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Sujudimo diena
Prailgę išeivijos metai sukūrė jau savas tradicijas. Viena tokių 

tradicijų — Lietuvių Dienos. Jos rengiamos beveik visuose lietu
vių gyvenamuose kraštuose, nors ir nevienodo pobūdžio. Vienur 
pagrindinis dėmesys skiriamas meno apraiškoms, kitur — iškil
mingiems aktams bei politiniam akcentui, trečiur — pramogoms 
— baliams, šokiams, gegužinėms ir pan. Net pvz. Kanadoje vaka
riečių Lietuvių Diena būna skirtingo pobūdžio nuo rytiečių. Vaka
riečiai, būdami mažiau gausūs, Lietuvių Dienas-rengia ne kasmet, 
sutelkia savo jėgas ne tiek meninei programai, kiek socialinei-pra- 
moginei. Tiktai šiemet vankuveriemai užsimojo daug plačiau ir 
nepabūgo importuoti meninių pajėgų iš JAV-ių. Rytiečiai gi, bū
dami daug gausesni, savo rengiamose Kanados" Lietuvių Dienose 
gali šakotis daug plačiau — apimti meninę bei kultūrinę sritį, 
politinę, pramoginę ir kartais sportinę. Lietuvių Dienos turinys 
per eilę metų pagrinde liko tas pats, nors praktinė forma keitėsi 
pagal vietoves ir rengėjų galimybes. Jų lygis taip pat nebuvo 
vienodas. Vienos jų buvo pasigėrėtino lygio, kitos — silpnokos. 
Tai priklausė daugiausia nuo vietinių rengėjų entuziazmo ir prak
tiniu galimybių. ★ * ★

šiaip ar taip Lietuvių Dienos yra išeivių sujudimo dienos. 
Kartą į metus suplaukia tautiečiai į parengtą šventę, tarytum į 
atlaidus, ir pasineria lietuviškon minion, kaip jūron. Tada kiek
vienas pajunta nesąs vienišas — randa senuosius draugus, susipa
žįsta su naujais ir tuo būdu lyg praplečia visuomenines savo 
šaknis. Tai savotiška moralinė atgaiva, ypač tiems, kurie gyvena 
toli nuo lietuvių centrų ir stipriau jaučia vienišumo slėgį, šią 
atgaivą gal mažiau jaučia didžiųjų kolonijų tautiečiai, bet ir jiems 
naudinga atnaujinti pažintis, atšildyti galbūt jau atvėsusius ryšius. 
Be to, susirinkus didesnei masei žmonių, siūbteli ir kartais jau 
prigesęs lietuviškasis entuziazmas, atsiranda nauja ugnis ir at
bunda tautinė jėga— “Lithuanian Power”. Tą silpstančią jėgą 
pažadina gerai suorganizuotos, didingos bendros pamaldos, lietu
viškos giesmės, stiprinantis žodis, iškilūs koncertai, rinktinės tau
tinių šokių grupės, chorai, parodos ir t.t.. Tiesa, visus tuos daly
kus matome ir girdime beveik kiekvienoj lietuvių kolonijoj, bet 
daug mažesniu mastu. Lietuvių Dienos proga jau galime išgirsti 
ar pamatyti neeilinius, nekasdieninius dalykus. Tas jų nekasdie
niškumas, iškilumas kaip tik ir pažadina mus, tarytum pakelia 
iš kasdieninės rutinos, sukelia entuziazmą ir iš naujo susieja mus 
su gimtąja Lietuva.

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS A. LEMBERGAS .

Turint gana ilgą Lietuvių Dienų patirtį, galima jau žvelgti ir 
ateitin bei kelti klausimą — ar nekeistinas jų pobūdis? Trafare
tinė programa, nors ir gerai paruošta, per eilę metų pasidaro ne
patraukli. Rengėjams tad tenka susidurti su naujos, originalios 
programos sudarymu. Ateityje Lietuvių Dienų sėkmė priklausys 
daugiausia nuo jo. Dėlto dabar gera proga apie tai pagalvoti, nes

nusibosta. Daugiausia rūpesčio kelia rimtoji dalis. Čia tad ir tenka 
pajieškoti nauju kelių, šių metų Lietuvių Dienos rengėjai įvedė 
simpoziumą. Tai naujas bandymas, apie kurio sėkmę dar peranksti 
kalbėti. Atsižvelgiant į masinį Lietuvių Dienos pobūdį, reikėtų 
pajieškoti formų, kurios geriausiai tam tinka. Jau iš patirties ži
nome, kad paskaitų bei kalbų laikotarpis yra praėjęs. Dabarties 
tautiečių masės laukia vaizdo," garso, judesio. Tad remiantis šiuo 
lūkesčiu", reikėtų Lietuvių Dienas orientuoti į meno dienas, pana
šias į Australijoj organizuojamas. Tai būtų pagrinde lietuviško 
meno, tokio šakoto ir įvairiaspalvio, šventė. Joje galėtu kasmet 
reikštis vis kitos meno šakos. Tai būtų proga išeiti plačiojon vie
šumon ir mūsų dainai, ir muzikai, ir dailei, ir baletui, ir. teatrui, 
ir šokiui. Žinoma, tokiai šventei turėtų būti paruošti dalykai, dėl 
kurių būtų verta sukarti šimtus mylių. ’
KANADOS ĮVYKIAI/

NAUJA KVEBEKIEČIŲ PARTIJA
Naują kvebekiečių partiją — 

Parti Quebecois — įsteigė Kve
beko mieste suvažiavę Rene Le
vesque Mouvement Souveraine- 
te-Association (Nepriklausomy
bės Sąjūdis) ir Gilles Gregoire 
Ralliement National (Tautinis 
Sambūris) 2.000 atstovų. Buvu
sio liberalo R. Levesque ir kre- 
ditisto G. Gregoire šalininkai su
sijungė rugpjūčio mėn. Naujoji 
kvebekiečių partija sieks visiš
kos nepriklausomybės Kvebekui, 
bet palaikys ekonominius ryšius 
su Kanada bendrosios rinkos ri
bose. Teritoriniu atžvilgiu Kve
beko respublika reikalautų Lab
radoro ir pakrantės salų Hud
son įlankoje. Respublikos pinigi
niu vienetu būtų paliktas viso
je Kanadoje galiojantis doleris, 
tačiau doleriams tvarkyti būtų 
įsteigtas Kvebeko Bankas. Nau
josios partijos organizatoriai nu
tarė pagal gyventojų proporciją 
remti angliškąsias mokyklas ir 
universitetus, bet imigrantai bus 
verčiami kalbėti prancūziškai ir 
vaikus leisti į prancūziškas mo
kyklas. Visose valdinėse Kvebe
ko respublikos įstaigose būtų tik 
viena oficiali prancūzų kalba, 
kurios per penkerius metus tu
rėtu išmokti pramonės ir verslo 
įstaigų vadovybės. Kvebekiečių 
partija priimtų užsienio kapita
lo investacijas, tačiau naujų 
įmonių didžiąją vadovu dalį tu
rėtų sudaryti kvebekiečiai, o da
lis pelno turėtų būti paliekama 
Kvebeke naujų investacijų pavi
dalu. Kvebekiečių partijos vado
vaujama Kvebeko respublika 
įvestų visuotinę sveikatos drau
dę, pripažintų unijas valstybiniu 
mastu planuojamos ir tvarko
mos ekonomijos rėmuose. Suva
žiavimo dalyviai naujosios par
tijos vadu išsirinko R. Levesque, 
navaduotoju — G. Gregoire. 
Skelbiama, jog kvebekiečių par
tija jau turi daugiau kaip 20.000 
mokestį mokančiu nariu. Sekan
čiuose provinciniuose Kvebeko

Lietuvių Enciklopedijos leidėjo J. Kapočiaus surengtame literatū
ros vakare Toronte. Viršuje: rašytojos Pulgis Andriušis ir Rita Ka- 
počiūtė prie autografų stalo; apačioje: J. Kapočius su Pulgiu And- 
riušiu ir A. Gustaičiu pertraukos metu Nuotrauka S. Dabkaus

Neeilinis koncertas
Spalio 2O-d. Toronto ir apy

linkių lietuviai turėjo retą pro
gą vėl išgirsti žymųjį Vilniaus 
operos solistą Virgilijų Norei
ką. Atvyko jis Kanadon su žmo
na Žaneta, tos pačios operos 
koncertmeistere, atsiliepę į gi
minių ir bičiulių kvietimą. Sve
čių koncertus jau buvo girdėję 
Hamiltono, Londono ir Montrea- 
lio lietuviai, šį kartą atėjo eilė 
Torontui, kurio lietuviai bema
tant užpildė erdvią Brocktono 
gimnazijos salę. Jeigu kitose 
vietovėse minėti koncertai su
traukė iki 300 asmenų, tai To
ronte 800 vietų salė buvo sau
sakimša, daug kas ryžosi salėje 
stovėti, o dalis grįžo namo, nes 
nebebuvo vietų. (Salėje buvo ir 
Čikagos solistai — St. Baras ir 
kietijos Deutsche Welle laidos 
rusų kalba. Po Čekoslovakijos 
okupacijos sovietai pradėjo truk
dyti amerikiečių, britų ir vo
kiečių siųstuvų darbą. Kanadiš- 
koji CBC bendrovė sukrėtė 
Kremliaus vadus, paskelbusi 
savo korespondento Maskvoje D. 
Haltono reportažą apie P. Litvi- 
novo ir jo demonstracijos bend
rininkų teismą. Minėtasis radi
jo žurnalistas atskleidė įvykius 
prie teismo pastato — parašų 
peticijoms rinkimą, žmonių gin
čus su KGB agentais, kuriuos 
nutylėjo kompartijos spauda. 
Per vieną dieną kanadiškasis 
CBC radijas pasidarė populia
riausiu Maskvoje ir keleriopai 
padidino klausytojų skaičių. So
vietų užsienio reikalų ministe
rija "gerokai apibarė CBC ko- 
resp. D. Haltoną ir, galimas da
lykas, įteiks protestą Kanadai. 
“Pravda” anksčiau buvo atsu
kusi ragus į Toronto dienraš
ti “The Telegram” už P. Wor
thington antikomunistinius raši- 
rz(us, sovietu korespondentų Ota
voje apšaukimą KGB agentais ir 
netgi jų laipsniu atskleidimą, tojai norėtų daugiau lietuviškos 
Karčiu žodžiu “Pravda” nepa- kūrybos, ypač naujosios. Itališ- 
šykštėjo ir dabartiniam “The Te- ku operų galėtų būti mažiau, nes 
legram” korespondentui Mask- mėgėjai pasiklauso jų ir kitomis 
voje A. Einfrankui, kuris nega- progomis. Taipgi būtu pageidau- 
li išvykti atostogų i užsieni, nes tina, kad žymusis solistas rink- 
negautų vizos grįžti Maskvon, tusi daugiau lyrinio, o mažiau 
Atrodo, jo dienos ten jau yra draminio pobūdžio dalykų, nes

Atnaujinta sena žaizda
Išleistas romanas apie baltiečių išdavimą • Švedų sąžinė nerami • Kas kaltas dėl tragedijos

Jauno švedų rašytojo Per 
Olov Enquist romanas “Legijo
nieriai”, šį rudenį pasirodęs 
knygų rinkoje, iš naujo atvėrė 
seną zaizdą. Knygos turinys lie
čia baltiečių karių išdavimą.

Išduoti 167 kariai
Karo pabaigoje — 1945 m. 

gegužyje vokiečių kariai, gelbė
damiesi nuo rusų, bėgo švedi- 
jon. Birželyje Švedijos vyriau
sybė nutarė juos grąžinti ru
sams. Pabėgėlių tarpe buvo ir 
167 baltiečių kariai, daugiausia 
latviai, apie dešimt lietuvių ir 
keli estai. Atrodė, kad jiems bus 
padaryta išimtis, nes tuo metu 
Švedijoje buvo dešimtys tūks
tančių civilių pabėgėlių iš Bal
tijos kraštų ir niekas negalvojo 
jų išduoti.

Baltiečių karių išdavimas li
ko nenuplaunama dėmė. Dėlto 
kilo pats smarkiausias švedų vi
daus politikos ginčas pokario 
metais. Koalicinę vyriausybę pa
keitęs socialdemokratų kabine
tas savo pirmtakų nutarimo ne
pakeitė. Baltiečių karių bado 
streikas lapkrityje ir visuomenės 
protestai nieko negelbėjo. 1946- 
jų metų sausyje rusų laivas “Be- 
loostrov” išsivežė savo aukas. 
Daugelis švedų laikė tai gėda 
visam kraštui. Daugiausia kalti
namas už tai buvo tuometinis 
užsienio reikalų ministeris Un
den, nors jo kaltė nebuvo pati 
didžiausia. Baltiečių išdavimas 
pakenkė ir švedų geram vardui 
užsienyje.

Pabado sąžinė
Prieš keletą metų knygas au-

jų gausa kėlė solistė nuotaiką, ju, dalyvavo viename pilietiniu 
bet balso liejimąsi sunkino, juo
ba. kad salė nėra koncertinė.
Solistui nebuvo lengva dainuoti 
tokiose sąlygose ištisas dvi va
landas tik su 15 min. pertrauka.

Pirmoji šio koncerto dalis, 
kaip ir kituose koncertuose, bu
vo skirta lietuvių kompozitorių 
dainoms, komponuotoms dau
giausia senosios kartos muzikų, 
čia solistas atskleidė Lietuvos 
laukus, ganyklas, piemenėlius, 
ugnelę, pradalges, romantinį il
gesį, gūdžią naktį, gimtinę. Lie
tuvos idilija vaizdingai liejosi ly
riniu tenoru, o plojimams nebu
vo galo. Atsiliepdamas į klausy
tojų entuziazmą, solistas pa
dainavo priedo M. Petrausko 
“Bernužėli nesvoliok”.

Antroji dalis — operų ištrau
kos. Jose solisto balsas ir pa
jėgumas išsitiesė pilnu ūgiu. 
Lietuviškuose kūriniuose jis bu
vo autentiškai nuoširdus, įtai
gus, bet pilnai išsitiesti visdėl- 
to negalėjo. Operų ištraukose 
gal mažiau buvo to vidinio iš
gyvenimo, bet daugiau virtuoziš
kumo. Operų ištraukos buvo 
daugiausia italų kompozitorių, 
žymią ju dalį solistas padainavo 
italų kalba. Su publika sunku 
jam" buvo atsiskirti — reikėjo 
atsipirkti bene trimis naujomis 
operų ištraukomis.

Akompaniatorė preciziškai ly
dėjo solistą, valdydama pianiną 
labai ramia ranka, niekur neuž- 
goždama solisto.

Koncertas neabejotinai buvo 
augšto lygio tiek programos pa
rinkimu, tiek jos išpildymu. So
listas pasirodė turįs puikią me
džiagą. gerą mokyklą. įtaigią ir 
nuosaikią laikyseną, šio koncer
to torontiečiai ilgai neužmirš.

Baigiant dera pažymėti, kad 
iš tokio solisto lietuviai kiaušy-

J. Vaznelis su Ponia). Klausyto- torius^ iš liberalo tapęs kairiuo- 

laisvių šalininkų žygyje Ameri
koje. Ta proga jam, kaip švedui, 
ir teko išgirsti skaudų 'priekaiš
tą, kad rusams išdavusi baltie
čius Švedija veidmainingai vaiz
duojanti pasaulio sąžinę. Jaunas 
ir radikalus rašytojas tą prie
kaištą jautriai paėmė į širdį. 
Taip gimė jame noras iš pagrin
dų ištirti visą reikalą. Keletą me
tų jis rausėsi po įvairius archy
vus, apklausinėjo daugelį liudi
ninkų, važiavo Latvijon susitik
ti su' išlikusiais gyvais dramos 
veikėjais. Tų pastangų vaisius ir 
yra “Legijonieriai” — romanas 
apie baltiečių išdavimą. Savo 
pratarmėje autorius sako: jei 
kam nepatiks romano pavadini
mas, tevadina šį kūrinį “repor
tažu” ar tiesiog “knyga”. Iš tik
rųjų, tai labai savotiško pobū
džio kelių šimtų puslapių veika
las, kuriame sukaupta daug do
kumentinės medžiagos drauge 
su asmeniniais samprotavimais 
ir išgalvotomis situacijomis.

Miglotas požiūris
Knyga, kaip ir buvo galima 

laukti, sukėlė daug atgarsių 
spaudoje ir radijuje. Nuomonės 
ir šį kartą dalinosi. Tai ne tiek 
svarbu. Įdomiausia atkreipti dė
mesį į paties rašytojo nueitąjį 
kelią, jieškant tiesos. Knygos 
pradžioje autorius, atrodo, yra 
tvirtai įsitikinęs, kad visas rei
kalas esąs smarkiai perdėtas. 
Baltiečius karius jis mato tam
sioje šviesoje. Už juos užsisto- 
jantys balsai iš dešinės jam taip 
pat labai nesimpatingi. Pamažu 
besigilinant, išankstiniai nusi
statymai ir pradinis aiškumas 
ima nykti. Pradžioje jam atrodo 
gryna veidmainyste protestų 
audra dėl pusantro šimto bal
tiečių “kolaborantų”, kai prieš 
karą ir dar karo metu tūkstan
čiai pabėgėlių nuo nacių tero
ro buvo negailestingai palikti 
savo likimui. Pamažu jis įžiūri, 
kad ir jam priešingoje pusėje 
esama idealizmo ir teisės jaus
mo. Pagaliau knygos gale auto
rius lyg ir praregi, kad už šito Airoao, jo aienos ten jau yra ukiiuuuu puuuuuu u<ujau, vieno epizodo slepiasi neoalv- suskaitytos, šie įvykiai iJoopu- lyriškume jis vargiai pralenkia- didesnė k“staronė

dinio persilaužimo išdavoje ga
lima suprasti, kodėl paskutinis

r
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Spauda netyli
Romanas davė akstiną spau

dai dar kartą panagrinėti kai- 
kurias išdavimo aplinkybes. “Da- 
gens Nyheter” ilgametis užsie
nio politikos redaktorius Ulf 
Brandell ta proga pastebėjo, kad 
klausimui pilnai nušviesti neuž
tenka vien tik švedų šaltinių. Iki 
šiandien dar nežinoma, kokia 
forriia ir kokiu intensyvumu 
anuomet sovietai reikalavo iš
duoti baltiečius. Koalicinės vy
riausybės nutarimas, anot tuo
metinio užs. r. min. Guentherio, 
turėjęs sovietus nuraminti. Dar 
spalio mėnesį jo įpėdinis Un
den galvojo, kad išdavimą bus 
galima nuvilkinti. Galutinai bal
tiečių likimas buvo nulemtas 
1945 m. gruodžio 4 d. vyriausy
bės posėdyje. Nelaimingą vaid
menį jame suvaidino trys įtakin- 
giausieji kabineto nariai: Wig
forss, Skoeld ir Moeller, kurie 
reikalavo nutarimą vykdyti. Iš
davimui priešinosi kiti trys mi
nisterial: Danielsson, Quensel ir 
Zetterberg. Tuometinis premje
ras Per Albin Hansson ir užs. r. 
min. Oesten Unden svyravo ir 
tik paskutiniu metu prisidėjo 
prie rusams draugiškai nusitei
kusio Wigforsso linijos. Prem
jeras Hansson vadovavo abiem 
— koaliciniam ir socialdemok- 
kratiniam — kabinetam, todėl 
jam teko didžiausia atsakomybė 
už abu juose padarytus spren
dimus. Pusmečiui praslinkus po 
baltiečių išdavimo, jis mirė.

Smūgis išdavėjui
Velionies Hanssono įpėdinis 

dabartinis premjeras Tage Er-

lander liudija, kad visuomenės 
smarkus protestas užkirto kelią 
surasti kompromisui ir išgelbėti 
baltiečius. Hansson užsispyrė 
parodyti vyriausybės galią. Jis 
manė, kad nusileidimas protes
tų audrai būtų buvęs suprastas 
kaip jo silpnybės ženklas. Jis 
pats svyravo, todėl turėjo svyra
vimą išoriškai slėpti. Dėl bal
tiečių išdavimo jis neteko dide
lės dalies milžiniško populiaru
mo, kurio buvo pasiekęs karo 
metais. Lengviau netekti popu
liarumo dėl įsitikinimų, bet ne 
dėl abejonių. O čia jis abejojo 
ir nebuvo įsitikinęs. Baltiečių 
reikalas, anot Erlanderio, tiesio
giai ir lemiamai prisidėjo, kad 
Hansson palūžo. Po to jis jau 
nebuvęs tas pats žmogus ir po 
pusmečio miręs.

Didžiausias kaltininkas
Prieš keletą metų išleistuose 

atsiminimuose buv. užs. r. mi- 
nisteris Unden yra pažymėjęs, 
kad baltiečių išdavimas buvo 
nemaloniausias išgyvenimas vi
soje jo karjeroje.

Pats didžiausias kaltininkas ir 
kurstytojas Ernst Wigforss tebė
ra gyvas. Atrodo, jis nė dabar 
savo juodo darbo nesigaili. Laik
raštininkams jis atsisakė duoti 
šiuo klausimu kokį nors pareiš
kimą. Esą pakanka to, ką jis 
yra pareiškęs rašytojui Enquis- 
tui.

Praslinko daugiau kaip dvide
šimt metų nuo anos niekšybės, 
bet ji, kaip matome, nesiliauja 
jaudinusi švedų sąžinės. Ar rei
kia geresnio įrodymo, kad po
litika nėra laisva nuo morales?

Pasaulio įvykiai
ČEKOSLOVAKIJA IR SOVIETŲ SĄJUNGA PASIRAŠĖ SU

TARTĮ, kuri sovietų kariuomenės daliniams leis pasilikti neribotą 
laiką Čekoslovakijos teritorijoje. Sutartį Maskvoje paruošė Sovietų 
Sąjungos premjeras A. Kosyginas ir Čekoslovakijos premjeras O. 
černikas, bet ji buvo pasirašyta Prahoje. Sovietams atstovavo į 
Prahą atskridęs premjeras A. Kosiginas su užsienio reikalų minis- 
teriu A. Gromyko ir krašto apsaugos min. maršalu A. Grečko. Su
tarties tekstas tuo tarpu dar nėra paskelbtas. Apie ją šiek tiek 
žinių suteikia TASSo cituota sovietų premjero A. Kosygino kalba, 
kurioje yra linksniuojamas Čekoslovakijos vadų įsipareigojimas 
“normalizuoti dabartinę būklę”. Tai, žinoma, reiškia, kad Čeko
slovakija turės laikytis Maskvos įsakymų ir sovietinio komunizmo 
normų. Čekoslovakų ČTK žinių 

O. černikas pabrėžė, jog bus 
stengiamasi sustiprinti draugiš
kus ryšius su visų socialistinių 
kraštų bendruomenėmis, čeko^ 
Slovakijos seimas sutartį ratifi
kavo 228:4 balsų santykiu. Par
lamento atstovams premjeras O. 
černikas pranešė, kad Čekoslo
vakija turės parūpinti patalpas, 
ligonines, aerodromus ir netgi 
maistą okupacinei sovietų ka
riuomenei. Už šias paslaugas So
vietų Sąjunga atsilygins padi
dintomis žaliavų siuntomis pra
monės įmonėms. O. černikas 
prasitarė, kad Lenkijos, R. Vo
kietijos, Vengrijos ir Bulgarijos 
kariuomenės daliniai bus ati
traukti iš Čekoslovakijos per du 
mėnesius. Kiek kariu atitrauks 
sovietai, tebėra neaišku. Neofi
cialiais duomenimis, Maskva Če
koslovakijoje planuoja palikti 
75.000 vyrų.

Vakarų pasaulį pasiekė neofi
ciali žinia, kad Čekoslovakijos 
prez. L. Svoboda slaptame po
sėdyje Prahoje turėjo aštrų su
sikirtimą su sovietų premjeru 
A. Kosyginu ir jo palyda. L. Svo
boda apkaltino sovietų vadus pa
žadų sulaužymu, primindamas 
jiems rugpjūčio 23-26 d.d. Mask
voje turėtus pasitarimus, kurių 
metu jam buvo pažadėtas visiš
kas sovietų kariuomenės dalinių 
atitraukimas iš Čekoslovakijos, 
kai bus atstatyti normalūs san
tykiai tarp abiejų kraštų. įtam
pą Čekoslovakijoje padidino 
okupacinės kariuomenės virši
ninko gen. I. Pavlovskio laiškas 
švietimo ministeriui V. Kadle- 
cui, grasinąs užimti čekoslovakų 
mokyklas, jeigu jose nebus už
gesinti “kontrrevoliucininkų ži
diniai”, kuriems priklauso ir mo-

agentūros pranešimu, premjeras smerkiančią sovietų ir jų sąjun
gininkų daromą spaudimą kom
partijos vadui A. Dubčekui, 
premjerui O. černikui, prez. L. 
Svobodai ir parlamento vadui J. 
Smrkovskiui. Rezoliucijos tiks
las — įspėti Maskvą, kad Čeko
slovakija nesutiks su šių asme
nų atleidimu iš jų pareigų. Re
zoliucijoje puolami sovietų ir 
jų sąjungininkų žurnalistai už 
spaudos puslapiuose skelbiamus 
“patarimus” Čekoslovakijos va
dams, kai tuo tarpu čeko'slova- 
kams žurnalistams tokių temų 
neleidžiama liesti.

JAV prez. L. B. Johnsonas 
ėmėsi diplomatinių pastangų su
stabdyti š. Vietnamo bombarda
vimui ir pradėti taikos dery
boms. Galimas dalykas, šio di
plomatinės ofenzyvos pagrindi
nis tikslas yra ne tik taika, bet 
ir sąmoningas bandymas padėti 
prezidento rinkimų vajuje nuo 
respublikininko R. Niksono ge
rokai atsilikusiam demokratų 
kandidatui H. Humphrey. Prez". 
L. B. Johnsono pasiūlymus Š. 
Vietnamo kompartijos vadui Ho 
Chi Minh nuvežė Le Due Tho, 
š. Vietnamo atstovas Paryžiaus 
derybose. Spėjama, jog Hano
juje taikos klausimu esama dve
jopos nuomonės: taikos nori pro
sovietinė komunistų grupė, bet 
prieš taiką pasisako kiniečių 
kompartijos vado Mao garbinto
jai. Prez. L B. Johnsonas, at
rodo, stato sąlygą, kad bombar
davimų sustabdymą turi lydėti 
rimtos taikos derybos Paryžiu
je, į kurias greičiausiai būtų įsi
leisti P. Vietnamo vyriausybės 
ir komunistų Tautinio Išsilaisvi
nimo Fronto atstovai.

Velionies prez. J. F. Kennedy

rinkimuose ji tikisi laimėti tiek 
vietų parlamente, kad galėtų tu
rėti įtakos didžiosioms parti
joms. Valdžią paimti ir respub
liką paskelbti numatoma rinki 
mų keliu.

Prancūzų mažumas kitose Ka
nados provincijose kvebekiečių 
partijos vadas R. Levesque yra 
linkės nurašyti į nuostolius. Pa
sikalbėjime per CBC televizijos 
tinklą jis tokius prancūzų kil
mės kanadiečius pavadino “ne
gyvomis antimis”, iš Kvebeko 
eksportuota “pigia darbo jėga”. 
Jiems padėjo išsilaikyti prancū
ziškos parapijos, bet ryšiai su 
jomis silpnėja, nes kitose pro
vincijose gyvenantys prancūzai 
buvo priversti išmokti angliš
kai ir įsijungti į vietines bend
ruomenes. Geriausiu atveju nau
joji Kvebeko respublika jiems 
galėtų pritaikyti imigrantų tei
ses ir sudaryti progą grįžti "atgal 
į tėvynę.

Kanados prekybinis balansas 
rugsėjo mėn. rodė $80.800.000 
pelno, šį mėnesį Kanados impor
tas siekė $1.047.300.000, ekspor
tas — $1.128.100.000. 1967 m. 
rugsėjo mėn. prekybiniame ba
lanse Kanada turėjo $19.700.000 
deficitu. Per šių metų devynis 
mėnesius Kanada importavo ga-‘ 
minių už $8.904.500.000, o už
sieniui pardavė už $9.882.200.- 
000. Susidarė $977.700.000 per
teklius Kanados naudai, kai tuo 
tarpu pernai šiame laikotarpyje 
pertekliaus turėta tik $251.300.- 
000. šie skaičiai rodo tvirtėjan
čias Kanados pozicijas tarptau
tinėje rinkoje, nors pelnas, de- _______________ ___ ____ . __ ... KIK1WI
ja, dar yra permažas valstybi- jo pasaulis” buvo uždaryta be jaustis įpareigoti pradėt progra- t a5
DlSlITl {/Xlrn* m JI TCutISiHaC Ylimmi. T1A5 till SU- ... • - - *

Kanados CBC valstybinio ra
dijo tinklo tarptautinė tarnyba 
kasdien transliuoja tris vatai. _ _ -_____________,______________ ,__________________H__ - . . . _____  __ . _ =__
das žinias rusų kalba Sovietų Per penkis mėnesius paroda tu- iamos žodinės kalbos, o nasiten- vokiančiam pokarine tragediją, generolo ultimatumą kaip netei- kė didelio dėmėsio sp;
Sąjungai. Lig šiol šios translia- rėjo 12.500.000 lankvtojų, kai kinta gėlių kalba... Gėlės pa- lengva. Ypač pradžioje sunku sėtą ir napagrįsta kišimąsi į Če- Daugelio skaitytojų

S 50 V. Noreikos koncertų
Montrealio paroda Žmogus ir rengėjai Kanadoje neturėtų

jokiu ypatingų iškilmių. Pasak ma Kanados himnu, nes tai su- t k H n<s<raia«hi 1Montrealio burmistro J. Dra- kelia asociacijas, kurios lietuvių niekad negalėsiu suprasti... ____ ____  ______ _
peau, paroda ne užsidarė, bet išeivijai yra neišvengiamos. Ge- Negalėčiau pasakyti, kad ro- kytojai, ir mokiniai, švietimo graikų milijonieriaus Aristotelio

n- tik pradėjo žiemos pertrauką, rai, kad su koncertu nebuvo šie- maną skaityti lietuviai, gerai nu- min. V. Kadlecas atmetė soviet} Onassio. šios jungtuvės susilau-.... . . » ... . « ...n .......u, ... .. spaudoj

ciios neturėjo didesnės reikš- tuo tarnu pernykštę “Expo 67” sakė tai. ko trokšta lietuvių ’iš- atsikratyti*slogaus įspūdžio, jog koslovakijos'vidaus reikalus. Va- krito Jacquelinos'prestižas jau
mės, nes jas nustelbdavo Ame- aplankė 50.000.000. Finansinė eiviįa atvykusioms iš pavergto- tai nėra sovietų pataikūno suk- gonų gamyklos darbininkų uni- vien dėlto, kad apie meilę šiuo

- - - - - ---------- — — ............... j0 fcrajto. Rits. tas raštas. ja Prahoje priėmė rezoliuciją, Nukelta į 8-tą pattikos Balso, britų BBC ir V. Vo- apyskaita vėliau.
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* Katalikų pasauliečių reda

guojamas ir leidžiamas laikraš
tis Kansas City mieste, JAV, 
“National Catholic Reporter” 
susilaukė savo vyskupijos vys
kupo Charles H. Helmsing pa
smerkimo. Nuo pat savo įsistei- 
gimo 1964 m. šis laikraštis pasi- ___ _________t___________
žymėjo aktualumu, tačiau ne- vidaus problemą sudaro jaunimo 
vengė straipsnių, kritikuojančių nusikaltimai, bet pastaruoju me- 
hierarchijos autoritetą. Jame ‘ ‘ ‘ ..........
rasdavo vietos kraštutinių pa
žiūrų teologų straipsniai, * per
tempti pareiškimai. Nekartą jo 
redakcija paskelbė slaptus hie
rarchijos raštus, kurie nebuvo 
skirti viešumai. Tokią laikraščio 
laikyseną vyskupas Helmsing 
pasmerkė oficialiu raštu ir pa
prašė arba pakeisti savo liniją, 
arba išimti iš savo pavadinimo 
žodį “Catholic”.

