal
pai iki liepos 1 d.

BIRUTE PŪKELEVIČIŲTE, porą 
savaičių praleidusi Hollywood, Calif., 
kur šiuo metu baigiami jos pagamin
to lietuviško garsinio ir spalvoto fil
mo sinchronizavimo darbai, jau gal
voja apie naujo filmo Čikagos sąly
gose įgyvendinimą.

“LIETUVIŲ DIENŲ” žurnalo ge
gužės mėn. numeryje daugiausia vie
tos skirta Čiurlionio ansambliui, jo 
25 metų gyvavimo sukakties proga. 
Žurnalo priekinis viršelis papuoštas 
ansamblio įkūrėjo, vadovo* ir dirigen
to Alfonso Mikulskio nuotrauka.

DAIL. PRANO GAILIAUS grafi
kos darbai, pavadinti “Intra Muros”, 
išstatyti Gallery of Graphic Arts 
(1603 York Ave., New York), tik 
pasibaigus jo parodai Paryžiuje, šį 
pirmą neformalų Prano pasirodymą 
Niujorke seks didesnės jo darbų pa
rodos šių metų gale ar sekančių me- 
tų pradžioj. Pranas, prieš porą me
tų pasirodęs Čikagoj su tapybiniais 
ir grafikos darbais, pereina dabar į 
mažą subtilią grafiką. Pr. Gailių Pa
ryžiaus visuomenė ir meno kritikai 
savo recenzijose ir kritiniuose ver
tinimuose vadina tik vien vardu — 
Pranas, be pavardės.

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADE
MINIS SAMBŪRIS birželio 5 d. Jau
nimo Centre, Čikagoj, Lituanisti
niam Pedagogikos Institutui įteikė 
$1.200 prof. J. Balio knygai “Lietu
vių liaudies' pasaulėjauta” išleisti.

RAŠYT. STASYS LAUCIUS mirė 
birželio 15 d. Čikagoje. Velionis bu
vo dramaturgas, poetas, publicistas, 
reiškęsis savo straipsniais ir periodi
nėj spaudoj. Paskelbė nemaža eiliuo
tų satyrų, pasirašydamas Stellos sla
pyvardžiu. A. a. S. Laucius buvo gi
męs 1897 m. spalio 11 d. Kelmėje, 
Raseinių apskr. I D. karo metu mo
kėsi Petrapily, buvo mobilizuotas, iš
siųstas į frontą, o iš ten — į Kievo 
karo m-klą. Grįžęs Lietuvon, kaip 
savanoris, dalyvavo nepriklausomy
bės kovose. Išėjęs atsargon mokyto
javo įvairiose pradžios m-klose ir 
bendradarbiavo spaudoj. Nuo visuo
meninio ir žurnalistinio darbo nenu- 
tolo ir pasitraukęs iš Lietuvos į lais
vuosius Vakarus. Išleido eilę knygų, 
parašė nemaža dramos veikalų, ku
rių keletas premijuoti. Velionis pa
laidotas Sv. Kazimiero kapinėse Či
kagoj birželio 19 d.

PAKEITIMAI KULTŪROS PRE
MIJOJE. PLB valdyba nutarė buvu
sios PLB v-bos įsteigtą metinę $2.000 
kultūrinę PLB premiją pakeisti į 
$1.000 periodinę kultūros premiją 
už išskirtinės reikšmės kultūrinius 
darbus. Nutarta skirti $500 kult, ta
rybos istorinės reikšmės lituanisti
nės medžiagos mikrofilmavimui 
“Aušros” ir pan leidinių. Susipažinta 
su lietuvių istorikų siūlymu 1219 
metus laikyti Lietuvos pradžios me
tais. Šį klausimą toliau studijuoja 
istorikai ir vėliau PLB v-ba darys 
nutarimą. *

KUN. DR. J. PRUNSKIS pasižadė
jo sumokėti pusę kainos už religinio 
turinio knygas, kurias užsakys 1965 
m. P. Amerikos lietuviai — parapijų, 
mokyklų ir organizacijų bibliotekos. 
Užsakymus siųsti: “Draugas” 4545 
West 63rd St., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Pr. AL

Kanados vietovėse. Po to jai te
ko “Madama Butterfly” operoje 
Kate Pinkerton rolė; kartu ji bu
vo ir atsarginė solistė pagrindi
nės Madama Butterfly rolės. 1965 
m. ji dainavo, pagrindinę rolę 
“Deirdre” operoje. Šią vasarą ji 
dalyvauja garsiajame Stratfordo 
festivalyje, kur įsipareigojo dai
nuoti 31 spektaklyje pagrindinę 
grovienės Almavivos rolę operos 
“Figaro vestuvės”. 1965 m. spa
lio 2 d. Canadian Opera Company 
sol. L. šukytę pakvietė dainuoti 
Mimi rolę “La Boheme” operoje 
kuri- bus statoma O’Keefe Centre 
Toronte Kanados lietuvių jauni
mo kongrese, kuris rengiamas To
ronte 1965 m. spalio mėn.- pra
džioje, solistė pažadėjo dalyvauti 
meninėje programoje.

Sparčiai kyla...
Kanadiečių leidinyje “Cana

dian Artists in Profile” Ken Me 
Bride pristato sol. L. šukytę to
kiais žodžiais: “švelnių šiaurietiš
kų bruožų, karališkos laikysenos, 
nepaprasto balso Lilian Sukis 
sparčiai kyla kaip operos žvaigž
dė”. “Jos balsas yra lyrinis sopra
nas, bet ji ketina vėliau jį labiau 
sudraminti, duoti, daugiau “spin- 
to” pagal Baltijos dainininkų tra
diciją. Lilian Sukis — tai vardas, 
kurį reikia sekti operos scenoje.”

Tai drąsinantys žodžiai. Jie iš
reiškia ne tiktai sol. L. šukytės 
talentą, bet ir kietas pastangas, 
kurių ji ligi šiol nesigailėjo. Rei
kia linkėti, kad ji neužsnūstų ant 
pradinių dainos laurų, bet bud
riai koptų augštyn. Ds.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŽEMAITES MUZEJUS atidarytas 

jos gimtajame name Bukantės kai
me, Plungės rajone. Kambariuose iš
statyta virš 200 eksponatų, kurių di
džioji dalis yra rašytojos rankraščiai, 
knygos, nuotraukos, paveikslai, gra
viūros. Ant namo sienos prikalta 
speciali lenta: “Lietuvių literatūros 
klasikės Žemaitės (1845-1921 m.) 
gimtinė”. Šiomis iškilmėmis buvo už
baigta Žemaitės 120 m. gimimo su
kakčiai pagerbti skirtoji dekada.

VALST. STYGINIS KVARTETAS, 
prieš išvykdamas į tarptautinį kame
rinės muzikos festivalį Plovdive, Bul
garijoje, surengė koncertą Vilniaus 
filharmonijoje. Buvo atlikta festiva
liui skirta programa: W. A. Mocarto 
kvartetas G-dur, P. Čaikovskio kvar
tetas nr. 2 ir lietuvio kompoz. J. Ju
zeliūno kvartetas nr. 1. Festivalyje 
styginis kvartetas atstovaus Sov. Są
jungai. Dalyvių tarpe yra geriausi 
Europos kameriniai ansambliai — 
“Romos virtuozai”, Venecijos, Pra
hos kvartetai, Prancūzijos, Vokieti
jos muzikiniai, vienetai.

E. ORVIDIENES “Lietuvių kalbos 
vadovėlį” išleido “Minties” leidykla. 
Knyga skiriama nelietuviams augš- 
tųjų mokyklų studentams, norin
tiems mokytis lietuvių kalbos. I da
ly pateikiami gyvosios kalbos pagrin
dai, sumaniai į kiekvieną pamoką 
įjungiant fonetikos, morfologijos, sin
taksės ir žodyno praplėtimo daly
kus. II dalis sistemingai nagrinėja 
lietuvių kalbos gramatiką pavyzdžių ir 
pratimų keliu, supažindina su šneka
mosios kalbos įgūdžiais. III dalis — 
žodynėlis ir lentelės. Knygos vertę 
sustiprina autorės patirtis, įgyta il
gus metus dėstant lietuvių kalbą ne
lietuviams. Naujasis vadovėlis ateis 
į pagalbą ne tik studentams nelietu
viams, bet ir kalbos dėstytojams, ku
riems tenka dirbti su nelietuviais.

