
Sportas šiapus ir anapus
Pavergtos Lietuvos sportas nuėjo skirtingu keliu, nes mūsų 

kraštas, Maskvos laikomas integraline Sov. Sąjungos dalimi, buvo 
pertvarkytas neaplenkiant ir fizinio lavinimo, kuris nebetarnauja 
gražiam šūkiui — sveikame kūne, sveika dvasia, šiandien jis yra 
Sov. Sąjungos propagandos dalis jos politiniame lauke. Tai pa
stebime įvairiuose tarptautiniuose susitikimuose, kur Sov. Sąjun
gos sportininkas pasirodo kaip tikras valstybės tarnautojas, skinąs 
laurus komunistiniam pasauliui. Negana to. Jis dažnai užpila 
vandens ir ant šaltojo karo sukamų malūno ratų. Pavyzdžiui, kai 
Prancūzija pripažino raud. Kiniją, sovietų delegacija žiemos olim
pinio komiteto posėdyje balsavo už Grenoblį, o ne Kanados pa
siūlytą Banf vietovę sekančiai olimpijadai. Tokiu “laimėjimu” 
džiaugėsi ir pavergtos Lietuvos spauda, kurios puslapiuose be par
tijos ir vadų “garbinimo” labai dažnai juodžiausiom spalvom vaiz
duojamas nėprikl. Lietuvos sportinis gyvenimas, neužmirštant iš
kelti į padanges įvairius Sov. Sąjungai užsitarnavusius meisterius, 
tūkstančius dalyvaujančių sportininkų spalio revoliucijos “gar
bei”, ‘ lyginant šiandienines pasekmes-su prieškarinėm. Bet už
mirštama ar nenorima pasakyti, kad laisvės dienomis lietuvis spor
tininkas buvo tikras mėgėjas, dalyvavęs Įvairiose sporto šakose 
tik laisvalaikiu savo fizinėms jėgoms užgrūdinti ir palyginti joms 
su kitų valstybių tokiais pačiais sportininkais. Tuo tarpu paverg
tos Lietuvos sportininkas šiandien nėra mėgėjas, jis — profesio
nalas. Tokiu jį padarė naujos gyvenimo sąlygos, diktuojamos 
Maskvos “ponų”.

★ ★ ★

O kaip išeivijoje? Ar ji pasidavė šio kontinento Įtakai? Ar sa
vo širdyse dar turi nepriklausomybės laikų ugnelės — mėgė
jiškumo?

■ Su džiaugsmu reikia atsakyti, kad emigracinis atžalynas Lie
tuvos sportininkų - veteranų dėka liko nesužalotas. Jis ir toliau 
palaiko mūsų laisvųjų dienų tradicijas, kartu prisidėdamas prie 
laisvės kovos, Lietuvos vardo garsinimo sporto salėse bei aikštėse. 
Tiesa, mes negalime didžiuotis pasaulio rekordais, pasauliniais lai
mėjimais futbole, lengvojoj atletikoj ar krepšinyje, tačiau džiau
giamės esamais lietuviškų klubų atsiekimais tarpusavio rungtynė
se bei susitikimuose su kitataučių klubais. Džiaugiamės ypač di
desniais jų pasirodymais — sportinėmis žaidynėmis, kurių dalis 
bus balandžio 4-5 d.d. Toronte. Tai mūsų tautinio sporto — Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio pirmenybės.

* * * / *
Neeilinės bus šios žaidynės. Jos stovės išvykos Australijon 

ženklesnes iš aštuonių geriausių klubų bus atrinkta dvylikos žai
dėjų grupė — rinktinė, kuri atstovaus Š. Amerikos lietuviams 
sportinėse žaidynėse Australijoj. Čia ir kyla klausimas: ar išvy
kos organizatoriai žiūrės vien tik Į sportininko sugebėjimą aikštė
je, gražaus derinio sumezgime, krepšio Įmetime, ar prie tų visų 
sportinių “pliusų” pridės dar svarbesni aspektą — tai Š. Ameri
kos lietuvių ambasadoriaus titulą? Sportiniu atžvilgiu, be abejo
nės, laimėjimai turėtų stovėti pirmoje vietoje. Tačiau yra ir kita 
laimėjimų pusė, nematoma Įmestais krepšiais, neatžymėta sporti
nės spaudos puslapiuose skaitlinėm. Tai tautinis aspektas — su
radimas laisvės kovai kuo daugiausia draugų, Lietuvos vardo gar
sinimas. Kokią naudą mūsų tautai atneš toks “reprezentacinis” 
krepšininkas, kuris angliškos spaudos atstovui prisipažins esąs tik 
“American” ar “Canadian” arba lietuviškame pobūvyje-pasilinks- 
minime kalbės tik angliškai ar net išsigins savo tėvų kilmės kraš
to? Jokios! Mūsų Įsitikinimu, lietuvis krepšininkas Australijoj at
stovaus visai šio kontinento išeivijai, tad jis turi būti geras žai
dėjas aikštėje, o už jos ribų — tikras lietuvis, patrijotas.

K. Baronas

Kas naujo Kanadoje?

Popiežius neužmiršo ir netikinčiųjų
D. Penktadienį popiežius Pau

lius VI dalyvavo procesijoj neš
damas kryžių. Savo prakalboj ir 
maldose prisiminė kenčiančius, 
persekiojamus ir pavergtus. Ve
lykų šventėje jis laikė pamaldas 
Šv. Petro aikštėje ir suteikė pa
laiminimą tikintiesiems bei vi
sai žmonijai, neišskirdamas nė 
ateistų. Ta proga tartame žodyje 
popiežius priminė, kad religinė 
krizė esanti užvaldžiusi daugelio 
žmonių širdis ir linkėjo, kad Pri
sikėlimas pažadintų religinę žmo
nių sąmonę. Anot jo: “Mes kvie
čiame tuos, kurie neturi religijos 
arba yra nusiteikę prieš ją, su

prasti, kad jie yra slegiami irra- 
cionalinių dogmų, prieštaraujan
čių bei kankinančių abejonių, vi
siškos beprasmybės, pasmerkimo, 
einančio iš nevilties ir niekybės.” 
Be to, jis dar kalbėjo netikintie
siems: “Galbūt kaikurie iš jūsų 
labiau ilgitės ir tuo būdu esate 
geriau pasiruošę pagauti šviesos 
spinduli. Jeigu jūs negyvenate 
nieko neveikime ir nežinojame, 
jūsų ateizmo tamsa praplės jūsų 
dvasinės akies lėliukes,... ban
dydama Įžiūrėti tamsoje atsaky
mą į gyvenimo klausimą — ko
dėl.” Į savo palaiminimą popie
žius taip pat įjungė nekatalikus 
— “atsiskyrusius brolius”.

Kanados vardas iškilo tarp
tautinėje plotmėje Kanadai pa
siuntus kariuomenę į Kipro sa
lą. Beveik visame pasaulyje po
litikai linksniuoja Kanadą ir gi
ria jos greitą susiorientavimą. 
Kipre gyventojai prašo kanadie
čių jų vėliavėlių kaip suvenyrų. 
Deja, kanadiečiai savo vėliavos 
neturi.

Bedarbių skaičius šią žiemą 
buvo mažiausias nuo 1957 m. 
Vasario mėn. buvo tik 467.000 
bedarbių, arba 4,7% visos dar
bo jėgos. JAV bedarbių skaičius 
siekė 5,6%. Ontario turėjo tik 
3,8% bedarbių, Kvebekas — 
7,5% ir Atlanto provincijos — 
9,6%.

Eksportas komunistinėn Kini- 
jon vėl įtempė santykius su 
JAV. N. demokratų partijos va
das T. Douglas iškėlė klausimą 
parlamente, kodėl JAV kišasi į 
kanadiečių reikalus? Vankuve
rio eksporto firma Kinijai yra 
pardavusi $150.000 vertės 
Chrysler autovežimių ir jų da
lių. Firma dar turi užsakymų 
$1 mil., bet JAV sustabdė eks- 
porto firmai savo gaminių tieki
mą. Tos eksporto firmos prezi
dentas yra Algirdas Grinkus.

Ontario teisingumo min. Cass, 
policijos prašomas, buvo patei
kęs prov. parlamentui Įstatymo 
projektą, duodantį teisę polici
jai sulaikyti kiekvieną asmenį 
ir jį laikyti kalėjime neribotą 
laiką, jeigu suimtasis atsisako 
atsakyti Į klausimus. Taip pat 
buvo numatyta uždrausti suim
tajam apklausinėjimo laikotar
pyje kreiptis i advokatą. Prieš 
Įstatymo projektą kilo tokia 
audra visuomenėje ir parlamen
te, kad vyriausybė projektą atsi

ėmė, o teis. min. Cass atsistaty
dino. Pastarasis norėjo naujuo
ju Įstatymu sutvarkyti Įsigalėju
sius kriminalinius nusikaltėlius. 
Nauju Ontario teis. min. paskir
tas adv. Washart.

-Neuždirbą $5.500 per metus 
negali Įstengti nusipirkti ir iš
laikyti namą. Tokios nuomonės 
buvo prieita Ontario miestų pla
navimo komisijos.

Kanados delegacija Jungtinė
se Tautose yra pasiryžusi iškel
ti pasiūlymą, kad valstybės, ne
mokančios mokesčių, negalėtų 
balsuoti. Sov. Sąjunga yra sko
linga $52 mil., Prancūzija — 
$16 mil., Formoza — $14 mil. 
Mažiau skolingos Afrikos ir Azi
jos valstybės.

Kanados komunistų partijos 
suvažiaviman norėjo atvykti iš 
Maskvos partijos ideologas Leo
nid Iljičev, anksčiau buvęs 
“Pravdos” redaktorium. Kana
dos užs. r. ministerija atsisakė 
duoti vizą.

Saskačevano provincijoje rin
kimai Įvyksta balandžio 22 d. 
šiuo metu provincijos vyriausy
bę sudaro nauj. demokratų par
tija, anksčiau — CCF. Ji yra 
valdžioje jau 20 metų. Didesnę 
opoziciją sudaro liberalai. Nauj. 
demokratai pasidarė populiarūs 
ypač socialinės medicinos įve
dimu.

Kanadietis mokslininkas dr. 
Frank T. McClure buvo JAV ap
dovanotas pasižymėjimo ženk
lais už išradimus raktų srityje. 
Jis dirba Pentagone, turi savo 
žinioje 100 mokslininkų ir $8 
mil. biudžetą. McClure pareiš
kė: “Jeigu aš būčiau likęs Kana
doje, gad dirbčiau kur nors Br. 
Kolumbijos cinko kasyklose.”

SVEIKINAME XIV ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ KREPŠINIO ŽAIDYNIŲ DALYVIUS, 
LINKĖDAMI GRAŽIOS SPORTINĖS KOVOS IR 

JAUNATVIŠKO DŽIAUGSMO 
SVETINGOJE TORONTO LIETUVIŲ KOLONIJOJE!

*

Mūsų darbas, mūsų jėgos, Tau Tėvynė Lietuva! 
. • •* ' T“ ’ •

XIV Š. Amerikos lietuvių žaidynių 
organizacinis ir varžybinis komitetas

Kanados lietuvių krepšinio žaidėjai prieš 10 metu viename pirmųjų tarpklubinių susitikimų, 
kuriame rungėsi Toronto Vytis su Hamiltono Kovu. Laimėjo vytiečiai 47:30. Iš kairės: K. Baro
nas — Kovo pirm., Beržanskis, Dramantas, Žukas, Miezitis, Mackevičius, Bulionis, neatpažintas, 
Mickūnas, Ignatavičius, K. Šapočkinas — Vyčio pirm. Klūpo: Kudaba, neatpažintas, Duliūnas. 
Panavas, neatpažintas, Paltarokas.

Maskvos draugystė Skandinavijoj
Ketvertą dienų Švedijoj viešė

jo Andriejus Gromyko, sovietų 
užs. r. min., su žmona Lidija* 
Ketvertą dienų tasai savo metu 
neprieinamas, akmeninės veido 
išraiškos stalininis “niet” — dip
lomatas . vaikščiojo prisiklijavęs 
nuotaikingą šypseną. Toji šypse
na tikriausiai buvo visiškai nuo
širdi vizitui pasibaigus. Gromy
ko galėjo su palengvėjusių šyps
niu keliauti toliau i Suomiją: ge
neralinė repeticija Švedijoje pa
vyko!

Taip maždaug apibūdinamas 
šitas vizitas, praėjęs sklandžiai, 
išskyrus nelaimę, kai viena iš 
Gromyko palydovų automobilių 
sutriuškino i ją atsidaužusi dvie
jų jaunų inžinierių bandomąjį 
automobili ir pareikalavo jų gy
vybių. Jokie kiti tamsesni debe
sėliai neapniaukė nepaprastai 
giedro diplomatų dangaus.

Ruošia kelią Nikitai
Oficialiai tai buvo atsakomasis 

vizitas i pernai atliktą Švedijos 
užs. r. min. Nilssono apsilanky
mą Sov. Sąjungoje. Tačiau išlipęs 
iš lėktuvo Gromyko tuojau per
davė “asmeniškus Nikitos Sergie- 
jevičiaus sveikinimus” švedų tau
tai ir pareiškė, kad sovietinė liau
dis žiūri į artėjanti Chruščiovo 
apsilankymą Švedijoje kaip Į 
svarbų žingsni draugystei tarp 
dviejų kraštų sustiprinti.

Niekas neabejoja, kad Gromy
ko vizito tikslas buvo ištirti dir
vą savo boso kelionei. Todėl iš 
abiejų pusių buvo padaryta vis
kas, kad šito tyrimo vaisiai būtų 
patys teigiamiausi. Gromyko at
sivežė ne tik gerą nuotaiką, leido 
vienam savo rimtų palydovų pa
ragauti švediškos gamybos juoką 
sukeliančiųjų dujų, bet dargi pa
sistengė nekelti jokių jautresnių 
klausimų, kaip tai pasiūlymas 
sukurti Šiaurėje laisvą nuo ato
minių ginklų sritį ar paversti 
Baltiją “taikos jūra”. Jis pats, nė 
nelaukdamas oficialiųjų sluogs- 
nių kreipimosi, pažadėjo ir užtik
rino, kad švedų viešąją nuomonę 
jaudinantis sovietų nelaisvėn ka
ro metu pakliuvusių Švedų jūri
ninkų likimas sovietų organų ti
riamas.

Iš kitos pusės, visa švedų spau
da, vyriausybė ir opozicinė, lai
kėsi labai santūriai. Jokių de-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj 

monstracijų nekilo. Kaukiančios 
sirenos, spiečiai uniformuotų ir 
civiliškai apsirengusių policinin
kų, dūzgiantys motociklai, juodų 
limuzinų, švilpiančių 120-130 km 
greičiu, vilkstinės — taip iš pa
viršiaus atrodė tos apsaugos prie
monės, kurias šioje generalinėje 
repeticijoje išbandė tie, kuriems 
netrukus teks saugoti Kremliaus 
viešpatį.

Prekyba ir “družba”
Galimas daiktas, jog Švedijos 

užs. r. min. Nilssonui pavyko aiš
kiai suformuluoti, ko jo vyriau
sybė tikisi ir laukia-iš šio neiš
vengiamo vizito. Prieš 40 metų 
— sakė jis — Švedija užmezgė 
diplomatinius santykius su sovie
tais, kurie nūdien yra tapę viena 
vadovaujančiųjų pasaulio galy
bių. Per visą tą laiką buvęs nuo
latinis sąlytis tarp abiejų kraštų 
prekybos, pramonės ir mokslo 
srityse. Ir dabar švedams, esą, la
bai rūpi būti sovietų prekybos 
partneriu, lygiai kaip daug dar 
galėtų būti padaryta prekybos

Lietuviu Fondo suvažiavimas
Kanados Lietuviu Fondo narių 

— iniciatorių suvažiavimas šau
kiamas balandžio 18 d., 2 v. p.p. 
Toronte, Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoj 1021 College St.

Darbų tvšrka:
1. Atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Organizacinio komiteto na

rių pranešimai ir diskusijos.
4. K L Fondo statuto svarsty

mas ir priėmimas.
5. KL Fondo tarybos rinkimas.
6. KL Fondo valdybos sudary

mas.
7. KLR revizijos komisijos rin

kimas.
8. Sumanymai.
9. Uždarymas.
J suvažiavimą kviečiami ir pri- 

tarią L. Fondo minčiai.

Nauji asmenys ir organizacijos, 
Įsijungę i Lietuvių Fondą ir tapę 

santykiams išplėsti.
Ar ir sovietams lygiai tiek pat 

knieti prekybinių santykių pagy
vinimas, tai jau kitas klausimas, 
kuris dar nėra galutinai paaiškė- 
jęs. “Družba” — draugystė — 
yra tas magiškas žodis, kuriuo jie 
kol kas nori gristi savaip supran
tamus tarpusavio santykius.

Pastaruoju metu tie santykiai 
taip Įšilo, kad jau tiesiog kalba
ma apie sovietinės “družbos” 
ofenzyvą. Maskvos zefirai dar 
niekad taip karštai nepūtė Skan
dinavijos link' kaip dabar.

Prieš keletą mėnesių buvo pa
sirašyta sutartis “kultūriniams 
ryšiams” pagyvinti, švedų kultū
rininkų delegacija skrido Mask
von, o iš ten Stockholman atvyko 
didelė sovietų rašytojų grupė. 
Metų gale Švedijos universitetų 
kancleris Taškente susipažino su 
sovietų augštojo mokslo organi
zacija. Tuojau po to pora dešim
čių sovietų mokslo žmonių atliko 
čia kombinuotą studijų ir turiz
mo kelionę. Vasaryje atvyko ra
šytojas Genadijus Fiš medžiagos 
knygai apie Švediją rinkti. Po to 
sekė Gagarinas ir Bykovskis su 
plačiomis šypsenomis. Dabar be- 

(Nukelta Į 8 psl.)

jo nariais:
1. KLB Otavos apylinkė $100
2. PLIAS Otavos skyrius $100
3. Inž. A. Paškevičius ir

žmona, Otava $100
4. Dr. A. Jurkus. Otava $100
5. A. Liaukus, Hamilton $100
6. Inž. S. Naikauskas ir

žmona, Windsor $100
7. J. Tumosa ir žmona.

Toronto $200
Galima pastebėti, kad Įnašai 

atėjo daugiausia iš mažesnių apy
linkių, ypač Otavos. Aukojusių 
dauguma pasižadėjo ateity savo 
Įnašą padidinti ligi $100. Nuošir
dus ačiū!

Einamosios sąskaitos yra atida
rytos lietuviu kredito bankuose: 
“Parama” 1129 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont. sąsk. nr. 2193; 
“Litas” 1465 De Seve St.. Mont
real 20. Que., sąsk. nr. 889.

Kanados Lietuviu Fondo 
org. komitetas

Savaitės įvykiai
DIDELIO MASTO ŽEMĖS DREBĖJIMAS ĮVYKO ALIAS

KOJ. Liko sugriauta daugybė namų Anchorage mieste ir tai 
pačių didžiųjų pastatų. Drebėjimo sukelta didžiulė vandeny
no banga užliejo eilę vietovių ir padidino žuvusių skaičių. 
Apytikrėmis žiniomis, žuvo 104 asmenys. Prie jų reikia pri
dėti žuvusius Oregone, Kalifornijoj, Havajų salose. Nuostolių 
padaryta $250 mil. Prez. L. B. Johnson paskelbė Aliaską pa
galbos reikalinga sritimi ir pažadėjo visą galimą feder. val
džios paramą.
Tarpusavėse hindusų ir maho
metonų kovose Indijoj žuvo 

apie 300 asmenų. Policija ir net 
kariuomenė buvo pasiųstą ramin
ti Įkaitusių minių. Sergąs 74 m. 
amžiaus premjeras Nehru apelia
vo i tautą, kviesdamas vienybėn, 
nes vidaus kovos gresiančios viso 
krašto egzistencijai. Indijoj yra 
417.000.000: hindusų ir 45.000. 
000 mahe^^tonų. tuo tarpu kai- 
mynl ^mv Pristane mahometo
nai sudaro daugumą. Nuo pat 
abiejų valstybių atsiradimo vyko 
tarp tų grupių nesutarimai. Be 
to, santykius visą laiką drumsčia 
Kašmiro sritis, Į kurią reiškia 
pretenzijas ir Pakistanas, ir In
dija. Pastaruoju metu santykiai 
tarp hindusų ir mahometonų 
Įkaitino Mahometo relikvijos — 
plauko pavogimas iš vienos me
četės Kašmire. Rytų Pakistane 
mahometonai ėmė pulti hindu- 
sus, kurie masiškai j)radėjo bėgti 
Indijon. Hindusai gi ėmė pulti 
mahometonus Indijoj.' Kaikurio- 
se vietose prie hindusų prisidėjo 
ir krikščionių grupės. Oficialiai 
skelbiama, kad tai religinės ko
vos, tačiau faktiškai jos yra poli
tinio ir ūkinio pobūdžio — dviejų 
kraštų interesų susidūrimas.

JAV likusieji du lakūnai iš nu
šauto rytinėj Vokietijoj lėktuvo 
po 18 dienų tardymo grąžinti.

Zanzibaro vyriausybė veja ang
lus lauk. Leidžia palikti tik gy

dytojams. Laivų inžinieriai ir ka
rininkai turi išvažiuoti ligi ba
landžio 1 d.

Ženevoj prasidėjo 120 kraštų 
konferencija, kuri truks 3 mė

nesius. Čia susirinko “turtingos” 
ir “neturtingos” tautos. Pastaro
sios nori susitarti su turtingomis 
dėl nuolatinės pagalbos. Yra pro
jektų sukurti naują tarptautinę 
prekybos instituciją. Bolševikai 
rusai save priskaito prie turtin
gųjų klasės, ir ši kartą pilnai pa
rėmė “kapitalistus” amerikie
čius, kurių atstovas ragino netur
tinguosius daugiau dirbti, o Nige
rijos atstovas tučtuojau atkirto:, 
“mes dirbame kietai, bet daro
mės vis neturtingesni”.

Aiškėja vis didesnis šaltumas 
tarp prez. Johnson ir Robert 
Kennedy. Po spaudos sekreto

riaus Salinger pasitraukimo iš 
Baltųjų Rūmų tas šaltumas dar 
padidės.

Europoj auga susirūpinimas ne 
dėl nedarbo, bet dėl gausybės 

darbų, kuriems nėra pakankamai 
darbininkų. Ekonomistai norėtų 
turėti nors ir nedideli skaičių be
darbių. Ar ne keista?

Rašytojų premija Kazliškiui
Lietuvių Rašytojų Dr-jos lite

ratūros 1963 m. premija kovo 25 
d. paskirta Mariui Katiliškiui už 
jo knygą “Šventadienis už mies
to”. Vertintoju komisiją sudarė: 
J. Blekaitis, N. Mazalaitė, Pr. 
Naujokaitis. A. Nyka-Niliūnas ir 
A. Vaičiulaitis. įvertintasis auto
rius yra gimęs 1915. IX. 15. Ra

Indonezija amerikiečiams: “vel
niop su jūsų pagalba. Mes gali
me apsieiti ir be jos. Mes niekad 
nesuklupsime!” Taip raminasi 
Indonezijos prezidentas Sukamo. 
O tuo tarpu ryžių derlius nuima
mas tik gegužės mėn. Javos gy
ventojai jau dabar neturi ko val
gyti. Badas gresia dviem milijo
nam gyventojų.

Arabijos, karalius Saud atsisa
ko yur valizas sa^'šeimos ir 

kitų Įtakingų asmenų spaudžia
mas. Manoma, kad “sveikatos su
metimais” išvažiuos iš Arabijos, 
palikdamas visą valdžią princui 
Feisalui.

Prancūzijos buvęs premjeras
Faurė Maskvoje susitiko su N. 

Chruščiovu. Tai tas pats Faurė, 
kuris prieš kiek laiko lankė Ki
niją ir parengė dirvą Kinijos pri
pažinimui. Manoma, kad prez. De 
Gaulle nori keisti savo politiką 
su Rusija bei pagyvinti prekybi
nius mainus, nors jo politiką 
smarkiai kritikuoja buvę Prancū
zijos premjerai: Paul Reynaud ir 
socialistas Guy Mollet, ypač už 
santykių gadinimą su Amerika ir 
Anglija.*

Chruščiovas pasiuntė velykini 
sveikinimą V. Vokietijos kanc

leriui Erhardui, o sovietinė spau
da puola Vokietiją už viską ir 
kaltina už rengimąsi revanšui dėl 
paskutinio karo pralaimėjimo. 
Erhardas aiškiai pasisako laiky- 
siąsis tokios pat laetos politikos 
Rusijos atžvilgiu, kaip ir jo pirm- 
takūnas dr. K. Adenaueris.

Afrikos Somalija vėl puldinėja
Etiopijos pasienio sarg y b a s. 

Yra nužudytų ir sužeistų iš Etio
pijos pusės.

Alžerijoj vyko 71 tautos komu
nistų suvažiavimas. Rusas Go- 

farov smarkiai puolė kiniečių de
legaciją ir prašė atmesti Pekingo 
“kietąją” politikos liniją bei pa
laikyti Nikitos, vedančią i taikų 
sugyvenimą Vakarų su Rytais. 
Pranašaujama, kad po Rumuni
jos komunistų delegacijos Pekin- 
ge nepasisekimo galima laukti vi
siško rusų - kiniečių komunistų 
viešo skilimo.

Keturis metus išbuvęs Londo
ne sovietų diplomatas V. Solo

matin paprašytas išvažiuoti dėl 
jo pastangų sužinoti kaiką iš gy
nybos paslapčių.

Egipto prez. Nasseris norėtų 
aplankyti JAV prezidentą, tik 

šis vis nesusipranta jo pakviesti. 
Aplamai visi arabų valdovai no
rėtų patekti i “pažadėtąją žemę” 
ir tai prieš Izraelio min. pirmi
ninko vizitą birželio mėn.

šyti prozinius kūrinius jis pradė
jo 1932 m. įvairiuose žurnaluose. 
Stambesnieji jo kūriniai — “Se
no kareivio grįžimas”, “Prasilen
kimo valanda”, “Užuovėja”. Au
torius šiuo metu gyvena JAV ir 
reiškiasi perijodinėj spaudoj 
ypač savo novelėmis.
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PASTATYKIME PAMINKLĄ 
a.a. prof. dr. Kaziui Pakštui

1960 m. vasarai baigiantis, Čikago
je, širdies smūgio ištiktas, staiga mi
rė profesorius Kazys Pakštas. Kas jo 
nepažino, kuriems lietuviškos proble
mos buvo arti širdies?! Juk velionis 
jomis sielojosi nuo pat jaunystės iki 
paskutinės savo gyvenimo valandos. 
Jam visada buvo brangūs gimtojo 
krašto ramių artojų vaikai, negailes
tingai skriaudžiami ant šimtmečiais 
trypiamo Rytų-Vakarų vieškelio. 
Nors jis mokėjo eilę svetimų kalbų, 
tačiau dėstydamas svetimuose univer
sitetuose ir kolegijose taip pasiilgda
vo gimtosios kalbos garsų, kad ne
kartą savo kambaryje, nors prieš veid
rodį, pats su savimi kalbėdavo lietu
viškai.

Visagalio jis buvo apdovanotas mi
nių širdis uždegančiu ugningu žodžiu 
ir tik jam vienam būdingu, visada la
kios ir originalios minties sakiniu bei 
mostu. Jis visada — ir tarp savųjų ir 

didžiavosi esąs lie-tarp svetimųjų 
tuvis, kunigaikščių tautos ainis. Jis 
buvo Įsitikinęs, kad net ir maldoje 
kalbantis su Kūrėju mums geriausiai 
dera tik lietuvių kalba.

Pakštas buvo šaunus lietuvių tautos 
narys tėvynėje; gi savo aiškiu pavyz
džiu ir tvirtu patrijotišku nusistaty
mu jis ypač buvo vertingas ir reika
lingas mums atsidūrus išeivijoje. Vos 
keletą dienų prieš savo mirti jis yra 
pareiškęs, kad nieko šiame krašte ne
vertinąs, išskyrus laisvę. Kaikam ga
lėjo atrodyti, kad tai dar vienas pa
žįstamo fantasto pokštas. Bet dina
miškojo profesoriaus jautri vertybių 
skalė neklydo, nes jis jauste jautė

mums taip pavojingą nutautimo pavo
jų. Nors jis sugebėjo savyje suderin
ti ramų Augštaitijos kaimą su triukš
mingu šio kontinento gyvenimu, ta
čiau jo vidus visada spindėjo Vakarų 
kultūros pačiomis gražiausiomis ver
tybėmis. Jis niekada nepasidavė šio 
kontinento “brainwashing” procesui. 
Dar daugiau. Vos keletą dienų prieš 
savo mirti, jis visu rimtumu Įspėjo 
ir mus prieš ŠĮ pavojų. Šis Įspėjimas, 
duotas 1960 m. Ateitininkų Federaci
jos kongreso vakarienės metu Čika
goje, yra jo tautinis testamentas, pa
liktas mums su giliu ir sielvartingu 
jo prašymu, kad mes neišmainytume 
savo dvasinių vertybių “už trupinį 
aukso ar gardaus valgio šaukštą”.

Tokio tai Pakšto mirtingųjų palaikų 
vieta šv. Kazimiero kapinėse, Čikago
je, lig šiol dar nepažymėta nei kuk
liu paminklu. Džiugu, kad Detroite 
jau veikia komitetas, kuris rūpinasi 
tokio paminklo pastatymu. Jį sudaro 
kun. Br. Dagilis, dr. inž. L. Bajorū
nas ir inž. J. Mikaila. Didesnėse kolo
nijose jo paprašyti asmenys jau ren
ka aukas šiam reikalui. Paremkime 
ši vertingą užsimojimą. Juk velionis 
savo plačia ir šakota veikla visada 
tetroško vieno dalyko: kad laisva Lie
tuva būtų jaukiu kampeliu visiems, 
kasdien šviesėjantiems jos vaikams.

Visi, norintieji savo auka prisidėti 
prie prof. dr. Kazio Pakšto amžinojo 
poilsio vietos papuošimo paminklu, 
savo aukas prašomi įteikti rinkėjams 
ar pasiųsti tiesiai: Pakštas Fund, 
c/o J. Mikaila, 16870 Stoepel, De
troit, Mich. 48221, USA.

Vyt. čižauskas

Visi politiniai veiksniai yra ly
dimi Sizifo nedalios, nes kasmet 
ritina sunkų akmenį į laisvės ži
dinį augštame kalne, bet per iš
tisą šimtmečio ketvirtį nepavyko 
tikslo pasiekti. Korinto karalius 
buvęs dievų nubaustas už klastą, 
mes gi esame politinės klastos 
aukos. Sizifas esą įskaudinęs die
vus, o lietuvių tautos pavergėjas 
ir klastingas Lietuvos valstybės 
griovėjas įskaudina kiekvieną, 
kuris nori laisvėje gyventi.

Kova dėl laisvės patikrina ko
vojančių jėgas. Kovotojai, nema
tydami darbo vaisių, ima siaurin
ti barą, pasikliauti laiko tėkme, 
lyg šios pareiga būtų apardyti pa
vergėjo galybės pamatus paverg
tiems išlaisvinti. Ši galvosena 
mus vedė į du klystkelius: pasiti
kėti kitais, manyti, kad vakarie
čių didžiųjų valstybių uždaviniai 
sutampa su mūsaisiais ir lūku
riuoti atliekant tik paties gyveni
mo primestus uždavinius. Iš veik
liosios kovos pamažu imame 
trauktis į neveikliųjų pasiprieši-

Vasario 16 gimnazijos statybai 
reikalinga skubi pagalba

Lietuvių ginfeazijai Vbkietijoj 
statomas naujas klasėms pasta
tas, kuri norima užbaigti iki š. 
m. rudens. Tik stogo betrūksta. 
Pastatas kainuos iš viso 800.000 
DM. Vokiečių vyriausybė davė 
500.000 DM, lietuviai, išsiskirstę 
po platųjį pasaulį, iki šiol suau
kojo 100.000 markių, bet dar 
trūksta 200.000 markių arba $50. 
000. Gimnazija šaukiasi į viso pa
saulio lietuvius, skelbdama vajų 
š.m. kovo, balandžio ir gegužės 
mėnesiais šiai sumai sukelti. Be 
to, gimnazija išsiuntinėjo aukų 
lapus rėmėjų būreliams ir orga- daug laiko sugaištu — daugiau

sia rėmėjai savo Įnašus atsiunčia 
paštu arba paimu pripuolamai 
susitikęs. Dabar, ryšium su va
jum, gavęs aukų lapą, prašau vi- 

Laukiama, kad atvažiuotų pats sus lietuvius, kurie nori paremti 
gimn. direktorius to vajaus vyk- Vasario 16 gimnazijos statybą, 
dyti. Suprantama, kiekvienas mū- atsiųsti savo auką šiuo adresu: 
su turime savo reikalų užtenka- P. Lelis, 325 Seaton St. Toronto 
mai, o laiko visiems trūksta. Bet i 2, Ont. Inž. P. Lelis

galime prisidėti* prid gimnazijos 
statybos parėmimo neatimdami 
sau laiko ir nepridedami sau nau
jo rūpesčio, o visai paprastai, Įdė
dami savo auką (banknotą ar če
ki) į voką ir pasiųsdami aukų rin
kėjui nurodytu adresu.

Daugelis lietuvių remia tą 
gimnaziją pastoviai per rėmėjų 
būrelius, kiti duoda vienkartinę 
stambesnę auką, bet aplamai V as. 
16 gimnazijos rėmimas iš Kana
dos nėra pakankamas.

Aš renku aukas tai gimnazijai 
jau 14 metų ir nepasakysiu, kad

nizacijoms. Kovo mėnuo jau pra
ėjo ir dar negirdėti, bent Kana
doje, kad kas imtųsi iniciatyvos 
platesniu mastu ši vajų vykdyti.

nimo barą, kuriame jau nebūtinas tolo neatstoja 
visų jėgų, visų priemonių suderi
nimas, nebūtinas planingas prieš- 
puolis. Tai ženklas, kad savo vei
dą mes nugręžiame į praeitį, pa
simetame dabartyje, o ateitis 
gaubiama, mūsų akimis žiūrint, 
jau sunkiai nusakomų, tamsių še
šėlių. Veiklieji kovotojai tampa 
budėtojais, kurie neretai pasime
ta mažmožiuose. Mes nesame pa
lūžę dvasioje, bet sunykę veiklo
je. šiame tarpsnyje neužtenka 
kalbėti apie šventą Lietuvos lais
vinimą, bet metas prabilti apie 
tikslingą politinę veiklą laisvini
mo bare.

Kiekvienas politinis veiksnys 
turi savo nuopelnų, tačiau jie sa
vo veiklos sukakčių minėjimais 
nepraskins kelio išeiti iš nūdie
nio pasimetimo. Savo vėliavne
šiams esame dėkingi už praeities 
bandymus, tačiau iš jų laukiame 
naujų polėkių, kurie būtų neat
siejami nuo pavergtosios lietuvių 
tautos tikrovės.

Mūsoji diplomatija
Lietuvą pavergus, mūsoji dip

lomatija, plačiąja žodžio prasme, 
pergyveno gniuždančius smūgius. 
Atstovybių rūmai daug kur atite
ko skirtingais būdais krašto pa
vergėjui. Finansiniai šaltiniai žy
miai susiaurėjo. Politinė raida 
m u s ą j ą diplomatiją išretino, 
daug kur jų teises susiaurino. 
Kaikur teliko mūsų diplomatų 
pavardės, tačiau nepažymint at
stovaujamo krašto, kitur visai iš
brauktos iš diplomatinio korpu
so žinyno. Net ir tie kraštai, ku
rie pripažįsta Lietuvos valstybę, 
diplomatų įpėdiniams nebepripa- 
žista Įgalioto ministerio teisių.

Mūsoji diplomatija žymiai iš
retinta, tačiau ji žymiai pralen
kia kitus lietuvių politinius veiks
nius savo pareigūnų skaičiumi, 
kurie, būdami pareigose, nėra 
verčiami iš šalies užsidirbti kas
dieninę duoną.

Mūsų diplomatijos uždaviniai 
šiuo metu visai pakitėję. Nepri
klausomos Lietuvos, plačiąja žo
džio prasme, diplomatai svetur 
atstovavo Lietuvos valstybei, gy
nė jos politinius reikalus ir glo
bojo valstybės piliečius. Pokario

metu ankstyvesnieji uždaviniai li
ko šalutiniais, o Lietuvos valsty
bės atkūrimas tapo jų pagrindi
ne pareiga. Ar per ilgą Lietuvos 
pavergimo tarpsnį jai pavyko su
rasti savo kelią, sukurti Lietuvos 
laisvinimo planą, kuris būtų vyk
domas pasitelkus atskirų sričių 
žinovus? Vargu ar mūsų diploma
tija ėjo šiuo keliu.

