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Tauta sutemose
Vadinamuoju poezijos pavasariu — savaitę trukusiais poezi

jos vakarais — Lietuvoje pradėtos iškilmės 25 m. “tarybinės” san
tvarkos sukakčiai paminėti. Poezijos šventės šūkiu buvo pasirink
ai S. Nėries žodžiai: “Dainuok, širdie, gyvenimą”. Šio mėnesio lai
kotarpyje sovietinis Lietuvos pavergimas bus garbinamas visuose 
Lietuvos kampeliuose vykstančiomis dainų šventėmis, masiniais 
susirinkimais, kompartijos augštinimu, senųjų komunistų kėlimu 
j erdves ir padėka Sov. Sąjungai.

Besiklausydamas šių džiaugsmingų ditirambų, be ypatingų 
pastangų juose pagauni ausį ir akį rėžiančius ženklus — gaivališ
ką kompartijos neapykantą praeičiai. Komunistinė Lietuvos spau
da užversta praeitį niekinančiais rašiniais, kuriuose puolami lais
vojo pasaulio lietuvių veikėjai, linksniuojama iki banalios nuogy
bės nuvalkiota kovojančių lietuvių meilė dvarams ir Lietuvoje pa
liktiems fabrikams. Susidaro juokingas įspūdis, jog mes visi Lie
tuvoje esame palikę milijonus, nors didžioji kovojančių lietuvių 
dalis niekada nepretendavo ir dabar nepretenduoja į tokio masto 
turtus. Akstinu laisvės kovai buvo ir liko pats didžiausias dvasinis 
žmogaus turtas — per šimtmečių angas raudonu pasiaukojimo siū
lu pulsuojanti meilė tėvynei. Galbūt dėlto lietuvių tauta taip daž
nai jieškodavo jėgų praeities triumfuose ir kančiose, gal dėlto ji 
visada įstengdavo didžiųjų bandymų valandomis išsklaidyti ir šir
dį, ir kūną slegiančias sutemas.

★ ★ ★
Kompartijos spaudoje daug rašoma apie vokiečių okupacijos 

į Lietuvą atneštą terorą, bet nei vienu žodžiu niekada neminimi 
sovietinio komunizmo vardu įvykdyti žiaurumai. Pagal komparti
jos tylą, niekada nebuvo 1941 m. liūdnojo birželio masinių trėmi
mų, kankinimų, žudymų, perpildytų kalėjimų, priverstinio šnipi
nėjimo NKVD naudai, jau nekalbant apie pokario metais atliktus 
nemažesnius nusikaltimus. Galimas dalykas, kad šios nejaukios 
tylos priežastis yra didelė gėda dabartinių Lietuvos valdovų šir
dyse, nes ir labiausiai užkietėjęs komunistas visdėlto yra žmogus 
—- jis galvoja, džiaugiasi, kenčia ir... mato savo klaidas. Slėpimo
si po tylos skraiste netikslu būtų vadinti triumfu.— ir komparti
jos, ir paskiro individo mastu__

Daug pagiežos komunistai savo spaudoje išlieja po karo vei
kusiems partizanams: su pasigardžiavimu kalbama apie partizanų 
įvykdytus žiaurumus jų žūtbūtinėje kovoje už Lietuvos laisvę. Ta
čiau ir vėl nerandi nei žodžio apie žuvusių partizanų lavonus mies
telių aikštėse ir turgavietėse, aštrias, kiekvieno praeivio veidą se
kančias MVD agentų akis. Viskas suvedama į paprastą formulę: 
stribai — didvyriai, partizanai — velniai. Argi? Didvyriškumo są
voka sovietinėje sistemoje yra iškreipta ir sutepta. Hitlerio SS da
liniai kovojo už partiją, už jos vadą, bet šiandien niekas nenori jų 
vadinti didvyriais. Stribai taip pat kovojo už-kompartijos egzisten
ciją ir Maskvoje sėdinti vadą, už sava brolių pavergima. kai tuo 
tarpu partizanų kova buvo skirta Lietuvos Išiatšvūflmur' Tarnyba 
kompartijai bei vergijai ir tarnyba tautai bei jos laisvei yra du 
nevienodos plotmės dalykai. Slėpimąsi po žodžių jūra, niekinan
čia partizanus, naivu būtų vadinti didvyriškumu.

★ ★ ★
Visoje lietuvių tautos istorijoje nebuvo tokio masto tautiečių 

pasitraukimo, koks įvyko 1944 m. vasarą ir rudenį, antrą kartą į 
Lietuvos teritoriją įkeliant koją sovietinėms armijoms. Apie jį ko
munistinėje spaudoje randi vieną kitą propagandinį žodi, kad bė- 
go liaudies išnaudotojai, karo nusikaltėliai ir kiti labai jau tam
saus plauko asmenys. Pasidaro nelogiškai keista, kad ir šiandien, 
po 20 metų, tie pabėgėliai, tie komunistų vadinami “išnaudotojai” 
visuose pasaulio kampuose sielojasi Lietuvos laisve, lietuvybės iš
laikymu nedėkingiausiose sąlygose, kai sovietiniai “geradariai” 
engia ir rusina Lietuvą.

Lietuviai išeiviai įsteigė pasaulinio masto tautinę organizaci
ją — Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Neteko girdėti, kad kur 
nors kitos tautybės išeivijoje būtų leidžiama enciklopedija. Ir šio
je sityje J. Kapočiaus bei jo suburtų kultūrininkų pastangos yra 
istorinis unikumas Lietuvai tėvynei. O kur dar lituanistinės mokyk
los, lietuviškosios jaunimo organizacijos, spauda, operų spektak
liai, kompozitorių, dailininkų, rašytojų darbai? Nedėkingos gyve
nimo sąlygos išeivijoje, deja* nevienam talentui neleido pilnai iš
sirutulioti, bet pasiekti laimėjimai aiškiai liudija, kokį skaudų ir 
neišmatuojamą nuostolį Lietuvai, jos kultūrai padarė komunistas, 
savo rusišku teroru išvydamas iš tėvynės tokią didelę ir taip gy
vybingą tautiečių dalį. Triumfas? Ne! Tragedija? Taip. Tragedija, 
kurios niekada neatpirks sovietiniais rubliais Lietuvoje statomi 
fabrikai, sukolchozinto kaimo traktoriai ir į padanges keliama S. 
Nėries širdies daina gyvenimui... Vyt. Kastytis

Kanadoje: krizė valdžioje
Teisigumo ministeris Guy 

Favrieau, kuris anksčiau buvo 
imigracijos ministeriu, atsista
tydino. Daug kartų jis buvo mi
nimas kaip kandidatas ministe- 
rio pirmininko postui, nes yra 
vienas gabiausių Kvebeko libe
ralų federacinėje vyriausybėje. 
Jis buvo priverstas atsistatydin
ti dėl pagarsėjusios narkotikų 
bylos, kurion buvo įvelti teisin
gumo ministerijos ir kiti augšti 
pareigūnai. Tai buvo konstatuo
ta teisėjo Dorion pranešime, ku
rį jis paskelbė po ilgai trukusio 
tyrinėjimo. Byla nebaigta, nes 
pranešimas netiesiogiai palietė 
ir premjerą L. B. Pearson, ku
ris pareiškė, kad vienoje vietoje 
teisėjo sprendimas remiasi klai
dingai išsiaiškintu min. G. Fav- 
reau pareiškimu. Opozicija ke
tina parlamento rudens sesijoj 
pareikšti vyriausybei nepasiti
kėjimą.

Kanada atšventė 98-ją savo 
nepriklausomybės šventę. Už 2 
metų bus minimas Kanados 
šimtmetis. Švenčiant Dominion 
Day, liepos 1 d. nesijautė, kad 
tai būtu tautinė šventė. Visiems 
kanadiečiams tai reiškia tik po
ilsio dieną — daugiau nieko. 
Gilesnio tautiškumo jausmo nė
ra. Paskutiniu laiku kaikurios 
provincijos pradėjo reikštis 
stipriu individualizmu. Provin
cija daugeliui piliečių ir politikų 

yra daug svarbiau, negu bend
ri krašto interesai. Tokios pro
vincijos yra Kvebekas, Britų Ko
lumbija, Ontario ir Saskačeva- 
nas.

Sviesto ir sūrio perteklius jau 
eilę metų kelia rūpesčio Kana
dos vyriausybei, kuri superka 
perteklių iš ūkininkų ir laiko 
sandėliuose. Perteklius paskuti
niu laiku yra žymiai sumažėjęs 
ir birželio pradžioje sandėliuose 
buvo likę tik 59 mil. svarų svies
to. Prieš metus laiko buvo 106 
mi.l., o prieš 3 metus net 350 
mil. svarų sviesto, kurio vyriau
sybė nežinojo kur dėti.

Psichiatrinė pagalba reikalin
ga dideliam nuošimčiui univer
sitetų ir kitų augštųjų mokyklų 
studentų. Siūloma, kad prie 
universitetų personalo būtų pri
jungtas ir psichiatras, kurio pa
galba galėtų pasinaudoti univer
sitetų studentai. Atrasta, kad 
beveik pusė visų studentų yra 
tokios pagalbos reikalingi.*

EXPO 67 — Montrealio pa
saulinės parodos įrengimas kai
nuos $285 mil. Nors paroda 
įvyks tik už 2 metų, tačiau spė
jama, kad ji duos $60 mil. nuos
tolių. Žinoma, tai yra tik spėji
mas", kuris yra dalinai paremtas 
Niujorko pasaulinės parodos 
duodamu nuostoliu.

Iš kairės viršuje: dr. Vyt. Vygantas, Ateitininkų Federacijos gen. 
sekr., daro pranešimą kongresui; apačioje: dr. Ant. Sužiedėlis skai
to paskaitą. Vidurinės nuotraukos viršuje simpoziumo dalyviai: 
dr. K. Keblys, A. Kasiulaitis, kun. K. Trimakas, S J, J. Boguta; ne
matyti kun. dr. F. Jucevičiaus; apačioje dalyviai klausosi diskusijų.

Nuotr. S. Dabkaus

Ateitį regim Tėvynės garbingą...
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Iškilūs parengimai • Toronto svetingumas
Septintojo ateitininkų kongre

so išvakarėse, liepos 2 d, į To
rontą pradėjo rinktis sendraugiai 
ir ypač jaunimas — studentai ir 
moksleiviai. Pastarųjų susipažini
mo vakaras įvyko Prisikėlimo 
par. muzikos studijoj, o studentų 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Studentų 
pobūvis buvo gausus dalyviais ir 
smagus savo nuotaika. Jame daly
vavo nemažai studentų iš JAV. 
Pas kongresui rengti komiteto 
pirm. dr. J. Sungailą išvakarėse 
įvyko paskutinis rengėjų posėdis, 
kuriame drauge su Federacijos 
valdyba buvo galutinai aptarta 
prasidedančio kongreso eiga.

šeštadienį, liepos 3 d., nuo 8 v., 
Prisikėlimo salėje pradėjo re
gistruotis kongreso atstovai ir 
svečiai. Registracijai vadovavo 
Aid. šapokaitė. Salė buvo papuoš
ta specialiu ženklu, padarytu kun. 
J. Staškevičiaus. Pirmasis posėdis 
buvo pradėtas T. Placido Bariaus, 
OFM, Prisikėlimo parapijos kle
bono, invokacija ir kongreso ren
gėjų komiteto pirm. dr. J. Sun- 
gailos atidaromuoju žodžiu, po 
kuriuo buvo sugiedotas ateitinin
kų himnas. Pastarasis skambėjo 
stipriai, nes salė, kurioje yra apie 
600 sėdimų vietų, buvo jau apy
pilnė. Su dalyvių pritarimu į pre
zidiumą buvo pakviesti 4 pirmi
ninkai — atstovai iš Kanados, 
Australijos, JAV ir Europos, bū
tent, J.. Matulionis, kun. P. But
kus, V. Kleiza ir dr. K. J. Čegins
kas, į sekretoriatą: Ad. Abromai- 
tienė, A. Kuolaitė - Skrupskelie- 
nė ir Aid. Bušinskaitė. Į susirin
kusius prabilo pagrindiniai Atei
tininkų Federacijos pareigūnai: 
tarybos pirm. prof. Ad. Damušis, 
gen. sekr. dr. V. Vygantas ir 
mons. J. Balkūnas. Dr. V. Vygan
tas dėstė idėjinės veiklos reika
lus, kėlė reikalą išeiti iš savojo 
geto, plačiau atsiskleisti gyvena
mai aplinkai, bet visdėlto netapti 
organizacija be ribų ir be draus
mės. Mons. J. Balkūnas, jau 40 
metų dirbąs ateitininkuose, pada
rė pranešimą apie ateitininkų šal
pos fondą, kuris per pastaruosius 
5 metus padėjo finansiškai dauge
liui studijuojančių ateitininkų. 
Fondas sudarytas iš aukų ir yra 
nuolat jomis papildomas, be to, 
dalis sumos grįžta atitinkamų sko
lų pavidalu. Ateityje numatoma 
sustiprinti pašalpą ypač P. Ame
rikos studentams. Apie bendrą 
finansinę Federacijos būklę kal
bėjęs kun. V. Dabušis pareiškė, 
kad per pastaruosius 5 metus tu
rėta $25.000 apyvartos, išleista 12 
knygų, kurių didžioji dalis buvo 
sėkmingai išplatinta.

įžvalgi paskaita
Po trumpos pertraukos dr. Ant. 

Sužiedėlis iš Vašingtono, kur jis 
katalikų un-te dėsto psichologiją, 

pateikė analizę ateitininko, gyve
nančio dviejep-j^pasauliuose — 
lietuviškame ir amerikietiškame. 
Nors jis savo pastabas taikė 
ateitininkams, tačiau iš esmės jos 
tiko visiems lietuviams išeivijoje. 
Jis vaizdžiais faktais parodo, kad 
dvigubas išeivio gyvenimas dau
geliu atvejų veikia neigiamai ir 
yra panaudojamas pridengti sa
vo silpnybėm. Tarp dviejų išeivio 
pasaulių nesą tęstinumo — per
ėjimas labai staigus. Toks dvily
pumas sudaro puikias sąlygas 
menkavertiškumui tarpti, agresy
vumui reikštis, religiniam indife
rentiškumui užtušuoti. Pasak dr. 
Ant. Sužiedėlio, minimasis dvily
pis gyvenimas yra šachmatų žai
dimas, kur negalima pralaimėti 
(savanaudiškumo prasme), bet 
mažai ką ir laimėti. Paskaitinin
kas skatino kurti tvirtąjį žmogiš
kumą, pajėgiantį apvaldyti dvily
pumą. šiuo metu esą reikia ne 
garbingai kovoti, o garbingai gy
venti. Gaila, kad šiai paskaitai ne
liko laiko išsiskleisti diskusijų pa
vidalu. Įsiterpę organizacinio po
būdžio reikalai užėmė visą turėtą 
laiką. Tų diskusijų stoka buvo 
jaučiama visoje tolimesnėje kong
reso eigoje — vis buvo grįžtama 
prie dr. Ant. Sužiedėlio nagrinėtų 
minčių j ieškant atsakymo, kuris 
jau buvo nurodytas.

Naujoviškos pamaldos
12 v. šeštadienį buvo atlaikytos 

pamaldos už mirusius bei žuvusius 
ateitininkus. Koncelebracines Mi
šias laikė vysk. P. Brazys, MIC, iš 
Romos drauge su kunigais: mons. 
V. Balčiūnu, V. Dabušiu, P. But
kum, J. Staškevičių, Ambr. Pra- 
kapu, OFM, P. Rabikausku, SJ. 
Kadangi tai naujas Kristaus Au
kos būdas, daugumai dar nema
tytas, visiems paliko gilų įspūdį, 
juoba, kad dalis Mišių buvo laiko
ma lietuvių kalba ir veidu į žmo
nes. Reikėjo gėrėtis visų kongre
so dalyvių aktyviu dalyvavimu pa
maldose — bendru maldų recita- 
vimu, darniu giedojimu ir gausiu 
Komunijos priėmimu.

Keturiukės diskusijos
Pasistiprinę pietumis, kuriuos 

Prisikėlimo par. kavinėje suren
gė kongreso rengėjų komitetas, 
kongreso dalyviai 2 vai. grįžo sa- 
lėn sekti simpoziumo — diskusi
jų, kurių tema buvo: “Atvirumas 
ir savitumas”. Diskusijoms vado
vavo dr. K. Keblys, diskusijų gru
pę sudarė: kun. dr. Jucevičius, 
kun. K. Trimakas, SJ, A. Kasiu
laitis ir J. Boguta. Išsiaiškinę at
virumo ir savitumo sampratą, po
kalbio dalyviai leidosi į konkre
čias problemas, susietas su bend
ruoju kongreso šūkiu: “atvirybė 
laikui, ištikimybė idealui”. Ta 
prasme buvo paliesta Vatikano 

sahtaryba, liturginės reformos, 
santykiai su netikinčiaisiais ir 
tautinė problema ryšium su uni
versaliniais reiškiniais. Ypač dil
ginančiai buvo priešpastatyti du 
dalykai: kova už negrų civilines 
teises ir kova už 1 i e t u v i š k o - 
jo gyvenimo išlikimą, 
kitaip tariant, Alabama prieš Dai
navą (lietuvių stovyklavietę). Tuo 
klausimu, be simpoziumo dalyvių, 
pasisakė visa eilė kalbėtojų iš 
publikos. Vyresnieji labai tvirtai 
pabrėžė Dainavos pirmumą, jau
nesnieji nenorėjo atsižadėti Ala- 
bamos. Bene ryškiausiai pasisakė 
med. dr. Danilevičius, amerikie
čių medikų žurnalo redaktorius. 
Jis pareiškė, kad ypač šiuo metu, 
kai lietuvių tauta yra naikinama, 
pirmoj eilėj reikia rūpintis Dai
nava, o paskui Alabama. Tą mintį 
taipgi pabrėžė A. Kasiulaitis ir 
kiti vyresnio amžiaus kalbėtojai. 
J. Boguta, atstovavęs jaunie
siems, teigė, kad Lietuvos trage
dija jaunųjų nėra pergyventa, ir 
todėl psichologiškai tolimesnis 
dalykas nei Alabama, kuri yra čia 
pat. Jo manymu, “vienais metais 
reikia vykti į Dainavą, kitais — į 
Alabama”. Diskusijos, kurios 
dėl apriboto laiko negalėjo dau
giau išsiplėsti, parodė, kad vyres
niųjų ir jaunesniųjų galvosena 
skirtinga, kad tarp jų vyksta dia
logas, kuris bando išlyginti galvo
senos skirtumus. Klausantiems 
simpoziumo bei diskusijų galima 
buvo susidaryti išvadą, kad atvi
rumas laiko problemoms reika
lingas, būtinas yra ir savitumas, 
nes be savito charakterio pasiduo
dama nutautėjimui ir nuateitinin- 
kėjimui.

Literatūra ir muzika
šeštadienio vakarą kongreso 

dalyviai susirinko į Toronto un-to 
Hart House teatro salę, paruoštą 
meno pokyliui. Rengėjai būkšta- 
vo, ar ji bus pilna. Ji buvo tiek 
pilna, kad kaikuriems teko sto
vėti. Salėje yra 500 sėdimų vietų. 
Matėsi daug torontiečių, bet daug 
ir iš kitur atvykusių. Pirmoji va
karo dalis buvo skirta grožinio žo
džio menui. Aktoriai Silvanija 
Gedvilaitė, Juozas Bulevičius-Bo- 
ley perteikė ateitininkų kūrybos 
pynę nuo sąjūdžio pradžios, iškel
dami žymesniuosius vardus ir pa
iliustruodami jų kūrybą ištrauko
mis. Tą pynę paruošė K. Bradū- 
nas ir J. Brazaitis, kurių vardai 
visiems žinomi. Kiek mažiau žino
mi aktorių vardai. Pasiteiravus 
sužinota, kad rež. J. Daubėnas 
Niujorke yra baigęs dramos mo
kyklą, kurioje dabar dirba kaip 
režisorius. Jis surežisavo ir šio 
vakaro literatūrinę pynę. S. Ged
vilaitė lanko Niujorko dramos

(Nukelta į 3 psl.)

Ateitininkų kongreso metu Toronte, Prisikėlimo parapijos bažny
čioje, liepos 3 d., vysk. Pr. Brazys, MIC, laiko koncelebracines Mi
šias su keletu kunigų. Nuotraukoje matyti šalia vyskupo Tėvas P. 
Rabikauskas, SJ, ir kun. V. Dabušis. Nuotr. S. Dabkaus

SOVIETŲ KOMPARTIJOS SEKR. L. BREŽNEVAS PUOLĖ 
JAV POLITIKĄ VIETNAME, DOMININKONŲ RESPUBLIKOJE 
IR KONGE. Karo akademijos absolventams pasakytoje kalboje jis 
iškėlė Sov. Sąjungos atominį pajėgumą, kurį amerikiečių politikai 
ir komentatoriai, girdi, mėgina nuvertinti. Sovietai turi pakanka
mai raketų ir branduolinių bombų nušluoti nuo žemės paviršiaus 
betkuriam agresoriui. L. Brežnevo nuomone, amerikiečių žvalgy
bos skelbiami duomenys apie sovietų atominius ginklus dėl savo 
netikslumo nedaro garbės šiai organizacijai. Aštrus kalbos tonas

Savaitės įvykiai

sudaro įspūdį, jog ji turėjo grynai 
propagandinį tikslą — paremti Š. 
Vietnamo ir komunistinės Kinijos 
politinius ėjimus P. Vietnamo 
partizaniniame kare. Šią savaitę 
spaudoje pasirodė pranešimų, jog 
sovietų diplomatai privačiuose po
kalbiuose prasitarė amerikie
čiams, kad Sov. Sąjunga neturi 
jokių specialių tikslų Vietname ar 
Pietryčių Azijoje. * w

Amerikiečių laivyno lėktuvai 
subombardavo alyvos tankus Nam 
Dinh vietovėje, 40 mylių į pietus 
nuo š. Vietnamo sostinės Hanoi, 
ir tą pačią dieną atakavo karinius 
taikinius garsiajame Dien Bien 
Phu, kur Indokinijos karo metu 
sukilėliai smogė galutinį smūgį 
prancūzų kariuomenės daliniams. 
Partizanai vėl buvo užpuolę ir 
apšaudė amerikiečių aviacijos ba
zę Danange, sunaikindami 3 ir su
žalodami kitus 3 lėktuvus. Kauty
nių metu žuvo vienas amerikie
tis. Džiunglių kovose pirmą kartą 
buvo panaudoti amerikiečių pa
rašiutininkai ir Australijos pėsti
ninkų batalijonas.

N. Zelandijoj į laivą pakrautas 
120 vyrų artilerijos dalinys. Išvy
kimo data ilgokai buvo atidėlio
jama, nes opozicija darė spaudi
mą vyriausybei, kad zelandiečiai 
kariai nebūtų siunčiami Į Vietna
mą. P. Korėjos, N. Zelandijos ir 
Australijos kovos dalinių atvyki
mas į P. Vietnamą amerikiečiams 
bus didelė parama politiniame 
fronte.

Naujasis Alžerijos valdovas 
pik. Boumedienne savo pirmoj 
viešoj kalboj pareiškė, kad Alže- 
rijai nereikia patarimų iš kitų 
kraštų kaip turi būti kuriamas so
cializmas. Jo režimas nesąs nei 
karinis, nei fašistinis, kaip skel
bia kaikurie kritikai, bet tąsa to 
judėjimo, kuris Alžerijai atnešė 
nepriklausomybę. Alžerijos teri
torijoje jis neįeisiąs tarptauti
niams avantiūristams daryti ban
dymus. Panašią mintį Sov. Sąjun
gos, Kubos, Jungtinės Arabų Res
publikos ir kitų kraštų ambasado
riams pakartojo užs. reikalų mi
nisteris Bouteflika. Stebėtojų 
nuomone, naujoji Alžerijos vy
riausybė jau mėgina atstatyti ar
timesnius santykius su De Gaulle 
Prancūzija, siekdama dar dides
nės finansinės paramos krašto ge
rovei pakelti.

ATEIVIAI IŠ SOVIETINIO BLOKO
Nežiūrint įvairiausių suvaržy

mų, kasmet iš sovietinio bloko į 
JAV atvyksta per 16.000 asmenų; 
atvyksta tie, kuriems pasiseka 
gauti užsienio pasą. Iš pačios So
vietų Sąjungos ir jos okupuotų 
kraštų Amerika pasilieka per 
8.000 "asmenų; į jų tarpą įskaity- 
tini ir lietuviai, kurių kasmet at
vyksta tik keli desėtkai. Kitų yra 
iš Lenkijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Vengrijos ir pan. Sovietai be
veik niekad neduoda leidimo iš
vykti darbingiems, sveikiems, 
specialistams. Daug lengviau iš

Jungt. Tautu stebėtojas Vatika
ne oficialiai patvirtino spaudoje 
pasirodžiusius pranešimus apie 
popiežiaus Pauliaus VI planuoja
mą kelionę į Niujorką. JT visuoti
nę sesiją Paulius VI aplankys ir 
jos dalyviams pasakys kalbą ru
dens ar žiemos mėnesiais. JAV 
teritorijoje Paulius VI yra viešė
jęs 1960 m. Tuo laiku jis buvo 
kardinolas. ,

Sov. Sąjunga savų laivus, gabe
nančius Kanados kviečius, nukrei
pė į Aleksandrijos uostą. Išalku
siam Egiptui sovietai pristatys 
300.000 tonų kanadiškų kviečių. 
Seniau Egipto diktatorius Nas- 
seris kviečių gaudavo iš JAV per
tekliaus atsargų, bet paskutinieji 
jo prokomunistiniai išsišokimai 
atšaldė amerikiečių duosnumą. šį 
kartą amerikiečiai delsia ir ne
skuba pagelbėti.

Pasaulio Jaunimo Festivalis, 
komunistų diriguojamas jaunimo 
sambūris, kuris turėjo įvykti lie
pos 28 d. Alžyre, atidėtas. Mano
ma, kad jis įvyks Bulgarijos sos
tinėje Sofijoje. Tai dar vienas 
skaudus smūgis komunistų pro
pagandai.

L. Erhardo vadovaujama V. Vo
kietijos krikščionių demokratų 
partija nežymia balsų persvara 
laimėjo rinkimus Saaro krašte, 
įveikdama socialdemokratų parti
ją. Iš šių rinkimų stebėtojai daro 
išvadą, kad krikščionims demo
kratams turbūt pavyks atsilaikyti 
valdžioje, kai rugsėjo mėn. įvyks 
V. Vokietijoje rinkimai į Bunds- 
tagą, nors jaučiamas ryškus so
cialdemokratų sustiprėjimas.

Vengrijos premjeras Janos Ka
daras, kuris į šį postą buvo įso
dintas Nikitos tankų po nepavy
kusio sukilimo, pasitraukė iš pa
reigų. Jį pakeitė vicepremjeras 
Gyulla Kaliai. J. Kadaras ir toliau 
lieka pirmuoju vengrų komparti
jos sekretorium.

Prez. Johnsonas įsakė ati
traukti iš Domininkonų sostinės 
Santo Domingo į JAV du 82-ros 
parašiutininkų divizijos batalijo- 
nus — apie 1.400 vyrų. Tai pada
ryta Amerikos Valstybių Organi
zacijos karinės vadovybės nutari
mu. Domininkonų respublikoje 
lieka 11.900 amerikiečių kariu. 
Pagrindinėmis krizės dienomis 
gegužės mėn. amerikiečių karinės 
pajėgos šioje Hispaniolos saloje 
siekė 22.000 vyrų.

leidžiami senukai, vaikai, pensi
ninkai, vykstą pas gimines.