Gražina šlekytė, B. Sc., šiemet 
baigusi Toronto universitete pa
galbinę mediciną bakalauro laips
niu. Jos baigtoji mokykla angliš
kai vadinama “Nursing School 
University of Toronto”, o gauta
sis laipsnis “Bachelor of Science 
in nursing”. Paž’ymėtina, kad ji 
b*igė studijas geriausiu pažymiu 
— “first honour” ir yra pakviesta 
į universitetą kaip instruktorė 
Ji jau dirba su jaunesnių kursų 
studentėmis, atliekančiomis prak
tiką ligoninėse vasaros metu. Stu
dijų metais ji dalyvavo liet, stu
dentų sąjungos ir ateitininkų 
veikloje.

LITURGINĖS REFORMOS

Reformos ir
Pirmiau neretai tekdavo išgirsti kaiku- 

riuos asmenis kalbant, kad Katalikų Bažny
čia yra pasenusi, kad ji neina su gyvenimu, 
kad yra atsilikusi nuo moderniųjų laikų, to
dėl būtinai jai reikalingos reformos. Atro
do, lyg panašiai būtų galvojęs ir popiežius 
Jonas XXIII, savo metais priklausęs senąjai 
kartai, bet savo jaunatviška ir pažangia dva
sia pralenkęs daugelį moderniosios krypties 
atstovų. Popiežius sušaukia visuotinę Bažny
čios santarybą, norėdamas atnaujinti Bažny
čios gyvenimą, kad jis labiau derintųsi prie 
dabartinių laikų ir turėtų daugiau įtakos vis 
labiau ir labiau nuo Dievo tolstančiam XX-jo 
amžiaus technikos garbintojui. Santaryba 
pradėta ta mintimi — reikia plačiau atidary
ti Bažnyčios langus ir duris, kad įeitų dau
giau šviesos ir šviežio oro. Toji šviesa, kurią 
pasauliui atnešė Įsikūnijęs Dievo žodis ir 
kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį 
pasaulį, ne vieno Bažnyčios nario gyvenime 
jau buvo bepradedanti gesti. Gal po šešiolik
tojo amžiaus reformacijos ir po Tridento san- 
tarybos jau perilgai buvo uždaryti langai ir 
durys, vis bijantis, kad vėl neįsisuktų smar
kūs vėjai ir pavojingos audros.

Jonas XXIII galvojo, jog Bažnyčia jau 
yra pakankamai sustiprėjus, kad galėtų drą
siai išeiti iš slėptuvių ir stoti akis i akį su 
moderniuoju pasauliu. Bet norint sudominti 
pasaulį, rėkia jam parodyti tikrąją šviesą, at
neštą paties Išganytojo. Ne visų ji buvo pa
stebima, kaikurie neįstengė jos atskirti nuo 
kitų blykčiojančių pelkių žiburėlių, nes jos 
spindesys žmonių neapdairumo, sustingimo 
bei rutinos buvo susilpnintas. Tą šviesą rei
kėjo atnaujinti ir parodyti žmonėms jos pir
mykščiame spindėjime.

JUOZAS VAISNYS, SJ.

jų priežastys
Pradėta nuo centro
Pradėta nuo liturgijos — Dievo garbini

mo. Juk tai svarbiausia, tai pirmutinis žmo
gaus tikslas, kuriam jis sukurtas. Mūsų li
turgijos centras yra Mišios, tad, atnaujinant 
liturgiją, ir skirta Mišioms daugiausia dėme
sio. Bet keista, kad dabar, kai jau yra įves
ta įvairių reformų, tie patys asmenys, kurie 
pirmiau šaukte šaukė, jog būtinai reikia re
formų, jau yra tomis reformomis nepaten
kinti. Kartą viena moteris, grįžusi iš bažny
čios, liūdnai išsitarė, kad dabar bažnyčioje 
likusi tik viena sena ceremonija — tai rink
liava, o visa kita jau pakeista ... Kaikas 
skundžiasi, kad jam yra pavojus prarasti ti
kėjimą, matant, kad Bažnyčia yra tokia ne
pastovi, kad dabar yra keičiama tai, kas pir
miau visų buvo laikoma gera, kas buvo jau 
šimtmečiais vartojama ir gerbiama.

Bažnyčia, reformuodama liturgiją, nesi
keičia. Jos mokslo esmė yra Kristaus pa
skelbtosios tiesos, kurios niekad nesikeis, ku
rių pakeisti neturi teisės nei vyskupai, nei 
popiežius, nei Bažnyčios Santarybos. Visi li
turginiai veiksmai yra tik išoriniai Dievo 
garbinimo būdai, kurie gali keistis, keičian
tis žmonių papročiams. Pagaliau reikia žino
ti, kad dabartinis liturgijos atnaujinimas nė
ra įvedimas ko nors visai naujo, ko pirmiau 
niekad nebuvo. Teisingiau sakant, tai yra 
tik grįžimas prie pirmykštės liturgijos dva
sios bei prasmės, kuri šimtmetis iš šimtme
čio dėl įvairių priežasčių buvo gerokai pa
keista.

Kristus įsteigė Mišias paskutinės vakarie
nės metu, kai palaimino duoną ir vyną, pa
versdamas juos savo kūnu ir krauju. Bet ga
lutinis Mišių įprasminimas buvo ant Kalva

rijos kalno, kai Kristus save paaukojo Dieviš
kajam Tėvui, norėdamas atpirkti žmoniją iš 
nuodėmės vergijos ir grąžinti jai pirmųjų tė
vų nusikaltimu prarastus dvasinius turtus. 
Tada Jis mums užpelnė visas malones, ku
rios dabar dalinamos Mišių metu. Jis tada 
mums užpelnė begalinę malonių jūrą, bet da
bar mes tiek iš tos malonių jūros pasisemia- 
me, kokiu indu semiame — kiek esame tam 
prisiruošę ir kokiu uolumu dalyvaujame Mi
šių aukoje.

Kaip buvo senovėje?
Pirmaisiais amžiais krikščionių Mišios 

buvo daugiau eucharistinio pabūdžio, nes 
paskutinės vakarienės prisiminimas ir Kris
taus liepimas tai daryti Jo atminimui dar 
buvo labai ryškus. Tik šiek tiek vėliau buvo 
pradėta daugiau pabrėžti Mišiose aukos pras
mę. Toji meilės puota — eucharistija būda
vo atliekama kokiuose nors privačiuose na
muose, kur buvo daugiau vietos, ant papras
to stalo. Bet vėliau, kai buvo norima dau
giau pabrėžti, kad Mišios yra auka, buvo 
pradėta statyti akmeniniai aukurai — alto
riai. Krikščionių persekiojimo metu buvo la
bai gerbiami kankiniai, savo gyvybe paliudi
ję tikėjimą Kristaus mokslu. Norint juos pa
gerbti ir prisidėti prie jų heroiško tikėjimo, 
ir Mišių auka dažniausiai būdavo aukojama 
ant jų kapų. Šis pirmųjų amžių krikščionių 
paprotys tam tikra prasme pasiliko iki mū
sų laikų, nes ir dabar kiekviename altoriuje 
turi būti marmuro plytelė, Į kurią yra įdėta 
kokio nors kankinio relikvija. Tad galima 
sakyti, kad ir dabar mes aukojame Mišias 
ant kankinio kapo.

Pagrindą sudarė bendruomenė
Kai tikinčiųjų skaičius paaugo, ypač po 

Konstantino edikto, grąžinusio krikščionims 
laisvę, Mišioms paprastų namų jau nepakak
davo, tad buvo pradėta statyti specialūs mal
dos namai — bažnyčios. Iš pradžių jos bu

vo paprastos, nelabai puošnios, be jokių sta
tulų ar paveikslų. Tai buvo tik didelė salė 
ir altorius. Krikščionys gerai suprato, kad 
Mišių metu svarbiausią vietą užima ne namų 
puošnumas, ne auksas ar marmuras, bet toji 
“plebs saneta” — krikščionių bendruomenė, 
aukojanti drauge su kunigu Kristaus kūno ir 
kraujo auką. Čia jie atnašaudavo tą mistinę 
auką, visi priimdami šv. Komuniją, visi drau
ge dalyvaudami toje meilės puotoje, kuri 
juos labiau sujungdavo, primindavo vienas 
kito meilę ir vienybę. Juk apie tai taip aiš
kiai ir taip jautriai buvo kalbėjęs Kristus, 
eidamas su apaštalais iš paskutinės vakarie
nės salės į Alyvų darželį.