Lietuvos valstybingumo 
liepsnelės palaikymas

Mūsų diplomatai pasirinko 
skirtingus kelius. Vieni tūno te- 
sitenkindami siauru svetimųjų 
rateliu, kiti protarpiais daro ne
toli siekiančius pereiškimus sa
vajai spaudai. Veiklesnieji atsto
vauja valstybei priėmimuose, jos 
reikalais daro diplomatinius žy
gius ir Įsijungia visuomeninėn 
veiklon.

Mūsų diplomatų visuomeninė 
veikla yra susieta su kaikuriais 
pavojais. Lietuvos valstybingu
mo puoselėjimas yra vertingas, 
tačiau savo vietoje ir savo metu. 
Politinė išeivija dar pakankamai 
budri ir vargu ar pasigenda daž
nų patrijotinių kalbų, kurios iš

jos, vadovėliai, veikalai, žemėla
piai, jei organizuotai nekovosi
me, ateityje bus dar labiau nusė
ti šališkomis ir klaidinančiomis 
informacijomis.

Žygis kultūriniame bare
šiuo metu politinė veikla daug 

kur yra Įšalusi. Vienos įtakingos 
valstybės užsienio reikalų minis
terija gyrė jau mirusį mūsų at
stovą: “jis puikus, nes mūsų ne
trukdė”. Jei kaikurios užsienio 
reikalų ministerijos ir leidžiasi 
“trukdomos”, negalime pasi
džiaugti pasekmėmis. Mes turime 
politiškai budėti, tačiau politinei 
kovai reikia panaudoti visas prie
mones. Mūsų diplomatijos užda
vinys — kreipti dėmesį ne tik į 
ministerijų pareigūnus, bet ir Į 
kultūros srities darbuotojus. 
Glaudūs santykiai su socialinės 
srities mokslininkais, rašytojais, 
menininkais, muzikais, žurnalis
tais gali būti našesni už pokal
bius su ministerijų valdininkais. 
Ši svarbi sritis, deja, palikta at
skirų asmenų gerai valiai. Rašy
tojas St. Zobarskas, varganai pra-

nų pairijoumų Kainu, Kurios is j dėjęs ir jau keturiomis knygomis 

stiprinancių veiksmų. Ta išeivija ■ šytojus, atliko dideli darba. Jis 
ryžtingai velke musų atstovybrų I yra ne tik kultūrinis, bet ir po- 
reikalu net neturėdama pakanka- i litinis.
mų žinių apie atitinkamų mūsų! mūs diplomatai negali tuščio- 
atstovų darytus žygius bei jų is-|mįs rankomis pradėti su kitu

PANAMOS KANALAS IR POLITIKA

Panamos kruvini įvykiai pasi
baigė (bent kol kas), bet jų pasė
kos, jų reikšmė bei Įtaka P. Ame
rikai darys daug nemalonumų. 
Panamos prezidentas Chiari, savo 
piliečių nuotaikos spaudžiamas 
nori Panamos kanalo sutartį re
viduoti Panamos naudai. Gal tai 
ir būtų teisinga, bet Vašingtonas 
turi pagrindo įtarti, kad Panamos 
vyriausybė nori iš viso minėtą 
sutartį nutraukti arba... Pana
mos kanalą nusavinti, kaip kad 
Egiptas'padarė su Suezo kanalu. 
Amerikiečiai kanalą iškasė, įren
gė, įdėdami didelius kapitalus. 
Be JAV kapitalo Panama nebūtų 
to kanalo turėjus, o dabar nusa
vinti svetimą turtą tai yra stipri 
pagunda, bet pagunda — tai ne 
būtinai teisybė ...

Per riaušes kanalo srityje yra 
žuvę pora amerikiečių ir 6 pana
miečiai studentai. Yra manančių, 
kad amerikiečių karinė komanda 
turėjusi ne kulkomis, o ašarinė
mis bombomis malšinti riaušinin
kus, bet pirmas kulkas į ameri
kiečius paleido panamiečiai...

P. Amerikoje JAV “imperializ
mas” nėra populiarus, tad nacio
nalistai ir komunistai tuos šešis 
amerikiečių “imperialistų” nu
šautus panamiečius studentus pa
darys amerikinio “imperializmo”, 
amerikiečių kapitalistų žiaurumo 
aukomis, kankiniais, laisvės did
vyriais. Dabar ant mūro sienų P. 
Amerikos miestuose ir mieste
liuose atsiras daugiau propagan
dinių kurstomųjų plakatų “Mu- 
eran los yanquis” — mirtis jan
kiams! Kas seka P. Amerikos 
spaudą, tas žino, kad tokių pla
katų buvo ir iki šiol, bet dabar jų

bus daugiau. JAV ir P. Amerikos 
santykių atžvilgiu Panamos įvy
kiai yra nemalonūs, nelaimingi, 
juo labiau, kad amerikiečiai var
gu bepajėgs tinkamai reaguoti į 
savo priešų propagandinius puo
limus.

Komunistai seniai dirba P. 
Amerikoje prieš vadinamuosius 
“jankius”, jie įtaigoja, kad Ame
rikos kapitalas norįs visą P. Ame
riką pavergti, atimti politinę ne
priklausomybę, kad galėtų P. 
Amerikos tautas negailestingai 
išnaudoti. Be to, ateistiniai ko
munistai baugina P. Amerikos 
katalikus, kad karingasis “jan
kių” protestantizmas planuojąs 
sunaikinti katalikybę. Protestan
tų misijų netrūksta P. Amerikoje, 
kurios tautos yra karštos, jaus
mingos, tad atkaklių JAV priešų 
tarpe yra nemaža ir katalikų ku
nigų. Komunistai pažįsta P. Ame
rikos žmonių charakterį ir savo 
propagandą puikiai pritaiko vie
tinių žmonių nuotaikai: jie net iš 
ateistų laikinai pasidaro kataliky
bės gynėjais! Karšto tempera
mento žmonės greičiau patiki 
propagandai, negu šiauriečių tau
tos.
. P. Amerika yra, aplamai imant, 
turtinga, bet turtų paskirstymas 
ir ypač gyvenimo lygis yra ne
toks. kaip š. Amerikoje: greta di
delės prabangos — didelis skur
das, todėl tokiose šalyse komu
nistai ir revoliucijos kyla nebūti
nai tolimų valstybių (Rusijos, Ki
nijos) pakurstomos: revoliucijos 
gimsta ir bręsta vietos sąlygomis. 
Panamiečiai, palyginti, gerai gy
vena: jiems kanalas duoda ir dar
bo, ir pajamų, tad riaušės kilo

daugiau iš nacionalistinių ambi
cijų, negu iš revoliucinių aspira
cijų, o komunistai visada mėgsta 
remti maištus, riaušes, neramu
mus ir “gaudyti žuvis drumstame 
vandenyje”. J. Gobis

davas.
Kaikurių diplomatų nusigręži

mas nuo politinės išeivijos, kaip 
ir perdėtas Įsijungimas visuome- 
ninėn- veiklon, yra du kraštutinu
mai. Diplomatai elgiasi pridera
mai, ka išskirtinomis progomis 
tinkamai atstovauja valstybei ir 
palaiko tautinį bei valstybini nu
siteikimą. Tačiau jų pagrindinis 
uždavinys — kreipti dėmesį ne 
tiek Į savuosius, kiek i laisvinimo 
ugnelės palaikymą ir Lietuvos 
vardo gynimą , svetimuose kraš
tuose.

Lietuvos vardo gynimas
Visų, o ypač mūsų diplomati

jos, uždavinys — svetur ginti 
Lietuvos nepriklausomybę, kovo
ti dėl jos atstatymo ir saugoti 
Lietuvos vardą nuo pažeidimų. 
Šioje srityje būta daugelio ban
dymų, tačiau nedaug ištesėta. In
formacijos ir propagandos srity
je užkaišiojam atsitiktines spra
gas, tačiau nesugebėjome pasi
naudoti svetur esančiomis progo
mis. Diplomatijoje ypač ryškus 
rėmimasis tolimą praeitimi, nau
dojimas teisinių’teigimų ir per- 
mažas atsižvelgimas i lietuvių 
tautos nūdienią dalią. Primini
mas sudarytų sutarčių ir jų su
laužymas iš Maskvos pusės poli
tiniam pasauliui yra gerai žino
mas ir, gaila, vakariečiuose jau 
mažai veiksmingas ginklas, ypač 
jį atsiėjus nuo dabartinės lietu
vių buities. Neturiu pagrindo 
teigti, kad mūsoji diplomatija 
atsidėjusiai seka, studijuoja lie
tuvių tautos nedalią ir būdingus, 
dėmesį atkreipiančius duomenis 
panaudoja mūsajai kovai.

Nemažų mūsų diplomatijos pa
stangų prašosi klaidingų tvirtini
mų svetimuose šaltiniuose atitai
symas. Vien šiam darbui kiekvie
name krašte reikalingas didelis 
apdairumas, nuovoka ir stipri or
ganizacija, kuriai pritiktų vado
vauti mūsų diplomatams. Ši spra
ga privertė net organizacijas kiš
tis, skelbtis, bet nieko nepada
rius nutilti. Net pavienių asme
nų, pvz. Jasiaus, kreipimasis į 
sen. Thomas J. Dodd dėl žemė
lapiuose padarytų klaidų davė 
teigiamų vaisių, šios srities dar
bą tinkamai organizavus, laimėji
mai būtų didesni. Enciklopedi-

Bayreuth. — Didelį pasipikti
nimą vokiečiu visuomenėje su
kėlė amerikiečių įgulos karinin
kas G. M. Verner, kuris nužudė 
18 m. Uršulę Schamel ir jos pa
laikus išmėtė dalimis įvairiose 
vietose. Karininkas teisinasi tuo 
momentu buvęs pamišęs.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

kraštų kultūrininkais. Šiai veiklai 
reikalingas pasiruošimas, apgal
votas toliau siekiantis planas, ku
riam vykdyti pasitelktini mūsų 
kultūrininkai.

Mūsų diplomatijos laukia dide
li darbai, kurie prašosi irikiuoja- 
mi i jos veiklos toliau siekianti 
planą, kurio vykdymui turėtų at
sirasti rėmėjų ir lėšų.

Naujasis Kanados imigracijos ir 
Gimęs 1922 m. prancūzų šeimoj 
javo socialinius - ekonominius mokslus Lavalio, McGill," Liuveno ir 
Cambridge universitetuose. Profesorius Lavalio un-te nuo 1950 m.

pilietybės min, Renė Tremblay. 
Luceville, Kvebeko prov. Studi-

Revoliucinė ukrainiečio kalba Kanados senate
Kvebeke kilęs tautinis prancū

zų sąjūdis ateina su naujais rei
kalavimais. Jaunieji, pilni įkarš
čio, reikalauja nepriklausomybės 
Kvebeko provincijai. Kvebeko 
intelektualai ir ekonominiam gy
venimui vadovaujanti grupė rei
kalauja Kanados prancūzams ly
gių teisių su anglais, o Kvebekui 
kultūrinės ir ekonominės laisvės: 
tvarkyti savo kultūrinį gyvenimą, 
mokyklas, vidaus reikalus, natū
ralinius gamtos turtus bei ištek
lius, mokesčius, paliekant feder. 
valdžiai užsienio politiką, gyny
bą ir muitus (tojo grupė, atrodo, 
laimės ir prives prie Kanados 
konstitucijos pakeitimo). Trečio- lietybę, jis prabilo bene pirmą 
ji grupė — Kvebeko ūkininkai, kartą į senatorius savo gimtąją 
darbininkai ir dalis Įvairiose pro- kalba — ukrainietiškai, pareika-. 
vincijose užimančių geras pozici- lavęs ir gavęs trikalbi stenografą. 
jas asmenų širdimi pritaria sąjū- Jis rėmėsi įstatymu — “Canadi- 
džiui, bet pasitenkina vien lygių Į an Bill of Rights”, kuris užtikri- 
teisių prancūzų kalbai ir kultūrai j na pilną teisių lygybę visiems » V • • vr 1 *1 * V • w
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smuiko stygas ir pradėk groti sa
vo melodiją; grok ją gatvėj, 
smuklėj, bažnyčioj, minioj. dar
niu akordu, kol tavo melodiją 
kartos ir gatvės, ir smuklė, ir baž
nyčia, ir minios.”

Trečiosios jėgos balsas
Senatorius ukrainietis Hon. 

Paul Yuzyk 1964 m. kovo 3 d. 
paėmė smuiką į rankas senate. 
(Speech from the Throne Motion 
for addresses in reply). Kalbėda
mas apie Kanados vienybę ir pi-

pripažinimu.
Tasai sąjūdis Įsiūbavo gana ra

miai anglų vairuojamą ir i konfe
deracijos šimtmečio pabaigą be
plaukianti Kanados gyvenimą.

Otavos pozicija
Otava, siekdama pusiausvyros, 

sudarė karališkąją dvikultūrišku- 
mo ir dvikalbiškumo komisiją. Ji 
tyrinėja problemą ir apklausinė- 
ja visuomenę. Valdinėse, ekono
minėse, visuomeninėse pozicijo
se i visus vicedirektorių, -minis- 
terių, -pirmininkų postus skubiai 
skiriami prancūzai kanadiečiai. 
Dvikalbiai turi pirmenybę, o vien 
angliškai kalbantieji valdžios tar
nautojai lanko jiems ruošiamus 
prancūzų kalbos kursus. Tuo tar
pu abu dvikalbiškumo komisijos 
vadovai (Carlton un-to rektorius 
Dunton ir žurn. Laurendeau) gau
na grasinančių laiškų ir iš pran
cūzų, ir iš anglų.

Duetas ir trio
Kai duetui derinant stygas ir 

trečiasis smuikas nedrąsiai atsi
liepė, abu vyresnieji broliai lie
pė jaunėliui — etninėms gru
pėms — nutilti ir paklusniai at
versti pirmųjų duetui gaidų la
pus. Jie tarė/“Neverk, jaunėli, 
ašaros nepadarys tavęs muzikan
tu; pirmiausia suderink savo

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS
♦

R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 

IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.
MŪSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS, pvz., naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevroletas tik $2.298,85. Įmo
kėjus $298,85, balansas $18,72 Į savaitę. 2 metų arba 24.000 mylių garantija.

BOLTON
ALBION

TORS

401HWY
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namą tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, Į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:

Kanados piliečiams, kur jie be
būtų gimę, ir pareiškė viltį, kad 
bus eliminuota antros rūšies pi
lietybė neanglų. ir neprancūzų 
tautybės žmonėms. Savo teigimus 
jis parėmė statistiką. Nuo 1867! 
m., t.y. nuo konfederacijos įkūri
mo padėtis pasikeitusi. Iš 4 pro
vincijų su 3,5 milijonų gyvento
jų, kuriuos sudarė anglai, pran
cūzai, indėnai ir eskimai, Kana
dos kolonija išaugo i 10 provinci
jų su 19 mil. gyventojų laisvą, 
demokratišką, daugiakultūrinį 
kraštą. Suprantama, kad kaiku- 
rie politiniai bei tautiniai reika
lai išaugo iš siaurų rėmų, ir rei
kia jieškoti naujų sprendimų. 
Kad ir labai populiari šiandieną 
statistika, tačiau nei Kanados is
torikai, nei politikai, nei naujau
sias tautinis sąjūdis ja nesivado
vauja, nors ji reikšmingai bylo
ja-

Statistiniai duomenys
Pagal visuotinio surašymo duo

menis, 1901 m. buvo: anglų 57%, 
prancūzų 31%, visų kitų tauty
bių 12%. 1961 m. — anglų 44%, 
prancūzų 30%, o trečios tauty
bių grupės jau 26% arba 5 mil. 
ŠĮ trečią elementą sudaro: vokie
čių 5,8%, ukrainiečių 2,6%, ita
lų 2,5%, olandų 2,4%, skandina
vų 2,1%, lenkų 1,8%, indėnų 
1,1%, žydų 1,0% (suminėtos 
stambiausios grupės). Lietuviu vi
soj Kanadoj yra 27.829 arba Šeš
tadalis nuošimčio.

Kanados gyventojai Įvairiose 
provincijose:

Britų (anglų, škotų, airių, vel
šų) N. Found!. — 94%, Prince 
Edw. Island — 80%, N. Scotia — 
71%, B. Columbia — 61%, Onta
rio — 60%, N. Brunswick — 55 
%. Alberta — 45%, Manitoba — 
43%, Saskatchewan — 40%.

Prancūzų: Quebec — 81%, N. 
Brunsw. — 40%, Ontario — 10 
%, Manitoba — 9%, Sask. — 7 
%, Alberta — 6%.

III grupė — visos kitos tauty
bės: Saskatchewan — 53%, Al
berta — 49%, Manitoba — 48%, 
Ontario — 30%, B. Columbia — 
30%.

dos vyriausybės apgyventi ir kul- 
tyvuoti milžiniškus tuščius plo
tus ir prisidėti prie krašto orga
nizavimo.

Ukrainiečiai mokyklose 
ir valdžioje

Apie šios III grupės įnašą Į Ka
nados gyvenimą nemini krašto 
istorikai ir visuomenei jis nėra 
žinomas. Tik Manitobos provinci
jos valdžia davė lėšų per “Histo
rical Society” 1946 m. paruošti 
istorines studijas apie Įvairių 
tautybių Kanadoje Įnašą Į Kana
dos kultūrą (ukrainiečių ir žydų 
studijos jau išspausdintos, lenkui 
islandiečių, menonitų ir kitų jau 
paruošti rankraščiai). Pvz? ar 
daug kas žino ukrainiečius bur
mistrus: Winnipege, Edmontone, 
Windsore, Kenoroj ir daugelyje 
mažesnių miestų? Parlamentų 
narių ukrainiečių yra Manitoboj? 
Saskatčevane, Albertoj ir Onta
rio; ministerial — Sask., Man., 
Ontario, Albertoj; keli fed. par
lamento nariai, I fed. valdžios 
ministeris, 3 senatoriai, — iš vi
so 74 parlamentarai ukrainiečiai. 
Ukr. kalba ir literatūra dėstoma 
Saskatūno, Manitobos, Albertos, 
Toronto, Montrealio ir Otavos 
universitetuose. Ukrainiečių kal

yba, kaip laisvai pasirenkama, 
Įvesta Sask., Man. ir Albertos 
gimnazijose (High School). Perei- 
toj sesijoj parlamentas Įstatymu 
Įsteigė ukrainiečių poeto T. Šev
čenkos fondą. Paminklas jam pa
statytas 1961 m. prie Manitobos 
parlamento rūmų. Senatorius P. 
Yuzyk padeklamavo laisvės, ly
gybės ir brolybės dainiaus eilė
raščius ukrainietiškai parlamen
te.

Ne dvi, bet daug 
kultūrų

Sen. Yuzyk visai teisingai kriti
kavo dvikalbiškumo komisiją. 
Kodėl gi tik dvi kultūros? Indė
nų ir eskimų radom čia ir jie te
begyvena; net britų grupė yra 
daugiakultūrė: anglų, škotų, ai
rių, velšų, o kur visos kitos? Jei 
iškeliamos tik dvi, paneigiamos 
visos kitos. III grupė atsiduria 
posūnių rolėj. Tai nepatarnauja 
vienybei ir prieštarauja konstitu
cijai. 1963 m. geg. 16 d. parla
mentinėj sosto kalboj pasakyta: 
“Mūsų valstybė semia stiprybę ir 
gauna charakterį iš Įvairių kultū
rų, kurių žmonės atvyko iš Įvai
rių kraštų kurti Kanados, kokią 
mes turime šiandieną. Didingą 
Kanadą sukurti galėsime ne uni
formiškumu, bet tik nuolatiniu 
Įvairumu”.

Jeigu dvikultūriškumas būtų 
pilnai įgyvendintas iki dviejų 
tautybių koegzistencijos, tada iš 
visų kanadiečių būtų reikalauja
ma pasidaryti arba anglais, arba ., 
prancūzais. Tas tikrai neįmano
ma, nes tautybė yra kilmės, krau
jo dalykas, ne pasirinkimo. Tai 
prieštarautų demokratijos prin- 

jcipui. Kaip savo kalboje yra pa
žymėjęs opozicijos vadas senato-

Kanada šiandieną yra mažumų rius Brooks: “... ką mes bedary- 
kraštas. Tik indėnai ir eskimai < tume, iš prancūzo nepadarysime 
gali sakyti, kad tai jų gimtasis anglo, nei iš anglo — prancūzo.
kraštas, kuriame jų protėvių il
gus amžius gyventa, kol čia imi
gravo prancūzai ir anglai. Kiti 
europiečiai buvo pakviesti Kana-

bet mes galime abu padaryti ge
rais kanadiečiais. Tas pats ir su 
kitom etninėm grupėm — mes 

(Nukelta į 6 psl.)
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e Šeimos židinys
Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENE

SUKILIMAS PRIEŠ AUTORITETĄ 
AR JO STOKA?

DR. A. ŠIDLAUSKAITĖ

Pa vasario darbai namų sodeliuose
V. ŽIEMYS-ŽEMECKAS

Autoritetas galima aptarti kaip po
litinėje ar socialinėje srityje pasižy
mėjusi asmenybė. Autoritetas gali 
būti įgaliotas, išrinktas ar savo pra
našumu augštos pozicijos atsiekęs 
žmogus. Esminė autoritetingo žmo
gaus savybė yra galia ir kompetenci
ja arba abi šios savybės drauge. Tų, 
virš kurių ši asmenybė yra iškilusi, 
natūrali pareiga yra jai reikšti pa
garbą ir klusnumą.

AUTORITETO ŠAKNYS
Autoriteto apraiškų užtinkama ir 

gyvūnų pasaulyje. Kur yra “bend
ruomenės” gyvenimo ženklų, ten ran
dama ir tvarkos pėdsakų, atseit val
džios, kompetencijos — paklusnumo. 
Skruzdžių ir bičių pasaulis duoda vie
ną gražiausių bendruomeninio gyve
nimo pavyzdžių.

Be abejonės, lengva argumentuo
ti, kad toji “socialinė” sąranga yra 
instinktyvi ir negali būti lyginama 
su sudėtinga ir labiau išvystyta žmo
gaus pasaulio santvarka. Tiesa, ji yra 
perdaug pastovi ir tikslinga palygi
nus su mūsiškąja. Žmogaus socialinė 
bei politinė tvarka yra pajungta, 
kaip ir pats žmogus, nuolatinei rai
dai. Žmogus yra ne vien gamtos kū
rinys, bet ir savo likimo kalvis. Kaip 
ir kiekvienas kitas gyvis, žmogus pra
džioje yra bejėgis, net labiau bejėgis, 
negu betkuris kitas gyvūnas. Jis at
eina pasaulin palenktas gamtos tvar
kai. Dėlto jis priklauso nuo vyresnio
jo — motinos ar tėvo — pagalbos. 
Kaip ir žemesnieji kūriniai, taip ir 
žmogus kūdikis ar vaikas nedispu
tuoja vyresniųjų autoriteto bei kom
petencijos, nesipurto paklusnumo.

Skirtumas tarp žmogaus ir gyvū
no, net ir biologinio patvarkymo 
plotmėje, yra aiškus. Gyvūnų “bend- 
ruomenės” organizacijoje nėra pakai
tos iš kartos i karta. O jei ji ir vyks
ta evoliucijos prasme, tai tik kaip 
rūšys, klasės ir paskiri individai. Gy
vūnai tėra nesąmoningos šio vyksmo 
dalys. Jie yra bejėgiai suvokti, Įver
tinti šią evoliucijos eigą, žmogus gi 
yra apdovanotas įžvalgumu; dar vai
kas, ir tai visai jaunutis, pastebi sa
ve ir kitus, kurie viską gali, viską 
turi, viską žino... Jis aptaria skirtu
mą tarp savęs ir suaugusių, tarp tė
vų, giminių, kaimynų. Neilgai teuž
trunka iki jo pasąmonėje pradžioje

FIGHT
CANCER 

with a I 
check-up I 
and a I 
cheque 4

Give, Nod f
CANADIAN CANCER 

SOCIETY
Aukas galima siųsti i 

TORONTO UNIT .
443 Mount Pleasant Rd., 

Toronto

surizgę prisiminimai, vaizdai ir jų 
išgyvenimai išryškėja į aiškią sąvo
ką: čia aš, o- čia suaugęs žmogus. 
Didelių žmonių — mąsto vaikutis — 
štai tokios savybės, o mano — tokia 
pozicija; kitokia padėtis ir kitokios 
savybės.. *

Autoritetas ta prasme turi gilų bio
loginį pagrindą. Ir žmogiškoje bend
ruomenėje ši biopsichinė apraiška 
yra neišvengiama. Jei kartais pasi
taiko, kad vaikas, jaunuolis, žmogus 
neturi jokio autoriteto, pajautimo, tai 
šio reiškinio šaknų reikia jieškoti on- 
togenetinėje, atseit, ne žmonijos, bet 
atskiro žmogaus vystymosi istorijoje.

KOMPETICIJA
IR KOMPETENCIJA
Kiekvienoje socialinėje sąrangoje 

du individai vienas nuo kito visai 
nepriklausomai susiduria savo gyve
nimo kelyje. Jie siekia to paties ob
jekto savo pageidavimams patenkin
ti. Rungtynės, kova ir silpnesniojo 
išskyrimas yra neišvengiami. Iš to 
išsivysto baimė, vienas kito vengi
mas. Stipresniojo kompetencija yra 
pripažįstama iki rungtynių patirtis 
būna neužmiršta.

Taip įvairių gyvulių ir paukščių rū
šys rungiasi dėl maisto, dėl patelės.. 
Taip žmogus, pamiršęs kultūros bei 
moralės įsipareigojimus, rungiasi dėl 
pirmos vietos, dėl savo garbės poli
tinių apetitų.

Kuriuo metu ir kodėl žmogus pra
randa instinktyviai įgytą savybę pri
pažinti savo priklausomumą nuo vy
resnio, nuo daugiau galinčio? Tuo 
metu, kai jis, pradžioje nesąmonin
gai, vėliau aiškiai pastebėdamas, kad 
gali prilygti ar net pralenkti tą, ku
ris buvo jo autoritetu, kai jis buvo 
mažas, kol nedaug težinojo, kol ne
turėjo sekėjų. Tik tos gyvūnų rūšys 
išvengia rungtyniavimo dėl pozicijos 
bendruomenėje, kurių ne tik indivi
dualinės savybės, bet ir pati “bend
ruomenės tvarka” yra dėsnis, atseit, 
instinkto, o ne individualinės patir
ties išdava. Šiuo atžvilgiu nėra ge
resnės iliustracijos kaip bičių pasau
lis. Šioje sąrangoje karalienės autori
tetas yra neginčijamas. Joje išvengia
ma betkokių varžybų — kompetici- 
jos; jeigu yra pramatoma, kad gali 
gimti daugiau kandidačių į karalie
nes, pastarosios sunaikinamos prieš 
subręstant. Tik viena jų teužaugą 
valdove, kuriai nereikia nei kariuo
menės, nei ginklų: ji yra globojama, 
prižiūrima, puoselėjama, nes nuo jos 
priklauso ateinančių kartų likimas.

Ir žmonijos istorijoje, kur kilmin
gumas yra perduodamas kraujo pa
veldėjimu. niekas autoriteto, nei jo 
kompetencijos nedrįsta ginčyti. De
ja. šis visuomenės organizacijos bū
das galima laikyti tiktai isteriniu pa
liki’:.". Y? Ilk zoologiškai iškilesnių 
gyvulių rūšyse, bet ir demokratiškoje 
žmonijos socialinėje tvarkoje autori
teto pripažinimo reikia jieškoti bręs
tančio individo kompetencijoje. Tik 
jaunutis kūdikis yra biologiškai pa
lenktas motinai ir suaugusiam. Nor
maliai besivysiąs jaunuolis pirma at
siekia kompetencijos sau lygiųjų tar
pe, o vėliau iškyla ir virš tų, kurie 
jį pralenkia amžiumi.

PRAKILNUMAS IR
MORALINIS AUTORITETAS

Paskutinė ir tai esmingai žmogiš
kiausia autoriteto savybė yra prakil
numas. ši savybė išplaukia iš vidinės 
darnos ar tvarkos. Tai yra žmogus, 
kuris iškyla virš minios, ypatingai 
kada ji praranda pusiausvyrą. Jis 
tampa patarėju, kai kiti nežino, į 
kurią pusę kreiptis, kokios išeities 
jieškoti. Jis yra žmogus, į kurį gali
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atsiremti ir skausmo priblokštas, ir 
kelio jieškantysis. Tai asmuo, kuris 
lyg švyturys, nepastebėtas šviesoje, 
sužiba, kai politinė, socialinė ar as
meninė naktis užtemdo kelią. Mora
linio autoriteto savybė yra iškilimas 
ne virš savo bendraamžių, bet virš 
gamtinių ir grynai socialinių, jo ben
draamžiams be išimties prieinamų 
apraiškų. Tai didvyris, kuris nebijo 
mirti, tai šventasis, kuris nebijo siek
ti idealo, pralenkiančio apčiuopiamą 
realybę, tai išminčius, kurio intuici
ja panaudoja praeities patirti atei
ties Įvykių eigai aptarti.

TRUMPAI: biologinis ryšys yra ne
sąmoningas ir pagristas gyvybės iš
laikymo ir jos puoselėjimo dėsniu. 
Jis yra būdingas jauniems vaikams 
ir, istoriškai, kraujo dinastijoms. Be
sąlyginis priklausomumas ir vergiš
kumas apibūdina tą santyki. Psicho
loginis autoritetas yra pagristas pro
tiniu pajėgumu ir profesine kompe
tencija. Sekėjuose šis autoritetas su
kelia pagarbą. Moralinio autoriteto 
savybė yra dvasinės dorybės. Sekė
juose jos pažadina susižavėjimą, mei
lę, atsidavimą.

VAIKAS SIU DIENU 
ŠEIMOJE
Šeima be šaknų. Tėvai vos 

per 20 metų peržengę. Patys 
dar tebesidairo atramos, ideolo
giškai pasimetę ... Senelių, vy
resniųjų ir jiems reiškiamos pa
garbos taip pat nėra. Be to, pa
sitaiko šeimoje paauglių, — jei 
ne savųjų, tai samdytų auklių 
pavidale, kurie jaunučio vaiko 
akims atrodo suaugę ... Kol 
vaikas tebėra mažas, maždaug 
iki 3 metų, nėra vargo. Jis tik
rai jaunai mamai yra viskas, ir 
jam mama — viskas. Jis juk ne
pajėgia dar atskirti žmogaus 
nuo daikto ar bent nud jo paties 
pareikalavimų. Bet kai tik pra
deda atskirti žmones ir suvokti 
savo padėti jų tarpe, tarp trijų 
ir penkių metų amžiaus, dar toli 
gražu jis nesusidaro aiškios są
vokos. kas toje šeimoje yra au
toritetas ir kaip visi kiti šeimos 
nariai privalo jam paklusti. 
Šiandieninėse šeimose, kur vai
kas yra vienas, planuotas ir be 
galo brangus, vaikui lengva su
sidaryti vaizdas, kad jis yra au
toritetas: jam visi turi tarnauti, 
o ne atvirkščiai.

Todėl labai nelogiška yra ma
nyti, kad vaikas sukyla prieš au
toritetą, kai jis nėra turėjęs pro
gos suvokti, ką autoritetas reiš
kia. Tėvai yra atsakingi už tą 
faktą. Jie pataikauja vaikui, bi
jo paneigti betkokj jo pareikala
vimą, nedrįsta jo sudrausti. Ne
jaugi versi mažyti nubraukti 

ašarėlę? Arba: kam čia varžyti 
vaiko laisvę ... Maisto perpildy
ta, darbo namie nedaug, moti
na pati greičiau viską atliks. Ši 
biologiška vaiko meilė gali net 
taip toli nueiti, kad tėvų akyse 
net kaimynai ir mokytojai yra 
kalti, jei jų dukra ar sūnelis yra 
nepageidaujami svečiai, nes ne
žino ribų arba nepripažįsta mi- 
nimalinių mandagumo taisyklių.

Šitaip šeimoje užaugęs vai
kas, tapęs paaugliu, natūraliai 
pasidaro našta net ir tėvams. Jo 
apetitams nėra galo; jis negali 
būti mažesnis už betkurį kitą. Jo 
socialinė kompetencija yra pa
grįsta vien pajėgumu girtis ir iš
leisti kišenpinigių daugiau už ki
tus ... Daug mamaičių ateina 
pasiskųsti vaiko nepaklusnumu, 
išlaidumu, stoka pagarbos. Sun
ku kaltinti tėvus: jie darė, ką 
galėjo, ir tai iš meilės. Bet už 
ką bausti vaiką? Iš kur ir kaip 
galėjo išmokti kitaip jausti ir 
kitaip gyventi? Jei didžiuma ge
raširdžių tėvų būtų gyvenę kur 
nors tolimame kaimo kampely
je, vaiko auklėjimo problemos 
būtų visai kitokios, o gal nebū
tų buvę jokios problemos. Ne
būtų buvę kaip lepinti. Patys 
sunkiai ir ilgas valandas dirb
dami būtų neišvengę ir vaikui 
uždėti pareigų; bent ,vaiko adu- 
lacijos — garbinimo tikrai būtų 
buvę išvengta.

VAIKAS ŠIŲ DIENŲ 
APLINKOJE
Kita gana gausi tėvų grupė 

vadovaujasi visai aiškiai sufor
muluotu socialinės tvarkos prin
cipu — vaikas turi paklusti. Tė
vai nustato dienos ir gyvenimo 
tvarką. Jie moko vaiką paklusti 
mokytojui ir kunigui, būti man
dagiu su vyresnio amžiaus ponu 
ar ponia .. . Deja. ir šios grupės 
tėvų eilėse užauga vienas kitas 
atžagareivis.

Šiuo atveju reikia prisiminti 
principą, kas yra autoritetas, 
kas yra prakilnesnis savąja 
kompetencija, šių dienų mokyk
linis jaunimas auga tokioje ap
linkoje, kuri persunkta tikėji
mu į žmonijos evoliuciją, į žmo
gaus, jei ne kūrybingumo, tai 
bent protingumo galią. Vaikas 
ir jaunuolis, perpildytas neat
rinktomis įvairių sričių žinio
mis, jaučiasi viską žinąs. Didelė 
dalis tėvų šiandieną žino daug 
mažiau už savo pamokslintus 
vaikus. Dar blogiau: vaikai pa
remia savo žinojimą kitais auto
ritetais. Pastarieji gali būti tele
vizijos “didvyriai” ar mokyto

jai, kurių filosofija yra išskaity
ta iš betkurio vadovėlio ... Tuo 
tarpu tėvai, darbo nualinti, ne
pajėgūs apsiskaityti svetima kal
ba, jaučiasi bejėgiai atremti vai
ko argumentaciją. Tėvų kultū
rinė stagnacija, stoka informa
cijos klausimais, kurie domina 
jaunimą, be abejonės, įgalina 
jaunuolį jaustis pateisintu. Dar 
liūdniau, kada vyresnioji karta 
pradeda įrodinėti tuo, kas dvel
kia praeitimi ir tai subjektyviais 
atsiminimais. Pastarieji gi šia
me krašte gimusiam ir dar tik 
dabartimi tebegyvenančiam jau
nuoliui atsiduoda" labiau kultū
riniu atsilikimu, negu pagarbą 
įkvėpiančiu vyresniosios kartos 
autoritetingu žodžiu.

VAIKAS BEDVASIAME 
VAKARŲ PASAULYJE
Lepintas nuo lopšio iki mo

kyklos, perpildytas sensacingo
mis sensualinėmis temomis mo
kyklos amžiuje, tėvų aptarnau
tas, svetimų inspiruotas, šių die
nų jaunuolis ne tik nežino kas 
yra autoritetas, bet yra įsitiki
nęs, kad tokiai sąvokai nėra vie
tos moderniame pasaulyje. Be 
abejonės, nepripažindamas tvar
kos šeimoje nei bendruomenėje, 
kurioje jis turi gyventi, šių die
nų jaunuolis, anksčiau ar vėliau, 
yra priverstas sustoti ir pagal
voti. Dažnai tas atsitinka dėlto, 
kad nepažinto ir nepripažinto 
autoriteto varžtai jį- sugrobia. 
Kitais atvejais dėlto, kad vidi
nis chaosas pasidaro nebeperne- 
šamaš. Stoka savęs disciplinos, 
nepajėgumas atsiekti gyvenime 
nieko konkretaus įsakmiai pa
rodo: nėra autoriteto, nėra lini
jos, nėra vilties į betkokj pasi
sekimą.