Lenkai mažiau sunkumų daro, 
tačiau jų kvota maža. Lenkijoj at
sidūrę lietuviai dabar visai nesun
kiai gali atvykti į JAV; deja, 
jiems trūksta darbo ir buto garan
tijų bei pinigų laivakortei. Balfas 
stengiasi tokiems padėti, yra net 
sudarytas 15.000 dol. fondas ke
lionės paskoloms teikti, tačiau nė
ra lengva norinčius atvykti kur 
nors įkurdinti arba juos atrinkti. 
Mat. Lenkijoj nelengva lietuvį at
pažinti, o jų ten ir be Suvalkų tri
kampio yra tūkstančiai. K. L." J.
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Krašto tarybos rinkimų reforma
K. BARONAS

Berods 1960 m. Kanados Liet. 
Bendruomenės krašto tarybos se
sijoje Hamiltone kėliau Kanados 
lietuvių “parlamento” rinkimų 
reformos klausimą. Deja, didelio 
pritarimo neradau — daugiau na
rių pasisakė už esamą tvarką, 
kaip visiškai tinkamą Kanados 
lietuvių sąlygoms. Bet paskutinie
ji rinkimai dar kartą parodė, kad 
taisyklės nevisiškai yra tobulos ir 
reikalingos skubaus keitimo. Už 
tai kalba ir šiemetiniai duomenys, 
pravedus Torontui į 30 asmenų 
tarybą net du trečdalius atstovų... 
Kas lieka kitoms kolonijoms, 
ypač mažosioms? Trupiniai nuo 
stalo! O ir tie, prie gero torontie- 
čių “užsispyrimo”, galėjo būti jų 
lengvai nušluoti, paliekant švarų 
stalą net nuo Montrealio ar Ha
miltono likučių. Tuo tarpu taip 
plačiai mėgstame kalbėti apie pa
ramą mažosioms kolonijoms, jų 
veiklos plėtimą, Įvairių fondų rė
mimą ir organizavimą. Tačiau vie
na ranka tiesdami tam kelią, kita 
užpilame jį, neprileisdami tų pil
kųjų veikėjų iš periferijų prie 
bendro lietuviško darbo.

Ką daryti, kad iš mažųjų kolo
nijų turėtume atstovus krašto ta
ryboje (joms atstovauja tik apy
linkių pirmininkai)?

Paskutinieji Kanados gyvento
jų surašymo duomenys parodė, 
kad šiame krašte gyvena beveik 
30.000 lietuvių, kurių 8.000 yra 
Toronte, 5.000 Montrealyje ir 
2.000 Hamiltone. Taigi, beveik 
pusė jų gyvena tuose trijuose 
miestuose. Likusi dalis yra išsi
sklaidžiusi dideliuose Kanados 
plotuose. Bet pasižiūrėkime į iš
rinktųjų sąrašą ir kurias koloni
jas jie atstovauja?! Tikrai vaizdas 
nemalonus; nėra Winnipego, St. 
Catharines, Sudburio, Londono ir 

_ - t. t. ir 1.1, nors tos kolonijos ne
mažiau savo Įnašu prisideda prie 
Tautos Fondoį Šalpos Fondo (pro-

porcingai gal net daugiau už To
rontą, Montrealį ar Hamiltoną!) 
ar aplamai lietuviško gyvenimo 
rėmimo. Bet spręsti mūsų gyve
nimo klausimus,-daryti jo pakeiti
mus prisitaikant prie specifinių X 
ar Y kolonijos sąlygų mažosios 
kolonijos negali, kadangi yra nu
slopintos “trojkos”, tiksliau ta
riant, vieno Toronto. Tiesa, nema
tėme kandidatų iš mažųjų koloni
jų, tad atrodytų, kad joms nei 
“šilta”, nei šalta”. Tikrumoje taip 
nėra. Ir privačiuose pasikalbėji
muose, ir laiškuose visi kaip susi
tarę vieningai pareiškė: kam kan
didatuoti, jeigu gausi pusšimtį 
balsų visoje Kanadoje ir liksi są
rašo uodegėlėje?

Tik po trejų metų bus nauji 
krašto tarybos rinkimai. Kad iš 
vengtume ankstyvesnių rinkimi
nių klaidų, š. m. rudens sesijoje 
Toronte krašto taryba turi pa
keisti kandidatų rinkimų tvarką 
ir paskirstyti Kanadą apygardo
mis: 1. Toronto, 2. Montrealis — 
Otava, 3. Hamiltonas — Oakville, 
4. Niagaros pusiasalis, 5. Windsor
— St. Marie, 8. Winnipeg — Port 
Arthur — Fort William, 9. B. C.
— Saskačevanas — Alberta. Apy
gardose siūlomi kandidatai tik iš 
tų apygardų ir už juos balsuoja 
tik tos apygardos LB nariai. Apy
gardoms siūlyčiau nustatyti tokį 
krašto tarybos narių skaičių: T(> 
ronto —10, Montrealis — Otava 
7, Hamiltonas — Oakville — 5, 
Niagaros pusiasalis — 2, Wind
sor, London ir 1.1. 3, Sudbury — 
Sault St. Marie — 1, Winnipeg — 
Port Arthur — Fort William 1, 
vakarinė Kanada 1. Iš viso — 30 
asmenų.

Neapsiriksiu pasakęs, kad tokią 
krašto tarybą pilna prasme gali
me pavadinti Kanados lietuvių 
parlamentu, o ne vienos ar kelių 
kolonijų monopoliu, 'kokiu iki šiol 
ir yra KLB krašto taryba.

Pasikalbėjimas su savimi
VLIKo informacijos sritis tebelaukia rimtų svarstymų 

čių kompartijos imperializmas 
Azijoje, nes jis liečia ir sovietus.

Nežinia kuriais sumetimais pa
reiškime visai nutylėti Eltos biu
leteniai anglų ir ispanų kalbomis.
Eltos biuletenis lietuvių kalba
Dar didesnių abejonių kelia pa

reiškimas, liečiąs Eltos informaci
jas lietuvių kalba:

“Lietuvių kalba leidžiamas sa
vaitinis biuletenis (Eltos Infor
macijos) turi būti pagrindiniu 
medžiagos šaltiniu kitomis kalbo
mis leidžiamiems Eltos biulete
niams. Ne visų Įvairiomis kalbo
mis leidžiamų biuletenių, kaip ir 
lietuvių laikraščių, redaktoriai 
gali turėti tokius gausius medžia
gos šaltinius, kokius turi ir turės 
lietuvių kalba leidžiamų Eltos in
formacijų redaktorius. Eltos biu
letenio lietuvių svarba labai dide-

VLIKo gen. sekretoriaus ir in
formacijos tarnybos vedėjo Juozo 
Audėno pareiškimai š. m. birželio 
pradžioje paskelbti JAV spaudo- 

' je ne tik kelia abejones, bet ir 
pasižymi prieštaravimais. S. m. 
birželio 3 d. “Draugo” laidoje pa
dėta gana iššaukianti pasikalbėji
mui antraštė: “VLIKo informaci
jos baras”. Kas per vienas tas in
formacijos baras?

Pasikalbėjime pareikšta:
Mums rūpi kuo daugiau laisva

jam lietuviui ir laisvajam pasau
liui pateikti žinių apie okupanto 
— Sovietų Sąjungos žalą Lietuvai 
ir sovietų grėsmę pasaulio lais
vei. Juk aišku, kad be laisvės ne
bus taikos.

— Svarbų vaidmenį atlieka Įvai
riomis kalbomis leidžiami Eltos 
biuleteniai. Ypač sėkmingas yra 
italų kalba Romoje leidžiamas ir P®* pateikiamoji medžiaga, 
prel. V Mincevičiaus redaguoja- 
mas biuletenis (Elta-Press). Jo 
medžiagą apie Lietuvą labai pla
čiai naudoja italų spauda. Vokie
čių kalba leidžiamo biuletenio El- 
ta-Pressedienst nedaug tepanau
dojama vokiečių spaudoje. Ta
čiau jis gerai pasitarnauja Įstai
goms ir asmenims, kurie domisi 
Lietuvos reikalais ir biuletenio 
pateiktą medžiagą studijuoja.

Mano nuomone, svarbiausias 
dalykas (spausdintos informacijos 
srity) yra Eltos biuletenių lietu
vių ir vokiečių kalba leidimas”.

Trumpame pareiškime užtinka
me eilę ryškių prieštaravimų: 
Mums rūpi kuo daugiausia pateik
ti žinių laisvajam pasauliui, ta
čiau svarbiausiu uždaviniu laiko
ma leisti Eltos biuletenį lietuvių 
kalba. Italų kalba Elta — Press 
biuleteniu Italijos spauda plačiai 
pasinaudoja, bet vokiečių spauda 
nekreipia dėmesio į Eltos biulete
ni vokiečių kalba, tačiau pastara
sis, nežinia kuriais sumetimais, 
laikomas svarbiu. Prielaida, kad 
kai kurie vokiečiai domisi biule
teniu, sunkiai Įrodoma ir mažai 
patikima, nes neretai tarp manda
gių patikinimų ir melo esama ma
žo skirtumo.

Neįtikinantis ir kitas tikslas: 
nurodyti sovietų grėsmę pasau
liui. Jei jau braunamasi į šią sritį, 
kuri VLIKui tikrai nepriklauso, 
turėtų būti nepamirštas ir kinie-

nors ir ne visai pilnai, bet gana 
tiksliai pavaizduoja okupuotos 
Lietuvos gyvenimą. Gaila, kad da
lis mūsų spaudos nepateikia El
tos medžiagos ar jos dalies savo 
skaitytojams, kurie, bendrai 
imant, labai domisi Lietuva ir jai 
daroma okupanto žala” (G. G. pa
braukta).

Pasak J. Audėno, Eltos infor
macijos labai svarbios, nes turi 
medžiagos, kuri neprieinama 
laikraščių redaktoriams, tačiau 
pastarieji nepateikia jos savo 
skaitytojams. Štai kokie niekda
riai! Pasikalbėjimo autorius atro
do esąs visai tikras, kad Eltos in
formacijos tokios tobulos, jog be
lieka jas tik perspausdinti.

Keliuose sakiniuose autorius 
padarė nevieną klaidą. Reikia pa
stebėti, kad biuletenio tobulu
mas priklauso ne nuo redakto
riaus turimos medžiagos, bet nuo 
ją tvarkančio redaktoriaus. Ant
ra, laikraščių redaktoriai nėra 
tokios kilnios nuomonės apie El
tos informacijas, kaip VLIKo in
formacijos tarnybos vedėjas. Tre
čia, kiekvienas laikraštis nori iš
laikyti savo veidą ir nėra linkęs 
tapti nors ir patrijotiškiausių pra
nešimų perspausdintoju. Būtų 
dar viena išeitis — naudotis El
tos informacijų medžiaga rašyti 
straipsniams, tačiau didesnių 
laikraščių redaktoriai neužtinka 
Eltos informacijose gilesnės do-

AMERIKIEČIŲ ŽVALGYBOS KATASTROFA
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kumentacijos. Eltos informacijos, I 
nežiūrint pastangų ir gerų norų, I 
pakimba ore, nes iki šio meto ne- I 
suranda sau vietos. Eltos pareiga B 
ne tik daryti platesnes informa- Į 
cines apžvalgas, kas dedasi Lie- į 
tuvoje, bet ir atsikirsti Vilniaus ” 
kompartijos garsiakalbiams, ypač 
šiais metais, kai visu aštrumu 
puolama nepriklausoma Lietuva, 
keliamas jos atsilikimas Įvairio
se srityse ir prikišama priklauso
mybė nuo kapitalistinių kraštų, 
su kuriais sovietai sudarė santar
vę ir net slaptas sutartis imperia
listiniais tikslais — svetimoms 
žemėms užgrobti. Sovietai kalti
na “buržuazinius nacionalistus” 
tautžudyste, puola organizacijas 
ir atskirus asmenis, tačiau nuty
li savo nusikaltimus. Tyli ir El
tos informacijos, pasitenkinda- 
mos klausimėliais, pamiršdamos 
esminius klausimus.

Eltos informacijų uždavinys 
dabar yra iš esmės pakitėjęs. 
Prieš dvidešimtmetį, kai redaga
vau pirmuosius Eltos biuletenius, 
jos uždavinys buvo vienas, nūnai 
jau kitas. Anuo metu reikėjo su
pažindinti lietuvių spaudą Vo
kietijoje tarptautinės politikos 
klausimais, nes redaktoriai iš tie
sų tuo metu neturėjo šaltinių, 
kuriais reikėjo man pačiam rū
pintis. Dabar gi jau reikia vesti 
kietą ideologinę kovą. Uždaviniai 
yra pakitėję, o Eltos informacija 
nesikeičia.

, Sveikinu, kad bent po dvide
šimtmečio nutarta perkelti Eltos 
informacijos biurą Į Miuncheną. 
Ir šis žygis rodo mūsų atsilikimą 
nuo laiko tėkmės — net du de
šimtmečius tūnota Reutlingene, 
eiliniame Vokietijos apskrities 
mieste, tik todėl, kad prancūzų 
okupacinė vyriausybė leido ten 
VLIKui įsikurti.

Red. pastaba. Neliesdami da
bartinių Eltos biuletenių pobū
džio ir kokybės, šia proga norėtu
me pastebėti, kad savaitiniais 
liet. Eltos biuleteniais gali pasi
naudoti tiktai dienraščiai ir iš da
lies tris ar du kartus per savaitę 
išeiną laikraščiai. Savaitraščiai 
jais nebegali pasinaudoti — ži
nios jau būna kitų paskelbtos ar
ba gerokai senstelėjusios. Kartoti 
tokią medžiagą visai spaudai ne
bėra prasmės.

Paruošė VYT. KASTYTIS

KUBOS INVAZIJOS PASLAPTYS

- Mielam tėveliui mirus,
ALFONSĄ IR LIDUĄ ŽILINSKUS 

nuoširdžiai užjaučiame —
A. Paukštis 
J. J. Paškevičiai

A. F. Matulicz
V. Narkevičius

Mirus Tėveliui Lietuvoje,

VLADUI STABAČINSKUI

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Aldona ir Danielius Siminkevičiai

1965 m. Kanados Lietuvių Dienai Rengti Komitetas. Iš kairės sėdi: 
Šetikas Adolfas; T. B. Mikalauskas, OFM; Alonderis Juozas, B-nės 
ir LD rengti k-to pirm.; Švažas Antanas. Stovi: Šarapnickas Juozas, 
Girevičius Juozas, Kukta Stasys, Grigas Jonas ir Balsas Petras. 
Nuotraukoje trūksta: Bogušio Kazio, Meškausko Prano, Kolainio 
Jono ir J. Gustainio. Nuotr. K. Bogušio

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
PARENGIAMIEJI DARBAI VYKSTA SĖKMINGAI

GRĮŽTA KAPITALISTINIAI METODAI
Čekoslovakijoje ir iš dalies 

Vengrijoje, kur ligi šiol veikė 
komunistiniai metodai gamyboje 
ir prekyboje, pradedama naudo
ti seni kapitalistiniai papročiai 
ir būdai. Sekama Amerikos ir V. 
Europos pavyzdžiais. Įvedama 
konkurencija, pelno paskatini
mai, prisitaikymas prie pirkėjų 
reikalavimų ir net Įsiskolinimas 
bankuose. Čekoslovakijoje taip 
dirba apie 150 pramonės Įmonių, 
kitaip sakant daro bandymus pa
gal laisvosios rinkos dėsnius — 
paklausą ir pasiūlą. Kainos nu-

statomos vietoje. Darbininkams 
atlyginama pagal pelno duome
nis. Per paskutinius 6 mėn. Dru- 
teva pramonėj pelnas pakilo 90 
nuošimčių. Darbininkai nebepri- 
rišami prie vienos Įmonės. Dar 
didesni rezultatai pasiekiami že
mės ūky, kur atlyginimai darbi
ninkams pakilo daugiau už pra
monėj dirbančius. Jie gali par
duoti laisvai. Toks anekdotas pa
sakojamas. Klausiama, ar atei
nanti žiemos sezoną bus galima 
gauti pačiūžų? — Taip, nes Ku
boje nebus sniego.

Visą pasauli 1961 m. balandžio j dama cukraus vertės nuolatinio

SILVER BELL FURNITURE CO

TEL. 536-4767

Baldų dirbtuvė ir parduotuvė
Sav. V. ir J. Baliūnai, 

861 COLLEGE ST.

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMĮJ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
(VAIRŪS 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

17 d. sukrėtė amerikiečių suor
ganizuotas Kubos pabėgėlių išsi- 
kėlimas Kiaulių Įlankoje. Net ir 
didžiausi pesimistai tikėjo, jog 
galingiausia pasaulyje valstybė 
Įstengs sutvarkyti Maskvos kryp
timi sukanti diktatorių Fidel 
Castro ir tuo būdu užtrenks duris 
sovietų Įtakai Amerikos žemyne. 
Tačiau įvyko kitaip — laimėtoju 
tapo Castro, kai desantininkai, 
nesulaukdami JAV karinės para
mos, buvo sugrūsti į Zapatos pel
kes. Visą atsakomybę dėl šios ne
vykusios avantiūros prisiėmė nau
jasis prez. J. F. Kennedy, kuris 
tuo metu dar nė kojų nebuvo spė
jęs sušilti Baltuosiuose Rūmuose. 
Jo pastangomis vėliau belaisviai 
buvo iškeisti Į vaistus, maisto ga
minius ir amerikiečių dolerius. 
Tai buvo pirmasis ir paskutinis J. 
F. Kenedžio pralaimėjimas, po 
kurio sekė tiesioginis susikirti
mas su Sov. Sąjunga dėl i Kubą 
Įvežtų raketų, ši kartą kapitulia
vo N. Chruščiovas, aiškiai parody
damas, kad Maskvos grasinimai 
invazijos metu tebuvo Įprastinis 
sovietinės propagandos mostas.

Amerikiečių spauda per pasta
ruosius trejus metus yra atsklei
dusi didelę dali nelemtosios inva
zijos užkulisių. Šiandien jau gali
ma susidaryti pakankamai išsamų 
vaizdą, kaip išsikėlimas buvo pla
nuojamas, vykdomas, ir kodėl jis 
nepavyko. Taipogi yra išryškėjęs 
tikrasis nesėkmės kaltininkas, 
kuriuo buvo ne prez. J. F. Ken
nedy, bet ČIA — Centrinė žval
gybos Agentūra.

Castro triumfas ir tragedija
1959 m. sausio 8 d. triumfuo

jantis Fidel Castro Įžengė į Ha
vaną. Ji pasveikino karo laivai 
pergalės saliutu, minios kubiečių 
šoko gatvėse, pagrindiniai pasta
tai buvo dekoruoti liepos 26-sios 
sąjūdžio ženklais. Šis barzdotas 
31 m. amžiaus vyras prieš trejus 
metus su savo 12 bendraminčių 
buvo pradėjęs partizanini karą 
prieš diktatorių Batistą. Kubiečių 
tauta ji sutiko ištiestomis ranko
mis ir plačiai atvertomis širdimis. 
Deia, džiaugsmas neilgai truko.

Po trumpo medaus mėnesio su 
JAV Castro pasuko marksizmo 
linkme, pirmiausia nusavinda
mas $700 mil. vertės amerikiečių 
turtą Kuboje. Prez. Eisenhowerio 
vyriausybė reagavo pačiu skau
džiausiu Kubai būdu — atsisakė 
pirkti cukrų, už kurį lig šiol mo
kėdavo pastovią kainą, nepaisy-

vo transportinis lėktuvas užkli
juotais langais. Kelionės tikslą 
jie pasiekdavo nakties metu. Iš 
stovyklą supančios džiunglių ap
linkos galima buvo spėti, kad jie 
yra atgabenti kažkur į centrinę 
Ameriką. Paslaptis paaiškėjo, kai 
vienas kubietis Įkopė į aukštes
nę kalvą, ir prieš jo akis atsivėrė 
Panamos kanalo vaizdas. Partiza
nų paruošimui buvo naudojama 
JAV kariuomenės džiunglių karo 
stovykla Fort Gullick kanalo zo
noje.

Pagrindinė bazė — Gvatemala
Didžioji savanorių dalis buvo 

nuskraidinta i Gvatemalą. Ameri
kiečių žvalgyba buvo gavusi Gva
temalos prez. M. Ydigoro leidimą 
Įrengti specialią stovyklą Sierra 
Madre kalnuose, Helvetia plan
tacijos teritorijoje, šio susitari
mo detalės ir šiandien dar nėra 
paskelbtos, tačiau prez. M. Ydi- 
goras prasitarė, kad amerikiečių 
vyriausybė buvo pažadėjusi pa
remti jo pretenzijas i Britų Hon
dūrą.

Savanorius čia pasitiko parti
zaninio karo instruktoriai, kurių 
tarpe buvo nemažas skaičius pa
bėgėlių iš Sov._ Sąjungos įtakoje 
esančių kraštų — Čekoslovakijos, 
Latvijos, komunistinės Lenkijos 
ir kt.

Prieš pat prezidento rinkimus, 
lapkričio 4 d., prez. Eisenhowe- 
ris nusileido savo patarėjų spau
dimui, atsisakydamas partizani-

svyravimo pasaulinėje rinkoje. 
Amerikiečių doleriai už cukrų 
buvo Kubos ekonomijos pagrin
das. Atsisakius pirkti cukrų ir su
stabdžius amerikietiškojo kapita
lo investavimą, Kuba atsidūrė 
akligatvyje. šia proga tuojau pa
sinaudojo N. Chruščiovas: A. Mi- 
kojanas užsuko i Havaną, o Cast
ro brolis Raulas atsakė draugiš
kumo vizitu Maskvai.

Politinę Įtampą dar labiau pra
dėjo komplikuoti Castro ambici
ja ir jo beveik liguistas polinkis Į 
maratonines kalbas per radiją bei 
televiziją, čia, savaime supranta
ma, negalima užmiršti ir Fideliui 
dirbančių marksistų Įtakos, ypač 
žinomo komunisto Ernesto “Che” 
Guevara. Šiose savo kalbose Cast
ro pradėjo vis aršiau puldinėti 
JAV, reikalaudamas išsikrausty
ti iš karo laivyno bazės Guanta- 
name. N. Chruščiovas tuojau pa
žadėjo sovietinių raketų paramą, 
o Guevara atvirai prisipažino, kad 
Kubos revoliucija žada žengti 
Markso keliu. Į Kubą pradėjo 
plaukti sovietiniai ginklai, nors 
ši žingsni draudė vadinamoji 
Monroe doktrina, kurios tikslas 
buvo pastoti kelią sovietinio ko
munizmo Įsigalėjimui Amerikos 
žemynuose. Maskva pareiškė, jog 
Monroe doktrina jau yra paskan
dinta vandenyno gelmėse.

Lėktuvai užklijuotais langais
Miami užplūdo tūkstančiai ku- . .

biečių pabėgėlių. Pradžioje jų di-Į 
džiąją dali sudarė diktatoriaus imone’ Castro buvo perdaug įsi- 
Batistos šalininkai, bet vėliau, Į tvirtinęs^ ir partizanai_ jo ^ne- 
kai Castro pasuko komunizmo 
linkme, Į pabėgėlių eiles Įsiliejo 
patriotinis elementas. Tai buvo 
žmonės, nusivylę Castro politine 
linija, nenorintieji, kad Kuba tap
tų Maskvos satelitu.

Politinė Įtampa tarp Kubos ir 
JAV pasiekė lūži 1960 m. kovo 
17 d., kai prez. Eisenhoweris Įga
liojo Centrinę žvalgybos Agentū
rą — ČIA ruošti pabėgėlius par
tizaniniam karui. ČIA agentai 
pradėjo verbuoti pirmuosius sa
vanorius. skrupulingai pabrėžda
mi, kad su šiuo planu JAV vy
riausybė neturi nieko bendro, 
kad jis yra finansuojamas pačių 
kubiečių milijonierių. Jiems bu
vo pažadėta $175 mėnesinė alga 
ir priedai — $50 Žmonai, po $25 
kiekvienam vaikui.

Pasirašiusieji sutartis buvo ga
benami Į apleistą ir nenaudojamą 
karinį aerodromą, kur jų laukda-

Kanados Lietuvių Dieną šie
met rengia St. Catharines B-nės 
valdyba, kurią sudaro: pirm. J. 
Alonderis, vicepirm. A. šetikas, 
sekr. J. Girevičius, ižd. S. Kukta 
ir narys A. Švažas. B-nės v-bos 
pastangomis jau sudarytas komi
tetas LD rengti. Jo nariai Įsipa
reigojo rūpintis: T. B. Mikalaus
kas, OFM, St. Catharines parapi
jos klebonas, religine dalimi, J. 
Gustainis — sportu, K. Bogušis— 
loterija, P. Balsas — programa, J. 
Grigas — Čiurlionio ansambliu, 
Pr. Meškauskas ir J. Kolainis — 
valgių bufetu, K. Stundžia—nak
vynėmis, J. Šarapnickas — gėri
mų bufetu ir propaganda. Čia su
žymėti tik atskirų darbo šakų va
dovai, bet keleriopai daugiau rei
kės sutelkti asmenų, kurie aptar
naus Lietuvių Dienoje dalyvau
jančius svečius. Didelę paramą fi
nes v-ba gauna iš tėvų pranciško
nų. Tokiai plataus masto šventei 
surengti mažai kolonijai tenka su
sidurti su įvairiais sunkumais, fi
nes v-ba, turėdama dideli palan
kumą ir gausią paramą iš tėvų 
pranciškonų, mano nugalėti visas

sutiktas kliūtis. T. B. Mikalauskas 
OFM, be savo tiesioginių Įsiparei
gojimų — tvarkyti religinę dali, 
nuoširdžiai padeda ir kitose srity
se. Apie jo paramą bus parašyta 
atskirai.

Ankstyvesniuose pranešimuose 
buvo parašyta: “Susipažinimo va
karui yra paimtos dvi ukrainiečių 
salės“. Dalis tautiečių suprato^ 
kad tos salės yra atskirose vieto
se. Paaiškinu, kad abi salės yra 
po vienu stogu—viršutinė ir apa
tinė. Viršutinė salė yra 800 as
menų talpos, apatinė — 400. 
Abiejose salėse veiks bufetai su 
minkštais ir kietais gėrimais ir 
bus šokių muzika.

Salės yra tik prieš dvejus me
tus statytos ir turi visus patogu
mus: baruose Įtaisyti šaldytuvai, 
ir esant šiltam orui svečiai bus 
vaišinami šaltu alučiu. Alkio ne
reikės kęsti — bus įvairių užkan
džių ir lietuviškai pagamintų ko
pūstų su dešromis.

Kanados Lietuvių Diena Įvyks 
š. m. rugsėjo 4—6 d. d. St. Catha
rines mieste. J. Š.

Lietuvių protestantų jaunimo sąskrydis
Šios vasaros pabaigoje, rugsėjo 

4-5 dienomis, Įvyks JAV ir Kana
dos lietuvių protestantų jaunimo 
sąskrydis Toronto lietuvių skautų 
stovykloje “Romuva”. Programo
je numatomos paskaitos: “Muzika 
ir jaunimas” — muz. Vytautas 
Strolia; “Narkotikai ir jų Įtaka” 
— dr. Algimantas Kelertas; 
“Krikščioniškoji etika ir jauni
mas” (paskaitininkas bus paskelb
tas vėliau).