Altoriaus tolinimas nuo žmonių
Bet pirmųjų krikščionių ramybę ir nese

niai gimusios Bažnyčios vienybę tuoj pradė
jo drumsti klaidingas kaikurių asmenų kri
kščionybės supratimas. Ypač pavojingą dokt
riną pradėti skelbti Arijus ir kiti jo sekė
jai. Jie kovoj’o prieš švenč. Trejybės paslap
tį ir neigė Kristaus dievybę. Krikščionys tuoj 
ėmė gintis ir visur labai pabrėžti Kristaus 
dieviškumą. Kristaus ir Dievo sąvokos buvo 
maišomos, Kristaus žmogiškumas lyg ir pa
mirštas. Vietoje Kristaus—Tarpininko tarp 
Dievo ir žmonių, buvo labiau vartojama Die
vo sąvoka. Vietoje Naujojo Testamento ma
lonaus ir švelnaus Dievo Tėvo vis labiau bu
vo grįžtama prie Senojo Testamento Dievo— 
galingo, majestotiško dangaus ir žemės Kū
rėjo bei rūstaus Teisėjo. Tikintieji pradėjo 
lyg ir bijoti arčiau dalyvauti Mišių aukoje. 
Mišios tapo tik kunigo atliekama apeiga. Al
torius taip pat vis buvo tolinamas ir tolina
mas nuo žmonių, pagaliau atitvertas ir pri
stumtas visai prie sienos presbiterijoje. Tai 
buvo lyg Senojo Testamento “saneta sancto
rum” — toji šventovė į kurią tegalėjo įeiti 
vyriausias kunigas, o kiti ten įeiti nebuvo 
verti. Pradėjo blėsti ir taip pirmaisiais am
žiais ryški Dievo vaikų sąvoka, o jos vietą 

užėmė pradėtos steigti Dievo ir Marijos tar
nų brolijos.

Kunigas atnašaudavo Mišių auką nusisu
kęs nuo žmonių, lyg bijodamas išduoti jiems 
paslaptį. Toji paslaptis dar labiau buvo pa
brėžiama vartojant svetimą, žmonėms nesu
prantamą, lotynų kalbą. Tad visai nenuosta
bu, kad žmonėms Mišios tapo visai svetima, 
nesuprantama ir neįdomi apeiga, kurios me
tu jie kalbėdavo rožinį, skaitydavo litanijas 
ar kitas maldas, nieko bendra neturinčias su 
Mišių auka ir jos metu kalbamomis maldo
mis. Tikintieji jau nebuvo aktyvūs Mišių au
kos dalyviai, bet vien pasyvūs stebėtojai.

Visų dalyvaujančių auka
Kartais prieš tokį nutolimą nuo pirmykš

tės Mišių aukosenos būdavo vieno kito ne
drąsiai pasisakoma, bet tai būdavo tik tyruo
se šaukiančiojo balsas, kurio niekas neišgirs
davo. Kai į šv. Petro sostą atsisėdo Jonas 
XXIII, atrodo, kad pačios Apvaizdos ranka 
viską pakreipė kita kryptimi. Vėl grįžtama 
prie pirmykštės Bažnyčios dvasios, vėl no
rima duoti tinkama vieta tikinčiųjų bendruo
menei, kad ji iš pasyvumo pereitų į aktyvu
mą, nes Mišios nėra tik kunigo auka, bet vi
sų tikinčiųjų auka, kunigui vadovaujant, au
kojama Dangiškajam Tėvui. Kunigas jam 
duota galia tik paruošia auką, kurią aukoja 
visi Mišių dalyviai, tokiu būdu tapdami Kris
taus atpirkimo dalininkais.

Tad visi šie liturginiai atnaujinimai, su ku
riais jau mūsų tikintieji yra šiek tiek susi
pažinę, yra tikrai ne tik naudingi, bet būti
nai reikalingi. Nors iš pradžių jie, kaip ir 
kiekvienas naujas dalykas, gal kaikam ne
įprastai atrodo, bet praeis kiek laiko, su jais 
visi apsipras ir džiaugsis, kad jie bažnyčioje 
nėra tik pasyvūs žiūrovai, bet aktyvūs daly
viai, kad ir jie drauge su kunigu gali Die
vui aukoti tą Naujojo Testamento auką, kuri 
išgelbėjo žmoniją iš nuodėmės vergijos ir 
dabar nuolat teikia Kristaus užpelnytas ma
lones.
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ALGIRDUI" J. KAULENUI mirus,

jo žmonai p. STEFAI KAUL6NIENEI, sūnums MINDAUGUI 
ir GEDIMINUI reiškiame nuoširdžią užuojautą —

LAS Toronto skyrius ir 
Kanados vietininkijos vaidyba

DR. BRONIU! BAŠKIUI mirus, 
liūdinčius — žmoną IRENĄ, vaikus — NIJOLĘ, DONATĄ, 

JULIŲ ir uošvę IRENĄ KUBILIŪNIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame —

S. Kviecinskas ir šeima

©^SPORTAS
Europos keturioliktąsias krepšinio 

pirmenybes vėl laimėjo Sovietų S-ga. 
Dėl pirmosios vietos varžėsi abiejų 
grupių pirmų dviejų vietų laimėtojai. 
Pirmose rungtynėse Sov. S-ga įveikė 
Lenkiją 75:64 ir antrose — Jugosla
viją 58:49. Antrą vietą laimėjo jugo
slavai, įveikę italus 83:82, ir trečią — 
lenkai, įveikę italus 86:70. Sekantys 
penki laimėtojai: 5. Bulgarija, 6. Izra
elis, 7. Čekoslovakija, 8. Graikija, 9. 
Prancūzija ir 10. R. Vokietija. Iš viso 
pirmenybėse dalyvavo 16 valstybių.

Europos krepšinio pirmenybės pra
dėtos 1935 m. Tais metais pirmenybes 
lamėjo Latvija. Toliau sekė du Lie
tuvos laimėjimai — 1937 ir 1939 m. 
Po to sekė karo pertrauka ir pirmeny
bės buvo pradėtos 1946 m. Tais me
tais pirmenybes laimėjo Čekoslovaki
ja. Tolimesnes pirmenybes laimėjo 
— 1947 m. Sov. S-ga, 1949 m. Egiptas, 
1951 m. Sov. S-ga, 1953 m. Sov. S-ga, 
1955 m. Vengrija. Tolimesnes penke- 
rias pirmenybes vėl laimėjo Sovietų 
Sąjunga.

šiose pirmenybėse Sov. S-gos rink
tinei daugiausia taškų laimėjo lietuvis 
Modestas Paulauskas — 130; sekan
tis buvo G. Volnovas su 113. M. Pau
lauskas yra 1.94 m augščio ir priklau-

so Kauno Žalgirio klubui. S. S-gos 
rinktinėje jis žaidė pirma kartą, nors 
prieš tai yra sėkmingai pasirodęs Sov. 
S-gos jaunių rinktinėje.

VYČIO ŽINIOS
Dėmesio, golfininkai! Sporto Klu

bas Vytis liepos 18 d. Wasagoje ren
gia pirmąsias lietuvių golfo rungty
nes. Kviečiami dalyvauti visi šio spor
to mėgėjai. Informacijos reikalu pra
šomi kreiptis pas H. Stepaitį — tel. 
233-8396 arba pas A. Šileiką — telef. 
244-0080. Registruotis galima bus 
rungtynių vietoje arba pas minėtus 
asmenis.,Rungtynių pradžia 9 v.r. Lai
mėtojui skiriama taurė.

Lauko teniso treniruotės vyksta 
ketvirtadieniais ir penktadieniais Tri
nity parko aikštelėse. Treniruotėms 
vadovauja J. Žukas ir P. Gvildys.

Išvyka į Ročesteri numatoma lie
pos 10 d. Yra pakviestos draugiškoms 
rungtynėms Vyčio vyrų, moterų ir 
berniukų komandos. Manoma, kad 
ben^ dvi komandos^ bus sudarytos 
šioms išvykoms. A. Š.

Pabaltiečių lengv. atletikos, plauky
mo ir futbolo pirmenybėms registruo
tis per savo klubus vyr. sporto vado
vybėje iki š.m. liepos 7 d.

Lietuvių studentų žinios
Liepos 3-4 d.d. įvyks ASD ir korp! 

Vytis suvažiavimas prie Watervliet, 
Mich. Tai pirmas atskiras ASS stu
dentų suvažiavimas, į kurį filisteriai 
yra kviečiami tik svečiais. Suvažiavi
mo programoje numatyta eilė pašne
kesių apie lietuviškumą, skautiškumą, 
akademiškumą ir tradicijas studentų 
skautų vienetuose. Torontiškiai sesės 
ir broliai kviečiami dalyvauti. Plates
nių informacijų teikia ASS Toronto 
skyriaus visepirm. G. Rinkūnaitė, tel. 
LE 5-9397.

ASS 15-toji vasaros stovykla įvyks 
Rako stovyklavietėje prie Custer, 
Mich. Sovykla prasideda rugpjūčio 28 
d. ir baigsis rugsėjo 6 d. Torontiškiai 
kviečiami ruoštis. Platesnių informa
cijų teikia skyriaus valdyba.