* Seminarijų reforma Pran
cūzijoj tebėra studijuojama. 
Jau sudarytos bendros gairės 
būsimų kunigų paruošimui. Nu
matomos tiys paruošimo pako
pos. Pirmojoj per dvejus metus 
jaunuoliai bus supažindinami su 
Kristaus misterija ir krikščioniš
kąja antropologija; antrojoj se
minaristai bus siunčiami į prak
tinį darbą parapijose ar kitokio
se institucijose; treciojoj pako
poj jie turės išeiti atnaujintą 
teologinį kursą. Vyskupai šį pla
ną yra apsvarstę ir nutarę pir
miausia paruošti reformuotų se
minarijų vadovus specialiame 
institute. Seminarijų reformos 
tikslas — išauklėti naujo tipo 
kunigus, pajėgiančius dirbti da
barties aplinkoje. Tam tikslui 
senosios seminarijos numatomos 
jungti su didesnėmis.

* Britanijos krikščioniškojo 
jaunimo konferencija š.m. liepos 
26 — rugpjūčio 2 d. Edinbur
go mieste buvo triukšminga. 
Vietoje įprastinių paskaitų buvo 
įvesti vadinamieji “teačh-in”. 
Juose buvo diskutuojamos te
mos: “Ar demokratija'dar turi 
ateitį?”, “Pasaulio vargšai ir 
mes”, “Kristus ir Marksas”, 
“Kas yra žmogus?” ir t.t. Kaip 
tik konferencijos metu buvo pa
skelbta Romoje Pauliaus VI en
ciklika “Humanae vitae”. Kon
ferencijos jaunimas, kurio dau
gumą sudarė protestantai, ją pa
sitiko su protestais, parašė me
morandumą, surinko šimtus pa
rašų ir pasiuntė popiežiui. Ir 
aplamai, šioj konferencijoj pasi
reiškė savotiška revoliucinė dva
sia, kuri jau buvo pasirodžiusi 
Uppsalos suvažiavime. Dėlto 
konferencija net negalėjo būti 
normaliai užbaigta — ji buvo 
nutraukta.

* Padidėjo įtampa rytinėje 
Slovakijoje tarp Rytų apeigų 
katalikų ir ortodoksų. 1950 me
tais R. apeigų katalikai prievar
ta buvo įjungti ortodoksų Bend
rijom R.* apeigų kunigai liko iš-

' siųsti į kasyklas arba Slovakijos 
pakraščius, o jų vieton atkelti 
rusų ortodoksų popai. Kai Če
koslovakijoj prasidėjo laisvesnis 
gyvenimas, R. apeigų katalikai 
atsigavo, ėmė reikalauti savo tei
sių ir kovoti su popais, žurnalis
tė Pacajova-Kardosova “Smena” 
laikraštyje 1968. VIII. 21 pvz. 
aprašo vieną įvykį Humenne ra
jone, kur yra vien R. apeigų ka
talikų apgyventas kaimas Nagov. 
Ten ‘411 suaugusių gyventojų 
pareiškė grįžtą iš ortodoksų į se
nąjį savo tikėjimą — R. apeigų 
katalikų. Ortodoksų Bendrijoj li
ko tik 6 asmenys, simpatizuoją 
popui. Pagal valdžios nutarimą,

vietinis dievnamis atiteko dau
gumai — R. apeigų katalikams. 
Deja, šie neilgai džiaugėsi — 
vieną naktį ortodoksai dievnamį 
sunaikino.

glinta ir Sov. Sąjungoje. Iki šiol 
uvo skelbiama, kad didžiausią

tu nevengiama kelti sovietinėje 
spaudoje ir suaugusiųjų nusikal
timų, ypač visuomeninio turto 
vagysčių. Neseniai pasirodžiusia
me leidinyje “Sociologija na Uk
raine”, Kiev 1968, tvirtinama, 
kad, pagal naujausią statistiką, 
beveik 20% jaunuolių nusikal
tėlių yra komsomolo nariai. Iš 
jų 38,5% turėjo pastovų užsi
ėmimą, 36,5% lankė mokyklas, 
o 25% niekur nedirbo ir nesi
mokė. Beveik visi kilę iš pasi
turinčių šeimų. Taigi, neturtas 
nebuvo nusikaltimų priežastis. 
Ši statistika griauna tvirtinimą, 
esą nusikaltimus darančios vi
suomenės atmatos, praeities at
gyvenos, kurioms turi įtakos 
“imperialistų propaganda”.

* Palestinos problemai iš
spręsti Markus Barth siūlo naują 
planą (“Journal of Ecumenical 
Studies”, vol. 5, nr. 2, 1968). 
Pasak jo, reikia sujungti dabar
tinį Izraelį su Jordanija į fede
racinę valstybę — Palestiną. 
Tai idėjai esą pritaria kažkurie 
Izraelio ir Jordanijos veikėjai. 
Jų tarpe esą ir žydų filosofo 
Martyno Buberio draugai. To
kioje valstybėje arabai esą tu
rėtų daugumą, tačiau žydų pa
žangesnė civilizacija tai atsver
tų. šio siūlymo autorius mato, 
kad jo nepriims nei viena, nei 
kita pusė, tačiau didžiųjų vals
tybių spaudimas esą galėtų pla
ną padaryti realiu.

* Ukrainiečių rašytojo Oles 
Hončaro naujausią romaną “Ka
tedra” (Sobor) sudegino Kieve 
komsomolo nariai. Jie atėjo į 
knygyną, surinko visus egzemp
liorius, nugabeno aikštėn ir su
metė į laužą. Mat, toji knyga bu
vo aštriai kritikuota partijos 
konferencijoj dėl religinių ir 
tautinių motyvų. O. Hončar yra 
50 metų amžiaus, vienas žymiau
sių dabartinės Ukrainos rašyto
jų. Jis yra ne tik kompartijos 
narys, bet ir rašytojų draugijos 
pirmininkas; apdovanotas Leni
no ir Ševčenko premijomis; so
vietinės Ukrainos augšČiausios 
tarybos ir centrinio komiteto na
rys. Jis, drauge su kitais ukrai
niečių rašytojais ir mokslinin
kais, gynė kalinamus ukrainie
čių intelektualus. Ryšium su tuo 
buvo atleistas iš pareigų centri
nio komiteto pirmasis sekreto
rius A. Skaba už tai, kad buvo 
peršvelnus ideologinėje srityje. 
Jo įpėdinis P. Ovčarenko yra 
Maskvai paklusnesnis. Jis, vos 
pradėjęs eiti pareigas, ėmė pul
ti Hončaro “Katedrą” ir 126 in
telektualus, kuriuos gynė Čor- 
novilis, Korovanskis ir kiti uk
rainiečių rašytojai.

* Religinių Bendrijų būklė 
Čekoslovakijoj dar tebėra ne
aiški. Su Dubčeko atėjimu val
džion buvo atleisti varžtai ir ti
kintieji pajuto daugiau laisvės. 
Su rusų ir jų talkininkų okupa
cija laisvės dvelktelėjimas susto
jo. Okupantų radijas “Moldau” 
puolė tikinčiųjų bendruomenes 
kaip kontrrevoliucijos židinius, 
o laisvasis čekoslovakų radijas 
vieną sekmadienį transliavo pa
maldas.

Sovietai puls Vokietiją?
Prieš įvykius Čekoslovakijoje ną įvykdyti Vokietijos suvieniji- rintų jų politinį bendradarbiavi- 

V. Vokietija nekreipė perdaug mą. Šiuo metu sovietų iniciaty- mą ir įgalintų sukurti Europos 
dėmesio į tai, jog rusiškasis bol- vai sąlygos nėra blogos. JAV-vės jungtines valstybes, kurios būtų 
ševizmas yra toks pat grobuoniš- vienintelės, kurios gali veiks- atsvara prieš komunistinį pasau- 
kas, kaip ir prieš 50 m. Jei kas mingai sulaikyti raudonųjų ant- lį. Bet Atlanto Sąjungos ir Eu- 
užsimindavo apie tai viešai, pla- plūdį, yra užimtos karu Vietna- ropos ūkinės bendruomenės rei- 
čioji masė arba nekreipdavo dė- me, o viduje veikia penktoji ko- kaluose daug trukdo Prancūzi- 
mesio, arba reaguodavo net prie- lona. Britanija kariniu požiūriu ja. Pirmoji susilpnėjo dėl jos iš- 
šingai. Dabar, kai sovietine ar- dar nėra stipri. Prancūzija tebei- stojimo, o Europos ūkinei bend- 
mija atsirado prie pat V. Vokie- na atskiru keliu, o V. Vokietijos ruomenei ji trukdo savo pasi- 
tijos sienos, domėjimasis saugu- ’—!------- x ““ J----- 1’-*1 -------
mu gerokai padidėjo. Tiesa, Va
šingtonas, Londonas ir net Pary
žius pasisakė prieš Maskvos 
užuomačias V. Vokietijos atžvil
giu, bet netikrumas krašte nesi
baigia. Ją didina Maskvos nesi
liaujanti agitacija prieš Bonną. 
Be kitų dalykų, ji prikiša Bon- 
nai, kad pastarosios politika ko
munistinių kraštų atžvilgiu sie
kianti pakeisti dabartinę padėtį 
Europoje, skleisti liberalines 
tendencijas, kaip pvz. Čekoslo
vakijoj. V. Vokietijos karinius 
manevrus Maskva laiko pavojin
ga karine provokacija prieš Eu
ropos socialistines valstybes. Ji 
netgi grasina Bonnai karine in
tervencija, “paremta” Jungtinių 
Tautų Čharta ir Potsdamo susi
tarimu.

Gali smogti
Savo propaganda Maskva sie

kia ne tik nuteikti satelitus prieš 
V. Vokietiją, juos įbauginti gali
ma agresija, bet ir izoliuoti Bon
ną laisvajame pasaulyje. Visa 
tai palengvintų Maskvai veikti 
V. Vokietijoje ir pagal savo pla-

kariuomenė nėra dar pilnai su- priešinimu priimti Britaniją. Dėl* 
organizuota. Maskva gali kiek- tokios Prancūzijos laikysenos 
vienu metu pasiusti iš Cekoslo- kažkurie V. Vokietijos politikai 
vakijos apie 20 divizijų gerai ap- siūlo bandyti reikalingus ėjimus 
ginkluotų karių ir tiek pat iš R. 
Vokietijos. Be to, žygiui į V. Vo
kietiją neabejotinai talkins R. 
Vokietijos karinės jėgos ir, gali
mas dalykas, visi kiti, talkinę žy
giui į Čekoslovakiją.

Bonna sujudo
Po Maskvos agresijos prieš 

Čekoslovakiją Bonna pagyvino 
savo užsienio politiką, lenkdama 
ją pirmoje eilėje jau saugumo 
kryptimi, nors neatsisako ir nuo 
atoslūginės politikos, vestos 
prieš įvykius Čekoslovakijoje.

Ji pasiūlė Atlanto Sąjungos 
narių viršūnėms aptarti Mask
vos agresiją prieš Čekoslovakiją, 
naują politinę ir . karinę padėtį, 
pačios organizacijos stiprinimą 
ir t.t.

Bonna pagyvino akciją ir už 
sustiprinimą Europos ūkinės 
bendruomenės: nori, kad į ją bū
tų priimta ypač Britanija. Esą 
europiečių glaudus ūkinis apsi- 
jungimas praplėstų bei sustip-

ir be jos.
Tenka nugirsti jau balsų ir 

apie išlaidų padidinimą krašto 
gynybos reikalams. Seniau poli
tikų tai buvo laikoma nepopulia
riu dalyku. Bet kol kas tai tik 
kalbos.

V. Vokietijos kažkurie gyven
tojai mano, kad raudonųjų inva
zija gresia pirmiausia V. Berly
nui. Kiti išvedžioja priešingai. 
Pagal pastaruosius, jei Maskva 
puls, tai tik Vokietiją, o ne Ber
lyną, nes Vokietiją paėmus, V. 
Berlyno klausimas išsispręs sa
vaime. Atrodo, šis išvedžiojimas 
yra realiausias. Be to, jį patvir
tina ir R. Berlyno mūrai, pasta
tyti ne vien sulaikyti bėgantiems 
į Vakarus, bet ir kariniams rei
kalams.

Kaip ten pagaliau bebūtų, vie
na yra aišku: jeigu Sov. Sąjun
ga pultų V. Vokietiją, kiltų pa
saulinis karas.

i Šventoj žemej ĮSPŪDŽIAI, VAIZDAI, PASTABOS,

PASIKALBĖJIMAI
L

(Tęsinys iš pr.% numerio)
Lietuviškos pavardės?
Įdomu stebėti atėniečių gyve

nimą gatvėse. Vakarais jose pri
sirenka žmonių kaip skruzdėlių 
ir užtvenkia šaligatvius. Net ir 
norėdamas negali paskubėti — 
turi plaukti bendruoju ritmu. 
Taip einant galima lengvai skai
tyti krautuvių iškabas. Labai 
daug pavardžių skamba lietuviš
kai. Reikšmė, žinoma, skirtinga, 
bet galūnės ir pavardžių san
dara primena lietuviškąsias. 
Pvz. Pipinelis, Patakis, Bėnakis, 
Pouris ir pan. Prisiminiau prof. 
J. Eretą, atvykusi nepriklauso
mos Lietuvos pradžioje į Krau
ną. Ten jis, skaitydamas krau
tuvių iškabas, susidarė įspūdį, 
kad tai graikiškai skambančios 
pavardės. Taigi, panašumas tarp 
graikų ir lietuvių kalbos yra, 
tačiau jis toks tolimas, kad lie
tuviui su graiku susikalbėti ne
įmanoma. Apie Lietuvą bei lie
tuvius graikai mažai arba nieko 
nežino. Kai paklausiau viešbu
čio tarnautoją, gerai kalbantį 
angliškai, ar yra Atėnuose lie
tuvių, negalėjo duoti atsakymo, 
nes nežinojo iš viso kas tie lie
tuviai. Kai paaiškinau, kur yra 
Lietuva, prisiminė, kad toks 
kraštas yra ir griebėsi telefonų 
knygos pažiūrėti Lietuvos pa
siuntinybės adreso. Deja, ten 
Lietuvos vardo nebuvo.

Arabų pasaulin
Iš Atėnų per Viduržemio jū

rą lėktuvas greitai pasiekė Li
bano sostinę Beirutą. Aerodro
me pasitiko mus vietinės kelio
nių įstaigos atstovas, nugabe
no į viešbutį ir globojo mus iš
tisas keturias dienas. Mat, pa
sitaikė savaitgalis, ir planuoto
jams pasirodė geriausia neskrai
dyti lėktuvais, nes sunkiau gau
ti rezervacijas. Be to, torontiš
kės kelionių įstaigos savininkas 
Gideonas yra libanietis, kuris, 
matyt, panoro palaikyti mus 
gimtajame savo krašte. Viešbu
tis geras, patarnavimas puikus, 
maistas taip pat. Taigi, tuo at
žvilgiu visi jautėmės gerai. Bet 
vos tik pradėjom lankyti mies
tą, pajutom, kad esam visai skir
tingame pasaulyje. Tas skirtin
gumas ne tiek atsispindėjo ma
žėjuose, kiek kasdieniniame gy
venime. Miestas pilnas moder-

V • V ♦
nes ven fi žmones

nių namų, bet šalia jų — šiukš
lynai, suknistos aikštės, prika
binėta skalbinių ir pan. Tarp 
jų kyšo mečečių minaretai, o 
kaikur ir kryžiai. Išeini iš vieš- 

: bučio ir tave pasitinka taksio 
vairuotojas. Jisai siūlo pigiai 
nuvežti kur tik nori. Kai pasa
kai, kad visai grupei pasam
dytas autobusas, ima Įrodinėti, 
kad tai nesąmonė, nes išeina 
daug brangiau. Jau važiuojant 
autobusu vienoj sankryžoj pa
sirodė taksi ir išlipęs vairuoto
jas rodė savo rankų mostais 
persikelti į jo taksi... Ir taip 
visą laiką taksių-vairuotojai mus 
viliojo, nors pasinaudoti teko 
gana retai.' Su jJtnašiii įkyrumu 
siūlėsi Įvairūs pardavėjai gat
vėse — pradedant vaikais, bai- 

' giant senyvais vyrais. Matyt, 
pragyvenimas nelengvas, nes 
visi tą dolerį taip rūpestingai 
gaudo. Net mūsų grupės vieti
niai vadovai vežė mus Į savo 
draugų ar giminių krautuves, 
kur buvo siūloma visokių su
venyrų ir puikiaiisiū kilimų. 
Pastarųjų savininkas pavaišino 
limonadu, išklojo ant grindų 
kelias dešimtis kilimų ir siūlė 
pirkti. Deja, nė vienas iš mūsų 
grupės nepirko, nors kainos 
daug pigesnės nei Kanadoje. 
Taip ir liko nusiminęs pardavė
jas, kad neužsikabino ant jo 
meškerės nė vienas doleris.

Keturi universitetai
Libanas, turis apie pusantro 

milijono gyventojų, dar neturi 
privalomo mokslo. Šeimos, ku
rios išgali, siunčia savo vaikus 
i mokyklas, kurias išlaiko Įvai
rios vienuolijos, draugijos, sek
tos ir valdžia. Viešbutyje tar
naująs buhalteris ir kartu su
venyrų ' krautuvės pardavėjas, 
baigęs augštąjį mokslą Prancū
zijoje, aiškino man, kad daug 
jaunimo nenori eiti Į mokyk
las arba nesugeba mokytis. Be 
to, mokslas brangus, o valdžia 
dar nepajėgia Įvesti privalomo 
švietimo. Svetimųjų Įtaka esanti 
labai stipri. Ji ypač ryški augš- 
tojo mokslo įstaigose. Beirute 
yra keturi universitetai, kurių 
tik vienas yra libaniečių ranko
se. Kiti trys yra tvarkomi ir fi
nansuojami — amerikiečių pro
testantų, prancūzų jėzuitų (Šv. 
Juozapo universitetas) ir ara-
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bų. Pastarasis įsteigtas visai 
neseniai ir yra diktatoriaus 
N a s s e r i o kūrinys, per ku
rį siekiama stiprinti arabų tau
tinę sąmonę. Labiausiai vertina
mi yra amerikiečių ir prancūzų 
universitetai, paruošią įvairių 
sričių specialistus. Prieš tokią 
svetimųjų įtaką kraštas nė ne
bando sukilti, nes dar nepajė
gia finansiškai, be to, nėra aiš
kios tautinės sąmonės — tebe
vyrauja religinė priklausomybė. 
Daugiau kaip pusė gyventojų 
yra krikščionys: maronitai, Ry
tų apeigų, katalikai, Romos ka
talikai, ortodoksai; kiti yra Ma
hometo sekėjai. Ir vyriausybė 
sudaroma pirmiausia atsižvel
giant į religinę priklausomybę.

Į saulės miestą
Beiruto mieste — Libano 

sostinėje gyvena apie milijoną 
žmonių, o provincijoje — tik 
pusė milijono. Vykstame auto
busu į kalnus pamatyti senoviš
kojo arabų gyvenimo ir garsiojo 
senovėje miesto Baalbeck, ku
ris taipgi vadinamas Heliopoliu 
— saulės bei šviesos miestu. Va
žiuodami per Beirutą keliose 
vietose pastebime labai vargin
gai įsikūrusius miesto pakraš
čiuose Izraelio pabėgėlius ara
bus. Jie gyvena palapinėse, ša
lia modernių miesto namų. Vy
rai ir moterys, matyt, kur ga
lėdami uždarbiauja, o vaikai el
getauja. Kai tik sustoja koks tu
ristų autobusas ar automobilis, 
atbėga prašyti išmaldos. Kažku
rie guvesni vaikai pardavinėja 
amerikietiškus saldainius, kram
tomąją gumą. Vyriausybė kol 
kas nesiryžta pabėgėlių įkurdin
ti pastoviai, nes vis-tikisi, kad 
vieną dieną arabai grįš į buvu
sią Palestiną.

Apystatis kelias vingiuoja 
augštyn. Prieš akis atsisklei
džia kalnuotos ir uolėtos šalies 
vaizdai. Nematyti augmenijos, 
tik vienur kitur užsilikęs ked
ras ir skurdi žolė, prasikalusi 
pro uolėtą žemę. Toliau pava
žiavus jau matyti ir derlingos 
žemės plotai, moderniai pasta
tytas miestelis ir jo apylinkėse 
turtingųjų Beiruto gyventojų 
vasarnamiai, šalia jų, uolėtuose 
plotuose, matyti avių bandos, 
ganomos klajoklių arabu. Jų 
apranga tradicinė — arabiškas

I z r o e I yje, Libane 
ir kituose Vidurinių
jų Rytų kraštuose 
kupranugaris tebėra 
naudo jamas e i s- 
mui. Dor daug yra 
vietų, kur autoveži- 
miai negali pakeisti 
kupranugarių. Turis
tams tai įdomybė. 
Turistai mėgsta ne 
tik pasižiūrėti, bet ir 
ant jo pa jodinėti. 
Arabam t a i sudaro 
pajamų šaltinį. Vis- 
dėlto pamažėl kup- 
ranugrių s k a i čius 
mažėja, o automobi
lių didėja

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos na

riui ir Toronto apylinkės pirmininkui advokatui GE

RARDUI BALČIŪNUI bei jo artimiesiems, mirus jo 

tėveliui inžinieriui KAROLIUI BALČIŪNUI, reiškia

me gilią užuojautą —

KLB krašto valdyba

KLB Toronto apylinkės pirmininkui GERARDUI BAL
ČIŪNUI ir visiems giminėms, mirus Tėveliui inž. KA-. 
ROLIUI BALČIŪNUI, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą —
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių Sąjungos 

Toronto skyriaus valdyba

Nuoširdžiai užjaučiame advokatą GERARDĄ BAL
ČIŪNĄ, visuomenininką ir mūsų spaudos rėmėją, 
liūdintį a. a. savo tėvo inžinieriaus KAROLIO, atsi
skyrusio su šiuo pasauliu —

K. L. K. Kultūros Draugija “Žiburiai” ir 
"Tėviškės Žiburiai"

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ? redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽT. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Esu 70 metų amžiaus, gaunu Kanados pensiją. Man nereikia mo
kėti už Ontario sveikatos drauda (OMSIP), bet turiu mokėti už Onta
rio ligoninės drauda. Neturiu pakankamai pinigų. Kaip galima gauti 
atleidimą nuo draudos Įmokų? P. S.

Jūsų laišką persiuntėme šeimų ir Socialinės Tarnybos Depar
tamentui. Jie atsiųs Jums specialų pareiškimą, kurį reikės užpildyti 
ir grąžinti. Po to vyriausybė Jums padės mokėti draudos įmokas.

Prašau patarimo — ką daryti su kaimynu? Tarp mūsų namų yra 
įvažiavimas, kuris priklauso kaimynui. Jis turi keturis berniukus, 
kurie žaidžia ritulį ant to įvažiavimo. Jie su draugais žaidžia visą 
vasarą ir visą žiemą, keldami didelį triukšmą. Jie turi vietos žaisti 
kieme, bet visada pasirenka įvažiavimą. Kai mes prašome juos eiti 
žaisti į kiemą, jie atsako, kad tai yra jų įvažiavimas. Ką galime pa
daryti? A. E.

Patikrinkite miesto savivaldybėje, ar yra nuostatai dėl triukšmo 
kėlimo. Jei tokie nuostatai yra, galite prašyti policijos pagalbos.

Kaip išsiaiškinti ginčą su savo kaimynu? Jis pastatė tvorą ant 
mano sklypo, taip pat naudoja mano Įvažiavimą. Tas man nepatinka. 
Ar jis turi teisę tai daryti? K. A.

Tokiais atvejais geriausia kreiptis į savivaldybės darbų sky
rių (Works Dept.). .Jie atsiųs statybos inspektorių, kuris apžiūrės 
Jūsų ir kaimynų sklypus. Jei kaimyno tvora Įeina į Jūsų sklypą, 
Jums reikės pasisamdyti advokatą.

turbanas, sijonas ir juosta. At
rodo, kad ši apranga nėra pa
sikeitusi nuo Kristaus laikų. Ne
toli asfaltuoto kelio, kuriuo va
žiavome, pastatytos palapinės, 
kuriose nakvoja ir aviganiai, ir 
jų avys. Vadovė aiškino, kad tie 
piemenys labai prisirišę prie 
savo avių ir pusę palapinės ski
ria joms. Tai klajoklių arabų 
verslas. Jie su savo šeimomis 
tebegyvena čigoniškai — kilno
jasi visą laiką, nepaisydami 
valstybinių ribų. Esą jų niekas 
nekontroliuoja — neturi pasų, 
nemoka mokesčių, gyvena ne
priklausomai. Kai mūsų autobu
sas stabtelėjo, pribėgo būrys 
vaikų ir tiesė rankas, prašančias 
pinigų. Vieni gavo ir džiūgavo, 
o kiti liko nusiminę, nes auto
busas nelaukė. Kaikurie bandė 
mus vytis, bet veltui...

Jei griuvėsiai prabiltu
Štai ir Baalbeck. Prieš tūks

tančius metų čia buvo pasta
tytas dievaičio Baalo garbei 
šventnamis ir miestelis. Vėliau 
įsikūrė romėnai ir pastatė dide
les šventoves dievaičiams — 
Jupiteriui, Venerai ir Bachui, o 
po jų savo pėdsakus paliko ir 
kryžininkai. Sustojus autobusui, 
pribėgo du arabai — suvenyrų 
pardavėjai. Mūsiškiai panūdo 
pirkti arabiškas galvaskares. 
Viena moteris, beskubėdama, 
padavė 100 piastru banknotą 
vietoj 25 ir negavo grąžos. Va
dovė bandė išreikalauti, grasin
dama pranešti turizmo biurui, 
bet pardavėjas negrąžino ir pri
siekinėjo Alachui, kad taip ne
buvo.

Senovės romėnų šventovių 
griuvėsiai gana gerai išsilaikę, 
ypač kolonos, nors jų amžius 
siekia II-III krikščioniškosios 
eros šimtmetį. Statybos stilius 
toks pat kaip jau Graikijoj ma
tytas. Puošniausiai atrodo Ba
cho šventovė. Matyt, romėnai 
tais laikais čia linksmai gyveno 
bei linksmybės dievaičiui negai
lėjo nei išlaidų, nei vargo, nei 
talentų.

Ne vien romėnai čia linksmi
nosi. šios srities lygumoje, iš
kilusioje apie 3000 pėdų virš 
jūros lygio ir apimančioje 75 x 9 
myliii plotą, praeityje maišėsi 
įvairios tautos, nes tai derlingas 
žemės plotas oatogioje geogra
finėje kryžkelėje. Nuo neatme
namų laikų per tą lyguma žy
giavo karavanai iš rytų ir šiau

rės. Randami pėdsakai egiptie
čių, hititų, persų, kryžininkų ir 
kitų. Tai svarbus' žemės lopinys, 
kuris daug kam rūpėjo.

Pokalbis su monsinjoru
Grįždami į Beirutą, sustojom 

modernaus kalnų miestelio res
torane; kuriame laukė paruošti 
pietūs. Radome paruoštus sta
lus sode prie restorano. Manda
gūs, išprusinti patarnautojai ne
šė įvairius libanietiškus valgius, 
kuriuos, kad ir nedrąsiai, raga
vome. Nors neįprasta, bet ska
nu. Kėlė mūsų nuotaiką ir pui
kus vietinis vynas. Vadovė pa
rūpino arabų šeiko aprangą, ir 
kas norėjo galėjo nusifotogra
fuoti. Prie stalo teko sėdėti su 
monsinjoru Cuny, mūsų grupės 
dalyviu iš Manitobos. Tarp kit
ko jis užsiminė apie lietuvius 
su aiškiu nepasitenkinimo tonu. 
Jo parapijoje esą keliasdešimt 
lietuvių šeimų, bet nė viena ne
ateina į angliškas pamaldas, o 
kai atvyksta kun. J. Bertašius iš 
Winnipeg©, susirenka pilna 
šventovė. -

— Kai ateina lietuvių kuni
gas prašyti leidimo pasinaudoti 
šventove, mielai duodu, bet su 
sąlyga, jei bus paskelbta, kad pa
maldos šioje šventovėje laiko
mos kiekvieną sekmadienį, į ku
rias kviečiami visi, — aiškino 
monsinjoras.

— Ar tai pagelbėjo? — klau
siu.

— Ne. Lietuviai, kaip ir len
kai, į -parapijos pamaldas neat
eina. Dėlto aš nelaikau savęs jų 
klebonu, juoba, kad jų kalbos 
nemoku.

— Lietuviai mėgsta matyti jų 
namuose atsilankantį kunigą. Ar 
nebandėte jų lankyti? — ban
džiau aiškinti.

— Neįmanoma. Esame du ku
nigai didelėje parapijoje, kur 
yra ligoninė, mokyklos ir kitos 
įstaigos. Lietuviai turėtu tai su
prasti. Viena lietuvių šeima, tie
sa, kreipėsi krikšto reikalu, bet 
atsisakiau patarnauti, nes su mū
sų parapija nieko bendro ne
turi.