Taigi, nebe tėvai, bet patys 
jaunuoliai, ypatingai tie, kurie 
yra apdovanoti gabumu ir jaut
ria siela, pasijunta lyg apvogti, 
pastebi, kad jiems trūksta gyve
nimo stuburkaulio — augštesnio 
idealo. To idealo trūksta, nes 
nesutinka prakilnaus, dvasiškai 
pranašaus idealo įžmoginimo, 
moralinio autoriteto! Jaunuolis, 
kuriame yra išlikę tauraus žmo
giškumo žymių, nors jis pats ga
li būti dar labai toli nuo dva
singumo, ilgisi atramos — auto
riteto, t.y. asmens, kurio gyve
nimas yra palenktas augštes- 
niems idealams.

TĖVAS — SAVO VAIKO 
AUTORITETAS
Tėvai, kurie dar tebesivado-

Sodininkystė yra menas, kuris 
suteikia daugiausia pasitenkini
mo, nes sodininko sukurtas pa
veikslas nestovi vietoje, bet kei
čiasi su kiekvienu metų laiku, su 
kiekviena diena.

Kiekvienas sodelio mylėtojas, 
sodindamas augalą savo sodelyje, 
vaizduotėje turi susidaryti vaiz
dą, ką jis duos sodeliui, kaip jis 
atrodys šią vasarą, kitais metais 
ir po daugelio metų. Dažnas pa
daro klaidą ir pasodina augalą ne 
ten, kur jis geriausiai tiktų. Be 
didelės žalos gali tai pataisyti, iš- 
kasdamas ir pasodindamas ten, 
kur jam yra tikroji vieta. Per to
kias klaidas sodininkas mokosi 
ir tobulėja.

Sodelio vaizdas turi būti rūpes
tingai sukurtas žiūrint iš kiekvie
nos pusės, iš kiekvieno kampo. 
Kiekviena gėlių eželė, kiekviena 
žydinčių augalų grupė yra ne 
plokščias paveikslas, bet tarytum 
skulptūra, kuri turi būti pasigro- 
žėtina iš visų pusių. Medžių gru
pė sodelyje' sudaro paslaptingą 
namų alkovę, kurioje paukšteliai 
randa prieglaudą, o šeimininkas 
— nusiraminimą, poilsį po kas
dieninių pareigų ir rūpesčių.

Su pavasariu bei atbundančia 
gamta atgimsta ir sodininkas po 
žiemos letargo ir su džiaugsmu 
grįžta prie savo paveikslo kūri
mo sodelyje.

Balandžio mėn. sodeliuose yra 
begalės darbų. Vienas pirmųjų, 
tai išvalymas žiemos metu atsira
dusių įvairių šiukšlių. Rūpestin
gai išvalius ir išgrėbsčius veje
lę, reikėtų atlikti genėjimą, paša
linant išdžiūvusias ir palaužtas 
šakeles, šiuo metu yra labai svei
ka visus augalus sodelyje nuplau
ti stipria vandens srove nuo gat
vės dulkių ir fabrikų suodžių. Le
pieji augalai, kaip arbatinės ro
žės, azalijos ir pan. galima jau 
nudengti. Jiems pradėjus augti 
po priedanga, sunku atidengti ne- 
pažeidus. Tas atsilieptų ateities 
grožiui. Šiuo metu yra pats ge
riausias laikas suteikti augalams 
maisto — mineralinių trąšų pa
vidale, nes augalai balandžio pra
džioje dar vis yra apmirimo sto
vyje ir galima saugiau panaudoti 
stipresnes trąšas ir didesnį jų 

vau ja biologinės meilės princi
pu savo vaikui, viskuo perteku
siam didmiesčio prabangoje, ne
sąmoningai sugadina savo vaiką 
besaike, meile. Tie, kurie vado
vaujasi tradiciniu autoriteto su
pratimu ir moko vaiką nusilenk
ti pranašesniam kosmopolinėj 
Vakarų civilizacijoj, praranda 
Savo vaiką, nes šis, kaip ir jie 
patys, nebesusivokia, kas iš tik
rųjų yra to vardo vertas. Išva
da labai aiški: nelepinkime vai
kų! Egoizmas ir savanaudišku
mas. kuriame vaikai auga per 
"penkis ar dešimtį savo gyveni
mo metų, atkeršija tėvams jų 
autoriteto atmetimu. Neįkvėp
kime į savo vaikų galvoseną ir 
jų sąžinę jausmo, kad autorite
tas yra tik tas. kuris yra iškilęs 
dabartinėje visuomenėje — ar

SVEIKATOS KLINIKA -
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kiekį be pavojaus nudeginti veje
lės žolę, gėles ar krūmelius. Iš 
tokių stipriųjų — vertingų trą
šų yra Ammonium Sulphate — 
dirbtinė salietra — su 20% azo
to. ši trąša labai naudinga žolei 
ir nuolat žaliuojančių augalų 
stipriam augimui. Vasaros metu 
ši trąša perstipri ir nepatartina 
naudoti, šios trąšos duoti apie 
6-8 svarus 100 kvadratinių jardų. 
Šalia Šios trąšos reikia duoti kom
binuota mineralinių trąšų rūšis, 
susidedanti iš sekančios propor
cijos: 10:10:10, t.y. 10% azoto, 
lv% fosforo ir 10% potašo. Kie
kis priklauso nuo žemės kokybės 
ir svyruoja tarp 8-16 svarų 100 
kv. jardų plotui arba 80-160 vi
dutiniam sklypui — 20x50 jar
dų. Žemės supurenimas gėlių 
eželėse ir taip žydinčių bei nuo
lat žaliuojančių augalų yra taip 
pat labai svarbus, nes suteikia 
šaknims oro, kuris labai reikalin
gas sveikam jų klestėjimui. Tik 
viena reikia neužmiršti, kad mo
lio žemėje šis darbas turi būti 
atliekamas tik tuomet, kai yra 
pakankamai pradžiūvę ir nelimpa 
prie kastuvo ar šakės. Jei nori
ma pagerinti sipna sodelio veje
lė, tai balandžio pradžia yra ge
ras laikas pasėti geros rūšies žo
lių sėklų ir padengti plonu per
puvusių durpių sluogsneliu 
(apie Vz colio storio) arba gerai 
patręšusiu mėšlo kompostu iš 
grybų augintojų, šviežias mėšlas 
nepatartina naudoti, nes turi mi
lijonus gyvų piktžolių sėklų. Ne
patartinas ir paprastas juodže
mis, nes jis, būdamas sunkus, 
dažnai nuslopina lapus žolelės 
vejelėje, šiuo metu yra pats lai
kas užsakyti norimas sėklas bei 
augalus iš įvairių katalogų ir pra
dėti sėti vasarines gėles į dėžu
tes. Smėlio žemėje balandžio 
mėn. galima pradėti sodinti au
galus, nes ankstyvas sodinimas 
garantuoja.gerą augalo prigijimą 
naujoje vietoje.

Šalia šių pagrindinių darbų mi
nėtini: inkilėliai paukšteliams, le
syklos ir maži tvenkinėliai sode
lyje troškuliui nuraminti karšto
se vasaros dienose. Jie gali pri
traukti daug gražių giesmininkų 
paukštelių.

tistas, politikas, mokslo ar ki
tos srities atstovas. Jų garsas 
praeis su laiko dvasia. Tik tie iš
liks istorijoje autoritetingais 
žmonėmis, kurių ne vien visuo
meninė pozicija, bet ir jų vidi
nis gyvenimas dvelkia ne ... iš
didumu, bet dvasiniu prakilnu
mu. Šių pastarųjų savybės gali 
ir turi būti tėvų savybėmis. Vai
kai tiki tiktai į tai. ką mato. Jei
gu jie bus nuolatiniame santy
kyje su tais, kurie gyvena altru
izmu. kurie nepaliauja studija
vę, kad būtų kompetentingi pa
gelbėti savo vaikui bręsti: kurie, 
nors ir subrendę, nusilenkia ide
alui, nesvarbu kurioje aplinko
je. — neteks skųstis autorite
to stoka. Tada nejučiomis patys 
būsime autoritetu savo jaunajai 
kartai;

Lietuvis britu aviacijoje

Bėgimas į laisve ir ... mirti
Kovo mėn. suėjo dvidešimt metų, kai po 

nepasisekusio pabėgimo iš belaisvių stovyk
los Vokietijoje, kartu su kitais sąjungininkų 
karininkais, buvo sušaudytas dar Lietuvoje 
buvęs populiarus karo lakūnas kpt. Romas 
Marcinkus.

Jis buvo gimęs 1910 m., liepos 22 d. (pa
gal anglų aviacijos statistiką) Jurbarke, Ra
seinių apskrityje. 1927 m. baigė vokiečių gim
naziją Kaune, o 1929 m. — Karo Mokyklos 
XI laidą. Kurį laiką tarnavo 5-me pėstininkų 
pulke, vėliau tapo perkeltas į karo aviaciją, 
kur pasireiškė kaip gabus lakūnas ir parašiu
tininkas. Gen. Gustaičio konstrukcijos lėktu
vais “Anbo” jis su kitais lakūnais, to paties 
gen. Gustaičio vadovaujami, aplankė daugelį 
Europos valstybių.

Žymus sportininkas
Nemažiau už skraidymą a.a. Romas mylė

jo sportą — tenisą ir futbolą. Žaidė vokiečių 
KSK futbolo komandoje, vėliau buvo LFLS 
futbolo sekcijos vadovas ir Kauno Sporto Klu
bo valdybos narys. Būdamas valstybinės ko
mandos kapitonu, dalyvavo tarpvalstybinėse 
futbolo rungtynėse Estijoje, Suomijoje, Vo
kietijoje, Šveicarijoje ir Latvijoje, kur žaidi
mų metu buvo susilaužęs koją. Buvo draugiš
kas, ir daugelis Kauno miesto gimnazistų bei 
vaikų jį atsimena, kai jiems bežaidžiant jis 
niekuomet nepraeidavo nepaspyręs kamuolio 

ar nepaaiškinęs vienos - kitos žaidimų tai
syklės.

Britų aviacijoj
Prasidėjus karui, 11 Lietuvos karo lakūnų 

atsirado Prancūzijoje, jų tarpe ir R. Marcin
kus, kaip eskadrilės vadas. Po Prancūzijos 
kapituliacijos jis pasiekė Angliją ir įstojo į 
Anglijos karališkąją aviaciją. Tarnavo pir
mojoje naikintuvų eskadrilėje prie pietinės 
Anglijos krantų. Buvo apdovanotas DFC 
(Distinguished Flying Cross); be to, kaip ang
lų kartotekoje pažymėta, dar Lietuvos aviaci
joje jis buvo apdovanotas “plieninių sparnų” 
— augščiausiu pasižymėjimo ženklu. Grupės 
kapitonas A. Day savo laiške rašo: “... Ro
mas was very gallant and patriotic gentleman 
and officer”. Nors Lietuvos aviacijoje jis tu
rėjo kapitono laipsnį, anglų aviacijoje jis pra
dėjo nuo “Pilot Officer”, o* žuvusių sąraše pa
žymėtas kaip Fl. Lt.

Belaisvių stovykloj
Atrodo, toks pat draugiškas ir didelis 

sporto mėgėjas jis buvo ir belaisvių stovyk
loj Vokietijoj, kur jis atsirado po to, kai grįž
tant iš vieno skridimo į jo “Hurricane” nai
kintuvo propelerį (tais laikais dar buvo gami
nami iš medžio) pataikė žuvėdra. Jis buvo pri
verstas nusileisti į jūrą. (Taip rašo savo laiš
ke vienas jo buvęs draugas — T. Blicharz, 
dabar gyvenantis JAV). Po trijų valandų plū

duriavimo guminiame laivelyje jis buvo vo
kiečių išgelbėtas ir paimtas į nelaisvę. Jo pas
kutinio skridimo uždavinys, vienų nuomone, 
buvo vokiečių karo laivai “Schornhorst” ir 
“Gneisenau”, "kuriuos puolė kartu su kitais 
lėktuvais. Kiti savo laiškuose mini, kad jis 
grįžo iš skridimo virš okupuotos Prancūzijos.

Daug kalbų mokėjo, mažai kalbėjo
Būdamas belaisvių stovykloje jis, gal arti

miau draugavo su lenkų grupe. Mat, ta pati 
tikyba, o jis buvo gana "religingas, be to, jis 
labai nemėgo gamintis valgį; lenkai gi suti
ko už jį tai padaryti. Vienas šių buvusių jo 
“virėjų” rašo: .. .“nors laisvai kalbėjo šešiom 
kalbom, buvo gana nekalbus ir praleisdavo 
laiką skaitydamas knygas. Kalbėdamas jis vi
sada pajėgdavo įtikinti kitus savo idėjomis 
bei galvojimu. Sporte, o ypač žaisdamas sta
lo tenisą, jis žaisdavo ne dėl smagumo, bet 
dėl užsispyrimo laimėti.

Dažnai jis atrodė nuliūdęs. Aviacijos kar
totekoj minima, kad jo tėvas mirė dar jam 
jaunam esant, apie motinos mirtį sužinojo 
jau būdamas belaisvių stovykloje, o žmona, 
manoma, buvo ištremta į Besarabiją. Be to, 
jam nusileidžiant lėktuvu į jūrą buvo sužalo
ta nugara. Jis betgi niekada nesiskųsdavo sa
vo vargais kitiems. Buvo gero išsiauklėjimo, 
mandagus, gerbė kitus ir buvo kitų gerbia
mas. Jis artimai draugavo su vienu čekoslo- 
vakų lakūnu — buvusiu prof, asistentu uni
versitete. Jiedu mėgo diskutuoti rimtas, ypač 
politines, problemas, buvo toj pačioj bėglių 
grupėj; vėliau buvo kartu sugauti ir dabar 
ilsisi Sagan miestelio kapinėse” — taip bai
gia laišką buvęs Romo draugas B. Piwa- 
worek.

Nelaisvėje su 10.000 lakūnų
Karui besitęsiant vis daugiau sąjunginin

kų lėktuvų būdavo pašaunama, o gyvi išlikę 
įgulos nariai paimami į vokiečių nelaisvę. Jų 
tarpe būdavo ne vien anglų, bet "taip pat aust
ralų, kanadiečių, lenkų, graikų, čekoslovakų 
ir kitų tautybių lakūnų, kurie dėl vienos ar 
kitos priežasties turėjo palikti savo kraštą ir 

pasiekę Angliją įstojo į karališkąją Anglijos 
aviaciją. Apie 10.000 šių belaisvių — vien tik 
aviacijos karininkų — buvo apgyvendinta 
Stalag Luft III. Ši" stovykla buvo netoli Sa
gan miestelio, Silezijoje, maždaug pusiauke- 
lyje tarp Berlyno ir Breslau, prie Lenkijos ir 
Čekoslovakijos sienų. Tarp kitko, Sagan mies
telis tuo garsus, kad tai tolimiausia vieta, ku
rią buvo pasiekusi caro kariuomenė I D. karo 
metu. Belaisvių gyvenimas stovykloje ir įvai
rūs bandymai pabėgti iš jos yra gražiai apra
šytas P. Brickhill knygoje “Escape To Dan
ger”. Pagal šią knygą buvo paruoštas filmas 
“The Great Escape” vardu. Tarp kitko, minė
tos knygos autorius, dar anksčiau savo laiške 
apie R. Marcinkų atsiliepia kaip apie vyrą, 
“kuris buvo labai malonus savo draugams, 
bet labai žiaurus savo priešams”.

Pabėgimo planai
Kaikurie šios stovyklos lakūnų buvo pa

imti į nelaisvę dar karo pradžioje," ir gyveni
mas stovykloje jiems buvo be galo įgrisęs. 
Nors buvo organizuojamos sporto varžybos, 
sudarytas orkestras bei vaidintojų grupė, 
skaitomos paskaitos įvairiomis temomis, vis- 
tiek ta pati programa kasdien ir tie patys vek 
dai buvo labai įkyrėję. Buvimas belaisvių sto
vykloje ypatingai sunkus yra lakūnams, ku
rie turi stipresnį laisvės — erdvės jausmą.

Paįvairinti nuobodžiam stovyklos gyveni
mui, 6 taip pat išbandyti laimei į laisvę bei 
demoralizuoti ir trukdyti vokiečių saugumui, 
belaisviai pradėjo organizuoti visokius pabė
gimo iš stovyklos planus. Jie bandė pasikasti 
po spygliuotų vielų tvoromis, pasislėpti iš 
stovyklos išvežamuose čiužiniuose, pasisiū
ti vokiečių uniformų imitacijas ir su jomis iš
eiti pro stovyklos vartus...
* * * * (Bus daugiau)

R.M.N.Pt


PAVERGTOJE TEVMEJE
RUSIŠKOSIOS KNYGOS 
SUKAKTIS
Vilniaus respublikinės bibliotekos 

rūmuose Lietuvos kompartija pami
nėjo rusiškos knygos 400 m. sukaktį. 
Įžanginį žodį tarė valstybinio spau
dos komiteto pirm. F. Bieliauskas, 
iškeldamas I. Fiodorovo ir P. Mstis- 
laveco nuopelnus, išleidžiant knygą 
“Apostol”. Nė žodžiu neužsiminda
mas rusiškos graždankos, bandymų 
rusišku raidynu palaidoti lietuvišką
ją spaudą, jis rusiškam spausdintam * 
žodžiui sukrovė visus nuopelnus dėl 
komunistų partijos įkūrimo. Paskaitą 
apie spaustuvininką Ivaną Fiodoro
vą skaitė Vilniaus un-to mokslinės 
bibliotekos dir. L. Vladimirovas. Mi
nėjimas baigtas dokumentiniu filmu 
ir meno saviveiklos koncertu. Specia
liai surengtoje parodoje lankytojai 
supažindinti su “broliškosios” rusų 
tautos kultūros ir raštijos įtaka lie- 
tuvių tautai.

MOTORIZUOTAS AGRONOMAS
Kaišiadorių rajono “Taikos” kol

choze išgarsėjo jaunas agronomas 
Antanas Radišauskas. Į bufetus ir 
restoranus jis važinėdavo kolchozo 
pirmininko motociklu. Kai motocik
las “pavargo”, agronomas pasikinkė 
kumelę “Gulbę” į važį. Grįžo jis kar
tą į kolchozą anktyvą rytą sudaužytu 
važiu ir, sakoma, gerokai nugąsdinta 
kumele. Tada pirmininkas nupirko 
naują motociklą. Vėl gastroliavo ag
ronomas po restoranus, bet ir šį kar
tą gastrolės užsibaigė nelaimė: va
žiuodamas plentu susidūrė su veži
mu — sužeidė kolchozininko arklį, 
sudaužė motociklą ir pats susikrėtė... 
“Tiesos” redakcijai įsikišus, motori
zuotas agronomas pagaliau buvo at
leistas iš pareigų. ’

VILNIEČIAI MOKOMI 
VAIKŠČIOTI
Vilniaus milicija, norėdama suma

žinti eismo nelaimes, pradėjo bausti 
taisyklių nesilaikančius pėsčiuosius. 
Už perėjimą per gatvę neleistinoje 
vietoje tuojau pat paimama bauda. 
Daugumas sulaikytųjų mėgina ginčy
tis, ypač jeigu jie užima atsakinges- 
nes pareigas. Pareigūnai turėjo daug 
vargo su operos ir baleto teatro dar
buotoja B. Andrijauskiene, kultūros 
ministerijos inspektorium A. Šalgu- 
novu, geležinkelių v-bos skyriaus 
virš. A. Ovčarenka, liaudies ūkio ta
rybos darbuotoju R. Vaičiūnu ir kt. 
Akciją pravedė 850 milicininkų. Pa
grindinis vilniečių priekaištas: “Argi 
mūsų milicija neturi rimtesnio dar
bo?

P. CVIRKOS TRAGEDIJA
Komunistinė Lietuvos spauda pa

minėjo Petro Cvirkos 55-tąsias gimi
mo metines. Alg. Pocius, “Tiesoje” 
išvardinęs rašytojo nuopelnus, savo 
rašinį užbaigia reto atvirumo eilutė
mis: “Petras Cvirka nesulaukė švie
sių mūsų dienų, kai, sudaužius asme
nybės kultą, atsivėrė dar geresnės 
galimybės kiekvienam menininkui, 
kai nepalyginamai paspartėjo mūsų . 
darbų ir statybų žingsniai į ateitį...” 
Vadinasi, Stalino laikais būta tamsių 
dienų. Nelabai jos šviesesnės ir da
bar, nes juk kūrėjo žingsnius tebe
varžo siaura kompartijos linija, ku
kurūzų augintojo Nikitos nurodymai 
iš Maskvos...

VANCOUVER, B.C.
TAUTOS FONDUI per Vasario 16 

• minėjimą aukojo:
$15: P. Vilenčikas;
$10: J. Kartis, P. A. Baronai, J. Sa

kalauskas; po $5: J. Macijauskas, K. 
Miniotas, V. Kulnys, P. Stalionis, A. 
Stalionis, T. Kratauskienė, A. Smilgis, 
A. Valaitis, A. Wileyto, K. Skrinskas; 
po $3: O. Gulbinienė, B. Radzevi
čius, J. Gulbinas, B. Vileita; po $2: 
J. Diečkus, S. Deveikis, K. Vanagas, 

. F. Skrinskas, E. Bareišienė, R. Priek- 
šaitis, M. Artimavičius, E. Maciulaitis, 
Fr. Jukna, E. Tuklis, J. Smitas, O. 
Kazlauskienė, E. Gumbel, W. Ašmo- 
nas; po $1: B. Herman, S. Valys, B. 
Meškauskas, A. Gothengen. Iš viso — 
$139, kurie pasiųsti V. Vaidoto vardu 
Tautos Fondo Atstovybei Kanadoje. 
Ta proga reiškiame didelę padėką ge
ros valios aukotojams.

TF įgaliotinis Vankuveryje
IŠRINKTA NAUJA APYLINKĖS 

VALDYBA. — Kovo 8 d., tuoj po lie
tuviškų pamaldų, vengrų bažnyčios sa
lėje įvyko LB visuotinis susirinkimas. 
I tą susirinkimą, kaip ir paprastai, at
silankė labai nedidelis skaičius žmo
nių, nes dauguma Vankuverio lietu
vių organizaciniam veikimui yra likę 
abejingi. Susirinkimai, kurie faktinai 
yra labai reti, gal vos 2-3 kartus per 
metus, jiems atrodo labai neįdomūs. 
Gal tame yra ir kiek tiesos, tačiau įdo
mumas priklauso nuo visos kolonijos, 
ne vien tik nuo valdybos.

Susirinkimą atidarė senosios v-bos 
pirm. inž. K. Vanagas, pakviesdamas 
pirmininkauti teis. p. Raudonį. Buvo 
perskaitytas praeito visuotinio susi
rinkimo protokolas ir revizijos komi
teto aktas. Be mažų pataisų, viskas 
buvo priimta. Į naują v-bą išrinkti: 
p. Vileita, p. Macijauskas, p. Smilgis, 
p. Gumbelis ir p. Vilenčikienė. Pasi
skirstė pareigomis: p. Vileita — pirm., 
p. Macijauskas — vicep., p. Smilgis— 
ižd., p. Vilenčikienė — sekr. ir p. 
Gumbelis — parengimų vadovas.

Praeitai v-bai buvo išreikšta padė
ka už padarytas pastangas. Linkėti
no naujai v-bai pašalinti praeities tru

PROPAGANDINIS TEISMAS
Klaipėdoje užbaigtas pusantros sa

vaitės trukęs propagandinis teismas. 
Propagandinį jo atspalvį liudija neti
kėtai švelnus, komunistiniu mastu 
seikėjant, sprendimas ir jau antras 
mėginimas į kaltinamųjų tarpą pa
sodinti už Lietuvos ribų gyvenantį 
asmenį, kuriuo šį kartą komunistai 
pasirinko BALFo reikalų valdytoją 
kun. Lionginą Jankų-Jankauską. Tei
siamieji buvo kaltinami žmonių žu
dymu Skuodo apylinkėse pirmaisiais 
vokiečių okupacijos metais. Anksčiau 
vykusiuose panašaus pobūdžio teis
muose savisaugos batalijono vyrai 
buvo nubausti mirties bausme, o da
bar gi augščiausio teismo narys L. 
Miežėnas pasitenkino 15 m. laisvės 
atėmimu L. Jankauskui, Jonui Moc
kui, Liudui Kniuipiui, Jurgiui Emb- 
rasui, Albinui Meidui ir Aleksand
rui Bričkut Kazys Vyšniauskas nu
baustas kalėti 10 m. Švelnus spren
dimas “teisinamas” įvykių įsisenė
jimu.

Propagandinė teismo paskirtis aiš
kiai matyti Lietuvos komunistinės 
spaudos puslapiuose, kur koliojamos 
JA V-bės lietuvių liaudies vardu: “Ji 
prie gėdos stulpo priremia jų globė
jus ir užtarėjus. Ji visam pasauliui 
pareiškia, jog po budelių kojomis 
turi degti žemė...” Jeigu Lietuvos 
komunistams tikrai rūpėtų karo ir 
pokarinių metų nusikaltimai, jie ga
lėtų pasiųsti ekspediciją į Sibiro plo
tus — juk niekas šiandien tiksliai 
nežino, kiek lietuviškų kaulų .ilsisi 
Sibiro taigose. Reikėtų tuos komu
nizmo kankinius suregistruoti archy
viniuose tomuose ...

LIETUVAITĖ PRIE NILO 
UŽTVANKOS
Hidrologe Ramutė Baužytė jau ant

rus metus dirba Egipte prie Aswano 
užtvankos ir elektros jėgainės staty
bos. Ji yra baigusi Maskvos Kuibyše- 
vo institutą, praktiką atlikusi prie 
Jenisėjaus jėgainės statymo. Kilusi 
iš Telšių miesto, R. Baužytė, studi
juodama Maskvoje, ištekėjo už ruso 
E. Kirilovo.

“KAUNO SVETAINĖ”
Kaune atidaryta miesto herbu pa

puošta “Kauno svetainė”. Projektą 
šiam restoranui paruošė architektai 
A. Mikėnas ir V. Dičius. Atidarymo 
dieną svetainę apžiūrėjo architektų 
s-gos Kauno skyriaus vidaus įrengi
mų sekcijos nariai ir svečiai iš Mask
vos — sovietų dalininkų s-gos sekr. 
M. Vitolis, jos atstovai G. Antonova 
ir A. Zuikova,.

“ŠVIEČAMI” ŽEMDIRBIAI
Propagandinės “Žinijos” draugijos 

Joniškio skyrius suruošė paskaitų 
ciklą žemdirbiams. Joniškiečiai buvo 
priversti klausytis paskaitų — “Ta
rybinio žmogaus dvasinis turtingu
mas, moralinis tyrumas ir fizinis to
bulumas”, “Visuomenė ir žmogaus 
asmeninis gyvenimas”, “Tavo vieta 
gyvenime”. Jas skaitė gamybinės 
v-bos partinio komiteto darbuotojas 
V. Rutkus, liaudies teismo teisėjas 
V. Rojus ir kt. Kolchozininkams, ten
ka manyti, daugiau rūpi atlyginimų 
už darbadienius pakėlimas, negu to
kios utopinės komunizmo temos.

V. Kst.

kumus ir parodyti didesnį veikimą.

IŠVYKO LIETUVIS KUNIGAS. — 
Kun. dr. P. Celiešius, trumpai pabu
vęs Vankuveryje, kovo 15 d. atsisvei
kino su vietos lietuviais, atlaikęs pa
maldas vengru bažnyčioje. Jis prane
šė, kad vietos vyskupas pageidaująs 
lietuvio kunigo vienuolio ir kad toks 
asmuo netrukus atvyksiąs. Kun. P. Ce- 
liešiaus išvykimą Vankuverio lietuviai 
labai apgailestauja ir tikisi, kad nau
jasis kunigas įgyvendins užsimojimą 
steigti liet, parapiją. Girdėti, kad vie
tos vyskupas pirmiausia nori ištirti 
kiek yra lietuvių ir kiek jie galės pri
sidėti prie parapijos įsteigimo.

ŽADA ATVYKTI DAUGIAU LIE
TUVIŲ. — Paskutiniuoju laiku į Van
kuverio lietuvius kreipiasi tautiečiai iš 
kitų provincijų su užklausimais dėl 
įsikūrimo Vankuveryje ir B. Kolumbi
jos ūkiuose. Visiems pasistengta atsa
kyti pasiunčiant visas galimas infor
macijas. Ūkininkams, kurie čia nori 
persikelti ir pirkti ūkius ar juose dirb
ti, yra labai lengvos sąylgos. Iš darbo 
įstaigų yra sužinota, kad norintieji 
dirbti ūkiuose visada darbo gaus, čia 
dar kartą paduodamas net vienas to
kių įstaigų adresas: National Employ
ment Service, Farm Division, 125 
East — 10 Ave., Vancouver 9, B.C. 
(kreiptis į Mr. Smith). Taip pat yra 
didelis pareikalavimas statybininkų 
braižytojų. Jeigu kas nors norėtų gau
ti darbo kaip braižytojas, tegu kreipia
si informacijų į inž. K. Vanagą, 232 
E. — 22 Ave., North Vancouver, B.C.

PRASIDĖJO PAVASARIS. — Van 
kuveryje ir jo apylinkėse prasidėjo 
jau tikras pavasaris. Atšilo oras, dau
giau saulės, sužydėjo medžiai ir gėlės. 
Pilni parkai žmonių ir vaikų. Kalnuo
se dar matosi baltas sniegas ir jauni
mas būriais keliasi ten keltuvais spor
tuoti slidėmis. Neužilgo prasidės ir gy
venimas paplūdymiuose. Norintiems 
praleisti atostogas, Vankuveris yra 
vienas geriausių ir pigiausių kurorti
nių miestų. Korespondentas

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras, vad. sol. V. Verikaičio, kviečia visus j tradicinį koncertą 
balandžio 4 d., 7 v.v. slovakų salėje 1406 Barton St. E. Programoje: negirdėtos dainos, baletas, so
listai. Be to: laimės staliukai, turtinga loterija, Benni Ferry orkestras. Įėjimas suaugusiems $1.50, 
studentams 75 et.

g HAMILTON
REKOLEKCIJŲ UŽBAIGA. — Ver

bų sekmadienį pasibaigė savaitę tru
kusios rekolekcijos. Per visas trejas 
pamaldas bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Daugelis atliko velykinę ir buvo išda
linta 1700 Komunijų. Rekolekcijas ve
dė iš Čikagos T. Vikt. Rimšelis, MIC, 
marijonų provincijolas. Didis pamoks
lininkas išlaikė per visas septynias 
dienas neįprastai gausų rekolekcijų 
dalyvių skaičių. Jo visa vedamoji 
mintis buvo ne kaip žmogui pasidary
ti šventu, bet kaip šitame gėrybių per
tekusiame pasaulyje neprarasti sau 
amžinojo gyvenimo. Daug įspūdžių ir 
pergyvenimų jis prisiminė iš neseniai 
lankymosi šv. Žemėje.

Vakare į kleboniją suėjo nemažas 
būrelis parapijiečių išleisti Tėvo pro
vincijolo ir pasveikinti klebono su ką 
tik praėjusiu vardadieniu. Čia para
pijos komiteto pirm. J. Kšivickas įtei
kė rekolekcijų vedėjui surinktas au
kas jo kelionės išlaidoms padengti. 
Klebonas mons. dr. J. Tadarauskas pa
dėkojo rekolekcijų vedėjui už tokias 
įspūdingai pravestas rekolekcijas ir už 
tą garbę, kurią suteikė mūsų parapi
jai. Tėvų marijonų sudegusiam Maria- 
napolio vienuolynui atstatyti parapi
jos vardu monsinjoras pažadėjo ba
landžio mėn. pasiųsti $1000 čekį. Mie
lasis svečias dėkojo visiems už gausų 
jo vestų rekolekcijų lankymą, klebo
nui — už malonų priėmimą ir palin
kėjo, kad mes lietuviai čia turėtume 
daugiau tokių parapijų ir tokių kle
bonų, kaip šitoji Aušros Vartų. Bai
giant garbingiems to vakaro daly
viams Tėvui provincijolui ir klebonui 
buvo sugiedota “Ilgiausių metu”.

K. M.

Aušros Vartų parapijos choro valdyba; I eilėj iš kai-Hamiltono .
rėš: V. Lekavičiūtė, chbrvedis sol. V. Verikaitis, A. Matulienė;
II eilėj: Povilauskas, B. Grajauskas, P. Šiurlys.

PADĖKA
š.m. “TŽ” nr. 12 a.a. Onos Gudins- 

kienės padėkoje nepaminėtus aukoju
sius šv. Mišias už velionę nuoširdžiai 
atsiprašome ir dėkojame: S. Bastie- 
nei, A. J. Eidukaičiams, J. Juodukai- 
tienei, Vr. Jurienei, VI. EI. Gumaus- 
kams, Kežinaičių šeimai, O. L. Kybar- 
tienėms, K. S. Mileliams, gir. Tama
šauskui, Ig. Varnui ir St. Zahodnik.

Nuoširdi padėka pusbroliui kun. B. 
Sugintui, kuris palikęs savo “parapi
ją” Čikagą atskubėjęs atnašavo šv. Mi
šias už velionę, atkalbėjo Rožinį kop
lyčioje, atlaikė gedulingas pamaldas, 
palydėjo į amžino poilsio vietą ir tarė 
atsisveikinimo žodį koplyčioje ir baž
nyčioje, o likusius tėviškai paguodė.

Dėkojame Hamiltono ateitininkams, 
Katalikėms Moterims, S. Juškevičiams 
už pareikštas užuojautas spaudoje.

Ačiū K. Mikšiui už bažnyčios papuo
šimą ir zakristijono pareigas.

Didžiausias dėkingumas visiems, ku
rių nepaminėjome, betkuo prisidėju- 
siems prie gražesnio paskutinio patar
navimo velionei. Ačiū labai.

Hamiltono ateitininkai jaunučiai su savo globėju K. Milerių ruo
šiasi savo didžiajai ateitininkų šventei gegužės 3 d. Stovi iš kairės: 
M. Gudinskas, A. Kaminskaitė, R. Borusaitė, D. Juozapavičiūtė, K. 
Gedrimaitė ir K. Urbonavičius. Sėdi: Ant. Gudinskas, D. Juozapa
vičiūtė, D. Milerytė, K. Kaminskas, Vyt. Gedrimas, A. Urbonavi
čius, E. Beržaitis ir R. Kažemėkas.

Nuliūdę vaikai

PAREMKIME SKAUTUS. — Netru
kus prasidės skautų iškylos ir stovyk
los. Tam reikės pinigų. Tačiau nevisi 
skautų tėvai yra ir bus pajėgūs finan
siškai. Daugeliui reikės paramos iš ša
lies. Tokią pagalbą dažnai suteikia 
skautų rėmėjų organizacija. Ir dabar, 
tam tikslui ji norėdama sutelkti lėšų, 
ruošia vakarą balandžio 4 d., 6 v.v., 
St. Catharines mieste, slovakų salėje, 
Welland ir Page gatvių kampe. Bus 
įdomi programa. Meninę dalį išpildys 
mūsų atžalynas. Hamiltono šeštad. mo
kyklos mokiniai, vad. mokyt. A. Mik
šienės, vaidins D. Augienės veikaliu- 
ką “Žaislų krautuvė”. Veikaliukas įdo
mus, ir mačiusieji šį pastatymą yra 
susižavėję.

Antroje meninės programos dalyje 
— Niagaros pusiasalio skaučių tauti
nių šokių grupė, vadovaujama Joanos

Welland ir Port Colborne, Ont

Visiems bičiuliams, dalyvavusiems pamaldose ar 
pareiškusiems mums užuojautą 

mūsų mamytei
A. Grigaliūnienei mirus Lietuvoje, 

nuoširdžiai dėkoja

Stasys ir Aldona Grigaliūnai

VASARIO 16 MINĖJIME Tautos 
Fondui aukojo: $10 — J. Radvilas; po 
$5: M. Kuzavas, A. Pivariūnas, A. 
Stankevičius, Staškevičius, J. Sinkus, 
B. Luomanas ir B. Andriušis; $4 — 
V. Bieliūnas; po $2: P. Bersėnas, J. 
Blužas, E. Gudaitis, V. Jasiulionis, V. 
Karalius, J. Kutka, P. Šidlauskas, A. 
Smolskis, K. Stankevičius, V. Surka, 
M. Urbšys, A. Viskantas, V. Vitaus- 
kas; po SI: P. Adomynas. J. Baliukas, 
p. Bogartas, A. čepukas, P. Majaus
kas, A. Ramanauskas, B. Jackevičius, 
J. Paužuolis, J. Paurys, A. Surka, A. 
Zinaitis ir V. Zinaitis. Iš viso minėji
me suaukota $89. Savo ir Tautos Fori-

do vardu nuoširdžiai dėkoju p. A. Kut- 
kienei ir E. Gudaičiui už darbą ren
kant aukas TF ir Wellando lietuviams 
už aukas. V. Vaidotas,

TF Atst. Kanadoje pirm.