ASS filisterių suvažiavime Klevelan- 
de dalyvavo torontiečiai — S. Kairys 
ir dr. A. Dailydė.

Inž. Česlovas Januškevičius, dabar 
gyv. Toronte, gavo mgistro laipsnį Il
linois Technologijos Institute.

Toronto un-to humanitarinių moks
lų fakultete perėjo į III kursą: G. 
Skrinskas ^su I laipsnio pagyrimu), Ž. 
E Šlekytė, I. G. Balčiūnaitė, E. M. 
Sadauskaitė, H. M. Vaičeliūnaitė, V. 
Juška, E. D. Mažeikaite, H. Steponai
tis {visi su II 1. pagyrimu); į II kurą 
perėjo: A. Bušinskaitė, N. E. Žemai
tė, T. A. Kudirkaitė, A. Blusytė. A. 
Klimas fizinio auklėjimo skyriuje per
ėjo į III kursą. Dalia Jaškevičiūtė 
baigė Toronto mokytojų kolegiją.

Studentai ateitininkai kviečia visus 
lietuvius studentus dalyvauti kongre
se, kuris įvyks liepos 3 ir 4 d. Toron- 
te.Kongreso išvakarėse Toronto atei
tininkai studentai rengia pasilinksmi
nimą Šv. Jono Kr. par. salėje. Jame 
dalyvaus ir kolegos studentai iš JAV. 
Pasistenkime visi dalyvauti.

Detroito ir Toronto studentai ateiti
ninkai įsigijo naujas korporacijų vė
liavas. Jos bus šventinamos liepos 4 
d., sekmadienį, 11 vai., kongreso pa
maldų metu.

Ateitininkų žinios
Visi prašomi įsidėmėti kongreso 

programą 1 psl., kuri skelbiama at
skirai, ir visur dalyvauti. Visas jauni
mas privalo dalyvauti kongreso ati
daryme, kuris įvyks šeštadienio rytą, 
ir po to tolimesnėje programoje.

Penktadienio vakare moksleivių ir 
studentų susipažinimo vakaras-šokiai. 
Moksleivių — Prisikėlimo muzikos 
studijoje, studentų — Sv. Jono Kr. 
par. salėje. Kviečiami visi dalyvauti.

“Pirmyn Jaunime” moksleivių atei
tininkų neperijodinis laikraštėlis iš
eina šį savaitgalį; bus platinamas kon
greso metu ir sekmadienį po pamal
dų. Paremkime laisva auka!

Ateitininkų stovykla prasideda lie
pos 25 d. ir truks iki rugpjūčio 8 d. 
Prašome nedelsiant registruotis ir, 
kurie gali, iš anksto sumokėti stovyk
los mokestį, nes stovyklai pradėti 
reikia pinigų. Stovyklos metu įvyks 
2 ekskursijos, kurioms iš kiekvieno 
stovyklautojo bus prašoma po $6. I tą 
sumą įeina ir bilietas į “Juliaus Ce
zario” vaidinimą Stratforde. Stovyklon 
registruotis prašome pas B. Sakalą 
LE 6-1410, V. Kolyčių LE 4-5586 ir 
Prisikėlimo par. raštinėje LE 3-0621.

Ateitininkų tėvai prašomi dalyvau
ti kongreso parengimuose. Visi kon
greso posėdžiai yra atvirivisuomenei.

šeštadienį, liepos 3 d., jaunesnieji 
moksleiviai (berniukai ir mergaitės) 
taip pat ir visi jaunučiai kartu daly
vauja Prisikėlimo bažnyčioje šven
tose Mišiose 12 vai. Po jų rikiuotai 
eina į Liet. Vaikų Namus užkandžiui. 
Apie 2 vai. ten įvyks jaunesniųjų 
moksleivių ir jaunučių atskiri susirin
kimai. Dalyvaujama su uniformom.

Sekmadienį, liepos 4 d., 10.30 vai. 
ryto, jaunesnieji moksleiviai — ber
niukai ir mergaitės (Gintarės ir Vai
dilutės), taip pat jaunučiai ateitinin
kai, renkasi Prisikėlimo par. kavinė
je uniformuoti, šv. Mišios 11 vai. 3 v. 
p.p. Prisikėlimo par. salėje iškilmin
gas posėdis, kurio metu vyresnieji ir 
jaunesnieji moksleiviai bei jaunučiai 
duos ateitininkų įžodį.

Prašoma atsiimti ateitininkų Vasa
rio 16 d. minėjimo ir Kalėdų eglutės 
fotografijas Liet. Vaikų Namuose? 
Krepitis pas Sės. M. Viktoriją.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namą teL LE 5-1584

QUEBEC — BLOOR — apie $6.000 
įmokėti, 9 kambarių atskiras 
namas, dvigubas garažas, di
delis sklypas.

ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ 
5.000 įmokėti, 6 kambarių 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, gražus didelis 
kiemas.

KINGSWAY — PRINCE EDWARD

5 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, už
baigtas rūsys, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

PARKLOWN — BARNE RD. — $ 
5.000 ar mažiau įmokėti, apie 
12 metų senumo 5 kambarių 
bungalas, 2 vonios, užbaigtas 
poilsio kambarys, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

GLENLAKE — BLOOR, $8.000 
įmokėti; 9 kambarių per du 
augštus, rupių plytų, atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena atvira skola 
balansui, graži vieta.

JANE — BLOOR apie $10.000 ar 
mažiau įmokėti, puikus 8 
kambarių per du augštus 
atskiras namas, didelis poil
sio kambarys su atviru ugnia
kuru, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų tek LE 6-9195
RETA PROGA ’

$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 
įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos. 
Žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). - Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE dėl kitų nuosavybių. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1.30 ir 4.30 - 7
An tr. 10-'1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 4.30 • 7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 -8
Sešt.9-12
Sekm. 9.30 • 1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGICIAI — atviri iš 6%%.
NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namu mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. gegužės 31'd. kapitalas — $1,660,834

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

nidfiansias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
SWANSEA. BLOOR — JANE. $7.000 įmokėti, mūro atskiras, 7 kamba
riai per du augštus, garažas, privatus įvažiavimas, didelis kiemas. Prašo 
$24.000; namas išmokėtas.
INDIAN RD. — GLENLAKE. $5.000 {mokėti, mūro, atskiras, 10 kamba
rių per 3 augštus, garažas. Prašo $18.000.
RONCESVALLES — GRENADIER. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 
kambarių, 3 prausyklos, 2 garažai. Prašo $26.000; liks viena skola ba
lansui.
KINGSWAY CRES, — DUNDAS. $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), garažas, privatus įvažiavimas, gražus 
kiemas; liks viena skola balansui
LANSDOWNE — QUEEN. $7.000 įmokėti, 5 butų pastatas, garažai. Prašo 
tik $27.000, skolų nėra.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambin 
ir Joms bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaint 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105į

KUNIGOLIUDO 
i PRIMICIJOS
Birželio 27 d., 4 v. p.p., kun: L. 