Taip pat numatytos iškilmingos 
pamaldos, kultūros vakaras ir 
krikščioniška draugystė Įvairiuo
se užsiėmimuose.

Suvažiavimo rengėjai: lietuvių 
evangelikų liuteronų “Vilties” 
parapijos jaunimas. Jaunimas, su
sidomėjęs dalyvavimu, yra prašo
mas užsiregistruoti iki rugpjūčio 
7 d. pas J. Usvaltą, 75 Evelyn 
Ave., Toronto 9, Ont., Canada. 
Tel. 416-762-5019.

LIETUVIŲ ŽYGIS Į JUNGTINES TAUTAS
Po sėkmingos demonstracijos 

Vašingtone kilo mintis organizuo
ti didelio masto žygį Niujorke i 
Jungtinių Tautų būstinę, žygio 
pradininkai yra: Ant. B. Mažeika, 
Ant. Sniečkus, Alg. Budreckis, 
Alg. Gureckas ir kt. Jie birželio 
25 d. sukvietė platų pasitarimą 
Niujorke, kuriame dalyvavo VLI
Ko. ALTos, Liet. Bendruomenės 
ir kitų organizacijų atstovai. Pa
sitarimui pirmininkavo R. Kezys, 
o paruoštus planus išdėstė minė- 

' tieji žygio pradininkai. Jų pla
nams buvo pritarta ir pageidauta, 
kad žygio komitetas rastų tiksles
ni sau vardą. Ligi šiol jis vadino
si “Lietuvių už nepriklausomybę 
laikinasai vykdomasis komitetas”. 
Be to, nutarta rengti masinį susi
rinkimą Niujorke Madison Squa
re Gardens su atitinkamą progra- 

■ ma ir masinėmis eitynėmis lap-

Įstengs išversti iš klumpių. Vie
nintelė išeitis — atvira Kubos 
invazija. Iš Vašingtono i Trax ba
zę — taip vadinosi stovykla Gva
temaloje — buvo pasiųstas Įsa
kymas partizaniniam karui ruoš
ti tik 60 asmenų, o visus kitus su
pažindinti su išsikėlimo technika ^čio isluStafleii' ir ič iii CH/iorirti nnroi m n b’ln/iTO 1 *

žygiu Į Jungtines Tautas nori
ma atkriepti laisvojo pasaulio 
tautų dėmesį i Pabaltijo kraštų 
okupaciją, kuri trunka jau 25 me
tus, o Jungt. Tautos tyli. Pareiš
kimu ir plakatais bus priminta 
Jungt. Tautoms, kad kolonizmą 
reikia likviduoti ir Pabaltijo kraš
tuose. 1

Rengėjai tikisi visam žygiui su
telkti anie 15.000 — 20.000 lietu
vių. Mažas dalyvių skaičius nesu
darytų reikiamo Įspūdžio. Iš anks
to bus stengiamasi ta laisvės de
monstraciją plačiai išgarsinti ne 
tik Amerikos, bet ir viso pasaulio 
visuomenėse. Tam reikalui jau 
užmegzti atitinkami ryšiai ir nu
matyti konkretūs ušdaviniai.

ir iš jų sudaryti gerai ginkluotą 
brigada. Taigi, lemiamąjį spren
dimą iškeldinti kubiečius į Kubą 
padarė prez. Eisenhoweris'

Stovyklą užplūdo nauji instruk
toriai — atviro karo specialistai. 
Nors jie dėvėjo civilius drabu
žius. kiekvienam kubiečiui sava
noriui buvo aišku, kad šį kartą 
juos į savo rankas perima ameri
kiečių kariuomenės karininkai, 
puskarininkiai ir viršilos. ČIA 
įsakymu, buvo vengiama pavar
džių — instruktoriai kubiečiams 
buvo pristatyti vardais — John, 
Carl, Joe.

(Bus daugiau)

Žygio rengėjai jau sudarė pa
grindinių komisijų branduolius: 
dokumentacijos — J. Audėnas, 
VLIKo gener. sekr'.: nelietuvių vi
suomenei informuoti — ved. Br. 
Bieliukas; lietuvių visuomenei in
formuoti — ved. V. Rastenis; tei
sių (sutartys, įsipareigojimai) — 
ved. adv. S. Briedis; technikinė — 
ved. J. Subačius;; nakvynių — 
ved. K. Vainius.

Rengėjų komitetas gavo prane
šima. kad masiniame susirinkime 
Madison Square lapkričio 13 d. 
kalbėti sutiko sen. Thomas J. 
Dodd.

PRANCŪZŲ ATOMINIS 
ARSENALAS

Prancūzija jau turi 24 bombo
nešius Mirage IV tipo, pakrautus 
atominėmis bombomis ir visada 
pasirengusius operacijoms. 1966 
m. pradžioje Prancūzija turės 62 
tokius bombonešius ir 36 iš jų vi
sada bus parengtyje. Parlamento 
komisijos gynybos reikalams pir
mininkas Sanguinetti pasakė, kad 
tų lėktuvų greitis — 2.200 kilo
metrų per valandą ir jie yra pa
jėgūs nuskristi į Maskvą. Bom
bardavimai gali sunaikinti gyven
tojus iki 90% didesniuose euro
pinės Rusijos centruose. 1970 m. 
bus parengtos prancūziškos rake
tos.



Trupinėliai, kaip žvirgždai.
LEONTINA RIMVYDAITĖ

Visokio plauko žmonėms rašo
mi atitinkami patarimai. Gerai

etikos patarimų, pamokymų pa
rašytų. Norisi palaikyti savo tau
tietį, bet štai su kuo tenka susi
durti.

Nueini siuntinio į Lietuvą iš
siųsti. čia tau išdėsto, kad anas 
— Ramonas ar Pamponas — la
bai prastus siuntinius tesiunčiąs. 
Kitas gi tik tada siunčia, kai “ant 
sale” visokių šlamštų prisiperka. 
O dar kitas nors ir labai turtin
gas , bet nė vieno siuntinio net’ 
savo motinai nėra pasiuntęs.

Nueini pas dantistą. Jis tau 
dantį bekrapštinėdamas išpasako- 
ja, kaip Jonas šykštus ir gailisi 
dolerio, kad tikrai gerai būtų su
tvarkyti dantis. Kaip Antanas 
(kur penkis vaikus turi) jam jau 
iki ausų prasiskolinęs ir, kažin 
kaip pasiseks atgauti.

Nusineši pas siuvėją medžia
gos suknelei pasiūti ir, kol ji tau 
ją pritaiko, sužinai, kad Rožė 
kuprota, kad Antosė kreiva, ki
tos vienas petys žemesnis ir, kaip 
sunku joms ką nors gero padary
ti...

Nueini į kirpyklą ir čia suži
nai, kuri žila, kuri baigia plaukų 
netekti ir t.t.

❖ ❖

Kiekvienais metais švenčiame 
Šv. Kalėdų šventę. Didmiesčiuo
se jau paplito paprotys muzėjuo
se ar kur kitur ruošti lietuviškas 
eglutes. Visi eglučių papuošalai 
jaunimo rankom iš šiaudelių pa
daryti. Tačiau daug daugiau ne
gu didmiesčių yra mažų lietuviš
kų kolonijų '— kaimų. Aišku, 
kad šiaudinukų menas kilęs iš 
tikro lietuviško kaimo, bet čia, 
tuose po pasaulį išmėtytuose 
kaimuose, nieks ir nežino iš ku
rio galo juos ir pradėti...

O, kad taip rudens vakarams 
pailgėjus imtum ir atrastum vie
name , kitame laikraštyje braiži- 
nėlių ir aprašymų kaip ir iš ko 
tuos šiaudinukus daryti, kaip ir 
kuo dar tas eglutes papuošti... 
Juk tas gražus Lietuvai atstovau
ti pavyzdys po visas kolonijas 
pasklistų!

* * *
Beveik kiekviena šiek tiek di

desnė kolonijėlė įstengė savo lie
tuvišką bažnytėlę įsigyti. Tačiau 
liūdna ir nejauku joje darosi sek
madieniais ir šventadieniais anks
tyvųjų Mišų metu, kai kunigas 
vienišas susitvarko altorių ir vie
nišas prie jo atnašauja. Tik
rai gėda tokios parapijos jaunuo
liams! Gėda ir tėvams, kad neski
ria tam pakankamai dėmesio. 
Galima gi susiorganizuoti, kad pa
gal sąrašą visi turėtų savo dieną. 
Nuo to nei vienas nepervargtų ir 
jokiu atveju nenukentėtų. Dabar 
gi gėda prieš kitataučius, kurie 
ateina i kaimyninę bažnytėle pa
simelsti.

❖ ❖ ❖

O jau poterius kad kalbame! 
Kaip iš kulkosvaidžio. Atrodo: 
“Te-te-te, Tau Dieve” ir lėkim 
greičiau namo!

Norėdamas Rožini kalbant ne
atsilikti, turi arba uždusti, arba 
pusę maldos žodžių praleisti. Aiš
ku, kad apie nuotaiką ir susikau
pimą maldai nėra ko ir galvoti.

❖ ❖ ❖

Norėtųsi daugiau pagarbos 
žmogui. Labai nekaip nuteikė

Sveikintina, kad daugelis mū
sų laikraščių įvedė savo skiltyse 
skyrius apie auklėjimą ar šiaip 
šeimos reikalus. Tokie skyriai, 
suprantama, turi duoti tėvams ar 
globėjams patarimų, kaip supras
ti vaiką, kaip spręsti vieną ar ki
tą susidariusią problemą, kaip 
padėti vaikui atsikratyti blogų 
palinkimų ar įtakos, kaip padėti 
jiems tobulėti ir t.t. ir t.t.

Tačiau, kai skaitai ir seki visa, 
kas tėvams ar šeimai rašoma, 
kartais darosi liūdna ...

Mūsų rašymo tonas toks augs- į 
tas, stilius toks sustingęs, žodžiai
— moksliški terminai... Norė
damas suprasti, ką skaitai, turi 
būt nemažesnio išsilavinimo, 
kaip tas, kuris rašė.

Klausiu kartą jauną motiną, 
kaip patikęs straipsnis apie kūdi
kio dvasios plėtotę? Ji nusišypso
jo, lyg galvodama, sakyti ar ne, 
bet atsakė:

— Aš jums prisipažinsiu, kad 
aš tų straipsnių nesuprantu. Ne
moku juose rasti, kas man gyve
nime būtų naudinga. O, gal aš to
kia žiopla...

Susikaupkime ir pagalvokime
— kam gi mes rašome? Ar sau, 
ar norėdami parodyti, kiek daug 
žinome, kiek išsimokslinome? Na
tūralus ir toks noras, nors šiuo 
atveju jis nepasiekia tikslo, ne
pataiko i taikinį. Atsiminkime, 
kad po visą pasaulį išmėtytos lie
tuvės motinos. Atsiminkime, kad 
gal dauguma jų jau tik kitatau
čių mokyklas baigusios. Joms 
reikia džiaugtis, jei sekasi papras
ta, gyvenimiška kalba rašytus 
straipsnius skaityti. Moksliškai 
gi dėstomų dalykų, kad ir geriau
sios būtų mintys/jos ir į rankas 
nebeims. Taigi, jei tokia motina 
rastų spaudoje apie vieną bent 
smulkmeną gyvenimiškai, su
prantamai parašyta — toji 
smulkmena patarnautų daugiau 
negu visa, pačiais geriausiais no
rais išdėstyta, mokslinė studija. 
Ir tas laikraštis bus mielai laukia
mas ir atsidėjus skaitomas ir at
neš naudos.

Ne vien auklėjimo srityje, bet 
ir kitose mūsų šviesuoliai pasine
šė i augštą, profesorini stilių. Čia 
visiškai neliečiu specialių tik'tam 
tikrai grupei, kaip pvz. gydyto
jams, skirtų žurnalų ar panašių.

Taigi, jei norime savo mokslu, 
savo patyrimu padėti eiliniam 
broliui lietuviui, nusileiskime sa
vo kalba iki jo augštumos, kad 
jis ją suprastų. Gi to nedarant jū- 

• sų žodžiai lieka tik kaip akmenė
liai į vandeni... O ar neverta to 
padaryti, kad ir dėl vieno, toli
miausiame užkampyje gyvenan
čio brolio ar sesės? Paskui ji eis 
jo jaunoji karta. Pasekusi tėvų 
pavyzdžiu ir ji išmoks naudotis 
lietuviškų laikraščių patarnavi
mais.

laikraščio žinutė, kad žuvo pus* 
turinis žmonių.

Bendro pabaltiečių karo veteranų posėdžio dalyviai Toronte, aptarę bendras problemas. Pirmoje eilė
je iš kairės lietuvių atstovai (antras ir trečias —J. Matulionis ir Aug. Kuolas

Vienuoliai lietuvybės baruose
PASIKALBĖJIMAS SU TĖVŲ PRANCIŠKONŲ VADOVU T. LEONARDU ANDRIEKUMI, OFM
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Ateitį regim Tėvynės garbingą

Užbaigdama savo “Trupinėlius” 
noriu mielus skaitytojus prašy
ti, kad nepyktų ant manęs. Aš 
noriu tik gero! Gero tiems, kurie 
duoda, kurie savo lobiais dalina
si. Ir kokia iš to būtų nauda, jei 
silpnesnės rankos nepajėgtų jų 
pakelti? Taigi — vardan tos Lie
tuvos!

kano santarybos. Sąmoningas ka
talikas kviečiamas naujiems už
daviniams — ne tik pagilinti sa
vąjį tikėjimą, bet ir jį nešti da
barties gyvenimam Modernioji 
kultūra reikalinga religinio at
baigimo bei įprasminimo, o reli
gija reikalinga kultūros. Krikš
čionybė negali izoliuotis nuo mo
derniosios kultūros. Krikščiony
bės ėjimas pasaulin yra kartu 
kvietimas sukrikščioninti pasau
lį ir jo kultūrą. Ateitininkai turi 
dalyvauti kultūrinėje kūryboje ir 
per ją teikti krikščioniškąją pras
mę. Negana to, ateitininkas pri
valo būti atviras rūpesčiui Lietu
vos reikalais. Tas rūpestis turi 
reikštis konkrečiais žygiais, pvz. 
Lietuvos bylos kėlimu JAV uni
versitetuose, didžiojoje spaudoje 
ir pan. Lietuvos laisvės atėjimo 
mes nematom, bet jį tikim, o ti
kėjimą turime reikšti darbais, 
ypač saugoti lietuvių kalbą nuo 
išnykimo, o tautinę * sąmonę — 
nuo užgesimo. Reikia sąjūdžio už 
lietuvių kalbos vartojimą. Ateiti
ninkai turi atsiminti, kad visuo
meninis veikimas yra tarnyba gė
riui. Tarnaudamas kitiems žmo
gus subręsta, o savanaudiškume 
nyksta. Veikla neturi ribotis 
šventėmis. Jos turi paskatinti 
konkretiems darbams. Dabartis 
šaukia kurti dvasinės erdvės Lie
tuvą, kurios buvimas ves i ateiti
ninkų tikimą viziją: “Ateitį re
gim Tėvynės garbingą.” (Tai tik 
fragmentinės mintys, kurios toli 
gražu neperteikia visumos).

Kongresui nuoširdų žodį tarė 
ir vysk. V. Brizgys. Jis skatino 
ateitininkus būti uoliausiųjų tar
pe Lietuvos laisvės kovoje (Jo 
žodi tikimės galėsią paskelbti at
skirai).

Žymūnų sveikinimai
žodžiu sveikino: gen. kons. dr. 

J. Žmuidzinas, PLB valdybos 
pirm. J. Bačiūnas, VLIKo valdy
bos vardu — dr. K. J. Čeginskas. 
Pažymėtinas J. Bačiūno, kaip se
nosios ateivijos atstovo, žodis. Jis 
pareiškė, kad šis kongresas su
stiprino jo lietuviškumą. Didelį 
Įspūdį jam padaręs moksleivių 
Įžodis. “Lietuviu mane padarė se
serys vienuolės nazaretietės. Vie
nuolių auklėtiniai yra ir p. Ru
džiai is Čikagos. Vienuolijos, kaip 
jėzuitai, marijonai, pranciškonai 
ir kt., ilgiau išlaikys lietuvybę 
nei betkokios kitos organizacijos. 
Dėl katalikybės aš nesijaudinu, 
nes žinau, kad ji išliks, bet jaudi
nuosi dėl lietuvybės, kuri gali iš
nykti” — .pareiškė J. Bačiūnas. 
Jis palinkėjo ateitininkams kovo
ti, kad nebūtų uždaromos lietu
vių mokyklos, atimamos kapinės 
kaip pvz. šv. Kazimiero Čikagoje, 
čia ateitininkams esą daug dar
bo. Be to, J. Bačiūnas palinkėjo 
ateitininkams palaikyti glaudų 
ryši su Lietuvos vyčiais, kurių 
dauguma nebekalba lietuviškai, 
bet tebejaučia lietuviškai (III kar
tos žmonės).

Šv. Tėvo sveikinimas
Kun. St. Yla, Ateitininku Fede

racijos dvasios vadas, būdamas 
Romoje išrūpino Šv. Tėvo sveiki
nimą kongresui. Tekstas buvo 
gautas anglų kalba. Jo vertimą 
perskaitė pirm. V. Kleiza. Raštiš
kų sveikinimų buvo gauta labai 
daug. Iškilmingo akto metu buvo 
perskaityti sveikinimai buv. Fe
deracijos vado S. Sužiedėlio ir 
Feder, dvasios vado kun. St. Ylos. 
Po jų Arv. Barzdukas perskaitė 
nutarimą. Įpareigojanti ateitinin
kus gvildenti toliau kongrese iš
keltas mintis. Be to, jis perskai
tė platų raštą — kongreso pasisa
kymą religijos persekiojimo, Lie
tuvos naikinimo ir laisvinimo 
klausimais. Tai žodis, skirtas 
okupuotai Lietuvai.

Dar kalbėjo naujai išrinktas 
Ateitininkų Federacijos tarybos 
nirm. dr. Vyt. Vardys, kuris pa
brėžė reikalą radikaliai atsigręžti 
Į dabarties klausimus ir pareiškė 
nuomonę, kad visiem seniem gin
čam jau pastatyti antkapiai.

Baigiamasis banketas
Sekmadienio vakarą prie vai

šių stalų susirinko apie 500 kon
greso dalyvių, čia labai entuzias
tingai buvo sutiktas Toronto ar
kivyskupas Ph. F. Pocock. Pasta
rąjį pirstatė mons. J. Balkūnas. 
Arkivyskupas tarė labai šiltą žo
di ateitininkams. Jis priminė, 
kad lietuvius jis pažino Winnipe- 
ge, kur esą dirba kilnus kunigas 
J. Bertašius (apgailestavo jo ne
buvimą). Lietuviai esą tvirto tikė
jimo žmonės, pažangūs, inteligen
tiški, turi meniškų polinkių. Sa
kėsi iš knygų žinąs apie puikias 
bažnyčias Lietuvoje ir tikisi Lie
tuvą aplankyti, kai ji bus laisva.

(Nukelta į 6 psl.)

(Atkelta iš 1 psl.) 
studiją ir retkarčiais dalyvauja 
lietuvių parengimuose. J. Bulevi- 
čius yra gimęs JAV, ten baigęs 
dramos studiją ir dirba viename 
Niujorko teatre. Jis laisvai val
do anglų ir lietuvių kalbas, akty
viai dalyvauja Lietuvos vyčių 
veikloje. Nei programoje, nei gy
vu žodžiu jie nebuvo supažindin
ti su vakaro dalyviais.

Antroji meno vakaro dalis bu
vo skirta muzikai. Kiek buvo įma
noma, rengėjai parinko ateitinin
kų kūrinius ir prie jų priderino 
vieną kitą dalyką kitų kūrėjų. Iš 
savųjų buvo parinkti Jer. Kačins
ko, Dariaus Lapinsko, kun. Br. 
Markaičio, SJ, ir kt. kūriniai. Ryš
kiai išsiskyrė D. Lapinskas savo 
modernistiniais bandymais, kurie 
nebuvo lengvi nei solistams — Pr. 
Bičkienei ir J. Vazneliui, nei 
akompaniatorei Daliai Skrinskai- 
tei. Pianistė Aldona Kepalaitė iš 
Niujorko labai meistriškai ir 
lengvai paskambino pianinu J. 
Kačinsko, D. Lapinsko ir kun. Br. 
Markaičio, S.J., kūrinių ištraukas, 
pridėdama G. Verdi ir kt. autorių 
sukurtų dalykų.

Vakaru buvo galima gėrėtis 
ypač ta prasme, kad jo programo
je vyravo sava lietuvių kūryba. Ji 
galbūt neprilygsta didesniems 
meistrams, tačiau kongreso pro
ga labai derėjo iškelti savuosius ir 
tuo juos paskatinti tolimesnei kū
rybai.

Jau vėlyvą vakarą Prisikėlimo 
salėje įvyko pasilinksminimas, 
kuriame vyravo jaunimas.

Vėliavos ir pamaldos
Sekmadieni, 11 vai., iškilmin

gąsias pamaldas laikė vysk. V. 
Brizgys. žmonės bažnyčioje jau 
nebetilpo. Pirmiausia buvo pa
šventintos Detroito ir Toronto 
studentų ateitininkų vėliavos, da
lyvaujant dar penkioms vėliavom 
iš kitų kuopų. Pamokslą pasakė 
vysk. Pr. Brazys, MIC. Prisitaiky
damas prie bendrojo kongreso šū
kio, jis skatino ateitininkus ne i 
žodžio, bet darbo tarnybą, 'kurios 
centre turėtų būti Kristus, nes 
kur du ar trys susirenka Jo var
du, ten yra ir Jis. Taipgi jis pa
brėžė pareigą rūpintis lietuvišku
mo reikalais. Kaip geras šeimos 
narys rūpinasi savo šeimos liki
mu, taip geras tautietis — savo
sios tautos. Pamaldų metu buvo 
giedamos kun. Br. Markaičio, S. 
J., Mišių giesmės, kurios, deja, 
netvirtai skambėjo, nes mažai kas 
jas mokėjo. Giedojo tiktai beveik 
vieni torontiečiai, o visi kiti, ma
tyti, -nebuvo išmokę, nors Federa
cijos valdybos ir buvo savo laiku 
paskatinti. Giedojimui vadovavo 
kun. Br. Jurkšas ir kun. J. Staš
kevičius. Galingai skambėjo pa
maldų pabaigoje ateitininkų him
nas.

Centrinis posėdis
Liepos 4 d., 3 v. p. p., su mažu 

pavėlavimu Įvyko iškilmingas po
sėdis. Tiesa, prieš tai atskiroje pa
talpoje buvo sukviestas studentų 
posėdis. Vadovaujant ateitininkų 
stud, sąjungos pirmininkui A. 
Vainiui ir sekret. S. Gedvilaitei, 
buvo aptarti stovyklos reikalai, 
kuri Įvyks rugpj. 25 — rugsėjo 6 
d. Dainavoje. Vėliau studentai Įsi
jungė iškilmingan posėdin. Pasta
rajam pirmininkavo kun. P. But
kus ir V. Kleiza. Garbės prezidiu- 
man pakviesti: vysk. V. Brizgys, 
vysk. Pr. Brazys, MIC., dr. J. Gir
nius, prof. Ad. Damušis, gen. 
kons. J. žmuidzinas. PLB v-bos 
pirm. J. Bačiūnas, VLIKO atst. 
dr. K. J. Čeginskas , Pax Romana 
pirm. dr. V. Vygantas, Ateitinin
kų Federacijos tarybos pirm. V. 
Vardys, garbės teismo pirm, ir 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingto
ne patarėjas dr. St. Bačkis, Šalpos 
Fondo pirm. mons. J. Balkūnas, 
BALFo pirm. kun. V. Martinkus. 
Įnešus ateitininkų vėliavą, Toron
to at-kai moksleiviai — jaunučiai, 
jaunesnieji ir vyresnieji davė iš
kilmingą Įžodi. Apeigoms vadova
vo jų globėjas V. Kolyčius. Jis sa
vo žodyje pareiškė, kad Toronte 
yra daugiau kaip 200 ateitininkų 
moksleivių. Jų atstovai kaip savo 
dėkingumo simboli, Įteikė Fede
racijos vadui ir prezidiumui savo 
laikrašti “Pirmvn, Jaunime”.

Ateitininkų vado kalba
Pagrindinė iškilmingo posėdžio 

dalis buvo Federacijos vado dr. 
J. Girniaus kalba. Ji nebuvo 
trumpa, bet labai svari, aktuali 
ir atsakanti Į daugeli klausimų. 
Jo tema: “Ateitininkų idėjiniai 
pagrindai ir laiko uždaviniai”. 
Derindamasis prie kongreso 
bendrojo šūkio, jis pabrėžė atsi
skleidimo reikalingumą visose 
srityse. Atvirybė dabarties gyve
nimui esą buvo paskatinta Vati

universitetus, šiuo atžvilgiu ne
išvengiamai tenka daryti mokinių 
atranką, nes augštesnėms studi
joms priimami tik su augštesniais 
pažymiais. Mūsų gimnazija turi 
gerą vardą ir ją baigusieji be jo
kių sunkumų patenka į augštes- 
nio mokslo įstaigas, šiemet bai
gusieji abiturientai (11) jau buvo 
priimti į kolegijas bei universite
tus prieš oficialų baigimą.

— Ar iš kandidatų į savo gim
naziją reikalaujate gero lietuvių 
kalbos mokėjimo? z

— Ne, nereikalaujame. Mūsų 
tikslas — nemokančius išmokyti 
lietuvių kalbos. Turime net 4 gru
pes — pagal mokinių išsilavini
mą. Atvyksta ir tokių lietuviukų, 
kurie jau visiškai nemoka lietu
viškai. Priimame ir tautiškai miš
rių šeimų vaikus — tokių, kur 
bent vienas iš tėvu yra lietuvis. 
Labai malonu gauti prašymus, 
kur arba abu lietuviai tėvai, jau 
nebekalbą lietuviškai, maldauja 
priimti sūnų, kad jis pramoktų 
lietuvių kalbos, — arba tautiškai 
mišrių šeimų tėvas ir motina 
bendrai rūpinasi sūnui duoti lie
tuvišką auklėjimą. Kas galėtų to
kius . prašymus atmesti? Beje, 
kasmet vis daugiau atsiunčiama 
lietuvių ar lietuvių kilmės moki
nių, kurie nemoka nė vieno lietu
viško žodžio. Neretai jau ir jų 
pavardės yra nelietuviškos. Su 
jais darome, ką galime. Iš kitos 
pusės pati gimnazijos nuotaika 
neša i lietuvybę. Mokinys, išmo
kęs kalbos, jau lietuviškai dai
nuoja, pučia lietuviškų skudučių 
melodijas, šoka tautinius šokius* 
lietuviškai meldžiasi, dalyvauja 
organizacijose...

— Kaikurios šeimos galbūt 
vengia siųsti savo vaikus Jūsų 
gimnazijon, nes bijo didelių iš
laidų. Kiek gi reikalaujate meti
nio mokesčio už vieną mokini?