MADŲ PARODA. — Balandžio 12 
d., sekmadienį, parapijos salėje KLK 
Moterų Dr-ja ruošia madų parodą — 
fashion show. Hamiltonietės pačios 
modeliuos savo pačių sukurtus ir pa
siūtus drabužius. Susidomėjimas šia 
proga parodyti savo gabumus ir susi
pažinti su naujausiomis madomis yra 
labai gyvas. Raginame dar į šią ma
dų parodą neįsijungusias savo kūri
niais prisidėti prie šios įdomios po
pietės. Prie drabužių parodos bus ir 
skrybėlių parodymas kartu su loteri
ja, kurios premija bus moderni skry
bėlė. Visos apsilankiusios bus pavai
šintos kavute ir saldumynais. R.

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS 
ruošiamas ateitininkų sendraugių 
įvyks gegužės 2 d. Knights of Colum
bus salėje. Bus premijuojamos gra
žiausios suknelės. Jau pats laikas pra
dėti ruoštis šiam kartūnų baliui. Prog
ramą išpildys garsusis Toronto vyrų 
kvartetas.

DRAMOS TEATRAS ”AUKURAS” 
kovo 21 d. gatstroliavo Niujorke su K. 
Binkio “Atžalynu”. Spektaklis praėjo 
labai gerai. Žiūrovų buvo virš 500. 
“Aukurui” linkime ir kitas didesnes 
lietuvių kolonijas aplankyti su šiuo 
didžiu veikalu.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ kuo
pų globėjų ir dvasios vadų suvažiavi
mas įvyks balandžio 4-5 d.d. Kleve- 
lande. Iš Hamiltono į šį suvažiavimą 
vyksta globėjai, dirbą su ateitininkiš- 
kuoju jaunimu: E. Gudinskienė, M. 
Kežinaitytė, T. Verbickaitė, K. Mile
ris ir J. Pleinys. J. P.

LIETUVIŲ NAMŲ SUSIRINKIMAS 
įvykęs š.m. kovo 15 d. sukėlė dideles 
diskusijas dėl neįvykdymo Lietuvių 
Namų statybos. Susirinkime reikalą 
plačiau nušvietė statybos k-jos pirm. 
A. Patamsis. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad v-ba darė kas buvo įmanoma, bet 
plano negalėjo įvykdyti. Didžioji prie
žastis — neatsirado žirantų paskolai 
garantuoti, o viena v-ba to atlikti ne
galėjo. Be to, V. Sakas, stambus LN 
šėrininkas, daug pastangų parodęs 
jieškodamas paskolos LN statybai, pa
reiškė: ne v-ba yra kalta dėl neįvyk
dymo LN statybos, o mes patys šėri- 
ninkai — šimtą dolerių įdėję reika
laujame v-bos, kad naujus namus pa
statytų. Kitas stambus LN šėrininkas 
E. Bersėnas iš Mt. Brydges kvietė 
prie didesnės tolerancijos ir vieningu
mo — nežiūrėti kas kokių pažiūrų 
yra, bet visiems dirbant sutartinai 
tikslas bus pasiektas. E. Bersėnas iš
kėlė klausimą, kokį procentą sudaro 
šėrininkai už Hamiltono ribų. V-bos 
pirm, pranešimu — apie 30%. P. Dau
ginas iš St. Catharines kvietė hamil- 
toniškius daugiau prisidėti prie LN 
statybos, mažaiu kritikuoti dirban
čiuosius. Jo pasiūlymas: dėkime po 
$2.500 ir nereikės eiti pas svetimtau
čius paskolos j ieškoti ir LN greitu 
laiku bus pastatyti. Susirinkime HLN 
šėrininkai, gyveną už Hamiltono ri
bų, laikėsi gana santūriai ir iškeltus 
klausimus svarstant įsiterpė vieningu
mo ir savigarbos vieni kitiems link
me. Susirinkime šėrininkai pasisakė 
už įrengimą didelės salės panaudo- 
jant Deltos kino salę ir pavedė v-bai'damos Prideda savo aukos dalį ir tuo 
ištirti, ar savivaldybė tam duos lei- j™1® leidim£^ tačiau P1’
dimą. V-ba patirtus duomenis praneš ..........
šėrininkams per spaudą.

nigų visvien reikia.
Kartais ir paskiri asmenys, mokė- 

'’''1964 m. kovo 26 dTn’aujai išrinkta dami s3'0 Prenumeratos mokestį, pri- 
v-ba pasiskirstė sekančiai: v-bos pirm.!deda doleri kitą žurnalui išlaikyti. At- 
St. Bakšys, vicepirm. T. Palmer, sekr. 
O. Stasiulis, ižd. P. Savickas, reikalų 
ved. F. Rimkus, kultūros vadovas K. 
Mikšys, metr. ved. J. Šarapnickas, P. 
Dauginas narys. Statybos komisija: 
A. Patamsis — pirm., nariais — V. 
Navickas ir J. Rakauskas. V-ba pir
mame posėdyje vieningai Įsipareigo
jo vykdyti visuotinio narių susirinki
mo nutarimą — siekti salės įsigijimo, 
kad patenkintų hamiltoniečių lietuviš
kos veiklos reikalus.

J. šarapnickas

SAVI — PAS SAVUS. — Žinomas 
hamiltonietis Z. Gasiūnas yra atida
ręs mašinų taisymo ir naudotų maši
nų pardavimo verslą 395 Wentworth 
St. N., tel. JA 9-1212. “Harbor Mo
tors” parduoda pagrindinai atremon
tuotas mašinas ir atlieka sąžiningai vi
sokių mašinų pataisymo darbą. Moto
rai sureguliuojami ir tikrinami nauju ? 
elektroniniu aparatu. Reikalui esant 1 
duodamas nemokamai mašinos pakai- 
talas remonto laikui. Specialistai au-Į Venclauskaitė laikraštėlio pre-

Harbor Mo-1 . -_ , *tomatinių transmisijų.
tors” pas Z. Gasiūną lietuviai gali iš
spręsti visas pasitaikiusias savo auto
mobilio problemas. K. M.
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® LIETUVIAI PASAULYJE
I A Valstybės

ST. MANKUS, čikagietis, iš Kauno 
gavo telegramą, kad jo sesutė Stoš- 
kienė mirė sugrįžus iš Sibiro, kur su 
šeima daug vargo pakėlė. Stasys buvo 
besirengiąs kaip nors ją aplankyti.

Z. GIRŽAITIENĘ, čikagietę, kovo 
8 d. apie 6 var. 71 gatvėj užpuolė neg
ras. Partrenkė ją ant žemės, atėmė 
rankinuką ir automobiliu nuvažiavo. 
Policija užpuolėją sugavo, ir jis prisi
pažino. Tai būta IX m. jaunuolio, ne
lankančio mokyklos ir nedirbančio. 
Pagrobtus daiktus policija atrado ir 
Z. Giržaitienei grąžino.

GEN. ŠTABO PULK. ANTANAS 
GAUSAS mirė kovo 15 d. Čikagoje. 
Palaidotas kovo 18 d. iš Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios Šv. Kazimiero kapi
nėse.

DR. V. PALIOKUI kovo 16 d. su
kako 75 m. amžiaus, o liepos 22 d. 
sueis jo gydytojavimo 50 m. sukaktis. 
Dr. V. Paliokas darbuojasi Čikagoje, 
jaučiasi dar gana stiprus, skaito lie
tuvišką spaudą ir yra liet, gydytojų 
korporacijos “Gaja” narys.

J. PATKUS, Filadelfijos miesto po
licininkas, kaip rašo “The Philadel
phia Inquirer”, kovo 12 d. pasižymė
jo gaudydamas nusikaltėlį, kuris nu- 
žudė miesto kirpėją.

SAVAITRAŠTIS “TIMES” įsidėjo 
straipsnį “That Crazy Latvian”. Taip 
pavadintas atvykęs iš tremties latvis 
Janis Risbergs, kuris 1949 m. pradė
jo dirbti kaip dailidė prie namų staty
bos Niujorke. Vėliau jis išpirko bank
rutuojančią “General Builders” b-vę, 
ją pertvarkė ir dabar jis stato už 30 
mil. dol. namus Long Island, N.Y. ir 
Fort Lauderdale, Floridoje. Jis turi 
pasisamdęs apie 500 tos srities latvių 
meistrų.

REIKIA VAIKŲ ŽURNALO "EG
LUTĖS” — Daug yra vaikų, kurie 
skaito “Eglutę”. Daug yra tėvų, kurie 
savo vaikams ją paskaito. “Eglutė” tu
ri prenumeratorių, kurie užsimoka 
laikraštėlio metinį mokestį. Dažnai 
“Eglutė” siuntinėjama lietuviukams 
ir į tokius kraštus, iš kur užsimokėti 
negali. Be to, vaikų žurnalas neturi 
tiek daug prenumeratorių, kad pakak
tų lėšų jį išlaikyti ir vis tobulinti. 
Nors N. Pr. M. seserys Putname, 
Conn., “Eglutę” redaguodamos ir leis-

sitinka, kad kartais ir kokia organiza-l 
cija, grupė ar p. savo būdu paremia 
vaikų laikraštį.

Vaikai iš pat mažens turi būti rū
pestingai pratinami prie lietuviško 
spausdinto žodžio, tada ir paaugę do
mėsis lietuvių spauda ir lietuvių rei
kalais. “Eglutė” juk pirmasis tarpas, 
būtinoji pradžia. A. S.

DANUTĖ VENCLAUSKAITĖ yra 
populiari savo darbais padėti BALFui, 
Vasario 16 gimnazijai ir pan. Savo tė
vų atminimui pagerbti porą kartų per 
metus ruošia parengimus, pati duo
dama visas vaišes, o svečių sudėti pi
nigai visi paskiriami labdarybei. Pra
eitos Waterburio BALFo valdybos ka
dencijos metu ji tuo būdu BALFui 
sukaupė apie $700. Bet ji įdomi ir dar 
vienu lietuvišku reikalu. Kai maždaug 
prieš trejus metus vieno giminaičio 
šeimoje gimė vaikas, ji tuoj paskyrė 
jam gimimo dovaną: naujagimiui jo 
vardu užsakė vaikų žurnalą “Eglutę”. 
Tada vaikas dar neskaitė ir nesupra-

numeratą rūpestingai pratęsia kasmet. 
Vaiko tėvams uoliai žurnalą sudedant 
į rinkinį, susidarė gera krūva vaikiš
kų skaitymų medžiagos. Mažasis Da
rius, “Eglutės” prenumeratorius nuo 
pat savo gimimo dienos, skaityti dar 
nemoka. Bet jo mama jau randa jam 
ką iš “Eglutės” pasakoti ir rodyti 
paveikslėlius. S. B.

St. Catharines, Ont

PROF. K. PAKŠTO PAMINKLUI 
lėšas telkti Los Angeles apylinkėje 
maloniai sutiko I. Bandziulis ir A. Po* 
likaitis, Vašingtone, D.C., — V. Vi
liamas,

Australija
A.A. VYTAUTAS VIZICKAS, apie 

50 m. amžiaus, mirė Adelaidėje vasa
rio 27 d. Palaidotas kovo 2 d. Cbritem* 
ham kapinėse.

MENO FESTIVALYJE solistė G. 
Vasiliauskienė davė lietuviškų dainų 
koncertą-rečitalį North Adelaidėje.

Britanija
ANGLAI KRITIKUOJA FILMĄ 

“KRYŽIUOČIAI”. Lenkų pagamintas 
filmas “Kryžiuočiai”, kuriame vaizduo-. 
jamas 1410 m. Žalgirio mūšis, ypatin
gai neturėjo pasisekimo Anglijoj. Tas 
filmas buvo rodomas Mančesterio ki
ne “Cinephone”. Dienraščio “Man
chester Guardian” korespondentas fil
mą gerokai sukritikavo. Pasak jo, nors 
filmas yra kolosaliais — net pagal 
pagal Hollywoodo mastą, nes jame da
lyvauja 1.800 asmenų, bet visiškai ne
įspūdingas. Jame daug kur pasireiš- ‘ 
kianti aiški propagandą, o anos gady
nės gyvenimas esąs atvaizduotas per
daug skurdžiai ir žiauriaL

Bandydami perdaug save išgirti, o 
kitus paniekint, lenkai, matyt, nuėjo 
Į kraštutinumą. Nors lietuviai, o ypa
tingai žemaičiai, suvaidino svarbiau
sią rolę Žalgirio mūšio laimėjime, ta
čiau tame filme jų kaip ir nematyti.

INŽ. P. V. KRANIAUSKAS, po ka- 
ro su tėvais nuvykęs Argentinon ir 
tenai baigęs inžinerijos fakultetą, at
vyksta į Angliją dvenjiem metam pa
sitobulinti.

DBLS SKYRIŲ ATSTOVŲ suvažia
vimas įvyko 14-15 d.d. Lietuvių Na
muose Londone. Paruošė Pr. AL

Italija
MEČYS BURBA, salezietis, kovo 18 

d. įšventintas kunigu. Primicijas at
laikė Torine Marijos Krikščionių Pa
galbos bazilikoje, dalyvaujant būriui 
lietuvių. Naujasis kunigas yra gimęs 
1923 m. Pajūryje, Šilalės valse., Tau
ragės apskr. Gimnaziją lankė Kretin
goje pas T. pranciškonus, Pagėgiuose 
ir Tauragėje. 1947 m. iš Vokietijos 
emigravo Britanijon, o 1952 m. atvyko 
Italijon ir įstojo į saleziečių gimna
ziją, vėliau ir į saleziečių vienuoliją. 
Primicijas kun. M. B. ketina laikyti 
dar Britanijoj, JAV ir Kanadoj, kur 
yra daug jo bičiulių. Pastarųjų jis su
sirado ypač dalyvaudamas sporte, cho
ruose, taut, šokiuose ir visuomeninėj 
veikloj.

TARPTAUTINĖS JAUNŲJŲ 
KRIKŠČIONIŲ Demokratų Unijos 
(UIJDC) vyr. komiteto posėdžiai įvy
ko Romoje. Juose lietuviams atstova
vo A. Venskus iš Paryžiaus ir V. Fuk
sas iš Romos. Dalyviai buvo priimti 
specialioje audiencijoje pas popiežių 
Paulių Vi, kuris pasakė kalbą, iškel
damas tarptautinės veiklos svarbą ir 
skatindamas sukurti suvienytą Eu
ropą.

Prancūzija
VASARIO 16-TOS PROGA Pary

žiaus radiofonas davė lietuvišką prog
ramą. Į pavergtuosius Lietuvoje žodį 
tarė Lietuvos atstovas Prancūzijoje 
min. S. Lozoraitis. Prancūzijos LB 
vardu kalbėjo B. šlepetytė - Vensku- 
vienė. šios programos metu taip pat 
transliuota lietuviška muzika.

P. LIUTKUS, Lietuvos pasiuntiny
bės Prancūzijoje sekretoriaus Antano 
ir Janinos Liutkų sūnus, baigęs Sor- 
bonnos un-te teisės mokslus ir garsų
jį Paryžiaus Politinių Mokslų Institu
tą, dabar dėsto valstybinę teisę Pary
žiuje Augšt. Komercijos Mokykloje; 
yra Prancūzijos Liet. B-nės kr. tary
bos narys, aktyviai besireiškiąs lietu
viškoje veikloje.

Zubrickienės, pašoks keletą tautinių 
šokių. Ši grupė jau yra puikiai pasi
reiškusi; neseniai dalyvavo tautybių 
festivalyje Niagara Falls.

Geram orkestrui grojant, bus šokiai. 
Veiks loterija ir bufetas su įvairiais 
gėrimais ir skaniais užkandžiais.

Paremkime ruošėjų gražias pastan
gas. Viskas mūsų jaunimo labui ir Tė
vynės ateičiai. Nepraleiskime šios 
progos. Kviečiami ne tik Niagaros pu
siasalis, bet ir kaimyninių kolonijų 
tautiečiai. Tad iki malonaus pasima
tymo St. Catharinėje slovakų salėje 
balandžio 4 d., 6 v.v. Rėmėjas

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys:

Įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL r> .
254 LAKESHORE RD. EAST, “Ort vreaif

VnĄ^rM A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
. DACtiNAu |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės Ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 207 - Telefonas JA. M511
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Gerbiamas Tautieti!
Po gražių sportinių atsiekimų ir 

Lietuvos vardo išgarsinimo P. Ame
rikoje, štai antrą kartą S. Amerikos 

. lietuvių reprezentacinė krepšinio rink
tinė rengiasi pakelti sparnus į tolimą 
Australiją.

Gal nevienam atrodys, kad kelionė 
j kengūrų žemę yra tik paprastas 
sportinis įvykis, nieko bendro netu
rintis su mūsų siekimais Lietuvos lais
vės kovoje, lietuvybės išlaikyme trem
ties lietuviško atžalyno tarpe ir Lie
tuvos vardo garsinime laisvajame pa
saulyje. Tačiau pažvelgę giliau į šios 
kelionės tikslą pamatysime, kad mū
sų reprezentacinė krepšinio komanda 
turi du aspektus: tautinį ir sportinį.

TAUTINIU ATŽVILGIU mūsų krep
šininkai pasitarnaus Lietuvos ir jos 
reikalų propagavimui, kadangi susi
tiks su Australijos olimpine ir atskirų 
valstijų rinktine; lietuvio vardas pla
čiai nuskambės Australijos televizi
joj, per radiją ir spaudoje. Be to, pa
vergtos Lietuvos kančios bus primin
tos Amerikos ir Kanados ambasadų, 
miestų burmistrų priėmimuose.

SPORTINIU ATŽVILGIU mes su

teiksime progą gražiam bendradarbia
vimui dviejų kontinentų lietuviško 
jaunimo ir tuo būdu, nors simboliškai, 
susijungsime su mūsų broliais tolimoj 
Australijoj.

Lietuvių krepšinio rinktinės išvykos 
į Australiją Kanados komitetas turė
damas prieš akis šios kelionės $17.000 
išlaidų sumą, nutarė kreiptis į Kana
dos lietuvius, mūsų organizacijas pra
šant neatsisakyti nuo šio gražaus tiks
lo parėmimo ir paaukoti išvykos rei
kalams kad ir nedidelę auką, kuri bus 
sunaudota mūsų Tėvynės propagandos 
reikalams, mūsų lietuviško priaugan
čio jaunimo gerovei.

Aukas siųsti komiteto ižd. — L. Ric- 
kevičienė, 4 Avon Avė., Toronto 9, 
Ont., pažymint “Lietuvių Krepšinio 
Fondui”. Iš anksto visiems tariame lie
tuvišką—sportišką ačiū!

Lietuvių Krepšinio Rinktinės 
Išvykos į Australiją Kanados 
Komitetas: pirm. S. Jokūbai
tis, ižd. L. Rickevičienė, sekr. 
K. Sapočkinas, spaudos infor- 
mac. K. Baronas, KSA pirm. 
V. Birieta. Nariai: K. Stanai
tis, J. Svilas, J. Šulcas.

Į kovingas krepšinio žaidynes. Taip žygiavo XIII š. Amerikos krepšinio žaidynių dalyviai.

Neeilinės krepšinio žaidynės Toronte
PASIKALBĖJIMAS SU ŽAIDYNIŲ RENGĖJAIS

AUSTRALIJA LAUKIA 
LIETUVIŲ KREPŠININKŲ

• Australijos lietuviai visomis išga
lėmis rūpinasi krepšinio atvyka ir 
stengiasi kiek galint daugiau prisidėti 
prie kelionės išlaidų, padengimo. Pa
skelbto aukų vajaus atsišaukime sako
ma: “Tenelieka nei vieno tautiečio, 
kuris neparemtų šio svarbaus ir mūsų 
sportuojančio jaunimo bei visų Aust
ralijos lietuvių taip nekantriai ir su 
džiaugsmu laukiamo Amerikos lietu
vių sportininkų atsilankymo šiame že
myne”.

• Iš Australijos atėjusiame laiške 
rašoma: “Jau šiandien gauname dau
gybę užklausimų apie bilietus. Lietu
viai bijo, kad gali pritrūkti bilietų 
(panašiai galvoja ir australai) ir rei
kalauja, kad australams bilietai būtų 
pardavinėjami tik saviškių paklausą 
pilnai patenkinus. Iš visų ženklų mato
si, kad š. Amerikos lietuvių krepšinin
kų viešnagė bus didelė šventė visiems

Australijos lietuviams”. Krepšininkai 
į Australiją išvyksta liepos 7 d.

• Adelaidėje balandžio 2 d. įvyks 
Europa — Australija vyrų ir moterų 
krepšinio rungtynės. Už Europą žais 
ateiviai — lietuviai, latviai, estai, ita
lai ir vengrai. Rungtynės bus trans
liuojamos per Adelaidės radijo stotį. 
Transliacijos metu bus reklamuoja
mas būsimas lietuvių krepšininkų vi
zitas. Visas rungtynių pelnas skiria
mas Š. Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės kelionės išlaidoms padengti.

• Krepšinio išvykos paramai pir
muosius $700 sudėjo JAV ir Kanados 
lietuviai sportininkai savo metiniame 
suvažiavime. Išvykos vykdymą pradė
jus, pirmąją auką $250 paskyrė JAV 
Liet. Bendruomenės Čikagos apygar
dos valdyba. Pirmosios aukos po $10 
paštu gautos iš J. Vaineikio Čikagoje, 
III., ir J. Liaukaus, Brooklyne, N.Y.

Spaudos inform.

Besiartinant krepšinio žaidy
nėms Toronte, Jūsų bendradarbis 
kreipėsi į kelis sporto veikėjus, 
prašydamas juos pasisakyti aktu
aliais sportinio gyvenimo klausi
mais.

Pirmiausia teko kreiptis į Ka
nados sporto apygardos vadovą 
Vytautą Birietą:

KATALIKAI IR PROTESTANTAI 
YMCA ORGANIZACIJOJ Vyt. Birieta, Kanados sporto 

apygardos vadovas.

ŠTAI KAIP RUOŠIASI 
AUSTRALIJOS LIETUVIAI

1964 m. Australijos lietuviams 
yra istoriniai — Į šį žemyną ruo
šiasi atvykti Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė eilei rungty
nių su lietuvių ir australų ko
mandomis. Jų viešnagė pas mus 
turės nepaprastai svarbios reikš
mės mūsų priaugančiai kartai, o 
taip pat sudarys progą lietuvių 
vardui plačiai nuskambėti visoje 
Australijoje.

Šis žygis atseis nemažą sumą 
pinigų, kurią Amerikos lietuvių 
sporto vadovybė, pasitikėdama 
tautiečių duosnumu, yra pasiry
žusi sutelkti. Būtų tačiau netiks
lu, jei Australijos lietuviai nie
kuo neprisidėtų prie mūsų bro
lių iš anapus Pacifiko vizito, pa
likdami visą šios kelionės išlai
dų naštą Amerikos lietuviams. 
Neskaitant Š. Amerikos lietuvių, 
mes esame medžiaginiu atžvilgiu

Sportas

viena stipriausių bendruomenių 
išeivijoje ir todėl neturime tei
sės priimti šį vizitą kaip dovaną 
iš Amerikos lietuvių, kurie jau 
ir taip metų metais aukoja di
džiausias sumas Lietuvos ir lietu
vybės reikalams.

ALFAS valdyba yra išsiuntinė
jus! aukų lapus lietuvių sporto 
klubams, o kur jų nėra — spe
cialiai sudarytiems svečių priėmi
mo komitetams, ir kviečia visus 
Australijos lietuvius prisidėti pi
nigine auka paremiant Amerikos 
lietuvių sportuojančio jaunimo 
kelionę į Australiją.

Tenelieka nei vieno tautiečio, 
kuris neparemtų taip nekantriai 
ir su džiaugsmu laukiamo Ame
rikos lietuvių sportininkų atsi
lankymo šiame žemyne.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba

Lietuvoje

Protestantiškuose kraštuose 
gan plačiai yra paplitusi YMCA 
(Young Men’s Christian Associa
tion ir moterims — YWCA) orga
nizacija, Įsteigta 1844 m. Londo
ne Sir George Williams. Šiame 
kontinente jos užuomazgos reikia 
jieškoti 1851 m. Montrealyje, be
veik tuo pačiu laiku Bostone, 
1856 m. Hamiltone ir t.t.

Koks šios organizacijos tikslas? 
Beveik prieš šimtą metų paskelb- 
toj deklaracijoj sakoma, kad jos 
tikslas — jungti jaunus vyrus, 
laikančius Jėzų Kristų savo Vieš
pačiu bei Išganytoju ir norinčius 
būti Jo pasekėjais, siekti Įgyven
dinti Jo karalystę jaunų vyrų 
tarpe. Ilgainiui YMCA iš grynai 
dvasinio pobūdžio organizacijos 
(galima sakyti puritonizmo) per
ėjo i daugiau i praktišką gyveni
mą ir ėmė steigti klubus, viešbu
čius, Įvairius kursus, o paskuti
niu metu — organizuoti sportinį 
sąjūdi. Krepšinis ir tinklinis yra 
šios organizacijos išradimas, šiuo 
metu YMCA veikia 68-se valsty
bėse ir turi apie 4 mil. narių, o 
YWCA,, kurios centras yra Žene
voj, veikia 50 valstybių.

Kokia yra Katalikų Bažnyčios 
pažiūra i YMCA? Reikia pripa
žinti, kad organizacijoje vyrau
jant nekatalikiškai dvasiai (dau
giausia protestantų, anglikonų ir 
Įvairių sektų), Bažnyčios santy
kiai buvo labai šalti. 1920 m. Va
tikanas pageidavo, kad katalikai 
joje nedalyvautų ir nebendradar
biautų.

Tačiau po Vatikano santarybos 
II sesijos YMCA atstovai pirmi 
užmezgė ryšius su K. Bažnyčios 
atstovais Toronte. Metropolijos 
gener. sekr. Naylor ir apie 50 
YMCA narių dalyvavo Mišiose šv.

Petro bažnyčioje ir po to nuvyko 
i Katalikų Informacijos Centrą 
Bathurst gt. priešpiečiams, ku
riuose dalyvavo kun. B. O’Keefe 
ir kun. F. Stone. Čia abu kunigai 
išreiškė K. Bažnyčios pažiūrą i 
YMCA organizaciją, o po dviejų 
dienų gen. sekr. Naylor gavo pa
simatymą pas ką tik iš Vatikano 
santarybos grįžusi J.E. arkiv. P. 
Pocock. Po vizito Naylor pareiš
kė, kad J.E. yra pritaręs katalikų 
dalyvavimui YMCA organizaci
joj, jeigu jiems valdomuose orga
nuose bus suteikta lygi proporci
ja. šiuo metu Toronto metropo
lijoj yra 21.316 YMCA narių, ku
rių 3*090 katalikai, o iš 940 val
dybos narių tik 63 katalikai.

Tačiau YMCA, suprasdama K. 
Bažnyčios Įtaką Toronto gyveni
me, pasistengė padaryti pirmuo
sius žingsnius, š.m. vasario mėn. 
YMCA St; Clair g-vės skyriaus 
komiteto posėdyje iš 10 valdybos 
narių penki jau katalikai. Taip 
pat sekr. Naylor gavo pilnus Įga
liojimus tartis su J.E. arkiv. P. 
Pocock ir atrodo daryti visus žy
gius, net ir su nuolaidom, kad 
YMCA katalikams būtų priimti
na. Be abejonės, jeigu iš abiejų 
pusių bus parodytas bendradar
biavimo noras, bus rastas ir susi
tarimo pagrindas. Katalikų spor
tiniu judėjimu angliškoj Kanadoj 
daugiausia rūpinasi CYO (Catho
lic Youth Organisation), regdama 
savo lygoje krepšinio, tinklinio, 
ledo ritulio ir kt. sporto šakų pir
menybes, steigdama vasaros sto
vyklas, šaukdama suvažiavimus 
ir t.t.

Nepriklausomoj Lietuvoj YM 
CA neturėjo savo skyrių. Jų nė
ra ir Sov. Sąjungoje. K. B.

Padėkojęs V. Birietai, krei
piausi į organizacinio komiteto 
pirm. Juozą Balsį:

— Esate “dvigubas” pirminin
kas — Toronto LSK Vytis ir žai
dynių organizacinio komiteto. 
Įdomu būtų šia proga išgirsti Jū
sų nuomonę dėl dviejų klubų vei
kimo Toronte, nes Hamiltone ir 
kt. kolonijose jau nekartą teko 
išgirsti balsų, kad Toronto liet, 
kolonijai pakaktų suburti sporti
ninkus Į vieną organizaciją?

— Nieko panašaus. Du klubai 
gali apimti didesnį sportininkų 
skaičių ir be to, pažadina sveiką^ 
sportinę konkurenciją, pagyvin
dami kolonijos sportinį gyveni
mą. Aišku, tik pageidautina, kad 
ta konkurencija, anglišku termi
nu tariant, eitų “fair play” keliu.

— Ar Š. Amerikos lietuvių žai
dynės yra tik eilinis įvykis, ver
tas platesnio visuomenės dėme
sio?

— Nėra kalbos, kad tai vienas 
svarbesnių mūsų sportinio gyve
nimo įvykių. Juk šios žaidynės 
sutraukia apie 400 lietuviško jau
nimo iš įvairių vietovių. Tai su
kelia plačios visuomenės susido
mėjimą, kuris matomas jos daly
vavime žaidynėse, prisidėjime au
komis ir t.t. Taip pat, kreipda
miesi nakvynių, dovanų ir kt. rei
kalais į žaidynių vietovės lietu
vius, mes primenam, kad sportp 
ninkai dar gyvuoja ir savaime 
aišku — gyvuos!

— Kaip varžybinio komiteto

techniškas žaidynių pravedimas. 
Kaip pavyko jį įveikti?

— Pirmiausia nuoširdžiai dė
koju visų grupių vadovams, ku
rie savo pareigas atliko puikiai. 
Žaidynėse dalyvaus 25 koman
dos; dviejų dienų laikotarpyje 
reikės sužaisti 41 rungtynes laik
rodžių rodyklių tikslumu. Žaidy
nėms gautos keturios salės, tad 
ir mažiausias pavėlavimas sutrik
do visą žaidynių planą.

— Koks šių žaidynių komandų 
pajėgumas?

— Mano manymu, žaidynių nu
galėtojas nebus savo žaidimu nė 
kiek geresnis už 4-5 vietų laimė
tojus. Toronto žaidynėse gali nu
lemti burtai ir, sportiškai tariant, 
laimė. Panašiai galima pasakyti 
apie jaunius.

Užgorode įvyko S. S-gos kroso pir
menybės, kurios baigėsi dideliu lietu
vių laimėjimu, nes 5 km. vyrų bėgime 
pirmą vietą iškovojo Kęstutis Orentas, 
nubėgęs šį nuotolį per 14 min. 24 sek. 
Antras buvo A. Aleksiejūnas, atsili
kęs tik dviem sekundėm. Moterų gru
pėje penkta buvo F. Karoblienė, su
korusi 2 km. per 7 min. 10 sek. Ko
mandų grupėje nugalėjo RTFSR prieš 
Maskvą, Ukrainą, Leningradą ir Lie
tuvą. Po pirmenybių buvo sudaryta S. 
S-gos rinktinė tradiciniam Paryžiaus 
komunistų laikraščio “L’Humanite” 
organizuojamam bėgimui, į kurį pa
teko K. Orentas ir F. Karoblienė. Mū
siškiai į Paryžių atvyko balandžio 1 
d., nors bėgimas įvyksta balandžio 5 d.

Po pirmojo rato Lietuvos komandi
nių stalo teniso pirmenybių tvirtai 
pirmauja Panevėžio Žalgiris. Tai nuo
pelnas neprikl. Lietuvos laikų žaidė
jo, šiandien einančio trenerio parei
gas, V. Variakojo.

Tarptautiniame stalo teniso turnyre 
Maskvoje dalyvauja Lietuvos ir S. 
S-gos meisterė Laimutė Balaišytė. Ji 
jau pralaimėjo Kinijos meisterei 1:3.

Ledo ritulio turnyrą Rygoje laimė
jo gudai prieš estus, latvius ir lietu
vius.- Mūsiškių pasekmės: Latvija — 
Lietuva 5:2, Gudija — Lietuva 6:2, 
Lietuva — Estija 4:4. Reikia pažymė
ti, kad Rygoje yra vienintelė dirbtinio 
ledo čiuožykla Pabaltijy.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmenybė
se vyrų grupėje Kauno Žalgiris yra 
dešimtas, o Vilniaus Plastikas — de
vynioliktas. Pirmauja Maskvos CASK, 
kurios penketukas yra kartu ir Sov. 
Sąjungos rinktinės nariai. Antroje vie
toje seka garsioji augštaūgio Janio 
Krūminš (2,13 m.) Rygos ASK koman
da. Kita latvių komanda — Rygos 
VEF yra devinta, o Talino Kalev — 
septinta. Moterų pusėje pirmauja Ry
gos TTT klubas.

Knygų lentynose pasirodė J. Kuli
kausko “Šaškių kombinacijos”. Kny
gelė turi 84 psl. ir kainuoja 14 kp.

Lietuvos krepšinio pirmenybėse mo
terų grupėje pirmauja Politechnika 
prieš Jaunystę ir Mokslą. Pas vyrus 
— Šarūnas, Drobė ir Banga. K. B.

Siuntiniai siunčiami į 
LIETUVĄ, LATVIJĄ ir ESTIJĄ per

ESTOTRUST LTD., 
1—2 LADBROKE GDNS., LONDON W. 11, ENGLAND.

2% % nuolaida standartiniams siuntiniams ir 5% nuolaida — kitiems 
siuntiniams iki 1964 m. balandžio 15 d.

Skambinkite mūsų agentui AKSEL VEEDLA, 39 Donald Ave., 
Toronto 15, Ont., tel. 762-8913 vakarais 7-10 v., šeštad. 10-2 v.p.p.

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ
PREKYBA

• įvairios medžiagos namų remontams 
bei priestatams.

• Faniera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas
2 MULOCK AVĖ., TORONTO Tel.: biznio 769-5171
(prie Dundas - Keele) vakarais 762-9759

— Kiek šiuo metu yra sporto 
klubų Kanados sporto apygardoj 
ir kiek registruotų sportininkų?

— Kanados sporto apygardoj 
veikia šie sporto klubai: Toronto 
PPSK Aušra, Hamiltono LSK Ko
vas, Ročešterio LSK Sakalas, 
Montrealio LSK Tauras, Toronto 
LSK Vytis ir neseniai užsiregis
travusi Toronto šaulių Pūtvio 
kuopos šaudymo sekcija. Regis
truotų sportininkų sąrašuose tu
rime 255, tačiau tą skaičių rei
kia padvigubinti, nes klubų val
dybos registruoja tik tuos spor
tininkus, kurie dalyvauja Kana
dos ar š. Amerikos lietuvių žai
dynėse.

— Kurios sporto šakos jūsų 
yra puoselėjamos?

— Be abejonės, populiariau
sia sporto šaka yra mūsų tautinis 
sportas krepšinis. Tačiau šalia jo 
dar plačiai puoselėjamas lauko ir 
stalo tenisas, lengvoji atletika, 
plaukimas, šachmatai, slidės, 
šaudymas.

— Kaip atrodo Kanados spor
to apygardos veikla, palyginus su 
JAV lietuviais?

— Proporcingai lietuvių skai
čiui Kanados sp. apygarda yra 
viena veikliausių. Nors krepšiny- 
je nepasiekėm tokio lygio kaip 
JAV lietuviai, tačiau kitose spor
to šakose juos pralenkėm. Turiu 
galvoje lengvąją atletiką ir stalo 
tenisą. Be to, mes turime didžiau
sią prieauglį.

— Sporto klubai, sportininkai 
ir sporto darbuotojai nusiskun
džia, kad mūsų visuomenė vis 
dar šaltokai laikosi sportinės 
veiklos atžvilgiu. Jūsų nuomonė 
tuo klausimu?

— Tai faktas, nors paskutiniai
siais metais padėtis gerokai pa
gerėjo. Reikia prisiminti, kad 
sportas yra plačiai užkariavęs vi
sas tautas — valstybes. Jis yra 
remiamas net lėšomis, nes jame 
vyksta ne tik gražus tautų bend
radarbiavimas, bet ir atliekama 
tarptautinė propaganda įvairiose 
pasaulinėse pirmenybėse, olimpi- 
jadose. Tuo tarpu lietuvių visuo
menė į sportą vis dar žiūri kaip 
į vaikų žaidimą. Laikas būtų tą 
pažiūrą pakeisti.