Januška, ką tik baigęs mokslus 
Romoje, atlaikė Toronte iškilmin
gas Mišias šv. Jono Kr. bažnyčio
je. Jam asistavo: mons. Vyt. Bal
čiūnas, kun. A. Spurgis, MIC, Tė
vas P. Baltakis, OFM, ir kun. J. 
Staškevičius. Pamokslą pasakė 
kun. P. Ažubalis. Giedojo parapi
jos choras , vad. muz. St. Gailevi- 
čiaus. Pamaldose dalyvavo visa 
eilė kunigu ir daug pasauliečių — 
vos tilpo bažnyčioje. Naujojo ku
nigo pagerbimas Įvyko parapijos 
salėje. Ji pradėjo parapijos komi
teto vardu E. Miliauskas, pakvies
damas vysk. Pr. Brazi, MIC, su
kalbėti maldą. Išsamų referatą 
apie naująjį kunigą skaitė šimo- 
nietis Ant. Dilkus. Gen. kons. dr.
J. žmuidzinas, sveikindamas kun. 
L. Janušką, pabrėžė jo lietuvišku
mą ir ta proga išreiškė padėką šv. 
Tėvui Pauliui VI už patrijoto kun. 
Pr. Brazio paskyrimą vyskupu. K. 
L. B. Toronto apyl. valdybos var
du žodi tarė ir dovaną (drožini) 
Įteikė pirm. Aug. Kuolas. Į svei
kinimų eilę buvo Įterpta meninė 
programa, kurią atliko: “Varpo” 
vyrų choras, vad. sol. V. Verikai- 
čio ir akomp. St. Gailevičiui. 
Trejetą solo dalykų itališkai ir 
lietuviškai padainavo sol. V. Ve- 
rikaitis. Po to nauj. kunigą dar 
sveikino: kun. A. Spurgis, MIC, 
mons. J. Tadarauskas — Kana
dos Kunigų Vienybės vardu; p. 
Sekonienė — šv. Jono Kr. par. 
katalikių moterų; St. Jokūbaitis 
— šaulių centro v-bos ir Toronto 
kuopos; * kun. B. Pacevičius — 
“Sietyno”; St. Gailevičius — 
“Varpo” (kartu Įteikė dovaną — 
vertingą kieliką ir dailų adresą;
K. Manglicas — ateitininkų sen
draugių; Br. Vitkus — Šv/Jono 
Kr. par. choro vardu. Ilgesnį žo
di tarė vysk. Pr. Brazys. Jis, be 
kitko, priminė, kad dabartinis 
popiežius, paskirdamas naują vys
kupą, pabrėžė: kalbėk lietuviams, 
kad jie nepamirštų Lietuvos tra
gišku metu. Vyskupas pareiškė, 
kad lietuviškumo ugdymas išeivi
joje yra kartu ir religinė ateities 
bazė, nes tik iš lietuvių galima ti
kėtis misijonierių būsimai Lietu
vai. Jis linkėjo naujajam kunigui 
Įsijungti Į tos linkmės lietuvišką 
darbą. Primicininkas kun. L. Ja
nuška trumpu, bet nuoširdžiu žo
džiu, visiems padėkojo ir savo pa
dėką baigė žodžiais: “Melskitės, 
kad aš visuomet drebėčiau, prieš 
altorių, kaip ir šiandieną, o ne al
torius— prieš mane”, šios šven
tės proga kun. L. Januškai buvo 
įteikta dovanų, daugiausia vokais. 
Be jau minėto kieliko, ir meniško 
drožinio, visų vardu buvo įteiktas 
dail. H. Žmuidzinienės atkurtas 
Šimonių Marijos paveikias.

Pažymėtina, kad iš šv. Jono Kr. 
parapijos yra išėję Į kunigus: Ro- 
settis - Rožaitis, J. Staškevičius ir
L. Januška; dar rengiasi į kuni
gus — M. Jarašūnas, Pilkauskas 
ir A. Pusvaškis. Bvs.

skautų veikla
taiki
ngąjį

Lietuvių
“Romuvoj” pereitą savaitgalį 

kino virš 20 žmonių. Talka šį 
savaitgalį vėl organizuojama. Kas iš
tėvelių dar nėra buvę, prašomi prisi
dėti prie stovyklos darbų.

Kas dar nėra užsiregistravęs į sto
vyklą nuo liepos 17 iki rugp. 1' d., 
prašome nedelsti ir registracijos blan
kus grąžinti dr-ams.

Į vadovų-vių stovyklą, kurią organi
zuoja LSS pirmija “Romuvoje”, jau 
yra užsiregistravę 100 skaučių ir 60 
skautų iš JAV ir Kanados. Mokestis 
$17, įskaitant draudą.

Reikia tuščių, vieno galiono plastiki
nių, bonkų maudymosi vietai atžymė-

ti. Kas jų turėtų, malonėkite perduoti 
dr-kams arba atvežti į sk. būklą.

Romuvos stovykloje bus sudarytas 
įvairių instrumentų orkestrėlis. Sto
vyklautojai kviečiami atsivežti savo 
turimus akordeonus, gitaras, lūpines 
armonikėles ir pan. Instrumentams 
laikyti bus skirta saugi sausa patalpa.

Gaminamas skudučių komplektas, 
kuris bus naudojamas stovyklos sku
dučių orkestrui. Skudučių pavyzdžiai 
buvo gauti is Čiurlionio ansamblio di
rigento muz. Alfonso Mikulskio Kle- 
velande. Jam reiškiama nuoširdi pa
dėka.

A L GARBENS
R E A L ESTATE^- 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
- ' • Vakarais — HU. 9-1543.

VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
DUNDAS — RUSHOLME
.$17.900 pilna kaina; atskiras mūrinis dupleksas, 2 atskiri butai, vande

niu alyva apšildomas, 8 dideli kambariai. Įmokėti apie $3.000.
HOWARD PARK — HIGH PARK
$20.900 8 dideli kambariai, 2 moderniškos virtuvės, didelis žemės

sklypas; gali būti ateities apartamento projektas.
BERESFORD — ANNETTE
$33.900 “Fourplex” 4 butų pastatas, plius užbaigtas rūsys, su visais įren

gimais ir baldais, geras įvažiavimas, 2 garažai. Įmokėti apie $10.000.
PALMERSTON BLVD. L
$70.000 — 8 butų apartamentas, su balkonais, visi butai po 5 kambarius 

Pajamos $11.000 per metus. Įmokėti $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

tijos, kur aplankė savo gimines,

TORONTO VASAROS MUZIKOS FESTIVALIAI,
RENGIAMI TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO DEPARTAMENTŲ, BENDRADARBIAU
JANT SU TORONTO MUZIKANTŲ SĄJUNGA, REMIANT PLOKŠTELIŲ GAMINIMO PRA
MONEI IR TORONTO DIENRAŠČIUI "STAR".

SEKMADIENI, LIEPOS 4 D.
Toronto simfonijos orkestras, 
48-to pulko škotų karinis orkestras

Vargonų rečitalis
vasaros koncertas, dirig. Victor Feldbrill; 
artistė Mary Simmons

PIRMADIENI, LIEPOS 5 D.
8.30 v. v. Ramsden Parke kadriliaus šokiai

ANTRADIENI, LIEPOS 6 D.
8. 00 v.v. — Allan Gardens karališkojo pulko orkestras
8. 30. v.v. — Withrow Parke kadriliaus šokiai

TREČIADIENI, LIEPOS 7 D.
Hootenanny — su The Villagers Three Sharon 
Trostin, Stan Thomas ir Klaas van Graft 
kadriliaus šokiai

KETVIRTADIENI, LIEPOS 8 D.
Ron Collier Quintette —Murray Ginsberg 
Dixieland orkestras 
kosmopolitinis koncertas 
kadriliaus šokiai 
kadriliaus šokiai

PENKTADIENI,
Round

2.30 v. p.p. — High Parke
2.30 v. p.p. -— Kew Gardens
5.30 v. p.p. — High Parke
8 v.v. — Exibition Parke

8.30 v.v. — Riverdale Parke

8.30 v. v. — Monarch Parke

7.30 v.v. — Eglinton Parke

8 v.v. — Nathan Phillips Square
8.30 v.v.— High Parke
8.30 v.v. — Kew Beach

8.30 v.v. — Riverdale Parke 
(Dirbt, ledo čiuožykloje)

8 v v. — Wilowdale

2.30 v. p. p. — High
2.30 v. p.p.
5.30 v. p.p.
8 v. v. -

LIEPOS 9 D.
šokiai — Frank Evans ir jo orkestras

ŠEŠTADIENJ, 
Parke Governor General's Horse Guards orkestras 

SEKMADIENI, LIEPOS 11 D. 

Parke . 
Kew Gardens 
High Parke 
Exibition Parke

LIEPOS 10 D.

Queens Own Riffes karinis orkestras
Toronto jgulos artilerijos orkestras 
vargonų rečitalis
vasaros koncertas, dirig. dr. William McCauley;
solistas Jan Rubes

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 
Tel. 535 - 9468 — Lietuvis Savininkas
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t.

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) > 

531-1432 A. B. Beresnevičius

F. SENKUS REAL ESTATE
dalyvavo lietuvių suvažiavime ]007 Dundas St W Dortmunde. Ji ypač gėrėjosi lie- 1777 uunaai
tuvišku jaunimu. .

Tel. 533-4414

ENTRE

Statybinės medžiagos
Z MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
» įvairios medžiagos namų taisymams 
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
> Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atlieam visus statybos darbus
> Statome priestatus, fabrius, krautuves, 

namus

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėnas

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
r r 7 I; r TAISYMAS — MONOGRAMOS

UJkXU k fe Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

964^2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

Al I CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai 
; kviečiami pasinaudoti savųjųGAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8450; LE. 4-8450 Namą telefonas: BE. 3-599S

nios virtuvės, įvažiavimas, vienas 
mortgičius balansui.
15 metą, priverstas parduoti, 45 
vietos, nerūdijančio plieno įren
gimai, $1.000 apyvarta per savai
tę, gyvenimui kambariai, prieina
ma nuomos kaina.

BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti,

ST. CLAIR — OAKWOOD, $8.000 
įmokėti, plytinis, atskiras, 13 
kambarių, 3 virtuvės, šiltu van
deniu šildymas, garažas; parduo
damas pirmą kartą.

RONCESVALLES — FERN, $2.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, įva
žiavimas, didelis sklypas, geras 
mortgičius balansui.

$3.500 ĮMOKĖTI, plytinė krautuvė 
su dviem apartamentais išnuomo
ti su virš $3.000 metinių paja
mų. Naujai atremontuotas pasta
tas; geras investavimas. Prašoma 
$21.500.

QUEEN — SPADINA, restorano 
verslas, tas pats savininkas per

šilto vandens šildymas, garažas. 
VIENAAUGSTIS (bungalow), įmo

kėti $6.000, plytinis, atskiras, 6

išsikėlęs į kita miestą.
DUNDAS — OSSINGTON, $1.000 
_ įmokėti, 6 kambariai, 2 moder-

Turime krautuvią, namą, vasarrfečtą, hotellą,moteUą įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tft kreiptis pas aras. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolą—mortgičią.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius



ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

SUJUNGTA

233 - 3323 Ra0r6.obsiia

namų: LE 3 - 4908

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

APDRAUDA

Nr. 26 (805) šypsenos

VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T. - ,

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, FOIT VreOIT

VD A AĖkl A C visais kelionių reikalais, visame pašau- 
• DAG EIX A j lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-726T • Namų LE 6-4681

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO

KATALOGŲ.

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

fbto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūšų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ JSTAIGA

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.
Res. teL LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

TELEVISION-RADlO-HiTi Service -- Dirbtnvė
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. Utenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR- VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.,

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Pas dailininką — O mano sunui
Klientas į menininką: k j* j?u sėdi-. .. . ..
— Kaina už tą paveikią, kuria- . Pnejęs kaimynas tyliai paklau- 

me atvaizduotas tik vienas mede-
lis, yra perdidelė. Kiek gi jūs pa- — Uz ką sėdi.... 
reikalautumėt, jei paveiksle būtų Visi vyrai panašūs...
visas miškas? 19 metų Onutė pasakoja tėvui:

Nusiskundimas „ ~ Tėveli’ pamatysi kad mano

meilus ir simpatiškas.
Tėvas:
— Ar turi jis pinigų?
Duktė:

Sovietų Rusijoje — Ach, jūs vyrai... Visi esat
— Mano mergaitei jau trys mė- vienodi. Visi galvojat tik apie pi-

nesiai, — sako viena moteris ant- nigus. Baltramiejus irgi klausi- 
rai. nėjo, ar tu turi pinigų...

Viena poniute standi kitai:
— Pereiti metai man buvo ne

smagūs. Per tuos metus pasenau 
mažiausiai šešiais mėnesiais...

SU

DIDESNEI JĖGAI

Atspėjo ko reikia
Vienas belgų finansų ministeri

jos valdininkas, kurio žinioje bu
vo mokesčių rinkimas, reguliariai 
gaudavo brangių dovanų nuo vie
no turtingo mokesčių mokėtojo. 
Savo viršininko įspėtas, valdinin
kas parašė laišką tam“ geradariui, 
pranešdamas jam, jog ateityje vi
sas dovanas sumesiąs į ugnį. Ke
lioms dienoms praslinkus, jis ga
vo dovaną... toną akmens anglių.

Parinko Pr. Al.

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 

Bus. 481 • 6808 Res: 767 • 9053
PALIEKAMO TURTO 

PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

Orea.t-West Life 
ASSURANCE COMPANY

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

OKULISTAS 
s. BROGOVV SKI, OJ).

Niekuomet nebuvo geresnės progos tar
nauti. .. mokytis... ir keliauti Kanados 
kariuomenėje. Ginkluotų pajėgų sujun
gimas sudarė galimybes karjerai, apie ku
rią verta pagalvoti. Jei jūs atitinkate 
augšto lygio Kanados kariuomenės rei
kalavimus, galite pasiekti visam gyveni
mui gerą karjerą, kuri yra jdomi ir gerai 
apmokama.
Jei norite daugiau sužinoti apie moder
niausią pasaulio kariuomenę, teiraukitės 
pas vietos "CANADIAN ARMED FORCES 
CAREER COUNSELLOR".

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

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

DABAR JŪS TURITE 
GERESNE PROGA

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

4143 DUNDAS ST. W, TORONTO 18, ONT. •
Vienintelė alyvos šildymo b-vė, pristatanti kuro alyvą su “KLEEN-FLO“ 
priedu. • Skubus krosnių taisymas. • Mechanikai pasiunčiami radijo 
centrinės, kai tik gaunamas užsakymas.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ VALYMAS. _
DABAR PATS LAIKAS KEISTI KURO ALYVOS BENDROVE!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H. ROŽAITIS

TeL Verslo: 763 - 3874

W. A. LENCKI
B .A., L.LJB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; narni} CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietį}.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN,

SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A

Advokatas 
.notaras

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

*1

NEPAMIRŠKI'! u, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Rlrtr\a* 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Aurorire uarage das ir coiiego. Tei. 531-1305

IR

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

... MOKYTIS 
KELIAUTI 
ĮSTOJĘ KANADOS 
KARIUOMENĖN

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 

274 RONCESVALLES AVE
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Dėmesio namų 
savininkai!

DR. J. MATUL1ONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 

Kabinetas uždarytas 
iki liepos 5 dienos.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKiS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. 

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir VoHcswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal), Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trukumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

NOTARAS
A. UGDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
V. S. MASTIS, LLJ).

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 408 Roncesvalles Avė.

(įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Antrad. ir penktadieniais 6—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708

HAMILTON: FU 3 - 8928

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

‘ '"“•ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosais, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat RO M6U 
Dirk vaL RO MISI 
Namų ROMUS



Sol. Pr. Bičkienė

ATEITININKŲ KONGRESINIO 
savaitgalio parengimai Toronte

Literatūros ir muzikos vakaras: 
šeštadienį, liepos 3 dieną, 7 valandą vakaro, ' 
Toronto universiteto Hart House teatro salėje

Linksmavakaris:
šeštadienį, liepos 3 dieną, 9 valandą vakaro, 
Prisikėlimo parapijos salėje

Banketas:
sekmadienį, liepos 4 dieną, 8 valandą vakaro, 
Prisikėlimo parapijos salėje

Sol. J. Varnelis

programa:
aktoriai S/7v. Gedvilaitė ir Bulevičius (Boley) 
režisorius J. Daubėnas ' ,
solistai P. Bičkienė ir J. Vaznelis 
pianistė A. Kepalaitė, 
įėjimas: $3 ir $2

programa:

geras orkestras, šokiai,
bufetas ir "kieti" bei "minkšti" gėrimai, 
vertinga loterija ir kt.
įėjimas: $2

s

į'j

p r o g r a m a : 

soti vakarienė, 

žymiųjų svečių žodis, 

humoras

įėjimas: $5, studentams $3

DALYVAUKIME

Pakvietimus galima įsigyti Šv. Jono Kg parapijos kioske, 

Prisikėlimo parapijos I-jo augšto priesalyje (sekmadieniais) 

Prisikėlimo parapijos bankelyje, 

pas kongresui rengti komiteto iždininką K. Manglicą, 

34 Waller Ave, Toronto 3, telef. 763-1957 ir prie įėjimo.

Pianistė Aid. Kepalaitė

VISI IR VISOS!

i Kviečiame visus tautiečius dalyvauti ir kituose kongreso 

parengimuose: iškilmingose pamaldose, posėdžiuose, pa

skaitose, simpoziume ir kitur. Prašome sekti mūsų kong- 
I reso programą, kuri yra paskelbta šiame "'Tėviškės Žibu- 

I rtų" numeryje, {ėjimas nemokamas.
3

Kongresui Rengti Komitetas Aktorius J. Bulevičius

TORO M T ©»T
Toronto kronika, studentų, ateitininku ir skautų žinios — 6 psl.

Šv. Jono Kr. par. žinios
Sveikiname didįjį ateitininki- 

jos sąskrydį-kongrėsą, Įvykstanti 
šį savaitgalį Toronte. Augščiau- 
siojo palaimos kongreso organi
zatoriams ir visiems jo dalyviams. 
Visi torontiškiai, kaip šventės šei
mininkai, turėtume visose iškil
mėse gausiai dalyvauti.

— Didelių iškilmių ženkle pra
ėjo sekmadienio iškilmės parapi
joje. 11 v. koncelebracijos Mišias 
laikė vysk. Pr. Brazys, mons. V. 
Balčiūnas ir kun. A. Spurgis, M. 
I.C. Pamaldų metu Ganytojas 54 
asmenims suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą. Po pietų įvyko kun. 
L. Januškos primicijų iškilmės, 
kuriose dalyvavo gausus kunigu 
ir tikinčiųjų skaičius.