Pokalbis nebuvo malonus. Jo 
šešėlis lydėjo mudu visą kelio
nę. Man rodėsi, kad anie Mani
tobos lietuviai nėra šventieji, 
bet ir klebonas neparodė jiems 
apaštališko dėmesio. Galbūt pri
sideda ir airio psichologija.
Pr. G. (Bus daugiau)



šių metų Klevelondo tautinių šokių grupė “Grandinėlė“ su savo orkestru ir vadovais. Grupės dalyviai sveikina Kanados lietuvius: vy
rai skrybėlės mostu, o mergaitės — šypsenomis. “Grandinėlė" atliks programą Kanados Liet. Dienoje spalio 26, šeštadienį, Toronte

Kieto mažlietuvio Vokietija nesutirpdė
Lietuvybės kovotojui, Mažosios Lietuvos sūnui Erdmonui Simonaičiui 80 metų amžiaus

DR. MARTYNAS ANYSASMažlietuvis veikėjas Erdmo- 
nas Simonaitis, gyvenąs Vokie
tijoje, š.m. 
80 metų ar

skrityje, kuri tuomet buvo gry
nai lietuviška, išskyrus nežymų 
skaičių vokiečių kilmės kolonis-

mokėsi Tilžės gimnazijoj. Gana 
* o tarnauti teisme 

karą buvo Tilžės

alio 30 d. sulauks 
iaus. Jis yra gimęs 

1888 m.'Spėčių kaime, Tilžės ap
skrityje, kuri tuomet buvo gry
nai lietuviška, išskyrus nežymų 
skaičių vokiečių kilmės kolonis
tų. Savo jaunystėje Simonaitis

anksti
ir prii . k ____
bei Pilkalnio teismo vyr. sekre
toriumi. Jau 1912 m. jis prisidė
jo prie Tilžės lietuvių klubo stei
gimo ir aktyviai veikė lietuviš
kose organizacijose, dalyvavo 
Vydūno lietuvių giedotojų cho
re.

Vokiečių kariuomenėje
šią jaunystės veiklą pertrau

kė I D. karas, kurį E. Simonai
tis praleido Galicijos ir Pran
cūzijos frontuose. Už drąsą bu
vo apdovanotas Prūsijos geleži
niu kryžiumi. 1918 m. antroje 
pusėje jis, kaip vokiečių spau
dos skyriaus narys, paskirtas į 
Vilnių. Ten susipažino su iš Įs- 
rutės apylinkės kilusiu dr. Ste- 
putaičiu ir jo bendradarbiais, 
kurių dauguma buvo kilusi iš 
Mažosios Lietuvos. Steputaitis, 
kurį ir man vėliau teko pažinti, 
gerai kalbėjo lietuviškai. Įsru- 
tės apylinkėje jis turėjo dva
rą, kurio vienkiemiai buvo pa
vadinti lietuviškais vardais: Per
kūnas, Birutė ir pan.

Įvykus vokiečių revoliucijai, 
E. Simonaitis persikėlė į Tilžę, 
kur arčiau susipažino su tų lai
kų Mažosios Lietuvos veikėjais: 
Martynu Jankumi, Jonu Stiklio- 
riu ir kunigu dr. V. Gaigalaičiu, 
čia jis buvo laikomas ir vienu 
iš Mažosios Lietuvos Tarybos 
steigėjų.

1919 m. pradžioje jis, kartu 
su kitais, planavo įsteigti maž- 
lietuvių batalijoną Tauragėje, 
kuris norėjo padėti Lietuvos 
laisvės kovose. Šis darbas nebu
vo sėkmingas, nes Lietuvos ka
riuomenės vadovybė nelinko pri
pažinti atskiro dalinio, neįjung
to į Lietuvos kariuomenę. Toki 
pranešimą gavau tuomet iš E. 
Simonaičio. Į Lietuvos kariuo
menę vokiečių kariai buvo nri- 
imami tik savo turėtais laips
niais, be jokio paaugštinimo.

Kovotojas Klaipėdoje
Atskyrus Versalio sutartimi 

1919 m. Klaipėdos kraštą nuo 
Vokietijos, Mažosios Lietuvos 
Taryba persikėlė į Klaipėdą. Čia 
E. Simonaitis kurį laiką ėjo 
Prūsijos lietuvių susivienijimo

. KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudarytus 

siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir 
iš tikrųjų naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vyriš
kas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 3% jardo vilnonės angliškos 
vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė sijonui medžiaga, 3 jardai labai 
gražios moteriškai eilutei medžiagos, puikūs vyriški nailono marškiniai 
arba nailoninė bliuze, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriau
sios rūšies cigarečių. $100.—.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968
Komplektas moteriškų nailoninių drabužių (labai ten reikalingi), 

gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai vilnonės moteriš
kai eilutei (cremplene) medžiagos, gražus moteriškas megztinis, 3 
jardai vilnonės medžiagos apsiaustui, 2% jardo vilnonės medžiagos 
suknelei. $100.—.

MAISTO SIUNTINYS 1968
% sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv. 
ryžių, sv. pipirų, ’4 sv. lapelių. % sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nes- 
cafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių saldai
nių. $30.—.

Taip pat j betkurj drabužių siuntini galima įdėti žemiau išvardinti 
daiktai, kurie visada yra naudingi ir laukiami Lietuvoje.
Vilnonė skarelė $4.50, nailoniniai itališki lietpalčiai $12.00, vyriški ar
ba moteriški megztiniai $14.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės ar
ba vilnonės kojinės $2.50, labai geras plunksnakotis firmos “Parker” 
$9.00, šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški nailono marškiniai $8.00.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas sudaro 
iš mūsų kainoraščio. Taip pat persiunčiame Jūsų pačių paruoštus siun
tinius.

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti pajamų mokesčių sumali- 
nima. __

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras) 421 Hackney Rdn London, E. 2 England. Tel. SHO 8734. 
Atstovai: A. Kusinskis, 1«7 College St, apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave, Toronto 9. TeL 782-7845.

reikalų vedėjo pareigas. Kai 
Klaipėdos kraštą 1920 m. pra
džioje okupavo prancūzų kariuo
menė, buvo sudaryta krašto di
rektorija, kurios pirmininku ta
po minėtasis dr. Steputaitis. Jos 
nariu iš lietuvių pusės tapo E. 
Simonaitis, kuris tose pareigose 
išbuvo nuo 1920 iki 1922 m. va
sario mėnesio. Sunki tuomet 
buvo jo padėtis direktorijoje. Jis 
prieš save turėjo ne tik vokie
čius narius, bet ir prancūzų oku
pacinės valdžios atstovą. Būda
mas “Prūsų Lietuvių Balso” re
daktoriumi, nekartą girdėjau 
viešuose posėdžiuose prancūzų 
komisaro pastabas: “Vėl mon
sieur Simonitiiiis dėsto savo did
lietuvišką pažiūrą.” Visos lietu
vių teisės tuomet turėjo būti iš
kovojamos. Reikia pažymėti, kad 
nuo pat pradžios iki Klaipėdos 
krašto atplėšimo nuo Lietuvos 
E. S. savo priešų buvo vertina
mas kaip Didžiosios Lietuvos po
litikos eksponentas įstaigose ir 
vėlesniame seimelyje.

Sukilėlių eilėse
Atskyrus Klaipėdos kraštą 

nuo Vokietijos, su kuria jis bu
vo sujungtas jau šimtus metų ir 
turėjo daug ekonominių rysiu, 
labai pablogėjo ūkinė padėtis. 
Neigiamai veikė ir infliacija Vo
kietijoje. Steputaičio direktori
jai 1922 m. vasario mėnesį at
sistatydinus, E. Simonaitis' ne
bebuvo pakviestas į naująją di
rektoriją. Ėjo pasitarimai dėl 
Klaipėdos krašto sutarties bei 
statuto sudarymo. 1922 m. E. S. 
pakartotinai dalyvavo, kaip 
Klaipėdos krašto lietuviškų or
ganizacijų atstovas, pasitarimuo
se Paryžiuje. 1922 m. antroje 
pusėje ūkinė padėtis dar labiau 
pablogėjo ir ėmė kilti nerimas - 
dėl numatomo “laisvojo miesto” 
statuso ir galimo sujungimo su 
Lenkija. Prasidėjo judėjimas 
šiam žygiui pasipriešinti. Poli
tinė akcija buvo organizuojama 
patriarcho Martyno Jankaus. Su
sidarė gelbėjimo komitetas ir 
įvyko sukilimas pačiame krašte, 
kuris rado žymios paramos ir 
kitose Lietuvos dalyse. Sukilimas 
pavyko, Klaipėdos krašto po
licija. kuri jam priešinosi, buvo 
nugalėta ir nuginkluota, o pran
cūzu okupacinė kariuomenė, ga
vusi iš Paryžiaus įsakymą, lai
kėsi ramiai kareivinėse.

E. Simonaitis tapo sukilėlių 
direktorijos pirmininku, bet už 
kelių mėnesių savo vietą turėjo

užleisti naujai direktorijai, ku
riai vadovavo kitas mazlietuvis 
— Viktoras Gailius, atšauktas iš 
diplomatinės tarnybos (buvo at
stovu Estijoje/. E. Simonaitis 
Lietuvos vyriausybės buvo pa
skirtas augštojo įgaliotinio Klai
pėdos kraštui padėjėju. Vėliau, 
iki 1926 m. pradžios, jis ėjo Ši
lutės apskrities viršininko par
eigas.

Politinėje kovoje
Sudarius Klaipėdos krašto su

tartį bei statutą, įvyko pirmieji 
krašto seimelio rinkimai. Naują 
direktoriją sudarė E.S., bet sei
melio dauguma jam pareiškė ne
pasitikėjimą, nes direktorija at
sisakė pravesti tėvų apklausinė
jimą, ar jų vaikai mokyklose 
privalo būti mokomi lietuvių 
kalbos. Po to jis buvo paskir
tas Klaipėdos apskrities virši
ninku.

Atvyko gubernatorius. Nava
kas su nauja šluota ir progra
ma. Buvo atšaukta dr. šreibe- 
rio direktorija ir paskirta nau
ja grynai didlietuviško nusista
tymo Reizgio direktorija. Ją gu
bernatorius įtaigojo atleisti iš 
pareigų visą eilę prieš valsty
bę pasireiškusiu valdininkų ir 
teisėjų. Buvo pašalintas ir vyr. 
burmistras dr. Brindlingeris, 
nes, naujo gubernatoriaus nuo
mone, jis buvo nuolatinis Klai
pėdos miesto valdybos pasiprie
šinimo skatintojas. Jo vieton 
vyr. burmistru buvo paskirtas 
E. Simonaitis. Buvo kalbama, 
kad augalotas, storas Brindlin
geris nerodęs noro savo kėdę 
užleisti naujam vyr. burmistrui, 
bet kai pamatęs, kad pro duris 
įeina dar didesnis ir storesnis 
E. Simonaitis, Brindlingeris 
murmėdamas dingęs pro kitas 
duris. E. Simonaitis tose parei
gose išbuvo apie metus laiko.

Užimtų perdaug laiko atpasa
koti visas tų laikų politines ma
chinacijas iš abiejų pusiu. Ne
galint valdininku atleidimo ju
ridiškai pateisinti, turint galvo
je Trečiojo Reicho propagandi
ni triukšmą ir Klaipėdos krašto 
signataru nuolatinius protesto 
žygius Kaune, Lietuvos vyriau
sybei teko pakeisti taktiką. Bu
vo atšauktas gubernatorius Na
vakas ir paskirtas šiaulietis Kur- 
kauskas. Vėl grįžtant prie statu
tinės padėties, Lietuvos vyriau
sybės pageidavimu, komisarinis 
vyr. miesto burmistras E. 
monaitis buvo Bruvelaičio 
rektorijos atšauktas.

Koncentracijos stovyklose
E. Simonaitis, kaip veikėjas 

ir krašto politikas, buvo nepa
keičiamas lietuviškos politikos 
šulas, tiesios ir griežtos laikyse
nos. Jis mažai tepažino vylių, 
kuriuo priešai ir kartais drau
gai operuodavo. Jo veikla kraš
te buvo labai sunki, nes jis ap
siimdavo sunkiausius uždavi
nius. Tai sukėlė vietinių vokie
čių ir vėliau Trečiojo Reicho 
kerštą bei neaipykantą, kuri ne
praėjo iki šios dienos.

Hitleriui užimant Klaipėdos 
kraštą, E. Simonaitis pasitraukė 
iš Klaipėdos, kad nepatektu i 
gestapininkų rankas. Vėliau, kai 
Hitlerio armija okupavo Lietu
vą, E. S. buvo susektas, suim
tas ir kankintas kacetuose iki 
karo galo. Į pokarinės Vakarų 
Vokietijos administraciją sulin
dę hitlerininkai jam ir toliau 
keršija —’ vokiečių augščiausias 
teismas atmetė jo prašymą pen
sijai gauti už kacetuose išbūtą 
laika. Jie vis dar nenori supras
ti. kad hitlerizmas sugriovė 
Klaipėdos kraštą ir vėliau visą 
Vokietiją, kuri iki šiolei tebėra 
padalinta.

Daugelis iškeliavo
Daug metų jau praėjo nuo 

minėtų ivykių. Didžioji dalis E. 
Simonaičio buvusių priešų jau 
yra iškeliavę iš šio pasaulio. Ne

Si 
di

bėra gyvųjų tarpe dr. Schrei- 
berio, Brindlingerio, Neumano, 
Augusto Baldžiaus, kuris trem
ties metais pradėjo apgailestauti 
savo ankstyvesnę politinę laiky
seną, Gubos, Krauso Meierio, 
Saso, burmistro Šulco ir dauge
lio kitų. Mirtis nusinešė ir jo 
tuometinius draugus bei bend
radarbius: Martyną Jankų, Jo
ną Budrį, Viktorą Gailių, End- 
rių Borchertą, Martyną Reizgį, 
Albertą Jonušaitį, gubernatorius 
— Merkį, Navaką, Kurkauską 
ir Kubilių. Kaip patvarus anų 
laikų paminklas stovi Erdmonaš 
Simonaitis, ilgametis dabartinių 
įvairių organizacijų pirmininkas 
arba valdybų narys.

Nuoširdžiai linkime šiam uo
liam ir nepailstančiam darbuo
tojui dar daug saulėtų dienų 
šiame pasaulyje.

Norintieji pasveikinti ar pa
remti gali rašyti šiuo adresu: (E. 
Simonaitis, 6944 Hemsbach. 
Bergstr., Schillerstrasse 16 
ueber Weinheim, Postfach 13, 
West Germany).

"LITUANUS" VĖL EINA
. AL. GIMANTAS

Po beveik pusantrų metų per
traukos “Lituanus” žurnalas vėl 
pradeda eiti. Atseit, toji tuštu
ma, kuri galėjo būti jaučiama 
angliškai kalbančiame akademi
niame pasaulyje, besidominčia- 
me lietuviškuoju menu, moks
lu ir literatūra, vėl bus bando
ma užpildyti. Įdomu, kad visa 
eilė kolegijų ir universitetų bib
liotekų atsiuntė savo užklausi
mus, kodėl nebegauna to lietu
viškojo žurnalo numerių. Tai 
jau geriausias įrodymas, kad lei
dinys svetimųjų yra sekamas ir 
net jieškomas. Tuo susidaro pui
ki atestacija leidiniui, kuris, te
gu ir nemažai kritikuotas, vis- 
dėlto bent iki šiol buvo geriau
sias, ką sugebėjome tos rūšies 
periodikoje išleisti.

Pusiausvyros j ieškant
Tiesa, tiems, kurie politi

nį aspektą stato pačioje pirmo
je vietoje' pristatant svetimųjų 
auditorijai lietuviškąsias aspira
cijas, “Lituanus” visada buvo 
“peršvelnus”, nepakankamai ko
vingas. Gi tiems, kurie mano, 
kad kultūrinis pradas šiuo me
tu bendrojoje kovoje turėtų būti 
ryškiausiai iškeltas, “Lituanus” 
irgi atrodė nepakankamas. Bet 
kur šiuo atveju rasti tą aukso 
vidurį, kaip patenkinti abi pu
ses? Kaip bebūtų, “Lituanus” 
neturėtų tapti eiliniu propagan
diniu leidiniu. Ar mums patin
ka ar ne, bet svetimųjų akade
minėse sferose itin nepopulia
rūs tie leidiniai, kuriuose per
nelyg garsiai iškyla propagan
diniai motyvai. Mokslinių insti
tucijų bibliotekose tokie leidi
niai visiškai nepageidaujami, ne
dedami į lentynas, kaikuriais at
vejais net ir sunaikinami, j uos 
gavus. Jei nevienam mūsiškių 
“Lituanus” atrodo net perdaug 
mokslinio turinio, tai dalis sve
timųjų mano, kad tai esama dar 
vieno tremtinių leidinio, kurio x:„„
teigimus ar net pateikiamus fak- aV
tus reikia priimti su didele doza da?? nuot^ka at'
rezervuotumo. Išeitų, kad, norint feningai pasiryžta

J, biam darbui, nuošaly paludar plačiau pasiekti su savuoju viAnil m(rfn Tnti
balsu akademinius sluogsmus, 
reikia kelti “Lituanus” akademi
nį lygį, jieškoti kiek galint stip
resnių ir pajėgesnių autorių. 
Tai, žinoma, redakcijos ir Li
tuanus Fondo uždavinys. Jie 
stengsis, galimybių ribose, tai' ir 
atlikti.

Reikia prenumeratorių
Taipgi žurnalui reikalinga mū- vesnis; galės toliau eiti regulia- 

su visuomenės moralinė ir mate- riai, vis bandydamas tobulėti sa- 
rialinė parama. Tuoj bus pra- vo turiniu, forma, meniniu api- 
dėtas “Lituanus” vajus ne tiek pavidalinimu. Besidomintiems 
aukų rinkimo prasme, kiek jieš- štai ir adresas: “Lituanus” P. O. 
kant naujų prenumeratorių, ži
noma, ir senieji turėtų atnau
jinti savąsias. Pereitų metų žur-

Demonstracija Kremliaus pašonėje
Poeto nuoširdus laiškas Kremliaus vadams • Protestas Raudonojoj aikštėj • 

Poetės laiškas užsieniui • Drąsus generolas 
ką apie rugpjūčio 25 d. Mask
voje įvykusią demonstraciją, ku
rios aš esu vienintelė dar ne
suimta dalyvė. Demonstrantų ei
lėse buvo kalbininkas Konstan
tinas Babickis, filologė Larisa 
Danielienė, poetas Vadimas De- 
lone, darbininkas Vladimiras 
Dremljuga, fizikas Paulius Lit
vinovas, meno kritikas Viktoras 
Fainbergas ir poetė Natalija 
Gorbanevskaja. Vidurdienį mes 
susėdome Raudonojoje aikštėje, 
išskleidę plakatus su šūkiais: 
“Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Čekoslovakija!”, “Panieka 
jos okupantams!”, “Nelieskit Če
koslovakijos!”

Nesuėmė nėščios
Toliau N. Gorbanevskaja pa

sakoja, kaip tuojau pat prisi
statė KGB agentai, šaukdami: 
“Jie visi yra žydai! Muškim an- 
tisovietus!” Demonstrantams iš 
rankų buvo ištraukti Sovietų Są
jungos veiksmus smerkiantys 
plakatai. KGB agentai paleido 
kumščius į darbą, nors nė vie
nas demonstrantas nebandė 
priešintis. Daugiausia nukentėjo 
V. Fainbergas, kuriam buvo iš
mušti priekiniai dantys. Apmuš
tas buvo ir P. Litvinovas. Čia __
tenka pastebėti, jog žydų kilmės tiesiai į akis: “Manęs jūs nenu
yra P. Litvinovas, L. Danielie- " “ ” ** *
nė ir V. Fainbergas. Po kelių 
minučių visi demonstracijų da- - 
lyviai buvo sukišti į automobi
lius, išskyrus N. Gorbanevskaja, 
kuri buvo nėščia. Nėštumas bet
gi jos neišgelbėjo nuo milicinin
kų brutalumo, kai ir ji pagaliau 
buvo įsodinta į automobilį: “Ma
ne sumušė automobilyje. Daug 
praeivių, mėginusių mus užstoti, 
taipgi buvo suimti, bet paleisti 
vėlyvą naktį. Tą patį vakarą su
imtųjų butuose buvo padaryta 
krata. Mane jie paleido galbūt 
dėlto, kad turiu du vaikus, bet 
keletą kartų šaukė tardyti. Aš 
neatsakinėjau į jų klausimus 
apie demonstracijos planavimą 
bei jos vykdymą, nes tai buvo 
taiki demonstracija, nepažeidu- 
si viešosios tvarkos.”

Džiaugsmas ir kalėjimas
Šiame laiške “The Telegram” 

dienraščio korespondentui A. 
Einfankui poetė N. Gorbanevs
kaja nuteistų bičiulių ir savo 
vardu džiaugiasi, kad'jiems te
ko dalyvauti demonstracijoje, 
pralaužusioje nepažabotą melą, 
gėdingą tylą. Demonstracija įro
dė, kad nevisi Sovietų Sąjungos 
piliečiai pritaria jų vardu atlik
tiems veiksmams Čekoslovakijo
je. “Tikiu”, — rašo N. Gorba
nevskaja, — “čekoslovakai suži
nos apie šią demonstraciją. Mes 
norime, kad čekai ir slovakai ne
laikytų sovietų liaudies tik oku
pantais, bet prisimintų ir tai, 
ką mes esame padarę, ši viltis 
mums teikia drąsos.”

Poetės Natalijos Gorbanevska
jos protesto laiškas torontiškio 
dienraščio puslapiuose, be abe
jonės, jai gresia kalėjimu, nes 
kompartija gali pritaikyti Sovie
tų Sąjungos “šmeižimo” užsie- 
nyja paragrafą. Savaime supran-

IŠ EUROPOS SUGRĮŽUS

vietinė Čekoslovakijos okupaci
ja susilaukė pasmerkimo ne tik 
užsienyje, bet ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje. Pirmasis protes
to laiškų kompartijos vadui 
L. Brežnevui ir premjerui A. 
Kosyginui rugpjūčio 22 d. pa
siuntė 35 metų amžiaus rusų 
poetas Jevgenijus Jevtušenko. 
Jo tekstas pasiekė britų “Sun
day Times” ir buvo paskelbtas 
jo puslapiuose.

Smūgis prestižui
J. Jevtušenko nusiskundžia, 

kad jis negali miegoti, nes jau
čia moralinę pareigą išlieti jį 
užvaldžiusius jausmus: “Tvirtai 
tikiu, kad mūsų veiksmai Čeko
slovakijoje buvo tragiška klaida, 
skaudus smūgis sovietų-čekoslo- 
vakų draugystei, viso pasaulio 
komunistams. Jie sumenkino 
mūsų prestižą pasaulio ir mūsų 
pačių akyse, atitolindami taikos 
troškimų, žmonijos brolystės 
svajų įgyvendinimą. Šie veiks
mai taipgi yra mano asmeninė 
tragedija. Čekoslovakijoje turiu 
daug draugų ir nežinau, ar be- 
išdrįsiu pažvelgti jiems į akis, 
jeigu mums vėl kada būtų lem
ta susitikti. Aš myliu savo kraš
tą ir žmones. Esu paveldėjęs ru
sų literatūros tradicijas iš tokių 
kūrėjų, kaip Puškinas, Tolsti 
jus, Dostojevskis, Solženycinas. 
Iš jų išmokau, kad tyla kartais 
gali tapti didžiausiu žmogaus pa
žeminimu. Prašau atkreipti dė
mesį į mano nuomonę Čekoslo
vakijos klausimu, nes ją reiš
kia nuoširdus šio krašto sūnus, 
poetas, kuris kadaise yra sukū
ręs eilėraštį “Ar rusai nori ka-

Bejėgiai prieš jėgą
Didesnę auką savo krašto 

prestižui vieša demonstracija 
Maskvos Raudonojoje aikštėje 
rugpjūčio 25 d. atidavė fiziko 
Pauliaus Litvinovo vadovaujama 
intelektualų grupė, kurios pen
ki nariai buvo nubausti tremti
mi ir koncentracine stovykla. 
Apie šią demonstraciją smulkes
nių duomenų pateikia Toronto 
“The Telegram” koresp. A. Ein- 
frankas, gavęs poetės Nata
lijos Gorbanevskajos laišką sa
vo dienraščiui: “Mielas redakto
riau, prašau paskelbti mano laiš- 

nalo du atsilikę numeriai netru
kus pasieks senuosius prenume
ratorius. Išspausdinti pirmieji 
šių metų numeriai, ruošiami du 
sekantieji. Vietiniai studentų są
jungos skyriai turėtų bent kiek 
daugiau sukrusti ir prisidėti 
prie prenumeratorių vajaus bei 
žurnalo platinimo. Vietos Bend
ruomenės skyriai, lietuviškosios 
organizacijos, draugijos, klubai 
galėtų žurnalą užprenumeruoti 
savųjų apylinkių kolegijoms, 
universitetams, viešosioms bib
liotekoms, pažįstamiems sveti
miesiems, ryškesnėms vietos 
kultūrinio ir politinio gyveni
mo asmenybėms.

Tūkstančiai laiškų
Pagal turimus nuo seniau ad

resus, šiomis dienomis išsiunti
nėta keletas tūkstančių kreipi
mosi laiškelių, kviečiančių at
naujinti savąją prenumeratą, o 
kas gali — užprenumeruoti kam 
nors (asmeniui, institucijai) savo 
lėšomis. Jei kas norėtų prie to
kio darbo prisidėti, bet nežino 
kam siųsti, tai “Lituanus” ad
ministracija mielai pati talkintų, 
nes turima daug adresų, ku
riems reikėtų siuntinėti šį lie
tuviškąjį anglų kalba leidžiamą 
žurnalą,'bet neturima pakanka
mai lėšų. Tad tautiečių talka la
bai laukiama. Kanados' lietuviai 
iki šiol “Lituanus” platinime gal 
ir nebuvo tiek aktyvūs, kiek 
JAV gyveną tautiečiai. Todėl šį 
kartą norima apeliuoti į šiaip 
jau labai pareigingus k visada 
bendruosius reikalus suprantan
čius Kanadoje gyvenančius lie
tuvius, kad jie bent kiek daugiau 
dėmesio skirtų “Lituanus” tal
kai.

Nesklandumai pašalinti
Tenka džiaugtis, kad nesklan

dumai, kurie prisidėjo prie “Li
tuanus” nenumatyto laikinio su-

isvar- 
paliekant 

vienu metu iškilusias intrigas, 
pradėto darbo trukdymus. Šiuo 
metu jau visiškai nesvarbu, kas 
ar kodėl buvo kalti. Tas jau 
praeity. Svarbu, kad yra pakan
kamai duomenų žvelgti ateitin, 
kuriai reikalingas brandus dar
bas. Turint tokį tikslą ir visuo
menės paramą, “Lituanus” lei
dimo darbas, tikimasi, bus leng

vo turiniu, forma, meniniu api
pavidalinimu. Besidomintiems

Box 9318, Chicago, Ill. 60690, 
USA. Prenumerata — $5.00 me
tams.

Grigorenko
tama, rimtas ir prityręs žurna
listas A. Einfrankas jo nebūtų 
skelbęs, jeigu to nebūtų pra
šiusi pati laiško autorė, kuriai, 
matyt, protesto balsas yra svar
besnis už asmeninį saugumą.

Generolas ir istorikas
P. Litvinovo, L. Danielienės 

ir jų bičiulių teismo metu mul- 
tiflikuotą protesto laišką prie 
teismo pastato susirinkusiems 
žmonėms dalino buvęs sovietų 
generolas P. Grigorenko ir isto
rijos dėstytojas P. Jakiras, Sta
lino sulikviduoto garsaus gene
rolo Jakiro sūnus. P. Grigoren
ko ilgus metus yra dėstęs kiber
netiką augščiausioje sovietų ka
ro mokykloje — Frunzės kari
nėje akademijoje. Nusivylęs Ni
kita Chruščiovu, 1961 m. jis jį 
pradėjo kritikuoti kompartijos 
susirinkimuose ir buvo uždary
tas beprotnamyje. L. Brežnevui 
su A. Kosyginu užėmus N. 
Chruščiovo vietą, P. Grigorenko 
buvo išlaisvintas, bet jis ir to
liau demonstruoja savo nepasi
tenkinimą dabartiniu režimu. A. 
Einfranko teigimu, su buvusiu 
generolu P. Grigorenko skaitosi 
milicininkai ir KGB agentai, nes 
jis turi drąsos jiems pareikšti 

gąsdinsit — aš liejau savo krau
ją už tėvynę!”

P. Grigorenko ir P. Jakiro pa
sirašytame protesto laiške skel
biama: “Jie teisia piliečių są
žinę ...” Laiško autoriai pabrė
žia, kad P. Litvinovas ir jo de
monstrantai teismo susilaukė ne 
už savo veiksmus, bet įsitikini
mus. Sovietų Sąjungoje yra 
daug piliečių,' simpatizuojančių 
Čekoslovakijai, todėl naivu pa
smerkti demonstracijų dalyvius 
už jausmus, kurie yra''užvaldę 
daugelį širdžių.

“Laisviausia” šalis
Teismo rezultatai mus jau yra 

žinomi Tremtimi buvo nubausti 
P. Litvinovas, L. Danielienė, K. 
Babickis, koncentracijos stovyk
la — V. Delone ir V. Dremlju
ga. Sovietinis teismas juos kal
tino viešosios tvarkos pažeidimu 
ir Sovietų Sąjungos šmeižimu. 
Kaip matėme iš N. Gorbanevs
kajos laiško, viešoji tvarka ne
buvo pažeista, o demonstrantų 
plakatai netgi neminėjo Sovie
tų Sąjungos. Kompartijos propa
gandistai pasigardžiuodami kal
ba apie “laisviausią” pasaulyje 
kraštą Sovietų Sąjungą, kai tuo 
tarpu KGB neleidžia net mažiau
siai demonstrantų grupelei pa
reikšti savo nuomonės. Kas gi 
būtų tada, jeigu sovietų pilie
čiai surengtų amerikietiško sti
liaus demonstracijas? Prisimin
kime Čikagoje įvykusias hipių 
ir jipių demonstracijas, kuriose 
plevėsavo Š. Vietnamo vėliavos, 
nors JAV su šiuo kraštu yra ka
ro stovyje, viešą šaukimų į ka
riuomenę deginimą, studentų 
nerimą. Amerikietiškos laisvės 
piktnaudotojai turėtų pasidarv- 
ti atitinkamas išvadas iš P. Lit
vinovo ir i o bičiulių teisnu 
Maskvoje. V. Kst.

Savaitės, kurios atrodo kaip pasaka
ALDONA VOLUNGYTĖ

Būrys jaunuolių sugrįžo iš 
anapus Atlanto, lyg iš kitos pu
sės pasaulio, laimingi, kupini 
įspūdžių. Jie jaučia palikę Eu
ropoje ne tik naujai rastus drau
gus, bet ir dalį savęs. Kaip sap
nas praskrido trys nepaprastos 
savaitės: Prancūzijoj (Paryžiuje, 
Tulūzoje, Amelie les Bains, 
Montrejeau, Luchon, Liurde), 
Vokietijoje (Huettenfelde — Va
sario 16 gimnazijoje, Heidel
berge, Bacharache, Bingene, 
Maince), Ispanijoje (Vali D’A- 
ran, Barcelonoj).

Šis laimingas būrys — “Gy
vataras”. Ilgai atmintyje pasi
liks Europa, ne tiek aplankytom 
vietovėm, kalnais, įspūdinguoju 
Reinu, kiek ' savo skirtingais 
žmonėmis ir gyvenimo būdu. 
Gyvenimas ten visai kitoks — 
žmonės pinigų daug neturi, bet 
yra daug turtingesni dvasia; pa
tys jaučiasi žmonėmis ir vertina 
kitą lygiai taip pat.