— Dar nėra pasitaikę atvejo, 
kad mokinys dėl finansinių ne
priteklių būtų nepatekęs į mūsų 
gimnaziją. Už išlaikymą bendra
buty ir mokslą prašome 600 dol. 
metams. Tėvai, kurie leidžia vai
kus i privačias mokyklas, žino, 
kiek reikia mokėti vien už moks
lą, kai vaikas gyvena namie. Da
rome Įvairias nuolaidas. Jei iš tos 
pačios šeimos mokyklą lanko du, 
berniukai, imame tik po 500 dol. 
Nespaudžiame tėvų dėl mokes
čio. Leidžiame mokėtis dalimis. 
Mielai palaukiame, jei kas neiš
gali. Nemanau, kad toks mokes
tis galėtų atstumti dirbančiųjų 
šeimas nuo mūsų gimnazijos. Vi
si juk žinome, kiek dabar kainuo
ja maistas, šildymas ir kiti auklė
jimo reikmenys. Stengiamės teik
ti ko geriausią išlaikymą.

— Kaip žiūrite į gimnazijos at
eitį? Ar dėl permažo lietuvių 
mokinių skaičiaus nebūsite pri
versti išileisti kitataučius?

— žiūrime šviesiai, viltingai, 
be ypatingos baimės. Darome 
ką galime. Į šią gimnaziją sukro
vėme žymiai daugiau kaip pusę 
milijono dolerių. Niekas negalės 
ateity kaltinti, jog nesirūpinome 
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— Esate, palyginti, dar naujas būt lietuviai tam aukoja daug lė- 
Tėvų pranciškonų vadovas. Kaip šų?
vertinate savo brolių gretas ir jų
darbą išeivijoj? ' tai vienas sunkiausių uždavinių

— Liepos vidury sueina metai, pranciškonų veikloj, todėl jis yra 
kai pradėjau eiti provincijolo pa-i tiesioginėj provincijolo žinioj, 
reigas. Mano brolių gretos nėra1 Išlaidos susidaro didžiai augštos. 
gausios, bet glaudžios. Dirbame; Jau vien erdvaus pastato priežiū- 
vieningai visuose baruose, ku- ra, taisymas ir šildymas siejasi 
riuos atvėrė emigracinė dalia. Bu-' su gausiom sumom. O kur dar la- 
vo ir tebėra atvejų, kai reikia di-: boratoriniai reikmenys, sporti- 
džios drąsos kaikuriems užmo-; niai Įnagiai, virtuvinė apyvoka, 
jams pradėti ir tvirtos jėgos maistas, aptarnavimas, mokyto- 
jiems vykdyti. Tada labiausiai' jai? Atlyginimas už mokslą ir 
įvertinama mūsų bendruomeninė' bendrabuti yra žemas, kad neat- 
vienybė. Kas iki*šiol užsimota—j baidytume tėvų nuo gimnazijos. 
Įvykdyta arba vykdoma. Mūsų • Su dabartiniu mokesčiu išeitume 
veiklos vertinimas labiau priklau-, lygiom, jeigu turėtume bent 80 - 
so visuomenei, negu mums pa-j 90 mokinių. Kol kas tenka rams- 
tiems. Betgi daugelio metų pa-!tytis aukomis. Kas rudenį atsi- 
tirtis byloja, jog nebegalime būti “ 
geriau įvertinti. Lietuvių visuo
menės parama pranciškonams 
yra svari ir pastovi. Pasitikėji
mas pilnutinis.

— Spaudoje buvo paskelbtas 
Jūsų atsišaukimas į lietuvius tė
vus bei motinas gimnazijos rei
kalu. Jame sakoma, kad gimna
zija stovi pustuštė. Ar tėvai neži
no apie šią lietuvišką gimnaziją, 
ar kitos priežastys sulaiko juos 
nuo savo vaikų siuntimo į ją?

— šv. Antano gimnazijoj leng
vai gali tilpti 100 mokinių. To
kios apimties yra bendrabučio 
bei klasių įranga. Sporto salė gi 
būtų pakankama net 400 moki
nių.* šiemet mes jų turėjome tik 
52.* Panašiai ir praeity. Tai gali
ma sakyti, kad gimnazija stovi 
pustuštė. Mano atsišaukimas Į 
lietuvius tėvus bei motinas plau
kė iš gilios širdgėlos. Visose pu
sėse vaitojama, kad jaunimas nu 
tausta ir net žūva, o čia dabar 
jau beveik dešimtmetis vargsta
me su saujele mokinių pačių lie
tuvių aukomis Įkurtoj gimnazi
joj. Viskas gerai Įrengta, lietuvy
bė statoma gimnazijos gyvavimo 
pagrindu, lietuvių kalba dėstoma 
lygiateisiai su kitais dalykais, 
bet mokinių nėra! Priekaištas, 
jog mokykla nuošaliai pastatyta 
— gana trapus. Amerikos konti
nentas milžiniškas. Kur bestaty- 
si gimnaziją, ten ji kam nors bus 
toli. O iš tolimesnių vietų mes 
kaip tik turime daugiausia moki
nių. Nežinau, kuo galėtų pasitei
sinti Bostono bei jo apylinkės ir 
apskritai Naujosios Anglijos gau
sios lietuvių bendruomenės. Joms 
mūsų gimnazija tikrai nėra toli. 
Beveik per dešimt metų lietuviai 
tėvai jau gerai žino šią mokyk
lą. Apie ją tiek daug rašoma 
spaudoje ir tiek daug kalbama 
per radiją. Be to, vienas iš pran
ciškonų kunigų per tą visą laiką 
nuolat keliauja po lietuvių para
pines mokyklas ir net paskiras 
šeimas, j ieškodamas gimnazijai 
mokinių, šiuo metu tą sunkią 
pareigą atlieka T. Rafaelis šaka
lys. Priežastys, kurios sulaiko tė
vus siųsti vaikus i šią mokyklą, 
ar tik nebus tos pačios, ar bent 
panašios, kurios sulaiko mūsų 
tautiečius tremty branginti bei 
remti lietuvišką knygą.

— Kaip įstengiate išlaikyti lie
tuvių gimnaziją? Juk tai surišta
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— Gimnazijos išlaikymas — 
tai vienas sunkiausiu uždaviniu * *

šaukiame į visus lietuvius, kurių 
turime adresus, laiškais. Gimna
ziją remia visi be pažiūrų skirtu
mo. Tai skatina ištverti ir vis la
biau Įsitikinti, kad ji yra reika
linga mūsų kultūrinei buičiai. 
Stambesnių aukų jieškoma asme
niniais priėjimais. Metų pabaigoj 
susidariusius nuostolius vargais 
negalais išlyginame, vis su ta pa
čia viltim, jog kada nors bus 
lengviau.

— Mokytojai turbūt nesudaro 
galvosūkio. Kiek jų turite ir su 
kokiomis kvalifikacijomis?

— Ir čia netrūksta golvosūkio. 
Mokytojų problema tarpais yra 
juo sunkesnė, juo platesni kiti 
mūsų veiklos barai. Kunigai, dir
bą gimnazijoje, nebegali užsiim
ti kuo nors kitu. O darbo yra 
daug pastoracinėje ir spaudos 
plotmėje. Turime gi savo leidžia
mus 3 laikraščius (“Aidus”, “Dar
bininką”, “šv. Pranciškaus Var- 
pelį”); turime 2 parapijas. Mūsų 
jurisdikcijoj yra visi Amerikos 
lietuviai tretininkai — reikia juos 
lankyti. Dar prisideda pamoksla
vimai parapijose, didžiuliai staty
biniai užsimojimai, dalyvavimas 
visame kultūriniame judėjime. 
Bet nežiūrint to, gimnazijai ski
riamas beveik trečiadalis pran
ciškonų kunigų. Jie visi jaunes
nio amžiaus. Maino valstybėj gim
nazijos mokytojo kvalifikacijos 
augštesnės, negu Massachusetts. 
Norint dėstyti, reikalingas uni
versitetinis išsimokslinimas savoj 
srity. Mokytojai gimnazijai buvo 
pradėti ruošti dar prieš jos pa
statymą. Tiek Europoj, tiek Ame
rikoj Įšventinti mūsų kunigai, 
prieš dėstydami, turėjo lankyti 
universitetus ir Įsigyti mokslo 
laipsnius. Praėjusiais mokslo me
tais dėstė 7 Tėvai; kiti 2 studi
juoja; 2 kvalifikuoti mokytojai 
eina kitur atsakingas pareigas. 
Be to, dar samdėme 2 pasaulie
čius mokytojus. Taip pat buvo 
samdyti 2 sporto instruktoriai, 
šiais metais su mokytojais bus 
lengviau, nes vienas iš mūsų ku
nigų grįžta baigęs studijas Kata
likų Universitete Vašingtone.

— Iš kurių pradžios mokyklos 
skyrių priimate mokinius savo 
gimnazijon ir ar paruošiate juos 
universitetinėm studijom?

— Priimame baigusius pra
džios mokyklą, t.y. aštuonis sky
rius. Mūsų gimnazija kaip tik 

su milžiniškomis išlaidomis? Tur-; yra paruošiamoji į kolegijas bei

ANT VOKO

TURI BŪTI

UŽRAŠYTA:

YE200R.
Lietuvių gimnazijos Kennebunkporte choras, vadovaujamas Tėvo Bernardino Grauslio, OFM

Vardas ir pavardė asmens, 
kuriam rašote.

ĮRAŠOTE 
KAM NORS
LAIŠKA?

CANADA Gatvės numeris, gatvės vardas 
ar pašto dėžutės numeris, 
apartamentas ar verslo blokas, 
kambarys, jei toks yra.

Miestas, miestelis ar kaimas, 
pašto zona, jei tokia yra, ir 
provincija.

Jūsų pavardė ir pilnas adresas 
viršuje — kairiajame voko kampe.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios rejjistrnota natūralaus gydymo HetuvKka klinika. 
Įvairūs spindalial, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D.RJf.N.Pt

Ps.D.RJf.N.Pt
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mas įkvepia lietuvių tautą darbo išvyką laivu iŠ Port Dover. Išplau- 
‘ ‘ kiama 9 vai. ir grįžtama vakare. No

rintieji išvykoje dalyvauti registruo
jasi ir gauna visas informacijas pas 
Z. Bolskį, tel. 385 -0631.

Birželio 26 d. Toronto klubo ruoš
tame kumpių šaudyme ir Joninių 
lauže dalyvavo A. Simkevičius ir V. 
Sasnauskas; laimėjo 11 kumpių.

Gegužės 15-16 d. išvykoje į Rice 
ežerą dalyvavo 8 klubo nariai. Di
džiausią pikerelę sugavo p-lė S. Lu- 
koševičiūtė, o S. Žioba — didžiausią 
kiekį žuvų.

Valdyba primena, kad žvejojimo, 
šaudymo bei medžiojimo varžybose 
gali dalyvauti tik nario mokestį su
mokėję klubo nariai. Nario mokestį 
galima sumokėti betkuriam valdy
bos nariui. Valdyba

LIETUVIŲ NAMŲ REIKALAI.— 
LN v-bos posėdis įvyko birželio 26 
d. Valdybos pirm. St. Bakšys savo 
pranešime pažymėjo, kad nuomų pa
kėlimas Delta butams, padarius kai- 
kurias nuolaidas, nuo liepos 1 d. 
duos daugiau pajamų kas mėnesį 
$102.50. Nuomos pakeltos 9 butams, 
ir iš jų tik vienas nuomininkas pra
nešė, kad nuo liepos 1 d. išsikels.

LN sklypo mokesčiai miestui š. m. 
yra $585.81 ir verslo mokestis mies
tui už pajamas iš auto aikštės $4937. 
Iš viso mokesčių miestui už LN skly
pą reikia mokėti $635.18. LN v-ba 
nutarė išpirkti J. Klipčiaus iš Oak- 
villės, jam paprašius, jo turinius 20 
LN paskolos šėrų $2.000 sumai.

LN sklypas per birželio mėn. da
vė $393.45 grynų pajamų. Iš City 
Che v gauta $180 už jų tarnautojų ir 
naujų automobilių statymą ir iš pa
vienių klientų $213.45; gegužės mėn. 
iš paskirų asmenų gauta $166.30 ir 
iš City Chev. $102.50. Pajamos iš pa
vienių klientų padidėjo $47.15, o iš 
viso birželio mėn. gauta $124.65 dau
giau nei gegužės -mėn. Iš valandinių 
statytojų birželio mėn. gauta $7.45. 
Tuo būdu birželio mėn. prisidėjo 14 
mėnesinių automobilių statytojų. Tas 
buvo mano gana tiksliai pramatyta 
remiantis praėjusių mėnesių duome
nimis.

Birželio mėn. LN sklypo reikalus 
tvarkė St. Bakšys. Nuo liepos 1 d. 
jo priežiūrą vėl perėmė Petras 
Pranckevičius.

Maždaug prieš trejetą savaičių vie
tinė kanadiečių spauda pranešė, kad 
miesto išpirkti 15 akerių žemės tarp 
Main-Bay-King-McNab gatvių į vaka
rus nuo James kainuos $18 mil. Mū
sų gi sklypas yra 1,1 akerio. Iki šiol 
aš tautiečiams tvirtinau, kad per 
ateinančius 5-10 metų už LN skly-

SVEČIAI IS LENKIJOS
Dzūkijoje viešėjo Lenkijos jauni

mo delegacija: jungtinės darbinin
kų partijos Suvalkų apskrities ko
miteto pirmasis sekr. Jonas Mali- 
novskis, pirm. Stanislovas špakovs- 
kis, Socialistinės Jaunimo S-gos Su
valkų apskr. valdybos narys Zdislo- 
vas Makarevičius ir mokytoja Jad
vyga Suchfalko. Svečiai aplankė 
Alytaus įmones, M. Melnikaitės kol- 
chozą, susitiko su Punios vid. mo
kyklos mokytojais ir moksleiviais.

BAŽNYČIA — ATEISTINIS 
MUZĖJUS
“Tėvynės Balsas” nekartą yra 

mėginęs įrodinėti, kad Lietuvos 
kompartija ' respektuoja tikinčiųjų 
jausmus ir kad Lietuvoje egzistuo
ja religijos laisvė, šiuos propagan
dos organo melus sugriauna neat
sargūs prasitarimai komunistinėje 
Lietuvos spaudoje. Inž.-archit. J. 
Glemža, “Liter, ir Mene” gvilden
damas Vilniaus senamiesčio rekons
trukcijos problemas, juodu ant bal
to rašo: “Kalbant apie architektu, 
rinius paminklus, geru žodžiu reikė
tų paminėti buv. Augustionų baž
nyčios rekonstrukcijos darbus, buv. 
Kazimiero bažnyčios pritaikymą 
Vilniaus ateistiniam muzėjui, namo 
Biržų g. 4 kapitalinį remontą-res
tauraciją. Gerai, kad pagaliau buv. 
Jono bažnyčia perėjo savo “istori
nio” šeimininko — Vilniaus Kap
suko v. universiteto žinion...” “T. 
Balso” propagandistams belieka ang
liškai priminti — Madam, your slip 
is showing...

TĖVYNĖS MEILĖ
“Tiesos” vyr. redaktoriaus G. Zi

mano pavaduotojas S. Laurinaitis 
pskelbė ilgą rašinį “Kas myli Lietu
vą”, kuriame jis šaiposi iš kovojan
čių laisvųjų lietuvių meilės tėvynei 
ir kelia Į padanges komunistinę tė
vynės meilės sampratą: “.... Mū
sų darbo žmonės įsitikino, kad tik
ra meilė Lietuvai neatskiriama nuo 
meilės visai didžiajai socialistinei 
Tėvynei. Jie puikiai žino, jog kuo 
galingesnė, turtingesnė bus didžioji 
Tarybų šalis, tuo geriau gyvens vi
sos tarybinės tautos, tuo labiau kles
tės Lietuva. Todėl lietuvių tautos 
patriotizmas pasireiškia ne tik mei
le gimtajam kraštui, bet ir visai di
džiajai Tarybų šaliai...” Atidavęs 
duoklę Maskvai ir Vilnių nustū
męs i antrą vietą, S. Laurinaitis 
lietuvių tautai atskleidžia “pagrindi
nį” tėvynės meilės šaltini: “.... 
šviesus tarybinio patriotizmo jaus-

žygiams komunistinės statybos ba
ruose. Tikro patriotizmo ji semiasi 
iš Komunistų partijos, kuri įkūni
ja beribę meilę Tėvynei ir jos Rau
džiai...” Taigi, lietuvio komunisto 
meilė Lietuvai, kaip matome, prasi 
deda kompartijos dievinimu, toliau 
seka Sovietų S-gos paklusnus garbi
nimas, o paskui — kas dar liko, 
tai jau Miko — galima ir Lietuvą 
prisiminti...

LIETUVIŠKAS MIDUS
Stakliškėse, Prienų rajone, per

statoma lietuviško midaus gamyk
la. Planus paruošė pramonės staty
bos projektavimo instituto inžinie
riai M. Rachlevičius, G. Ragauskai- 
tė ir archit. V. Kundzelevičius. 
Naująjį pastatą žadama aprūpinti 
moderniais įrengimais, kurių dėka 
per metus bus galima pagaminti 
Vz mil litrų midaus, tokį pat kie
kį vaisvandenių ir 300.000 litrų įvai
rių vaisių pasterizuotų sulčių. Mi
daus gamybai kasdien būsią sunau
dojama 1.240 kg. natūralaus bičių 
medaus. Perstatymo darbus žadama 
užbaigti 1967 m. V. Kst.
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Vysk. Pr. Brazys, MIC, teikia Su
tvirtinimo sakramentą jaunie
siems lietuviams Toronto Šv. Jo
no Kr. bažnyčioje

Nuotr. S. Dabkaus

WELLAND, Ont
RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ. — Lie

pos 11 d., 2 vai. p.p., Niagaros pu
siasalio ramovėnai rengia šeimyni
nę gegužinę V. Beliūnų ūkyje, R. 
R. 1, Welland, Ont. Mielai kviečia
me dalyvauti visus. Galėsit pasima
tyti su savo kaimynais ir pasikalbėti 
savaisiais reikalais pas vaišingus ir 
malonius savininkus, kurie pavaišins 
lietuviškos gamybos ūkiškais produk
tais ir skaniais sūriais.

Programos paįvairinimui bus plokš
telių ir magnetofono juoston įrašy
tos populiarios muzikos, kuri bus

transliuojama per įvestus garsiakal
bius sode. Ten pat bus sustatyti sta
lai medžių pavėsyje vyresniųjų pato
gumui, o jaunesnieji galės šokti, dai
nuoti. Kiekvieno laimės išmėginimui 
bus sūrių loterija. Ramovėnai prašo
mi jausti pareigą dalyvauti geguži
nėje, kviesti savo pažįstamus bei 
draugus! Hamiltono ramovėnų val
dybą maloniai prašome dalyvauti or
ganizacijos pasitarime, kuris prasi
dės lygiai 2 vai. p.p. gegužinės vie
toje.

Ramovėnų valdyba

Fort William, Ont
KLB DŽIAUGIASI atėjusia vasara 

ir gyvina lietuvišką veiklą. Birželio 
mėn. turėjome moterų grupės kavu
tę ir susirinkimą p. Vaitiekūnų bute. 
Aptarta vasaros veikla, pasivaišinta 
ir pasidalinta mintimis. Tėvo Die
nos proga, birželio 20 d., buvo su
rengta gegužnė p. Giedraičių ūkyje. 
Ilgo savaitgalio proga irgi įvyko ge
gužinė.

APLANKĖ NAMIŠKIUS prof. dr. 
Romas Mitalas. Jis profesoriauja 
Londono, Ont, universitete. Vasa
rai keliems mėnesiams išvyko į Ota
vą dirbti tyrimo institute. Tikimės, 
kad ir daugiau lietuvių pravažiuos 
ar atlankys mūsų padangę vasaros 
metu. Būtų labai gera, kad mūsų 
visuomenininkai praneštų mums 
anksčiau apie jų pasirodymą čia, kad 
būtų malonūs mūsų apylinkei pada
ryti kokį nors pranešimą ar tarti žo
dį mums visiems.

TAUTOS FONDUI yra dar suau
koję lietuviai $21. Aukas surinko 
agr. Vladas žemaitis, o pinigus at
vežęs mums perdavė Vacys Zujus 
pagal čia pridedamą sąrašą. Po $2: 
P. Pekarskas, J. Suslavičius, A. Ga- 
liauskas, Lietuvis, V. Zujus, J. Dik, 
A. Diglys, A. Braumanas; $5: VI. 
žemaitis.

Pasirodo, kad žmonėms kyla klau
simas, kuriam tikslui Tautos Fondui 
surinktieji, pinigai panaudojami. Bū
tų labai gera, kad vyriausias orga
nas tą klausimą išaiškintų žmonėms 
spaudoje pakartotinai.

MOTINOS DIENOS parengimas 
davė grąžų pelną — $68. Pinigai 
įtraukti į mūsų iždo knygas ir padė
ti bankan. Visiems prisidėjusiems 
darbu, aukomis ir atsilankymu reiš
kiame didelę padėką. Kaip gražu, kai 
visi vieningai dirba. Vienybėje yra 
galybė. E. J.

NAUJI. MUITAI — SENOS KAINOS!
Nepaisant to, kad eilei dovanų muitai pakeliami nuo š. m. liepos mė

nesio 1 dienos,
visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki rugsėjo 1 d. 

siunčiame į Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžiagas, avalynę ir L 
t. senomis kainomis.

Naudokitės šia išimtine proga ir paskubėkite, kol dar galima, pasiųsti 
savo giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo turėjusius siunti
nius:

V—3: 10% jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos medžiagos, trims 
eilutėms; tik 55 dol.

N—4: 16 jardų sunkaus, nepermatomo, labai gražaus gėlėto nailo
no keturioms suknelėms; tik 45 dol.

V—3 ir N—4 jungtinis; tik 91 dol. (susitaupo pasiuntimo išlaidos);
SM: 3 labai gražūs šilti, stori, grynos škotiškos vilnos, susegami nerti

niai, 6 kašmirinės vilnos skarelės, 6 itališko šilko skarelės, tik 65 dol.
ypač vertingas: ZP—3: 9 jardai “super velour” šiltos švelnios vilno

nės medžiagos trims apsiaustams, žieminiams arba rudeniniams, juodos, 
mėlynos arba rudos spalvos; tik 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, rašykite:
BALTIC STORES, LTD.

421, HACKNEY RD, LONDON, E. 2. GREAT BRITAIN.
Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje.

Garantuotas ir greitas pristatymas.

g HAMILTON*
pą gausime pusę mil. dolerių, bet 
kada dabar miesto centre vyksta to
kie “stebuklai”, kodėl gi ir mums 
nesitikėti panašios kainos?!

Niagaros pusiasalis
JONINĖS PRAĖJO LABAI GRA- 

ŽIAI. — Diena pasitaikė graži, saulė
ta, neperkaršta. Žmonių prisirinko į 
šią didžiulę Meritono salę gausybė. 
Programa buvo gyva, patraukli ir 
augšto meninio lygio. Ją atliko pen
ki meniniai vienetai iš Hamiltono, 
Toronto ir Rocesterio, taip pat solis
tas V. Verikaitis visų labai mėgia
mas dėl savo puikaus balso bei ge
rai parinkto repertuaro. Nežiūrint to, 
kad programą atliko virš pusantro 
šimto žmonių, ji baigėsi punktualiai.

Nors sąskaityba dar nėra baigta, 
tačiau jau aišku, kad pelnas bus irgi 
gražus. Tai buvo rengėjų vienas pa
grindinių tikslų — sukelti lėšų mū
sų jaunimo-skautų stipresnei lietuvy
bės veiklai, šią mintį plačiai iškėlė 
savo biuleteniuose Jonines rengusi 
N.P.S.R. Draugijos valdyba, paminė
dama, kad atsibodę visiems centų 
rinkimas aukų lapais, sudarąs vi
siems daugiau vargo, negu naudos. 
Biuleteniai taip pat prašė lietuvišką
ją visuomenę palaikyti savo gausiu 
atsilankymu mintį, kad Joninės tap
tų Niagaros pusiasalio jaunimo — 
skautijos didžiausia metine švente, 
rengiama pakaitomis St. Catharines, 
Wellande ir Niagaroje. Tų visų pa
stangų rezultatai yra, kaip matote, 
labai teigiami. Draugijos valdyba nu
mato ateinančiais metais Jonines su
rengti jau Wellande. Tam jau ir sa
lė užsakyta ir reikia manyti, kad tos 
Joninės Wellande bus vienos didžiau
sių parengimų šiame mieste.

Rėmėjas

VIEŠA PADĖKA
Joninės, rengtos Skautams Remti 

Draugijos, pasisekė labai gražiai ir 
duos reikiamų pajamų mūsų lietu
viškojo jaunimo — skautų veiklai. 
Aišku, visa tai ne vieno kurio lie
tuvio, bet daugelio šio krašto tau
tiečių pastangų vaisius. Be jų viso
keriopos paramos nebuvo nei pra
eityje, nebus nė ateityje didesnių 
lietuvybės 
visiems!

Ačiū už 
nokiąs ar
ka susidarė virš 600 gražių fantų lo
terijai ir dar kiek pinigais. Be to 
viso., beveik.. nebūtų_ buvę., galima 
rengti tų Joninių tokiu mastu, ko
kiu jos buvo surengtos. Ačiū už tie
sioginį darbą ir talką ar tai prie bu
fetų, virtuvės, prie bilietų ar prie

darbo rezultatų. Tad ačiū

moralinę paramą, už vie- 
kitokias aukas, kurių dė-

svečių ar tvarkant salę. Ačiū visiems, 
kurių visų dėka šias Jonines pasise
kė padaryti preciziškas tiek tvarkos, 
tiek laiko taupymo atžvilgiu.

Ačiū nuoširdžiausiai lietuviškai vi
suomenei už šių kultūrinių lietuvy, 
bes pastangų parėmimą taip gausiu 
atsilankymu! ‘

Kol mūsų tėvynė galės pati padė
koti už šį visą gražų ir darnų lietu
viškos kultūros darbą, tebūna man 
leista kaip valdybos pirmininkui vi
sa tai pareikšti dabar su tikru nuo
širdumu ir nuolankumu

S. šetkus
Niagaros Pusiasalio Skautams

Remti Draugijos v-bos vardu

SUDBURY, Ont.
MONS. C. G. ADAMS IŠLEISTU

VĖS įvyko birželio 29 d. vakare. Baž
nyčioje jis davė palaiminimą Šven
čiausiu ir tarė atsisveikinimo žodį. 
Salėje įvyko vaišės, kurių metu 
įteiktos dovanos. Zita Griškonytė ir 
Irena Lapienytė, apirengusios tauti
niais drabužiais, įteikė monsinjorui 
lietuvišką koplytėlę su Aušros Vartų 
Marijos paveikslu visų lietuvių var
du ir padėkojo už lietuviams paro
dytą palankumą.

LB VALDYBOS SURENGTA GE
GUŽINĖ Petro ir Povilų Jutelių va
sarvietėje prie Franch River praėjo 
labai gražiai.

ST. BITLERIENĖ SU VAIKAIS iš 
Detroito aplankė savo jaunystės 
mokslo draugus ir čia praleido sa
vaitę atostogų.

VIOLETA JASIŪNAITĖ atšventė 
universiteto baigimą ir savo gimta
dienį. Linkime sėkmės ateičiai.

DANGUOLĖ REMEIKYTĖ baigė 
pirmąja mokine šv. Aloyzo pradžios 
mokyklą. Visus aštuonerius metus 
buvo pirmoji mokinė ir laimėjo at- 
sižymėjimo ženklą. Tai retų gabu
mų mergaitė. Meniniuose pasirody
muose visada pirmavo lietuvaičių tar
pe, bet ypač pasižymėjo muzikoj. Ji 
puikiai skambina pianinu ir gerai 
groja vargonais. Dabar išvažiavo į 
Toronto vasarinius vargonų kursus 
pasitobulinti. Kaip gabiai ir pavyz
dingai mergaitei mokslapinigius už 
vasaros kursus sumoka klebonas.