— Primicijų ir vyskupo vizita
cijos proga daug pagelbėjo para
pijos komitetas, kat. moterų drau
gija, pavieniai asmenys. Nuošir
di padėka N. Pr. M. seselėms, 
par. chorui, kuris abiejų iškilmių 
metu tą pačią dieną giedojo, mu
zikams St. Gailevičiui ir V. Veri- 
kaičiui, T. L. Ch. “Varpas” ir vi
siems visiems dalyviams, kurie, 
nežiūrint vasaros karščių, taip 
gausiai įsijungė į iškilmes.

— Praėjusį pirmadienį iš šios 
bažnyčios palaidotas a.a' Jonas 
Gatautis. Padėka p. Girčių šei
moms, kurios ligonį globojo ir rū
pinosi iškilmingomis laidotuvė
mis.

— Gerojo Ganytojo stovykla
vietei registracija vyksta klebo
nijoje. Stovykla pradedama lie
pos 10 d. Jai vadovaus patyrę jau
nesniosios kaitos vadovai.

— šį penktadienį, pirmąjį lie
pos mėnesį, pamaldos vakare 7.30 
vai.

— Šį-trečiadienį iš Park Lawn 
kapinių į lietuviškąsias kapines 
perkeliami palaikai a.a. Kazimie
ro Kupčiūno. Už velionį perkėli
mo dieną 9.30 v.r. bažnyčioje bus 
atlaikytos pamaldos.

A.a. Vytautas Peldžius, 44 m. 
amž., iš Paris, Ont.„ palaidotas 
birželio 29 liet, kapinėse. Jo lai
dotuvėmis rūpinosi ponų Kuzmic
kų šeima, gyvenanti tame pačia
me miestelyje. Jis buvo nevedęs 
ir giminių čia neturėjo.

VEDYBŲ TIKSLU 36 metų lie- 
tuvis norėtų susirašinėti su lietuvai
te iki 35 m. amžiaus. Atsakysiu į vi
sus laiškus ir paslaptį išlaikysiu. 
Rašyti: “T. Ž.” administracijai.

Perduoti Jonui, 941 Dundas SL W., 
Toronto 3, Ont.

V. STOČKUS 
LE 5•4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

Prisikėlimo par. žinios
— Prisikėlimo parapija nuošir

džiai sveikina liet, pranciškonų 
provincijolą D. gerb. T. dr. Leo
nardą Andriekų, O.F.M., jo 25 
metų kunigystės jubilėjaus pro
ga. šventėje parapijai atstovauti 
yra išvykęs kleb. T. Placidas.

— Nuoširdžiai sveikiname kun. 
L. Janušką jo primicijų proga 
Toronte.

— Nuoširdžiai sveikiname L. ir 
A. Vektorius jų 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties proga.

— Nuoširdžiai sveikiname atei
tininkų kongreso rengėjus, sve
čius, dalyvius ir linkime darbingų 
dienu.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios, išpažintys ir Ko
munija 7 ir 9 vai. ryto ir 8 vai. v. 
Ligoniai sakramentais aprūpina
mi iš anksto susitarus.

— šį šeštadienį, 8.30 v. r., Mi
šios už a. a. Mariją Ramanauskie
nę.

šį sekmadienį po Sumos 
bažnyčioje tretininkų susirinki
mas. Mišios kongregacijos inten
cija 9 vai.

— Susituokė Juozas Valevičius 
ir Joana Juozaitytė. Laimingo gy
venimo!

— Parapijos namų statyba pla
ningai varoma pirmyn ir tikima
si, kad Toronto amatininkų strei
kas statybos nepalies.

— Stovyklavietės pagerinimo 
darbai tikimasi iki stovyklos pra
džios užbaigti. Iš Ontario Hydro, 
K. šapočkino rūpesčiu, gauta 160 
lovų su matracais ir didžiulis šal
dytuvas.

— Tėvų pranciškonų — Aušros 
stovykla prasidės liepos 10 d. Re
gistruotis iki liepos 4 d. Jaunimas 
į šią stovyklą priimamas nuo 7 m. 
amžiaus.

Prisikėlimo par. bankelis šį 
ketvirtadienį, Dominion Day, bus 
uždarytas. Norintieji perkelti sa
vo santaupas iš kitų bankų galės 
tai padaryti penktadienį, liepos 2 
d., neprarandant nuošimčių kituo
se bankuose. Mūsų bankely nuo
šimčiai bus užskaitomi nuo liepos 
1 d.

HIGH PARKO RAJONE išnuomoja
mas kambarys ir virtuvė nedirbančiai 
vyresnio amžiaus moteriai su sąlyga, 
kad retkarčiais, pagal susitarimą, pri
žiūrėtų vaikus. Tel. RO 9-1632.

LIETUVI (35 -45 m. am
žiaus), kuris esi suinteresuotas su
sipažinti su lietuvaite, rašyki man; 
atsakysiu į laiškus su nuotrauka, ku
ri, pareikalavus, bus grąžinta. Adre
suoti: “Tėviškės žiburių” adminis
tracijai. Perduoti Juditai.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466.
Dabar naujas telefonas 767-7084.

A. ZAREMBA

Gedulingos pamaldos už a. a. 
Viktoro ir Aldytės-Teresės vėles 
bus laikomos Prisikėlimo par. 
bažnyčioje liepos 5 d., pirmadie
nį, 10 vai. ryto. Po pamaldų šv. 
Jono lietuvių kapinėse bus šven
tinamas paminklas; 12 vai. — pus
ryčiai namuose, 345 Kennedy 
Ave. Gimines, draugus ir pažįs
tamus maloniai kviečiu dalyvauti.

Aldona Užupiėnė
“Parama” praneša savo klien

tams, kad nuo liepos 1 d. iki rug
sėjo 1 d. šeštadieniais raštinė 
bus uždaryta.

Į mergaičių vasaros stovyklą 
Putname pr. savaitgalį iš Toronto 
išvyko 10 mergaičių: Bagdonaitė, 
Birgelytė, Bražukaitė, dvi sese
rys Bumbulytės, dvi seserys Ju- 
zukonytės, Laurinaitytė, Virkuty- 
tė, žabaitė. Jos ten stovyklaus 4 
savaites. Dalį stovyklautojų auto
busu iki Putnamo palydėjo M. 
Bumbulienė.

UŽSAKYKITE DOVANŲ SIUNTINIUS TIESIAI IS SAVO NAMŲ, TIK PASKAMBINKITE

“TAURO” atst.
ST. PRAKAPUI,
Tel. R0 7-9088
18 BROOKSIDE AVE., 
Toronto 9. Ont.

atvyksiu su daugybe pavyzdžių, iš ko galėsite pasirinkti kas patiks. Medžiagos, bate
liai, skarelės, pagaminti dalykai ir kt. MAISTO siuntiniai tiesiog iš Anglijos. AKORDE
ONAI iš Švedijos pigiau nei kur kitur. Pristatymas 3—5 savatės. Viskas apdrausta.

COLONIAL MOTEL,
CHATHAM, Ont. 717 GRAND AVE E. Tel. 352 -1680 

Lietuviai savininkai — ONA ir D. BALAIŠIAI
Geri kambariai. Yra ir pusryčių kambarys. Jei važiuosite 
pro Chatham ir jausitės pavargę, sustokite pailsėti bei per
nakvoti.
Colonial Motei yra prie vieškelio nr. 2 (nr. 2 Highway), vie
na mylia į rytus nuo Chatham Londono link.
Atvykite patys ir pasakykite savo draugams.

Geriausiai pailsėsi* per savo atostogas 
garsiame CAPE COD—OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje.

AUDRONE
• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

Visa tai suteiks jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 
Atidaryta vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS. 
O 2 -124, USA TEL. 288 - 5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į 

VILLA AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS

J. Tumosa, žymus Toronto pre
kybininkas, turįs “Nordmende” 
radijo atstovybę, neseniai grįžo 
iš kelionės po Europą. Jis sumo
kėjo “T.Ž.” rėmėjo prenumeratą 
už dvejus metus ir atnaujino 4 
prenumeratas n e p a siturintiems 
tautiečiams Vokietijoj. “T. ž.” 
leidėjai jam nuoširdžiai dėkoja 
už paramą.

A.a. Jonas Gatautis, 60 m. am
žiaus, mirė po ilgos ir sunkios li
gos, aprūpintas ligonių sakramen
tais, birželio 25 d. Riverdale ligo
ninėje. Velionis kilimu nuo Bir
žų, Lietuvoje tarnavo policijoje 
Kaune ir Vilniaus krašte kaip 
nuovados viršininkas. Palaidotas 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios Toronto 
lietuvių kapinėse. Jo laidotuvė
mis rūpinosi velionies geri pažįs
tami iš Lietuvos laikų — Bronius 
ir Mamertas Girčiai.