Europoje neradom nei vieno, 
kuris būtų nesistengęs kiek ga
lėdamas mums padėti. Ten žmo
nės džiaugiasi gyvenimu, lai
mingi — net vargingiausias ne
vaikščioja susiraukęs. Visi su
randa laiko meniniams daly
kams. Kur tik mums teko šokti, 
buvom priimti labai šiltai, pub
likos tikrai niekur netrūko. Va
sario 16 gimnazijoje į koncertą 
lietuviai buvo atvažiavę net iš 
Miuncheno pasižiūrėti ir gyrė, 
kad pirmą kartą gyvenime ma- kom tokius skirtingus žmones, 
tė tokį gražų, tikrai lietuvišką Reikia stebėtis ir savimi: šokom, 
pasirodymą. Tokį nuoširdų pri- dainavom, juokėmės, dažnai bu- 
ėmimą retai radom ir randam vom įtempti, bet tarpusavyje 
kitur. Kitas geras pavyzdys tai gražiai sugyvenom — kaip vie- 
Montrejeau, kur įvyko tarptau- na didelė lietuviška šeima, il
tinis festivalis. Miestelyje gy- noma, vyriausiai galvai gal ir 
ventojų tik 4,000 (nei vieno lie- buvo nemažai rūpesčio su šia 
tuvio). Festivalio programą kiek- šeima, kadangi visa atsakomybė 
vieną kartą stebėjo virš 10,000 buvo ant jos pečių.
žiūrovų. Tai reiškia, kad iš visos (Nukelta į 9-tą p»L)

plačios apylinkės 
žiavo pasižiūrėti 
niu grupių šokių 
vaime suprantama, mes buvome 
labai patenkinti, kad Kanada 
pasirodė geriausiai, nes mūsų 
tikslas buvo atsiektas visu 
100%. Vienoje kalboje apie mū
sų grupę buvo pasakyta: jeigu 
visas Kanados jaunimas yra 
toks, kaip “Gyvataras”, tai Ka
nada neturėtų turėt jokių pro
blemų. Ar galima tikėtis dar ge
resnio atsiliepimo?

Nuolat girdėdami pagyrimus 
ir matydami žmonių pasitenki 
nimą, mes pajutom' pasididžia 
vimą. Aišku, ne savimi, bet savo 
tautiniais šokiais, drabužiais ir 
dainomis, nes tai atkreipė žmo
nių dėmesį ir sudarė pagrindą 
mūsų pasisekimui. Įdėtas dar
bas, vargas pasidarė malonus. 
Gal ir mūsų jaunatviškas entu
ziazmas šiek tiek pagelbėjo! 
Drauge pajutom dar didesnį dė
kingumą visiems, kurie savo 
duosnumu ir supratimu sudarė 
galimybes šiai mūsų kelionei. 
Mes tikime, kad jų neapvylėm.

Grįžę namo, mes dar daugiau 
galim įvertinti šią kelionę po 
Europą. Prisiminus kaikuriuos 
įvykius, dabar gal juokingus, 
bet tuo metu netaip jau links
mus, net akys aprasoja. Dar ir 
dabar ši kelionė lieka lyg sap
nų pasaulyje: nesinori tikėti, 
kad ten tikrai buvom ir susiti-

žmonės suva- 
ivairiu tauti- 

bei meno. Sa-



SPALVOTA TELEVIZIJA 

“Tiesos” 223 nr. paskelbtose “Vy
riausybės Žiniose” duodamas įsaky
mas ryšių ministerijai, radijo ir te
levizijos komitetui susirūpinti cent
rinio televizijos tinklo spalvotų pro
gramos laidų retransliacija. Pirmasis 
šį darbą turės pradėti Vilnius, o nuo 
1970 m. ir Klaipėda. I 1971-75 m. 
liaudies ūkio vvstvmo projektą lie
piama įtraukti spalvotų televizijos 
priimtuvų pardavinėjimo bei jų re
monto organizavimą. Vilniuje įsako
ma pastatyti televizijos centrą, ga
lintį transliuoti trijų programų lai
das, Kaune — galingą televizijos 
siųstuvą. Siame laikotarpyje bus 
pradėtos ir respublikinės programos 
spalvotos laidos.

LAKŪNAI AKROBATAI

Augštojo pilotažo H respublikinė
se varžybose jėgas išbandė 18 lakū
nų iš Kauno ir Vilniaus, jų tarpe 
vienintelė moteris atstovė Rima Juk
nevičiūtė, prieš dvejus metus I vie
tą laimėjęs J. Kavaliauskas, n vie
tą — J. Kuzminskas. Pagal pajėgu
mą varžybų dalyviai buvo suskirsty
ti 4 dvi grupes. Meistrų grupės šeši 
varžovai turėjo atlikti sportiniais lėk
tuvais 13 privalomų figūrų, savo im
provizuotas figūras ir nežinomų fi
gūrų kompleksą, su kuriuo jie buvo 
supažindinti tik dieną prieš skridimą. 
Aukso medalį laimėjo F. Dzeržins
kio staklių gamyklos konstruktorių 
biuro darbuotojas P. Vinickas, si
dabro — vilnietis lakūnas Z. Mali
nauskas, bronzos — Kauno aviacinio 
sporto klubo instruktorius J. Kava
liauskas. Jiems teks dalyvauti Sovie
tų Sąjungos augštojo pilotažo pirme
nybėse Stavropolyje.

GAUSUS SPECIALISTŲ BŪRYS
Kauno politechnikos instituto rek

torius prof. M. Martynaitis įteikė 998 
diplomus studentams, baigusiems stu
dijas lengvosios pramonės, mašinų 
gamybos, mechanikos, automatikos, 
elektrotechnikos, cheminės technolo
gijos, radijo elektronikos, santechni
kos ir statybos fakultetuose. Kauno 
politechnikos institutas yra didžiau
sia inžinerinių kadrų kalvė pramo
nės įmonėms. Koncertinę programą 
diplomų įteikimo vakare atliko že
mės ūkio projektavimo instituto šo
kių ansamblis “Rasa”.

TUŠČIOMIS IŠ PARDUOTUVES
Straipsnį tokia antrašte “Valstie

čių Laikraščio” 114 nr. paskelbė F. 
Pažūsis, aplankęs Onos Jonauskaitės 
vadovaujamą Balėnų kolchozo par
duotuvę Mažeikių rajone. Cituojame 
jo turėta pasikalbėjimą su nusivy
lusiais klientais:

“PIRMASIS INTERVIU — su lau
kų darbininke ONA MILEŠKIENE:

— Matau, jūs ką tik iš parduotu
vės. Ką norėjote nusipirkti?

— Norėjau gauti duonos, kokio 
nors pyrago, bulkučių, silkių.

— Ar gavote?
— Ne, negavau. Po pietų duonos 

gal ir atveš, bet aš jau neturėsiu lai
ko ateiti.

— Sakykite, ko dar negaunate savo 
parduotuvėje?

— Atėjo ruduo. Prasidės laukuose 
šlapumas. Mums, moterims, reikia 
mažesnio numerio guminės avalynės. 
Deja, parduotuvėse tokių batų ne
gausi.

ANTRASIS INTERVIU — su Ba
lėnų kolūkio pirmininku STEPONU 
SAKALAUSKU:

—Jūs dažnai užsukate į parduo
tuvę?

— Aš ne toks reiklus pirkėjas. Bet 
užeinu dažnokai.

— Pretenzijų pardavėjai turite?
— Aš — rūkorius. Bet mūsų par

duotuvėje tik “Pamir” ir “Priboj”. 
Didesnio pasirinkimo nėra. Mažei
kiuose yra visokių cigarečių ir pa
pirosų.

— Kokie dar pageidavimai?
— Kad nepardavinėtų degtinės 

dieną, darbo metu. Ir negražu, kada 
girti šlaistosi prie parduotuvės, ir 
tai trukdo dirbti, žinote, silpnava
liu dar yra.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve “TALKA” 

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.
Darbo valandos:
Pintu, antr., treč. ir 
ketvirtadL 9 JO — 5 v.p.p.
Penkt 9JO—8 v.p.p. 
šeštadieniais 9 JO — 1 v.p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS [DEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

SOUTHERN SANDS APARTMENTS
Hollywood, Florida.

BUTAI SU NAUJAIS BALDAIS, MODERNIAUSIAIS VĖSINIMO 
IR ŠILDYMO ĮRENGIMAIS.

DAR NEVEDU UŽSISAKYTI ŽIEMOS SEZONUI.
KAINA NUO $200 IKI $800 Į MENESĮ. 

LIETUVIAMS — PUSE KAINOS!
SOUTHERN SANDS APARTMENTS 

x 1837-43 FILLMORE ST, HOLLYWOOD, FLORIDA 
ZIGMAS SAURAZAS, SAVININKAS IR REIKALŲ VEDĖJAS

TRECIASIS INTERVIU su 
kiaulių šėrike DOMINIKA ZUBA- 
VIČIENE:

— Kokių produktų jūs negauna
te?

— Dešros pas mus nebūna. Žu
vies retokai atveža. Silkių jei ir bū
na, tai tik vienos rūšies ir brangios.

— Vadinasi, jūs nepatenkinta savo 
parduotuvės darbu.

— Ne. Aš dažnai važiuoju į Tirkš
lius. Ten ir apsiperku.

KETVIRTASIS INTERVIU — su 
kiaulių fermos vedėja BRONE PET- 
RUŠKIENE:

— Sakykite, parduotuvės darbo 
laikas jus patenkina?

— Ne. Būtų gerai, kad parduotu
vė dirbtų nors iki aštuonių vakaro. 
Tada žmogus galėtų po darbo užsuk
ti. O bendrai mūsų parduotuvė būna 
dažnai uždaryta. Tai daugiausia pik
tina. Ateini pirkti, o randi raštelį ant 
durų.

— O kai atidara, randate, ko no
rite?

— Kur tau! Man, pavyzdžiui, rei
kia 37 numerio išeiginių batelių. Su 
žiburiu nerast Anksčiau buvo geriau. 
Būdavo, ir bulkų visokių, ir pyrago, 
ir duonos atveža. O dabar lentynos 
vis skurdesnės.”

KAROLINIŠKIŲ ESKIZAI
Miestų statybos projektavimo ins

tituto techninė taryba priėmė ir pa
tvirtino architekto Kazio Balėno pa
ruoštus Vilniaus priemiesčio Karoli
niškių eskizus. Šis 160 hektarų gyve
namasis rajonas bus tarp Lazdynų ir 
Virušuliškių kaimo. Numatoma sta
tyti stambiaplokščius dvylikos, devy
nių ir penkių augštų namus, kaip ir 
Lazdynuose, bet čia jie bus išdėstyti 
tokia tvarka, kad sudarytų savotiš
kus laiptus. Tarp gyvenamųjų namų 
bus pastatyti visuomeninės paskirties 
pastatai, garažai, įrengtos sporto aikš
telės ir želdiniai. Karoliniškių rajo
ne apsigyvens 45.000 vilniečių. Jų 
projektą paruoš Birutės Kasperavi
čienės vadovaujama architektų gru
pė, kuri šiuo metu jau baigia pasku
tinius Lazdynų rajono planus. Sta
tybos darbai Karoliniškėse bus pra
dėti 1970 m.

TURTO GROBSTYMAS
Menki atlyginimai įmonių ir ga

myklų darbininkus verčia grobstyti 
valstybinį turtą. Su grobstytojais lig 
šiol neįstengė susitvarkyti teismo or
ganai. Tai liudija Vilniuje įvykęs 
augščiausiojo teismo posėdis, kuria
me buvo svarstytas “klausimas dėl 
priemonių valstybinio ar visuomeni
nio turto grobstymu padarytų nuos
tolių išjieškojimui pagerinti” (“Tie
sa” nr. 323)., Pagrindinį pranešimą 
šiuo klausimu padarė augščiausiojo 
teismo liaudies teismų ir notariato 
valdybos viršininkas J. Orlauskas. 
Pranešimus apie teisminę praktiką 
bylose, nagrinėjančiose darbininkų 
ir tarnautojų atsakomybę už žalos 
padarymą, skaitė Šiaulių miesto liau
dies teismo pirm. A. Tijūnėlis, Vil
niaus Lenino rajono — P. Groševas 
ir augščiausiojo teismo narys B. Sat
kevičius. Nutarimai neskelbiami.

MUILO MILTELIAI “LAUME”
Kauno muilo fabrikas “Tiesos” 230 

nr. garsina naują skalbimo priemonę 
— muilo yermišelius “Laumė”, šio 
dienraščio puslapiuos retai beužtinka-
mam skelbime rašoma: “Laumė” sa
vo sudėtyje, be natūralių ir sinte
tinių rūgčių, turi ir balinamųjų me
džiagų. Muilo vermišeliai vienodai ge
rai tinka skalbti tiek medvilniniams, 
tiek šilkiniams, tiek ir vilnoniams au
diniams. Skalbiant mašina, muilo ver
mišeliai tiesiog nepamainomi — jie 
greitai ištirpsta vandenyje ir gau
siai putoja. Pirkite muilo vermiše- 
lius “Laumė”!” Laimingos šeiminin
kės Lietuvoje, turėdamos stebuklin
gąją “Laumę”, kai tuo tarpu mūsiš
kes vargina dešimtys skirtingų pa
vadinimų, skalbimo miltelių gamyk
lų kasdien dvi valandas trunkanti 
televizijos programa, kurią humoris
tai yra pavadinę “muilo opera”.

V. Kst.

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

g HAMILTON*-
GRANDIOZINIS NAUJŲ METŲ mą gavo Karaliaučiaus universitete; 

SUTIKIMAS rengiamas KLB Hamil- studijas gilino anestezijos srityje 
Anglijoj, o atvykęs į Kanadą, inter- 
no praktiką atliko Vankuvery. Jis yra 
vienas iš tų žinomų Klaipėdos kraš
to lietuvių Gailių giminės, kurių vie
nas yra buvęs Klaipėdos krašto gu
bernatorium. K. M.

tono apyL valdybos gruodžio 31 d. 
Jaunimo Centre. Kviečiame visus Ha
miltono ir apylinkės lietuvius gausiai 
jame dalyvauti

KLB HAMILTONO APYL. VAL
DYBA netrukus pradės solidarumo 
įnašų rinkimą. Dėl visų patogumo 
šis kuklus dviejų dolerių įnašas bus 
prašomas laiškais. Jūsų jautrus šio 
reikalo supratimas labai palengvin
tų valdybos darbą. K. Ž.

IŠ TAUTOS FONDO pasitraukė 
metus išdirbusi M. Leparskienė. Val
dyboje ji ėjo vajaus vadovės parei
gas. Jai vadovaujant šiemet buvo su
rinkta rekordinė suma pinigų. Nau
jai į TF v-bą įsijungė St. Samus. 
Tai mūsų vietinė lietuvaitė, kuri yra 
aktyvi tautiniame darbe, šią vasa
rą su motina ji aplankė Lietuvą, ku
rios dar niekad nebuvo mačiusi. Ha
miltono Liet. Katalikių Moterų sky
rius, vadovaujamas S. Pakštienės, 
Laisvės Kovos Metų proga paskyrė 
Tautos Fondui $20. Dar galima pri
sidėti prie TF ruošiamo priešadven- 
tinio subatvakario • baliaus, kuris 
įvyksta lapkr. 30, šeštadienį, par. sa
lėje. Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti organizaciją, kuri telkia lėšas 
mūsų tautos tikslams. Apie savo da
lyvavimą praneškite K. Mileriui tel. 
LI 54058 arba Aid. Matulienei tel. 
529-1857.

MIRĖ DU LIETUVIAI. Praėjus 
jau 20 metų mūsų imigracinio gyve
nimo, mirtis pradėjo darytis dažnes
nė mūsų kolonijoj. Holy Sepulchre 
kapinėse palaidojom 50 m. amžiaus 
E. šakalį ir Šv. Jono lietuvių kapi
nėse 79 m. amžiaus K. Mankauską. 
Pirmasis mažai kur dalyvavo. Steko 
imonėj buvo išdirbęs 20 metų. A.a. 
K. Mankauskas buvo kilęs iš Prienų 
miestelio. Ten jis įsteigė koopera
tyvą “Artojas”, kuriam ir vadovavo. 
Birštone turėjo taip pat du didelius 
vasarnamius. Į Kanadą atvykęs gy
veno Brantforde ir prieš trejetą metų 
persike į Hamiltoną. Buvo didelis 
lietuviškos knygos ir spaudos mylė
tojas. Dar savo vaikystės dienose 
dvaruose mokė vaikus lietuviško raš
to. Paliko žmoną ir dvi dukteris, ku
rių viena — B. Sadauskienė gyvena 
Hamiltone, o kita — Aid. Falikowski 
Brantforde. Lietuvoje dar gyvena jo 
dvi seserys.

PARAPIJOS CHORAS pirmųjų 
gastrolių išvyksta lapkr. 16 d. į St. 
Catharines. Choras, vadovaujamas 
muz. A. Paulionio, jau yra paruo
šęs nemažą naujų dainų ir giesmių 
repertuarą. Prisidedant vis naujiems 
balsams, choras stiprėja ir baigia su
siformuoti į darnų muzikinį vienetą.

DR. A. GAILIUS, keletą metų dir
bęs General Hospital, atidarė savo 
kabinetą 21 Kenilworth Ave. S., teL 
545-8038. Ligonius priima pagal su
sitarimą. Naujasis gydytojas medici
nos mokslus jau buvo pradėjęs Kau
no Vytauto Didžiojo universitete. Pa
sitraukęs į Vokietiją, gydytojo diplo-

SALES AND SERVICE
168 LOCKE ST. S., HAMILTON. TEL. 522-5028

1969 PHILIPS
TV & STEREO

DABAR GALITE PAS MUS GAUTI 

VISUS NAUJAUSIUS P HILIP S TE

LEVIZIJOS IR STEREO APARATUS. 

SPECIALIOS KAINOS LIETUVIAMS!

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. DARBAS GARANTUOTAS.

Itarbo vslsndos 9
Ketv. ir penkt. 9—9 v.v. KREIPTIS PAS SAVININKĄ ALGI (AL) PILYPAITl

SAULIŲ KUOPA, kartu su ramo- 
vėnais veteranais, maloniai kviečia 
visus dalyvauti Lietuvos kariuomenės 
šventės paminėjimo iškilmėse 1968 
m. lapkričio 23-24 d. Hamiltone, 48 
Dundurn St N., Jaunimo Centro 
salėje, šeštadienio vakare bus me
ninė programa, stambių fantų lote
rija ir linksmoji dalis prie gardžių 
užkandžių, gaivinančių gėrimų ir ge
ro orkestro. Sekmadienį, .11 v.r., Mi
šias celebruos mons. dr. J. Tadaraus- 
kas Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, dalyvaujant visoms organiza-__ ___ SUBATVAKARIS. Kanados Lietu-
cijoms vėliavomis. ” Po p^addų 
bus nešami gyvų gėlių vainikai prie 
kryžiaus pagerbti žuvusiems už lais
vę. Po to bus šventinama Hamiltono 
D. L. K. šaulių kuopos vėliava. Pa
skaita — p. Musteikio iš JAV.

Valdyba

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ, atei
tininkų sendraugių valdybos ir visų 
būrelių globėjai praėjusį trečiadie
nį, spalio 16, turėjo bendrą posėdį, 
kuriame aptarti įvairus veiklos rei
kalai. Didieji parengimai: spaudos 
balius — lapkričio 9 d., šv. Kazi
miero minėjimas — kovo 9 d., kartū
nų balius ir metinė šventė — gegu
žės 3 — 4 d.d. Be to, numatyta su
ruošti sausio mėn. vaikams kaukių 
balių. Daugiausia buvo sustota prie 
artėjančio spaudos baliaus, kuris 
įvyks lapkričio 9 d. Jaunimo Centro 
salėje. Paruošiamieji spaudos baliaus 
darbai eina pirmyn, šiemet ypač gau
su abiturientų; sąrašuose jau turima 
virš 20. Visi jie bus pagerbti spau
dos baliaus metu, kur KLB Hamil
tono apylinkės valdyba prisiminimui 
įteiks po knygą. Spaudos baliaus kon
certinę programą išpildys garsusis

Hamiltono moksleiviu ateitininkų valdyba. Iš kairės: vicepirm. D. 
kuopos globėja stud. A. Kaminskaitė, sekr. J. Urbaitytė, n eilėje: pirm. N. 
Beniušytė, ižd. M. Klevaitė, social reik. T. Leparskas.. Nuotr. M. Borusienės

"Gyvataro" vadovė G. Breichma- 
nienė seka savo grupės šokėjus 
Vasario 16 gimnazijoj

Nuotr. K. J. Dėdino

DELHI, ONT.

skyrius ruošia lapkričio 9 d. Delhi 
lenkų salėj, 7 v. vakaro, poezijos ir 
muzikos subatvakarį su bufetu — už
kandžiais, gėrimais ir šokiais. Gros 
geras orkestras. Delhi skyriaus na
rės tikisi, kad daug tautiečių ateis 
praleisti drauge keleto linksmų va
landų. Valdyba 

“žibuoklių” sekstetas iŠ Niujorko. 
Sekstetui vadovauja solistas L. Stu- 
kas. “Žibuoklių” sekstetas yra taip 
pat išleidęs lietuviškų dainų plokšte
lę. Rengėjai kviečia visus gausiu da
lyvavimu paremti jaunimo spaudą ir 
veiklą. Tad visi ruoškimės dalyvau
ti tradiciniame spaudos baliuje! J. P.

DR. V. D. KVEDARAS

460 Main St. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529-4911

RADIO & 
TELEVISION
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

ČIKAGOS KATALIKŲ KAPINIŲ 
administracija išsiuntinėjo lietuvių 
spaudai pranešimą anglų ir lietuvių 
kalbomis. Jame išreiškiamas kardi
nolo Cody nusistatymas dėl lietuvių 
kapinių pavadinimo. Štai pranešimo 
vertimas: “Įvairioms lietuvių katali
kų grupėms Čikagos apylinkėje pra
šant kardinolą Cody kapinių pavadi
nime grąžinti žodį “lietuvių”, Jo Emi
nencija patenkino šį reikalavimą, iš
ryškėjus, kad tai yra daugumos troš
kimas ir nėra konflikte su esminiais 
krikščionių mirusiųjų laidojimo dar
bais bei poilsio vietovių priežiūra. 
Kadangi šios kapinės turi ilgą ir gar
bingą tradiciją Čikagos apylinkės lie- 
tuvių bendruomenėje, tai dera, kad 
ši tradicija būtų formaliai pripažin
ta. Jo Eminencija pavedė kapinių va
dovybei šį pavadinimo pakeitimą įgy
vendinti.” Pranešimas be jokio pa
rašo, bet parašytas ant laiškų blan
ko su angliška antrašte: “The Ma
jor Roman Catholic Cemeteries of 
The Archdiocese of Chicago, Saint 
Casimir Lithuanian Cemetery, owned 
and operated by the Catholic Bishop 
of Chicago”. Iš pranešimo matyti, 
kad lietuvių kova už kapinių atlietu- 
vinimą iš dalies yra laimėta. Be to, 
iš rašto paaiškėjo, kas yra kapinių 
oficialus savininkas ir tvarkytojas.

LATVIŲ SPAUDOS DRAUGIJA 
(Latviešu Preses Biedriba), kuri ati
tinka mūsų žurnalistų sąjungą, su
darė sąrašą latvių žurnalistų, rašy
tojų ir poetų, 1940-1941 m. sovie
tų nužudytų ar išgabentų Sibiran. 
Tokių sąrašas siekia 68. Ta pati drau
gija sudarė sąrašą ir tų žurnalistų, 
rašytojų bei poetų, kurie buvo ka
linti, deportuoti ar nužudyti po II 
D. karo. Tokių buvo 22. Taigi, sovie
tinėj okupacijoj latviai neteko 90 
rašto žmonių. Jų tarpe yra keletas 
vokiečių, žydų, rusų. Tokį dokumen
tuotą sąrašą galėtų sudaryti ir Lie
tuvių Žurnalistų Sąjunga arba Lie
tuvių Rašytojų Draugija bei išsiun
tinėti kitataučių spaudai. Latvių spau
dos draugijos adresas: Osvalds Ak- 
mentinš, Vicepresident of Latvian 
Press Society in America, POB 48, 
Dorchester, Mass 02122, USA.

J. KAJECKAS, Lietuvos atstovas 
Vašingtone, lig šiol į diplomatų są
rašus būdavo įtraukiamas kaip Char
ge d’Affaires ad interim (laikina
sis). Rugpjūčio mėn. diplomatų są
rašo laidoje papildas “ad interim” 
jau yra nuimtas. Tenka daryti iš
vadą, jog valstybės departamentas 
jį yra pripažinęs nuolatiniu Lietu
vos atstovybės reikalų vedėju.

“KRIVULĘ”, buvusių Lietuvos po
licijos tarnautojų draugija, Čikagoje 
atžymėjo Lietuvos policijos atsteigi- 
mo penkiasdešimtmetį. Pagrindinį 
žodį tarė “Krivūlės” pirm. P. Dirkis, 
nušviesdamas policijos dalyvavimą 
Lietuvos nepriklausomybės kovose ir 
primindamas 1919 m. sausio 15 d. 
žuvusį pirmąjį policininką Aleksand
rą Vainauską. Spalio 6 d. Tėvu jė
zuitų koplyčioje kun. B. Suginto at
laikytomis Mišiomis ir pamokslu bu
vo atšvęsta Angelų Sargų policijos 
šventė. Po pamaldų įvykusiame susi
rinkime “Krivūlės” nariai, išklausę 
valdybos pareigūnų metinius prane
šimus, perrinko tą pačią valdybą: 
pirm. — P. Dirki, vicepirm. — A. 
Reivytį, ižd. — J. Puleikį, sekr. — 
J. Bernotą, nariu kultūriniams rei
kalams — V. Pocių. Susirinkimo da
lyviai paskyrė $100 Lietuvių Fon
dui, $100 — Jaunimo Centro staty
bai, $100 Pedagoginiam Lituanisti
kos Institutui, po $25 — Vasario 16 
gimnazijai ir BALFui.

PROF. VL. JAKUBENUI Čikagos 
šv. Kryžiaus ligoninėje padaryta nu
garkaulio operacija. Ligonis sveiks
ta, prižiūrimas dr. G. Bylos, 534-1 
kambaryje.

DETROITO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
grupė “Šilainė”, A. Nako pranešimu 
“Naujienose”, rugpjūčio 31 d. buvo 
kviesta dalyvauti žiemos sezonui ruo
šiamoje Lawrence Welk televizijos 
programoje, bet dėl V. Ratnikaitės ir 
A. Viskanto vestuvių pasiūlymo ne
galėjo priimti. Gaila, kad nebuvo pa- 
sinaudota šia reta proga, nes L. Welk 
programą transliuoja transkontinen
tinis televizijos tinklas.

PROF. DR. ALGIRDAS J. GREI- 
MAS iš Paryžiaus atskrido į Kalifor
niją iki metų pabaigos svečio teisė
mis skaityti lingvistikos ir semanti
kos paskaitų Berkeley universitete. 
Jis yra žymus šių mokslo sričių spe
cialistas Prancūzijoje.

ČIKAGOS KURBJŲ-SAVANORIŲ 
susirinkime vardinių proga kuklia 
dovanėle buvo pagerbtas preL M. 
Krupavičius ir išrinkta nauja val
dyba: K. Petrauskas, P. Venclova, L, 
Balzaras. Dalyvavo daugiau kaip 30 
narių.

SU E. JUŠKIU, sovietų ambasadoj 
Vašingtone pakeitusiu I sekr. V.

Sault St. Marie, Ont.
KUN. LIONGINAS KEMĖŠIS, il

gokai darbavęsis Manitouwadge pa
rapijoje kaip jos įsteigėjas ir klebo
nas, dėl susilpnėjusios sveikatos ant
rą kartą persikėlė klebonauti mažes- 
nėn Webwoid parapijon, kuri yra ar
čiau didesnių centrų. Neseniai jam 
teko atsigulti Sudburio ligoninėn, 
kur reikėjo pakelti gana sunkią ope
raciją. Matyt, ryšium su operacijos 
komplikacijomis, kun. L. Kemėšis bu
vo iš dalies paralyžuotas, šiuo meta 
jis gydosi Kneipp Springs, Indiana, 
vietovėje, kur amerikietės seserys 
vienuolės turi specialius namus

Zenkevičių, “pažangiuosius” lietuvius 
spalio 8 <L laidoj supažindina “Lais
vės” paskelbtas pasikalbėjimas. E. 
Juškys yra ūkininkų vaikas nuo Erž
vilko, mokęsis Rudiškių pradinėje 
mokykloje, Eržvilko gimnazijoje, 
1955 m. baigęs studijas Vilniaus pe
dagoginiame institute, mokytojavęs 
Žygaičiuose, Luomiuose, Panevėžyje. 
Apie savo tolimesnę veiklą E. Juš
kys pasakoja: “Mano pomėgis kul
tūriniam darbui, o taip pat domėji
masis kai kuriomis filosofijos pro
blemomis paskatino mane iš pedago
ginio darbo pereiti betarpiškai prie 
kultūrinio darbo, konkrečiai prie to
kių jo sričių, kurios glaudžiai sieja
si su meno saviveikla ir naujo gy
venimo tradicijų gimimu ir įsitvriti- 
nimu Tarybų Lietuvoje..Taigi, so
vietų ambasados I sekretoriaus pos
tas jam teko ne už laimėjimus moks
lo ar meno srityse, bet už sovieti
nių naujo gyvenimo tradicijų propa
gavimą kompartijos naudai. Diploma
tinei tarnybai E. Juškys, kaip mato
me, nėra pasiruošęs, jeigu, žinoma, 
neskaitysime marksizmo-leninizmo vi
siems partiečiams privalomo kurso, 
kuris nieko bendro neturi su tarp
tautine diplomatija.

JAV LB KULTŪROS FONDAS, 
2943 West 59th St., Chicago, HL 
60629, vadovaujamas pirm. A. Kai
rio, renka aukas LB jaunimo teat
rui, dramos studijai ir lapkričio 28 
— gruodžio 1 d.d. Čikagoje įvykstan
čiam pirmajam lietuvių teatro festi
valiui. Aukotojams bus išsiuntinėti 
kvitai, o jų aukos bus įtrauktos į 
teatro festivalio reprezentacinį lei
dinį.

Prancūzija
VELIONIES ERNESTO GALVA

NAUSKO kapą Aix-les-Bains kapinė
se papuošė paryžiečio skulptoriaus 
Antano Mončio sukurtas „antkapis.

Vokietija
“ELTA PRESSEDIENST”, VLIKo 

vokiečių kalba leidžiamas biuletenis 
Vokietijoje, vietoj 8 nr. skaitytojams 
išsiuntinėjo dr. N. E. Sūduvio kny
gos “Vienui vieni” vokiškąjį verti
mą “Allein, ganz allein”, kurį yra 
išleidę Lietuvių Fronto Bičiuliai su 
dr. J. Kazicku. Prie knygos pridė
tame viename biuletenio puslapyje 
skaitytojams primenamas Berlyne tu
rėjusio įvykti latvių jaunimo kon
greso uždraudimas ir vokiečių spau
doje pasirodę klaidingi pranešimai 
apie baltiečius. Dr. N. E. Sūduvio 
knyga padės susidaryti teisingą nuo
monę apie lietuvių vedamą kovą Lie
tuvai išlaisvinti.