— Jūsų linkėjimai žaidynių 
proga?

Nuoširdžiai dėkoju už gražų 
bendradarbiavimą visiems klu
bams trejų metų laikotarpyje; 
linkiu ir toliau plėsti sportinę 
veiklą jaunimo tarpe, gražiai žy
giuoti lietuvišku, sportiniu keliu. 
Dėkoju ir klubams — PPSK Auš
ra, LSK Vytis, LSK Kovas, prisi- 
dėjusiems prie žaidynių surengi
mo, o mūsų visuomenei linkiu 
gausiai atsilankyti balandžio 4-5,___ .... _________  _ .r___
d.d. į didelę sportininkų šventę! Austrijoj. Nuo atvykimo Kana- 
— XIV S. Amerikos krepšinio don 1948 m. nepasitraukiau nuo 
žaidynes. 'sporto ir Toronte.

J. Balsys, š. Amerikos XIV 
žaidynių, organizacinio ko

miteto pirmininkas.

— Ar žaidynių suskaldymas i 
paskiras sporto šakas yra sveikas 
reiškinys sportinėj veikloj?

— Skaldymas turi teigiamų ir 
neigiamų pusių, tačiau prisimi
nus, kad žaidynės vyksta labai 
plačiu mastu, jų skaldymas yra 
būtinas. Štai dar nepilna regis
tracija, o jau balandžio 4-5 d.d. 
žaidynėms Toronte Įsirašė beveik 
400 sportininkų.

— Be abejonės, tokios žaidy
nės pareikalauja didelių išlaidų. 
Galima būtų sužinoti žaidynių są-

K. Sapočkinas, Š. Ameri
kos XIV žaidynių varžybi
nio komiteto pirmininkas

— Kaip atrodo lietuvių krep
šinio lygis, palyginus su kana
diečių?

— Man atrodo, kad buv. Kana
dos meisteri Tillsonburgo klubą, 
davusį daugiausia žaidėjų olimpi
niams žaidimams, Š. Amerikos 
lietuvių meisteris turėtų nugalė
ti. Iš to galite spręsti, kad šių 
žaidynių lygis bus augštas.

— Jūsų linkėjimai mūsų vi
suomenei?

— Kadangi rungtynės vyks 
mokyklų salėse, prašyčiau patal
pose nerūkyti; lygiai pagerbti 
rungtynių laimėtojus ir pralai
mėtojus ir tuo įrodyti, kad Ka
nados lietuviai yra tikri sporto 
mėgėjai.

Dar kartą padėkojau mūsų 
sporto darbuotojams už išsamius 
atsakymus ir palikau juos rūpin
tis artėjančiom žaidynėm. Belie
ka pastebėti, kad mūsų visuome
nės — iš Toronto, Hamiltono, 
Niagaros pusiasalio ir kt. balan
džio 4-5 d.d. laukia tikrai neeili
nė šventė. Tad laukiame tūks
tantinio žiūrovų skaičiaus XIV 
š. Amerikos žaidynėse. Geriau
sios sėkmės visiems!- K. B.

— Sąmata sudaryta $3.500.
— Ko pageidautumėte ir To

ronto, Hamiltono ir kt. artimes
nių vietovių lietuvių?

— Jau yra žinoma, kad stebėti 
šių rungtynių atvyksta daug spor
to mėgėjų iš Milwaukee, Niujor
ko, Čikagos, Ročešterio ir kt. vie
tovių, tad tikrai gėda būtų, jeigu 
Toronto ir apylinkių lietuviai ne
paremtų mūsų sportuojančio jau
nimo, juo labiau, kad žaidynės 

, rengiamos išvykos Australijon ’ 
, ženkle. Taigi, visi laukiami krep- Į 
šinio rungtynėse, sportininkų po
būvyje ir pamaldose. Dar nore-j 
čiau paminėti, kad dalis žaidynių I 
pelno (jeigu toks būtų!) numato^ 
ma paskirti išvykai į Australiją.'

Dar kreipiausi į trečią sporto 
darbuotoją Kazimierą šapočkiną.

— Nuo kada dalyvaujate spor
tinėj veikloj?

— Sportine veiklą pradėjau 
1936 m. Šiauliuose ir ją tęsiau

Užkonservuotas baseinas
Kauno Žaliakalnyje. buvo įrengtas 

baseinas. Gyventojai apsidžiaugė, bet 
peranksti. Vilniaus Sportas nr. 31 ra
šo: Po remonto baseinas visą laiką 
praėjusią vasarą stovėjo tuščias, tik 
lietus susimildavo ir retkarčiais jį su
drėkindavo. Paaugliai iš apmaudo ak
menimis jį apmėtė, o kauniečiai be 
jokio malonumo žiūrėdavo į tuščią ba
seino dugną...”

Korespondencijos autorius inž. S. 
Jotautas skundžiasi: “Kas turi baseinu 
rūpintis, sunku pasakyti. Bandžiau tai 
išsiaiškinti telefonu, bet nieko gero 
nepasiekiau. Vandentiekio ir kanaliza
cijos tresto yyr. buhalteris sako: ‘Ba
seinas ne mūsų, mes tik duodam van

denį ir sumokėjom už statulą...’ Ke
lių ir tiltų eksploatacijos trestas: 
‘Mums nepriklauso ..Skambinu 
26556. Tai — vietinio ūkio valdybos 
miesto tvarkymo dalis: ‘Kam priklau
so, nežinom. Vandeniu užpildo kanali
zacijos ir vandentiekio trestas, o šva
rą palaiko švaros kontora ..Taip ir 
nesuradau siūlo galo. Kam baseinas 
priklauso, manau greit paaiškės, o tuo 
tarpu šis baseinas yra vienintelis vie
šo pobūdžio vandens rezervuaras, ku
riame vaikai vasarą su malonumu ga
lėtų pliuškentis. Jei baseinas būtų tin
kamai tvarkomas, prižiūrimas, juo ga
lėtų naudotis ir vaikų sporto mokyk
los, kaip baze pradedantiems plaukio
ti. Juk tokių bazių mieste stokojama.”

Sportas visur
Europos jaunių krepšinio pirmeny

bės įvyks balandžio mėn. pabaigoje 
Italijoje. Senojo žemyno valstybės ta
po suskirstytos į du pogrupius: A — 
Bulgarija, Čekoslovakija, Italija, Len
kija, B — Prancūzija, S. S-ga, Jugo
slavija, Ispanija. Į S. S-gos rinktinę 
iš Lietuvos pakviesti kandidatai Pau
lauskas, Vensbergas, Salys.

JAR krepšininkai laimėjo 6 Afrikos 
valstybių atrankines varžybas ir gavo 
teisę dalyvauti Tokijo olimpijadoje. 
Egiptiečiai baigmėje nugalėjo Maroką 
69:57.

Rytų Vokietijos krepšininkai viešė
jo Suomijoj. Vienas rungtynes laimė
jo svečiai 62:83, kitas—suomiai 79:72.

Pasaulinėse rankinio pirmenybėse 
Čekoslovakijoj rumunai nugalėjo šve
dus. Tolimesnės vietos: 3 Čekoslova
kija, 4 V. Vokietija, 5 Sov. Sąjunga, 
6 Jugoslavija. Sov. Sąjungos rinktinė
je žaidė du lietuviai — Kontvainis ir 
Macežinskas.

nio komandines rungtynes tarp Rygos 
TTT ir Prahos Sokolo laimėjo latvės 
63:58 (27:34).

Cassius Clay — naujas pasaulio sun
kaus svorio meisteris po patikrinimo 
rastas netinkamu kariuomenės tarny
bai.

Valstybinėje ledo ritulio lygoje pus- 
baigminiuose susitikimuose žaidžia 
Montrealis, Čikaga, Torontas ir Det
roitas.

Naujasis Graikijos karalius Kons
tantinas yra labai geras sportininkas. 
Romos olimpinėse žaidynėse jis lai
mėjo vienintelį savo kraštui aukso 
medalį jachtų varžybose. Dar nežino
ma, ar Konstantinas dalyvaus Tokijo 
olimpijadoje, nes kaip karaliui, jam 
greičiausia neleis dalyvauti viešoji 
opinija ir Graikijos, vyriausybė.

Dortmundo Borussia pateko į Eu
ropos futbolo pusbaigmį, nors ji pra
laimėjo antras rungtynes prieš Prahos 
Dūkią 1:3, bet čekų sostinėj vokiečiai 

Pirmas baigmines Europos krepši-‘ įveikė juos 4:0.

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. 
Tel. OX 9-4444 

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vak.

SIMPLICITY
SKALBIAMOJI

MAŠINA 
yra grynai kanadiškos gamybos, 

11 svaru talpos.

SKALBIA 25% GERIAU 

IR GREIČIAU.

1 37 Roncesvalles 
Avė. Tel. 537-1442 

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai ryto iki 9 v. vak.

SAUGUS GRĘŽTUVAS. 
METALINIS SKALAUTUVAS. 
DVEJŲ METŲ BESĄLYGINE 
GARANTIJA IR 
10 METŲ GARANTIJA 
PAGRINDINĖMS 
MECHANIZMO DALIMS.

Vertas dėmesio 
pirkinys.
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Viena mūsų civilizacijos kri
zių, apimanti visas tautas, yra to
lydžio nerimstančio ir nerimą ke
liančio jaunimo problema. Ne
svarbu kur jis begyventų ir ku
ria kalba bekalbėtų — jį visur 
galima pažinti iš tam tikrų pažy
mių, kaip pvz. iš mėlynų drobinių

būklę randame netgi ir už gele
žinės uždangos, kur tokia drobė 
tegaunama tik juodojoje rinkoje.

Žemiau sekančios eilutės vaiz
duoja (14-20 metų) jaunimo būk
lę pagal prancūzų Georges Tein- 

. das ir Jean Thireau trejų metų 
objektyvių tyrinėjimų duomenis.

žymiausia mūsų laikų (po 1945 
m.) gyvenimo apraiška, pasak jų, 
esąs impozantiškas technologijos 
įsibrovimas į betkurį viešo ar pri
vataus gyvenimo aspektą, šian
dieną technologija meta iššūkį 
netgi pagrindiniams biologiniams 
reikalavimams ir stengiasi per
keisti žmogų į kažką visiškai nau
jo.

Užmirškime seną tvirtinimą, 
kad mašina pralenkė žmogų. Už
tenka pasakyti, kad technologija 
apima daugiau nei mašinas. La
biau už viską ji yra sistemingu
mas, paremtas racionalizavimo 
procesu, kuris, savo keliu, supo
nuoja standartizavimą siekiant 
“didesnės gamybos”, o ši galiaus- 
siai veda į visišką žmogaus ir 
daiktų nužmoginimą. Kitais žo
džiais,’ mes esame liudininkai 
gimstančio naujo pasaulio, prie 
kurio, savaime aišku, žmogus tu
ri prisitaikinti, jeigu jis nenori 
išnykti, nes jis jokiu būdu negali 
to pasikeitimo sulaikyti.

Kaip tik čia susiduriame su 
centrine jaunimo problemos kri
ze. Mes, senesnės kartos atstovai, 
naudojamės dar prieštechnologi- 
ne mąstysena ir vertiname tech
nologiją savo kriterijais, tuo tar
pu jaunimas žiūri į ją taip, kaip 
žiūrėtų technologijos auklėtiniai. 
Viso to išdava — kurčio su neby
liu pokalbis.

Prancūzų studentų atsakymuo
se į klausimą “Kuriam garsiam 
vyrui tamsta norėtum panėšėti?” 
išryškėja tai, kad juo jaunesni, 
juo rečiau mini Victor Hugo ir 
Pasteurą, tradicinius XIX š. did
vyrius ir jų dauguma iškelia 
Saint-Exupery ir Einšteiną, kurie 
simbolizuoja — vienas kaip lakū
nas, o kitas kaip atidaręs duris 
naujon dimensijon, — technolo
gijos pasaulį.

II
Tasai technologinis pasaulis 

sudaro vienetą, galintį gyventi 
savo paties gyvenimą. Jis sukūrė 
savo didvyrius, įstatymus ir šū
kius. Jis netgi turi savo gyvenimo 
filosofiją. Vienu žodžiu, techno
logija save pakėlė į savotišką me
tafiziką, nes ji turi savo pasaulė
žiūrą.

Minėtųjų prancūzų tyrinėtojų 
duomenys rodo, kad jaunuomenė 
nuo 11 ligi 19 metų gyvena tame 
pačiame pasaulyje. Jų skaitymai 
ir žaidimai keičiasi jiems beau
gant, bet pagrindinės temos lie-

ka tos pačios. Vien tik iškrypimo 
laipsnis skiria komikus ir ilius
truotus savaitraščius nuo žurnalų 
ir romanų, kuriuos jie ryja. Jų 
filmai, radijo ir muzikos progra
mos laikosi tų pačių dėsnių, ly
giai kaip ir skelbimai, kuriuos jie 
kasdieną mato gatvėse. Nors prie
monės skiriasi, jų turinys pasilie
ta tas pats.

Anksčiau skaitytojas galėjo 
kaip tinkamas elgtis su skaitiniu. 
Jis galėjo sustoti, pakartoti ar į 
šalį atidėti skaitomąjį tekstą, kad 
pagalvotų ir spręstų. Vien tik te
atras ir muzika nepasidavė klau
sytojo ar žiūrovo kontrolei.

šiandieną gi viskas atbulai. In
dividai pasilieka pasyvūs, o pasy
vumas mažina susidomėjimą. No
rint pagyvinti mintijimo procesą, 
kreipiamas dėmesys į laiką, kad 
skaityojui ar žiūrovui nekiltų no
ras ištrūkti. To siekiant, ypatin
gas dėmesys kreipiamas į ritmą, 
žymintį auditorijos ar skaitytojo 
praleistą laiką. Kiekviena priemo
nė, pradedant muzika bei filmu 
ir baigiant pabaisomis, komikais 
ir netgi romanais, yra to ritmo 
įtakoje. Todėl nėra abejonės, kad 
visa protinė veikla yra jo palies
ta. Is to seka išvada, kad asmuo 
yra technologijos sąlygojamas.

Tyrimai parodė baisias to sąly
gojimo pasėkas: sugebėjimas iš
mokti, susikaupti, atmintis ir pro
tavimas išsigimsta, lygiai kaip 
ir sugebėjimas planuoti. Kalbos 
mokytojai tvirtina, kad mokinių 
vaizduotė ir žodinė išraiška yra 
nukentėjusi. Kaikuriais atvejais 
blogis yra toks didelis, kad tapo 
net kliniška apraiška — apazija. 
Tai, kas buvo išimtis, ima dary
tis taisykle. Tokios patologinės 
apraiškos tapo būdingos ne vien 
tik atskiriems asmenims, bet ir 
visai generacijai.

III
Jaunuolio technologijos sąlygo- 

i’imui stabdį sudaro šeima ir mo
kykla. Jų aplinkoje švelninami 

technologijos varžtai ir skatina
mas galvojimas, visai priešingas 
išorės aplinkai, kur vyksta “sąly
gojimas”.

Tačiau išdavos liūdnos, nes 
“sąlygojančios aplinkos” spaudi
mas yra daug stipresnis už švel
ninančiųjų įtaką. Ir taip atsidu
riame užburtame rate: vis labiau 
ir labiau jaunieji atmeta šeimą 
ir mokyklą, vis daugiau pasiduo
da technologijai ir masių Įtakai.

Jau yra Įprasta sakyti, kad šei
mos įtaka esanti suardyta, kad 
tarp tėvų ir vaikų esąs atsiradęs 
jei ne skilimas, tai bent nesutari
mas, kuri sukėlė modernaus gy
venimo sunkenybės, butų stoka, 
masiniai pasilinksminimai, pini
gu trūkumas. Bet visų svarbiau
sia tai, kad auklėjimas reikalau
ja ištvermės, tuo tarpu kai visa 
kita skatina lengvą gyvenimą.

Dėl vietos stokos negalime leis
kis į dabartinės auklėjimo krizės 
detales, kurią minėti autoriai pa
grindinai nagrinėja. Užtenka pa
sakyti, kad yra siūloma nepa
prastai daug visokiausių reformų.

Jaunuomenės krizė, šeimos kri
zė, auklėjimo krizė — vien pa-

JANINĄ ir STASĮ PAKETURUS, 
gilaus liūdesio valandose, jos Mamytei mirus, 

giliai užjaučiame —
Andrulioniai
Narbutai

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus,
jos vyrą Petrą, dukteris — Birutę ir Viliją, 

seserį B. čeponkienę bei jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame —

J. B. Sriubiškiai 
i D. J. Kaunaitės

A. T. Sekoniai

Studentų rėmėjų būrelio narei
BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus, 
jos vyrui, dukrelėms ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą —

LSR Būrelio valdyba

BR. DAMBRAUSKIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Petrą, dukteris, 

seserį p. Čeponkienę ir šeimą —

J. V. Mikelėnai ir šeima

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus, 
liūdesio prislėgtą vyrą Petrą, dukras Birutę ir Viliją, 

seserį B. Čeponkienę bei jos šeimą 
ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —
B. T. Stanuliai

P. GAUČYS

prastas išvardijimas rodo, kad pa
ti civilizacija yra atsidūrusi pa
vojuje.

Civilizacija lūžta ir sugriūva, 
kai ji nebegali įsisavinti naujai 
atrastų faktų. Tai įvyko XVI š. 
mokslininkų ir navigatorių di
džiųjų atradimų metu. Kaip tik 
tada Vakarų civilizacija pasirė
mė protu, kaip idealiu įrankiu iš
aiškinti naujiems faktams ir prie 
jų prisiderinti.

Visa tai vėl vyksta dabar, kai 
klasinės fizikos pagrindai, arba 
patys visatos principai, pradeda 
svyraoti.

Einšteinas savo “Fizikos raido
je” daro tokias išvadas: “Kvan
tų fizika formuluoja dėsnius, val
dančius minias, ne individus. Ne 
savybės, bet galimybės yra apra
šomos, ne dėsniai, atskleidžią sis
temų ateitį, bet dėsniai, kuriems 
paklusta pakitimai galimybių lai
kais ir susiję su dideliais individų 
susibūrimais”.

Lygiai kaip kvantų teorija ne
pažįsta individualių elektronų 
ar protonų, taip politiniuose rin
kimuose šiandieną atskiro piliečio 
gyvenimas yra lygus ir panašus į 
kito. Panašiai pardavimo techni
ka studijuoja idealaus vartotojo 
poreikius. Lygiai kaip mes turi
me vidurkio atlyginimus, kurie 
tenkina žmogaus poreikius, nes 
statistikos keliu esame nustatę jo 
pragyvenimo minimumą. Pana
šiai galimybių teorija naudojasi 
statistika gaisrams, potvyniams, 
vagystėms ar mirties atvejams, 
nustatydama apdraudų dydį. 
Trumpai tariant, technologija tu
ri reikalo su grupėmis, tuo tar

pu kai individas tapo paprastu 
vardikliu.

IV
Viso to išdava — dorovės paki

timas. Senoji formulė — suderi
nimas naudos su malonumu pa
virto produktyvumo ir malonu
mo formule, kurioje nebėra vie
tos doroviniams svarstymams. 
Kaip gali jaunuolis nejausti prieš
taravimų tarp tradicinės dorovės 
ir grubaus kasdieninio gyvenimo 
cinizmo? Iš vienos pusės krikščio
nybė, o iš kitos — naujoji techno
loginė sistema — du prieštaringi 
pasauliai, kurių vertybės viena ki
tą neigia. Technologija suveda 
žmogų į jo elementarinius polin
kius, kaip tik tuos, kuriuos krikš
čionybė smerkia. Tačiau žmogus, 
nors ir nukrikščionėjęs, turi ką 
nors garbinti. Tas troškimas da
bar patenkinamas kelionėmis į 
erdvę.

Šiaip gi šių dienų jaunimas nė
ra blogesnis, sako minėti prancū
zai, už ankstyvesniųjų kartų jau
nuolius. Tik jis daug blogiau pa
sireiškia.

Pažiūrėkit į juos kinuose, kavi
nėse, gatvėse prisišliejusius prie 
mūrų ar besėdinčius ant šaligat
vio pakraščių; jie atrodo išbalę, 
išsiblaškę, niūrūs. Egotizmas, ku
ris pastoviai bręsta nuo 15 ligi 20 
metų, jau nebeatspindi augančio 
individo, bet tik elementarinių 
instinktų paaštrėjimą. “Visa pri
klauso man, visa turi tarnauti 
mano malonumui” — sako vie
nas apklaustų, aštuoniolikmetis 
pre kybos mokyklos studentas. 
Bet šis polinkis atspindi tik nenu
galimą jo norų pobūdį. Jeigu jis 
gerai pagalvoja ir įsižiūri į save, 
jo pasitikėjimas savimi subyra. 
“Aš gyvenu lyg būčiau girtas” —

sako aštuoniolikmetis universite-

sivaikščioti. Skaitau visokias kny- 
gas. Man vistiek... Aš gyvenu 
ir tiek. Jeigu aš sustoju, man at
rodo, kad esu vargšas gremėz-

Miglotumas, nuobodis, tuštu
ma, nerimas yra bendri bruožai 
nelaimingo ir peranksti susidėvė
jusio jaunimo. Kadangi jie nega
li būti vieni, sudaro genges, turi 
savo vadus, nuostatus. “Kai aš 
esu su savo draugais, — sako vie
nas jų, — galiu alsuoti”.

Ar yra kokių vaistų tai techno
logijos apnuodyto jaunimo ligai? 
Tam svarbiausiam ir degančiam 
klausimui G. Teindas ir J. Thi- 
reau teskiria nedaug vietos. Kaip 
jie sako, jų tikslas buvęs užaliar- 
muoti skaitytoją.

Tik daliniai sprendimai tiesio
giai iškyla iš tos studijos faktų: 
tegul tėvai rimčiau žiūri į savo 
pareigas, daugiau dėmesio skiria 
studentų reikalams.

Galutinėje išvadoje, sako auto
riai, jaunimo problema turėtų bū
ti perduota rytdienos žmogui, 
mum gerai įsisąmoninus koks jis 
turėtų būti.’ Ir tik ryžtingai tuo 
reikalu nusistačius, galima tą 
problemą išspręsti. Pirmiausia 
reikia nusistatyti, ar norime kon
formistinio ar savarankiško žmo
gaus. Jeigu norime sukurti žmo
gų, kuris neturėtų problemų, pil
nai įsijungtų į technologišką vi
suomenę net nejausdamas to įsi
jungimo, turime skatinti techno
loginę raidą ir visai priderinti 
žmogų nuo vaikystės ligi mirties. 
Tobulai prisitaikęs, jis naudosis 
medžiaginiais patogumais, tarsis

(Nukelta į 7 psl.)

Profesoriai ir rašytojai sako, kad mes esame technologijos auklėtiniai...

Revoliucinė ukrainiečio kalba Kanados senate
(Atkelta iš 2 psl.) 

negalime pakeisti jų tautybės, 
mes tik galime padaryti jas ge
rais kanadiečiais”. Panašiai kal
bėjo ir liberalų parlamentinės 
grupės vadas Connolly: “... kiek
viena grupė (tautybė) ir toliau 
puoselės savo idealus ir sieks lai
mėjimų drauge su kitais”.

Trejopas įnašas
Kanados kultūra yra daugialy- 

tė, it mozaika, į kurią kiekviena 
iš tų trijų grupių įjungia savuo
sius motyvus: angiai jai atnešė 
valdžios parlamentinę sistemą; 
prancūzai — stipriausiai išlaikė 
savo tautini charakterį, parodė 
didžiausią pasipriešinimą JAV 
įtakai, politiniam spaudimui ir 
tuo prisidėjo prie Kanados ne
priklausomybes išlaikymo; trečio
sios grupės įtaka panaši į pran
cūzų: kiekvienas jos narys atne
ša savo tautos kultūrinį paveldė
jimą. Juo stipriau kuri tautybė 
palaikė ir išreiškia savo tautinį 
charakterį, juo didesnis jos įna
šas Kanados kultūrai. Tokia gru
pė įgalina kitus kanadiečius la
biau vertinti įvairias kultūrines 
vertybes ir pabrėžia principą — 
vienybę įvairume.

Visų trijų grupių lygiagretūs 
įnašai sukūrė Kanados daugia- 
kultūrinį veidą. Daugiakultūriš- 
kumas yra Kanados ryškiausia 
savybė ir jos didžiausias įnašas 
pasauliui — sako dr. Ch. Hobart. 
Dr. Sidney Toronto un-te yra pa
sakęs: “šių dienų Kanados gy
ventojai susidaro apytikriai iš V& 
anglosaksų, M prancūzų ir V6 
įvairių kitų tautybių. Nėra kana
diečių tautos. Ir mes (Kan. vy
riausybė) niekada nesistengėm 
asimiliuoti naujųjų ateivių bei 
formuoti juos pagal vieną pavida
lą. Mes džiaugiamės jų savitu 
Įnašu, kuris mus stiprino”.

Didieji kanadiečiai, jos kūrėjai 
regėjo ne dvi, bet daugiakultūri- 
nę ateities viziją. Pvz. Sir Wilfrid 
Laurier, besilankydamas Britani
joj žavėjosi genialia katedros go
tika, kuri buvo pastatyta iš mar
muro. ąžuolo ir granito, “šiuo pa
vyzdžiu aš noriu matyti sukurtą 
Kanadą. Aš noriu, kad marmu
ras liktų marmuru, ąžuolas — 
ąžuolu, o granitas — granitu; iš

tų trijų elementų aš norėčiau su
kurti valstybę, galingą tarp kitų 
valstybių”.

Trečiosios grupės vieta ..
Karališkoji dvikultūriš kūmo 

komisija pripažįsta Kanados kul
tūrinį įvairumą ir gaivališkumą: 
“... dvikultūriškumo klausimas 
nagrinėjamas situacijoj, kur esa
ma ir daugeriopumo fakto — 
daugiakultūriškumo, kuris nepri
valo būti užgniaužtas kaip galint 
greičiau, o priešingai, turi būti 
respektuojamas ir, saugomas, 
nors ir nėra oficialiai pripažin
tas”. Pasak sen. Yuzyk, visdėlto 
tam tikra pripažinimo forma yra 
duota, nes kaikurių etninių gru
pių kalba ir kultūra yra dėstoma 
kaikuriuose un-tuose ir mokyklo
se. Senatorius mano, kad ateis 
laikas III grupės org-joms siųsti 
savo atstovus į konferenciją Ota
voje, reikšti savo nuomones ne 
tik dvikultūriškumo komisijai, 
bet ir provincijų bei federacinei 
valdžiai. Pagal’ demokratinius 
principus ir konfederacijos dva
sią, Kanada turi priimti ir ga
rantuoti dalyvavimo (partner
ship) principą visų, kurie prisi
dėjo prie kūrimosi ir pažangos. 
Anglai ir prancūzai, kaip šio 
krašto kūrėjai, turi būti laikomi 
vyresniaisiais nariais, kurių kal
bos yra pripažintos oficialiom 
krašto kalbom pagal British 
North American Act. Kanadie
čiai turėtų turėti laisvę pasi
rinkti vieną tų kalbų savo mo
kyklos dėstomąja kalba. III gru
pė turi gauti nario, bet bendri
ninko teisę, kuriam garantuoja
ma savos kalbos ir kultūros iš
laikymas. Jos turi būti dėstomos 
kaip laisvai pasirenkami dalykai 
provincijų mokyklose ir univer
sitetuose. kur atsirastų pakanka
mas mokinių skaičius, reikalau-

kią diskriminaciją, protestuoja 
prieš imigracijos min. pareiški
mą parlamente 1964. II. 27, kad 
pagal nusistojusią parlamento 
tradiciją seimo pirmininko ir se
nato vado vadovų pozicija (mover 
ir seconder of the address) — 
garbingiausios seimo ir senato 
pareigos — būtų atiduodamos tik 
atstovams abiejų pirmųjų grupių. 
Senatorius vadina tai diskrimina
cija. Jei tai bus priimta, bus pa
sijuokimas iš “C. Bill of Rights”, 
“C. Citiz. Act” ir numatomą pi
lietybės įstatymo pataisą, kuri 
garantuos pilną teisių lygybę vi
siems Kanados piliečiams, kur jie 
bebūtų gimę”.

Pilietybės lygybė
Tolau sen. Yuzyk kalbėjo: 

“Mokyklų vadovėliais turi būti 
atžymėtas ir III grupės kultūri
nis įnašas, kad tuo būdu būtų iš
sklaidytas neigiamas nusistaty
mas III grupės atžvilgiu. Piliety
bės teisių lygybė turėtų reikštis 
ir augštų postų teikimu krašto 
tarnybose, nežiūrint nė diploma
tijos. Esą atėjo laikas, kad pro
vincijų gubernatoriaus bent vie
nas postas būtų pavestas III gr. 
atstovui, o kanadietis indėnas, 
baigęs Kanados un-tą, būtų pa
skirtas į diplomatinę tarnybą. 
Laikas jau turėti III grupės at
stovą ir radijo valdytojų tarnybo
je, kad radijo ir televizijos prog
ramos atspindėtų Kanados dau- 
giakultūriškumą. Esą reikėtų 
Įvesti reguliarias programas įvai
rių tautų muzikos, šokių, dainų, 
dramos, literatūros, meno; ruoš
ti vietines ir užsienines parodas. 
Mūsų atstovybės užsieniuose pri
valėtų turėti etninių grupių kul
tūrinio Įnašo iliustracijų.

Pagaliau sen. Yuzik savo kal
bą užbaigė ištrauka iš “Canadian

jamas dėstomam dalykui įvesti. Bill of Rights”: “Aš esu kanadie
tis, laisvas kanadietis; laisvas kal
bėti be baimės, laisvas garbinti 
Dievą savitu būdu, laisvas ginti 
tai, kas mano Įsitikinimu yra tei
singa. laisvas priešintis tam. ką 
aš tikiu esant blogiu, laisvas 
rinkti tuos, kuris valdys mano 
kraštą, šį laisvės palikimą pasiža
du išlaikyti sau ir visai žmoni
jai”.

Protestuoja prieš 
ministerio pareiškimą

Sen. P. Yuzyk, remdamasis 
“The Canadian Citizenship Act” 
1947 m. ir “The Canadian Bill of 
Rights 1960”, garantuojančiu ly
gias teises visiems Kanados pi
liečiams ir pasmerkiančiu betko-

Gyvenimas filmuose

Karo žiaurumu pasekmės
KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Karo įvykių žiaurumai palieka 
savo pėdsakus išlikusiųjų žmonių 
kūnuose ir dvasioje. Smarkiai su
krečiami ir patys kariškiai, ku
rių ne vienas praranda ir vidinę 
lygsvarą, šitokių nelaimingųjų 
globa jautriai pavaizduojama 
naujame filme “CAPTAIN NEW
MAN, M.D.”.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Arizonos dykumoje įrengiama 
stambi karo ligoninė, kurios sep
tintas skyrius skirtas psichiškai 
pakrikusiems kariškiams. Šio 
skyriaus viršininkas, kapitonas 
Newman su visu pasišventimu at
siduoda šių ligonių priežiūrai ir 
stengiasi sugrąžinti juos į norma-

kad iš visų ligoninės skyrių, sep
tintojo skyriaus ligoniai ilgiau
siai užtrunka ligoninėje, kol vėl 
gali grįžti į karinę tarnybą. New
man tačiau nedaro kompromisų 
ir jokiu būdu nesutinka išleisti 
ligonių, kol jie dar nėra pajėgūs 
priimti atsakingas pareigas.

Tai ypač išryškėja pulkininko 
Bliss atveju. Jis ypač kankina
mas kaltės jausmo, jog pasiuntė 
būrį vyrų svarbiam uždaviniui, 
iš kurio daugelis nebesugrįžo. Tai 
vienas filme pavaizduojamas at
vejis, km- nuoširdus psichiatras 
nepajėgia jo sunkios būklės pa
gydyti ir sulaikyti nuo paskuti
nio tragiško žingsnio.

Korporalas Tompkins, nors pa
puoštas gausiais medaliais už 
gausių uždavinių sėkmingą įvyk
dymą, negali atsikratyti minties, 
jog jis esąs didžiausias bailys. 
Nepajėgęs išgelbėti savo draugo 
iš degančio lėktuvo, visą laiką tai 
sau prikaišioja, nepajėgdamas 
galvoti apie ką nors kita. Filmo 
eigoje pateikiama ir dar keletas 
ligoninės gyvenimo epizodų.

Artistų tarpe pastebime Ėddie 
Albert, James Gregory, Bobby 
Darin ir kt. Ypač daug gyvumo

ir komiškų momentų įneša Tony 
Curtis kaipo dr. Newman pasiun
tinys ir padėjėjas. Angie Dickin
son atlieka vyriausios slaugės ro
lę. Viso filmo pažiba tai Gregory 
Peck pagrindiniame vaidmenyje. 
Jis tikrai oriai sukuria pasiauko- . 
jančio, atsakingo ir nuoširdaus 
psichiatro asmenybę.

Tiek įvykių pateikime, tiek dr. 
Newman išsireiškimuose lengva 
įžvelgti paties karo ir jo žiauru
mų pasmerkimą, šis spalvotas, 
truputį virš dviejų valandų tran
kąs filmas tinkamas suaugusiems 
ir vyresniam jaunimui.*

Daug grubiau prieš karo žiau
rumus pasisako į Angliją pasi
traukęs Hollywoodo režisorius 
Carl Freeman filme “The Vic
tors”, kurį jis pats pagamino ir 
paruošė tekstą. Vaizduojami at
skiri epizodai iš paskutinio pasau
linio karo, kurių kiekvienas yra 
atbaigtas savyje; bendrą filmo 
jungtį palaiko trijų amerikiečių 
karių pergyvenimai. Kiekvieno 
epizodo proga Freeman įtaigoja 
tą pačią vedamąją idėją, jog ka
re nėra nugalėtojų, o tik pralai
mėjimo skirtingas laipsnis. Per 
įvairius Europos kraštus su kari
niais uždaviniais vykstą amerikie
čių kariai stebi žiaurumą ir mo
ralinį nuosmukį aplinkui ir savo 
pačių tarpe. Paliečiama rasinė 
neapykanta, dezertyro sušaudy
mas, šeimyninio gyvenimo pado
rumo susvyravimas, juodosios 
rinkos užkulisiai ir pan.

Neilgose rolėse pasirodo visa 
eilė didesnio garso artistų, kaip 
George Peppard, Eli Wallach, 
George Hamilton, Vincent Ed
wards, Melina Mercouri, Romy 
Schneider, Jeanne Moreau, Al
bert Finney ir kt.

Arti trijų valandų užtrunkąs 
nespalvotas filmas toleruotinas 
tik subrendusiems žiūrovams.

"HARAMBEE" - 
vienybė ir demokratija

“Harambee” šūkiu atsirado Af
rikoje dar viena respublika — 
Kenija. “Harambee” reiškia 
“Traukime visi kartu”. Kenija 
neseniai buvo pagarsėjusi savo 
Mau-Mau kovų žiaurumu; Keni
joj gyvena daug genčių ir visos 
gentys kovojo tarp savęs, visos 
norėjo sau nepriklausomybės. 
Tik po ilgų kovų Kenijos gentys 
priėmė “Harambee” šūki ir susi
jungė i vieną valstybę, kuriai va
dovauja Mau-Mau vadas Kenyat
ta, kurio vyriausybės inauguraci
ja buvo atšvęsta labai iškilmingai 
ir garsiai.

Ar “Harambee” šūkis yra il
gam laikui Įgyvendintas, parodys 
ateitis, bet sprendžiant iš kitų Af
rikos nepriklausomų valstybių 
pavyzdžių, netenka labai optimis
tiškai nusiteikti. Kruviniausią ne
priklausomybės pavyzdį davė 
Kongas. Ir dar šiandien JTO ka-

riuomenė turi budėti tvarkos sar
gyboje Konge.

Neseniai kitoj ir “pažangiau
sioj” valstybėj — Ganoje, res
publikos prezidentu Nkrumahos 
pageidavimu, buvo atiduoti teis
mui nubausti du ministerial; visa 
Ganos visuomenė buvo Įsitikinus, 
kad tie ministerial nekalti, ir 
teismas nerado jų nusikaltimų 
valstybės saugumui, bet prez. 
Nkrumah turi savotišką teisės su
pratimą: jis Įsakė teismo išteisin
tus ministerius pasodinti Į kalė
jimą ir paskelbė, jog jo vyriau
sybė galinti kiekvieną laikyti ka
lėjime, kuris vyriausybei nepa
tinka, kuris jai atrodo Įtartinas. 
Be to, Nkrumah atleido teismo 
pirmininką Sir Arkų Korsahą už 
tų ministerių išteisinimą ir tuo 
pasauliui parodė, kad Gana yra 
nepriklausoma, bet nelaisva, ne
demokratiška respublika...