Vysk. Pr. Brazys ir mons. V. 
Balčiūnas šią savaitę atostogauja 
Delhi, Ont.

87 East Bay Rd., Osterville, 
Cape Cod., Mass., 02655, USA. 
TeL (Area 617) 428-8425.

ATEITININKŲ KONGRESAS 
prasideda šį šeštadienį, liepos 3 
d., 9 vai. ryto Prisikėlimo par. sa
lėje. Registracija budės jau nuo 
8 vai. ryto. Jai vadovaus A. šapo- 
kaitė. Jau yra užsiregistravusių 
daug kongreso dalyvių nakvynių 
tarnyboje pas Vyt. Aušrotą (tel. 
767-1562), pas privačius asmenis 
ir viešbučiuose. Kongreso progra
ma paskelbta “TŽ” 1 psl. Taip 
pat ji bus atspausdinta specialia
me kongreso vadove. Didieji kon
greso parengimai paskelbti “TŽ” 
8 psl. Atkreipiame dėmesį, kad 
kongreso pamaldos bus: šeštadie
nį, 12 vai., Prisikėlimo par. baž
nyčioje; jas laikys vysk. Pr. Bra
zys kartu su keliais kunigais kon
celebracijos būdu (tai dar daug 
kam nematytas dalykas); sekma
dienį, 11 vai., taipgi Prisikėlimo 
bažnyčioje; jas laikys vysk. V. 
Brizgys, pamokslą sakys vysk. Pr. 
Brazys; bus giedamos naujos kun. 
Br. Markaičio Mišios iš leidinio 
“Bendruomenės auka”. Toronto 
visuomenė kviečiama dalyvauti 
kongreso darbuose, ypač didžiuo
siuose parengimuose.

Ponia H. žmuidzinienė dalyva
vo Ispanijos konsulo žmonos p. 
H. F. Fishleigh suruoštuose pie
tuose (Royal Canadian Yacht 
Club) JAV konsulo žmonos p. W. 
E. Price garbei jos išvykimo iš 
Toronto proga. Konsulas W. E. 
Price perkeliamas naujom parei
gom į Braziliją.

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, Tėveliui a. a. 

Antanui Šimkevičiui - Šimkui mirus, 
reiškiame nuoširdžią padėką: Prisikė
limo parapijos kunigams už gedulingas 
pamaldas ir paskutinį patarnavimą 
kapinėse; gerb. klebonui kun. P. Ažu
baliui už mielą patarnavimą kapinių 
reikale.

Dėkojame visiems už šv. Mišių au
kas, gėles, užuojautas spaudoje bei 
žodžiu ir palydėjimą amžinon poilsio 
vieton.

Teatlygina Jums Dievas!
Nuliūdę: žmona, duktė ir sūnus

STARLITE 
Driving School 
Vokiška vairavimo mokykla 

ved. Rudy Wolfinger
330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 
Parengiame egzaminams įvairiomis 

kalbomis.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathnnt)

TEL. LE 2-3656

B MONTREAL

Montrealio ateitininkų šventė, 
čia matome dalį Prano Dovydai
čio kuopos atliekant trijų veiks
mų montažą, “Tėvynės meilė, ko
va ir viltis”. Nuotraukoje iš kai
rės: Kristina Bendžiūtė, Veroni
ka Bulotaitė, Jonė Mockutė. Ant
roje eilėje: Rima Zubaitė, Marytė 
Bendžiūtė, ir Alma Staskevičiūtė.

TORONTO
Maironio šeštad. mokyklos eks

kursija į Otavą buvo planinga ir 
sėkminga. Joje dalyvavo 72 as
menys, jų tarpe: m-los ved. J. 
Andrulis, mokytojai A. Kuolienė, 
P. Urbonienė, V. Teseckas, tėvų 
k-to pirm. p. šeškus su žmona ir 
kt. Eskursija dviem autobusais 
išvyko iš Toronto birž. 26 d. rytą 
ir grįžo 27 d. vakare. Grįžo visi 
nuvargę, bet labai patenkinti. Ka
nados sostinėje torontiečius glo
bojo dr. M. Ramūnienė. Ekskur
sijos dalyviai nakvojo Elgin vieš
butyje; aplankė meno galeriją, 
parlamento rūmus, turėjo progos 
plaukti laivu ir pamatyti sosti
nės apylinkes. Be to, ekskursija 
sekmadienį aplankė dr. Ag. Šid
lauskaitės įstaigą — stovyklą, 
kur dalyvavo pamaldose ir pasi
maudė baseine. Toji stovykla yra 
užmiestyje, ir Otavos lietuviai ten 
kartais rengia savo išvykas. Ir šį 
kartą ten buvo atvykę keli Otavos 
lietuviai, ši ekskursija buvo gra
ži iniciatyva, kurią vertėtų plėsti 
bei užmegzti ryšius su kitų liet, 
kolonijų šeštad. mokyklomis.

Latvių organizacija “Dauguvos 
vanagai” išleido vokus su kampi
niu piešiniu, vaizduojančiu Bal
tijos valstybes ir primenančiu jų 
okupaciją.

’’LITAS“
4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigos paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1445 D. Save S*., sekmodienlois nuo 10.30 M 12.30 v., darbo die- 
nomH — nuo 10 iki 3 v.# Hskirionf ^rmodiecHus ir šeštodienius; vokoroh — 
nkm H penktodieniois nuo 7 iki 9 vol.
3907 Hotemowrt Bhrd., Hl. 721 -1472: d»enq — penkfodienioht nuo 1 iki 6 vol. Ir voko- 
rOH — pirmodieniois, trečiodienioH ir penktodientoH nuo 7 iki 9 vol.

Šv. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Birželio 26 d., 11 vai., labai 
gražiai išpuoštoje šv. Kazimiero 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
sakramentą Viktoras Lukošius su 
Rita Baršauskaite. Pirmasis pa
jaunys buvo Ant. Keturka, o pir
moji pamergė — Nina Glaveskas. 
Jungtuvių apeigas atliko klebo
nas kun. F. Jucevičius. Vestuvinė 
puota įvyko parapijos salėje, kur 
labai įdomiai programą tvarkė P. 
Lukoševičius. Giminių ir svečių 
buvo virš 200. Buvo paruošti la
bai geri pietūs ir vakarienė, ku
rią paruošė prityrusios šeiminin
kės, vadovaujamos p. Girdauskie- 
nės ir p. Paznokaitienės.

— Birželio 27 d. po pamaldų 
klebonijos mažojoje salėje buvo 
surengta, ateitininkų ir jų tėvelių 
agąpė. Ta proga prisiminti Jonai. 
Kun. Jonui Gaudzei įteikta graži 
dovana — auksinė plunksna.

— Klebonas kun. dr. F. Juce
vičius išvyko į JAV atostogų vi
sam liepos mėnesiui.

—Pirmasis mėn. penktadienis 
— liepos 2 d.; Mišios — rytą 7.15, 
7.45 ir 8 vai. vak. Išpažinčių bus 
klausoma ketvirtadienio vakare 
nuo 7 vai.

— Į at-kų kongresą Toronte 
ruošiasi vykti ir montrealiečiai.

— Prasidėjo atostogos; dauge
lis moksleivių su tėvais vyksta pa
ilsėti. J. G.

“Lito” nariai kviečiami plačiau 
naudotis “Lito” paskolų patarna
vimais, kurios duodamos žymiai 
geresnėmis sąlygomis, kaip kitose 
skolinimo įstaigose. “Lito” pasko
los labai populiarios svetimtaučių 
tarpe ir jiems būtų galima išsko- 
linti neriboto dydžio sumas su la
bai geromis grantijomis.. Tačiau 
“Litas” nėra vien pelnui, todėl 
pirmenybė teikiama nariams, ku
rių dalis tačiau vis dar skolinasi 
ir kitur. Tatai liečia visų rūšių 
paskolas — asmenines, nekilno
jamojo turto, antruosius mortgi- 
čius, automobilių paskolas ir 1.1. 
Iškilus pinigų reikalui, visada pa
tartinai pirmiausia išsiaiškinti, 
kuriomis sąlygomis Tamstai galė
tu padėti sava kredito unija. P.R.

“Lito” balansas 1965. V. 31: 
$1.435.644.44; 1964 m. $1.117. 
120.70. 1965 m. pelnas—$19.827. 
87, 0 1964 m. — $15.674.50.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827