PIANISTAS ANTANAS SMETO
NA, kuris šiuo metu jau yra grįžęs 
į JAV ir ten rengia koncertus, tris 
kartus dalyvavo vokiečių televizijos 
programose — vienas, su smuikinin
ku ir su kameriniu ansambliu.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS BEND
RABUTIS bus pradėtas statyti 1969 
m., o statybos darbus tikimasi už
baigti 1970 m. Naujajam pastatui rei
kės apie $300.000, kurių $200.000 bus 
gauti iš vokiečių valdžios įstaigų, 
$100.000 turės suaukoti viso laisvo
jo pasaulio lietuviai. Senoji pilis, pa
stačius naują bendrabutį, bus ati
duota LB reikalams, čia numatoma 
įsteigti biblioteką, archyvą, jos pa
talpas naudoti suvažiavimams. Pilies 
išlaikymas nepareikalaus didelių iš
laidų. Be to, tikimasi gauti paramos 
ir iš vokiečių valdžios.

Britanija
BAJLTIEČIŲ TARYBOS jungtinis 

koncertas Baltijos kraštu nepriklau
somybės atkūrimo penkiasdešimtme
čiui atžymėti buvo surengtas rugsėjo 
22 d. Westminsterio katedros salėje. 
Įvadini žodį, supažindinantį koncer
to dalyvius su Baltijos kraštų pra
eitimi, Baltiečių Tarybos vardu tarė 
M. A. Zarina, R. Kalibatas perskaitė 
dėl ligos koncertan negalėjusio at
vykti parlamento nario pik. Tufton 
Beamish sveikinimą battiečiams. Pro
gramą atliko latvių ir estų chorai, 
estė pianistė Lea Lesta-Miller, latvių 
mezzo-sopranas Gaida Trezina ir jau
noji lietuvių solistė Vanda Galbuo- 
gytė, padainavusi keturias dainas — 
St Šimkaus “Plaukia sau laivelis”, 
“Oi kas?”, A. Kačanausko “Mano 
gimtinė” ir M. Petrausko “Naujoji 
gadynė”. Tautiniams šokiams atsto
vavo tik viena grupė — Londono 
“Grandis”, vadovaujama J. Klnkie- 
nės, pašokusi Gyvatarą, Malūną ir 
Oželį.

VLADAS ŠLAITAS, daugelio poe
zijos rinkinių autorius, pradėjo dirb
ti Lietuvių Namų bendrovės linoti
pininku Londone.

J. VAINORICTES vadovaujama 
tautinių šokių grupė sėkmingai pa
sirodė Nottingham universiteto su
rengtame tarptautiniame šokių festi
valyje.

sveikstantiems. Jo sveikata palengva 
gerėja. Parapijiečiai ir visi jo pa
žįstami tautiečiai linki jam greitai 
pasveikti ir grįžti į darbą. Kor.

WINDSOR, ONT.
VILNIAUS OPEROS solisto Vir- 

gilijaus Noreikos koncertas Windso
re įvyks lapkričio 3, sekmadienį, 
7.30 v. vakaro Cleary auditorijos di
džioje salėje. Akompanuos jo žmo
na 2. Noreikienė, Vilniaus operos 
koncertmeisterė. Windsoro, Detroi
to ir apylinkių lietuviai turės vėl 
išskirtiną progą išgirsti pagarsėju
sio Lietuvoje ir užsieniuose solisto iš
pildomų dainų ir operų arijų. Kor.
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jaunimo žiburiai
Susidarius naujam kolektyvui, pradedame “Jaunimo žiburių” 

mėnesinį skyrių su naujomis jėgomis ir kiek pakeistu pavadinimu. 
| naująjj skyriaus redakcinį kolektyvą jeina: Vytautas Abromaitis, 
Eugenijus Girdauskas, Gabija Juozapavičiūtė, Almis Kuolas, Laima 
Svėgždaitė, Aldona Volungytė. Kviečiame visus, valdančius lietu
višką plunksną, j talką. Rašykite “Jaunimo žiburiams” straipsnius 
lietuvių jaunimo klausimais, laiškus, eilėraščius, atsiliepkite j ke
liamas laikraštyje mintis, siųskite įdomesnes nuotraukas. Redak
cija prašo rašyti mašinėle arba aiškia rašysena ant vienos lapo 
pusės. Raštus siųsti: “Jaunimo žiburiai”, 941 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ont., Canada.

REDAKCIJA

Pirmieji žingsniai universitete

STEBĖTOJO DIAGNOZĖ

Golfas - sveikata ar liga?
Gyvenant miesto įtempime, 

kvėpuojant fabriko dulkes ir ap
lamai suterštą orą, labai dažnai 
esame priversti eiti pas gydyto
ją. šis, patikrinęs sveikatą, ran
da, kad žmogui nieko ypatingo 
nėra, tik trūksta mankštos — 
sporto, saulės, gryno oro.

Ir kur gi tiek sveiko oro ir 
saulės gausi, jeigu ne golfą žais
damas? Žmona tokį vyro suma
nymą mielai priima ir, pirmai 
progai pasitaikius, pati nuperka 
dovanų golfo lazdas. Po pirmo 
išėjimo grįžta vyras nusiminęs, 
nes sužaidė tik 120. Bet tai tik 
pradžia — tikisi, kad su laiku 
rezultatai pagerės, žaidžia kiek
vieną šeštadienį, bet rezultatai 
vis tokie patys. Nusprendžia, 
kad po kartą į savaitę nebeuž
tenka — reikia pradėt žaist ir 
sekmadienį po pietų. Žmona pa
sipriešina, bet vyras vėl įtikina, 
kad tai daro savo sveikatai. Po
ra dolerių į tą ar kitą pusę skir
tumo nesudarys.

Baigiasi golfo sezonas, artėja 
žiema. Laikas lazdas nublizgin
ti ir padėti palėpėm Tik “pate- 
rį” žmogelis išsiima iš maišo ir 
lavinasi ant kilimo — bando su 
juo įmušti sviedinuką į stiklinę. 
Pasisekus džiaugiasi, b nepasi
sekus — nervinasi. Nesulaukia 
pavasario, kad vėl galėtų išeiti 
į golfo aikštę. Tai jau pirmas 
ligos ženklas.

Pagaliau ateina pavasaris. Dar 
šalta, dažnai lyja, bet golfinin- 
kas jau skuba “taisyti” sveika
tos. Kad būtų šilčiau, nusineša 
termosą karstos “arbatos” ir 
gurkšniu po gurkšnio tarp sky
lių ją išgeria.

Orui sušilus ir darbovietėje 
diena prailgsta. Golfininkas jau 
nuo pirmadienio skaičiuoja kiek 
darbo valandų liko iki savaitga
lio. O dažnai net kombinuoja iš
trūkti iš darbo, kad galėtų dar 
bent pavakary porą skylučių su
mesti. Deja, ir po viso to užsi
degimo bei sukimo rezultatai ne
gerėja. Galiausiai jis nuspren
džia stoti į klubą. Trejetas šim
tų dolerių — ką tai reiškia? Juk 
sveikata — svarbiausia. Bet pro
blemos didėja. Sumokėjus tiek 
pinigų, reikia juos ir išnaudoti.

KANADOS KARIUOMENĖ
Kanados valdžiai pritrūkus lėšų, 

reikėjo sumažint ar net nubraukti iš
laidas kaikuriems federaciniams pro
jektams ir departamentams. Tai pa
lietė ir kariuomenę. Pastarosios skai
čius sumažėjo beveik 1000 asmenų 
kiekvienais metais per paskutinius 
dešimt metų. Dabar nėra nė 100,000 
karių. Kanada turi mažiau vyrų ka
riuomenėje per capita, negu Norve
gija, kuries kariuomenė yra viena 
silpniausių šiaurės Atlanto Sąjungo
je. Todėl Kanada negalėtų apsigin
ti nuo stiprių priešų kaip Rusija.

Kanados laivyno, aviacijos, ir sau
sumos kariuomenės sujungimas, Įvyk
dytas prieš vienerius metus, daug pa
dėjo valdžiai finansiniu požiūriu. Ka
nados kariuomenei esant tokiai ma
žai, susijungimas Įgalino geriau koor
dinuoti tarnybas ir pasiekti geres
nius rezultatus.

Kanados laivynas turi 25 karo lai
vus ir lėktuvneši. Visa jų veikla yra 
nukreipta prieš povandeninius lai
vus. Mat, rusai turi galingą povan
deninį laivynaą. Tuo atžvilgiu Ka
nados laivynas yra labai gerai pa
ruoštas.

Pėstininkai dideliame kare jau be
veik nereikalingi. Moderniais laikais 
pėstininkai beveik nenaudojami. Tie
sa, amerikiečiai Vietname turi daug 
pėstininkų, bet Kanadai tai netinka, 
nes Kanada neturi kur panaudoti 
pėstininkų.

šiandieną svarbiausias dalykas yra 
kuo greičiau judėti. Aviacija yra to
dėl svarbus Įrankis — lėktuvais ga
lima greitai judėti ir pulti priešą. 
Kanados oro pajėgos yra mažos, 
bet sudaro didžiausią dalį krašto ka
riuomenės. Kanadiečiai lakūnai yra 
vieni geriausių pasaulyje. Neseniai 
Įvyko š. Atlanto Sąjungos kariniai 
manevrai Europoje. Ten Kanados la
kūnai žymiai geriau pasirodė, negu 

. kitų tautų, neišskiriant amerikiečių.
Atominiame kare nereikėtų nei lai

vyno, nei aviacijos, nei pėstininkų — 
nebūtų laiko juos panaudoti. Bet ato
minis karas vargu ar galimas. Papras
tas karas yra galimas, ypač jeigu 
Rusija vartos savo jėgą ateityje taip, 
kaip Čekoslovakijoje. Todėl reikia 
būti pasiruošusiems. Kanados kariuo
menė galėtų būti truputi didesnė, 
bet jokiu būdu nemažesnė.

ALGIS ČEPAS

Jis pradeda žaisti po tris, po ke
turis ar net po penkis kartus 
savaitėje. Vargšas — jau visiš
kas ligonis! Grįžęs namo vis aiš
kina žmonai, esą, jeigu bent vie
ną dieną praleis be golfo, ne tik 
sugadins formą, bet ir savo gy
venimą penkiais metais sutrum
pins.

Ligonio šeimai nebeliko jo
kios vilties. Vaikai tėvą pama
to tik retkarčiais. Grįžta iš aikš
tės pavargęs ir skuba į lovą — 
juk rytoj vėl reikės žaisti. Ki
taip negalima. Ką gi draugai pa
sakys? šeima liko antroje vieto
je. Vaikai, nebejausdami tėvo 
autoriteto, pradeda peranksti sa
varankiškai tvarkytis. Šeimos 
santykiai payra. Be to, susidaro 
nemažai problemų, šeima, gy
vendama toliau nuo miesto cent
ro, negali nuvažiuoti ne tik ap
sipirkti, bet ir sekmadieniais į 
bažnyčią. Nėra laiko nuvežti 
vaikus į šeštadieninę mokyklą, 
jaunimo susirinkimus bei paren
gimus. Vaikai jieško pramogų 
gatvėse. Pats golfininkas jaučia
si pervargęs, neturi noro eiti į 
kultūrinius parengimus. Atsiran
da ir finansinės problemos: rei
kia naujų lazdų. Aišku, kilimas 
ar šaldytuvas turės palaukti. Bet 
dar to neužtenka. Atėję golfo 
aikštėn draugai kerta lažybų kas 
geriausiai sužais tą skylę, žino
ma, norėdami pasirodyti turtin
gi, nepasitenkina “kvoteriu” ar 
“pusdoleriu”, bet kerta iš dole
rio ar daugiau. Apėjęs aikštę 
du kartu, prastesnis žaidėjas ge
rokai įsiskolina draugams. No
rėdamas pasidaryti geresniu, 
pradeda imti pamokas pas pro- 
fesįįonalą. Kainuoja po penkis 
ar daugiau dolerių už pamoką. 
O vienos pamokos neužtenka — 
reikia bent dešimties...

Ir taip pamažu žmogus pasi
daro golfo vergu. Nervai visai 
payra, širdis iš nuovargio prade
da nelygiai plakti, raumenys su
silpnėja.

Sportas yra naudingas ir rei
kalingas, kol laikomasi saiko. 
Kai žaidimas tampa azartu, žmo
gų padaro ligoniu. Tada kenčia 
jis, kenčia ir šeima.

Almis Kuolas

Spalvos
Jei aš būčiau
Balta,
Aš būčiau 
Pradžia.
Jei aš būčiau
Mėlyna, 
Aš būčiau
Pievutė angelams.
Jei aš būčiau
Raudona, 
Aš būčiau
Kraujas, mano brolių pralietas
Kare.
Jei aš būčiau
Geltona, 
Aš būčiau
Saulė, kuri pasaulį šildo
Savais spinduliais.
Jei aš būčiau
Ruda, 
Aš būčiau
Ta žemė, kurioj mano seneliai
Sėjo savo rugius.
Jei aš būčiau
Juoda,
Aš būčiau
Galas — visko pabaiga.

GRAŽINA MAČIONYTĖ
(“Pirmyn Jaunime”)

Tautinėje skautų stovykloje 
gairė

praėjusią vasarą premiją laimėjusi

Buenos Aires SI_A medžiotojų tradicinėj vakarienėj išrinktos lietu
vaitės gražuolės. Viduryje karalaitė — teisių fakulteto studentė 
Zuzana Agelaitė, kairėj — Ona Balčiūnaitė, dešinėj — Ada Rama-
nauskaitė, karalaitės palydovės. Nuotr. Pr. Ožinsko.

Viskas užsimiršta?-Netiesa?
Nuotrupos iš penktosios skaučių tautinės stovyklos

Pradedant žiemos veiklą, min
tys krypsta į besibaigiančius L. 
S. S. jubilėjinius metus, į tiems 
metams atžymėti turėtas iškil
mes ir viso to kulminacinį taš
ką — penktąją tautinę stovyklą.

Dėl tuo metu įvykusio pašto 
streiko tautinė stovykla mažai 
tebuvo kanadiškoje spaudoje ap
rašyta. Turbūt mažai kam ži
noma, kad Skaučių Seserijos sto
vykla, nors ir buvo netoli Bro
lijos stovyklos, bet tvarkėsi vi
siškai atskirai. Ji turėjo atski
ras programas, dalį atskirų lau
žų ir rajonai skirtingai vadino
si*. Brolijos rajonai buvo pasi
vadinę Lietuvos pilių vardais, o 
Seserijos — Lietuvos sričių pa
vadinimais.

Kanados rajonui teko Augštai- 
tijos vardas. Vyresnės vadovės 
buvo patenkintos, nes visos buvo 
kilusios iš Augštaitijos. Rajono 
vadeive buvo paskirta s. D. Gu- 
tauskienė, Hamiltono “Širvin
tos” tuntininkė ir Kanados ra
jono vadeivės pavaduotoja; s. L. 
Gvildienė, Toronto “Šatrijos” 
tuntininkė — pavaduotoja; s. D. 
Keršienė — komendante. Mont- 
realio “Baltijos” tuntininkė rū
pinosi programų pravedimu. 
Antrą savaitę vadeivę pavadavo 
Niagaros pusiasalio vietininkė s. 
M. Gverzdienė. Susilaukta ir 
viešnių skautininkių I. Gražytės 
ir I. Lukoševičienės iš Montrea- 
lio.

Su dideliu susidomėjimu jau
nosios kartos vyr. skautės, bū
simos vadovės, klausėsi sesės 
Ilonos paskleistų minčių. Buvo 
pateiktas klausimas, ar jos no
rėtų eiti vyresnės kartos išmin
tu taku, kur kaikuriais atvejais 
buvo kreipiama daugiau dėme
sio į formą ir išorę, o mažiau — 
į merginos, kaip individo, vys
tymąsi? Buvo įvairių nuomonių 
ir įdomių.pasisakymų. Augštai
tijos rajono vadija apgailestauja, 
kad negalėjo pakviesti pašneke
siams v. s. I. Lukoševičienės ir 
ns. s. Ignės., kurios, be abejonės, 
būtų palikusios gražių prisimi
nimų jaunų vadovių širdyse.

Susilaukėme nemažai lanky
tojų iš Toronto bei Hamiltono; 
skautininkės kurios negalėjo sto
vyklauti, nors savaitgaliui at
vyko.

Kadangi vyresnių vadovių, pa
lyginus su kitais rajonais,* ne
buvo daug, tai buvome laimin
gos teikiama rež. E. Kudabienės 
pagalba. Ji, per dieną šeiminin
kavusi stovyklos virtuvėje, dar 
surasdavo laiko ir padėdavo pa
ruošti pasirodymus, kurie jos dė
ka buvo originalesni ir Įdo
mesni.

Kiekviena diena stovykloje tu
rėjo savo paskirtį. Be to, po 
vieną dieną buvo skirta kiekvie
nam rajonui — jų pasirody
mams visai stovyklai. Augštaiti
jos rajonas jau iš anksto buvo 
pasiskirstęs uždaviniais ir, kiek 
galima, pasiruošė, todėl mūsų 
diena praėjo gerai ir planingai 
Visa stovykla buvo supažindinta 
su Augštaitijos geografija, isto
rija, menu, muzika .ir literatū
ra, sudarant montažą, paįvairin
tą literatūros kūriniais — ištrau
komis, dainomis, šokiais. Vakari
niai tos dienos laužo pasirody
mai irgi buvo gerai paruošti. Iš
trauka iš B. Sruogos “Milžino 

paunksmės” paliko nepaprastai 
gilų įspūdį. Atliko Hamiltono 
“Širvintos” tunto skautės.

Augštaitijos rajonas savo iš
orine išvaizda būtų žymiai dau
giau išryškėjęs, jeigu būtume tu
rėjusios tokią gražią ir erdvią 
vietą, kaip mūsų broliai kanadie
čiai. Visdėlto buvo gerai pasi
ruošta. Turėjome Toronto skau
čių padarytus puikius vartus, 
Hamiltono vyr. sk. Aldonos Mar
kov ir dukters Ramunės nepa
prastai gražią koplytėlę, Mont- 
realio skaučių paruoštą Lietuvos 
žemėlapį, keletą Lietuvos mies
to herbų, turtingą parodos pala
pinę ir dar kitokių papuošimų. 
Tačiau buvom labai susikimšu
sios. Palapinės buvo pastatytos 
viena šalia kitos, net rikiuotei 
aikštės neturėjome — naudojo
mės bendra aikšte. Dėlto visi tie 
mūsų įrengimai neišryškėjo, o 
Augštaitijos rajono gairė, nors 
ir plevėsavo palapinių mieste, 
bet mažai kas ją tematė. O tik
rai buvo graži! Negalima nepa
minėti ir pagrindinių skaučių 
stovyklos vartų, kurių tęsinį su
darė dalyvaujančių stovykloje 
vietovių gairių alėja. Matėsi gai
rės net iš Anglijos, Australijos 
— gal apie 30. Ir visos buvo 
specialiai tam tikslui paruoštos. 
Baigiantis stovyklai, buvo ski
riama premija už skautiškiausią, 
lietuviškiausią ir kitus reikala
vimus atitinkančią gairę. Pirmą 
premiją laimėjo Augštaitijos ra
jono Hamiltono “Širvintos” tun
to gairė. Džiaugėsi visa Kanada, 
o daugiausia hamiltonietės, ku
rios, be abejonės, yra dėkingos 
vyr. skautėm Aldonai ir Rūtai 
Volungytėms, kurios ne tik ją, 
bet ir Augštaitijos gairę pasiuvo.

Sakoma, laikui bėgant viskas 
užsimiršta. Netiesa — neviskas. 
Nebeprisimenu tos karštos sau
lės, prakaito skonio ant lūpų, 
dulkių, nuvargusių kojų, uodų 
spiečių, bet akyse aiškiai stovi 
sukaktuvinės dienos paradas, 

-kuriame jaunimas žygiavo sau
lės kaitroje ir rikiuotės galo ne
simatė. Prisimenu didžiulius lau
žus, kur gal neviskas buvo įma
noma išgirsti ir pamatyti, bet 
aplink spietėsi minios jaunų 
veidų, suvažiavusių iš visų šio 
žemyno pakampių. Visi jungėsi 
Į bendrą lietuvišką dainą.

Panašūs prisiminimai liks ir 
kiekvienoje jaunoje širdyje. 
Liks gyvas jausmas, kad nesi 
viena, bet dalelė išsiblaškiusios, 
stiprios organizacijos, kurios na
rius riša šūkis: Dievui, tėvynei, 
artimui. Dalyvė

Nuotykiai 
sekmadienio 

išvykoje
S. m. rugsėjo 29 dieną dauguma 

Toronto ateitininku moksleiviu išvy
ko Į Greenwood Conservation Park 
netoli Toronto. Iškyla buvo suorga
nizuota Toronto ateitininkų vadovy
bės. Dauguma važiavo autobusu, kai- 
kurios šeimos automobiliais.

Atvykę visi berniukai kibome Į fut
bolą. Pradžioje ir dalis mergaičių pri
sijungė prie mūsų, bet po kelių mi
nučių jos kapituliavo ir dingo iš 
plačių futbolo laukų.

Tėvai irgi nebuvo nuskriausti. Jie 
suorganizavo kvadratą ir kaip jie žai
dė! Vieniems akinius sudaužė, ki
tiems kojas pamuše, bet visi gyvi iš
liko.

Kai atėjo pietų laikas, visi subėgo
me tvarkyti šeimininkių skaniai iš
keptų dešrelių. Pasisotinę vėl rin
komės prie futbolo. Dūkom, griovom, 
kėlėmės ir vėl bėgom, bet nepavar
go™.

šalia to, buvo organizuojami kiti 
žaidimai, kaip lenktynės valgyme ir 
kiti.

Mano manymu tai buvo labai vy
kusi diena ne tik jaunimui, bet ir 
tėvams. Ir lietus palaukė, kol grįžom 
i namus. Visų veidai švietė pasiten
kinimu, kad vienas ir gal paskutinis 
rudens sekmadienis buvo taip sma
giai praleistas.

VYTAUTAS ABROMAITIS

Profesorius aiškina studen
tams, kad klaidos žodžiuose ne
pateisinamos, nes, jei abejoji, 
gali pasitikrinti žodyne.

— Bet aš niekada neabejoju, 
— atsakė studentas.

“Tai ir pakliuvai”, pagalvo
jau sau besėdėdama sociologi
jos paskaitoje Toronto universi
tete. Klasė susidaro iš penkių 
šimtų mokinių. Ką tas mokytas 
žmogus ten priekyje ant scenos 
atsistojęs prie mikrofono kalbė
jo, nė nesupratau. Apsidairiau
— ar aš tik viena tokia nepro
tinga čia atsiradau? Pusė moki
nių snaudžia, o maža dalelė sku
biai rašo į savo sąsiuvinius kiek
vieną profesoriaus žodį, bijoda
mi ką nors praleisti. Aš prisi
dėjau prie šios grupelės ir kar
tu su jais rašiau viską — datas, 
istorijas, juokus ir pastabas be- 
miegantiems... viską. Juk būtų 
baisu ką nors praleisti, gal čia 
viskas svarbu — per egzaminą 
gali paklausti ko tik nori ir pa
tikrinti, ar atidžiai per paskai
tą klausei. Taigi, būtų mirtina 
nuodėmė ką nors praleisti.

Pro hippių būrį
Po valandos mus paleido. Ir 

išdūmė masė pro duris, išsiskirs
tė į visas puses. Viena dalis pa
sileido į kafeteri jų pusę, o kita
— pasuko per parką į sekančios 
paskaitos pusę. Tik dešimt mi
nučių laiko pereit per parką, 
dvi su dideliu judėjimu gatves 
iki pastato kitoje pusėje aikštės, 
kur bus sekanti paskaita. Per
ėjau pirmąją gatvę laimingai. 
Dabar einu per parką, čia dėme
sį atkreipia ratu susėdę vadina
mieji “hippies”. Iš kito miesto 
atvažiavusi retai gali juos taip 
iš arti ir tokiame dideliame bū
ryje stebėti, tai ir sustoju pa- 
spoksot išverstom akim. Jie niū
niuoja, linguoja — taip keista, 
Įdomu, o laikrodis muša, sekun
dės bėga nesustabdomai ir turi 
prisiverst atsitraukt nuo šių re
tai matytų išdarinėjimų ir lėkt 
toliau per lauką iki antrosios 
gatvės, čia vienoje pusėje ne
daug automobilių, tai nedrąsiai 
iškiši koją ir jau pasiruošus 
dumti per visą gatvę, bet švie
sa pasikeičia ir staiga iš abiejų 
pusių atzvimbia pulkas mašinų. 
Pakliuvusi kuo greičiausiai sto
ji ant baltos linijos vidury gat
vės ir prispaudus glėbį knygų 
lauki, kol visos jos pralėks ir 
vėl laimingai galėsi tęsti savo 
kelionę. O tas laikrodis vis mu
ša... Pagaliau atsiranda tar
pas ir sprunki Į kitą gatvės pu
sę. Perbėgi per lauką ir atsi
randi prie klasės durų.

Barzdotas profesorius
Visi jau susėdę kėdėse, kurios 

yra atsuktos Į durų pusę, čia 
maža klasė — apie dvidešimt 
mokinių, kurie bando suprasti 
prancūzų kalba aiškinamas gra
matikos taisykles ir literatūrą. 
Nedrąsiai pradarau duris ir pa
raudus nuslenku savo vieton, ži
nodama, kad sutrukdžiau taip 
atidžiai besiklausančius. Profe
sorius — barzdotas, su sanda- 
liais, toliau tęsia savo pertrauk
tą pamoką. Lengva masinėje kla
sėje. Ten gali bent nepastebėta 
Įsmukt Į klasę. Netaip lengva 
čia. Mažoje klasėje profesorius 
visus pažįsta ir pavėlavusį jis 
klausinėja visko. Tokia ir buvo 
mano dalia šį kartą. Pavėlavus 
atsisėdau savo vieton — arti
miausion tuščion kėdėn kampe, 
atsidariau savo sąsiuvinį ir pra
dėjau rašyti viską, kaip įprasta. 
Tik staiga man taikytas klausi
mas! Kažkaip susigaudžiau ir at
sakiau, atrodo, teisingai. Grįžau 
prie rašymo, tik dar giliau su
siriečiau kėdėje. Ir tai netaip 
jau lengva. Viskas aiškinama 
prancūziškai, čia jau nebe gim
nazija, kur mokytoja, pamačiu
si, kad nelabai supranti, paima 
ir išaiškina viską pamažu. Čia, 
jei nesupranti, tai susirask mo
kinį, kuris jau perėjęs tavo kur
są, arba melskis, kad turėtum 
laimės pagauti profesorių, kuris 
tau atiduos kelias minutės savo 
laiko. Pirmokui netaip lengva to 
paties kurso draugą rasti, o dar 
sunkiau susirasti antro . kurso 
studentą. Be to, reikia daug 
drąsos net priartėt prie jų. Taip 
ir sėdžiu vos spėdama viską nu
sirašyti. Sąsiuvinys prikreivezo- 
tas, žodžiai išbraukyti, kableliai 
ne ten sudėti, prancūziški ženk
lai kaikur praleisti... Vakare 
grįžusi žinau, kad ir vėl turėsiu 
pusę laiko praleisti vartydama 
angliškai prancūzišką žodyną. 
Pagalvoju apie draugus, kurie 
ima ne vieną, o kelias kalbas, ir 
linksmiau pasidaro, kad vistiek 
esu laimingesnė — nors tiek 
mažiau darbo.

Viskas maišosi
Pabaigusi prancūzų kalbos 

namų darbą imuosi tolimesnio 
darbo. Visas glėbys knygų gu
li prie lovos, dar neperskaity
tos, o reikia žinoti kas jose pa
rašyta jau poryt... Jau vėlu. 
Skaitau, skaitau ... Akys prade
da merktis. Anglų kalbos pa
mokos maišosi su prancūzų gra
matikos taisyklėmis, psichologi
jos principai kažkaip pereina į 
sociologijas klausimo svarstymą, 
dar prisideda iš antropologijos 
kurso Darvino teorijos nagrinė
jimas ir išeina gražus miglotas 
sapnas — formulės, teorijos, 
pavyzdžiai viskas tik maišosi, 
maišosi... Pamirštu net ir švie
są užgesinti. Draugė, gyvenanti 
tame pačiame kambaryje, grįžu

si iš bibliotekos paima knygas, 
gražiai jas sustato ant lentynos, 
užgesina šviesą ir, pati atsidu
susi, užmiega, žinodama, kad 
kada nors ir aš jai tuo pačiu 
atsilyginsiu.

Laikrodžio skambutis ir abiem 
laikas keltis. Jei dabar nesikel
si, negausi pusryčių, o vakar 
dienos pietūs buvo apie penk
tą valandą. Tai abi pamažu ke
liamės iš lovos ir skubam pri
sikimšti, kad neišvirstume iš ko
jų iki sekančio valgio pirmą va
landą. Grįžusios į kambarį pa
siimam savo knygas ir atsisvei
kinam. Vėl susitiksim pusvalan
džiui per pietus penktą valan
dą. Po to viena mūsų studijuos 
savo kambaryje, o kita — bib
liotekoje.

Vilioja komunistai...
Kai išeinu iš bendrabučio, 

mane pasitinka universiteto gy
venimas visu savo įvairumu. Vi
si su knygomis po pažastimi 
skuba į savo klases. Kur-nė-kur 
matytas veidas praeidamas ne
aiškiai sumurma “Labas rytas”. 
Ant kampo stovi studentas su 
atspausdintais lapais ir ragina 
visus prisijungti prie universi
teto komunistų klubo. Kitas vi
lioja pas socialistus, pas libera
lus ar konservatorius. Trečias 
demonstruoja prieš kažką. Kar
tais pagalvoju, gal reiktų prisi
jungti prie radikalios grupės ir 
pamėginti suprasti, kodėl jie 
taip galvoja. Kartais noriu, jiems 
pasakyti, ką aš galvoju, bet bi
jau, nes esu tik pirmų metų stu
dentė ir nemoku dar jiems grei
tai atsikirsti, o jie jau profesi-

Romualdo Astrausko kūryba
Skulptoriaus Romualdo Ast

rausko kūrinių paroda buvo su
rengta Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėje š.m. spalio 4-6 die
nomis. Jaunasis menininkas jau 
turi nemažą pasisekimą tarpe 
svetimtaučių, ypač kanadiečių 
— dažnai dalyvauja jų parodo
se. Įeinant į salę, susidarė ap
gaulingas vaizdas — atrodė, kad 
kūrinių skaičius yra mažas, ir 
išdėstyti pavyzdžiai atokiai vie
nas nuo kito. Mesdamas akį į 
vieną, kitą paveikslą arba skulp
tūrą, svečias jau susidaro nuo
monę ir ima pasakoti, kad paro
da gera arba nieko neverta. Ar
gi toks greitas žvilgsnis gali su
formuluoti pagrįstą nuomonę? 
Lengva pasakyti — patinka ar 
ne, bet ar gali paaiškinti kodėl 
ir pateikti argumentus?