JONAS KRIAUČELIŪNAS su sūnu
mi ir jo brolis Alfonsas iš Čikagos 
praleido savaitę atostogų pas J. M. 
Kriaučeliūnus, aplankė savo mamytę, 
brolį Vladą ir savo tėvo kapą. Abudu 
užsisakė “Tėviškės Žiburius”. Alfon
sas užprašė dar ir giedotas Mišias už 
a.a. tėvo vėlę.

Vargingiausia Kanados pro
vincija yra Prince Edward Is
land. Atlyginimai yra žemiausi 
visoje Kanadoje. Statybos dar
bininkai gauna $1 į valandą, jo
kių viršvalandžių, ir bedarbių 
skaičius visą laiką yra gana Ū1 
delis.

di-

Bačkiai iŠ Prancūzijos; iš JAV atvy- 
_ ko čia dirbti pora jaunų inžinierių.

KUN. JUTT JUTKEVIČIUS iŠ Mediciną studijuoja Audronė Gied- 
Athol, Mass., paskirtas klebonu Į raitytė iš Čikagos. Iš Vašingtono at- 
Worcester, Mass., kun. M. Tamule- vyko jauna lietuvaitė dirbti JAV am* 
vičius — Athol, Mass. basadoje, kurios nauju šefu paskir*

VERONIKA IR BRONIUS AUŠ- tas Biddle Duke. 
ROTAI, kurie gyvena Brazilijoj, ap- , ...
lankė savo sūnų inžinierių Bosto- Australija 
ne, dirbantį M.LT. ir taip pat eilę 
pažįstamų.

STUD. AUDRONĖ LAPINSKAI
TĖ, bostonietė, vyksta praleisti va
saros atostogų į Vokietiją pas bro
lį muziką Darių Lapinską.

DR. BR. BAŠKYS, mirė birželio 
15 d. Bostone. Palaidotas birželio 
18 d. iš Šv. Petro parapijos bažny
čios Forest Hills kapinėse. Velio
nis buvo gimęs 1920 m., sausio 7 
d., Junkilių km., Šiaulių apskr.

JURGIS BALČIŪNAS, net 11 
metų išvargęs Sibire, po ilgų ir 
sunkių pastangų, birželio 3 d. iš 
Lietuvos atvyko į Los Angeles pas 
savo žmoną Liudą, dukrą ir anūkus. 
Paskutiniuoju laiku jis gyveno 
Šiauliuose.

MARTYNAS JONAS BRAKAS, 
Mažosios Lietuvos veikėjo Martyno 
Brako sūnus, Oklahomos valstijos 
un-te gavo mechanikos inžinerijos 
bakalauro laipsnį. Jis inžinerijos 
mokslus pradėjo Cornell universi
tete ir, kaip Amerikos oro pajėgų 
stipendininkasį, baigė Oklbhomoje^ 
Jis ruošiasi oro pajėgų karininko 
karjerai, kartu tęsdamas studijas 
magistro laipsniui.

EDVARDO IR ONUTĖS ŠULAI- 
ČIŲ sūnelis Vytautas buvo pakrikš
tytas šv. Antano parap. bažnyčioje 
Cicero, III., kur Krikšto sakramentą, 
naujagimiui suteikė kun. P. Kaitru
mas. Po to buvo vaišės Šulaičių na
muose, kuriuose dalyvavo apie 40 
asmenų.

PABALTIEČIŲ DELEGACIJA bu- 
^vo priimta JAV valstybės sekr. Dean
Rusk. Iš lietuvių dalyvavo ALT-os 
pirm. L. šimutis ir vicepirm. inž. A. 
Rudis. D. Rusk pareiškė, kad JAV 
yra nusistačiusios remti laisvės sie
kimus visų tautų, kurios tebėra pa
vergtos.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTO
JŲ SUVAŽIAVIMAS Įvyks 1965 
m. rugsėjo 4-5 d. Detroite. Iškilmin
gas susirinkimas • akademija įvyks 
rugsėjo 5 d., sekmadienį, Northland 
Inn. viešbučio salėj Southfield. 
Pagrindinį žodį tars dr. Vyt. Var
dys. Taip pat rugsėjo 5 d., sekma
dienį 7 v.v., rengiamas iškilmingas 
koncertas - balius didžiojoj armėnų 
salėj Southfield-Northwestern Hgw. 
Pakviesta dainuoti soliste Vanda 
Stankaitytė. Iš anksto rezervuoja- 

zmos vietos. Tuo reikalu skambinti 
Vandai Vatienei tel. LO 5-8385. Gy
dytojų Suvažiavimui Rengti K-tas 
maloniai kviečia lietuvių visuome
nę ne tik iš Detroito, bet ir iš kitų 
miestų dalyvauti šiame iškiliame pa
rengime. Rengėjų komiteto pirm, 
yra dr. Vyt. Majauskas.

JA Valstybės

BALTŲ TARYBA birželio 12 d. 
Estų Namuose suruošė laisvės ko
vos 25 m. sukakties ir birželio trėmi
mų minėjimą. Dalyvavo visų trijų 
Pabaltijo tautų žmonės ir kviesti 
svečiai. Atsilankė ir Londone gyve
ną Pabaltijo valstybių diplomati
niai atstovai Minėjimą atidarė ir 
jam vadovavo inž. A. Vilčinskas. 
Paskaitą skaitė “East-West Digest” 
žurnalo red. D. G. Stewart-Smith. 
Buvo priimta rezoliucija, kuri pa
siųsta Britanijos vyriausybei. Me
ninėj dalyje taip pat pasirodė visų 
trijų tautų menininkai. Lietuviams 
atstovavo sol. B. Valterienė.

ADELAIDĖS ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ naujai išrinktoji 
valdyba: pirm. Pr. Pusdešris, vice- 
pirm. Br. Plokštis, ižd. Marcelė Ga- 
vėnaitė, vyr. moksleivių globėjas! 
J. Vasiliauskas, sekr. kun. P. Dauk
nys, MIC. ši valdyba eina ir Aus
tralijos Ateitininkų krašto valdybos 
pareigas.

JAUNIMO LITUANISTINIAI 
KURSAI Adelaidėje vyksta šešta
dieniais. Lektoriai — Jonas Moc- 
kūnas ir Jurgis Vasiliauskas.

JAUNIMO TALENTŲ KONCER
TAI, organizuojami kasmet vyres
niųjų moksleivių ateitininkų, įvyks 
rugsėjo 25 ir 26 d. Lietuvių Kata
likų Centro naujoje salėje.

LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ 
DR-JOS naujoji valdyba: A. Urne- 
vičienė — pirm., K. Dičiūnienė — 
vicepirm., G. Opulskienė — ižd., B. 
Budrienė — sekr., U. Jucienė — 
parengimų vadovė, S. Jankauskienė 
— ligonių lankymo organizuotoja, 
A. Vikienė — šv. Kazimiero koply
čios puošėja, D. Tamašauskienė — 
turto globėja.

Vokietija
V. BERLYNE birželio 8 -12 d. 

Įvyko V. Vokietijoj veikiančios Bal
tų Dr-jos posėdžiai. Toji Dr-ja turi 
estų, latvių ir lietuvių sekcijas; 
C.V. vicepirmininkas šiuo metu yra 
Šveicarijoj, Berne, gyvenąs dr. Al
bertas Gerutis. Be dr. A. Geručio 
ir lietuvių-vokiečių sekcijos pirm. 
V. Banaičio iš Miuncheno, į V. Ber
lyną dar buvo nuskridęs dr. P. Kar
velis, dr. J. Norkaitis, jr., studen
tai O. ir V. Bartusevičiai (jaunimo 
atstovai) ir žum. V. Alseika.
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VIŲ. Jau iš seniau čia yra Įsikūrę p.

Prancūzija
STRASBOURGE, VARGDIENIŲ 

SESELIŲ VEDAMOJE PRIEGLAU
DOJE, jau 15 metų gyvena senutė 
Marija šarkauskaitė, kilusi iš Ky
bartų, kuri liepos 1 d. . paminėjo 
100-tąji gimtadienį. Ji dar pajėgia 
susitvarkyti savo kambarėli ir kiek
vieną rytą išklausyti šv. Mišių prie
glaudos koplyčioje.

Paruošė Pr. AI.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

NUO 1960 M. RUDENS Čikagoje 
veikia “Juozo Žilevičiaus lietuvių 
muzikologijos archyvas” (angliškai 
— “Library of Lithuanian Musicolo
gy”), kuris yra vienintelė tokio po
būdžio vieša lietuvių įstaiga laisva
me pasaulyje, šis archyvas yra pa
vadintas žymaus lietuvių muziko pro
fesoriaus Žilevičiaus vardu, kadan
gi jo surinkta medžiaga sudaro pa
grindą šiam archyvui. Teko lankytis 
šiame archyve, kuris yra įsikūręs Tė
vų jėzuitų patalpose prie Jaunimo 
Centro (adresas — 2345 W. 56th St., 
Chicago 36, Ill.). Nors pats prof. Ži
levičius gyvena Elizabeth, N.J., 
čiau jis nemaža laiko praleidžia 
čiame archyve. Ir šiemet 
lis mėnesius darbuojasi 
rudens žada čia išbūti.

Archyvui yra paskirtas
mažas kambarys, kuris jau dabar yra 
perpildytas medžiaga, o jos dar vis 
naujos atsiunčiama, čia randama • • • 
apie 100.000 egz. įvairių muziką lie- ČIKAGOS LIETUVIAI SAHCMA- 
čiančių eksponatų. Jų terpe yra apie TININKAI, apie kurių pasirodymus 
1.000 nuotraukų, kurios vaizduoja §ioje vietoje kartas nuo karto para- 
chorus, muzikus, dainininkus ir 
Čia yra apie 1.200 plokštelių, lie- mėjimų. Birželio 26-27 d. Aurora, IH. 
čiančių tautosakinę medžiagą, 
maža plokštelių yra padovanojęs

jis čia 
ir dar

vienas

pa
ke
iki

ne-

Prof. Žilevičius parodė pilną kampą, 
prikrautą muzikinės medžiagos tik 
ką atvežtos iš tragiškai žuvusios L. 
Vanagaitienės archyvų. Pasakojo, jog 
greitu laiku bus perimtas buv. Dai
navos ansamblio vadovo Stepono So- 
deikos muzikinis palikimas.

Taigi, darbo šiame Muzikologijos 
Archyve niekada netrūksta: reikia 
medžiagą atrinkti, klasifikuoti, patal
pinti į lentynas. Darbui vykdyti rei
kia ir nemaža lėšų, kurios daugiau
sia yra gaunamos aukų pavidale.

Prof. Žilevičius paminėjo, jog Ar
chyvui Čikagoje įsikurti daug pa
dėjo muz. Juozas Kreivėnas, kuris ir 
dahsr nemaža jam talkina. Archyvo 
palaikymui, priežiūrai ir plėtimui yra 
sudarytas komitetas iš muzikos žino
vų ir visuomenininkų. Jo oficialus sa
vininkas yra Lietuvos gen. konsulas 
dr. Petras Daužvardis, o pats didy
sis rėmėjas — Tėvai jėzuitai.

Some, vėl pasiekė dėmesio vertu lai-

Pasaulyje žinoma "Wodka 
Wyborowa” yra nepaprasto 
skaidrumo, neturi jokių prie
maišų. galima tiesiog ger
ti ir pasidaryti švelnų kokteilį

Puikios rūšies "Catm" likeris, 
turįs juodųjų serbentų savybes; 
spalvingas, ir turi sodraus a ro
mo kvapų ir vaisių skonį, tin
ka pasidaryti saldžiom kok
teiliui

Tipiškoj lenkiška "Wisniow- 
ka"—Cherry Cordial yra mė
giama dėl savo juodųjų vyš
nių skonio; puikiausiai tinka 
pasigamintiYsausų kokteilį su 
ledo gabaliukais.

McGuinness distillers ltd
TORONTO, ONTARIO

Ne- Įvykusiose “Fox Lake Open, šachma
to- tų pirmenybėse jaunas lietuvis iš Ci- 

kubas Stukas, kuris perdavė ir daug cero, III. Viktoras Palčiauskas, lai. 
magnetofoninių juostų. j mėjo nugalėtojo vardą. Sis neseniai

Naujos medžiagos atsiunčiama be- inžinerijos mokslus pabaigęs jaunuo- 
veik kasdien. Neseniai gauta 300 ifc supliekė visus savo varžovus iŠ 
svarų muzikologiniu eksponatų iš ii- 5 partijų laimėdamas 5 taškus ir. 
gamečio buv. Athol, Mass, vargonin- i S130 premiją už I-mą vietą. Po šio 
ko Jurgio Stačioko; atsiųstas muziki- laimėjimo Palčiauskas, atrodo, bus 
nis palikimas ir mirusio Kenošos,' Įkeltas Į JAV meisterių klasę, ka- 
Visc. vargoninko Pr. Bujanausko.| (Nukelta Į 7 psl.)



<1KULTMEJE VEIKLOJE
Paukštė — Dūda, M. Didžpetrytė — 
Alina spektaklyje “Kaip jums sekasi, 
pramuštgalviai?”; V. Venckutė — Ona 
“Parduotose vasarose” ir D. Banionis 
— Petras “Gimimo dienoje”. Už ge
riausius rašinius teatrinio meno temo
mis apdovanoti teatro kritikai I. Alek
saitė ir J. Lozoraitis. Diplomai be pi
niginių premijų įteikti režisoriams: 
H. Vancevičiui, Aid. Ragauskaitei, J. 
Miltiniui, V. Blėdžiui, M. Karkleliui.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO romano 
“Sukilėliai” I tomą išleido Lenkijos 
leidykla “Ksionžka i Viedza”. Knygą 

j į lenkų kalbą išvertė lietuvių literatū
ros bičiulė Anastazija Stoberska. Lei
dinio pabaigoje įdėtas Zigmunto Sto- 
berskio rašinys apie Putino kūrybą ir 
jo biografiniai duomenys

KOMPOZ. V. BAGDONO prieš me
tus sukurtas “Koncertas fortepijo
nui su orkestru” pirmą kartą buvo 
atliktas Vilniaus simfoniniame kon
certe. Naujasis kūrinys pasižymi im
provizaciniu charakteriu, romantišku 
susimąstymu, impresionistinėmis spal
vomis. Tačiau jame taip pat dar jau
čiamas mozaikiškumas, stoka plates
nių užmojų muzikinėms temoms, ar
chitektūrinis nenuoseklumas ,bet šias 
silpnąsias kūrinio puses pateisina 
kompozitoriaus jaunumas — valsty
binę konservatoriją jis yra baigęs 
1961 m. ir lig šiol daugiausia kūręs 
nedidelių formų vokalinę muziką.

KNYGŲ APŽIŪROJE MASKVOJE 
į geriausiai apipavidalintųjų tarpą 
įtraukti 4 lietuviški leidiniai: dail. A. 
Valiuvienės iliustruota A. Vienuolio 
legenda “Užkeikti vienuoliai”, dail. R. 
Gibavičiaus — A. Liobytės pasakų rin
kinys “Nė velnio nebijau”, dail. S. 
Krasausko — A. Venclovos eilėraščių 
rinkinys “Ar tu žinai tą šalį”, dail. V. 
Kalinausko — A. Laurinčiuko “Trečio
ji dolerio pusė”. Knygas atspausdino 
K Požėlos ir “Raidės” spaustuvės.

JONAS ALEKSA, Leningrado kon
servatorijos aspirantūros studentas, 
dirigavo porai simfoninių koncertų 
Vilniaus filharmonijoje. Šiemet jis 
baigia dirigavimo studijas pas gar
sųjį dirigentą E. Mravinskį. Apie 
jaunąjį muzikos menininką šiltai at
siliepia Vilniaus filharmonijos diri
gentė M. Dvarionaitė: “J. Aleksa — 
susiformavęs, giliai muziką suvo
kiantis menininkas. Jo muzikinė in
terpretacija visuomet kūrybinga, mu
zikinius vaizdus dirigentas perteikia 
labai raiškiai, apvaldytais mostais. 
Jis “nesišvaisto”, bet labiausiai kul
minacinėse — orkestro tutti — vie
tose net stipriausius dinaminius niu
ansus sugeba išgauti savo įgimto di- 
rigentiško valingumo dėka ...” W. A. 
Mocarto koncerte klarnetui solisto 
partiją atliko kitas Leningrado kon
servatorijos aspirantas — A. Bud
rys, turįs dainingą kantileną, augštą 
techniką, didelį muzikalumą.

ALGIRDAS ŽUKAUSKAS, techni
kos mokslų daktaras, vadovauja Lie
tuvos Mokslų Akademijos energeti
kos ir elektrotechnikos instituto ty
rimų darbams šiluminės fizikos sri
tyje. Su kauniečiais technikos moks
lų kandidatais A. Ambrazevičium, V. 
Makarevičium, A. Slančiausku, V. 
Žiugžda ir kt. jis yra pasiekęs dide
lių laimėjimų konvektyvinių šilumos 
mainų problemose, siekdamas nusta
tyti šilumos mainų koreliacijas, rei
kalingas šilumos mainų įrenginių 
schemai. Išbandytų medžiagų tarpe 
— oras, vanduo ir transformatorių 
aliejus. Pravesti tyrimai daugiausia 
yra eksperimentinio pobūdžio, gau
tieji duomenys labai vertingi, tikri
nant analitines prielaidas. Nevieną 
šių mokslininkų straipsnį sovietinėje 
spaudoje išsivertė ir persispaudė 
JAV, V. Vokietijos ir Anglijos žur
nalai technikos reikalams, o ameri
kiečių žurnalas “International Che
mical Engineering” netgi buvo pa-

JUOZO VAIČKAUS, Lietuvos te
atro gurėjo, monografiją baigia ruoš
ti Vilniaus un-to docentas Vytautas 
Maknys. Pastarajam dar stinga do
kumentacijos apie J. Vaičkaus hele
rių metų veiklų Amerikos lietuvių 
tarpe.

ALFONSAS VENCLAUSKAS, ilga
metis pradžios mokyklų inspektorius 
Lietuvoje, išeivijoje Vokietijos PLB 
krašto valdybos švietimo inspekto
rius ir vėliau Vasario 16 gimnazijos 
mokytojas, prieš porą metų pradėjo 
studijas Middlebury kolegijoje, Ver- 
monte, jas tęsė Emanuel kolegijoje 
Bostone; birželio 6 d. sėkmingai už
baigė magistro laipsniu.

“DAINOS” CHORAS SYDNĖJUJE, 
vad. muz. Kavaliausko, yra pasiekęs 
pasigėrėtino lygio ir išlaikęs lietu
višką charakterį. Choro repertuarą 
sudaro tiek individualios kūrybos, 
tiek mūsų liaudies dainos. Choras 
ne vien savo tautiečiams teikia ma
lonaus pasigėrėjimo, bet taip pat sėk
mingai atstovauja lietuviškai vokali
nei kultūrai australų koncertų sa
lėse.

INŽ. M. IVANAUSKO dailės dar
bų paroda rengiama Cicero, III., 
JAV, Theodore Roosvelt School, rug
pjūčio 28-29 ir rugsėjo 4-5 d. Au
torius naudoja originalią medžio įde- 
ginimo techniką.

PULGIS ANDRIUŠIS Australijoje 
rašo žymaus Amerikos lietuvių veikė
jo J. J. Bačiūno biografiją, kurią jis 
pavadins “Vieno išeivio istorija”.

SESUO GENOVAITĖ GRIGAITĖ, 
C.J.C., Nukryžiuoto Jėzaus seserų kon
gregacijos, baigė Bostono kolegiją 
birželio 7 d. ir gavo teologijos moky
tojos — magistrės laipsnį. Jos tėvas 
Kazimieras ir Konstancija Grigai gy
vena Brockton, Mass.

JONAS AISTIS turi spaudai paruo
šęs straipsnių knygą “Milfordo elegi
jos”. Pr. Al.

DAIL. AD. VARNAS yra paruošęs 
lietuviškų kryžių albumą, kurį ketina 
išleisti Liet. Architektų S-gos Čikagos 
skyrius. Inž. M. Ivanauskas tam leidi
niui parašė platų įvadą.

JONAS JAKUBS-JAKUBAUSKAS, 
senosios kartos sportininkas ir sporto 
veikėjas, yra paruošęs spaudai Ameri
kos lietuvių sporto istoriją. Ji apima 
lietuvių sporto pasirodymus ir sporti
ninkų aprašymus nuo pačių seniausių
jų laikų iki šių dienų. Yra surinkta 
daug vertingos medžiagos, kurią J. 
Jakubauskas kaupė per praėjusį de
šimtmetį. šiame darbe jam talkino 
Edv. šulaitis, buvęs “Sporto žinių” 
redaktorius ir kelių sporto knygelių 
autorius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
J. JURGINIS “Literatūroj ir mene” 

rašo apie lankymąsi Samarkande, kur 
sutikęs lietuvių kilmės senesnį žmogų, 
dar prisiminusį "Sveika Marija, 
malonės pilnoji...” ir labai nu
džiugusį. kad sutiko kitą “zemlioką” 
lietuvį tolimam krašte. Vėliau J. Jur
ginis gavo iš Samarkando siuntinį su 
rožių daigais, o siuntinyje — buvęs 
raštelis: “šias rožes pasodinkite žemė
je? per kurią teka upė skaidri, kaip 
dangus (Nemunas)”...

TEATRŲ FESTIVALIS, kuriame da
lyvavo visi pagrindiniai Lietuvos te
atrai, įvyko Vilniuje. Diplomai ir pi
niginės premijos už geriausią režisūri
nį darbą įteiktos režisoriams — P. 
Gaidžiui ir S. Motiejūnui, už meninį 
apipavidalinimą—dail.-archit. A. Mi
kėnui. už dirigavimą—V. Viržoniui. 
Premijomis ir diplomais atžymėti ak
toriai už geriausius vaidmenis: K. Ge
nys — “Kaimo kryžkelėje” Martynas; 
A. Jodkaitė — Regina, B. Raubaitė — 
Klevienė, A. Vrubliauskas — Dobilas 
spektaklyje “Vadink mane motina”; 
V. Blažys — Juras operetėje “Laikas 
pamilti”; V. Kancleris — Doveika, V.

VIENUOLIAI LIETUVYBĖS 
BARUOSE

(Atkelta iš 3-čio pusi.) 
jaunimo auklyba. Priešingai — 
turės kiekvienas pripažinti, kad 
intencijos buvo kilnios, pastangos 
didžios, užsimojimai augšti. Jei* 
gu į atšiaurią tremties dirvą kri
tęs grūdas neatneštų vaisiaus, ir 
mūsų gimnazijos ateitis niauktų- 
si, tą nelaimę turėtume apraudo
ti visi lietuviai kartu. Bet kol kas 
žiūrime šviesiai. Kasmet vis dau
giau atvyksta mokinių. Šį rudenį, 
atrodo, jų bus žymiai gausiau, ir 
mes tikimės greit priartėt prie 
šimtinės. Tada bus prasmingiau 
pilti išteklius, laikyti mokytojus, 
triūsti rankiojant aukas. Apie 
svetimtaučius negalvojame, nors 
pasidarė labai sunku jais atsikra
tyti. Gimnazija, bėgant laikui, vi
soj apylinkėj labai išgarsėjo. Iš 
kitataučių tėvų jaučiamas dide
lis spaudimas įsileist ir jų vai
kus. Bet mes vis dar tikime, kad 
tuščias vietas užpildys lietuviai.

— Visuomenei yra žinomi ir 
kiti lietuvių pranciškonų užsimo
jimai lietuvybės ugdymo srityje. 
Kaip sekasi juos vykdyti? Pvz. 
Kultūros Namai Brooklyne, “Ai
dai” ir kt.

— Užsimojimų netrūksta. Pats 
gyvenimas juos iššaukia, jų ne
begalima išvengti. Dvasinėj sri
ty pagrindinis mūsų užsimojimas 
yra rasti daugiau jaunimo, kuris 
papildytų senstančias ir retėjan
čias gretas. Be naujų jėgų, kaip 
galime vaizduotis saulėtą ateitį? 
O dabartinis lietuvių jaunimas 
neskuba stoti į dvasinį luomą. 
Nei iš savo gimnazijos, nei iš pa
saulio iki šiol nesulaukėme tiek 
pagalbos, kiek tikėjomės. Tai su
daro didį rūpestį. Norime turėti 
daugiau klierikų, negu turime; 
norime, kad pranciškonų kultūri
nė veikla būtų tęsiame čia ir 
Lietuvoje.

Prie kitų užsimojimų priskiria
te “Aidus” ir kultūros židinio kū
rimą Niujorke. Čia norėčiau dar 
pridėti ir parapijos namų statybą 
Toronte bei koplyčios‘ statybą 
Kennebunkporte. Ačiū Dievui, 
tie užsimojimai vykdomi. “Ai
dai”, jau einą Amerikoje 16 me
tų, finansiniu atžvilgiu nėra ko
kiame mirties pavojuje, nors sun
kumų užtenka. Redakciniu atžvil
giu žurnalas buvo itin laimingas. 
Jį 15 metų našiai redagavo Anta
nas Vaičiulaitis; dabar jis yra dr. 
Juozo Girniaus saugioj rankoj. 
Kultūros žurnalas mums visiems 
ypatingai arti prie širdies.

Su kultūrinio židinio kūrimu 
Niujorke taipgi gana toli paženg
ta pirmyn. Šiuo metu baigiami 
formalumai perkant žemės .skly
pą. Tai ypač keblus dalykas did
miestyje. Rasti didelį, tinkamą ir 
visiems Niujorko apylinkės lietu
viams parankų žemės plotą, ant 
kurio iškiltų kultūros židinio pa
statai, yra labai sunkus dalykas. 
Bet visas kliūtis pasisekė įveikti, 
ir jau greit galėsime eit prie in
tensyvesnės rinkliavos su staty
bų planais. Pasisekė ir Toronte. 
Prisikėlimo parapijos namai jau 
kyla, teikdami mums visiems 
džiaugsmo. Greit prasidės ir Ken
nebunkporte koplyčios statyba.

Bet juk viso lietuvių pranciš
konų triūso čia nepavaizduosi. 
Jau ir taip esu didžiai dėkingas 
Redakcijai, kad taip ilgai leido 
kalbėti.
skelbęs apžvalginį straipsnį “šilumos 
mainų tyrimai Lietuvoje”. Amerikie
čiai yra pakvietę dr. Alg. Žukauską 
dalyvauti konferencijoje šilumos 
mainų klausimais ir padaryti prane
šimą apie kauniečių mokslininkų 
darbus.

V. Kst.

Lietuviška knyga vis labiau 
pamirštama. Bet nežiūrint to, ji 
kartais drąsiai prasiveržia į mūsų 
išpuikusį gyvenimą, nevienam su
teikdama didelio džiaugsmo, kaip 
būdavo ir anais laikais. Jei kas į 
autorių ir leidėją pradėjo žiūrėti 
kaip į partizaninį, idealistinį ko
votoją, turėtų su Minelga dekla
muoti kartu šį jo eilėraščio pos
mą:

Pabūk, pabūk, tėveli,
Daug džiaugsmo čia turėsi!
Pašoksime “Kalvelį” 
Ar “šustą” — ką norėsi!

Pabūk, — nebeik nuo mūsų, 
Uogyčių tuoj atnešim.
Daugiau barzdos nei ūsų
Tau — prižadam — nepešim! (14 p.)