Visiems, kurie mūsų brangiam vyrui ir tėvui a.a. DR. ANTA
NUI TRIMAKUI mirus suteikė paskutinį patarnavimą, meldėsi už jo 
sielą, pareiškė jam pagarbą ir mus užjautė, nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingai dėkojame šv. Mišias už velionies sielą atlaikiusiems 
kunigams — K. Trimakui, SJ, J. Pakalniškiui ir A. Račkauskui bei 
asistoj dalyvavusiems kunigams V. Dabušiūi ir V. Pikturnai. Taip pat 
dėkojame gedulingose pamaldose dalyvavusiems prel. J. Balkūnui, 
prel. M. Kemėžiui, kleb. kun. N. Pakalniui, kleb. kun. J. Aleksiūnui, 
kun. P. Totoraičiui, kun. S. Railai, kun. L. Jankui, kun. J. Pragul- 
bickui, kun. J. Pupšiui ir kun. J. čekavičiui.

Apreiškimo parapijos klebonui kun. N. Pakalniui dėkojame už 
ypatingai iškilmingas laidotuvių pamaldas bei tose pamaldose giedo
jusiam solistui V. Baltrušaičiui ir jo vadovaujamam kvartetui

Dėkojame taip pat Lietuvos atstovui Vašingtone p. J. Rajec
kui, Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Lietuvos Laisvės Komitetui, Lietuvių Bendruomenei, VLIKą 
sudarančioms grupėms ir kitoms įvairioms organizacijoms, kurios pa
gerbė velionį ir pareiškė mums užuojautą.

Lygiai nuoširdi padėka priklauso ir giminėms, velionies drau- • 
gams bei kitiems asmenims, kurie užprašė už velionies sielą šv. Mi
šias, puošė jo karstą gėlėmis ir užjautė mus mūsų gilaus liūdesio 
valandą.

Dėkojame ir rūpestingai laidotuves tvarkiusiai p. Aromiskių 
laidojimo įstaigai.

Jadvyga Trimakienė ir sūnūs

Mūsų brangiam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui 
a.a. STANISLOVUI AUGUSTINAVIČIUI mirus

1964 m. vasario 21 d. ir palaidotam šv. Marijos R.K. kapinėse Till' 
sonburge, norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kun. dr. J. Gutauskui ir gi
minaičiui Tėvui A. Tamošaičiui, SJ, iš Čikagos, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo vėlę ir palydėjo Į kapines. Dėkojame visiems, 
užprašiusiems šv. Mišias bei atsiuntusiems gėlių ir pareiškusiems 
užuojautas raštu ar žodžiu. Dėkojame Kat. Mot. Draugijai, L. Bend
ruomenei, Tillsonburgo ūkininkų Klubui ir Tillsonburgo Lietuvių 
Namų bendrovei. Nuoširdus ačiū karstanešiams ir apylinkės būrio 
šauliams, stovėjusiems garbės sargyboje laidotuvių koplyčioje ir 
bažnyčioje.

Dėkojame p.p.: B. Stonkui — L. Bendruomenės pirmininkui, 
St. Jakubickui — vietos šaulių būrio pirmininkui, V. Ignaičiui — 
West Lome-Rodney lietuvių kolonijos atstovui už pasakytas kalbas 
ir užuojautą.

Ypatinga padėka priklauso gausiems mūsų giminėms, kaimy
nams, draugams, pažįstamiems, taip gausiai dalyvavusiems laidotuvių 
koplyčioje Rožinio kalbėjime, šv. Mišiose laidotuvių dieną ir palydė^ 
jusiems j kapus.

Visagalis Dievas tepriima visų mūsų aukas ir teatlygina visiems 
geradariams, prisidėjusiems prie gražesnio paskutinio patarnavimo.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukros su šeimomis
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TELKIAMOS LĖŠOS 
VELIONIES KAUPO RAŠTAMS

Mirties realybės akivaizdoje bi- 
čiuliškumas, pagarba ir atmini- * y a • •¥i ’i• •

miškonus formomis, bet su. mū
sų pačių gyvenimu neišnykstan- 
čiomis konsekvencijomis.

Mirusio rašytojo ir daktaro 
Juliaus Kaupo atveju jo drau
gams, pažįstamiems, visiems jo 
mokslo ir profesijos bičiuliams, 
visiems, kuriems velionis bent iš

ir lėšoms telkti yra sudarytas ko
mitetas iš artimųjų velionies bi
čiulių ir„ jo profesijos draugų: 
Valdas Adamkavičius, dr. Kazys 
Ambrozaitis, Kazys Bradūnas, Vi
talija Bogutaitė, dr. Adolfas Da- 
mušis, dr. Juozas Girnius, Ma
rius Katiliškis, dr. Vytautas Ka
volis, Kęstutis Keblys, dr. F. M. 
Kaunas, Algimantas Mackus, dr. 
Vytautas Majauskas, dr. Vytautas 
Mileris, Henrikas Nagys, Alfon
sas Nyka-Niliūnas, Kostas Ost-

jo raštų yra artimas, dabar ir su-1 rauskas, prof. Justinas Pikūnas, 
daroma proga savo jausmus ve- • Liūne Sutema, dr. Vytautas Tau- 
lioniui pareikšti taip, kad inten-'ras, dr. Jonas Valaitis ir Vytauto

Didžiojo universiteto Medicinos 
fakulteto XX laida.

šio komiteto vardu tad čia ir 
kreipiamasi į visus, kam tik mi-

ei jos pėdsakai lietuvių tautos 
kultūriniame gyvenime neišnyk
tų ir mūsų visų viešėjimui že
mėje seniai pasibaigus.

Kalba čia eina apie Juliaus rūsio rašytojo atminimas yra 
Kaupo raštus. Norima išleisti jų brangus, prisidėti pinigine auka Nuotr. V. Noreikosžiūrovai religinio meno parodoje Čikagoje kovo 7 -15 d.d.

MES LAUKIAM JŪSy..
“Lietuviais esame mes gimę, * 
lietuviais turime ir būt!”.>.
Tai reikšmingi žodžiai! Nekartą mes 

juos esame girdėję, ir visi jaučiame 
garbę būti lietuviais, bet kiek iš mū
sų prisideda prie lietuvybės išlaiky
mo?

Yra gražu, kai per minėjimus pasi
rodo mūsų jaunimo tautinių šokių 
grupė ir choras “Varpas”; visi apgai
lestaujame, kai jų sąstatas pradeda 
mažėti, tačiau ar mes darome ką nors 
tam sąstatui papildyti?

Parengimuose visuomet matosi tiek 
vyresnių, tiek jaunesnių, kurie niekur 
nepriklauso, skundžiasi, kad neturi ką 
daryti laisvu laiku, tad kodėl nepaban
dyti įsijungti pvz. į “Varpą”?

Pradėsime ruoštis 1965 m. gegužės 
mėn. Lietuvos 25 metų pavergimo mi
nėjimui, per kuri išpildysime Verdi 
“Requiem” kartu su Čikagos operos 
ir vyčių chorais. Minėjimas bus Čika
goje gegužės mėn. ir Toronte Darbo 
Dienos savaitgalyje. Taip pat giedosi
me Vašingtone per Šiluvos koplyčios 
šventinimo iškilmes.

Kaip kiekviena organizacija be na
rių ir be darbo suyra taip pat ir cho
rai. Nejaugi neatsiras lietuvių, kurie 
norėtų papildyti mūsų gretas? Mes 
laukiame jūsų visų atvirom širdim ir 
ištiestom rankom, kad visi kartu ga
lėtume giedoti: “...Tą garbę gavome 
užgimę, jai ir neturim leist pražūt”.

Toronto lietuvių choras “Varpas”

KULTO RlffiJIiVf ĮKLOJĘ
JVJ. 

pilną pomirtinę laidą, kurion1 
įeitų Juliaus Kaupo klasiškųjų 
pasakų pluoštas, anksčiau pasi
rodęs vardu “Daktaras Kripštu- 
kas pragare”, prieš mirtį baigtas 
spaudai parengti jo novelių rin
kinys, ryškesnieji straipsniai kul
tūrinėmis temomis ir literatūri
nės vertės turį rašytojo laiškai. 

Visam šiam užmojui realizuoti

prie Juliaus Kaupo raštų išleidi
mo. Įprasminkime savo talką am
žinybes dvelkimu, pagarba miru
siam rašytojui ir meile lietuvių 
literatūrai. Aukas siųsti šiuo ad
resu: Valdas Adamkavičius, Ta
bor Farm, Sodus, Michigan 
49126, USA.

Juliaus Kaupo Raštams 
Leisti Komitetas

Religinio meno derlius parodoj

TRIJŲ PARODA DETROITE
Detroite veikiantis kultūros 

klubas savo miesto tautiečiams 
beveik kiekvienais metais suruo
šia iškilesniųjų mūsų menininkų 
parodas. Jos praeina su dideliu 
dėmesiu ir tikrai nemažu pasise
kimu. Detroitiečiai paprastai gau
siai atsilanko parodų atidarymuo
se, nestokoja lankytojų ir kitomis 
savaitės dienomis. Be to, mūsų 
menininkai negalėtų skųstis det- 
roitiečių abejingumu — po kiek
vienos tokios parodos visos eilės 
tautiečių butai pasipuošia lietu
vių menininkų kūriniais.

Gražaus dėmesio susilaukė ir 
ką tik Detroite pasibaigusi trijų 
dailininkų jungtinė paroda. Gra
fikas Viktoras Petravičius, tapy
tojas J. Pautienius ir jauna me
nininkė Stasė Smalinskienė išsta
tė virš 40 savųjų kūrinių. Savai
tę laiko užtrukusioje parodoje 
tautiečiai gausiai lankėsi, o ne
mažas skaičius tų kūrinių štai 
jau puošia susižavėjusių lankyto
jų kambarių sienas. Savotiškai 
įdomūs buvo V. Petravičiaus me
džio raižinai. Pagal H. Nagi, Pe
travičius priklauso jau Lietuvo
je kūrybiškai subrendusiai jau
nųjų dailininkų kartai, kuri pir
mą kartą mūsų’dailės gyveniman 
Įnešė betarpišką Vakarų Europos 
meno impulsą ir sampratą. Esą, 
atsisakymas tradicinio, daugiau
sia slavų įtaigoto, realizmo ir su
stingusio akademizmo buvo pir
mieji šios dailininkų kartos ma
nifeste įrašyti siekimai. Kūrybai 
imta jieškoti naujų šaltinių. Ypa
čiai jaunieji grafikai ėmė domė
tis savo liaudies kūryba, kurios 
mažai teištirtuose plotuose buvo 
gausu naujų formalinių ir siuže
tinių galimybių.

Kaip žinia, ankstesnieji J. Pau- 
tieniaus kūriniai buvo sukurti re
alizmo dvasioje, bet,’ vėliau, mū
sų dailininkas persikėlė į naują 
žanrą ir į JAV atvykęs, pradėjo 
vartoti špachtelio techniką. Šis 
pasikeitimas, V. K. Jonyno teigi
mu, išlaisvino Pautienių iš anks
čiau puoselėto realizmo ir atve
dė į dekoratyvinį impresionizmą. 
Bet ir šios rūšies tapyboje teko

praeiti keletą perijodų. Eilė mū
sų meno kritikų pas Pautienių 
matė stiprią Van Gogho įtaką. 
Vėliau esą, atsisakęs spalvos 
reikšmingumo, dailininkas per
ėjo į realistinį bespalvingumą. 
Vėliausiame laikotarpyje (plg. L. 
E.) grįžta prie spalvos ir įsisavi
na impresionistinį šviesos ir šešė
lių žaidimą.

St. Smalinskienė, ir toliau uo
liai studijuojanti tapybą, šioje 
parodoje žiūrovus nustebino sa
vo kūrinių išbaigtumu, švarumu 
ir tikrai įdomiu spalvų derinimu. 
Jei ji savo naturmortuose kiek 
mažiau buvo Įtikinanti, tai peisa- 
žuose ir skirtingų metų laikų 
vaizdavimuose jos darbai buvo 
mieli ir akims stebėti ir širdžiai 
pergyventi.

šios kelios pastabos tėra eili
nio žiūrovo paprasčiausi įspū
džiai. Būtų pravartu tiek parodos 
lankytojams, tiek ir patiems me
nininkams susilaukti ir tikro 
įvertinimo žodžių, kurių mūsų 
dailininkai neabejotinai užsitar- 
nauja.a. a.

Atsiųsta paminėti
Vladas Šlaitas, ANTROJE PUSĖJE, 
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Kiekvieno lietuvio dailininko 
kūrybos paroda mums yra svei
kintinas pasireiškimas. Juo la
biau turi būti sveikintinas suma
nymas surengti Čikagoje temati- 
nę-apžvalginę religinio meno pa
rodą, kurioje 30 dailininkų išsta
tė 146 kūrinius ir kurių kokie % 
sukurti tik per paskutinį pusme
tį, paskelbus sumanymą parodą 
surengti. Didelis nuopelnas ko
miteto, dailininkų kūrėjų, bet di
džiausia padėka priklauso paro
dos dir. inž. Mikalojui Ivanaus
kui, kuris, praktikoje, tą parodą 
sutvarkė beveik pats vienas.

Paveikslai, skulptūra bei grafi
ka buvo išdėstyti dviejų augštų 
salėse, regimai be jokio temati
nio ar asmenų plano, gal tik są
moningai kaitaliojant figūrinio, 
realistinio meno kūrinius su nefi- 
gūriniais, abstraktiniais kūri
niais. Amžiaus ir kūrybos techni
kos požiūriu parodoje išstatyti 
darbai buvo labai įvairūs. Klasi
kiniai prof. A. Varno, A. Rūkšte- 
lės rikiuojasi su surrealisto J. 
Mieliulio ir abstraktininko J. 
Raškaus darbais, kurių tarpe ma
tėsi VI. A. Stančikaites-Abraitie- 
nės kiek egzotiški, švelnūs vaiz
dai. Kūriniai ir tematikos, ir for
mos atžvilgiu buvo nevienodi. 
Vieni jų iš karto patraukė žiūro
vo akį savo harmoningumu, min
timi, formų ryškumu, kiti — sa
vo spalvų, formų ar turinio rėks- 
numu, gal ir ne visai suderintu 
su tos parodos pagrindine tema
tika, tįkinčiojo religinių jausmų 
išreiškimu.

Atrodo, jog šioje parodoje la
biausiai teigiamai nustebino Ze
nonas Kolba savo keturiais pa
veikslais ir vitražų reprodukcijo
mis. Visi jo kūriniai, taip turinio, 
taip ir formos atžvilgiu, yra per
sunkti religingumu. “Kristaus 
veidas ant drobulės”, “Angelas”, 
“Kančia” gali harmoningai rištis 
su mūsų laikų bažnyčios vidaus 
įrengimu. Įspūdingas yra A. 
Rūkštelės “Mozė”, pasipiktinęs 
savo tautos atskalūniškumu ir 
pasisukimu gerbti “Aukso veršį” 
ir už tai užsimojęs sudaužyti De
kalogo lentas. Neabejotina, kad 
prof. A. Varno “Marijos apsireiš
kimas Šiluvoje” gali rasti vietą 
betkurioje lietuvių bažnyčioje. 
Įdomūs yra ir kun. P. P. Brazaus
ko kūriniai, ypač turinio atžvil
giu, kaip pvz. “Rex”, “Atpirki
mas”, “Po kryžiaus našta”, “Kan-

J. DAINAUSKAS

irgi 
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Stasys Yla

Prof.
Jurgis Čiurlys: 
"Aš tikiu Dievą, 
bet..
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Pažintis su Albertu Schweitzeriu

Nežinia kuriom aplinkybėm — gal Fort Wayne kole
gijoj, — Čiurlys buvo sutikęs ši teologą - filosofą - gydy
toją ir muziką. Schweitzeris padaręs jam gilų įspūdį. 
Vėliau, po paralyžiaus, ėmęs skaityti jo rastus. Buvęs su
žavėtas jo gyvenimu ir filosofija. Per paskutiniuosius 9 
metus Schweitzeris buvęs Čiurliui tartum dvasinis vado
vas. Su jo pažiūromis sutikęs visais punktais. Toks bu
vęs įspūdis jo žmonai.

Schweitzeris religinėje srityje daugiau reikšmės sky
rė pergyvenimui, o ne protui bei mąstymui. Kristų jis 
laikė ne Dievo Sūnumi, o tik skelbiančiu Jo atėjimą. 
Kristaus prisikėlimas — turįs tik moralinę prasmę. Dėlto 
Schweitzerio religinės pažiūros ne be reikalo vadinamos 
agnostiškomis arba panteistiškomis. O jo etika, nors ir 
vadinama krikščioniškuoju humanizmu, greičiau yra vi- 
talistinė. AugšČiausias etikos principas, pagal jį, yra “pa
garba gyvybei!” Dėlto gera-dora esą tai, kas gyvybę

čios taurė”. Miko šileikio, 
mūsų menininko veterano, 
mus yra “Vienuolis”, nors jis tu
riniu tik netiesiogiai rišasi su re
liginio meno esme. VI. Stančikai- 
tės-Abraitienės “Dievo Motina”, 
iš kurio salės kampo bežiūrėtum, 
traukia akį kaip harmoningas re
liginis kūrinys, nors jos įdomiau
sias paveikslas yra “istorikas”, 
lietuviui turįs gilios prasmės, o 
jos “Mano tėvynė” turi labai gra
žią formą. Atskirą vietą užima Z. 
Biliūnaitės-Sodeikienės kūriniai, 
rodantieji harmoningą katakom- 
binio primityvumo suderinimą su 
mūsų laikų religine mintimi. Ga
lima’manyti, jog jaunoji dailinin
kė dar duos didelį įnašą į lietuvių 
religinio meno kūrybą. A. Trin
kūno “Kryžiaus kelias”, lygiai 
kaip ir E. Skapaitės-Rundzaitis 
“Šv. Mergelė”, nors ir labai skir
tingi savo išorinėmis formomis, 
patraukia akį kaip kūriniai, tu-

rintieji gilią religinę prasmę. 
Stiprus yra ir R. Mozoliausko, 
mūsų jauno skulptoriaus, Kris
taus “Veidas”, savo forma gimi
ningas Lietuvos pakelių “Rūpin
tojėliui” ir pilnas gilaus skaus
mo išraiškos. M. Ivanausko trijų 
triptikų miniatiūros “Kristaus is
torija” ir R. Mozoliausko “Šv. 
Pranciškus”, saugodami išėjimą 
iš parodos, tarytum suriša toj pa
rodoj įvairios technikos meno 
kūrinius. Pažymėtini sesers Mary 
Mercedes bandymai išreikšti sa
vo religinius jausmus, o ypač 
“šv. Kazimieras”, “Šv. Elzbieta”, 
“Redemisti nos” ir kt.

Savaime suprantama, jog ne- 
įmanu iš karto suformuluoti 
įspūdžius apie visus šios parodos 
kurinius, ypač dėl jų gausumo. 
Aplamai, meno ir religinio meno 
požiūriu, tapybos technika, ban
dymu sekti tą ar kitą mokyklą 
parodos kūriniai labai įvairūs, tu
ri nevienodą vertę, bet juos visus 
jungia dailininkų noras duoti sa
vo Įnašą į lietuvių religinio me
no lobyną.

“I LAISVĘ” ŽURNALO naują re
dakcinę komisiją sudaro: vyr. red. A. 
Mažiulis ir redaktoriai — prof dr. A. 
Musteikis ir prof dr. A. Klimas.

Pastaruosius porą metų “I Laisvę” 
redagavo žurn. Stasys Daunys ir re
dakcinė komisija. Redakcija pasikei
tė žurnalą iškėlus iš Čikagos į Bos
toną.

FELIKSAS STUNGEVIČIUS, Urug 
vajaus konsulas ir “International Lan
guage and Communications” centro 
direktorius, parašė straipsnį “Ką reli
gija reiškia mano gyvenime”. Straips
nis bus išspausdintas “The Marian” 
žurnale, kurį leidžia Tėvai marijonai.

DR. ZENONAS DANILEVIČIUS pa- 
augštintas į vyresnius redaktorius 
(senior editor) tarptautinio garso me
diciniškojo žurnalo “The Journal of 
the American Medical Association”.

“LIETUVIŲ DIENOS” iš Ročeste- 
rib gavo tokį laiškelį: ... siunčiu $7 
čekį už “Lietuvių Dienų” prenumeratą 
per 1963 metus. Kai tik pinigai bus 
išnaudoti, maloniai prašau “Lietuvių 
Dienų” man siuntinėjimą sustbdyti, 
kadangi gyvendami šiame turtingame 
krašte neturime nei pinigų, kuo mo
kėti, nei laiko, jų skaityti” (Parašas).

ALDONA AUGUSTINAVIČIENĖ 
skaitė paskaitą “Dievas ir tauta J. 
Gliaudos, B. Pūkelevičiūtės ir J. Kra- 
likausko kūryboje” Draugo premijų 
įteikimo akademinėje dalyje kovo 22 
d. Jaunimo Centro Čikagoje. Pr. Al.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DIPLOMUS UŽ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ APIPAVIDALINIMĄ gavo

Prof. Eretas apie išeiviją

Mažoj knygoj didžios mintys
Yra sakoma, kad mažas kups

tas didelį vežimą verčia, betgi 
dar neteko girdėti tariant, jog 
maža knyga didžias mintis at
skleidžia. O tikrai, esama ir taip. 
Vieną tokių knygų 1963 m. išlei
do “Šaltinio” leidėjai Londone, 
Anglijoje. Tai prof. dr. J. Ereto 
paskaita apie tremtį ir išeiviją, 
skaityta Europos lietuvių studijų 
savaitėje. Knyga pavadinta — 
“Tremtis — prakeikimas ar už
davinys?”

šia ir kiek skirtinga tema esa- 
m girdėję nemaža kalbų, skaitę 
straipsnių ir net knygų. Betgi ši 
yra įdomi tuo, kad ji atskleidžia 
ne tik vieną kitą naują mintį, 
bet ir savo ramiu ir nuosaikiu 
svarstymu labai teigiamai nutei
kia skaitytoją. Čia autorius nie
ko nekaltina ir niekam nemina 
ant nuospaudų, kaip dažnai ten
ka užtikti kitur. Tai tikras euro- 
pietiškos kultūros dėstymo bū
das.

Pirmiausia autorius nagrinėja 
klausimą, kodėl tremtis yra skau-

di. Išžvalgęs daug aspektų, jis 
suveda juos visus į vieną abstrak
čią sąvoką: nelaimė. O tos nelai
mės esama didelės, nes “emig
ruoti reiškia tam tikra prasme 
numirti”.

Bet kad toji nelaimė nebūtų be 
galo skaudi, profesorius įieško 
motyvų jos įprasminimui. Ir, ži
noma, jų randa. Jie yra tokie 
veiksmingi, jog tremtininkišką 
mirtį perkeičia į prisikėlimą. 
Betgi toks priešingybių perkeiti
mas yra įmanomas tik gilaus 
mistinio suvokimo šviesoje. At
seit, mistinis mūsų tremties po
būdis glūdi Apvaizdos valioje 
ginti ne tik savo tautos laisvę ir 
jos krikščioniškąjį humanizmą, 
bet ir kovoti prieš ateistini nihi
lizmą, kurį okupantas jėga bru
ka į mūsų tautos sąmonę. Vadina
si, šių didžių vertybių sėklą mes 
turime pribrandinti tremtyje, 
idant, atėjus laikui, ją, kaip mū
sų meilės ir pareigos dovaną par- 
neštumėm į savo kraštą. 6 juk 
tautai reikės ir kitų vertybių, ku-

palaiko, gyvenimą skatina ir jo pažangą veda ligi augš- 
čiausio laipsnio, bloga, kas gyvybei kenkia. Gal tipiškiau
sias Schweitzerio pažiūrų punktas išreikštas šiuo jo po
sakiu: “Joks žinojimas ar vytimasis negali duoti mūsų gy
venimui atramos ar krypties. Dievas apsireiškia mumyse 
tik etiniu būdu ir. tik tuo būdu mes galime jį suvokti”.

Kai Julius Gravrogkas 1954 m. paskelbė “Aiduose” 
savo pasaulėžiūrines pastabas, kurios stipriai kritikavo 
juslines bei intuicines pastangas pažinti tiesą ir priartė
ti prie Dievo, buvo suprantama, kad Jurgis Čiurlys pa
sijuto, tartum būtų puolamas jo “mokytojas” Schweitze
ris. Jurgis tuoj sėdo ir parašė ilgą laišką Juliui. Tame 
laiške pripažino tikįs Dievą, kuris sukūręs didingą visa
tą, bet visata sau, o žmogus sau. Dievui greičiausia rū
pi, kad visata laikytųsi savo orbitų ir neiškryptų iš jų. 
O žmogus — permenkas padaras, kad Dievas juo domė
tųsi tiesiogiai. Žmogus tiek priklauso Dievo, kiek yra 
Jo sukurtos visatos mažytė dalelė.

— Džiaugiausi, — rašo Gravrogkas, — kad draugas 
Jurgis bent Dievo buvimą pripažįsta. Tuo remiantis, man 
rodės, buvo galima daryti ir kitas išvadas.

Julius parašė taip pat ilgą laišką, bandydamas Jurgį 
logiškai vesti tolyn. Bet Jurgis į tai nebeatsiliepė. Julius 
galvojo, kad jam dėl paralyžiaus pasekmių sunku rašyti, 
o Jurgis savo žmonai prasitarė:

— Nerašau, nes mudu nesusišnekam.
Draugų metodas jieškoti tiesos išsiskyrė. Julius dau

giau protininkas - logikas, o Jurgis — labiau jausmo, per
gyvenimo atstovas. Pirmasis, sakyčiau, įsikabino į tomis
tinį principą, o antrasis — į bergsoninį. Aišku, abu buvo 
ne filosofai, o inžinieriai, kuriem rūpėjo tiesa.

Taip jiedu išsiskyrė pažiūrose. Bet Jurgiui mirus, Ju
lius rašė nekrologą “Drauge” ir pavadino velionį vienu 
savo brangių draugų.

Priešmirtinė valia
Vieną Kalėdų dieną Jurgis sėdo perrašyti savo testa

mento. Tai buvo porą metų prieš mirtį. Užtruko tris 
dienas, kaip rodo įrašytos datos. Šiame rašte pasirodė, 
kad jo pasaulėžiūriniai jieškojimai nebuvo išbaigti ir 
bent logiškai surišti. Žmonai leidus, duodame čia bū
dingesnes ištraukas:

— Rašydamas raštą, aš esu pilnoje sąmonėje, svei
kam prote ir rimtam ūpe. Pageidaučiau, kad ir Jūs, mie
la žmona, ir kiti mieli skaitytojai nepasiduotumėt persi
skyrimo sunkiai valandai, išlaikytumėt rimtį ir ramybę, 
nes man įvyko tik visiems žmonėms skirtas pasaulio dės
nis: iš kur žmogus atėjo, ten jis ir grįžta, t.y. būdamas 
kilmės iš visatos — į visatą.

— Aš norėčiau, skirdamasis su jumis ilgesniam lai
kui, atsiskaityti. Aš prašau atleisti mano būdo silpnybes, 
kurias galėjo pajusti bendravusieji su manim tuo laiku, 
kol buvo pergyventas smarkiai bangavęs gyvenimas, o 
ypatingai paskutiniai po ligos metai, pareikalavę atidžios 
globos visų šeimos narių, o ypač mylimos žmonos.

— Aš esu dėkingas už parodytą toleranciją. Aš nusi
nešti, deja, neatmokėtą visiems dėkingumą.

— ... Mane prašau išleisti per krematoriumą. Kuni
giškos, surištos su tam tikra pasaulėžiūra, apeigos man 
atpuola, bet apseit be laidojimo direktoriaus pagalbos, 
turbūt, nebus galima. Mano pelenų ūmą...., pirmai 
progai pasitaikius, grąžinti laisvon nuo bolševikų Lie
tuvon.

—... Mane slegia didelis rūpestis, kad tėvai liko 
priderančiai nepagerbti paminklo pastatymu.

— Gerų atsiminimų nusinešiu apie gimtojo kaimo It- 
konių žmones ir išvaikščiotus laukus. Sudiev Lietuva, 
teikusi turinį mano gyvenimui.

Prof. inž. Jurgis Čiurlys mirė 1959 m. rugsėjo 19 d.

rioms sukurti yra pašaukti trem
tiniai, nes ten, krašte, lietuvio 
kūrėjo ne tik rankos, bet ir min
tis yra apraizgyta vergijos pan
čiais.

Šitaip tremtį perpratus, ji tam
pa prasminga, nors jos palaimos 
vaisių tektų, nuskinti tik ateities 
kartoms.

Kad taip įvyktų, reikia auko
tis, kurti ir dirbti, nes, kaip auto
rius nurodo, tremtis gali būti ir 
kūrybiška, ir vaisinga. Tai paro
do ne tik dabartis, bet ir gilios 
praeities istorija, kurios būvyje 
buvo sukurti didingi meno, filo
sofijos, religijos ir kitokiausi pa
minklai, nenustoję savo vertės 
net po tūkstančių metų. Štai tik 
keletas tų didžiųjų vyrų, kurie ar
ba iš dalies arba ištisai sukūrė 
didžios vertės darbus: St. Šal
kauskis, K. Pakštas, ark. J. Matu
levičius, Maironis, Ad. Mickevi
čius, Byronas, Chateaubriand’as 
Garibaldi, Mahometas, Konfuci
jus, Platonas, Aristotelis, Babilo
no ir Egipto tremties žydai ir t.t.

O juk ir dabartiniai mūsų 
tremties kūrėjai ar nesukuria 
vertingesnių darbų, kaip pasili
kusieji, kuriems yra suvaržyta 
kūrybos laisvė? Gi jeigu mes kar
tais paverkšlename dėl blogų kū
rybos sąlygų, tai yra ne kas kita, 
kaip stoka entuziazmo, tautinio 
idealizmo ir kūrybinės vizijos 
pergyvenimo.*

Ir taip šioje mažoje, 16 psl. 
knygelėje, nuoširdus skaitytojas 
suras ne vieną stulpą, į kurį jis 
galės tvirtai atsiremti savo trem
ties nedalioje. Nes jis čia, pasku
tinio puslapio gale, bus privers
tas susimąstyti ir įžiūrėti, kad 
jo tremties gyvenimas yra ne 
prakeikimas ir ne ištižimas, bet 
uždavinys, kurį jam reikia įvyk
dyti. A. K.

Prof. dr. Juozas Eretas, TREM
TIS — PRAKEIKIMAS AR UŽ
DAVINYS? Išleido “šaltinis”, 21, 
The Oval, Hackney Rd., London, 
E. 2, Gt. Britain. Kaina 20 et.

eilė lietuvių dailininkų Maskvos kon
kurse, skirtame rusiškos knygos 400 
m. jubilėjui. I laipsnio dipl. paskirtas 
J. Galkui už S. Budrio “Gediminą Jo- 
kūbonį” ir A. Makūnaitei už liaudies 
pasaką “Gulbė — karaliaus pati”. II 
laips. dipl. suteiktas M. Bulakai už 
J. Biliūno “Liūdną pasaką”, V. Kali- 
nauskui už K. Donelaičio jubilėjinį 
leidinį “Jau saulelė vėl..V. Ba- 
čėnui už “Lietuvių liaudies menas. 
Skulptūra” ir V. Baniui už J. Janišaus- 
kaitės vadovėlio IV klasei apipavida
linimą.

ROMUALDO SAMULEVIČIAUS 
PJESĖ “Studentiškos novelės” pasta
tyta Kauno dramos teatre. Autorius 
yra jaunas Kauno literatas, šiuo me
tu studijuojąs literatūrą M. Gorkio 
institute Maskvoje. Jaunimui skirta
me veikale sprendžiamos principingu
mo, draugystės, gyvenimo kelio pasi
rinkimo ir meilės problemos. Spek
taklį režisavo St. Motiejūnas, muziką 
sukūrė V. Baumilas, scenovaizdį — 
dail. J. Malinauskaitė. Vaidina senoji 
ir jaunoji aktorių karta — Ant. Mac
kevičius, R. Staliliūnaitė, A. Šurna, V. 
Eidukaitis, V. Tomkus ir kt.

V. JURKŪNO RAIŽINYS “Būsiu 
melžėja” atspaustas Rytų Vokietijos 
‘Aufbau-Verlag” išleistame 1964 m. 
kalendoriuje “Per senąjį ir naująjį 
meną”. Nuplėšiamų lapelių iliustraci
jai panaudotos klasikinių ir dabarti
nių dailininkų reprodukcijos.

ESTIJOS VYRŲ VALST. CHORAS 
koncertavo Vilniuje. Koncertas buvo 
pradėtas šio ansamblio meno vadovo 
prof. G. Ernesakso daina “Leninas 
gyvas per amžius”. Toliau sekė V. Ka
po. D. šostakovičiaus, B. Smetanos, L. 
Beethoveno, J. Haydno, A. Borodino ir 
kt. kompozitorių dainos. Il-je koncer
to dalyje, pritariant simfoniniam or
kestrui, choras atliko L. Cherubinio 
“Requiem”,

VAIKŲ FORTEPIJONO LITERA- 
TURĄ papildyta R. Žigaičio “Sonati
na”, A. Bražinsko “Skerco”, B. Gor- 

i bulskio “Noktiurnu”. Daugiausia me
džiagos jaunieji randa įvairių kompo
zitorių kūrinių rinkiniuose — “Jauna
sis pianistas”, dviejuose “Albumuose 
jaunimui”. Populiariausios mažųjų 
tarpe yra J. Čiurlionytės pjeselės 
liaudies dainų temomis. Piano peda
gogė E. Laumenskienė mažiesiems pa
liko “Lėlės šokį” ir “Linksmą ožky
tę”. Populiari yra ir A. Budriūno 
žaismingoji pjesė “Dyvai”, S. Vainiū
no “Liaudies dainelė”, J. Karoso “Po
lifoninės atkarpėlės”, J. Gaižausko 
“Polka”, B. Dvariono “Preliudas”. 
Tvirtas pozicijas išsikovojo komp. V. 
Klovos 6 pjesės, pagrįstos neperkrau
ta harmonija, pasikartojančiais liau
dies dainų motyvais.

Vyresnio amžiaus vaikus daugiausia 
patraukia B. Dvariono “Mažoji rapso
dija”, S. Vainiūno “Žiogas”, A. Račiū
no “Miniatiūra”, J. Karoso “Pirmasis 
preliudas”, A. Rekašiaus fortepijoni
nis ciklas “Mano žaislai”, V. Baumi- 
lo maršas ir kt. kūriniai.

J. OFFENBACHO “MĖLYNBARZ
DIS”, komiška opera, pastatyta Kauno 
muzikiniame teatre. Tai yra savotiš
kas moterų spektaklis: režisorė — A. 
Ragauskaitė, dailininkė — D. Matai- 
tienė, baletmeisterė — G. Sabaliaus
kaitė. Pagrindines roles atlieka A. 
Mikšytė ir V. Blažys. Recenzentas St. 
Budrys ypač iškelia dail. D. Mataitie- 
nės nuopelnus —■ jos vykusios dekora
cijos ir kostiumų eskizai puikiai per
duoda muzikinę šios komiškos operos 
nuotaiką.

PENKTOJI “DAILĖ” pasirodė kny
gynų vitrinose, šį neperijodinį meno 
leidinį redaguoja dail. E. Jurėnas. 
Knygą puošia daug meno kūrinių re
produkcijų. Respublikinę dailės paro
dą aptaria R. Krukaitė ir A. Savickis, 
dekoratyvinės skulptūros klausimais 
pasisako B. Vyšniauskas, apie ekslib
risą rašo A. Gedminas. Propagandai 
duoklę atiduoda S. Budrys, dailinin
kams perteikdamas kompartijos ple
numo nurodymus. J. Adomonis ir V. 
Miknevičius apžvelgia tarptautinę ke
ramikos parodą Prahoje. J. Galkus 
pasakoja apie savo viešnagę , pas Ju
goslavijos dailininkus. V. Kst.

MŪSŲ JAUNIMAS
Taikos premija 
Jungt. Tautoms
Prezidento J. F. Kennedy at

minimui pagerbti šveicarų ir ita
lų fondas “ Balzana” pskyrė tai
kos premiją $160.000 už 1963 m. 
Jungtinėms Tautoms. Mat, prez. 
J. F. Kennedy dvi dienas prieš 
savo mirtį pranešime kongresui 
davė suprasti, kad Jungtinės Tau
tos yra vertos tos premijos. Tie 
žodžiai paakino “Balzano“ fondą 
skirti premiją JT. Prieš tai tai
kos premija buvo paskirta popie
žiui Jonui XXIII dvi savaites 
prieš jo mirtį.