R. Astrausko parodos lygis 
neturi būti sprendžiamas pagal 
kūrinių skaičių. Jo sugebėjimas 
neturi būti matuojamas pagal 
praėjusių tradicijų mastą. Me
nininko pajėgumas turi būti 
įvertintas šios eros meno ribose, 
jis nėra nei tradicijų, nei kla
sikinių formų sekėjas ir nesi
stengia kruopščiai atvaizduoti 
realybę ir ją patobulinti arba 
ironiškai, satyriškai išreikšti. Jis 
nesigilina į plakatinį meną, ku
ris yra labai populiarus šiomis 
dienomis tarp “pop art” arba 
“psychedelic” krypties tapytojų. 
Nepaneigdamas nei vienų, nei 
kitų pažiūrų Astrauskas savo kū
rybą išreiškia įdomiuose ir kar
tais net labai originaliuose pa
veiksluose. Savotiškas buvo net 
ir paveikslų sukabinimas salė
je — juo tolyn į vidų, juo ge
resni ir stipresni kūriniai. Jų 
spalvos šiltos,. patrauklios: že
mės tonai — rudi, gelsvi arba 
net rausvi ir mėlyni, turtingi ir 
skoningai atrinkti. Gal tą malo
nų efektą sudaro ir paveikslų 
išorinis užbaigimas, tai yra už- 
lakavimas arba storas “užfiksa
vimas”, kuris duoda tvarkingą 
švarų užbaigimą drobei ir pa
ryškina kūrinio idėją.

Astrauskas, nors dar jaunas, 
nesistengia meno oficialiai stu
dijuoti, nes bijo pagadinti savo 
natūralų kūrybinį talentą arba 
jį paveikti svetima įtaka. Iš šios 
ir kitų parodų matosi, kad or
ganizuoto mokslo stoka nėra 
skandalingai ryški, tačiau, kol 
skulptorius dar nėra susidaręs 
savito veido, nebūtų klaida pa
studijuoti meno estetines tai
sykles, praplėsti savo akiratį ir 
suprasti, ką kūryboje atmesti ir 
ką inkorporuoti. (Kaikurių jau
nųjų dailininkų pažiūra, esą me
no studijos žalingos talento bei 
originalumo išugdymui, yra klai
dinga. Kaip muzikas be studijų 
netampa didžiu muziku, taip ir 
dailininkas be tvirtų pagrindų 
negali išugdyti savo talento^ 
Jam gresia pavojus likti sava- 
moksliu-mėgeju. Be platesnio 
mokslo dailininkas lieka siauras 
savo idėjose ir formose. Red.).

Tarp šešiolikos paveikslų dau
giausia figūnioja pavieniai as
menys arba jų grupės. Astraus
kas dažniausiai abstrakčiai, bet 
aiškiom linijom vaizduoja žmo
gų. Pas jį detalių nėra, bet jei 
jos kur atsiranda, tai visuomet 
netikėtoj vietoj, pavyzdžiui ne 
veido bruožuose, bet kelnių su
lenkime. Paveikslai nėra dide
lio formato ir juo mažesni, juo 
originalesni. Metalinėse suvirin
tose skulptūrose taip pat žmo
giškas pavidalas pasikartoja, 
nors čia pirmą rietą užima 

jonalai. Taip ir praeinu nieko 
nesakiusi.

Pamatau daug įvairių žmo
nių, išgirstu daug įvairių min
čių, kurių kartais nesuprantu, 
pasijuntu pasimetusi arba din
gusi masėje, bandau daug ko iš
mokti ir vis prisimenu, kad čia 
tik pradžia, tik pirmieji žings
niai universitete... Gabija

Gana stovyklauti, reikia studi
juoti. Nuotr. S. Dabkaus

paukščiai — žvirbliai, antys, gai
dys, sparnuotas žmogus,' pava
dintas “Icarus ’67”, arba plie
ninės gėlės, kylančios iš įvairią 
vazų.

Nors Astrausko kūryboje ne
matyti tikro avangardizmo, vie
tomis yra aiškių naujovių (chi- 
quita banana, coca-cola etiketė): 
vinys, medžio gabalai, skardinės 
arba net metalai ant drobės. 
Astrausko kūriniai labai tiktų 
krautuvių aplinkoje arba kam
barių papuošimo reikalams. Kai
kurių idėjų kartojimas kelia 
klausimą,, ar netrūksta kvėpi
mo? Sunku pasakyti iš kur idė
jos Romualdui Astrauskui atsi
randa — iš vidinių šaltinių ar 
iš artimų draugų, bet nesunku 
pastebėti*, kad jos yra interpre
tuotos savarankiškai.

Laima Švėgždaitė

Šv. Rašto papildymai
Šv. Rašte ir Dešimtyje Dievo 

įsakymų pasakyta: “Gerbk savo 
tėvą ir motiną”. Sovietuose pri
dedama: “kol jie darbingi”. Pa
sakyta “nevok”, o sovietijoj pri
dedamas paklausimas: “O kaip 
tada gyventi?”

Ideali mergaitė
Dažai nekrinta nuo veidų, 
Jos akys tyros kaip vanduo, 
Saulėje spindi daug ilgų plaukų 
Jinai — kaip undinė iš bangų.

Jos rūbų skonis gan puikus, 
Jos būdas — visiem malonus. 
Rimta ji ir linksma — 
Tai mano ideali Ona.

Manoji Ona atvira —
Ji nėra melų pilna.
Kai viskas vyksta atbulai, 
Mane ramina maloniai.

Jinai — nebūtinai graži, 
Bet turi būti patraukli. 
Ji gali būti paprasta, 
Bet alsuojanti drąsa.

EUGENIJUS GIRDAUSKAS

Argentinoje garsėjanti jauna 
dainininkė sol. Zuzana Valad-
kaitė mielai dalyvauja lietuvių 
kultūrinių parengimų programo
se. Čia matome ją SLA Dr. Vin
co Kudirkos namų scenoje dai
nuojant K. Binkio — V. Jokubė- 
no "Gėlės iš Šieno".

Nuotr. Pr. Oitnsko



Stovi linksmas kareivėlis,
• Kareivėlis

Eina jis sargybą, 
O per petį šautuvėlis

Oi, drąsus tas kareivėlis, 
Jis ketina jotiPapuošta širdis

Išmintu parko takeliu strak- tės draugės eina tylios, kartas 
sėjo dvi mokinukės. nuo karto pasilenkia, pakelia

— Gintare, bėkim pakalnėn, spalvotus lapus ir įdeda kny-
bus greičiau. gon. Daina eina nerami. Kumš-

Gintarė stabtelėjo, greitai su- teli Gintarei alkūne, o ji tik nu
graibė kažką čežančio 1......................
tvirtai sugniaužė saujo;

—Bėkim, kas greičio
maži kamuoliukai ritosi nuo par
ko kalvos, kuri skyrė dvi di
džiules gatves.

— Aš pirma, — uždususi šau
kė Daina ir laukė atbėgančios 
draugės. — Gintarė lėtais žings
niais prisiartino prie gatvės.

— Gintare, ką tu gniauži taip 
tvirtai saujoje?

— Dovaną gavau gimtadie
niui!

— Parodyk! — Lėtai atgniau- 
žia pirštus vieną po kito, lyg 
bijodama, kad nepabėgtų.

— Koks blizgėjimas, kaip gra
žiai kampuoti raudoni karoliu
kai! — Daina, suspaudusi karo
liuką, pakelia augstyn.

— Kodėl nenešioji? Tau taip 
tiktų, Gintare, prie sijonėlio. Ir 
su kokiu nepaprastu kryželiu!

— Dainute, čia ne karoliai, 
čia Rožinis, mano širdies papuo
šalas, — sakė mamytė.

— Tu tiki karoliukus? — 
Daina šypsosi, lyg norėdama pa
erzinti ir Įskaudinti mažąją drau
ge-

Gintarė nesišypso; paėmusi 
kryželi, prideda prie lūpų ir 
vėl sugniaužia saujoje. Mazame-

Rudenėli
Rudenėli, riidenėli,
Mesk į mano prijuostėlę 
Nuo šakutės obuolių — 
Jų pasiekti negaliu.
Bus tėtušiui ir mamytei,
Bus brolukui ir lėlytei, 
O kas liks, sugraušiu aš, 
Kaip pelytė trakš-trakš-trakš.
Rudenėli, rudenėli,
Pažiūrėk i prijuostėlę — 
Kur pradingo obuoliai?
— Aš suvalgiau juos gardžiai.

— Gintare, kodėl Tau ta do- 
Du vana taip brangi?

— Mano mamytė sunkiai ser
ga. Ji man nupirko tą Rožinį ir 
prašė šį spalio mėnesį melstis 
už ją į Mariją. Daina, Marija la
bai myli vaikučius, kurie kalba 
Rožinį. Kalbėk kasdien jį su ma
nim, Marija ir tavo mamytei pa
dės. <

— Parodyk dar kartą savo 
Rožinį, — prašė Daina. — Leisk 
man šį vakarą parsinešti namo. 
Mamai nerodysiu, ji neatims.

Gintarė bijojo skolinti, nes 
žinojo, kad Dainos mamytė ne
mėgsta, kai Daina meldžiasi.

— Bet Marija padės — ji taip 
nori to Rožinio, to širdies pa
puošalo. Duosiu jai, — galvojo 
Gintarė...

— Imk ir saugok, tik rytoj 
atnešk man į mokyklą.

— Ačiū, Gintare, tu tikrai 
myli Mariją. Aš irgi nusipirksiu 
tokį ir mes abi kalbėsime Ro
žinį, kad Marija globotų mūsų 
mamytes.

Gatvių sankryžoj išsiskyrė 
draugės ir išnyko žmonių minio
je, abi pilnos džiaugsmo papuoš
tose širdyse...

Saulenė

Prinoko vaisiai
Prinoko aukso kriaušės, 
Paraudo obuoliai, 
Eime į sodą jų pagraužti 
Saulutė kviečia ten linksmai.
Turtingas rudenėlis 
Bėgioja takeliu — 
Laikykit pintinėlę - 
Įmesiu obuolių.
Tik tų, kurie prinoko — 
Sultingų ir saldžių!
Ant kriaušės sako špokas — 
Palik ir man gardžių.

Sekmadienio popietė
Kai tėveliai sugrįžo namo 

Onutė papasakojo, kaip pralei
do sekmadienio popietę ir baig
dama pridūrė: “Tuos surinktus 
lapelius aš parodysiu vėliau, kai 
jie išdžius.”

Už savaitės Onutė pažiūrėjo 
i lapelius. Jie buvo išdžiūvę, 
lankstūs ir beveik nepakeitę 
spalvos. Juos buvo galima kar
pyti žirklutėmis, klijuoti ant po
pieriaus ir ką nors iš jų sukurti. 
“Tėveliai, tik pažiūrėkite, ką aš 
padariau iš sudžiovintų lape
lių!” Ji laikė rankoje keletą pa
veikslėlių. Tėveliai stebėjosi jos 
sumanumu, o Margiukas iš 
iš džiaugsmo net sulojo.

(Pamėginkite ir jūs, vaikučiai, 
ką nors padaryti iš lapų. O jų 
tiek daug aplinkui jus!)

A. Abromartienė

Onutės tėveliai išvažiavo i 
svečius. Likusi namuose viena 
ji nenuobodžiavo. Atidžiai skai
tė Margiukui pasakų knygutę, 
o kai jis pradėjo nerimauti, šūk
telėjo: “Margink, dabar eime į 
kiemą pažaisti, pašokinėti po 

, lapus! Matai kaip gražu lauke!” 
To tik ir laukė Margiukas. Pir
mas spruko pro duris į kiemą. 
Ir iš tikrųjų saulėta rudens die
na buvo graži, medžių lapai puo
šėsi įvairiausiomis spalvomis, o 
po orą skraidė voratinkliai. Onu
tė su Margiuku linksmi žaidė 
net sušilę. O kiek buvo juoko, 
kai Margiukas, nesurasdamas už 
medžio pasislėpusios draugės, iš 
pykčio garsiai lojo.'Staiga, vė
jeliui pūstelėjus, ant Onutės 
delno nusileido keli medžių la
pai. Ji ilgai žiūrėjo į juos Įbe
dusi akis ir nenorėjo su jais 
atsiskirti. “Ei Margiuk,” — pra
bilo ji, — “tik pažiūrėk, kokie 
jie įdomūs: išraizgyti rudais siū
leliais, lyg peteliškės sparneliai. 
O kiek jų daug ir įvairių!” 
Kraipė galvą ir Margiukas, žiū
rėdamas į juos. “Žinai ką aš 
sugalvojau?” — tarė Onutė. 
“Pasirinksiu jų daugiau ir su- t 
džiovinsiu tarp knygos lapų, o 
vėliau ką nors iš jų padarysiu. 
Jau dabar ant mano delno tupi 
paukštelis iš tų dviejų liepos me
džio lapų. Tik pažiūrėk!” Kaip 
suplanavo taip ir padarė. Neuž
ilgo lapeliai atsirado knygoje 
tarp lapų.

Štai kas galima padaryti iš 
medžio lapų!

Vilnius - Lietuvos sostinė
Vilnius yra Lietuvos sostinė.

Legenda sako, kad Vilnių įkū
rė Didysis Lietuvos kunigaikš
tis Gediminas maždaug prieš 
600 metų. Vieną kartą medžiok

lėje jis naktį sapnavo staugian
tį vilką, bet nežinojo ką tai 
reiškė. Jam sapną išaiškino žy
nys Krivaitis. Jis sakė, kad Ge
diminas turės pastatyti didelį 
miestą, kurio garsas skambės vi
same pasaulyje. Gediminas taip 
ir padarė. Pirma pastatė pilį, o 
tada — miestą. Per miestą teka 
dvi upės: Neris ir jos intakas 
Vilnelė, čia pat matyti Pane
rių kalnai, kur Gediminas sap
navo vilką. Nuo kalnų matyti 
visas Vilniaus miestas, čia yra 
daug gražių bažnyčių, vienuoly
nų, universiteto rūmai ir kitų 
gražių pastatų, čia yra Aušros 
Vartai su stebuklingu Marijos 
paveikslu. Gražiosios bažnyčios 
yra: katedra, kur palaidotas Vy
tautas Didysis, Sv. Petro ir Po
vilo bažnyčia, Sv. Onos, Sv. Ka
zimiero, Sv. Teresės ir daug ki
tų. Vilniuje kurį laiką gyveno 
ir mirė Lietuvos karalaitis šv. 
Kazimieras. Vilniuje jis yra ir 
palaidotas, čia 1918 m. vasario 
16 d. paskelbta Lietuvos nepri-

Si diena yra labai 
svarbi, kas metai švenčiama kaip 
Tautos šventė. Dabar Lietuva 

komunistų.

iu Vilniumi.
las, Hamilton

Ten, kur teka Nemunėlis — 
Lietuvos vaduoti!

J. Narūne

Lietuvių mokykla
Daugelis tėvų mano, kad mes 

einam į lietuvių mokyklą tik 
išmokti skaityti ir rašyti lietu
viškai, truputį istorijos ir geo
grafijos. Bet tai netiesa. Mes 
daug daugiau išmokstam lietu
vių mokykloj: pažinti savąjį 
kraštą, jį mylėti ir gerbti. Mes 
ten gaunam tą norą gerbti mū
sų Lietuvą. Vėliau galime pa
sididžiuodami sakyti: “Aš esu 
lietuvis.”

Silvija šarkaitė

Mano sapnas
Vieną kartą sapnavau, kad 

sėdžiu prie stalo, o aplinkui — 
tarnaitės. Jų rankose visokiau
si gėrimai, kurie man labai pa
tinka. Tarnaitės buvo labai gra
žiai apsirengusios. Aš paprašiau 
vieną jų, kad atneštų man stik
linę pieno. Ji atnešė. Pienas bu
vo labai skanus. Norėjau pra
šyti dar, bet prieš mane išsiri
kiavo gal 10,000 stiklinių pie
no. Aš nebenorėjau daugiau 
gerti ir išėjau į kitą kambarį. 
Ten radau liūtą. Aš norėjau iš
bėgti, bet pamačiau, kad durys 
uždarytos. Supratau, kad nega
lėsiu išeiti. Tada pamačiau, kad 
liūtas yra nesveikas — skauda 
koją. Mačiau, kad jam labai 
skaudėjo. Priėjusi ištraukiau 
rakštį iš jo kojos. Liūto akyse 
mačiau dėkingumą. Mes susi
draugavom — likome gerais 
draugais.

Rasa Vaidilaitė

Kur norėčiau 
gyventi?

Aš norėčiau gyventi prie ty
laus upelio, kad aplink tą upeli 
būtų gražiausias miškas, o tame 
miške — gražių gėlių ir paukš
telių, kurie mokėtų daug daug 
dainelių. Aš turėčiau mažą na
melį prie to upelio su mažu dar
želiu ir ten aš pasodinčiau rau
donų rožių. Tame darželyje bū
tų didelis beržas. Aš norėčiau di
delį beržą i savo darželi paso
dinti, nes mano mamytė visada 
pasakoja, kad Lietuvoje buvo 
daug gražių beržų.

* Lilija Klibingaitytė

Vištelė ir antis
Vieną rytą antelė atėjo pas 

vištelę maldaudama:
— Kva-kva-kva, būk tokia ge

ra, pasaugok mano penkis vai
kučius. Noriu aplankyti tetą. 
Mano mažiukams tai perilga ke
lionė. Aš viena labai greit su
vaikščiosiu.

— Ko-ko-ko, miela antele, nė
ra ko abejoti. Atvesk savo vai
kučius, tegu jie pažaidžia su ma
no cipuliukais. Tu nesirūpink, aš 
juos saugosiu ir globosiu kaip 
savo vaikus.

Neužilgo antelė atvedė į eilę 
išsirikiavusius kvaksinčius an
čiukus — kva-kva-kva. Viščiu
kai kraipė galveles ir stebėjo 
juos nuo kojų iki galvos. Jie 
buvo maži, apaugę geltonais pū
keliais, turėjo platų raudoną 
snapą, mažą riestą kakliuką ir 
dėvėjo raudonus plačius batu
kus. Viščiukai pirmi paprašė 
juos pažaisti, šokinėjo linksmai 
drauge, paskui kapstinėjo žemę, 
jieškojo grūdelių ir kirmėlaičių. 
Višta džiaugėsi/kad jos vaiku
čiai taip greit susidraugavo su 
ančiukais. Paskui iš kiemo viš
ta visus nusivedė prie tvenkinio. 
Pažaidę visi nuėjo atsigerti. 
Staiga vienas ančiukas plumpt 
Įšoko Į vandenį. Išsigandusi viš
ta, plasnodama sparnais pradė
jo kudakuoti. Išgirdęs triukšmą, 
atbėgo uždusęs gaidys ir klau
sė kas atsitiko.

— Ančiukas Į vandenį Įkrito, 
prigers, nuskęs, kud-ku-da, kud- 
ku-da, ką dabar daryti, kaip tu
rėsiu pasiteisinti antelei? Tuo 
tarpu į vandenį sušoko kiti ke
turi ančiukai. Jie nenuskendo, 
tik ramiai vienas paskui kitą 
kvaksėdami plaukė i kitą pusę 
tvenkinio, kur juos pasitiko 
grįždama atgal antis.

— Kaip laikotės vaikučiai?
O šie apsupo ją šaukdami kva- 

kva-kva iš džiaugsmo. Tada iš
kėlusi galvą, antelė dėkojo viš
telei:

— Ačiū tau, mieloji vištele, 
už tavo didelį nuoširdumą, kad 
globojai mano vaikučius. Kitą 
kartą aš pasaugosiu tavo, jei tik 
tau reikės.

Kai vištelė atsipeikėjo, gaidys 
prašnibždėjo:

— Matai, vištele, jie tokie 
maži ir jau tokie gudrūs, jau 
moka plaukti. Įdomu kas juos 
išmokė tokių gudrybių? A. Abr.
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KAS DĖJOSI ČIKAGOJE?
Vasaros pabaigoje, įsitraukę į 

PLB seimo ir kitus lietuviškojo 
gyvenimo įvykius, prabėgomis 
skaitėme žinias apie tai, kas dė
josi Čikagoje demokratų suva
žiavimo metu. O buvo tai ne
eilinės politinės riaušės, sukel
tos baltųjų. Anų dienų įvykiai 
vėl grįžta į dėmesio centrų, kai 
ruošiamasi suimtuosius teisti. O 
tų suimtųjų yra net virš 600. 
Ta proga Čikagos viešoji ir kri
minalinė policija, kaltinama bru
talumu, yra paskelbusi išsamų 
pranešimą apie tai, kaip iš tik
rųjų buvo.

Raudonosios rankos vadovau
jamos kaikurios liberalinės kai
rės organizacijos šiom riaušėm 
ruošėsi ištisą pusmetį. Keliuose 
didžiuosiuose Čikagos parkuose 
vasaros metu buvo surengti spe
cialūs kursai, hipių, jipių, per
senusių studentų ir apmokamų 
agentų vadovaujami, kuriuose 
buvo mokoma sabotažo bei gat
vių kovos veiksmų, dirbtinių 
inscenizacijų žurnalistams ir te
levizijai apgauti. Kaip vėliau 
pamatėme, kursai buvo sėkmin
gi, nes riaušių metu tikrai pa
vyko, pavyzdžiui, apgauti naivią 
televiziją, dirbtinai inscenizuo
jant alpimą nuo tariamo smūgio, 
apsilaistymą raudonais dažais ar 
gyvulių krauju, vaizduojant su
žeistą ir t.t.

Vieniems parkuose apmokant 
“kovotojus”, kiti ruošė pačių 
riaušių planus. Jų centre buvo 
masinis užpuolimas demokratų 
suvažiavimo dalyvių, viešbučio 
bei pastatų padegimas. Užpuoli
mo minia turėjo eiti dviem gru
pėm — priekyje — beginkliai 
jaunuoliai, bjauriausiais žodžiais 
ir veiksmais provokuoją polici
ją, už jų. — ginkluotos grupės. 
Jos ir ėjo, naudodamos “gink
lus”, kokius tik žmogaus fanta
zija gali sukurti. Šalia įvairių, 
jau žinomų, buvo ir “naujų”: 
bonkos su žmogaus atmatomis, 
atmieštomis raudonais dažais ar 
gyvulių krauju; bonkos su gy
vais nuodingais vorais, kurių 
Įgėlimas sukelia rimtą ar net 
mirtiną ligą; bulvės - ir teniso 
sviedinėliai, prikišti skutimosi

peiliukų ar vinių; “minosvai
džiai”, šaudą adatomis bei vir
balais, ir daugelis kitų panašių.

Buvo paruošti ir padegimo 
planai. Gaisras turėjo prasidė
ti vieno didelio garažo viduri
niame augšte. Į garažą pirmiau
sia turėjo įeiti skautais apsi
rengę jaunuoliai, kurių tikslas 
buvo patikrinti, ar viskas yra pa
kankamai saugu. Po jų turėjo 
ateiti padegėjai ir padegti auto
mobilius. šis planas nepavyko, 
nes kažkas perspėjo policiją. 
Gaila tik, kad kantrybės netekę 
policininkai ėmė gaudyti “skau
tus” ir sudarė galimybę pabėg
ti tikriesiems padegėjams. Nepa
vyko ir kitas žiaurus planas — 
užnuodyti Čikagos vandentekio 
vandeni LSD ir kitais haliucina
ciją sukeliančiais nuodais. Nuo
dai, beje, buvo Įpilti, tačiau 
piktadariai nežinojo, kad į ge
riamą vandenį normaliai deda
mas chemikalas anuliuoja LSD 
veikimą. Visi veikimo planai bu
vo labai tikslūs. Pavyzdžiui bu
vo paženklinti viešbučio ir kitų 
artimų pastatų koridoriai, vedą 
Į universalines krautuves, kad 
pavojaus atveju piktadariai ga
lėtų greitai pabėgti ir Įsimaišy
ti Į krautuvėse esančią minią. 
Paženklinti ir parengtyje stovė
jo piktadariams žinomi laiveliai 
Mičigano ežere — taip pat gel
bėjimosi priemonė.

Rūpestingas demonstrantų pa
siruošimas ir geri planai galėjo 
pastūmėti Čikagą ir visą Ame
riką Į didžiulę nelaimę. Ir jei
gu tai neįvyko, tai kelių tūkstan
čių Čikagos policininkų ir jų vy
riausio viršininko Čikagos mies
to burmistro R. J. Daley dėka, 
kuris, dalyvaudamas suvažiavi
me ir klausydamas kaikurių de
legatų užgauliojimų, ramiai iš 
salės telefonu vadovavo tvarkos 
atstatymui.

Kur gi eina Amerika? Nejau
gi neatsiras nė vieno drąsaus 
autoriteto, kuris negailestinga 
ranka išrautų su šaknimis tą vi
są hipių, jipių ir kitų raudonųjų 
barzdylų judėjimą ir išgelbėtų 
ne tik Ameriką, bet ir kitus 
kraštus nuo chaoso grėsmės? K.

JUBILĖJINĖ PARODA TORONTE
Jubilėjiniai Lietuvos metai 

eina į pabaigą. Toronto baltie- 
čiai filatelistai ir numizmatikai 
(monetų rinkėjai) ėmėsi inicia
tyvos suorganizuoti didelę pa
rodą Baltijos kraštų 50 metų 
nepriklausomybės atstatymo ir 
pirmųjų ženklų išleidimo jubi- 
lėjui paminėti. Paroda Įvyks 
lapkričio 2-3 dienomis Toronto 
Prisikėlimo parapijos parodų sa
lėje. Oficialus atidarymas, kurį 
atliks Ontario prov. ministeriš 
J. Yaremko, bus lapkričio 2 d., 
12 vai. Lankymo valandos — 
šeštadienį nuo 12 vai. iki 8 v.v., 
sekmadienį — nuo 9.30 iki 6 
v.v. Įėjimas nemokamas.

Šioje parodoje dalyvauja žy
mūs JAV ir Kanados rinkėjai. 
Lietuvos sekcijoje pvz. bus iš
statyta dr. J. Basanavičiaus 
1918 m. rašytas vokas su pir
maisiais ženklais, Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės senovi
niai pinigai, pašto ženklai ir jų 
projektai su autorių autografais*, 
Dariaus ir Girėno skridimo isto
rinė medžiaga, Lietuva 3 olim
piadų nugalėtoja, Lietuvos pi
nigai. medaliai ir daug kitų is
torinių dokumentų. Taipgi Įdo
mios estų, latvių ir generalinė 
sekcijos.

niai vokai ir atvirukai (dail. A. 
Dociaus piešti). Jų bus galima 
gauti parodoje arba užsisakant 
šiuo adresu: “III Baltpex” P. O. 
Box 127, Toronto 19, Ont. Kai
na po 10 et. Visas paprastas ir 
oro paštas, išsiųstas iš parodos, 
bus Kanados pašto Įstaigos spe
cialiai antspauduojamas irašu 
“Baltic States — 1918-1968 — 
III Baltpex-2-3 Nov.” Be to, ant 
laiškų bus uždėtas ir parodos 
antspaudas, šie vokai ateityje 
turės filatelinės vertės, todėl 
pasiųskite jų savo giminėms, bi
čiuliams ir sau patiems. Visa To
ronto ir apylinkių visuomenė yra 
kviečiama šią parodą gausiai 
lankyti bei pasikviesti ir kita
taučius.

Pagamintas medalis
Toronto filatelistų ir numiz

matikų klubas ėmėsi iniciatyvos 
išleisti* Lietuvos 50 metų jubi- 
lėjui atžymėti gražų medali. Tai 
pirmasis Kanados lietuvių meda
lis. Jis yra 40 mm diametro ir 
5 mm storio. Pirmoje pusėje 
vaizduojama skulptoriaus Zika
ro Laisvės statula su įrašu “LI
THUANIA 1918-1968”, antroje 
pusėje — Kanados klevo lapas, 
Gedimino stulpai ir įrašas “TO- 

Yra išleisti specialūs jubilėji- Nukelta į 9-tq puslapį

Margis Dr u g Store
JOHN V. MARGIS. Phm.B

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBE EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNRRIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAZOLE, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAMS

DAIL, JADVYGA PAUKŠTIENĖ
yra išstačius! keliasdešimt savo dar
bų naujausioje parodoje, atidarytoje 
spalio 12 d. Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muzėjuje. Į atidarymą buvo su
sirinkę apie 50 tautiečių. Naujausi 
dailininkės darbai pasižymi abstrak
tiniu ekspresionizmu. Jos paveiks
lams reikia nemažai erdvės, kuria 
Balzeko meno galerija nepasižymi. 
Dail. Paukštienė, kuri meno mokyk
lą yra baigusi Lietuvoje ir vėliau 
kelis metus studijavusi Paryžiuje, už 
savo kūrini pasaulinėje parodoje yra 
gavusi aukso medali, šiuo metu dai
lininkė kūrybai gali skirti tik laisva
laikį — tai kas atlieka nuo darbo 
St. Luke-Presbyterian ligoninėje ir 
šeimos. Prieš 3 metus mirus vyrui, 
jos kasdieniniai rūpesčiai dar labiau 
yra padidėję. Jos paroda truks iki 
spalio 31 d. Lankyti galima kiekvie
ną dieną nuo 1 iki 4.30 v. p.p.
• • •

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJUJE bus kitų Įdomių pa
rodų. Lapkričio 2-15 dienomis čia 
Įvyks pasaulinio garso dailininkų kū
rinių reprodukcijų paroda, kurią ruo
šia daiL V. Ramonis, o lapkričio 16- 
29 dienomis savo kūrinius išstatys 
daiL VL Vaitiekūnas ir A. Petriko- 
nis. Šiame muzėjuje visą lapkričio 
mėnesi kiekvieną penktadienio vaka
rą rengiami lietuviškų kalėdinių pa
puošalų gaminimo kursai, kuriems 
vadovaus papuošalų žinovė Helen 
Pius.
• • ♦

IŠ DAILĖS PASAULIO dar Įdomi 
žinia yra ta, jog mūsų žymaus gra
fiko Viktoro Petravičiaus darbų yra

šė Emilis Skystimas, kuris kažkodėl 
pirmajame kėlinyje buvo žiūrovų tar
pe. Tai žaidėjas, mokantis žaisti tak
tiškai ir techniškai.• • •

ČIKAGA STIPRIAI PERGYVENA 
rinkimini karšti, kuris yra užvaldęs 
ne tik amerikiečius, bet ir lietuvius. 
Kadangi iš lietuvių irgi kandidatuoja 
3 asmenys, nors ir į mažesnės svar
bos pareigas, tačiau tai paskatino ir 
mūsiškius labiau susidomėti rinki
mais. šių kandidatų rėmėjai ruošia 
parengimus, norėdami juos pagarsin
ti ir sukelti lėšų rinkiminiam vajui. 
Parengimuose dalyvauja ir stambie
ji amerikiečių politikai, kurie kan
didatuoja į žymiai augštesnes parei
gas. Tų asmenų kitais atvejais nė su 
pyragu nepavyksta prisivilioti Į lie
tuvių žymiai didesnius parengimus, 
o prieš rinkimus jie patys atskuba. 
Bet taip buvo ir bus. Mūsiškiai vis 
grasina, jog neberems tokių ameri
kiečių kandidatų, kurie nenori vyk
dyti pažadų, duotų prieš rinkimus, 
bet vėliau širdys suminkštėja ir vis
kas vyksta sena vaga. — Dabar lauk
sime lapkričio 5 d., kai ne tik čika- 
giečiai, bet ir visa Amerika eis bal
suoti už prezidentinius ir smulkiuo
sius kandidatus. Lietuviai visoje 
Amerikoje nebeturi nė vieno kandi
dato į kiek stambesnes pareigas; net 
kandidato į Atstovų Rūmus dar ne
prasigyvenome. Kol tai pasieksime, 
susidomėkime tais lietuviais kandi
datais, kurie turėjo laimę pakliūti 
į demokratų ar respublikininkų par
tijų sąrašus.• • •

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Jurgis
išstatyta Čikagos meno galerijoje 
“Studio 22”. čia vyksta 4 dailininku 
paroda, kurių tarpe yra dail. Petra
vičiaus 4 darbai. Vienas jo paveiks
lų — “Koncertas” (spalvotas medžio 
raišinys) yra Įvertintas $1,200. — 
Čiurlionio Galerija taip pat pradėjo 
dailės parodų sezoną; spalio 19 d. 
buvo atidaryta “Mūsų Sparnų” žur
nalo (evangelikų leidinio) bendradar
bių dailininkų darbų paroda. 
...