Taip gražiai, net širdį paliesda
mas, prakalba Minelga tėvui sa
vo eilėraščių knygoje vaikams 
“Labas rytas, vovere”. Jis prakal
ba ne vienam tėvui, o tūkstan
čiams jų, jau vis mažiau ir ma
žiau beturintiems laiko savo ma
žųjų lietuviškos deklamacijos pa
siklausyti. Minelga jų davė ne 
vieną, o pilną knygą, viena už ki
tą gražesnių, skambesnių, čia nie
ko nerasi, ką galėtum atimti. Tik 
atversk betkurį puslapį ir plauk
si su jauna širdimi:

Džiaugsmą dainuokim 
Mėlyni toliai, 
Laukia tėvynėj 
Sesės ir broliai!

Ir kaip būtų gražu, kad ten tė
vynėje tikrai išgirstų mūsų visų 
širdies plakimą. Deja* tas džiaugs
mas apsiniaukia, nes brolių ir se
sių laukimas tėvynėje prailgsta. 
Jie tarytum klausia, ar dar mūsų 
širdys tebeplaka ana tėvynės mei

Dail. H. žmuidzinienės pieštas paveikslas, vaizduojąs Šimonių Ma
doną. Paveikslą, kaip dovaną, įteikė primicijų proga kun. Liudui Ja
nuškai jo draugai Nuotr. S. Dabkaus

“LABAS RYTAS, VOVERE!”
GRAŽI RAŠYTOJO MINELGOS DOVANA VAIKAMS

le, kuri taip karštai degė žengiant 
jos keliais ir papievių takeliais: 

Saulė paniurus 
žvalgos virš sodo: 
Ko sakalėliai 
Nepasirodo?!

Kas gali pastoti sakalui kelią 
į tėvynę? Ar Soldino giria? Kaip 
Dariui ir Girėnui... Ne, kelią į 
tėvynę pastoja ne giria, o raudo
nos vėliavos:

Vėliavos kaip kraujas
Mūsų žemėj plakas. 
Neužžėlęs, naujas 
Link Uralo, takas.

Jaunieji turi žinoti mūsų gyve
nimo tragediją. Jų širdys turi už
sidegti nauja ryžto ugnimi iš mū
sų blėstančių žarijų, jei mes no
rime gyventi savo pilnu gyveni
mu, o ne vegetacija, pasitenkin
dami tuo, ką turime. Tautų kova 
už laisvę ir išlikimą — didelė, 
baisi, be pasigailėjimo. Tiesa, ši 
tema mums ne nauja, net įgrisu
si, bet ji mūsų tikslas ir pras
mė. Ko nepadarėm mes, turi pa
daryti mūsų vaikai.

Daug jau praėjo laiko nuo atsi
skyrimo, bet dar daugelis tebene
ša augštai iškeltą trispalvę vėlia
vą. Minelga savo naujoj knygoj 
nupūtė kasdienybės dulkes ir pa
sėjo temstančioje naktyje daugy
bę šviesių žiburėlių, kuriuos tik 
surink ir sudėk i vaikų širdis.

Šią Minelgos knygą turėtų įsi
gyti kiekviena šeima, kuriai rūpi 
išlikimas lietuviško žodžio. Nieko 
negalima gailėti savo jaunimui 
išlikti lietuviais.

Jonas Minelga, LABAS RYTAS, 
VOVERE. Eilėraščiai vaikams. Iš
leido JAV LB Kultūros Fondas. 
Čikaga 1965. 88 psl. Kaina $2.50

V. T.
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ŽURNALUI “VYTIS” 50 METU
Vyčių organizacija prieš dve

jus metus atšventė auksinį jubi- 
lėjų, o šiemet jos žurnalas “Vy
tis” irgi švenčia savo gyvavimo 
50 m. sukaktį.

Vyčių organizacijai plečiantis, 
negalima buvo apsieiti be savojo 
laikraščio. 1915 m. liepos 1-2 d. 
trečiame vyčių suvažiavime Čika
goje buvo nutarta įsteigti savą 
laikraštį ir parinko jam vardą 
“Vytis” — savos organizacijos 
simbolį. Seimo atstovai, kupini 
entuziazmo, išrinko redakcinę ko
misiją iš studentų: A. Račkaus, 
K. Pakšto, L. šimučio ir pradžiai 
sumetė $50. Išrinkta komisija pa
siskirstė pareigomis: A. Račkus 
— redaktorius, K. Pakštas — pa
vaduotojas ir L. šimutis — admi
nistratorius. Tų pačių metų spa
lio 21 d. žurnalas “Vytis” išvydo 
pasaulį. Pirmas numeris išėjo 
laikraštėlio formato, geltonu vir
šeliu su dail. Iz. Ylelao piešiniu. 
Prie žurnalo susitelkė visi ano 
meto jauni rašytojai, žurnalistai 
ir mėgėjai. Būdinga, kad “Vytis” 
per 50 m. apkeliavo įvairias JAV 
vietoves ir grįžo į Čikagą, kur 
švęs savo garbingą sukaktį. Žur
nalui, kaip ir kiekvienam lietu
viškam laikraščiui, teko pergy
venti įvairių sunkumų, ypač fi
nansinių, nugalėti nemaža kliu-

VEIKLUS
Prieš vienerius metus kim. Jo

nas Gaudzė pradėjo savo pirmuo
sius kunigystės žingsnius šv. Ka
zimiero parapijoje. Gavęs kunigo 
šventinimus Laterano bazilikoje, 
Romoje, sugrįžo į Montreal}, kurį 
prieš keletą metų buvo palikęs 
kaip eilinis lietuvis parapijietis. 
Jei išvykdamas studijoms turėjo 
tik nedidelį būrelį draugų bei 
pažįstamų, tai po metų darbo pa
rapijoje savo nepaprastu nuošir
dumu ir darbštumu tapo pažįsta
mas tikrai visiems parapijie
čiams. Čia jo įvairiems gabu
mams radosi plati dirva. Jis su
geba ne tik vinis įkalti ar elekt
ros laidus klebonijoje sutvarkyti, 
bet ir su jaunimu dirbti, šešta
dieninėje mokykloje rūpestingai 
eiti kapeliono pareigas. Pradėję 
veikti jaunučiai ir moksleiviai 
ateitininkai jo buvo nuoširdžiai 
globojami.

Vardadienio proga jo globoja
mas ateitininkiškasis jaunimas, 
sendraugiai ir tėveliai birželio 
27 d. po šv. Mišių surengė agapę. 
Jos metu skambėjo lietuviškos

GRAŽI, TU ŽEME SVETIMOJI
Britų Kolumbijai

Graži esi tu, žeme Svetimoji, 
Ir didžiuojies tuo savo gražumu!
Bet nemiela tu dukrai paprasto artojo:
Esi lyg pamotė našlaitei be namų.

Žinau, tu priglaudei mane benamę 
Ir pastogę erdvią, nuosavą davei.
Bet ir paliks ji tiktai namas,
O tėviškės bakūžė amžiams liks namais!

Kalnų augštybe atsirėmusi j dangų 
Net vasarą nešioji sniego kepuraitę, 
Bet tu nesuprasi, kodėl man toks brangus 

Pabaltijo smėlis, saulėje įkaitęs.
Tavo veidą plauna Ramusis vandenynas, 
Tavo kasos — amžiais žaliuojantys kedrai, 
Bet tu šalta, bejausmė, kaip “Rocky” kalnynas. 
Suprast mane benamę net nemėginai!

žemės turtai puošia tavo brangų kūną: 
Sidabras, varis, auksas ir kiti.
Ir tu nesuprasi, kodėl man taip liūdna, 

-Kai tėviškės žemelę aria svetimi.
O kaip tave pamilti, žeme Svetimoji, 
Aš stengiausi — nuo pat pirmų dienų!
Bet nesupratai dukros tu paprasto artojo 
Ir liksi pamote našlaitei be namų.

Zita Kaulienė

čių ir Lt. Tačiau “Vytis”, tarnau
damas tiesai, išsilaikė savo pašau
kimo augštumoje ir išaugo iš ke
lių puslapių į rimtą žurnalą iki 
30-40 puslapių. “Vyčio” vaidmuo 
visam Amerikos lietuvių gyveni
mui, o ypač vyčių organizacijai, 
yra labai didelis. Žurnalas organi
zacijoje atliko didelį švietimo ir 
kultūrinimo darbą. ‘Vytis” visą 
laiką gynė lietuvių tautos teises 
ir dabar tebegina, remdamas Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo idėją. Jo užsibrėžti tikslai ir 
šiandieną yra nepasikeitę.

JAV, toje išeivijos ir nepapras
tų pagundų šalyje, kur jaunimui 
susidaro pavojus persiimti nerū
pestingumo ir beidėjiškumo dva
sia, krikščioniškos minties laik
raščiui tenka didelė ir garbinga 
pareiga nuteikti jaunimą pozity
via idėjine linkme.

Tame laikotarpyje žurnalą re
dagavo dr. A. Račkus, red. L. Si
mutis, M. Zujus, J. Karosas, Ig. 
Sakalas, P. Zdankus, M. Bagdo
nas, vaist. K. Jonaitis, kun. A. 
Valančius, adv. N. Savickas, adv. 
J. Petraitis, A. Skirius, prof. K. 
Pakštas, adv. A. Lapinskas, dr. J. 
Leimonas, L. Kaselytė - Stukas. 
Dabar sėkmingai tęsia savo pirm
takų darbą p-lė Irena Šankus.

Pov. Dirkis

KUNIGAS

dainos, R. Skučaitės ir V. Malciū- 
tės deklamacijos; buvo jaukiai 
praleistas laikas su gerb. vardu
vininku kun. Jonu, klebonu dr. 
F. Jucevičium ir svečiais. Sugie
dota “Ilgiausių metų”, o dovanė
lę jaunimo vardu įteikė mokslei
vių pirm. stud. L. Giriūnas ir jau
nučių pirm. V. Malciūte.

Džiaugiamės turėdami kun. J. 
Gaudzę savo parapijoje ir linki
me lygiai taip nenuilstamai dar
buotis ir ateityje. Parapijietė

LITURGINĖS REFORMOS JUOZAS VAISNYS, SJ.

Paaiškinimas nepatenkintiems
Įvedus į liturgiją gimtąją kalbą ir kitas 

reformas, daugelis tikinčiųjų, ypač jauni
mas, yra patenkinti. Jie džiaugiasi, kad pa
galiau gali melstis suprantama kalba, kad ga
li aktyviai dalyvauti Mišiose ir geriau su
prasti jų reikšmę. Tačiau atsiranda ir tokių, 
kurie labai gailisi lotynų kalbos, nors tos 
kalbos visai nesuprasdavo, ir nemėgsta da
bartinių Mišių, kuriose aktyviai dalyvauja 
visi žmonės. Kitiems nepatinka, kad kunigas 
Mišių metu yra atsisukęs į žmones. Yra ir 
tokių, kuriems dabar yra permaža Mišių už 
mirusius, nes dabar jau rečiau kunigas išei
na atnašauti Mišių, apsivilkęs juodais gedu
lo drabužiais.

Visiškai nenorime teigti, kad visi šie ne
patenkintieji yra tik mažai apie Mišias ir li
turgiją nusimaną paprasti žmonės. Ne, yra 
ir dvasiškių, kurie šiomis reformomis nela
bai patenkinti. Tačiau reikia prisiminti, kad 
šios reformos buvo įvestos ne šiaip sau, už
ėjus norui ir daug nepagalvojus, bet po la
bai ilgų, rimtų ir moksliškų diskusijų visuo
tinėje Vatikano santarybojė, kur dalyvauja 
apie pustrečio tūkstančio viso pasaulio vys
kupų ir, kardinolų, nekalbant apie žymiau
sius visų šalių teologus ir ekspertus. Tad nie
kinti ir kritikuoti jų nutarimus nebūtų labai 
didelio protingumo ar mokslo pažymys. Bet 
visdėlto jokiu būdu nesakome, kad tų nepa
tenkintųjų argumentai neturėtų visiškai jo
kio svorio ar logikos.

Gimtosios kalbos įvedimas
Yra tiesa, kad vartojant visoje Bažnyčio

je tą pačią kalbą, gal labiau buvo pastebima 

bent išorinė Bažnyčios vienybė, kad tikintie
siems toji lotynų kalba, nors ir nebuvo su
prantama, bet visdėlto ausiai artimesnė ne
gu kuri nors kita, visiškai svetima kalba. 
Taip pat tiesa, kad pirmiau tikintiesiems bu
vo lengviau atskirti katalikiškas apeigas nuo 
nekatalikiškų, nes tik mūsų bažnyčiose tebu
vo vartojama lotynų kalba. Tačiau nėra tie
sa, kad dabar jau beveik neįmanoma atskir
ti katalikiškų bažnyčių nuo kitų sektų mal
dos namų; nėra tiesa, kad sunku atskirti ka
talikiškas apeigas nuo nekatalikiškų. Jeigu 
tikintieji aktyviau savo pamaldose dalyvaus, 
tai jie jas geriau supras ir pažins. Tada ne
bus sunku jas atpažinti betkurioje šalyje at
liekamas betkuria kalba.

Dabar, kai norima Mišiose labiau pabrėž
ti Dievo žodžio liturgiją, yra būtina, kad ji 
būtų atliekama gimtąja kalba. Dabar nori
ma pabrėžti, kad pamokslas arba homilija 
nėra tik koks nors priedas prie Mišių, bet 
— svarbi Mišių dalis. Pageidaujama, kad, 
kiek galima, nebūtų Mišių metu jokių paša
linių skelbimų, jokių aiškinimų apie parapi
jos parengimus ar išvykas, bet tik Dievo žo
džio aiškinimas. Tas pats visur skelbiamas 
Dievo žodis, tas pats Kristaus mokslas, klau
symas to paties Kristaus Vietininko yra Baž
nyčios vienybės pagrindas. Kalba yra labai 
antraeilis dalykas, kuris vienybei nei daug 
padeda, nei daug kliudo.

Ar yra pagrindo baimintis?
Kaikas labai baiminasi, kad gimtosios 

kalbos įvedimas į liturgiją gali labai pakenk
ti tiems, kurie gyvena ne savo šaly. Tad jie 

mano, kad gali labai pakenkti ir mums, lietu
viams, tose vietovėse, kur nebus galima tu
rėti pamaldų sava kalba, bet reikės dalyvau
ti pamaldose, atliekamose kita, svetima kal
ba. Bet koks gali čia būti pavojus, kad baž
nytinė liturgija prisidėtų prie tautybės pra
radimo ar savos kalbos užmiršimo, tikrai ne
aišku. Jeigu pirmiau, jau keletą šimtmečių 
vartodami liturgijoje lotynų kalbą, išlaikė
me lietuvybę, tai dėl ko tuoj turėtume ją 
prarasti, jei dalyvausime pamaldose, atlie
kamose kita svetima klaba, kuri mums bus 
lygiai tiek suprantama kaip ir lotynų? Toji 
viena valandėlė, kartą į savaitę praleista 
bažnyčioje, mums lietuvių kalbos žinojimo 
nei padidins, nei sumažins, jos mokėjimas 
priklausys nuo to, kiek ją vartosime namie, 
savo šeimoje.

O jeigu kas mano, kad dalyvavimas savo
se pamaldose visdėlto gali padėti lietuvybei, 
tai dabartinės reformos kaip tik paskatins 
mūsų tautiečius, kur yra galima, dalyvauti 
savose pamaldose. Dabar nevisur tai paste
bime. Yra tokių miestų, kur yra net kelios 
lietuviškos parapijos, kur pamaldos skiria
mos tik lietuviams, bet jie labai lengvapėdiš
kai pateisina savo dalyvavimą tose pamaldo
se ir tose bažnyčiose, kur arčiau ir patogiau. 
Nors, žinoma, kaikur gali susidaryti tam tik
rų keblumų ir nepatogumų, bet visdėlto gim
tosios kalbos įvedimas į liturgiją, žiūrint 
bendros taisyklės, o ne atskirų išimčių, mū
sų tautybei gali tik padėti, o nė pakenkti.

„Dabar negaliu susikaupti!”
Nepasitenkinimas, kad dabar Mišiose rei

kia aktyviai dalyvauti, kad drauge su kitais 
reikia klauptis, sėstis, kalbėti maldas ar gie
doti, kyla tik iš nepakankamo Mišių prasmės 
supratimo. Juk Mišios nėra kokia nors pri
vati pamaldumo praktika, bet bendruomenės 

auka. Mes esame perdaug dideli individua
listai ir egoistai. Mes perdaug žiūrime į save 
ir permažai į kitus. Mes perdažnai savo kal
boje vartojame žodžius aš, man, mane, o 
per retai pavartojame mes, mums, mus. Mi
šios kaip tik yra tas ryšys, kuris mus visus 
jungia į vieną Mistinį Kristaus Kūną, čia 
reikia ypač pabrėžti artimo meilę ir vieny
bę, nes ir Kristus kartą pasakė, kad, jeigu 
aukos metu prisimeni, jog nesi geruose san
tykiuose su artimu, tai palik auką, eik pirma 
susitaikyk su artimu, ir tik tada ateik atna
šauti aukos, nes kitaip ji Dievui nebus pri
imtina. Tad ir priimant ar priėmus Komu
niją, būtų liturgiškiau, kalbantis su atėjusiu 
Kristum, sakyti ne Tu ir aš, bet Tu ir mes.

Daug kas skundžiasi, kad dabar Mišiose 
negali susikaupti, negali pasikalbėti širdis į 
širdį su Dievu, nes reikia kalbėti ne tai, ko 
pats nori, bet tai, ką visi kalba. Tačiau pri
vačiam pasikalbėjimui su Dievu ir asmeniš
kam susikaupimui yra daug kitų progų ir 
galimybių. Su Dievu pasikalbėti yra laiko 
ir Mišių metu, bet su Juo galima kalbėtis ir 
betkuriuo kitu metu bažnyčioje, savo kam
barėlyje ar gamtoje.

Kodėl veidu į žmones?
Pirmaisiais amžiais Mišių metu visi pri

imdavo Komuniją. Paskui tas paprotys vis 
nyko ir nyko, kol pagaliau net reikėjo IV-ta- 
jai Laterano santarybai įsakyti, kad tikintie
ji bent kartą metuose priimtų Komuniją. Da
bar vėl labai pageidaujama, kad būtų pri
imama Komunija kiekvienų Mišių metu. Tai 
yra toji eucharistija, agapė, meilės puota, 
vienybės ryšys. z

Pirmaisiais amžiais ir vėliau altoriai pa
prastai taip būdavo pastatyti, kad kunigas Mi
šių metu būdavo atsisukęs į žmones. Ir da
bar to pageidaujama. Jeigu tikintieji drau

ge su kunigu aukoja Mišių auką, tai jie turi 
su juo arčiau ir bendrauti , turi matyti, kas 
Mišių metu yra daroma. Tikrai atrodo nela
bai tinkama, jeigu kunigas atnašauja šią au
ką nusisukęs nuo žmonių, lyg jis kažką slėp
tų, ko žmonės neturi žinoti ar matyti. Naujos 
bažnyčios dabar jau taip turi būti statomos, 
kad altorius būtu atsuktas i žmones.

Mažiau gedulingų Mišių
Jau prieš keletą metų buvo taip sutvar

kytas liturginis kalendorius, kad gedulingų 
Mišių skaičius tapo labai apribotas. Tai yra 
labai sveika reforma. Pirmiau, kai savai
tės dieną įeidavai į bažnyčią, beveik nieka
da nepastebėdavai kitos liturginės spalvos, 
tik juodą. Visos Mišios būdavo atnašauja
mos, apsirengus juodais liturginiais drabu
žiais. Atrodydavo, kad mūsų religija yra tik 
mirusiųjų religija, kad nuolat bažnyčioje yra 
gedulas. Bet juk mūsų religija yra džiaugs
mo religija. Kristaus paskelbtas mokslas yra 
vadinamas linksmąja naujiena. Tad ir bažny
tinėje liturgijoje turėtų tas džiaugsmas dau
giau atsispindėti.

Yra labai gražus paprotys, kad žmonės 
dažnai prisimena savo mirusiuosius ir už 
juos užprašo Mišias, bet nėra būtina, kad už 
mirusius atnašaujamos Mišios būtų juodos. 
Mišių vertė yra ta pati, nesvarbu, ar jos bus 
atnašaujamos apsirengus juodais gedulo, 
raudonais kankinių, ar baltais džiaugsmo li
turginiais drabužiais. Mes, kurie tikime pri
sikėlimą, neturime jokios priežasties nuo
lat liūdėti, nes mums mirtis yra tik naujo 
gyvenimo pradžia. Reikėtų dažniau prisi
minti tai, ką Marija Pečkauskaitė “Sena
me Dvare” yra parašiusi: “Ak, ne! Mirtis nė
ra baisi. Tai juokas, pasislėpęs už ašarų, 
džiaugsmas už sopulių, tai baltžiedžio žiedas 
po sudžiūvusiais lapais”. '



Mann & Martel 527 Bloor St. West2232 Bloor St. West
J. RUKŠATel. RO 2-8255 pasitarimai sklandžiai praėjo ir austa-

LE 2-4404SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis
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2320 Bloor St. W
EGLINTON — OAKWOOD

A n X-X ATEITI REGIM TtVYNĖS.^.TORONT®^
Lietuvių skautų veikla

Stovyklos ūkio skyriaus vedėjas A. 
Paukštys skautų būkle turėjo posėdį

17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37500.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5500 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

kiemas. Prašoma kaina $18300, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOW

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Sį savaitgalį į skautų-čių stovyklą 
organizuojama paskutinė prieš sto
vyklą talka. Galintieji dalyvauti mie
lai prašomi. Galima atvykti su šeimo
mis, dėl vietos problemų nėra, tik rei
kia savo maistą atsivežti.

Kanados rajono skautų-čių stovykla 
Romuvoje prasideda liepas 17 d. Visi 
važiuojantieji stovyklon turi būti už
pildę anketas ir įmokėję mokesti. Sto
vyklos atidarymas įvyks 4 v. p.p., to
dėl visi stovyklautojai-jos iki minėto 
laiko turi būti atvykę ir susitvarkę. 
Šiemet stovykla bus gausi gerais va- 
dovais-vėmis. Taip pat džiugu paminė
ti, kad stovyklos gydytoju sutiko bū
ti dr. J. Yčas, dvasios vadu T. S. Kul- 
bis, SJ., kuris jau organizuoja stovyk
los orkestrą. Todėl stovyklautojai, ku
rie turi betkokį grojimo instrumentą, 
prašomi jį pasiimti. Muzikė ps. D. 
Skrinskaitė taip pat dirbs dvi savai
tes su vyr. skautėmis.

Per ilgąjį savaitgalį Rambyno tun
to jūros skautai iškylavo Romuvoj. 
Stovyklos metu jie turės jau 5 laivus 
ir puikiai suderintą ir paruoštą pro
gramą.

Romuvos stovykloje liepos 25 d. 
įvyks didelė šventė — 25 metų lietu- 
vos pavergimo paminėjimas. Progra
moje iškilmingos pamaldos ir kiti 
skautų-čių pasirodymai. Kviečiami tė
veliai ir visi lietuviai tą sekmadienį 
atvykti į minėjimą. Stovyklos metu 
svečiai galės gauti stov. virtuvėje tik 
kavos. Maisto prašoma atsivežti.

S. K. Batūra po sėkmingos operaci
jos gydosi namuose. Rambyno tuntas 
linki greit sustiprėti ir grįžti į tuntą.

Romuvoj statybos darbai tebevyks
ta. Be naujų namukų, jau įpusėti ir 
sanitarinių įrengimų pastatai. Tai ro
do, kad ši stovykla jau veiks pagal 
Ontario sveikatos departamento reika
lavimus, o taip pat ir palapinės nebus 
sukimštos.

Čikagos skautai-tės pradėjo stovyk
lauti liepos 3 d. Rakio stovykloje.

Jo maldos jungsis su lietuvių 
maldomis už laisvę, kuri turi tar
nauti gėriui. “Tikiu, kad Lietuva 
vėl bus laisva” — pareiškė arki
vyskupas.

Pagrindinis banketo kalbėtojas 
dr. Vyt. Vygantas, tarpt. Pax Ro
maną sąjūdžio pirm., vaizdžiai 
papasakojo apie katalikų studen
tų veiklą visuose kontinentuose 
ir palygino ją su lietuvių studen
tų veikla.

Kongresą žodžiu dar sveikino: 
BALFo pirm. kun. V. Martinkus, 
JAV LB c. valdybos vicepirm. 
M. Rudienė, inž. Rudis, KLB To
ronto apyl. pirm. Aug. Kuolas ir 
kun. Urbaitis iš Italijos. Perskai
tyti sveikinimai raštu: min. J. Ra
jecko, ALTos pirm. L. Šimučio, 
mons. Pr. Juro, L. K. Akademi
jos pirm. Liuimos, SJ, prof. J. 
Ereto, miri. Girdvainio, “Drau
go”, “T. Žiburių”, J. Kardelio ir

Pagaliau banketas ir kongresas 
buvo baigtas įprastinėmis padė
komis.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Š. Amerikos pabaltiečių lengvosios 
atletikos ir plaukymo pirmenybės 
įvyks liepos 17-18 d. Lakewood, N.J. 
Visi lengvaatlečiai prašomi reguliariai 
lankyti treniruotes, kurios vyksta 
kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį, 
6 v.v., Swansea parke. Taip pat, kurie 
nedirba, prašomi vykti į Aušros sto
vyklą, kur bus pravestos specialios 
temiruotės. Į pirmenybes išvyksime 
tiesiai iš stovyklos liepos 16 d.

Kanados pabaltiečių lengvosios at
letikos pirmenybėse prieauglio kla
sėms lietuviams atstovavę Aušros ir 
Klevelando žaibo sportininkai išsiko
vojo visą eilę pirmųjų vietų bei liko 
pirmenybių nugalėtojais

Praėjusį pirmadieni St. Michaels 
gimnazijos patalpose buvo pagerbti 
Toronto CYO įvairių sporto šakų nu
galėtojai. Aušros mergaitės šiame se
zone išsikovojo M. M. ir M. J. krepši
nio čempijonatus, o musų plaukikės 
— Toronto parapijų nugalėtojų titulą.

West Lome, Ont.
LANKOSI VYSK. DR. PR. BRA

ZYS, MIC. Liepos 11 d., 5.30 vai. p.p., 
vysk. dr. Pr. Brazys lankys šios apy
linkės lietuvius kartu su Delhi Sv. 
Kazimiero par. klebonu kun. dr. J. 
Gutausku. Vietos kat. bažnyčioje bus 
klausoma išpažinčių, laikomos šv. Mi
šios. Garbingasis Ganytojas pasakys 
pamokslą. Apylinkės lietuviai katali-

Reikia pinigu
KURIAM NORS SVARBIAM TIKSLUI?

PR. KERBERIS ;
. RO 7-5454 ;

Namų teL LE 5-1584
QUEBEC — BLOOR — apie $6.000 < 

įmokėti, 9 kambarių atskiras ' 
namas, dvigubas garažas, di- 

delis sklypas. (
ELLIS AVE — SWANSEA, apie $ J 

5.000 įmokėti, 6 kambarių , 
atskiras namas, kvadratinis ( 
planas, garažas su privačiu i 
įvažiavimu, gražus didelis 
kiemas.

KINGSWAY — PRINCE EDWARD 
DR.—$5.000 įmokėti, gražus 
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

VYČIO ŽINIOS
Atvyksta Ročesterio sportininkai. 