(Atkelta iš 6 psl.) 
esąs visiškai laisvas. Tuo būdu 
jis bus konformistinis žmogus vi
sam tyrume, visam jo skurdo ži
bėjime.

Tačiau jeigu norime išugdyti 
mąstantį žmogų, turime tik vieną 
sprendimą — taip paveikti indi
vidą, kad jis galėtų pats save at
rasti, vėl išmokti mintijimo me
no, nustatyti savo poziciją ir da
ryti savo paties sprendimus.

“Šiandieną su šia problema su
siduria Prancūzija, iš tikrųjų gi 
— visas pasaulis. Mes stovime 
kryžkelėje. Mum reikia pasirink
ti žinant, kad kompromisas Čia 
nieko nepadės.”



Mann & Martel
2320 Bloor St* W? ’ ° *Tel. RO 2-8255

BABY POINT
|8JOO pilna kaina, 5 kamb. mūr. 

namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 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.
SWANSEA

$4.900 Įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai Įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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.

S^SI’OlilAS
XIV Š. Amerikos žaidynių

p b* o g
ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 4 D., 

ST. MICHAEL'S COLLEGE SCHOOL 
SALE.

Vyru klasė:
9.00 vai. Čikagos LSK Aras — Detroi
to Kovas; 10.30 vai. Klevelando LSK 
Žaibas — Waterburio LSK Gintaras; 
12.00 vai. Čikagos ASK Lituanica — 
Toronto LSK Vytis; 1.30 vai. Toronto 
PPSK Aušra — LSK Aro ir LSK Ko
vo rungtynių laimėtojas.

Jaunių “A” klasė:
(Ryerson Institute of Technology) 

9.00 vai. Čikagos ASK Lituanica — 
Kennebunkport gimnazijos SK Nevė
žis; 10.30 vai. Klevelando LSK Žai
bas — Worchesterio LSK Vytis; 10.30 
vai. LSK Aras — Toronto PPSK Auš
ra.

Jaunių “B” klasė:
(Ryerson Institute of Technology) 

10.30 vai. Čikagos ASK Lituanica — 
Toronto PPSK Aušra.

Moterų klasė
(Ryerson Institute of Technology)

LONDON, Ont.
VYSK. G. E. CARTER didelėmis iš

kilmėmis Šv. Petro bazilikoje įvesdin
tas į vyskupijos ordinaro pareigas, da
lyvaujant 26 vyskupams iš Kanados ir 
JAV ir daugiau 900 kitų augštų dva
sininkų ir pasauliečių. Iškilmėms va
dovavo kard. J. C. McGuigan iš To
ronto ir jos truko pusantros valandos. Į 
Jose dalyvavo ir jo brolis vysk. A. 
Carter, S. Ste. Marie ordinaras. Jų se
suo yra vienuolyno vyresnioji. Nauja
sis vyskupas yra 51 m. amž., ir yra 
didelis autoritetas švietimo reikaluo
se. Kard. McGuigan įvertino jo gilų ir 
šakotą išsimokslinimą bei talentus, 
priminė Londono vyskupijos pirmavi
mą savo gerais vyskupais ir pareiškė: 
“Vysk. Carter pralenks juos visus...” 
Naująjį ordinarą pagerbė vietos augš- 
čių pažiūrų Ganytojo ir prašo Dievo 
palaimos jo ateities darbams.

VIDA ČEGYTE, jaunosios kartos 
darbuotoja, neseniai labai įspūdingai 
atšventė savo 21-jį gimtadienį. Tebū
nie leista keletą eilučių paskirti tai, 
kuri daug laiko skiria lietuviškiems 
reikalams. Ji daug darbo įdėdavo bū
dama skautų stovyklos adjutante, pa
dėdama paruošti skautų programas ki
tomis progomis ir t.t. Ji niekada neat
sakydavo pagalbos ir LB apyl. v-bai. 
Ji savo įnašą skyrė ir skiria ir liet, 
pamaldoms — eina vargoninkės pa
reigas. Vienas gražiausių jos paskuti- 
tieji pareigūnai ir kitų tikybų. Jis yra 
aštuntas Londono vyskupas—ordina
ras. Lietuviai džiaugiasi sulaukę pla- 
nių sumaynmų, labai sėkmingai jos ir 
Eug. Blyskio įvykdytų, tai — Šiluvos 
Marijos parap. fondui papildyti pra
vestas vajus tarp Londono, Mount 
Brydges, Rodney, West Lome ir 
Wardsville jaunimo. Tai lyg ir ap
vainikavimas jaunuolės laikotarpio, 
kai šis gimtadienis ją jau įpilietina į

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu. žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — HIGH PARK. $10.000 įmokėti, mūro pastatas: pirmame augšte 

didelė geležies krautuvė, antrame augšte 5 kambarių butas. Parduoda
ma dėl senatvės. Prašoma kaina S35.000.

HIGH PARK AVE. — GLENLAKE AVE. $15.000 įmokėti, atskiras, gel
tonų plytų 6 metų senumo pastatas, geros pajamos. Kaina $60.000.

SWANSEA — BLOOR. $3.000 įmokėti, mūro atskiras 5 kambarių ban- 
galiukas, garažas, platus šalia namo įvažiavimas. Kaina S14.500.

COLLEGE ST. — RUSHOLME RD. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kam
barių dviejų augštų namas, dvi virtuvės, garaž., priv. jvaž. Kaina $19.900.

INDIAN RD. — HEWITT AVE. $9.000 įmokėti, atskiras, mūro, 3 butų 
(apartmentas) pastatas. Mėnesinės pajamos $320, 2 mūro garažai, pla
tus šoninis įvažiavimas. Kaina $26.000.

15 AKRŲ DARŽOVĖMS AUGINTI ŽEMES, 35 mylios nuo Toronto prie 
400 kelio. Trobesiai ir visi reikalingi įrankiai bei mašinos. Prašoma 
kaina $13.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA

KrMplrit>« vkaH rHVMaH. fimdfo Hmu b* nttarfmi

BLOOR — JANE
$4-900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu Įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 Įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į 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.

romo
3.00 vai. Toronto LSK Vytis — To
ronto PPSK Aušra.

Merg. “A” klasė:
(Ryerson Institute of Technology) 

9.00 vai. Toronto LSK Vytis "-r— Toron
to PPSK Aušra I; 12.00 vai. Toronto 
LSK Vytis — Toronto PPSK Aušra II.

Merg. “A” klasė:
(Ketvirtadienis, -Prisikėlimo 

parapijos salė)
7.00 vai. Toronto PPSK Aušra I — 
PPSK Aušra II.
SEKMADIENIS, BALANDŽIO 5 d., 

ST. MICHAEL'S COLLEGE SCHOOL 
SALE.

12.00 vai. vyru paguodos rato baigmi
niai žaidimai; 1.30 vai. Jaun. “A” kl. 
baigminiai žaidimai; 3.00 vai. oficia
lioji dalis: 3.30 vai. vyrų kl. dėl 3-čios 
ir 4-tos vietos; 5.00 vai. vyru baigmi
niai žaidimai.

Dėmesio! Vyru ir Jaun. “A” kl. 
rungtynės bus tęsiamos iki 7 vai. va
karo; čia suminėtos tik pirmosios ke
turiom žaidynių rungtynės.

Varžybinis komitetas

s'uaugusiuju eiles. Viso surinkta 
S185.16. ‘

Pr. metais ji sėkmingai baigė XIII 
skyrių ir dabar studijuoja Vakarų 
Ont. ,un-te istoriją ir prancūzu k. — 
numato būti gimnazijos mokytoja. Su
kaktuvinę dieną ji padėjo tėveliui siu- 

I vykioj ir kai grįžo namo ... apstul
bo pamačiusi visą namą išpuoštą ro
žėmis ir užpildytą dovanomis: vien iš 
tėvelių ji gavo 21 brangią dovaną. Ji 
gavo dovanų ir sveikinimų iš Kanados 
ir JAV. Vida yra duktė Julijos ir Jo
no čegių. Jie priklauso prie tų šei
mų, kurios išsilaikė grynai lietuviška
me kelyje.

NEPAMIRŠKIME, kad povelykinis 
pasilinksminimas — pavasario sezono 
atidarymas įvyks balandžio 11 d., šeš
tadienį, Administration Building gra
žiojoje salėje, Queen’s parke. Važiuoti 
per miesto centrą einančia King g-ve į 
rytus ligi ji atsirems į minėtą parką 
— parodos aikštę. Pradžia 7.30 v.v.

D. E.

NUGAROS
O, šiandien nekaip jaučiuosi; 

skauda nugarą! Tai dažnas skun
das. Kanados Sveikatos Sąjunga 
teigia, kad beveik kiekvienas ken
čia vienu ar kitu laiku nugaros 
skausmus, ar tai pasireikštų tik 
nemalonia savijauta, ar rėžiančiu 
skausmu.

Gydytojai tvirtina — tų skaus
mų priežastis yra minkštos lo
vos, kėdės ir kiti moderniosios ci
vilizacijos patogumai. Priežastys 
gali būti fiziologinės ir psicholo
ginės.

WINDSOR, Ont.
VASARIO IS MINĖJIMO ir vajaus 

metu aukojo Tautos Fondui:
$15 D. ir St. Naikauskai; $10.25 V. 

Pundzius; po $10: V. Barisas ir A. Juš- 
kauskas; po $5: B. Balaišis, V. Čiup- 
rinskas, Pr. Dumčius, R. Dumčius, P. 
Januška, Pr. Kairys ir E. Zatorskis; 
po $3: Z. Mistautas; po $2: E. Baltu
tis, V. Kačinskas, kun. D. Lengvinas, 
J. Linkevičius, V. Liorentas, F. šva- 
bauskas, Nacionienė, Ant. Tautkevi- 
čius ir S. Taurinskas; po $1: B. Ba
risas, P. Eidukas, J. Giedriūnas, A. 
Kozulis, P. Mikalauskis, Pr. Rudokas, 
P. Rūkas, A. Stygienė, Alb. Tautkevi- 
čius, P. Večkys. 50 et. P. Tautkevi- 
čienė. Iš viso $111,75. Iš suaukotos 
sumos padengta šventės rengėji — 
Windsoro Liet. Bendruomenės pada
rytos minėjimo išalidos $17,25: salės 
nuo ma $10, kvietimų spausdinimo ir 
išsiuntinūjimo išlaidos $5,81, taut, 
kaspinai $1,44. Tautos Fondo Atstovy
bei pasiųsta $94,50. TF atstovybė dė
koja visiems Windsoro ir apylinkės 
lietuviams už aukas ir TF įgaliotiniui 
P. Januškai už TF vajaus pravedimą.

TF Atstovybė Kanadoje

Hollywood. — Garsusis filmų 
artistas Peter Lorre mirė nuo šir
dies smūgio sulaukęs 59 m. am
žiaus. Kilęs iš Vengrijos, bet už
augęs Vienoj, Austrijoj..

Niujorkas. — Prie Laisvės sta
tulos steigiamas ateivių muzėjus. 
Numatoma atidaryti š.m. spalio 
28 d. Tuo būdu norima parodyti 
ateinačioms kartoms ateivių įna
šą Amerikai.

Maskvos draugystė Skandinavijoj
(Atkelta iš 1 psl.)

sišypsantis Gromyko. Ir visos tos 
šypsenos tam, kad praskintų ke
lią besišypsančiam Nikitai."..

Kam tos šypsenos?'
Taip apibūdina “Dagens Nyhe- 

ter” sovietų ginklą, kuris vadina
si “družba”. Tas pats laikraštis 
praneša, jog augštas sovietų dip
lomatas neseniai pareiškęs savo 
nustebima dėl to, kad švedu 
spauda sovietų atžvilgiu neatsi
lygina tokiu pačiu “draugišku
mu”, koki sovietiniai laikraštinin
kai demonstruoja Švedijos atžvil
giu. “Tik pažiūrėkit i mūsų laik
raščius” sakė jis. “Jau metai, kai 
nė vieno nedraugiško žodelio 
Švedijos atžvilgiu juose nebu
vo ...” Ir tie, kurie pavarto so
vietinės spaudos puslapius, liudi
ja, jog tai tiesa.

Kanr tos šilkinės pirštinės rei
kalingos? Toks klausimas tuo tar-

Kas naujo Kanadoj?
Sudbury esanti nikelio bend

rovė yra didžiausia pasaulyje. 
Nemaži ir direktorių atlygini
mai. Vyr. direktorius (chair
man of the board) 1963 m. gavo 
S219.000: be to, galėjo pirkti 
b-vės šėrus papigintai; tai prie 
jo algos pridėjo dar $140.000. 
Jo metinė pensija, kai sulauks 
65 m. amžiaus — $76.000.

Kanadiečiai tėvai Hamiltone, 
Ont., kuriems gimė nenormalūs 
dvynukai dėl thallidomide var
tojimo nėštumo metu, iškėlė 
vaistų firmai bylą Klevelande. 
Tėvai iš firmos reikalauja 2 mil. 
dolerių.

Kalinių skaičius Kanadoje 
per paskutinius 5 metus yra pa
kilęs 35%. Kalėjimuose yra 
7.600 kalinių, kuriem išlaikyti 
ir saugoti išleidžiamos milžiniš
kos sumos. Ateityje vyriausybė 
yra numačiusi pastatai naujų 
kalėjimų ir tam yra skyrusi 
$18 mil.

SKAUSMAI
Apatinėj nugaros daly skaus

mai paliečia beveik betkurio am
žiaus žmones, tačiau daugiausia 
atsiliepia viduramžiams. Dažniau 
skundžiasi tie, kurie lankstosi ar
ba kilnoja.

Tiesus kūno laikymas — ge
riausia apsauga. Sėdėk ir stovėk 
visada tiesiai, galvą, pečius ir nu
garkaulį laikyk visada tiesiai.

Augštų kulnų batukai pasunki
na nugaros laikyseną. Nuolatos 
nešiojami tokie batai atsilieps Į 
nugaros sveikatą.

Jei keliama kas sunkaus, laiky
ti nugarą tiesiai ir kelti keliais ir. 
šlaunų muskulais, bet nesilenkti. 
Baimė" ir emocinė įtampa tdip pat 
būna skausmų priežastis.

Gydymas įvairus. Poilsis, šildy- 
mas^ masažas mažina nugaros 
skausmus. Jei blogiau jaučiamasi, 
geriausia tartis su gydytoju.

Oswaldo, kaltinamo prez. Ken
nedy nužudymu, mįslė nėra iš
spręsta. Daug klausimų lieka 

neatsakytų, ir tik dėl jojo mir
ties, kuri įvyko Ruby-Rubinšteino 
dėka. Dabar aiškėja! kad jojo pla
nuose buvo numatyta nužudyti ir 
buv. viceprezidentą Niksoną.

Hanoveris. — Kr. demokratų 
suvažiavimas buv. kanclerį K. 
A^enaueri. 88 m., vėl išrinko pir
mininku. Jis vadovauja partijai 
nuo jos įsisteigimo — 1954 m. -
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“DRAUGO” ROMANO BEI POEZI- 
JOS PREMIJŲ ĮTEIKIMAS IR KON
CERTAS kovo 22 d. buvo retoko po
būdžio šventė. Du kūrėjai — vienas 
iš Toronto, kitas iš Čikagos nusinešė 
tūkstantines — kuklius savo literatū
rinio darbo įvertinimo atžymėjimus.

J. Kralikauskas — 13-jo romano 
konkurso laureatas, jau antrą kartą 
atvykęs į Čikagą atsiimti tūkstantinės, 
savo žodyje kvietė tautiečius parody
ti didesnį dėmesį senajai Lietuvos 
valstybei — Mindaugo laikų Lietuvai. 
Laureatas skatino, kad šialia Lietuvos 
atkūrimo 1918 m. minėjimo būtų mi
nima ir Lietuvos valstybės įkūrimas 
Mindaugo laikais. “Gana mums są
mokslo prieš Mindaugą, — akcenta
vo J. Kralikauskas, kuris, nežiūrint 
gal kiek neįprastos savo kalbos te
mos, susirinkusiųjų buvo palydėtas 
skambiais plojimais.

Poezijos II-jo konkurso laureatas 
K. Bradūnas, vietoje įprastinės kal
bos, klausytojams, kurių buvo apie 
400, perskaitė pluoštą eilėraščių iš 
premijuoto ir jau atspausdinto eilių 
rinkinio.

Taip pat kalbėjo premijų mecena
tai — dr. A. Razma ir laidotuvių di
rektorius J. Evans-Evanauskas, kurie 
prieš tai perdavė tūkstantines laure
atams. J. Evans-Evanauskas savo žo^ 
dį apie poeziją perskaitė anglų kalba.

Kiek ilgesnę paskaitą apie “Drau
go” romano premijų laimėtojų — J. 
Gliaudos, B. Pūkelevičiūtės ir J. Kra-

pu mažai kam kyla. Tiktai Norve
gijos kariniai sluogsniai baimina
si, jog Chruščiovas savo lanky
mosi metu mėgins užvesti kalbą 
dėl šiaurinių norvegų uostų pa
naudojimo sovietiniams reika
lams. Kaikam atrodo, jog sovie
tai aplamai kėsinasi i visą šiauri
nę Norvegijos dalį. Jų žvilgsniai 
esą nukreipti į Narviką, nes da
bartiniu metu Murmanskas ir Pe- 
čenga jau nebepatenkina išaugu
sio sovietų žvejybos ir prekybos 
laivyno poreikių. Be to, karinių 
žinovų nuomone, šiaurinės bazės 
sovietams reikalingos radaro ir 
elektroninio sekimo stotims, ku
rios padėtų geriau kontroliuoti 
Vakarų aviacijos ir laivyno judė
jimą Šiaurės Atlante. Lyg tyčia, 
amerikiečių parama Norvegijai 
pastaruoju metu buvo labai 
smarkiai apkarpyta ir net žada
ma visiškai nutraukti.

..         l
Mūsų brangiai narei S

A. t A. g
BRONEI DAMBRAUSKIENEI |

atsiskyrus su šiuo pasauliu, 'į

J jos vyrui Petrui, dukrelėms — Birutei ir Vilijai. 1
sesutei Birutei ir vyrui Čeponkams ;

bei visai giminei S

E reiškiame gilią užuojautą. , |
Lai gražūs prisiminimai iš jos gyvenimo užpildo tuštumą

B jūsų mintyse ir širdyse.
Kartu liūdinti ' |

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė “Daina”

A. t A.
BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus, 

jos vyrui Petrui, dukrelėms — Birutei ir Vilijai 
bei giminėms 

reiškiame gilią užuojautą —

PASITEIRAUSITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Mokyt. B. DAMBRAUSKAITĘ, jos mamytei
A . t A .

B. DAMBRAUSKIENEI mirus, 
skaudžioj valandoj nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime —
Toronto Liet. Studentų valdyba

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus, 

jos vyrui, dukroms ir giminėms
t

reiškiame gilią užuojautą —

A. t A.
BRONEI DAMBRAUSKIENEI staiga mirus, 

jos vyrą Petrą, dukras Birutę ir Viliją, 
seserį Birutę Ceponkienę su šeima bei kitus artimuosius 

giliai užjaučiame ir drauge liūdime —
Ramanauskų šeima 

Oakville

K. B. Žutautai

Prisikėlimo Parapijos Kredito
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 1%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankeli: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30-^7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

A. t A.
BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus,

jos vyrą Petrą, dukreles — Birutę ir Viliją, 
seserį Ceponkienę Birutę ir gimines 

giliai užjaučiame —
S. M. Petruliai
A. Vyt. VI. Rušai

likausko kūrybą skaitė viešnia iš Kle- 
velando A. Augustinavičienė.

Meilinėje programos dalyje pasoro- 
dė dažni veidai Čikagos scenose: so
listai P. Bičkienė, J. Vaznelis, pianis
tas M. Motekaitis ir akt. A. Dikinis 
(jis kartu buvo ir visos programos 
vedėjas).

Salėje beveik nesimatė senosios 
Amerikos lietuvių išeivijos atstovų, 
kurie ankstesniais metais panašiomis 
progomis sudarydavo nemažą grupę. 
• • •

RELIGINIO MENO PARODA, apie 
kurią jau buvome rašę, dar vis yra 
dėmesio centre. Atrodo, kalbos ir dis
kusijos po jos uždarymo net padaugė
jo ir paaštrėjo. Joms pagrindą davė 
kaikurie užkulisiniai atidengimai ir 
parodos kritika “Drauge” kovo 21 d. 
nr. Pradžioje “Naujienos”, o vėliau 
“Draugas” padaręs priekaištą vienam 
dail. A. Rakštelės paveikslui, kuris 
turėjęs įžeisti kitą dailininką, užpylė 
nemaža žibalo ant jau senokai rusenu
sios nepasitenkinimo ugnelės šios pa
rodos rengėjams. Parodos vykdytojas 
inž. M. Ivanauskas tuo klausimu pa
reiškė: “Kas liečia to kontroversinio 
dail. Rūkštelės paveikslo kitokią pras
mę, negu ji atžymėta kataloge, aš nie
ko nežinau, nežinojau ir žinoti nebe
noriu.”

Nežiūrint visų priekaištų, paroda 
buvo viena plačiausiai lankytų liet, 
meno parodų Čikagoje. Per savaitę 
laiko ją aplankė 1.750 žiūrovų, jų tar
pe nemaža kitatučių. Buvo parduota
19 paveikslų, kurių 5 nupirko kita
taučiai.

LIETUVIŲ IR LIETUVOS VAR
DAS plačiai nuskambėjo didž. Čika
gos spaudoje, kai filmų aktorė Rūta 
Lee-Kilmonytė išskrido aplankyti sa
ve močiutės i Lietuvą. Laikraščiai dė
jo pranešimus bei nutraukas ir iš jos 
kelionės Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje.

KITAS MALONUS FAKTAS buvo 
tas, jog Adolfo Meko filmas “Aleliuja, 
kalnai” Čikagos “Surf” teatre buvo ro
domas net ištisą mėnesi. Nors pra
džioje žiūrovų buvo gana negausu, ta
čiau vėliau, pasklidus teigiamai kriti
kai apie šį filmą, jų padaugėjo, ir fil
mo rodymas buvo kelis kartus pra
tęstas.

ČIKAGOS LIETUVIAI NETRUKUS 
VĖL TURĖS PROGĄ stebėti savųjų 
teatralų pasirodymą. Balandžio 11-12 
d.d. Jaunimo Centre Lietuvių Teatras 
“Atžalynas” stato K. Ostrauko dviejų 
vienaveiksmių dramų — “Pypkė” ir 
“Žaliojoj lankelėj” spektaklius. Pir
mąjį veikalą režisuoja Dalia Bylaitie- 
nė, talkinama Jurgio Blekaičio, ant
rąjį — Jonas Kelečius. Vaidina: E. 
Vilutienė, K. Almenas, V. Juodka, J. 
Kelečius, A. Kurauskas, R. Stakaus- 
kas, R. Vėžys.

A. T. žiliai
A. O. Tamošauskai
N. J. šimkai

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

Skubiai reikalingi ; 
namai pardavimui !
JANE — ANNETTE. $1.700 įmo- < 

keti, gražus 6 nepereinamų ’ 
kambarių namas, maždaug 4 < 
metų senumo, privatus įva- < 
žiavimas, ilgos išsimokėjimo < 
sąlygos. <

RONCESV ALLES — HOWARD ] 
PK. RAJONE. $2.000 įmokėti, 8 k. ( 

namas, vandens alyvos šildy- < 
mas, privatus įvažiavimas, < 
viena atvira skola balansui ' 
lO^iai metų, neaugšta kaina. ’

BABY POINT. $3.000 įmokėti, at
skiras 5 kambarių bungalas, 1 
alyvos šildymas, garažas, vie- ’ 
na atvira skola balansui.

RUSHOLME RD. — COLLEGE.
$3-4.000 įmokėti. Puikus 10 
didelių kambarių atskiras / 
namas su atskiru įėjimu, 
vand. alyvos šildymas, vieta 
garažui, 5 kambariai ir vo
nia pirmame augšte.

RUNNYMEDE — BLOOR. Apie 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, 
šiurkščių plytų originalus 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas, 
viena atvira skola 10 metų.

KINGSWAY. Apie $5.000 įmokėti, . 
atskiras mūrinis bungalas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
užbaigtas rūsys, arti susisie
kimo, neaugšta kaina.

JANE — BLOOR. $5.000 įmokėti, 
rupių plytų, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis 
planas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

RUNNYMEDE — BLOOR rajone, 
apie $4-5.000 įmokėti, 8 k. 
per du augštus, atskiras na
mas, 2 vonios, garažas su šo
niniu įvažiavimu, viena atvi
ra skola balansui, netoli 
Bloor.

INDIAN RD. — RONCESVALLES. 
$5.000 Įmokėti, 10 kambarių 
atskiras namas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ge
ra vieta nuomavimui.

QUEBEC AVE. — BLOOR. $4.000 
įmokėti, atskiras 7 kambarių 
namas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, garažas.

HIGH PARK — BLOOR. $8.000 
įmokėti, keletos metų senu
mo, originalus 17 kambarių 
tripleksas, vand. alyvos šil
dymas. Garažai. Viena atvira 
skola 10-čiai metų, netoli 
Bloor.

Pr. KERBERIŠ
Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

$2.000 įmokėti, Queen - Lansdowne, 
6 kamb. namas, 2 virt., šilto van
dens šild., dvigubas garažas. Pra
šo $13.900.

$6.000 įmokėti, Royal York—West
way, 6 did. kamb. bungalas, poilsio 

kamb. plius mažas pusryčių kam
barys, pristatytas garažas, dide
lis sklypas, naujas rajonas. Pra
šo $22.300.

$10.900 pilna kaina, 6 kamb. mūr. 
namas, alyvos šild., garažas. 1 hi
poteka balansui. Įmokėti $1.000.

$5.000 įmokėti, Bloor — Quebec,
10 kamb., atsk., mūr., namas, 2 
virt., 2 vonios, šilto vandens šil
dymas. garažas, 1 hipoteka bal.

Turime krautuvių, nmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morlcis J. Kiškelis A. Bliudžius

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens - aly
vos šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE 
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

KOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti. Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La- 

' bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

$3.000 įmokėti, Jane—Annette bun
galas, mūr., 5 kamb., moderni 
virtuvė, alyvos šild., alyvin. da
žais dažytas tinkas, garažas, vie
na hipoteka balansui.

$8.000 įmokėti, 14 kamb. tripleksas, 
mūrinis, šilto vandens šildymas. 
3 modern, virt, ir vonios. $350 
mėn. pajamų, privatus įvažiavim., 
dvig. garažas. Prašoma kaina 
$31.000.

10 akrų lygios, sausos žemės plo
tas, Milton, Ont., prie pagrindinio 

kelio, arti Miltono plytinės ir 401 
- 25 kelių. Pramatomas pramonės 
augimas. Prašoma kaina $7.500, 
įmokėti $2.500.



9pd. • Tėviškės Žibartai • 1964. IV. 2 Nr. 14 (741) © SKAITYTOJAI PASISAKO
ė

Liet, kooperatyvai - bankai Kanadoje ŠYPSENOS
ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanosi

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

(vairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū

šies maistą iki 40 sv.
Prašome reikalauti mūsų 

maisto katalogų.

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

foto aparatai ir Lt.
• 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.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

“ŠEIMOS ŽIDINYS”
Didžiai gerbiamoji Ponia,
Perskaitęs Tamstos straipsnį “TŽ” 

nr. 10 negaliu nutylėti neparašęs pa
sigėrėjimo juo. Kai aš skaitau Tams
tos tą “Šeimos židinio” skyrių, kur 
nagrinėjamas moters dvasinis veidas 
(P. Jonynienės), man atrodo, kad 
skaitau brangioje tėviškėje ėjusį žur
nalą “Moteris”.

Kaip anas žurnalas keldavo rimtus 
klausimus gyvenimiškai, taip ši ponia, 
matosi, labai pažįsta gyvenimą dabar
tinio meto. Siūlyčiau daugiau tokių 
straipsnių duoti šiame skyriuje, kol 
pradės skaityti daugiau iš tų skamban
čių gražuolių ir pamatys save kaip 
veidrody. Kaip Lietuvoje būdavo, taip 
ir čia moterys daro klaidų ir nuklys
ta, nesuprasdamos vyrų psichologijos. 
Atsiranda koks donžuanas saldžiu lie
žuvėliu, ypač jei išvaizdos neblogos, 
plius dar pasiturintis ir prikalba apie

jų grožį, rojišką gyvenimų, ir joms 
darosi aišku kaip ant delno, kad jos 
labai vertingos. Na, tuomet pradeda 
savo vyreli guiti, kad jis šioks, kad 
jis toks ir belieka jai tik važiuoti į 
Hollywoodą. Dar yra pas mus Ame
rikoje daug tokių, taip vadinamų gy
vanašlių, kurios atsiduria tragiškoje 
padėtyje savo viduamžyje, pameta 
galvas ir nueina saliūniško gyvenimo 
keliais.

Taigi Jūs, mielosios ponios, rašykite 
daugiau tokių straipsnių, kelkite tas 
žmoniškas ydas, gal nevieną ir prikel- 
site į gyvenimą ir bus Jums amžinai 
dėkingos. Kadangi mano šeima, žmo
na ir dukra, Lietuvoje, tai nenoriu, 
kad mano pavardė kam nors būtų ži
noma.

Bravo “Tėviškės Žiburiai” ir Jūs 
moterys su savo įdomiais straipsniais! 
Linkiu Jums nepailsti savo kilniame 
darbe. Aš

Pirmasis lietuvių kooperatyvas — bankas Kanadoje “Parama” 
buvo įsteigtas prieš vienuolika metų Toronte. Po poros metų su
kruto Hamiltono ir Montrealio lietuviai jungtis ekonomiškai ir 
įsisteigė po kooperatyvą — ' . 1962 m. spalio mėn. pradėjo
veikti dar vienas kooperatyvas — nkas Toronte prie Prisikėlimo 
parapijos. 1963 m. gruodžio mėn. 31 d. Kanados lietuvių koopera
tyvai — bankai užbaigė metus taip:

buvo įsteigtas pi

Parama Litas Talka Prisikėlimo Iš viso
4Tor., 1953 Montr., 1955 Hamilt., 1955 Tor., 1962

Kapitalas $2240.181,95 $854.190,70 $658.600,24 $717.513,60 $4.470.486,49
Serai 594.587,56 801.499,82 523.322,29 136.887,59 2.056297^6
Santaupos 1.436.084,28 36.513,91 89.729,06 566.688,02 2.129.01527
Pajamos 131.355,97 54.683,34 45.872,62 29.150,73 261.062,59
Pelnas 41366,11 32.194,34 26.731,22 38.472,49 108.764,16
Nariai 2.016 839 709 795 4.359

De Gaulle dovana
Prancūzijos prezidentas De 

Gaulle, aplankęs vieną neturtin
gą provincijos bažnyčią, pastebė
jo, kad nėra jokios Kristaus sta
tulos. Pasiteiravęs per savo se
kretorių pas kleboną, sužinojo, 
kad parapija neįstengianti įsigy
ti statulos. Po kiek laiko De 
Gaulle patvarkymu buvo atga
benta didoka Prisikėlusio Kris
taus statula ir perduota vietos 
klebonui kaip prez. De Gaulįe 
dovana. Pašventinimo iškilmėms 
buvo pakviestas vyskupas, prezi
dento atstovai ir kiti žymūs sve
čiai. Atidengus statulą buvo ras-Kapitalo šimtui dolerių tenka:

Pajamų 5.86 6.40 6.97 4.06 5.84
Pelno 1.85 3.77 4.06 1.18 2.43

“Nuo pirmojo Prancūzijos pilie
čio antrajam šv. Trejybės asme
niui.”

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. Tel. LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Edmontono Lietuvių Namų 
dešimtmetis

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315. Ponia M. Venskevičienė 

Savininkai A. ir S. KALŪZA . * w

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Iš Kanados lietuvių koop.—bankų metinių balansų matome, kad 
lietuvių santaupos yra jau tikrai reikšmingos ir virš $100.000 pel
no per metus grįžta į lietuvių rankas. Taip pat iš ketvirčio milijono 
gaunamų pajamų tik dalis tenka išleisti nelietuviams. Sunkesni 
buvo pirmieji koop.—bankų metai, kol mūsų tautiečiai įsitikino, 
kad ir savi bankai yra saugūs bei naudingi. Reikia tikėtis, kad 
koop.—bankai ateityje dar geriau klestės ir parems savo narius, 
lietuvių jaunimo kultūrinius reikalus finansiškai.

Manau, kad būtų ne tik gražu, bet ir naudinga, kad lietuvių koop. 
—bankai Kanadoje turėtų bendrą tarpusavio ryšį, kurio ligi da
bar dar nėra. ‘ V. Matulaitis

Psichiniai ligoniai reikalingi pagalbos
MATTHEW B. DYMOND, M.D., Ontario sveikatos ministeris

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • .Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

a

Atsiskyrėlio noras
Būrys rašytojų svarstė klausi

mą, kokią norėtų turėti knygą, 
jei atsidurtų negyvenamoje sa
loje.

Vieni pasisakė už Dantę, kiti 
už Balzaką, treti už Dilimą. Kai 
atėjo eilė pasakyti savo nuomonę 
anglų rašytojui Čestertonui, šis 
pareiškė:

— Aš tada norėčiau turėti po
puliarų valčių arba baidarių sta
tybos vadovėlį.

Draugių tarpe
— Anelė sako, jog kiekvieną 

dieną ji besijaučianti jaunesnė.
— Tai jau senas jos įprotis.

“Zuikis” autobuse
Inspektorius įlipo į autobusą 

ir nustebo, kad konduktorius ra
miausiai sėdi ir rūko, o vienas 
keleivių renka pinigus ir parduo
da bilietus.

— Ką tai reiškia? — paklausė 
inspektorius.

Dvasiniai ligoniai dažniausiai 
jaučiasi neverti nei žmonių mei
lės bei globos, nei Dievo meilės. 
Daugeliui jų gyvenimas pasidaro 
beprasmiškas ir betikslis. Dėlto 
jie jaučiasi priblokšti ir be vil
ties, nemato prasmės stengtis pa
kęsti gyvenimo smūgius bei ne
malonumus.

Tad yra svarbu, kad gydymo 
metu toks ligonis pajustų, jog 
gyventi yra verta ir kad jis gali 
duoti šio to vertingo tiek savo 
bendruomenei tiek ir pasauliui. 
Pacientas turi pažinti, kad Dievo 
kūrybos plane jis yra asmenybė, 
turinti nepaprastos vertės ir 
svarbos pati savyje.

Kadangi dvasinis ligonis jau
čiasi nepageidaujamas ir nemyli
mas, jam atrodo, kad pasaulis 
yra negatyviai prieš jį nusiteikęs. 
Tai verčia jį keršyti, pasitrau
kiant Į savo asmeninį pasaulį ar
ba prieš jį sukylant. Jis linksta 
pasiduoti pykčio, nepasitikėjimo 
ir beviltiškumo jausmams.

Religija, kuri gyvenimą teigia, 
kuri skelbia Dievo meilę ir atlei
dimą, yra viena būtinybių dvasi
niai sutrikusiam asmeniui. Jam 
reikalingos naujos, teigiamos pa
žiūros į gyvenimą, jam reikalin
gas tikėjimas, kad jis yra Dievo 
vaikas, ir jam reikalinga stipry
bės kovoti su gyvenimo sunku
mais.

Dėl šių priežasčių sveikatos 
ministerija laiko įvairių religijų 
kapelionus Ontario ligoninėse. 
Kapelionas gali padėti pacien
tams susidaryti naujas pažiūras 
keliais būdais. Jis gali tai daryti, 
laikydamas pamaldas ligoninėse. 
Jis gali tai atlikti pastoraciniais 
vizitais, kurių metu jis gali paro
dyti sergančiojo beviltiškumo

jausmų supratimą. Be to, lanky
damas apylinkės parapijas, kape
lionas gali paraginti dvasininkus 
bei tikinčiuosius parodyti dau
giau meilės bei rūpesčio dvasi
niams ligoniams.

Religija turi tapti atleidimo 
bei susitaikymo išgyvenimu. Kai 
tai įvyksta, dvasinis ligonis gali 
vėl pradėti pasitikėti savimi, pa
sikliauti kitais ir tikėti į Dievą. 
Tai išgyvendamas jis vėl galės 
atsistoti ant savų kojų ir prisi
imti gyvenimo atsakomybę.

Prieš dešimtį metų Edmontono ir 
apylinkės lietuviai nutarė įkurti savo 
bendrą pastogę — Lietuvių Namus. 
Dešimtmečiui praėjus turime progą 
pažvelgti atgal į praeitį ir trumpai 
prisiminti kokiais keliais Edmontono 
Lietuvių Namų kūrimo darbas ėjo.