DAIL. ALDONA LIČKUTĖ-JUSIO- 
NIENE iš okupuotos Lietuvos šiuo 
metu vieši pas savo tėvus Čikagoje. 
Ji iš Lietuvos išvažiavo per “karš
tas” dienas, kai buvo prasidėjusi in
vazija Į Čekoslovakiją. Ji čia žada 
išbūti apie 3 mėnesius. Per tą laiką 
viešnia ne tik nori pabuvoti su arti
maisiais, bet taip pat pažinti išeivių 
dailės gyvenimą. Jau lankėsi Čiurlio
nio Galerijoje, Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muzėjuje; buvo susitikusi su 
kaikuriais lietuviais dailininkais. 
Viešnia dėsto Vilniaus Dailės Insti
tute ir ten yra keramikos katedros 
vedėja su docentės laipsniu. Ji pa
sakoja, jog dėmesio parodoms ten 
netrūksta, o taip pat studentų dai
lės kursams yra perteklius. Ten ypač 
buvo domimasi Amerikoje gyvenan
čio dail. Vizgirdos paroda ir jo vie
šėjimu Lietuvoje. Tenykščiai daili
ninkai su dėmesiu sekė jo atsivežtas 
skaidres, vaizduojančias išeivių daili
ninkų darbus. 
• • •

ČIKAGOS LIETUVIAI, kurie seka 
lietuvių futbolo komandos pasirody
mus amerikiečių futbolo lygoje, du 
sekmadienius iš eilės galėjo džiaug
tis savųjų laimėjimais. Pralaimėji
mų serija jau buvo nevieną priver
tus jaudintis — ar lietuviai išsilai
kys pirmoje divizijoje? Paskutinieji 
laimėjimai, kuriais buvo užbaigtas 
pirmenybių sezonas, klausimą iš
sprendė teigiamai. Spalio 6 d. lietu
viai nugalėjo “Adrijos” vienuolike 
2:1, o spalio 13 d. — “Norwegian- 
Americans” tokia pat pasekme. Prieš 
“Norwegian-Americans” lietuviai tu
rėjo gana sunkią kovą. Pirmajame 
kėlinyje, žaidžiant pavėjuj ir turint 
aiškią aikštės persvara, nesugebėta 
pasiekti Įvarčių, tad žaidimas bai
gėsi 0:0. Tuoj PO pertraukos, Įvykus 
nesusipratimui lietuvių gynikų tar
pe, patys sau įsimušė įvarti. Atrodė, 
jog pralaimėjimas neišvengiamas, ta
čiau tolimesnė rungtynių eiga pasi
keitė. Ners Ir prieš vėją žaisdami, 
lietuviai pradėjo grasinti varžovų var
tams ir laimėje. Abu įvarčius |mu-

Janušaitis ir Jurgis Mažeika, “Para
mos” krautuvės savininkai, yra da
bar Čikagoje vykstančio BALFo va
jaus globos pirmininkai.'— Gražinos 
Tulauskaitės-Babrauskienės lyrikos 
rinkinys “Vakare banga” jau išėjo 
iš spaudos. Išleido “Lietuvių Dienų” 
leidykla 500 egz. tiražu. Poetė gy
vena Cicero mieste. — Alvudas sa
vo kultūrinius vakarojimus perkėlė 
i sale. Spalio 5 d. Įvyko pirmasis toks 
vakarojimas Marquette Parko par. 
salėje, čia buvo kelios paskaitos, po 
jų — filmai. — Antanas Gintneris, 
spaudos darbuotojas ir organizacijų 
veikėjas, dar vis bylinėjasi su Juozu 
Diliu. Byla jau kelis kartus buvo 
atidėta.

Jan Vavra, 3 metų amžiaus ber
niukas, atvykęs su savo tėvu iš 
Čekoslovakijos į Torontą drauge 
su 203 pabėgėlių iš sovietinės 
vergijos. į Kanadą iš sovietų 
okupuotos Čekoslovakijos atvy
ko jau keli šimtai pabėgėlių. Jie 
buvo atgabenti Kanados val
džios apmokėtais lėktuvais

» Telegram Photo



i ♦ v • F II ttrs* — | •Laimučio Švalkaus Dienų sukunuos
“Oiam. PR. NAUJOKAITISDienų sukunuos yra ant

roji Laimučio švalkaus poezi-
’------ (pirmoji — “Širdies

, 1966 m., be to, tri-

2 veiksmų drama “Didžioji au-
”, 1963 m.).
Laimutis Švalkus yra “seno

sios” poezijos atstovas — su tai-

nuolaužos”,
Liko ten jaunystė, rūtos ir 

aguonos,

tęstas; “O tempora, o mores” 
— pavykusi satyra, tik gal kiek

ir didžiausias mano šiandieninis , j_ skyrius: “Po daugelio metų” —
sauja numylėtos gimtų laukų 

žemės (8 psL).
O trečiasis išrašomas posmas, 

nors ir yra tiesioginės pasisaky
mo formos, bet dėl vaizdinio tu
rinio artėja į poezijos plotmę:

Tačiau laiminga tu, nes tu
mais. Ne ta klasinė išviršinė ei
liavimo forma jį daro “senosios” 
poezijos atstovu, bet tiesioginis u ., . ti
pasisakymo būdas, vengiant su- v,1
dėtingesnės simbolikos vaizdi- funtų. 1»uk‘»Jsen“<>s į*“05’.'Tv'****^rw**w ~******v**«>w> > «*<-%** visa, kur dobilas ir

kietis 
ant užmirštų kapų žydės

pavasariais, 
ir gegužės kur šimtmečiais kukuos 

(10 psL). 
Ir tikrai nustembame, kai 

tarp prozinių posmų švystelėja 

la sodūosna priėblandų šilkas, o 
tu ieškai takuose žvaigždės. Tos 
žvaigždės, kuri deimantu krito į

nės išraiškos, betarpiškai pra
bylančios į skaitytojo jausmus, 
širdį. L. Švalkaus eilėraštis tai
komas daugiau protui, sąmonin
gam supratimui, o ne betarpei 
emocinei nuotaikai. Dėlto ir jo 
žodyne daugiau sąvokų, loginių 
teiginių, mažiau vaizdo. Kartais ... - - ..- - -
sueiliuota gryniausia proza. Tie- frkros poezijos perliukas: Puo-
sa, išviršinė eilėraščio forma ga
na sklandi, bet tai daugiau yra 
retorinis, o ne poezinis elemen
tas.

L. Švalkaus eilėraščiuose vy
rauja daugiausia patriotiniai mo
tyvai. Nesistebekime leidėjų pa
sakymu: “Esame patyrę, kad jo 
eilėraščius deklamuotojai daž
nai scenose panaudoja.” Sklan
džiai sueiliuoti retoriniai pos
mai ir mažesnių gabumų dekla
matoriui nesunkiai įkandami. 
Apstu ir grynai proginių eilė
raščių. Kaip eiliuoti sveikini
mai,. prakalbėlės jie visai vykę, 
pasisekę.

Išrašome kelis pavyzdžius iš 
patriotinės L. švalkaus poezi
jos. Pirmasis yra protautinis, 
prozinis pavyzdys:

Kai ant žemės išnyks netiesa ir 
kančia, 

kai maldoj bus pasaulis atkurtas, 
nesulaukęs gal to, pasitrauksiu 

iš čia, 
. bet saviesiems vaikams paliksiu 

meilę gimtojo krašto, 
bočių gražiąją kalbą, jos raštą 
ir tikėjimą savo tėvu, — 
tai per amžius nežūstantis turtas 

(9 psl.).
Tame posme nė lašelio poezi

jos nerasime. Kiek arčiau poe
zijos — dėl vaizdinio elemen
to — bus šis posmas:

Nors turiu pastogę, nors turiu 
čia duonos, 

artinas senatvės vakaras sutemęs.

gegužinių skambėjo dairia, ir 
valse svaigiam matei sukantis 
beržus ir krūmus” (17 psl.)... 
“O pavasariams žydint, tu pa
skelbk širdžiai laukiamą žinią: 
sprogsta laisvė kaip žiedas aguo
nos” (24 psl.).. .“Degė dienos, 
kaip žaizdro žarijos, fabrikuos 
vakarai mūsų geso” (23 psl.)... 
Tik, deja, panašių vaizdingesnių 
posmų — ne per* daugiausia. Iš 
eilėraščių, paliekančių gilesnį 
įspūdį, paminėtini: “Dienų sū
kuriuos” — grakštus, skambus, 
neperkrautas; “Malda” — pa
traukiąs atviru nuoširdumu; 
“Dovanėlė” — melodingas, dai
nuotinis; “Gimtai žemei” — 
vaizdus, emocinis, tik kiek iš-

Atsiųsta paminėti
Halina Didžiulytė - Mošinskienė, 

OŠIANČIOS PUŠYS. Novelės. Išleido

4545 West 63rd St, Chicago, Ill. 
60629, USA. Aplankas P. Jurkaus. 
Kaina $2.Š0, psl. 177.

patriotika, “Iš pageltusio die
noraščio lapų” — individuali
nio, asmeninio turinio eilėraš
čiai, “Mano mažiesiems” — eilė
raštukai vaikams. Dėl to trečio
jo skyriaus reikia pasakyti, kad 
L. Švalkui nepavyksta nusileisti 
į vaiko pasaulį taip, kad ir pats 
vaiku taptų ir su juo kartu dai
nuotų nesudėtingą vaikišką dai
nelę. Tai suaugusio posmai tai
kyti vaikui pamokyti, nuteikti. 
Tvora taip suaugusio ir vaiko 
gana ryškiai juntama. Arčiausiai 
vaiko pasaulio, atrodo, yra eilė
raštis “Dviratukas”.

Laimutis Švalkus, DIENŲ SŪ
KURIUOS. Eilėraščiai. Išleido 
ŠALTINIS, Nottinghamas, 1968 
m. 64 psl., kaina $1.00.
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ADELĖ ABROMAITIENĖ, Mairo- 
nio šeštadieninės mokyklos moky
toja Toronte, jau nekartą surengė 
savo rankdarbių parodas kanadiečių 
visuomenei. Jose ji parodė, kad iš 
augalų lapų galima padaryti įdomių 
rankdarbių. Jos darbais susidomėjo 
angliškoji spauda Kanadoje ir JAV- 
se. Specialūs žurnalai, kaip “Surpri
ze”, “Rapport”, “Wow” atspausdino 
visą eilę A. Abromaitienės sukurtų 
rankdarbių. Viename jų (“Rapport”, 
Sept. 1968) įdėtas ir A Abromaitie
nės rašinys “Keys to creativity”. “Tė
viškės Žiburiuose” ji dažnai spaus
dina savo eilėraščius bei rašinius vai
kams ir paruošia medžiagą vaikų sky
riui “Žiburėliai”.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTO- 
ROS muzėjuje Čikagoje spalio 12 d. 
atidaryta Jadvygos Paukštienės ta
pybos darbų paroda. Dailininkė yra 
baigusi Kauno meno mokyklą, stu
dijavusi Paryžiaus l’Ecole des Beaux 
Arts, Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
laimėjusi aukso medalį už vieną savo 
kūrinį. Jos darbai atstovauja vėles
niam impresionizmui, o kaikurie turi 
abstraktinio ekspresionizmo žymių. 
Paroda bus atidaryta iki spalio 31 
d. Aplankyti galima kasdien nuo 1 
iki 4.30 v.p.p.

I P. AMERIKĄ dainos ir poezijos 
rečitalių gastrolėms spalio 15 d., iš
skrido Aldona Stempužienė, dramos 
aktorius Leonas Barauskas ir komp. 
Darius Lapinskas. Šias menininkų 
gastroles organizuoja ir finansiškai 
remia PLB valdyba ir P. Amerikos 
kraštų Lietuvių Bendruomenės. Me
nininkai koncertuos Caracas, Valen- 
cijoje, Maracay, Bogotoje, Buenos 
Aires, Montevideo ir Sao Paulo. Ve- 
necuelos sostinėje Caracas solistė A. 
Stempužienė atliks vieną koncertą 
amerikiečiams, kurį globoja JAV 
Valstybės Departamento Informaci
jos Tarnyba. Lietuviams koncertai 
įvyks Valencijoje ir Maracay. Bogo- 
tos valstybinio simfonijos orkestro 
vadovybė pakvietė komp. D. Lapins
ką diriguoti du koncertus miesto 
teatre, kurie įvyks spalio 25 ir 27. 
D. Lapinskas taip pat diriguos Urug
vajuje Montevideo simfoniniam or
kestrui lapkričio 8 d. Buenos Aires 
mieste menininkai pasirodys televi
zijoje, lapkričio 3 d. koncertuos Lie
tuvių Centre ir lapkričio 4 d. San 
Martin teatre. Paskutinis šių gastro
lių koncertas įvyks Brazilijoje, S. 
Paulo mieste. Menininkai sugrįš į 
JAV lapkričio 14 d.

BALTIEČIŲ • AMERIKIEČIŲ 
DRAUGIJA Bostono Jordan salėje 
XIII koncertų sezoną pradėjo spalio 
25 d. estų dainininkės Ive Patrason 
rečitaliu. Latvių pianisto Arthur Ozo
lins koncertas įvyks š.m. gruodžio 6 
d., lietuvaitės dainininkės Daivos 
Mongirdaitės — 1969 m. kovo 14 d.

ČIKAGOJE LEIDŽIAMAS latvių 
žurnalas “Treji Varti” (“Treji Var
tai) net 19 puslapių paskyrė grafiko 
Pauliaus Auginus kūrybai. Viršelį 
puošia velionies Įspūdingasis medžio 
raižinys “Malda”, o jo raižinių nuo
traukos užpildo 10 žurnalo puslapių. 
Su P. Augiaus kūryba skaitytojus su
pažindina, ilgas ir išsamus Marijos 
Induse-Muceniese rašinys.

NAUJAS LEIDINYS APIE M. 
LIETUVĄ. Verein fuer Familienfor- 
schung in Ost- und Westpreussen e. 
V,. 2 Hamburg 67, Alversloweg 15, 
West Germany, išleido knygą “Bau- 
ernlisten dės Amtes Tilsit aus der 
Zeit vor und nach der Grossen Pešt 
von 1709-10”, verfasst von Horst Ken
kei. Leidinys turi apie 70 puslapių ir 
kainuoja 8 DM. Jo tikslas — paro
dyti, kokios Įtakos maro epidemija 
turėjo į buvusios Prūsijos karalystės, 
ypač Rytų Prūsijos šiaurės rytų kraš
tą, Lietuvos guberniją. Pasak auto
riaus, visas senprūsių kraštas, ry
tuose nuo Vyslos, tuomet turėjo apie 
600.000 gyventojų, iš kurių mirė nuo 
maro apie 232.000. Maras daugiausia 
palietęs Tilžės, Klaipėdos, Ragainės 
ir Įsrutės apylinkes, kuriose mirė 
apie 126.000, t.y. apie 54% tų sri
čių gyventojų. Leidinyje kalbama ir 
apie Prūsijos karaliaus įvykdytą ko
lonizaciją tose srityse; pateikiami se
nieji vietovių pavadinimai, kurių dau
gelį šio šimtmečio pradžioje net lie
tuviai buvo užmiršę. Taip pat duo
damas ir smulkus administracinis su
skirstymas. Leidinys gali būti įdomus 
bei naudingas kiekvienam lietuviui, 
kuris domisi istorija. Dr. M. A.

P. ORINTAITfcS poezijos rinktinė 
“Liūdnai linguoja lelija” jau išėjo iš 
spaudos. Spausdino lietuviai salezie
čiai Romoje.

KALfiDŲ DOVANOMS UŽSISAKYKITE į
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Žurnalas "Surprize" 1968 m. spalio mėn. atspausdino mokytojos 
Adelės Abromaitienės sukurtų rankdarbių nuotraukų, čia mato
me vieną iš jų

Pas šimtameti ispanu profesorių
Pasikalbėjimas su kalbininku, istoriku ir rašytoju Don-Ramon Menendez Pidai 

K. PATALAVIČIUSSusitikęs su seniausiu ir na
šiausiu ispanų kalbos patriar
chu, istoriku, tyrinėtoju ir kal
bos mylėtoju Don Ramon Me
nendez Pidai pasisakiau kas esąs 
ir užklausiau:

— Skaitau laikraščiuose, kad 
šiemet jums sukaks 100 metų. 
Ką galvojate apie tą sukaktį?

— Perilgai gyventi nenoriu 
— tik tiek, kiek mano gyveni
mas bus naudingas. Visą jį pra
leidau Madride — sostinėje, 
aukodamasis savajai literatūrai 
ir istorijai. Per daugelį metų 
mano darbas nei vieną dieną

Mokytoja Adelė Abromaitienė (viduryje, veidu j lankytojas) aiš
kina besidominčioms apie savo rankdarbių meną Kanados paro
doje Toronte. Jos skyrius buvo pavadintas "Idėjos vaikų menui"

nijoje. Jų tarpe minėtini: “EI 
cantar del mio Cid”, “EI roman- 
cero espanol”, “Gramatica his- 
torica espanola” ir daug kitų. 
Prancūzų kalba irgi kaiką para
šiau.

— Be šių darbų, kuriuos ką tik 
suminėjote, ką daugiau nuvei
kėte ispanų literatūroje?

— Nuo 1910 iki 1935 m. bu- 
bau Istorinių Mokslų Centro di
rektorium; 1919-1931 Madrido 
atėnėj aus pirmininku ir tuo pat 
laiku ispanų kalbos žodyno re
daktorium.

— Ar buvote atžymėtas už 
savo darbus?

— Taip. Savi ir užsienio uni
versitetai, kultūros centrai pa
kartotinai pripažino mano dar
bus. Buvau pagerbtas garbės 
daktaro laipsniais T u 1 ū z o s, 
Hamburgo, Oksfordo, Tiubinge
no, Paryžiaus, Liuveno, Briuse
lio, Ciuricho, Bonnos, Rio de 
Žaneiro, Habanos, Buenos Ai
res, Bukarešto ir kitų universi- 

tą mokslų‘akademiją? 1902 m*, tetų. Be to, priklausau visai ei; 
konkurso keliu gavau universi
teto literatūros katedrą Madri
de. Tada turėjau 33 metus am
žiaus.

— O kokie kiti Jūsų veikalai?
— Populiariausias mano vei

kalas yra “Espana del Cid” (Ci- 
do Ispanija)vbe to, parašiau ke
lis šimtus straipsnių Europos ir 
Amerikos žurnalams, daug vei
kalų, kurie buvo paskelbti Ispa-

nenutrūko — buvau ištikimas 
savo pašaukimui.

— Ar dar dirbate savo įpras
toje dirvoje?

— Kiek jėgos leidžia — taip, 
bet tas darbas mažas -— tai ma
no kančia.

— Kur ir kada pradėjote savo 
mokslus?

— Gimiau La Kurtini jos mies
te ir pirmuosius mokslus išėjau 
Oviede. Vėliau persikėliau Mad- 
ridan, kur ir baigiau gimnazi
ją, literatūros ir filosofijos fa
kultetus, o po to persikėliau 
tom pačiom studijom į Prancū
ziją — Tulūzą.

— Kaip vadinasi Jūsų pirma
sis veikalas?

— Dar neužsibaigus praeita
jam amžiui, grįžau tėvynėn. Ka
rališkai Ispanijos Akademijai 
paskelbus konkursą pakomen
tuoti “Cid Poemą” (ispanų epi- 
nis-istorinis veikalas), laimėjau 
pirmą vietą ir buvau priimtas i

Istorija iš studijų ir patirties
Dr. Martyno Anyso premijuoto veikalo "Senprūsių laisvės kovos" apžvalga

J. JAKŠTAS

lei akademijų. 1952 m. garsioji 
italų Feltrinelli premija irgi 
man atiteko.

Ramon M. Pidai Ispanijoje 
buvo daug kartų pagerbtas. 
Prieš keletą metų gen. Franco 
jam paskyrė Alfonso Išmintin
gojo kaklini, kuris suteikiamas 
tik labai pagarsėjusiems moks
lininkams. Tai augščiausios rū
šies pagerbimo ženklas. Iš rašy
tojo kalbos supratau, jog jis te
bedirba tam, kad ispanai geriau 
pažintų savo kalbą ir praeitį. 
Jis apie tai kalba ir savo vei
kale “Espanoles en la historia” 
(ispanai istorijoje)..

(Tęsinys iš praeito nr.)
Šiame proistoriniame skyriu

je autoriaus pateikiamos labai 
kruopščiai surinktos žinios, lie
čiančios senprūsių vidaus gyve
nimą. Daugiausia remiamasi se
nais XVI-XVII a. autoriais, ypač 
Chr. Hartknochu. Ir visai teisin
gai. Juk tais laikais dar gyvos 
buvo kaikurios senprūsių lieka
nos, autorių aprašytos. Gerbia
mo Daktaro paminėtų autorių 
tarpe pasigendama Th. Lepne- 
rio ir jo gražaus veikaliuko 
“Preusche Littauer”. Ten gyvai 
pavaizduoti XVII a. Būdviečio 
parapijos lietuviai, kur autorius 
klebonavo.

Originaliausias dalykas šiame 
skyriuje yra topografinis kraš
to aprašymas, suminint vietoves, 
susietas su senprūsių kultu (51 
psl. ir t.). Autorius čia duoda 
sąrašą smulkių vietelių su šven
tais kalneliais,* medžiais, net ak
menimis, vis pažymėdamas, kad 
tai senprūsių kulto vietos. Jis 
stengiasi visur iškasti vietinius 
senus prūsiškus vardus ir jo 
smulkių vietelių užuominos ro
do jį turint gerą betarpišką pla
taus krašto pažinimą.

Autorius giliausiai įsirausią į 
istorinę geografiją, kalbėdamas 
apie Dusburgo suminėtas gimi
nes ir jų kraštus, šiuo atveju 
gerbiamas Daktaras pasirodo 
esąs konservatyvus, nes nepri
pažįsta vadovaujančių kalbinin
kų baltistų sudarytų vardų, ku
riais, spėjama, vadinosi giminės. 
Jis laikosi, kaip iki paskutinių- 
laikų elgtasi, maždaug Dusbur
go teikiamų pavadinimų, tik 
“sutrumpinant kai kurias galū
nes ir daugiau pritaikant dabar- _ _____ _
tinei kalbai ir rašybai”. Kai au- tu vertingų autorių Petro Dus- 
torius ima taikyti dusburgiškus biirgo ir Vigando Marburgiečio, 
pavadinimus dabartinei kalbai, yra dar keletas. Skaitytojui tie- 
pasidaro nenuoseklus — maišo siog bado akis pačioje sąrašo 
tradicinius vardus su naujoviš- pradžioje net pagrindinai sumi- 
kais. Pvz. Nadravija šalia Na- nėti du nebuvėliai veikalai su 
tanga (kažin, ar iš senprūsių ki- jų autoriais — Plocko kanau- 
lusio dvarininko sūnui duotas ninku Jaroslavu ir prūsų vys- 
vardas yra pakankamas pagrin- kupu Kristijonu. Kiti surašyti 
das krašto pavadinimui?), Suda- veikalai nereikšmingi, žodžiu 
vija šalia Galinda, Varmija ša- sakant, šis bibliografinis skyre- 
lia Barta. Jei jau karta moder- lis nepilnas, skurdus ir geriau, 
ninti, tai moderninti viską, pa- kad jo būtų nebuvę, 
siktiaujant didžiųjų baltistų K. _ , . ,

Nėra pagrindo atmesti kalbi
ninkų sudarytų pavadinimų to
dėl, kad jie “dirbtinio pobū
džio”. Dirbtiniai yra ir mūsų 
kunigaikščių vardai, k. a. Min
daugas. Jogaila, Kęstutis, Skir
gaila, Švitrigaila ir kiti. Jie kal
bininkų (daugiausia K. Būgos) 
pasiūlyti, gražiai prigijo ir vi
suotinai vartojami mūsų istori
jose. Net ir kaikurie svetimtau
čiai autoriai (pvz. H. Paszkewicz) 
vadina jais mūsų kunigaikščius. 
Svarbu, kad turime gražius, vie
nodus vardus ir tuo atsiekia
me vienodumo. O su tais prū
siškų giminių vardais turime tik
rą maišatį. Mūsų enciklopedija 
vartoja suprūsintus giminių pa
vadinimus. Atrodo, dabartinėje 
Lietuvoje jie ir priimti, kaip ma
tyti iš 1966 m. Vilniuje išleisto 
veikalo “Prūsu kalbos pamink
lai”.

Paskirų kraštų aprašymuose 
pastebima autoriaus tendencija 
duoti kiek galima daugiau sen
prūsių liekanų. Atidžiai regist
ruojami visokie sutvirtinimai, 
sodybos, kalnai su jų senoviš
kais pavadinimais, net būdinges
ni miškai ir upeliai. Reikėjo tik
rai benediktiniško kruopštumo 
surinkti tiems gausiems duome
nims. Jo surašyti senprūsių pa
minklai, sudėti į krūvą, teikia 
išmargintą istorinių prutėnų gy
vento krašto vaizdą.

Prūsų proistorės baigiamasis 
skyrelis apie senprūsių istori
nius veikalus — nevietoje. Sky
relis būtų tikęs įžanginėje vei
kalo dalyje, o ne intarpu į dės
tymo vidurį. Literatūra toli gra
žu nepilna. Be dviejų paminė-

apie senprūsių kovas už laisvę. 
(Dr. J. Šliūpo duota skyriui 
antraštė “Prūsų imtynės už bū
vi” primena pozityvistinę-socia- 
listinę doktriną, kuri persunkė 
visą mūsų garbingo aušrininko 
kūrybą). Dr. M. Anysas, su pa
mėgimu sekdamas Šliūpu, gre
tinasi prie mūsų “Aušros” laikų 
istoriografijos, kur tautos pra
eities istorija dėstyta daugiau 
jos laisvės kovų požiūriu. Steng
tasi vis parodyti, kaip Lietuva, 
priešų varginama, mokėjo išsi
laikyti, kartais net triumfuoti ir 
laisvę apginti. Jiems Lietuvos 
istorija buvo didelė drama, kur 
vyko nuolatinė kova gerojo lie- Kur miega tavo tėvas • 
tuvio už būvi su piktais kaimy
nais. Mūsų aušrininkai buvo is
torikai pragmatikai.

Dr. M. Anyso kalbamame vei
kale matyti tas pragmatinis mo
mentas, kai jis rodo neprideng
tą simpatiją senprūsiams ir aiš
kią panieką vokiečių ordinui 
arba tiesiog vokiečiams. O kai 
viena pusė perdaug baltinama, 
o kita juodinama, tada iškryps- 
tama iš istorinių laikų ir imama 
į praeiti žiūrėti šių dienų aki
mis. Klystama, kai vaizduoja
mas!, kad tolimos praeities žmo
nės galvojo šių dienų katego
rijomis. Klaidos pavyzdys sen
prūsių istorijoje yra gretinimas 
kryžiuočių ordino su šių dienų 
vokiečiais* ir prielaida, kad pir
mieji politikavo su naujų laikų 
vokiečių tikslais. Mūsų autorius 
pvz. pakartotinai vartoja impe
rializmo žodį, taikydamas jį vo

jo mirties. Ryšium su tuo duo
damas neįprastas prūsų istori
jos dalykas — Gniezno* kated
ros durų paveikslo, vaizduojan
čio Adalberto kankinio mirtį, 
aprašas. įterpiamas dar labai 
bendrybinis skyrelis apie lenkų 
neapykantą' senprūsiams.

Artimesnė istorija prasideda 
nuo vokiečių ordino įsikūrimo. 
Kaip paprastai istoriniuose vei
kaluose daroma, pirmiausia me
tamas žvilgsnis į paskutinį kry
žiaus karų rytuose žymesnį epi
zodą — Akkonos gynimą (1191- 
1192), kai vokiečių ordinas įsi
kūrė. čia atitaisytinos kaikurios 
autoriaus padarytos klaidelės. 
Jis vietoje ordiną patvirtinusio 
Romos karaliaus (geriau, impe
ratoriaus) Henriko VI mini Hen
riką IV ir kalba apie imperato
rių Friedrichą Barbarosą, kovo
jusį prie Akkonos ir net drau
gavusį su garsiuoju ordino ma
gistru Hermanu Salza. Friedri- 
chas Barbarosa betgi Akkonos 
nepasiekė. Jis nuskendo mau
dydamasis vienoje Maž. Azijos 
upėje, kai keliavo į rytus (1189). 
Su Hermanu Salza bendravo ir 
jį pagarboje laikė jo vaikaitis 
Friedrichas II, davęs vokiečių 
ordinui žinomą Aukso bulę, apie 
kurią dr. M. Anysas kalba.

Trumpame straipsnelyje apie kiečių ordinui. Bet imperializ- 
ordino veiklą Vengrijoje pada- mo politika prasidėjo tik su nau- 
roma stamboka klaida, kai jam * ’ x ■ - - •-
dovanotas Burzeno kraštas tapa
tinamas su didele Balkanų sri
timi, vad. Transilvanija ar vė
liau Siebenbiurgenu. Iš tikrųjų 
Burzenas buvo šios didelės sri
ties mažytė dalelė apie šių die
nų Rumunijoje esantį Kronšta- 
to miestą, ordino įkurtą. Visai 
tiksliai pavaizduota vokiečiu or
dino išvarymo priežastis, būtent, 
jo bandymas tapti savarankišku.