Ši šeštadienį į Springhursto vasarvie
tę atvyksta Ročesterio Sakalo krepši-

ninkai ir krepšininkės, kurie čia žais 
draugiškas rungtynes su Vyčio krep- kai kviečiami dalyvauti šiose pamal- 
šininkais. Taip pat atvyksta ir jaunu
čiai, kurie irgi sužais draugiškas rung
tynes su to paties amžiaus vytiečiais.
Rungtynių pradžia 3 v. p.p. Bus rung
tyniaujama Gerojo Ganytojo stovyklos 
aikštelėje.

S. Kernius liepos 1 d. įvykusiose 
lengv. atletikos rungtynėse jaunučių 
grupėje disko metime laimėjo II vie
tą pasekme 115’ 3%”. Liepos 3 d. Oak
ville įvykusiose rungtynėse jis vėl lai
mėjo III vietą, numetęs diską 116’ 7”, 
Buvo metamas jaunių diskas.

Golfo susipažinimo rungtynės jau 
čia pat. Kviečiame visus golfininkus 
patikrinti savo pajėgumą. Rungtynės 
įvyks Wasagos golfo aikštyne liepos 
mėn. 18 d. A. S.

Lithuanian Sports Review. May 1965. 
Published by Lithuanian Athletic Club
Aras, 6849 S. Washtenaw Ave., Chica- nuleisti į vandenį, 
go, Illinois 60629. Neperiodinis. Kai
na 75 et.

ŠALFASS centro valdyba paskelbė 
bendraraštį, raginantį sportinius vie
netus suregistruoti laimėtas taures. 
Jas dažnai laiko paskiri asmenys, ir 
jų prireikus klubų vadovybės nežino 
kur jos yra.

dose. Kor.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Vyr valtininkams E. ir R. Namu

kams, padovanojusiems Neringos tun
tui palapinę, nuoširdžiai dėkojame. E. 
Namikienė yra tunto parengimų va
dovė, o R. Namikas dirba kaip buria
vimo instruktorius.

— Birželio 21 d. tunto vadijos su
eigoje aptarta sezono atidarymas ir va
saros stovykla. ,

— Skautų-čių tėveliams primenama, 
kad jau laikas registruoti pas s. V. 
Morkūną vaikus stovyklai, kuri įvyks 
rugpjūčio 21 — rugsėjo 4 d. T. pran
ciškonų stovyklavietėje. V. Morkūno 
tel. RO 2-0174.

— Jachtos užbaigimo darbai tęsiami 
toliau. Norima ją už poros savaičių

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 BENDROVE 

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.

— Sezono atidarymas numatomas 
liepos 10 d.

— Neringos tunto skautai-tės lie
pos 3-4 d. buriavo savo vasarinėje ba
zėje p. Ropių vasarvietėje.

— Prof. M. Mackevičius, gyv. Čika
goje, LJS vyr. skautininko buvo pa
kviestas ir nuo š.m. birželio 1 d. įėjo 
į LJS jūrų skautų vadiją kaip teisinis 
patarėjas ir narys tėvų-rėmėjų reika
lams.

— Š.m. gegužės 28 d. LJS jūrų skau
tų vadija savo posėdyje priėmė jaunes
niųjų jūrų skautų nuostatus, regulia- 
miną, patyrimo laipsnių programas ir 
kt.

PRAŠYKITE PASKOLOS IŠ

TORONTO-DOMINION
Palyginkite mūsų kainas

MĖNESINĖ SKOLOS GRĄŽINIMO LENTELĖ

12 
MOS.

18 
MOS.

■24 
MOS.

.30 
MOS.

36 
MOS.

$500 $43.96 $30.04 $23.00 $18.92 $16.14
1,000 87.91 60.07 46.17 37.83 32.28
2,000 175.81 120.14 92.34 75.65 64.56
3,000 263.72 180.21 138.51 113.48 96.84

Visi mokesčiai įeina į mėnesinius mokėjimus 
PASIRINKITE SAVO PASKOLOS GRĄŽINIMO PLANĄ 

IR TUOMET NUEIKITE j "THE BANK

THE TORONTO -DOMINION
Where people make the difference

BANK

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 -1.30 ir 430 -7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10 • 130 Ir 430 • 7
Penkt. 10 -1.30 ir 450 - 8
SešL9-12
Sekm. 930 • 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: 
namų 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

SAUSROS AUSTRALIJOJE
Nepaprastos sausros palietė 

kaikurias New South Wales ir 
Queensland valstijų sritis, žemės 
ūkiui padaryti milijoniniai nuos
toliai, nes išdžiūvo javai, ganyk
los ir išdvėsė gyvuliai: avys ir 
karvės. Kaikurių sričių ūkininkai 
atvyko i miestus jieškodami bet- 
kokio darbo, nes ūkiuose jie pra
rado viską, ką turėjo, ir atvyko į 
miestus tiek turtingi; kiek turi 
ant savęs. Sausrų paliesti ūkinin
kai pardavinėja avis po vieną ši
lingą (10 centų), o karves po 10 
šilingų (1 dol.). Sausrų paliestos 
sritys pavirto tarytum dykumo
mis. Jose vėjas gainioja smėlį, iš 
kurio kyšo kritusių galvijų balti 
kaulai. Tokių sausrų žmonės dar 
neatsimena. Laimė, kad sausros 
palietė tik tam tikras plačias sri
tis, bet nevisą kraštą.

Iš sausrų paliestų sričių gyvu
liai tūkstančiais pervežami į saus
ros nepaliestas sritis. Bevežant 
pusė gyvulių iškrinta nuo bado ir 
troškulio. Baisu žiūrėti į peral- 
kusius gyvulius — avis ir karves; 
tik vieni kaulai ir oda. Kas turi 
pakankamai pašaro ar ganyklų, 
gali už labai mažus pinigus prisi
pirkti karvių ir avių ir įsteigti

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ- 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

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.
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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.

Namų teL LE 69165
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 metu 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.

rASITEIEAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
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/
$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

ENTRE

Statybinės medžiagos
2 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.

JUNCTION RO.

2 MULOCK

Sav. B.
•

Saulėnas

Š

B

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
17/HI TO IT TAISYMAS — MONOGRAMOS 
UAL O W L Latviška brangenybių

krautuvė (Jeweller) 
964^ 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 ĮVAIRIU RŪŠIŲ AUTO SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

All CANADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI
1 KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ

GAMINIAI PATARNAVIMU.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias 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 įmokėti, 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 Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaim 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105|

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO J 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI / 

DABAR I
Siųskite pinigus į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų. 

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

virš $30.00— 10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St Newark, N. J. 

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai. 

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E. 28 St., New York 

MU 9-0598 
Įsteigta 1945 m.

Atdara kasdien 9—5:30;
Liepom w ruępHMto m. uždaryte Mtedien.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

F. SENKUS REAL ESTATE

J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Pri« Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8458; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

nios virtuvės, įvažiavimas, vienas 
mortgičius balansui.
15 metų, 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, 
plytinis, atskiras, 7 kambarių per 
du augštus, vienas mortgičius, 
šilto vandens šildymas, garažas.

VIENAAUGSTIS (bungalow), įmo
kėti $6.000, plytinis, atskiras. 6 
dideli kambariai, poilsio kamba
rys, atskiras garažas, savininkas 
išsikėlęs į kitą miestą.

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 moder-

1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

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 metimų paja
mų. Naujai atremontuotas pasta
tas; geras investavimas. Prašoma 
$21.500.

QUEEN — SPADINA, restorano 
verslas, tas pats savininkas per

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

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Parodoje
Prancūzijos buvęs prezidentas 

Coty lankėsi abstraktinio meno 
parodoje. Korespondentas tuojau 
su klausimu: ar prezidentas su
prantąs šį meną?

Prezidentas su atsidūsėjimu at-

Komplimentas

— Visą savo gyvenimą pralei
dau, iki supratau, kad nereikia 
stengtis visko gyvenime supras
ti. ..

DEL J. KRUČO STRAIPSNIO 
“TAUTOS GARBE REIKALAUJA, 

PASKUBEKIM!” 
____________ __________ Lietuvos Bibliografinė Tarnyba 

ta matei baleto šokėją Berberiną? (1132 N- Walnut St., Danville, Uli- 
__ Taip, mačiau-___________ nois 61833» JAV) paruošė ir išspaus- 
__ Ar tiesa, kad ji yra gražiau- dino rašomaja mašinėle per anglinį 

šia moteris Europoje?__________—5“4" °
— Aš taip maniau, kol nepa

mačiau jūsų, — atsakė Voltaire.

taire padarė pirmą vizitą kara
liaus numylėtinei Madame Main-

APDRAPDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

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

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

FOUR SEASONS TRAVEL D_ . J;*
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT vreOlT

VD A^ėKI AC Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
• Dt IX AJ lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS |
Lietuva, Latvijq, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir Lt

BE MUITO 
{VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• 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 siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA '

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tek LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS ' P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi ser™e-Dirbt<iv«

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 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Rlsxrxv A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorire oarage das ir college). Tei. 531-1305

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 RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

Kredito Kooperatyve PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vž%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nao !• vai. Od 1 vai. SO min. kiekviena 
» išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai, o vakare 

vaL 30 min. Iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

StiAITTTOJAI PASISAKO “kagos vaizdai ir vargai
(Atkelta iš 4 psL) “Chicago Sun-Times

maža, tai tenka jam ir dabar, 72 me- djulKi jam Hol jau nedaug trūko 
tų laukiant, dirbti maisto krautuvėje. 
Dėlto žymiai sumažėjo valandų skai
čius, skiriamas bibliografijai...

“Knygų Lentynos” skaitytojas

“Chicago Sun-Times” dienraštis

LAIŠKAS “VARPUI”
popierių 2 sąsiuvinius “Lietuva oku
pacijose”. Tai yra smulki bibliogra
fija stambesnių straipsnių laisvojo 
pasaulio lietuvių periodinėje spaudo
je, taip pat ir gana negausių knygų

iki šios kvalifikacijos. Antrąją vietą 
pirmenybėse dalinosi meisteris Povi
las Tautvaišas, kuris su amerikiečiu 
Meyers surinko po 4J» taško, čia da
lyvavo dar 3 lietuviai: A. Zujus, K. 
Ramaš-Ramašauskas ir VL Karpuš- 
ka, kurie turėjo pasitenkinti kukles-

de “Parade” įdėjo straipsnį apie žy-

kituose Europos kraš-

Lietuva Stalino valdžio- 
pasaulio liet, spaudos

Gerb. p. Račy,
Prašau perduoti “Varpo” choris

tams ir dirigentams p. Gailevičiui ir 
p. Verikaičiui mano pagarbą ir pa
dėką už jų visų pasišventimą repre-

ir brošiūrų lietuvių ir kitomis kalbo- zentuoti lietuvius ir lietuvių kultūrą 
mis. Leidinio plane numatyta nu
šviesti laikotarpius: I sąs. — Lietuva 
Stalino valdžioje, 1940 - 41 m.; II sąs.
— Lietuva Hitlerio valdžioje, 1941- 
1944 m.; III sąs — Lietuva Stalino 
valdžioje, 1944 -1949 m. šiems są
siuviniams medžiaga imama iš “trem
ties” laikų lietuviškos spaudos Vo
kietijoje ir 
tuose.

IV sąs. — 
je laisvojo
veidrodyje, 1950 -1953 m.; V sąs. — 
Lietuva Hitlerio valdžioje laisv. pa
saulio lietuviškame spaudos veidro
dyje.

Išleisti paskutinieji serijos leidi
niai: VI — Lietuva po Stalino mir
ties 1953 -1957 m. ir VII — Lietu
va Chruščiovo—yaldžioje, 1958-1961 m.

Apie bibliografijos turtingumą ga
lima spręsti iš šios statistikos:

Tarpt, bibliogr. 1 
klasifik. skyriai V
Bendrybės 
Filosofija 
Tikėjimas 
Visuom. mokslai 
Kalbotyra 
Tikslieji mokslai 
Taikomieji mokslai 
Menas 
Literatūra

9. Istorija, geografija, 
biografija 35

Straips. skaič.

Kanadoje.

Š. m. birželio 17 d. Baltijos valsty
bių 25 m. parengimo minėjime, Mas
sey Hall, “Varpo” choras ir solistai 
labai puikiai pasirodė, net visi sve
timtaučiai buvo sužavėti, o mes, lie
tuviai, iš pasididžiavmo pakelėm gal
vas.

Kad šis pagyrimas nebūtų tušti 
žodžiai, pridedu “Varpui” kuklią au
ką $50, galbūt atsiras ir daugiau tau
tiečių, kurie chorą galėtų paremti, 
tik reikia Jums daugiau pasirekla
muoti, ir duoti suprasti visuomenei, 
kad “Varpo” choro 
visų lietuvių garbės

išlaikymas yra 
reikalas.

§ia proga dėkoju 
už Jūsų ilgametį darbą ir rūpestį 
“Varpo” choro labui.

Inž. P. Lelis

Jums, p. Račy,

Kelias savaites anksčiau prieš šį 
turnyrą meisteris P. Tautvaišas žai
dė tik meisteriu klasės žaidėjų tur
nyre, kuriame irgi dalinosi II vietą 
su didmeisteriu Bisquier ir Rivera. 
Jis tada surinko 3.5 taško iš 5 galimų.

ČIKAGOS AMERIKIEČIŲ SPAU
DOJE dažnokai galima užtikti žinu
čių apie Lietuvą ar lietuvius. Prieš 
kurį laiką nemaža buvo rašyta apie 
Antaną Barzdaitį, 77 m. amžiaus, ku
ris kartą išėjęs iš viešbučio pasivaikš
čioti paklydo ir net užmiršo adresą 
ir vardą savo gyvenamosios vietos. 
Policija jį surado beklaidžiojantį ir 
su savimi bešinešiojantį virš 5.000 
dolerių grynais. Pasirodė, jog jis 
anksčiau yra gyvenęs Worcester, 
Mass., kur jo artimieji manė, kad A. 
Barzdaitis jau yra miręs, kadangi 
apie jį nieko negirdėjo apie 15 metų.

apie jų išnaikinimą karo metais. Nu
rodoma, jog Lietuva buvo ta valsty- 
bė, kurioje procentais išnaikinta dau- 
gausia žydų nei kur kitur. Ten pa
žymėta, jog 1940 m. Lietuvoje buvo 
150.000 žydų, o 1945 m. liko tik 
15.000. Taigi, Lietuvoje buvo išnai
kinta net 90% žydų.

“Chicago Tribune” sekmadieninis 
priedas (gegužės 23 d.) įdėjo straips
nį apie Montessori metodą naudo
jančias Čikagos ir apylinkių mokyk
las. Jų tarpe yra minimi ir Lietuvių 
Vaikų Namai — “Lithuanian 
ren’s House”.

Child-

birže- 
Parke

ALVUDO ORGANIZACIJA 
lio 27 d. Čikagos Marquette 
buvo surengusi vaikų festivali, kuris 
užtruko nuo pietų iki vėlyvo vakaro. 
Vaikams čia buvo įvairių pramogų: 
žaidimų, muzikos, užkandžių. Diena 
pasitaikė karšta, virš 90 , tačiau 
karštis nesužlugdė jaunųjų entuziaz
mo jų užsiėmimuose. Su jaunaisiais 
čia gražiai darbavosi dr. J. Adoma
vičius, dr. O. Vaškevičiūtė, Z. Juške
vičienė, M. Šulaitienė,. Alf. Brinką ir 
daugelis kitų.

o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11 
88

5
4

12 
10 
36

46
2

38
121

4
1

16
27
40

Iš viso 217
Išleisti sąsiuviniai buvo įteikti 

VLIKui, ALTai, LLKomitetui ir pan. 
įstaigoms. Reikalui esant, jos galės 
Kanados LB reikalams leidinius per
spausdinti arba nufotografuoti (foto- 
statas).

Šios rūšies bibliografijai sudaryti 
paskatino gerb. Vinco Rastenio 
straipsnis apie tyrimų prasmę 1962 
m. “Dirvos” 29-me nr., 3 psl. Tačiau 
“materialinės bazės”, kad ir su ne
didele laisvinimo veiksnių parama, 
sudaryti nepavyko. Liko tarnybos va- 
dovas-pensininkas prie rašomosios 
mašinėlės ir kartotekų. O kai pensija
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ŠYPSENOS
Loterijos laimė

Vargšas siuvėjėlis dirbdavo po 
15 valandų kasdien, bet tiek ma
ža teuždirbdavo, kad, galus su ga
lais šiaip taip suvedęs, tesutau- 
pydavo kas savaitę tik po 25 cen
tus. Gale metų tas santaupas iš
keisdavo į airiškos loterijos bilie
tus ir vėl dirbdavo ir taupydavo.

Tačiau vieną dieną atėjo du 
vyrai ir pranešė, kad jis loterijo
je laimėjęs 150.000 dol. Jis užra
kino siuvyklą, įmetė raktą upėn, 
įsitaisė geriausius drabužius, ap
sigyveno geriausiam viešbuty, 
valgė, gėrė, lėbavo. Po kurio lai
ko pinigai išsibaigė. Belėbauda- 
mas jis suardė savo sveikatą, grį
žo vėl į savo siuvyklą, pradėjo vėl 
dirbti, vėl taupyti po 25 centus 
ir vėl gale metų pirkti loterijos 
bilietus. Po poros metų vėl atėjo 
tie du vyrai su žinia, kad jis lai
mėjo kitus 150.000 dol. Siuvėjas 
sudejavo: “Dieve mano, argi aš 
vėl turiu pradėti viską iš naujo?”

Yra būdų
Pacientas: Kaip jums, dakta

re, galėčiau atsilyginti už tokį 
mielaširdingumą ir rūpestį?

Daktaras: čekiu, pašto perlaida 
arba pinigais...

Vyras ir žmona
Ji: Galėjau ištekėti už desėtko 

geresnių vyrų, negu tu.
Jis: Visai galimas daiktas. Tik 

dabar aš turiu nukentėti vien tik 
dėl to, kad tu nemokėjai pasirink
ti. Parinko Pr. Al.

Su pertraukomis
Motina į dukrą: “Visdėlto turi 

pripažinti, kad Antanas — pavyz- 
žvaigždės, kunigaikštytės ar ban- dingas vyras.
kininko žmonos, kurių spintose Duktė: “Taip, mama, bet tik su 
nebūtų brangiųjų leopąrdinių pertraukomis”.

LEOPARDAI IR MADOS

Leopardiniai kailiai labai ma
doje: bemaž nėra tokios filmų -“VARPO” PRIERAŠAS. — Noriu 

patikslinti p. inž. Lėlį, kad vergijos 
ir išvežtųjų minėjime dalyvavo ne 
vien “Varpo” choras, bet buvo tal
kinamas ir sustiprintas dalimi Pri
sikėlimo parapijos choro (bent pu
sė jų yra buvę aktyvūs varpiečiai) 
ir Hamiltono Aušros Vartų parapi- nė plėšraus leopardo; jie bus iš
jos choro dalyviais. Jiems už talką šaudyti, jų kailiai brangiai par- 
nuoširdžiai dėkojame.

kailių. Gamtos globos draugijos 
visame pasaulyje pakėlė aliarmą, 
kad netrukus neliksią pasaulyje *1“* 1 1 •* v • *

P. inž P. Lėliui už padrąsinančius 
žodžius 
ačiū. 
'•ūtų!

ir už piniginę dovaną labai 
O, kad daugiau tokių Lėlių

Jrg. Račys
Toronto Lietuvių Choro 

“Varpo” pirm.

Dabar daugelis nešioja

Dirbtinius dantis
mažiau būgštaudami

Valgo, kalba, juokiasi ar čiaudo be baimės, 
kad dirbtiniai dantys nepradėtų kristi, slys- 
čioti ar krutėti. FASTEETH laiko dantis daug 
tvirčiau ir patogiau, šie puikūs milteliai neturi 
jokio klijų ar sulipimo skonio ar jausmo. Ne
sukelia pasibjaurėjimo. Jie yra šarminiai (be- 
rūgščiai). Sustabdo "plokštelių kvapą" (dantų' 
kvapų). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje 
cheminių gaminių parduotuvėje.

duoti. Nutarta, kad per metus 
leistina nušauti leopardų nedau
giau kaip 500, bet' kas Afrikos 
džiunglėse sukontroliuos nušautų 
leopardų skaičių? Kol jų kailiniai 
brangūs ir yra madoje, leopardai 
turi žūti. Tad norint juos išsaugo
ti, reikia panaikinti leopąrdinių 
kailinių madą. “Leopardinio” są
jūdžio priešakyje atsistojo Ang
lijos karalienės vyras kunigaikš
tis Pilypas, kuris yra britų gyvu
lių globos draugijos pirm. Jis iš
gavo karalienės Elzbietos II pa
žadą, jog ji niekad nepasirody- 
sianti savo mėgiamais leopardi- 
niais kaliniais. Gal karališkas pa
vyzdys paveiks...

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0
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 11 D.

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

Queens Own Rifles karinis orkestras
; Toronto įgulos artilerijos orkestras

Vargonų rečitalis
Vasaros koncertas, dirig. Dr. William McCauley 

------- su-svečiu solistu Jan Rubes

PIRMADIENI, LIEPOS 12 D.

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

8.30 v. v. Ramsden Parke

8 v. v. — Allan Gardens
8. 30. v.v. — Withrow Parke

kadriliaus Šokiai

ANTRADIENI, LIEPOS 13 D.
H. M. C. S. York (laivyno) orkestras 

kadriliaus šokiai

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

TREČIADIENI, LIEPOS 14 D.
8.30 v.v. — Riverdale Parke 

(rytinėje dalyje)
8.30 v. v. — Monarch Parke

Hootenanny — su The Allen Ward Trio, Adam 
Timoon, Carol Peleck ir Klaas Van Graft 
kadriliaus šokiai

KETVIRTADIENI, LIEPOS 15 D.

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. — Wilowvale Parke

Sonny Grccnidgc kvartetas, Ron Rully Septetas 
kosmopolitinis koncertas 
kadriliaus šokiai 
kadriliaus šokiai

PENKTADIENI, LIEPOS 16 D.

Round šokiai

Originals Club orkestras

SEKMADIENI, LIEPOS 18 D.

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

Governor General's Horse Guards orkestras 
karališkojo pulko orkestras 
vargonų reč;talis
Vasaros koncertas dirig. George Crum, 
su svečiu sol. James Morton

Halliday
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 BENDROVĘ!

Susitarkite DABAR dėl krosnių valymo su mūsų atstovu:
H. RO2AITIS i

Tel. Verslo: 763 • 3874 namų: LE 3 • 4908

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

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

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

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

DRAUDIMAI

233 - 3323 ko s ■ osii

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

W. A. LENCKI,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-3501
Tel. namų: BE 3-0978

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

(prie" Dundas)
KABINETAS UŽDARYTAS 

IKI LIEPOS 26 D. 
Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 

Kabinetas uždarytas 
iki liepos 5 dienos.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD ’ 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą). .

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(i rytus nuo Dufferin St)

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sndburi 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 trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

NOTARAS
A. LlŪDŽIUS, 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

BATHURST 
DENTAL CLINIC

794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)

Tel. 534 - 8814
Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis 
Dr. P. Vytė

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

‘ ’""“ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TF.T.F.FONAS LE 1-6165. ♦ 672 LANSDOWNE AVE-. TORONTO

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

24 vaL pat. RO 9-4411 
Darbo vaL RO Mill 
Namų RO Will
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Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— Po visų didžiųjų Toronto iš
kilmių visi užpelnytai vyksta i va
sarvietes pailsėti. Daug lietuvių 
išvyksta į Wasagą ir kitas vasar
vietes. Visiems gero poilsio.

— Parapijos dėmesys liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais kreipiamas į 
Springhurstą, į Gerojo Ganytojo 
stovyklavietę, kurioje šį savaitga
lį prasideda jaunimo stovyklavi
mas. Apie tai specialus praneši
mas kitoje vietoje. Norisi čia bet
gi priminti, kad G. Ganytojo sto
vykloje vietos yra visiems be jo
kių parapinių ar ideologinių skir
tumų. Norima priminti ir tai, kad 
nepasiturintys vaikai gali kreip
tis j stovyklos vadovybę, prašyda
mi už mažesnę sumą, o reikalui 
esant ir nemokamai pastovyklau- 
ti vasarvietėje. G. Ganytojo sto
vykla pirmoj eilėj yra lietuvybės 
ugdymui, o medžiaginis momen
tas turi būti antroje vietoje.

*1

— G. Ganytojo koplyčioje pa
maldos nuo šio sekmadienio lai
komos 9, 10 ir 11 vai. šiokiadie
niais pamaldos bus laikomos sto
vyklautojams. Gražu būtų, kad ir 
vasarvietės gyventojai kasdien 
ateitų i pamaldas.

— Parapijos bažnyčioje Toron
te sekmadieniais pamaldos — 
9.30 ir 11 vai.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenama a.a. Uršu
lė Kuklęrienė mirties metinių 
proga. Po pamaldų šv. Jono lie
tuvių kapinėse šventinamas jos 
antkapis.

— Jaučiame gilią pagarbą ir 
dėkingumą ateitininkų kongreso 
rengėjams ir dalyviams už pr. sa
vaitgalį suteiktą progą pergyven
ti neeilinio grožio religmę-tauti- 
nę manifestaciją. Ryžto ir Dievo 
palaimos tolimesnėje veikloje!

— Vasaros metu šiokiadieniais 
bažnyčioje Mišios laikomos 7 ir 
8 v.r., o sekmadieniais — 8, 9,10 
ir 11 vai. ryto. Išpažintys klauso
mos penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais per visas Mišias.

— Nuo šio sekmadienio Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje N. 
Wasagoje Mišios šiokiadieniais 
laikomos 8.30 v.r., o sekmadie
niais —■ 9 ir 11 v.r. Išpažintys 
klausomos prieš Mišias arba kitu 
laiku, susitarus su stovyklos ka
pelionu.

— T. Kornelijus, virš mėnesio 
talkinęs “Darbininkui”, Toron- 
tan grįžta šį ketvirtadienį ir vėl 
įsijungia į parapijos darbą. Šį šeš
tadienį T. Paulius išvyksta dviem 
savaitėm T. pranciškonų - Aušros 
stovyklon kapelionauti. šį sekma
dienį po pietų T. Placidas išvyks
ta į Kanados šiaurę poros savai
čių poilsiui. Tuo metu klebono 
pareigas eis T. Tarcizijus.

— Parapijos namų statybos 
darbai, užbaigus rūsio sienų pyli
mą ir išorinės kanalizacijos pra- 
vedimą, šiuo metu yra pristabdy
ti, nes laukiama plieno balkių. 
Tikimasi, kad dabar Toronte 
vykstąs statybos darbininkų strei
kas parapijos statybos perdaug 
nenudels.

Ateitininkų kongreso proga To
ronte viešėjo daugybė svečių bei 
viešnių. Dauguma jų nakvojo pas 
savo bičiulius. Toronto lietuviško
ji visuomenė parodė nuoširdų 
svetingumą ne tik priimdama 
svečius, bet ir gausiai dalyvauda
ma kongreso parengimuose. Iš 
kongreso registracijos pareigūnų 
sužinota, kad svečių Įsiregistra
vo 222, o atstovų, kurie buvo 
rinkti kuopose po vieną nuo 25 
narių, Įsirašė 88. Aiškiai buvo ma
tyti, kad labai daug svečių nesi- 
registravo. Daugiausia atstovų at
siuntė Čikaga ir Niujorkas, o sve
čių — Detroitas, Ročesteris, ne
skaitant Hamiltono ir kitų arti
mesniųjų vietovių. Pažymėtina, 
kad apie pusę kongreso dalyvių 
buvo jaunimas.