Kada pirmas lietuvis apsigyveno 
Edmontone, sunku pasakyti, bet po I 
D. karo jau randame didesnį skaičių 
pastoviam laikui apsigyvenusių lietu
vių. Visus rišo bendri tautos papro
čiai, bendra kalba, todėl Edmontono 
lietuviai gana seniai pradėjo organi
zuotis. Po II D. karo, padidėjus kolo
nijai naujais emigrantais, 1949 m. bu
vo laikinai įsteigtas Lietuvių Tauti
nis Komitetas, o 1950 m. sudaryta Ed
montono ir apylinkės LB valdyba. Su
stiprėjus kolonijai ir jos veiklai, bu
vo pradėta rūpintis pasistatyti bažny
čią ar namus. Prie to taško buvo su
stota ir nuodugniai svarstyta. Tai bu
vo nelengvas klausimas išspręsti, kaip 
ateičiai būtų geriau — bažnyčia ar na
mai su koplyčia? Bet Dievo Apvaizda 
energingą, jauną ir apsukrų tautietį 
kun. B. Jurkšą, kuris, nežiūrėdamas 
visų nenugalimų sunkumų, pasiryžta 
juos nugalėti ir nugali. Po ilgesnio pa
sitarimo arkiv. MacDonald duoda lei
dimą įrengti koplyčią statomuose na
muose, atskiriant altorių varstomomis 
durimis nuo salės. Taip ir prasidėjo 
pats sunkiausias darbas — lėšų rinki
mas, darbo ir prakaito liejimas. Nežiū
rint visų sunkumų bei trūkumų, lie
tuvių pastangomis 1954 m. išdygo 
gražūs Lietuvių Namai — erdvūs ir 
visiems malonūs. Tada prasidėjo ir 
žymesnieji įvykiai: pirmasis Vasario 
16 minėjimas ir koplyčios šventini
mas, kuris įvyko balandžio mėn. per 
Atvelykį. Taip nuo tų metų vis stip
rėjo kultūrinis ir religinis gyvenimas.

Per pirmuosius metus toji veikla 
buvo entuziastinga. Bet metams bė
gant veikimas susitinka su tam tik
rais sunkumais. Kolonijos gyventojai 
mažėja; vieni nukeliavo tiesiog į am
žinąjį gyvenimą, kiti — į kitas dides
nes lietuviškas kolonijas ar kitus 
kraštus. O likusioms šeimoms, kurių 
priskaitoma iki 60, atitenka visas vei
kimas ir visa kolonijos našta, ypač 
valdybom-s. Edmontone veikia LB val
dyba, šėrininkų valdyba (vadinami 
Namų direktoriais) ir bažnytinis ko
mitetas. Visos tos valdybos parodo 
gražų sugyvenimą ir suranda bendrą 
kalbą.

RUOŠIAMĖS IR KVIEČIAME. — 
Šiuo metu visi ruošiasi dešimtmečio 
paminėjimui, ypač L. Namų direkto
riai, kurie rūpinas, kad ne tik L. Na
mų mūrai neišvirstų, bet kad tų mū
rų sienas patys tautiečiai laikytų. Jie 
iš anksto informuoja ir visus kviečia 
pasiruošti į tolimą kelionę, Edmonto- 
ną. Tautiečiai prašomi atvykti iš vi
sų kraštų; atšvęskime dešimtmetį vi
si kartu. Daugelis esame pažįstami ir 
gal. buvome draugai, bet daug laiko 
praėjo kaip nesimatėme. Pareiškime 
pagarbą buvusiam satybos pirminin
kui kun. B. Jurkšui, nemažesnę pa
garbą visiems L. Namų statytojams, 
šėrininkams ir visiems aukotojams ir 
palaikytojams. Tuose Namuose vyks
ta religinis ir kultūrinis Edmontono 
ir apylinkės lietuvių gyvenimas. Sek
madieniais skamba mūsų mielai gie
dama giesmė “Pulkim ant kelių”, per 
kultūrinius parengimus skamba lietu
viškos dainos. Iškilmės įvyks š.m. bir
želio 27-28 dienomis. Jeigu kas pla
nuojate atostogas praleisti patrauk
liuose Albertos ar Br. Kolumbijos 
kalnuose, kodėl neužsukti į Edmonto- 
ną? Laukiami visi lietuviai iš visur 
atsilankant į dešimtmečio minėjimą.

K. I. G.

gul dabar atidirba, — paaiškino 
konduktorius.

Parinko Pr. Al.

VISIEMS

Prano BARAUSKO
a g e n t ū r a ?

n L ftQ11 49 CAMEO CRES.
K V O-UoI I TORONTO 9
or RO 6-0832

Commisioner for Taking Affidavits

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

CALGARY, Alta
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p. -

Telefonas RO. 6-1372
Telefonas LE. 24108

Telefonas 531-1305

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal.

296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College).

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 RŪSIŲ 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¥2% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. 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.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

W. A. LENCKI

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

MM
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
l<M ADELAIDE ST W

KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais. Dėmesio!

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams, 
įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, dideliu ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

International 
Driving School

SWALDI
PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

859 COLLEGE ST.
Tekinas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir te^aU’w P** 
mokos nemokamai.

Garsiajame Calgary parade daly
vauja kartais ir Uetuviai. Nuo
traukoj Vyt. Nevada neša Lietu
vos vėliavą.

C. L. DRAUGIJOS INICIATYVA 
kovo 7 d. buvo suruoštos šaunios įkur
tuvės p. Beniušių namuose, pastaty
tuose prieš dvejus metus Airdrie, 
Alta.

VIKT. BARONAS, gyv. Strathmore, 
Alta, CPR stoties virš., su savo žmo
na ir kaimynu Kučinsku lankėsi Euro
poj. Abu p. Baronai yra užaugę Ka
nadoj ir yra susipratę lietuviai.

Maskva. — V. Vokietijos pa
siuntinybės ūkinio skyriaus vedė
jas dr. H. Naupert buvo Krem
liaus ištremtas kaip šnipas. Tai 
pirmas toks atvejis nuo diploma
tinių santykių užmezgimo tarp 
Bonhos ir Maskvos.

Dėmesio namą 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

Roq4i 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronte

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
TeMonot LE. 3490a

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A
vyriškų ir moter. paltą ir kostiumų. M. DereSneVICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 laudowne Ave.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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.

VALAU FOTELIUS
nt įvairius kilimus.

Automatinis eterini varymas. Šutai- 
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vai. vak. šeštadieniais nuo

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ---------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
ATSTOVAUJAMOS 21 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ 18 VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ
RO. 6-7132
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SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS

— Susikaupime ir maldos ženkle 
praėjo D. Savaitės pamaldos bažnyčio
je. Velykų rytą Prisikėlimo pamaldo
se dalyvavo rekordinis skaičius mal
dininkų. Apeigos buvo atliktos su 
asista, dalyvaujant svečiui Tėv. G. Ki- 
jauskui, SJ, kuris šventes praleido 
pas savo gimines A. J. Petrauskus. 
Ypatingo dėmesio verti visi, prisidėję 
prie Iškilmių praturtinimo: parapijos 
choras, klūpotojai prie Kristaus kars- 
to, altoriaus berniukai, gėlių aukoto
jai ir visi dalyviai, gausiai lankę baž
nyčią.

— Pirmadienį, antrąją Velykų die
ną, 10 vai. po pamaldų par. salėje mo
kykliniam jaunimui įvyko vaišės ir 
pasitarimas dėl choro sustiprinimo. 
Nutarta jaunimo choro repeticija šį 
penktadienį, balandžio 3 d., 6 v.v. Vi
sus choristus, o taip pat iki šiol ne
lankančius jaunimo choro, kviečiame 
atsilankyti penktadienį ir įsijungti į 
chorą.

— šį penktadienį, pirmąjį balan- 
' džio mėn. pamaldos 7.30 v.v. Po ryti

nių pamaldų lankomi ligoniai ir sene
liai namuose.

— Parapijiečių lankymas šią savai
tę: užbaigiama Baby Point ir prade
dama lankyti Warren Park slėnys.

— Gegužės 2 d., šeštadienį, parapi
jos komitetas ruošia didelį parengi
mą. Jo metu norima pareikšti dėmesį 
visiems parapijos geradariams, prade
dant šv. Jono Krikštytojo parapijos 
įsikūrimu 1928 m.

—D. šeštadienį lietuvių kapinėse 
palaidota a.a. Veronika Sasnowska, po
nios Paškevičienės staiga mirusi se
nelė. Velionė kilusi iš Vilniaus kraš
to. Josios artimiesiems, p. Paškevi- 
čiams, čįa Toronte, ir giminėms užjū
ryje, nuoširdi užuojauta.

— Šį savaitgalį Toronte įvyks krep
šinio žaidynės, kuriose dalyvaus daug 
Kanados ir JAV lietuviškojo jaunimo. 
Prašome visus pagelbėti sportinin
kams, atvykstantiems iš kitų koloni
jų, su nakvynėmis.

— Pakrikštyta: Viktorija Marija Se- 
r a pin aite; Algis Vincas Avižius; Nor
manas Edvardas Cilcius ir Zita Pra- 
kapaitė.

— Šį šeštadieni, 8 v.r. pamaldose, 
prisimenama a.a. Bronė Dambrauskie
nė. Šv. Mišias užprašė Toronto mote
rų šalpos grupė “Daina”.

TORONTO LIETUVIŲ CARITAS 
Velykų švenčių proga aplankė arti 30 
lietuvių, sergančių ligoninėse ar savo 
namuose. Keletui šeimų bei pavienių 
asmenų švenčių proga buvo išdalyta 
S200. Pavasarį numatyta tradicinė Ca
ritas arbatėlė su menine programa. 
Šį pobūvį kasmet aplanko gausus bū
rys Caritas bičiulių.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Balandžio 19 d., 3 v. p.p., Prisi

kėlimo muzikos studijoje šaukiama 
tunto sueiga. Dalyvauja visi unifor
muoti. Numatomas įžodis. Ta proga 
įvyks ir arbatėlė, kviečiami atsilan
kyti tėvai rėmėjai ir bičiuliai.

— Tuntas numato stovyklauti kartu 
su Klaipėdos vietininkijos (Klevelan- 
do) skautais liepos 25 — rugpjūčio 5 
d. prie East Harburg, Sandusky Bay 
apie 50 mylių į vakarus nuo Klevelan- 
do. Jau laikas rezervuotis atostogas.

— Žuvus Čikagos Baltijos tunto jū
rų skautui v.v. Vidui Milavickui toli
moje Okinavoje Jūsų Skautijos va
das paskelbė nuo kovo 12 d. iki balan
džio 12 d. 30 d. gedulą.

— J.v.s. A. Aglinskas paruošė ir 
jau išsiuntinėjo vienetams aptarimą 
lietuviškojo jūrinio skautavimo.

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” ŠĖRININ- 
KAMS. — Už 1963 m. Šerams priklau
so dividendo 4%. Kas pareikš norą, 
jie bus išmokami iki š.m. gegužės 1 d. 
Praėjus skelbiamam laikui, nepaimtie
ji dividendai bus įrašyti į kiekvieno 
šėrininko asmeninę sąskaitą ir užskai
tyti sekančiam naujam šėrui.

B-vės valdyba

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Pr. sekm. su Prisikėlimu pasi

baigė par. metinės rekolekcijos, ku
rias per dvi savaites sėkmingai jaut
riu ir nuoširdžiu žodžiu pravedė mons. 
dr. Vyt. Balčiūnas. Atskiri pamokslai 
bei konferencijos buvo moterims, vy
rams, studentams, gimnazistams ir mo
kiniams. Be rekoL vedėjo, klausyklo
je ir apeigose uoliai talkino kunigai 
pranciškonai svečiai T. Ambrozijos ir 
T. Juozapas. Monsinjorui, abiem Tė
veliam už darbą nuoširdžiai dėkojame.

— D. Savaitės ir Velykų apeigos 
buvo atliktos visu galimu iškilmingu- 
mu, o Prisikėlimo ir kaikurių kitų Mi
šių metu Prisikėlimo bažnyčia visų ti
kinčiųjų nebegalėjo sutalpinti. Vely
kų proga, kurios kartu yra Prisikėli
mo p-jos vardadienis, tikinčiuosius 
sveikino kleb. T. Placidas. Savo žode
lyje Sumos metu jis užsiminė, kad 
mons. Balčiūno vestų uždarų rekolek
cijų vyrams ir moterims ir taip pat 
šių bendrų par. rekolekcijų dėka Pri
sikėlimo parapijoj organizuojasi pa
sauliečių būrelis, kuris ateityje pasto
viai rūpinsis uždaromis vyrų ir mote
rų rekolekcijomis.

— Pirmos Komunijos ir katecheti
nių pamokų vaikučiams ir religijos 
pamokų gimnazistams nei šią savaitę, 
nei per Atvelykį nebus. Pirmos Ko
munijos pamokos vėl pradedamos ant
radienį, balandžio 7 d., 7 v.v., o kate
chetinės ir religijos pamokos — nuo 
kito sekmadienio, balandžio 12 d.

— Pirmajai Komunijai besiruošian
čių vaikučių tėvų susirinkimas — kitą 
sekmadienį, balandžio 12 d., po pasku
tinių Mišių LV Namuose.

— Par. choro repeticijų šią ir kita 
savaitę nebus. Savo par. chorui nuo
širdžiai dėkojame už gražiai išpildytą 
velykinę programą.

— Par. jaunimo choro repeticija — 
šį antrad. ir ketvjrtad., 10 v.r. Ketvir
tadienį po repeticijos — kuklios choro 
vaišės. Savo jaunimui labai dėkojame 
už gražų giedojimą švenčių metu.

— Šis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios, išpažintys ir Komunija 
— 7, 7.30 ir 8 v.r., be to, 8 v.v- Li
goniams šv. Komunija išvežiojama iš 
anksto susitarus.

— Šį šeštad., 8.30 v.r., laikomos tė
vų užprašytos Mišios už a.a. Algirdą 
Slapšį, o 9 v.r. — J. P. Barakauskų 
Mišios už neseniai Lietuvoje mirusią 
motiną a. a. Mikaliną Barakauskienę. 
Artimuosius ir pažįstamus kviečiame 
dalyvauti. j

— Kolonijos ir parapijos organiza
cijoms ir jų valdyboms, D. Savaitę bu- 
dėjusiems prie šv. Sakramento, nuo
širdžiai dėkojame.

— Nuoširdžiai sveikiname Torontan 
krepšinio žaidynėms suvažiavusius JA 
V-bių ir Kanados liet, krepšininkus-es 
ir linkime sėkmės. Torontiškius kvie
čiame suvažiavusiam jaunimui paro
dyti visą nuoširdumą ir vaišingumą, 
žaidynių dalyvių Mišios — šį sekma
dienį, 10 v. ryto.

— Kitą savaitę par. kunigai lankys 
parapijiečius, gyvenančius Arlington 
Ave., Ascot Ave., Burlington Cr., Ced
ric Ave., Concord Ave., Cherrywood 
Ave., Ellsworth Ave., Ennerdale Av., 
Foxley St., Glenholme Ave., Hend- 
ric Ave., Hillcrest Dr., Howland Ave., 
Lauder Ave., Mackay Ave., Maple
wood Ave., Northcliffe Blvd., Oak
wood Ave., Robiną Ave., Rochdale 
Ave., Rolyat St., Rosemount Ave., 
Shannon St., Tyrrell Ave., Westmount 
Ave. ir Winona Dr.

— Pakrikštytas Broniaus ir Danu
tės Vaidilų sūnus Gailius Bronius, Vy
tauto ir Adelės Daugėlų dukrelė Dana 
Teresė. Tėvelius sveikiname, o ma
žyčiams linkime daug Augščiausiojo 
malonių!

Jonas Prakapas su šeima persi
kėlė gyventi į Kaliforniją. Ilgą 
laiką jis yra buvęs “TŽ” admi
nistratorium. Pastaraisiais metais 
jis dirbo pašte. Sėkmės naujame 
krašte!

ŠĮ SAVAITGALI, BALANDŽIO 4 ir 5 d., 
TORONTE ĮVYKSTA Š. AMERIKOS LIETUVIŲ

KREPŠINIO
ŽAIDYNĖS

ŠEŠTADIENĮ, 
balandžio 4 d., 9 vai. ryto

VYRŲ RUNGTYNES >
St. Michael’s College School salėje

(Bathurst—St. Clair sankryža).
JAUNIŲ A ir B;

MOTERŲ ir MERGAIČIŲ RUNGTYNES S 
Ryearson Instituto salėje (50 Gould St.)

Bendras pobūvis - šokiai
7.30 vai. vakaro PRISIKĖLIMO salėje

Smulkesnę programų žiūr.

SEKMADIENĮ, 
balandžio 5 dienų

SPORTININKŲ PAMALDOS — 10 vai. ryto 
Prisikėlimo parapijos bažnyčioje.

ŽAIDYNIŲ TĘSINYS, OFICIALIOJI DALIS 
IR BAIGMINIAI SUSITIKIMAI — 12 vai. 

St. Michael’s College School salėje 
(Bathurst—St. Clair. Ave.)

/ZTŽ/Z sporto skyriuje 8 psi.

Kviečiame Toronto, Hamiltono ir apylinkių tautiečius gausiai
atsilankyti į krepšinio žaidynes, pasigėrėti mūsų žaidėjų me
nu ir dalyvauti sportininkų pobūvyje.

Sveikame kūne - sveika siela!
Organizacinis ir varžybinis žaidynių komitetas

Verslininkų susirinkimas — ar
batėlė — šį sekmadieni, balan
džio 5 d., 5 v. p.p., Liet. Namuo
se antrame augšte. Bus pirmą 
kartą rodoma dalis filmo, kuri fi
nansuoja Sąjunga “Verslas”, o 
ruošia dail. T. Valius ir archit. 
V. Petrulis. Taip pat bus pramo
nės vadovo inž. L. Balsio paskai
ta— diskusijos aktualiais visiems 
verslininkams klausimais. '

Visi lietuviai verslininkai ir 
ūkiniais klausimais besidomintie
ji, maloniai kviečiami dalyvauti 
šiame pobūvyje.

S-gos “Verslas” valdyba
Meno įvairenybių koncerto 

programa papildoma dar vienu 
punktu. Taigi, dabar išgirsime 
muziką, poeziją, deklamaciją, dai
ną, satyrą ir dailųjį kalbėjimą. 
Programą išpildys daugiausia 
jaunimas, paremiant vyresnie
siems. Koncertas įvyks 1964 m. 
balandžio 19 d. Prisikėlimo par. 
auditorijoje. Prašome sekti mūsų 
skelbimus. Toronto ateitininkai

Paskaitos tėvams bei auklėto
jams. — Balandžio 23-26 d. To
ronte pedagogė D. Petrulytė iš 
Čikagos skaitys paskaitų eilę apie 
vaiko auklėjimą pagal Montesso
ri auklėjimo metodą LV Namuo
se. Tėvai bei globėjai iš anksto 
kviečiami tą savaitgalį paskirti 
vaiko auklėjimo klausimams. Pa
skaitų organizavimu rūpinasi L. 
Katalikių Moterų Draugija.

Socialinės pagalbos informaci
jos biuras veikia ketvirtadieniais 
nuo 7.30 v.v. iki 9.30 v.v. studen
tų būstinės patalpose. 997 Col
lege St. Tel. 534-5917. Informa
cijos teikiamos nemokamai socia
liniais, šeimos, jaunimo ir kitais 
klausimais.

Tairtiniy grupiy festivalis
“Laisvės festivalis” — jau trečias iš 

eilės, šiemet įvyks gegužės mėn. 7-10 
d.d. O’Keefe Centre. Festivalio garbės 
globėjais pakviesti — Toronto miesto 
burmistras P. G. Givens, fed. finansų 
min. W. L. Gordon, Ontario prov. 
sekr. ir pilietybės min. J. Yaremko ir 
eilė kitų parlamentarų, o taip pat 
O’Keefe Co. prezidentas D. Whittaker. 
Paskutinę dieną pagrindinę kalbą pa
sakys Kanados prem. L. B. Pearsonas.

Iki šiol programoje jau užsirašė da
lyvauti 30 taut, šokių grupių ir 12 cho
rų. Bus ir Miss Freedom rinkimai. 
Tikimasi, kad šiemet išrinktajai bus 
dovanotas automobilis. Atsimenant, 
kad jau dveji metai iš eilės tą titulą 
turi lietuvaitės, verta ir šiemet susi
domėti. Blankai gaunami iš Canadian 
Folks Dancing Association 7741/2

Yonge St., Toronto, Ont. Tautinių šo
kių grupėms jau paskirta keturios pre
mijos nuo S500 iki S100; individuali
niams šokėjams dvi premijos $150 ir 
$50; chorams trys premijos — $300, 
$200 ir $50; tautinių dainų išpildyto- 
jams dvi premijos — $200 ir $100.

Jei šis festivalis praeis nemažiau di
dingai kaip du buvusieji, tikimasi, 
kad prie Toronto miesto savivaldybės 
veikiąs Canadian Folks Art Cauncil jį 
pratęs ilgesniam laikui — organizuos 
pasirodymus Toronto saloje visą lie
pos mėnesį.

Iš lietuvių festivalyje jau užsirašė 
dalyvauti Toronto ir Hamiltono taut, 
šokių grupės. Rengėjų komitete lietu
viams atstovauja: K. Poškus, J. Kara- 
siejus ir J. Juozaitytė — Miss Free
dom 1963.
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AS! MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios Ikyti.

— Primename parapijiečiams i Tam tikslui mes renkame lote- 
ir visiems Montrealio lietuviams, rijai fantus ir vedame tuščių bu- 
kad šį šeštadienį, balandžio 4 d.Jtelių bei “Pinky Stamps” rinki- 
šv. Kazimiero parapijoje, ruošia- mo vajų.
ma margučių vakarienė su labai Tikimės, kad jūs savo duosnu- 
įdomia programa: solo, duetas ir mu paremsite jaunimą ir neišlei- 
pirmą kartą pasirodys parapijos site mūsų rinkėjų tuščiomis ran- 
choras, vad. p. Skeirio. Programa.komis.
prasidės 7.30 v.v. punktualiai. 
Prašome visus dalyvauti ir nesi- 
vėluoti.

— Kovo 27 d. mirė ilgametis 
Šv. Kazimiero parapijos vargoni
ninkas Kazimieras žižiūnas, dir
bęs joje 40 metų. Palaidotas la
bai iškilmingai pirmadienį, kovo 
30 d. Didelė minia palydėjo savo 
mielą vargoninką į amžiną poilsio 
vietą. Teilsisi ramybėje. Užuojau
ta visai šeimai. E. N.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Kadangi Vaikučiai dar nėra 

pakankamai paruošti, pirmoji 
Komunija nukeliama į gegužės 
mėnesį. Seselės vaikus pradės 
ruošti tuoj po Velykų. Dar gali
ma pas jas užsiregistruoti.

— Parapijiečių susirinkimas 
bus balandžio 26 d. po Sumos, o 
ne balandžio 12 d., kaip buvo
skelbta.

— Gyvojo Rožinio Draugijos 
susirinkimas — balandžio 5 d. po 
Sumos.

Didž. Gerb. Tamsta, — Kiek
vienais metais Montrealio lietu
vių skautai-tės ruošia vasaros sto
vyklas, į kurias visuomet kviečia 
ir skautų organizacijai nepriklau
sančius berniukus ir mergaites.

Nepasiturinčių šeimų vaikams 
stovyklos mokestis būdavo suma
žinamas arba visai neimamas.

Šiemet mes turime pirkti apie 
20 palapinių. Reikalingoms lė
šoms sutelkti balandžio 18-19 d.d. 
Aušros Vartų salėje mes ruošia
me JURGINIŲ MUGĘ, Į kurią 
nuoširdžiai kviečiame Jus atsilan-

LEO GOODMAN,
B.A., C.A.

Chartered 
Accountant

BA 2-1742, TORONTO

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

V. Čeponis 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

REIKALINGA MOTERIS gyventi kar
tu su šeima ir padėti motinai namų 
ruošoje prie 2-jų vaikų. Tel. LE 6-3532

REIKALINGA MOTERIS prie 1 metų 
vaiko. Skambinti RO 9-1254, po 6 v.v.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

ASTRA JEWELLERY
Laikrodžiai • Deimantai • Žiedai • Sidab
riniai dirbiniai Brangenybės • Kristalai 
• Laikrodžių ir brangakmenių taisymas • 
1048 BLOOR ST. West — Toronto 4, Ont.

15% nuolaida

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
HIGH PARK — INDIAN ROAD, 7 kamb. namas per du augštus, plius 2 

saulės kamb., vandeniu alyva šildomas, nepereinami kambariai, du 
dideli garažai. Kaina $18.500. Įmokėti $3.000. Balansui viena atv. skola.

QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 
alyva šildomas, be garažo. $17300. Įmokėti $3.000.

PRIE HUMBER UPES — TRIPLEXAS. 3 dideli butai, po 3 miegamus 
kambarius, 3 metų senumo, vandeniu alyva apšildomas. 3 šaldytuvai, 3 
krosnys, aliumininiai langai ir durys, su balkonais, geležiniai laiptai, 
didelis sklypas. Prašoma kaina $31.500. Įmokėti apie $10.000.

SCARLETT RD. — NETOLI GOLF (COURSE). 2-jų metų senumo — 
8 gražūs kambariai, aliumininiai langai, 2 vonios, 2 virtuvės, didelis 
sodas. Viso prašoma kaina $18.900. Įmokėti apie $5.000. Atviras ba
lansas. . _

GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 
garažai, vandeniu apšildomas. $21.500. Įmokėti $4.000.

ARMADALE — BLOOR, 7 dideli kambariai, liuksus atskiras namas, 2 vir
tuvės, 2 vonios, žaidimo kambarys, garažas. $22.900. Įmokėti $8.000.

RONCESVALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEXAS, van
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. Įmokėti $7.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Johnzs Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

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 Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę J 
Montreal!. Londoną, Windsora, Hamil
toną. North Bay, Sndburi ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

bu pagarba,
Mcntrealio liet, skautai-tės

P. Adamonis sėkmingai plečia 
darbą savo Insurance Agency, 
Inc., kuri yra įsijungusi į Royal 
apdraudos b-vę. Pastaroji buvo 
įsteigta Britanijoj 1845 m. ir sa
vo veiklą yra išplėtusi 50 kraštų 
visame pasaulyje. Joje dirba 16. 
000 pastovių tarnautojų ir 250. 
000 agentų.* Centras yra Liver
pool mieste. Kanadoje centrinė 
įstaiga yra Montrealy, o skyriai 
— 24 miestuose.

Dividendus “Litas” skaičiuoja 
už indėlius kas trys mėnesiai, o 
palūkanas už depozitus — kas 
mėnesį. Todėl kas nenumato savo 
indėlių išlaikyti iki birželio mėn. 
galo, tiems dabar geriausia juos 
perkelti į depozitų sąskaitas.

Jau veikia filatelistų ir numiz
matų klubas, Įsisteigęs kovo 22 
d., 12 vai., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Dalyvauja 15 lietuvių, 
kurie renka pašto ženklus arba 
senus pinigus. Valdybą sudaro: 
pirm. A. Dilkus, vicep. kun. B. 
Jurkšas, sekr. - ižd. P. Morkūnas, 
filatelistų reikalams J. Alksnis ir 
numizmatų — P. Januškevičius. 
Klubas tikisi, kad ateityje dau
giau lietuvių Įstos į klubą, ypač 
jaunimas. Kas tuo reikalu domi
si, tesikreipia į pirm. A. Dilkų, 
gyv. Toronte. 91 Medland Cr*, 
tel. RO 2-3715. Sekantis susirin
kimas — balandžio 5 d., 7 v.v., 
toje pačioje vietoje.

Lietuvių skautų 
veikla

VILKIUKŲ 3-ji draugovė, vad. s. J. 
Dambaro, pasiruošusi velykinių mar
gučių konkursui, kuris įvyks šį sek
madienį skautų būklę po 10 vai. Mi
šių. Visi vilkiukai kviečiami dalyvau-
ti su margučiais. Laimėtojas gaus do
vaną — LSS vilkiukų skyr. išleistą 
vertingą knygą “Vilkiuko žinynas”. 
Patartina ją užsisakyti kiekvienam vil
kiukui, nes ji padės įgyti pačias pir
mąsias skautiškas žinias ir daugiau 
sustiprins lietuviško skaitymo ir kal
bos mokėjimą.

RAMBYNO TUNTO vadi jos posėdis 
— šį sekmadienį po 10 vai. pamaldų 
skautų būkle. Visų vadovų dalyvavi
mas būtinas.

ŽALGIRIO VIETININKIJOS džiam- 
borės fondo įgaliotinis s. B. Simonai- 
tis po sunkios operacijos iš Toronto 
General Hospital grįžo į Port Col- 
borne ir sveiksta namuose. Toronto 
skautai-tės linki kuo greičiau pasveik
ti.

T. Ambrozijus Prakapas, OFM, 
velykinių atostogų proga buvo at
vykęs pas savo brolius Joną ir 
Stasį; dalyvavo pastarojo sūnaus 
krikštynose ir pagelbėjo Prisikė
limo bažnyčioje D. Savaitės metu 
per rekolekcijas. Prieš grįžda
mas į JAV aplankė UTŽ” redak
ciją. Centriniame liet, pranciško
nų vienuolyne Kennebunkporte 
jis dirba kaip mokytojas Šv. An
tano gimnazijoj ir kartu rūpina
si vienuolyno ekonominiais rei
kalais.

Lietuvių konsulatas nuo balan
džio 15 d* oersikelia i kitas pa
talpas: 1 Trillium Terrace, To
ronto 18, Ont. Tel. 251-9090.

Aldona Bušinskaitė, Loretto 
gimnazijos 13 kl. mokinė, laimė
jo pirmą vietą Ontario gimnazijų 
viešos iškalbos konkurse ex- 
promptu grupėje. Ji nurungė 14 
varžybininkų. Kiti du kanadiečiai 
mokiniai laimėjo pirmąsias vietas 
iš anksto paruoštų kalbų grupė
je. šie laimėtojai konkurso keliu 
buvo atrinkti iš 300.000 Ontario 
prov. mokinių. Aldonos ir kitų 
nuotraukos buvo paskelbtos didž. 
spaudoj. Ji pareiškė korespon
dentui studijuosianti gamtos 
mokslus Toronto un-te. Spaudoje 
pažymėta, kad ji gimusi Vokieti
joj iš lietuvių tėvų.

Į “Litą” įstojo nariu ir seniau
sia bei pajėgiausia Montrealio 
lietuvių organizacija — DLK Vy
tauto Neprikl. Klubas. Reikia ti
kėtis, kad klubo pavyzdžiu paseks 
ir daugumas jo narių, kurie dar 
nėra į “Litą” įstoję. *

Paskolų paklausa kaip asme
ninių, taip ir nekilnojamo turto, 
labai gyva. Būtų labai gražu, kad 
ir taupytojai, ypač senesnės kar
tos, daugiau santaupų pervestų į 
“Litą” ir tuo būdu Įgalintų pa
tenkinti visus paskolų pareikala
vimus. “Litas” duoda tik pirmus 
“mortgičius” ir turtu arba žiran- 
tais garantuotas asmenines pa
skolas. Todėl visi “Lito” investa
vimai yra visai saugūs. Lig šiol 
“Litas’ per 10 metų dar nėra nu
rašęs į nuostolius nė vienos pa
skolos. Gi nuo nelaimių, kaip 
pvz. gaisras, vagystės, tarnautojų 
išeikvojimai ir pan. “Litas” turi 
vieno milijono dol. apdraudą. Vi
sos svarbesnės “Lito” operacijos 
sprendžiamos bendruose valdy
bos ir komisijų posėdžiuose, pir
mininkaujant notarui J. Berno
tui, griežtai vengiant betkokios 
investacijų rizikos.

Kredito unijos ir Caisse Popu- 
laires Kanadoje metų pabaigoje 
buvo išdavę $660 mil. asmeninių 
paskolų. Bendras jų valdomas 
kapitalas — 1,8 bil. dol.; bendra 
paskolų suma — 1,2 bil. dol.; na
rių skaičius — 3 milijonai; taigi, 
kas šeštas Kanados gyventojas 
jau priklauso kredito kooperaty- 
Įvams. Pr. R.

Lietuvių chorai ruošiasi Niujorkan
Pasaulinės parodos metu Niu

jorke rugpjūčio 23 d. įvyks Lie
tuvių Diena. Joje dalyvauti ruo
šiasi chorai ir taut.šokėjų grupės.

Ateitininku žinios
ATEITININKŲ REIKALAIS besi- 

sielojąs dr. Arūnas Liulevičius rašo: 
“Keistai suprasta tėvų rolė vaikui tik 
sakyti “kalbėk lietuviškai”, čia tė
vams į talką ateina ir jaunimo organi
zacija. Vaikas savo energiją turi islie-

apie jaunystę, užmirštame, kad bren
dimo laikotarpis dažnai yra pragaras. 
Šiuo metu tėvai įtakos jaunuoliui ma
žai teturi — jo auklėjimu rūpinasi 
draugai. Jei iki šio laiko vaikas nebu
vo įaugęs į organizaciją, tai dabar jau

Pastaruoju metu įsiregistravo 
dar keli nauji chorai. Liet. Die
nos išvakarėse numatomi kaiku
rių chorų koncertai per Niujor
ko radijo ir televizijos stotis. Už
siregistravusių chorų vadovai jau 
dabar prašomi kreiptis į autobu
sų ir geležinkelių agentūras dėl 
nuolaidų kelionėms. Muzikų ko
mitetas,* vadovaujamas Alg.* Ka- 
čanausko, prašo chorus paskubė
ti atsiųsti savo nuotraukas ir 
veiklos istorijas.

ti ne miesto gatvėje, o lietuvių drau
gų tarpe, vyresniųjų globoje. Organi
zacija daug greičiau negu šeima pra
tina vaiką galvoti apie kitus, talkinti 
savo darbu. Daug tėvų daro klaidą ne
leisdami vaiko organizacijon, galvoda
mi, kad jis perjaunas. Tai darydami 
jie atsisako labai veiksmingo talkinin
ko. Vaikas turi teisę į savo vaikystę; 
organizacijos turi kovoti prieš komer
cinę aplinką, kuri nori vaiką kuo grei
čiau išauginti nepasotinamu varto
toju ...

“...Ateina jaunuolio metai: vaiko 
dvasia įvelkama į vyro ir moters kū
ną. Jaunuolis maištauja — jis nori su
žinoti, kas jis yra, ko iš jo laukiama. 
Tai maišto prieš save ir prieš tėvus 
perijodas. Sentimentaliai kalbėdami

$100 savaitinės algos arba 
augštas komisas

norinčiam gauti geresnį atlyginimą, nebijančiam versto 
reikalais susitikti žmones. Reikalinga turėti automobilį, 
pardavinėjimo patirtis nebūtina. Asmeniško pasikalbėjimo 
reikalu skambinti MR. VILIMAITIS, 751-2772.

pervėlu veikti. Perstipri yra gatvės 
draugų trauka...”

“Vargas, kad universiteto metai yra 
didelė pagunda iš lietuviškojo gyveni
mo pasitraukti. Tas, kuris studijų me
tais neras laiko lietuviškam gyveni
mui, neras laiko ir studijas pabaigęs”.

“Neturiu laiko ... Tas pasiteisini
mas lydės iki karsto lentos. Nei stu
dijose, nei darbe mes nepraleidžiame 
visą savo laiką — tai žmogiškai ne
įmanoma. Laisvas žmogus turi turėti 
laiko, kuris jam priklauso, jo paties 
laisvai atiduodamas. Mūsų visas lietu
viškas gyvenimas ir yra laisvalaikio 
gyvenimas. Į jį mes einame ne iš prie
vartos, bet laisvo apsisprendimo ve
dami ...

“Niekas neturi laiko, tačiau jei lai
ko nenaudoji, tu esi laiko naudoja- 
mas”.

Lietuvių Dienos programai 
pranešinėti yra numatyta pa
kviesti filmų artistė Rūta Kilmo- 
nytė-Lee. Ji prabiltų į 2.000 prog
ramos dalyvių ir * tūkstantines 
žiūrovų minias. Taipgi numaty
tas paradas, kuriame pakviestos 
dalyvauti karinės ir jaunimo or
ganizacijos su orkestrais bei vė
liavomis. Parade dalyvautų ir 
chorai su atitinkamais užrašais. 
Visiems darbams reikia lėšų. 
Org. komitetas prašo siųsti ati
kas šiuo adresu: Mr. A. šetikas, 
84-11 101 St., Richmond Hill, 
New York, USA. 7 /
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TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito IT AC» 
Kooperatyve LI I MO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrns — 4,5%. Ui asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1485 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., treėiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