Laisvės diena ties laisvės varpu

Gerojo Ganytojo stovykla pra
dedama šį šeštadienį, liepos 10 
d., Springhufste. Pirmosios dvi 
savaitės bus skiriamos daugiau 
gimnazistinio amžiaus jaunimui, 
o paskutinės — mokyklinio am
žiaus vaikams. Programos turi
nys susidės daugiausia iš meni
nių ir sportinių pramogų. Groją 
muzikos instrumentais prašomi 
juos atsivežti stovyklon. Progra
moje aktyviai talkins Toronto lie
tuvių sporto klubas “Vytis”. Sto
vyklautojai prašomi pasiimti 
karštom dienom ir šaltom naktim 
tinkamus drabužius ir patalynę 
lovoms su matracais. Valgio Įran
kių vežtis nereikia. Stovyklos kai
nos: savaitei už stovyklautoją — 
$15; savaitei už 2 stovyklautojus 
iš šeimos — $25; savaitei už 3 ar 
daugiau stovyklautojų iš šeimos 
— $30. Dar neužsiregistravusieji 
prašomi registruotis iki šio penk
tadienio šv. Jono Kr. par. klebo
nijoje, o vėliau — pačioje sto
vyklavietėje.

Atvyksta iš Vokietijos. Rugpjū
čio pradžioje iš Vokietijos į To
rontą atvyksta Juozas Gailius su 
žmona ir šešiais vaikučiais, kurių 
amžius nuo 16 m. iki 8 mėnesių. 
Kanadoje Gailiaus šeimos atvyki
mu bei buto garantija rūpinosi 
šv. Jono Kr. lietuvių parapija. 
Būtų gražu, kad šiai šeimai atvy
kus lietuviškosios organizacijos 
bei pavieniai lietuviai padėtų Įsi
kurti, ypač pradžioje.

Hamiltonietis J. Valevičius ir 
Joana Juozaitytė susituokė Prisi
kėlimo bažnyčioje birželio 26 d. 
Vakare Seaway Towers viešbučio 
gražioje salėje įvyko vestuvių po
kylis, kuriame dalyvavo arti 200 
asmenų. Jaunieji povestuvinei ke
lionei išvyko į Meksiką, o vėliau 
žada apsigyventi Sudburyje. Jau
noji prieš trejus metus Toronte 
buvo išrinkta “Miss Freedom”.

“T. Žiburiai” atostogaus antrą 
rugpjūčio mėn. savaitę, ir rug
pjūčio 12 d. laida neišeis. Nuo lie
pos 6 d. iki rugpjūčio 5 d. “TŽ” 
redaguos Ant. Rinkūnas.

— Planuojant naująją statybą, 
lauke pramatyta vieta paminklui, 
žuvusiems už tėvynę ir tikėjimą. 
Malonu pranešti, kad šiam pa
minklui pastatyti ir tam tikslui 
net fondą sukelti savanoriškai ir 
su jaunatvišku užsidegimu pasi
siūlė Toronto liet, skautų “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntai. Mie
liesiems skautams, kuriems Pri
sikėlimo parapija iki šiol yra pa
rodžiusi nemaža prielankumo ir 
naujuosiuose pastatuose jiems 
net yra pramačiusi atskirą patal
pą, par. vadovybė jų parodytu 
nuoširdumu yra giliai sužavėta ir 
jiems dėkoja.

— Pakrikštytas Vytauto Myko
lo ir Onos Marcinkevičių sūnus 
Romualdas, Romos ir Onos Zda
nių sūnus Ričardas Saulius, Wil
liam ir Reginos Marijos Hudsonų 
sūnus Paulius William, Jono ir 
Irenos Birštonu sūnus Benedik
tas Viktoras. Nuoširdižausi svei
kinimai!

— T. pranciškonų-Aušros sto
vykla prasideda ši šeštadienį. Įre
gistruota per 150 vaikučių ne tik 
iš Toronto, bet ir iš kitų koloni
jų, net iš Čikagos. Taip pat ir 
stovyklos vadovybėje matoma pa
tyrusių stovyklavime veidų ne 
vien iš čia, bet ir iš JAV. Stovyk
la greitu tempu nori pereiti iš 
gyvenimo palapinėse i gyvenimą 
pastoviose patalpose. Be jau anks
čiau pastatytos didžiosios pasto
gės, dviejų didelių miegamųjų 
barakų vaikams ir miegamojo ba
rako personalui, pastatyta nauja 
ligoninė, 6 maži miegamieji na
mukai vaikučiams ir gerokai pra
plėsta virtuvė. Taip pat Įsigyta 
dar viena krosnis, naujas didelis 
šaldytuvas ir keletas kitų reik
menų. Be to, visoms lovoms Įsigy
ti matracai.

Ateitininkų vasaros stovyklon 
prašome būtinai užsiregistruoti i 
šią savaitę, ne vėliau liepos 11 d. Į 
Stovykla prasidės liepos 25 d. ir 
truks iki rugpjūčio 8 d. Regist
ruotis pas V. Kolyčių LE 4-5586, 
B. Sakalą LE 6-1410 ir Prisikėli- 

'mo par. raštinėj LE 3-0621.

Kim. klebonas Liong. Kemėšis 
iš Webbwood, Ont., parapijos nuo 
rugpjūčio 1 d. persikels i Mani- 
.touwadge parapiją, kurioje jis 
anksčiau dirbo: Susilpnėjus svei
katai buvo priverstas kuri laiką 
dirbti mažesnėje parapijoje. Į 
Manitouwadge parapiją atvyks ir 
jo brolis kun. Laurynas Kemė
šis iš Australijos, kur jo vieton 
paskirtas Tėvas Pijus Šarapnic- 
kas, OFM, kurį laiką gyvenęs N. 
Gvinėjoj. Kum L. Kemėšis šiuo 
metu atostogauja. Jo adresas nuo 
rugpjūčio 1 d. — P.O.B. 220, Ma
nitouwadge, Ont.

Redakcijoj lankėsi: dr. St. Bač- 
kis, Lietuvos pasiuntinybės pata
rėjas Vašingtone, ir. p. O. Bačkie-i 
nė; jiedu dalyvavo ateitininku i 
kongrese pasinaudodami savo 
atostogomis; kun. P. Urbaitis, sa
lezietis, iš Italijos, kuris platina 
liet, knygas ir telkia lėšas bet. sa
leziečių gimnazijai; V. Kamantas 
su ponia iš Klevelando; kaip PLB 
valdybos narys, jis ypač rūpina
si būsimu jaunimo kongresu; dr. 
Br. Vaškelis, profesoriaująs JAV; 
dr. K. J. Čeginskas iš Niujorko.

Toronto ir apylinkės lietuviams 
evangelikams pranešama, kad 
liepos mėn. “Vilties” parapijoje 
pamaldų nebus, nes kun. Alg. Ži
linskas su šeima atostogaus. Rei
kalui esant, visi parapijiečiai pra
šomi susisiekti su parapijos pirm. 
B. Buntinu RO 9-0688 arba su 
parapijos vicepirm. O. Delkum 
233-8510. Pamaldos 1.30 v. p.p. 
bus tęsiamos nuo rugpjūčio (Au
gust) mėn. 1 d. Parapijos taryba

Dantų gydytoja dr. E. Zubrie- 
nė išvyko vasaros atostogų ir jos 
kabinetas bus uždarytas iki lie
pos 26 d.

Filadelfijoje, istorinėje kon
greso salėje, kurioje 1790—1800 
m. posėdžiavo JAV kongresas, 
kur 1791 m. buvo priimtas “Bill 
of Rights”, birželio 30 d. buvo at
žymėta dvyliktoji Laisvės Diena. 
Aštuonios Laisvės Dienos buvo 
atžymimos Niujorke prie Laisvės 
statulos, o keturios paskutinės 
vyksta Filadelfijoje. Šių metų 
Laisvės Dienos programoje buvo 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
Filadelfijoje klebono kun. A. Ba
lučio malda, Laisvės Dienos or
ganizacinio komiteto pirmininko 
W. Goldmano žodis, Laisvosios 
Europos Komiteto pirm. Richard- 
sono žodis, Amerikos pabaltiečių 
jungtinio komiteto pirm. Lejinš

Baltijos valstybių diplomatai. 
Laisvės Dienos apeigose dalyva
vo 65 amerikiečių ir tremtinių or
ganizacijos.

Dėmesio vertas ypač Laisvo
sios Europos Komiteto pirm. Ri- 
chardsono žodis, priminęs Bill 
of Rights esmę ir “brutalaus 
pavergimo metines birželio mė
nesį”. Priminęs Baltijos valsty
bių užgrobimą ir okupaciją ir pa
citavęs 1940. 7. 23 d. Valstybės 
Departamento pareiškimą dėl so
vietinės agresijos Baltijos valsty
bių atžvilgiu, Richardsonas pažy
mėjo: “Aš didžiuojuos JAV vy
riausybe, kad nepripažino ir esu 
tikras niekada nepripažins Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos aneksi-
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UŽSAKYKITE DOVANŲ SIUNTINIUS TIESIAI IS SAVO NAMŲ, TIK PASKAMBINKITE

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

atvyksiu su daugybe pavyzdžiu, H 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.

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

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

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

A. ZAREMBA

V. STOCKUS 
LE 5-4183 

WEST TORONTO BODY 
WORKS — 27 EDWIN AVE. 

Įvažiavimas iš kiemo. 
Atlieka visus viršutinius 

autovežimių taisymo darbus. 
Taip pat — mechaninis taisymas.

žodis, IRC pirm. W. J. Heuvel žo
dis ir Šv. Jono latvių evangelikų 
par. klebono kun. J. Lilins palai
minimas. Garbės svečiais buvo

Du nauji paminklai. Praėjusią 
savaitę lietuvių kapinėse pastaty
ti du dėmesio verti paminklai: a. 
a. Vikt. Užupiui ir a.a. Pr. Rim- 
kūnui. Abiem paminklam projek
tus paruošė ir esminį darbą atli
ko skulpt. R. Mozoliauskas Čika
goje. Agr. Pr. Rimkūno pamink
le juodame granito fone* iškalta 
balta Kristaus figūra. Vikt. Užu
pio paminkle vaizduojami du kry
žiai, prie kurių palenkusi galvą 
rymo moteris. Abu kryžiai yra 
juodame granite, o skulptūra — 
bronzoje. Vikt. Užupio pamink
las po gedulingų pamaldų Prisi
kėlimo bažnyčioje liepos 5 d., po 
ateitininkų federacijos kongreso 
buvo pašventintas, dalyvaujant 
apie pusantro šimto asmenų — a. 
a. Viktoro Užupio giminių ir idė
jos draugų. Pr. Rimkūno pamink
lo statymu rūpinosi mokyt. Ant. 
Rinkūnas, velionies pusbrolis, o 
a.a. Vikt. Užupio — velionies 
žmona dr. A. Užupienė. Abiejuo
se antkapiuose charakteringa tai, 
kad Įrašų metrika yra trumpa, be 
jokių nereikalingų sentimentų.

Vokiečių laikraštis “Toronto- 
Courier” birželio 24 d. laidoje 
Įdėjo pirmame puslapyje ilgoką 
rašinį — “Prieš 25 metus rusai 
okupavo Lietuvą, Eestiją ir Lat
viją”. Antrinė antraštė: “Vakaru 
pasaulis užmiršo didžią skriau
dą”. Laikraščio adresas: 455 Spa- 
dina Avė., Toronto, Ont.

PADĖKA
Mūsų 25-kių vedybinio gyvenimo metų sukakties proga tariame nuo

širdų ačiū gerb. kun. Klebonui P. Ažubaliui už parūpinimą Sv. Tėvo pa
laiminimo, atlaikytas ta intencija šv. Mišias ir pamokslą bažnyčioje, už 
atsilankymą Į vaišes ir tartą žodi. Ačiū gerb. kun. J. Staškevičiui Už atsi
lankymą į vaišes ir kun. L. Kemešiui už dovaną ir sveikinimus.

Ačiū sūnui, jo žmonai ir krikšto dukrai Kristinai Peteraitytei už pa
rūpintas šv. Mišias. Ačiū sūnui, jo žmonai, krikšto dukroms: Kristinai 
Peteraitytei ir Ginai Stankutei už mūsų sutikimą salėje, gražias ir gausias 
gėles. Ačiū Aloyzui Kuolui už gražią bei prasmingą kalbą ir vadovavimą 
vaišių metu. Ačiū V. Andrulioniui už pasakytą gražią kalbą. Ačiū A. 
Stankui, B. Raškauskui ir B. Rickevičiui už svečių sutikimą.

Ačiū M. Danisevičienei už maisto pagaminimą ir J. Danisevičiui už ma
lonų patarnavimą prie stalų. Nuoširdus ačiū visiems žemiau išvardintiems 
asmenims už atsilankymą i (bažnyčią, vaišes, už brangias ir gausias dovanas:
L. D. A. V. Andrulioniams, A. A. A. Kuolams, A. K. Skrupskeliams, G. A. 
Stankams, M. B. Raškauskams, M. V. B. Rickevičiams, I. A. Pūkams, M. 
W. Peteraičiams, D. L. Stosiūnams, M. O. Peteraičiams, šileikių šeimai, J. 
C. Valiukams, R. A. Grigoniams, H. V. Puodžiūnams, O. T. Trečiokams, L. 
A. Krakauskams, S. M. E. Bončkams, D. V. Simonaičiams, P. J. Austins- 
kams, M. A. štuikiams, B. J. Maziliauskams, M. B. Norkams, O. S. Dačkams,
M. J: Danisevičiams, A. V. Mikšiams, K. J. Kanapkoms, St. Jonaičiui, St. 
Jagėlai, J. Račickui, J. Slaninai, O. Indrelienei, E. Večerskienei, E. Kve- 
derienei, Janinai P., V. Dranginienei ir J. Goynan.

Dar kartą nuoširdus ačiū jums visiems.
Ona ir Adolfas Kanapka

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu dr. J. Yčui už mano ligos teisingą nusta

tymą bei globą. Didi padėka Prisikėlimo parapijos kunigams — T. Kor
nelijui,-T. Placidui už aplankymą, T. Tarcizijui ir T. Ambrozijui už dva
sinę paramą ir aprūpinimą sakramentais mano ligos metu.

Nuoširdžiai ačiū Prisikėlimo parapijos katalikių moterų draugijai 
už gražių gėlių atsiuntimą per narę Z. Didžbalienę. Nuoširdžiai dėkoju 
Šv. Jono parapijos katalikių moterų draugijai už gražių gėlių atsiunti
mą per p. Steponaitienę ir p. Norkienę. Gili padėka giminėms, draugams 
bičiuliams, kurie mane ligos metu taip gausiai lankė su gėlėmis, dova
nomis bei užuojautos žodžiais.

Visų nuoširdumą mielai prisimindama dar kartą visiems dėkoju —
Marija štuikienė

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

pliažo — gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietes viloje.
All r*\ r% k I f" 87 East Bay Rd., Osterville,
A I ) K ( j i\I i Cape Cod-’Mass *02655’USA-I x X-Z I X L. Tel (Area 617) 428.8425

• 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.

E anksto kreiptis: ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, MASS. 
02-124, USA. TEL. 288-5999, O PO BIRŽELIO 15 D. TIESIAI Į 

VILLA AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS

jos.” Amerika ir pavergtieji kraš
tai nori ir siekia taikos, nes tai
ka implikuoja teisingumą ir lais
vę. E.

Naujai įšventintasis kunigas Liu
das Januška, gavęs dovaną — kie- 
liką iš Toronto lietuvių “Varpo” 
choro, kuriame jis prieš studijų 
laikotarpį ilgokai dalyvavo

Nuotr. S. Dabkaus

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems drau

gams ir giminėms, kurie susirinkot 
mūsų pasveikinti 15 metų vedybų su
kakties proga. Ypač dėkojame p. p. A. 
J. Vaškevičiams, kurie daug darbo įdė
jo šį mūsų pagerbimą ruošdami.

Taip pat dėkojame gerb. T. Placidui
O. F.M. už atsilankymą ir gražų tartą 
žodį; savo dukroms, įteikusioms gėles 
ir visiems už sveikinimus ir brangią 
dovaną: Tėvukui, p. Bukšaičiams, p. 
Bušinskams, p. Pepsevičiams, p. Vaš
kevičiams, p. Krikščiūnams, p. Kobels- 
kiams, p. Revams, p. Juzukoniams, p. 
Drąsučiams, p. J. V. Vingiliams, p. 
Petrauskams, p. Rusliams, p. Sonko- 
vams, p. Macevičiams, p. Kutkams, p. 
Buragui, p. Aug. Pranckevičiui, p. St. 
Pranckevičiui, p. Masuliui, p. S. Juo- 
zupavičiui, p. Švedams, p. Barškučiui, 
p. Šarūnui, p. M. Paškevičiui.

Jūsų parodytas draugiškumas mums 
paliko neišdildomą prisiminimą.

Janina ir Stasys Černiauskai

PADĖKA
Už manęs lankymą ligoninėje ligos 

metu, gėles ir dovanas reiškiu nuošir
džią padėką: kunigui A. Žilinsku^ dr.
P. Borovay už padarytą operaciją, dr. 
J. Yčui, p. Sturmienei, p. Dervelienei, 
p. Pranckevičienei, p. Preikšaitienei, 
p. Juknienei, p. Stankaičiams, p. čir- 
vinskams, p. Naujokams, p. Huber
tams, p. Delkuvienei, p. Grimienei, 
p. Lapinskienei, p. Vežauskienei, p. 
Akstinienei, p. Girulienei, p. Andriu- 
laitienei, p. Pargaliauskienei, p. Ma- 
karenkienei, dukrai, žentui ir anūkei.

Dar kartą nuoširdus ačiū!
Ida Andžiulienė

. “Litas” duoda nekilnojamo tur
to paskolas su pastovaus dydžio 
mėnesiniais mokėjimais. Ligi šibl 
nekilnojamo turto paskoloms bu
vo nustatoma tik pastovi skolos 
mokėjimo suma, o palūkanos sko
lai mažėjant palaipsniui mažėjo. 
Naujoji sistema leidžia žymiai 
sumažinti pradinius mokėjimus, 
pvz. už $15.000 paskolą pagal se
nąją sistemą reikėtų mokėti pir
mąjį mėnesi $150,80, o pagal nau
joj? — tik $118,50. Skirtumas 
tas, kad pagal senąją sistemą mo
kėjimai ėjo kas mėnesį mažyn, o 
čia liks pastovūs visam laikui. At
eityje imant paskolas bus galima 
pasirinkti vieną iš tų dviejų bū
dų. Lig šiol buvo nusiskundimų, 
kad tik nusipirkus namą mokėji
mai būna augščiausi, o vėliau, kai 
savininkas prasigyvena, jie su
mažėja. Tai ypač svarbu perkant 
vienos šeimos gyvenamus namus.

“Lito” ekskursija į Cornwall 
praėjo su dideliu pasisekimu. Iš 
45 užsirašiusių jaunųjų “Lito” 
narių dalyvavo 39 su trimis vado
vais. Be to, dar dalyvavo savo au
tomobiliais 5 svečiai. Hydro On
tario stotis dalyviams pademonst
ravo filmą, vaizduojanti jūrų ke
lio ir elektros jėgainės statybą. 
Po to apžiūrėtas jėgainės pastatas 
ir Įdomus $36.500 vertės jėgainės 
modelis, kuris iki detalių pavaiz
duoja elektros stoties veikimą.

Po gerų pietų ekskursijos daly
viai dar turėjo laiko pasidžiaug
ti Long Sault parko paplūdimiu. 
Neapsiėjo ir be nuotykių: Corn
wall autobusas nuleido padangą 
ir todėl grįžimas buvo suvėluotas 
% valandos.

Ekskursijai vadovavo “Lito ve
dėjas P. Rudinskas, talkinamas 
mokytojų p. Ališauskų. P. R.

Nauj. kanadiečių maldininkų 
kelionė garsioj on Marijos švento- 
vėn Cap-de-la Madeleine rengia
ma liepos 11, sekmadienį. Daly
vaus apie 30 įvairių tautinių gru
pių. 11 vai. bus pamaldos,.© 2 
vai. procesija, kurioje pasirodys 
tautinės grupės su tautinėm vė
liavom ir taut, drabužiais. “Pro
vincial Transport” autobusai iš 
Montrealio i Kvebeką eina per 
Our Lady of the Cape ir ten su
stoja.

Jaunimo registracija į stovyk
lą jau vyksta ir turi būti užbaig
ta iki liepos 15 d. šią Montrealio 
jaunimo stovyklą organizuoja 
skautai ir skautės, tačiau joje ly
giomis teisėmis kviečiami daly
vauti ir skautų organizacijai ne
priklausą jaunuoliai, jaunuolės ir 
vaikai. Stovykla įvyks “Baltijos” 
stovyklavietėje prie Lac Sylvere 
liepos 31 — rugpjūčio 14 d. lai
kotarpyje. Kaina už abi savaites 
vienam — $30, dviem — $50 ir 
trim ar daugiau — $60. Į stovyk
lą registruoja: vilkiukus Dalė Si- 
bitytė, tel. 366-8292, paukštytes’ 
Ramunė Kudžmaitė, tel. 255-' 
5579, skautus Rimas Navikėnas, 
tel. 259-4498 ir skautes Aušra Lu- 
koševičiūtė, tel. 768-0322. Sto
vyklavimas šiemet bus daug Įdo
mesnis ir patogesnis, kadangi pa
ti stovyklavietė yra žymiai ge
riau paruošta. Algis Rudinskas

Montrealio Lietuvių Klubas ža
da padovanoti “Baltijos” stovyk
lai tris dujomis kūrenamas virtu
vines krosnis, indų, peilių, šaku
čių ir kitų virtuvei reikalingų da
lykų.

Ponia Jasutienė, N.D.G., pado
vanojo “Baltijos” stovyklai skal
biamąją mašiną, kuri labai pra
vers šeimininkėms stovyklos me
tu.

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

— Birželio 30 d. vakare šv. Ka
zimiero par. klebonijoje įvyko 
Liet. Katalikų Mokslo Akademi
jos Montrealio židinio narių dis- 
kusinis susirinkimas. Jame daly* 
vavo netikėtas svečias iš Romos 
prof. P. Rabikauskas, SJ. š.m. ži
dinio pirmininku yra kun. dr. F. 
Jucevičius. Diskusijoms minčių 
apie lietuvybės išlaikymą ir giles
nį pažinimą parinko ir pateikė T. 
J. Vaišnys, SJ. Pasisakydami aka
demijos nariai labai plačiai palie
tė įvairias priežastis ir įtakas, ku
rios neigiamai atsiliepia ypač į 
mūsų jaunimą. Viena lietuviškų 
silpnybių — tai vardų ir pavar: 
džių nulietuvinimas, suanglini- 
mas, kad kiti neturėtų vargo iš
tarti. Tai didelė klaida! Svetimie
ji daugiau vertina tuos lietuvius, 
kurie visur pasirodo esą lietuviai 
ir su visais vardais, nes tokie ne- 
sislapsto po svetimais šešėliais. 
Mažai sąmoningus lietuvius ne
įmanoma priversti, kad jie būtų 
visi tokie, kokių nori lietuvių tau
ta, kaip lygiai negalima priversti
nai padaryti visus akademijos na
rius ateitininkais. Visi naudojasi 
laisve ir sava mintimi. Gyvas pa
vyzdys lietuviškumo mūsų. inte
lektualų ne tik svetimųjų aplin
koje, bet taip pat ir savųjų tar
pe turės daugiau įtakos. Sekantis 
diskusinis susirinkimas bus rudėj 
niop. Diskusijoms mintis paruoš 
dr. Mališka.

— Šv. Kazimiero par. viešėjo 
kun. Girčius iš Vokietijos. Tai jo 
pirmas apsilankymas naujajame 
pasaulyje. Už dviejų mėnesių per 
Montreal! jis vėl grįš į Vokietiją.

— Liepos 25 d. pramatytas jau
nimo piknikas-gegužinė. Smulkes
nių informacijų bus duota vėliau, 
kai bus sužinotos autobusų kai
nos.

— Šv. Kazimiero bažnyčioje 
kasdien iš ryto 7.30 vai. laiko
mos tik vienos giedotos Mišios, 
o sekmadieniais — 9, 10, 11 vai.

J. G.
“Baltijos” stovyklavietės pa

ruošimui šį savaitgalį organizuo
jama bendra tėvų, skautų rėmė
jų, skautų, skaučių ir skautų vy
čių iškyla i Lac Sylvere. Numaty
ta atlikti dalį stovyklavietės pa
ruošiamųjų darbų. Iškylos metu 
bus gera proga tėvams susipažin
ti su stovyklos vadovais, apžiūrė
ti naująjį “Baltijos” pastatą, iš
bandyti naują paplūdimį, ir svar
biausia — atlikti butiniausius 
darbus, nepaliekant jų vien vai
kams ir skautų vadovams.

“Baltijos” stovyklavietės atida
rymas ir pašventinimas numato
mas rugpjūčio 8 d. skautų stovyk- 

; los metu. Smulkesnė 'programa 
i bus paskelbta vėliau.

Stovyklavietės “Baltija” patal
pomis, kai nėra jaunimo stovyk
lų, už nedidelį atlyginimą galės 
naudotis ir šeimos bei pavieniai 
asmenys, šiais metais tai bus ga
lima pradėti po skautų stovyklos 
— antroje rugpjūčio pusėje. At
rodo, kad stovyklavimas “Baltijo
je” turėtų būti patogus, kadangi 
bus bėgantis vanduo, elektrinė • 
virtuvė, du paplūdimiai, laivas 
ir t.t. Pr. R.

SPRINGHURSTE ant ežero kranto iš
nuomojamas nedidelis vasarnamis vie
nai savaitei nuo liepos 10 iki 17 d. 
Tek RO 7-4184 po 7 v.v.

Dėl senatvės priverstas parduoti 
BITYNĄ SU AVILIAIS PO 10 RĖ
MELIŲ (Langstroth) su visais page
rinimais. Teirautis: Mr. P. Mickevi
čius, R. R. 5, Aylmer W., Ont. c/o 
T. Apanavičius.

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 2-7 981. 
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 Bathunt) 

TEL. LE 24656

TORONTO
K. Jasutis," praleidęs pavasario 

atostogas Miami Beach, automobi
liu grįžo į Torontą. Jis džiaugiasi 
pavykusia kelione ir pataria ten 
vykstantiems važiuoti šiuo keliu: 
Toronto — Buffalo, Williamsport 
— Harrisburg — Gettysburg — 
Frederick — Warrenton — Fre- 
deticksburg — Richmond—Jack- 
sonwille — Miami Beach. Pigiau
sia nakvynė esanti moteliuose. 
Kambarys viešbutyje Miami 
Beach dviem asmenim kainavęs $ 
15 savaitei.

Notaras Antanas Liūdžius nuo 
liepos 1 d. perkėlė savo Įstaigą 
į naujas patalpas 408 Roncesval- 
les Avė., Margio vaistinės antrą 
augštą (įėjimas iš Howard Park 
Ave.). Tel. tas pats — LE 7-1708.

’’LITAS“

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC. 

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879 

"10 METŲ PATIRTIS

. APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 - 4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

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

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.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 146$ De Sere $♦., sekmodieniois nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., ifckiriont pirmadieniui ir Šeštadienius; vakarais — trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vok
>907 KosewHxmt Bhrt., tel. m - >471: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. Ir vaka
rais — pirmadieniais, trečiadieniots Ir penktadieniais nuo 7 Bu 9 vol.