Centrinė tos veikalo dalies 
tema — prūsų giminių bei kraš
tų užkariavimas dėstoma sekant 
daugiausia Dusburgo kronika, 
kaip ir visuose tos rūšies vei
kaluose daroma. Priduriama kai- 
kas ir iš kitu šaltinių bei lite
ratūros, ypač naudojamas J.

ių laikų tautinėmis valstybėmis, 
kurių viduramžiais (13 a.) dar 
nebuvo. Tad netinka į kalbamo 
laiko rėmus pvz. sakinys: “Vė
lesni Vokiečių Riterių ordino 
karai su senprūsiais parodė, kad 
čia tikrai kovojo grynas vokie
čių imperializmas ir teutonu 
žiaurumas bei gobšumas” (105 
psl.). Iš tikrųjų gi vokiečių or
dinas kovojo su senprūsiais tais 
pačiais tikslais, kaip Vakarų

mais. Tada butų išlaikytas vie- Istorinė dalis pradedama tra- 
nodumas ir vardų prūsiškumas diciškai: nuo Prahos vyskupo 
(ar lietuviškumas). Adalberto misijos Prūsuose ir

Ispanijol. Tai universalinės Baž
nyčios ir Vakarų ekspansija 
pagoniškuose kraštuose. Ordino 
kovos su sennrūsiais ir vokie
čiu kolonizacija senoje Prūsi
joje buvo dalis to didelio isto
rinio vyksmo, kuri istorikas K. 

Voigtas. Iš lietuvių autorių gan Hampe pavadino “trauka į ry- 
atidžiai sekamas tik vienas J. tus” (Zug nach Osten). Ta vo- 
šliūpas — cituojamas jo vei- kiečiu trauka palietė kraštus 
kalas “Lietuvių tauta senovėje nuo Balkanų iki rytinio Pabal- 
ir šiandieną”. To didelio vei* tijo. K esmės tai buvo vakarų 
kalo antrame tome randame pir« Europos ekspansija į rytus, 
mą skyrių, kur autorius kalba (Bus daugiau)(Bus daugiau)

J. Degutytė
MAŽOJI NAKTIES BALADĖ
Jau pilnatis praregėjo
Tamsiom šešėlių daubom,
Ir dusliai Į žolę nukrito
Sunkus obuolys.
Savo — laumės — rankom
Aš iškepiau juodą duoną
Iš baltų rugių,
Iš baltų rugių to lauko,

Ir tavo senelis.
Aš iškepiau juodą duoną
Iš rugių ir šaltinio, ir vėjo,
Aš iškepiau duoną
Iš paskutinės saulės
Ir pirmos žvaigždės.

Aš iškepiau juodą duoną —
Kaip tavo motina
Ir tavo senelė —
Ir palikau ant stalo, 
Pridengusi lino rankšluosčiu.

Jei tu pavargęs ir alkanas, 
Ji pasotins tave ir sutvirtins.

Jei tave beginkli užpuls — 
Tepavirs tavo rankoj ji akmeniu!

O aš išeinu.
Aš valgau ne šitą duoną,
Ir šita ugnis neatšildys man pirštų. 
Savo — laumės — plaukais 
Nušluostysiu dulkes nuo slenksčio. 
Savo — laumės — lūpom
Įpūsiu lange tau žvaigždę mažytę.

Ir išeinu j naktį —

Nes jau pilnatis praregėjo
Tamsiom šešėlių daubom, 
Ir. dusliai į žolę nukrito 
Sunkus obuolys.

MARIJOS AUKŠTAITĖS "ROŽIŲ VASARĄ"
§1 POEZIJOS KNYGA TURININGA IR GRAŽIAI IŠLEISTA. 
GAUSIAI ILIUSTRUOTA DAILININKO J. J U O D ž I O. 
UŽSAKYMUS SIŲSTI: “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”,
941 DUNDAS ST. W., TORONTO 3, ONT. Kaina $7.00

IB U RIŲ” SPAUSTUVĖ TORONTE
941 DUNDAS ST. W., TORONTO 3, ONTARIO, CANADA 
prieinama kaina atlieka įvairius spaudos bei linotipo darbus:

• renka tekstas lietuvių ir kitomis kalbomis
• spausdina knygas, brošiūras, žurnalus Ir L L
• priima užsakymus vizitinių kortelių, vedybinių ir kitokių

kvietimų, programų...

KREIPTIS PAS SPAUTUVĖS VEDĖJĄ TELEFONU 3884813
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PETRAS KALENDA, liaudies me

nininkas, kurio sodybą Salantų mies
telyje puošia iš medžio išdrožtas 
Palangos Juzė, ruošiasi sukurti Tu
mo Vaižganto biustą Mosėdžio mies
teliui. Šiam drožiniui bus panaudo
tos rašytojo nuotraukos ir žmonių 
prisiminimai. Vienas žymiausių P. 
Kalendos darbų yra “Gedimino sap
nas” su pilimi, geležiniu vilku ir 
tarp ąžuolų miegančiu Gediminu.

TEISUČIO SALDAUSKO vadovau- , 
jamas estradinis ansamblis “Vilniaus 
aidai” surengė koncertus Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose. Gastroles tęsia 
Radviliškyje, Joniškyje, Mažeikiuose 
ir kituose miestuose.

VYDŪNO PENKIŲ VEIKSMŲ 
TRAGEDIJĄ “Pasaulio gaisras” Vil
niaus universiteto kieme suvaidino 
šio universiteto teatrinė studija. 
Spektaklį režisavo V. Limantas, api
pavidalino dail. A Daknevičius, mu
ziką sukūrė kompoz. T. Makačinas. 
Pagrindinius vaidmenis atliko stu- 

. dentai — V kurso “lituanistė A Kur- 
paitytė, III k. medikas K. Jasiūnas, 
IV k. žurnalistas P. Jankauskas, II 
k. lituanistė V. Juknaitė. Spektaklis 
po atviru dangum sutraukė daugiau 
kaip 500 žiūrovų. Studentams ir Vil
niaus gyventojams tai buvo maloni 
naujovė.

SAULIAUS SONDECKIO vadovau
jamas filharmonijos kamerinis or
kestras paveikslų galerija paverstoj 
Vilniaus katedroj pradėjo koncertų 
ciklą “Senųjų miestų kūryba”. Pir
masis koncertas buvo skirtas XVII- 
XVIII š. Venecijos kompozitorių kū
riniams. Be kamerinio orkestro, pro
gramoje dalyvavo operos solistė N. 
Ambrazaitytė, vargonininkė G. Luk
šaitė, fleitistas A Armonas ir obo- 
jistas J. Rimas. Sekantys koncertai 
klausytojus supažindins su Neapolio, 
Paryžiaus ir Vilniaus senąja muzika. 
’ LIETUVIŲ LITERATŪROS SA

VAITĖJE Kišiniove, Moldavijos sos
tinėje, prozos ir poezijos kūrinius 
skaitė E. Mieželaitis, A Baltakis, A 
Bernotas, A Bieliauskas, J. Chlivic- 
kas, A Drilinga, E. Matuzevičius, V. 
Palčinskaitė, V. Reimeris, E- Selelio- 
nis ir V. Šimkus. Literatūros vakarų 
programose taipgi dalyvavo ir mol
davų rašytojai.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJŲ moks
linė konferencija Druskininkuose 
nagrinėjo gastroenterologų vykdomus 
mokslinius darbus, skrandžio, kepenų, 
kasos, tulžies, pūslės bei latakų ir 
žarnų ligų klausimus. Pranešimus pa
darė profesoriai M. Marcinkevičius, 
L. Laucevičius, D. Kuncevič, docen
tai Ch. Kibarskis, D. Tamulevičiūtė, 
G. Grybauskas, P. Čibiras, eilė kitų 
lietuvių gydytojų ir svečiai iš Mask
vos, Kievo, Tartu, Rygos, Jaroslavlio, 
Užgorodo. Akademikas prof. Z. Ja
nuškevičius pabrėžė, jog pagrindinė
mis virškinimo sistemos ligų priežas
timis tenka laikyti pergausų alko
holio ir nikotino vartojimą, neregu
liarų maitinimąsi, nervų sistemos 
dirginimą.

ŠIAULIŲ “AUŠROS” MUZĖJUJE 
atidarytoje šiauliečių dailininkių dar
bų parodoje lankytoją žavi K. Preik
šo pedagoginio instituto dėstytojo V. 
Trušio drobės, A. Toleikio ir D. Lu
koševičiaus kolektyvinis kalto meta
lo triptikas “Jaunystė”, V. Rimkaus, 
V. Tribandžio akvarelės ir tapybos 
darbai Šiaulių temomis. Parodoje pir
mą kartą dalyvauja augštąsias mo
kyklas baigę jaunieji dalininkai — 
grafikas E. Jechnavičius, tapytojas 
A. Visockas, skulptorius K. Kaspera
vičius, keramikė A Visockienė.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS vasaros 
mėnesiais pateikė 90 spektaklių Ši
lutės, Telšių, Kelmės, Kapsuko (Ma
rijampolės) ir Vilkaviškio rajonų ma
žiesiems žiūrovams. Gastrolėse buvo 
vaidinama R Markūno pjesė “Tam- 
bo”, L. Malerevskio inscenizuota pa
saka “Batuotas katinas”, šiuo metu 
teatro vadovas rež. St. Ratkevičius 
baigia ruošti “Eglės žalčių karalie
nės” premjerą Pabaltijo lėlių teat
rų festivaliui, kuris įvyks Rygoj lap
kričio pabaigoje. Naujajam spektak
liui lėles sukūrė teatro dail. O. Ma
zūras. Festivalyje taipgi bus suvai
dinta P. Mančiavo “Zuikių mokyk
la”.

KAUNO POLITECHNIKOS INSTI
TUTO darbuotojų choras, vadovauja
mas K. Kepežinsko, spalio pabaigoj 
pradės gastroles Lenkijoje ir R. Vo
kietijoje. Prieš penkerius metus su
organizuotas ansamblis išvykai repe
tuoja liaudies dainą “šiltas gražus 
rudenėlis”, rusų liaudies dainą “Anei 
šlamesio”, V. Kairiūkščio “Mamos 
pasakas”, “Arus” ir eilę kitų kūri
nių.

SOVIETŲ SĄJUNGOS KOMPOZI
TORIŲ SUVAŽIAVIME lietuviams 
atstovaus 17 kompozitorių ir muzi
kologų, jų tarpe Kompozitorių Są
jungos valdybos pirm. E. Balsys, pa
vaduotojas P. Tamuliūnas, sekr. V. 
Paketūras, prof B. Dvarionas, J. Ju
zeliūnas, J. Karosas, S. Vainiūnas, 

. meno mokslų dr. J. Gaudrimas.
PAMINKLŲ APSAUGOS IR KRAŠ

TOTYROS DRAUGI JOS Vilniaus sky
riaus kalbininkų sekcijos narius su 
naujaisiais lituanistikos darbais, li
tuanistinėmis įstaigomis bei žymiau
siais lietuvių kalbos tyrinėtojais Ry-

lologijos mokslų kandidatas A. Sa
baliauskas, Mokslų Akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto 
mokslinis bendradarbis.



MANN MARTEL
REALTORS •i TORO NT©"*

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD—BLOOR, $15,000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE, 
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

Tel RO 2-8255 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2, miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai^ 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas,' privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

Lietuvių studentų -žinios CHOLKAN

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd. Tel. 249-7691
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%.

ICO, $10.000 įmokėti, didelis
2-jų šeimų namas su garažu,'dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

lo lly. I

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

BLOOR — ROYAL YORK RD- 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

ST. VAUPŠAS
Darbo teL 243-7691 Namų tet 244-3519

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Hamiltono studentaL Spalio 7 d. tadienį, 7 v.v., įvyks dideli “Hellup” 
įvyko pirmasis Hamiltono lietuvių šokiai (kampas College ir Spadina, 
studentų susirinkimas McMaster uni- Toronte). Šeštadienį ir sekmadienį 
versitete. Turim 25 narius. Pirmi
ninkė — Silvija Martinkutė, 34 Glad- 
stone Avė., 527-8930, vicepirm. — 
Aldona Volungytė, 18 Rutherford 
Ave., 529-6734, sekr. — Vida Paš
kevičiūtė, 151 Flatt Ave., ižd. — 
Andrius Gutauskas, 187 Bold St. Su
sirinkimo metu studentai buvo su
pažindinti su konstitucija, kuri įre
gistruota McMaster un-to studentų 
unijoj. Taip pat aptarėm ateities 
veiklą.

Toronto universitete BSF — Bal- 
tiečių Studentų Federacija ruošia 
“Teach-in” tema “The Baltic Ques
tion Today”. Kalbės žymūs asmenys 
iš Oklahoma universiteto, Niujorko 
ir profesoriai iš įvairių politinių 
mokslų fakultetų Kanados universi
tetuose. Dalyvaus ir prof. V. Vardys 
iš Wisconsin un-to. Lapkričio 1, penk-

Jono Kr. par. žinios
— Geriausia sėkmė ir pakili nuo

taika telydi Kanados Lietuvių Die
ną Toronte, šventei skiriamos sek
madienio 11 vaL pamaldos baigia
mos Lietuvos himnu.

— šį sekmadienį — Kristaus Ka
raliaus šventė.

— Visų šventųjų ir Vėlinių iškil
mės — lapkr. 1, penktadienį, ir lapkr. 
2, dienos metu. Kapinių lankymas — 
sekmadienį, lapkr. 3 d., 3 v.p.p.

— Naujai išrinktoji parapijos ta
ryba praėjusią savaitę turėjo pirmą
jį posėdį. Svarstytos problemos: jau
nimo, socialinės, kapinių koplyčios 
statybos darbai. Taryba nusprendė 
kooptuoti inž. H. Lapą. Sekantis po
sėdis įvyksta šią savaitę ryšium su 
koplyčios statybos darbais ir pamink
linės pamatų lentos pašventinimu ka
pinių lankymo dieną.

— Tikybos pamokos vaikams — po 
10 vai. pamokų muzikos studijoje. 
Pamokas dėsto sesuo-vyresnioji Rita. 
Prašome tėvus atsiųsti į pamokas vai
kus, kurie šį pavasarį eis pirmosios 
Komunijos.

— Jaunimo choras po vasaros ato
stogų pradėjo mokytis naujų gies
mių. Chorui vadovauja sol. V. Veri- 
kaitis, vargonais akompanuoja muz. 
stud. J. Govėdas. Kviečiame į chorą 
įsijungti visą parapijos atžalyną.

— Praėjusį sekmadienį vyko pa
saulio misijoms remti rinkliava. Ry
šium su ilguoju savaitgaliu, jei dalis 
parapijiečių nebuvo gavusi misijų 
rinkliavai vokučių, auką gali įjungti 
šio sekmadienio rinkliavom

— Gyvojo Rožinio narių susirin
kimas — šį sekmadienį po 10 vai. 
pamaldų.

— Mirus a.a. Veronikai Kartavi- 
čienei, jos artimiesiems nuoširdi 
užuojauta. Už velionę praėjusį sek
madienį 10 vai. atlaikytos pamaldos, 
dalyvaujant velionės giminėms ir ar
timiesiems.

Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8
Šešti 9-12

Moka:
už depozitus-5%
už serus -5J4%
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PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

| PROGRESS
} REAL ESTATE LTD.
I REALTOR
{ 1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
I HOWARD PARK — DUNDAS. Įmokėti tik $4.000. 6 kambariai, mūri-
■ nis, dvi virtuvės, dvigubas garažas. Prašo apie $18.000.I BLOOR — JANE. Rupių plytų, atskiras, 6 gražūs kambariai, alyva- 

i vandeniu šildymas. Garažas ir šoninis įvažiavimas, skubus pardavi- 
t mas. Įmokėti apie $10.000.

MAVETY ST. — ANNETTE. 8 kambariai, atskiras, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, alyva šildymas. Garažas su geru privažiavimu. Namas be sko
lų. Prašo apie $29.000.
ROYAL YORK — QUEENSWAY. Naujos statybos 16 kambarių tribu- 

/ tis (triplex), du butai po tris miegamuosius ir vienas 2-jų miegamų
jų. Viskas išnuomota. Įmokėti $15.000. Prašo $47.000.
MIMICO — BURLINGTON ST. Gražus 5 butų naujos statybos namas, 
didelis sklypas, alyva - vandeniu šildomas. Įmokėti $20.000 ar daugiau. 
Skola iš 7%%. Prašo $64.000.
NEW TORONTO — LAKESHORE BLVD. 6 butų apartamentinis pasta
tas, didelės nuomos pajamos, arti krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti 
apie $25.000.
DUNDAS — RONCESVALLES, žuvų ir delikatesų prekyba. Didelis 
pelno nuošimtis. Parduodama dėl ligos. Prašo $5.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

WILSON — DUFFERIN, $35.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 butų apar
tamentas. Už butą prašoma kaina — $w.000.
VAKARUOSE 4 kambarių vienaaugštis (bungalow). Prašoma kaina — 
$15.000.
BLOOR — WINDERMERE, mūro atskiras, 7 kambarių namas — gara- 
žas; prašoma kaina — $27.000.
BATHURST — WILSON, 11 butų apartamentas, 11 garažų, geros pir
kimo sąlygos.
NIAGARA FALLS, ONT. 28 vienetai (28 units), motelis, graži ir gera 
vieta, geros pajamas.
ŠIAURĖS VAKARUOSE. 39 mylios nuo Toronto, 9 akrai žemės su gė
riais pastatais, prie upės kranto, 2 mylios nuo miestelio; mokėta $48.000, 
galima nupirkti už $30.000.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 2 butų apartamentas po 
5 kambarius, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

J. KUDABA
Toronto Real E$tate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105

PASAULIO ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ro psl.)

atveju juokinga būtu kalbėti, 
nes jos išsirinktasis turi 62 me
tus amžiaus, yra išsiskyręs su 
žmona Athina Livanos dėl tu
rėtų avantiūrų su garsiąja dai
nininke Maria Callas. Atrodo, 
viską nusvėrė milijonieriaus tur
tas ir Jacquelinos garbės troš
kimas. Jungtuves atliko graiku 
ortodoksų dvasininkas. Kadangi 
Katalikų Bendrija pripažįsta tei
sėtomis kitų religinių grupių na
rių jungtuves, Jacquelinai gre
sia’ ekskomunika, nes Vatikanas, 
atmesdamas ištuokas, turi laiky
ti galiojančiomis A. Onassio 
jungtuves su pirmąja žmona. To
kios problemos Jacquelinos gi
minei nėra svetimos: jos išsi- 
skirusi mama yra ištekėjusi už 
H. D. Auchinclosso, o jaunes
nioji sesuo Lee Radziwill ant
ruoju savo gyvenimo palydovu 
pasirinko lenkų princą. Jos pir
mąsias jungtuvės Vatikanas anu
liavo.

V. Vokietijoje nusišovė tre
čias augšto laipsnio karininkas 
— pik. Itn. Johannes Grimm, 57 
metų amžiaus. Nors policija 
skelbia, kad jis nebuvo įsivėlęs 
į špionažą, niekas nenori tuo 
tikėti. Spėliojimams pagrindą 
duoda gen. mjr. H. Wendland, 
pilk. Itn. J. Grimm savižudybės 
ir admirolo H. Luedke įtartina 
mirtis medžioklės nelaimėje 
dviejų savaičių laikotarpyje.

“New York Times” praneši
mu, Leningrade buvo suimti du 
advokatai ir trys inžinieriai. Jie 
kaltinami pogrindžio leidinių 
spausdinimu ir jų platinimu,’ 
užuojautos laiško pasiuntimu 
Čekoslovakijos kompartijos va
dui A. Dubčekui. Teisme jiems 
bus taikomas kriminalinio ko
dekso 70 para as, kurin įeina 
antisovietinis as ir an- 
tisovietinė propaganda. Didžiau
sia bausmė — septyneri metai 
kalėjimo. Maskvoje buvo suim
tas 40 metų amžiaus ekonomis
tas Viktoras Krazinas. Suėmimo 
priežastis neskelbiama, bet yra

tų intelektualų š.m. vasario mėn. 
buvo pasiuntęs pasaulinės kom- 
nartiju konferencijos rengimo 
komisijai Budapešte laišką, nro-

trypimą Sovietų Sąjungoje.

įvyks paskaitos bei diskusijos. Kvie
čiame jaunimą dalyvauti šokiuose, o 
visus Toronto ir Hamiltono lietuvius
— paskaitose ir diskusijose. Hamil- 
toniečiai daugiau žinių galite gauti 
pas Silviją Martinkutę ir Aldoną Vo- 
lungytę.

šokiai. Lapkričio gale, paskutinį 
mėnesio savaitgalį, planuojame šo
kius Toronto, Hamiltono ir Londono 
jaunimui bei studentams 16-30 m. 
amžiaus. Apie tai bus pranešta vė
liau.

Vasario mėnesį hamiltoniečiai nu
tarė ruošti ką nors rimtesnio. Dar 
nesam tikri, kas įvyks, bet tikim, 
kad bus visiems lietuviams įdomu. 
Prašom visus lietuvius paremti mū
sų veiklą, kad studentų ugnis lieps
notų ir tolyn bendruomenės tarpe.

. McMaster LSD

Prisikėlimo par. žinios
t — Lietuvių Dienos proga nuošir
dūs sveikinimai jų rengėjai Toron
to apyl. v-bai, paskaitininkams, me
nininkams, svečiams ir visiems daly
viams. Raginame visus gausiai daly
vauti simpoziume, šeštad., 2 v., ba
liuje, šeštad., 7 v., ir specialiose pa
maldose bažnyčioje, sekmad., 11.15 
vai.

— Spalio 21 d. palaidota a.a. Ve
ronika Kartavičienė, 79 m. Nuošir
džiai užjaučiame p. Kartavičių, duk
ras, jų šeimas, anūkus ir visus arti
muosius.

— Mišios: penktad., 8 v. — už a.a. 
J. Juodį, užpr. A. V. Bubelių kaip 
užuojauta artimiesiems; šeštad., 9 v.
— už a.a. V. Kartavičienę, užpr. arti
mųjų; 9.30 v. — už a.a. J. Danisevi- 
čių, užpr. brolio Jurgio mirties me
tinių proga; šį sekmad., 9 v. — už 
a.a. P. Traškevičių, užpr. p. Traške- 
vičienės; 10 v. — už a.a. Antano ir 
Kazimiero vėles, užpr. J. O. Kalinaus
kų; 12.15 v. — už a.a. M. Danisevi- 
čių, užpr. p. Danisevičiaus.

— šį savaitgalį T. Placidas vyksta 
Čikagon ARLK Federacijos kongrese 
atstovauti liet, pranciškonų provinci
jai. Laikinajam Kanados Liet. Kat. 
Centrui atstovaus T. Placidas Barius, 
OFM, dr. A. Lukienė, J. Matulionis 
ir dr. J. Sungaila.

— T. Benediktas ir T. Ambrozijus, 
baigę metines rekolekcijas, parapi- 
jon gfrįžta šį ketvirtadienį.

— Suaugusiųjų choro repeticija — 
ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikų — penk
tad., 6.30 v.v.; studentų — sekmad. 
po Sumos, 12 v. Sveikiname stud, 
chorą ir jo vadovą kun. B. Jurkšą 
gražiai pasirodžiusius Brooklyne, N. 
Y., “Darbininko” metinio baliaus me
ninėje programoje.

— Kt. sav. lankomos šeimos anks
čiau skelbtose, bet dar neaplankytose 
gatvėse ir, be to, Woodside Ave.

— Lituanistinis seminaras — šį 
penktad., 7 v.v. studentų ir ateitinin
kų būstinėse.

— Mezgimo kursai prasideda šį 
trečiad., 7.30 v.v., parodų salėje. 
Lankytojos atsineša nuosavas mezgi
mo priemones.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— sekmadieniais po 10 v. Mišių L.V. 
Namuose. Ten pat ir katechetinės 
pamokos: sekmad. po 10 v. Mišių — 
I-IV sk.; antrad., 4.30 v. — V ir VI 
sk.; ketvirtad., 4.30 v. — VII ir VIII 
sk.

— Religijos pamokos gimnazistams 
pradedamos šį sekmad. po 10 v. Mi
šių muzikos studijoje. Visi 
zistai, ypač lanką valdines 
las, prašomi jas lankyti, šį 
dienį kalbės sės. Igne.

— Kviečiame prisidėti prie Vėli-' 
nių Mišių novenos. Atkarpas su mi
rusiųjų vardais prašome grąžinti iki 
lapkr. mėn. pradžios.

— Pensininkų vakaras — spalio 
29, antrad., 6.30 v.v.

— Lapkr. 6 d. parapijos taryba 
ruošia padėkos vakarienę parapijai 
nusipelniusiems kanadiečiams. Suti
ko dalyvauti Toronto arivyskupas, 
Metro tarybos pirmininkas, eilė fe
deracinės ir provinc. valdžios parei
gūnų. Tarybos ponios ir narių žmo
nos prašomos paruošti kepinių.

— Jaunavedžius Antaną Dūdą- 
Samsoną ir Birutę T. Bildaitę svei
kiname.

— Pakrikštyta Jono ir Silvijos 
Freimanų dukrelė Indrė Marija. 
Sveikinimai.

globėjam yra ruošiami Toronto sen
draugių šeštadienį, lapkričio 2, Pri
sikėlimo par. patalpose. Į kursus yra 
kviečiami taip pat Hamiltono ir 
Montrealio globėjai. Kadangi dabar 
daugumas globėjų yra vyr. mokslei
viai arba studentai, tai tokių kursų- 
pasikalbėjimo reikalingumas yra ne
abejotinas. Bus kalbamasi šiomis te
momis: “Asmens pažinimas”, “Gru
pės pažinimas”, “Veiklos metodai” ir 
“Ateitininkas moderniame pasauly
je”. Kursai užtruks visą šeštadienį. 
Pradžia 9.30 vai. ryto. Pietūs bus 
vietoje. Visi globėjai yra prašomi 
tą šeštadieni rezervuoti kursams.

Susirinkimai: jaun. berniukų dvie
jų grupių (4, 5 ir 6 sk.) ir (7-8 sk) 
Įvyks sekmadienį, spalio 27, 3 v.p.p., 
ateitininkų kambaryje.

Ateityje visi jaunesniųjų susirin
kimai, ir berniukų, ir mergaičių, bus 
daromi tą patį sekmadienį ir tuo pa
čiu laiku, kad būtų palengvinta tė
vams, kurie vaikus atveža. Tėvai, gy
veną kaimynystėje, prašomi susitar
ti, vaikus susirinkiman atvežti pasi
keičiant. Tiems, kurie atvežę vaikus 
laukia susirinkimo pabaigos, bus at
skira patalpa, kad nereikėtų laukti 
automobiliuose ar lauke.

Dar kartą norime atkreipti dėme
sį į organizuoto jaunimo svarbą ir 
raginame tėvus įjungti vaikus Į or
ganizacijas iš pat jaunų dienų, tik 
pradėjus lankyti pradžios mokyklą.

Visi būrelių globėjai yra prašomi 
pristatyti sąrašus V. Kolyčiui ir su
rinkti nario mokestį.

Nepamirškime metinės temos: 
jungimas!

|S1-

& CO. LIMITED REALTORS
QUEBEC — BLOOR, apie $10.000 Įmokėti, 8 kamb. per 2 augštus, ru
pių plytų atskiras namas, kvadratinis planas, garažas su privačiu Įva
žiavimu, pirmą kartą parduodamas, puikiam rajone, arti pož. traukinio 
stoties.
ROYAL YORK—BLOOR $8.000 ar mažiau įmokėti, atskiras 5 kambarių 
vienaaugštis, garažas su privačiu Įvažiavimu, netoli Bloor.
INDIAN RD.—BLOOR, $8.000 Įmokėti, atskiras 8 kambarių namas, mo
dernios virtuvės, kvadratinis planas, garažas.
RATHBURN—KIPLING, $8.000 Įmokėti, puikus 7 kambarių vos kele
to metų senumo vienaaugštis (bungalow), didžiulė virtuvė su moder
niai Įrengta sienoje kepimo-virimo plyta bei šaldytuvu, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, gražus kiemas, greitas užėmimas, neaugšta kaina dėl 
greito pardavimo.
OAKWOOD—ST. CLAIR, $10.000 Įmokėti, rupių plytų 9 kambarių ats 
kiras namas, labai geros statybos, užbaigtas rūsys, mūrinis garažas su 
labai plačiu privačiu Įvažiavimu, reikalingas mažo vidaus remonto; turi 
būti tuojau parduotas; imsiu kiekvieną panašų pasiūlymą.
JANE—BLOOR, apie $10.000 Įmokėti, 8 kambariai per du augštus, ga
ražas su privačiu Įvažiavimu, viena atvira skola, rami gatvelė.
PRINCE EDWARD—BLOOR, labai gražus 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow) daug prausyklų, puikiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu, ba
ru, šaldytuvu etc.; visur kilimai, garažas su privačiu Įvažiavimu, apšil-: 
dytas plaukiojimo baseinas, gražus kiemas, Vasaga čia pat!
BABY POINT, 7 kambarių atskiras namas, garažas su privačiu įvažia
vimu, užbaigtas rūsys, viena atvira skola.
DUNDAS—BLOOR, 5 butų apartamentas (penkiabutis), 2-jų ir 3-jų mie
gamųjų, garažai su privačiu įvažiavimu, balkonai, gražus pastatas, vis
kas išnuomota.
BATHURST—WILSON, 11 butų apartamentas, 2-jų ir 3-jų miegamų
jų, apie 10 metų seniūno, garažai ir autoaikštė; apie $17.500 metinių 
pajamų.
PALIKIMAS: 43 akrų ūkis su didžiuliu tvenkiniu, kuris atrodo kaip 
ežeriukas; per jo vidurį teka upelis. Gražus miškas, puiki kalnuota vie
ta, tik 30 mylių nuo Toronto. Apie $10.000 Įmokėti; lieka viena skola. 
Nuostabus vaizdas.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454

gimna- 
mokyk- 
sekma-

Skautų veikla
• Labai gerai pasisekė tėvų 

miteto suruoštas bazaras-vakaras 
Jono Kr. parapijos salėje spalio 19 
d. Skautai-tės uoliai talkino.

• LSS sukaktuviniai metaliniai 
ženkleliai pradedami nešioti lapkri
čio 1 d. Narių ženklelius gali įsigyti 
patys skautai-tės ir juos nešioti prie 
uniformų; rėmėjams jie įteikiami 
kaip dėkingumo ir pagarbos pareiš
kimas. Kainos: LSS nario $2, rėmėjo 
$3. Jais rūpinasi s. C. Kiliulis, 51 
Torrey St., Dorchester, Mass. 02124, 
USA.

• Lapkričio 3 d. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntas vyksta į skautų 
šventę .St. Catharines, Ont

• “Rambyno” tuntas paaukojo 
$10 pabaltiečių filatelistų parodai 
lapkr. 2-3 d. Skautai-tės raginami 
šią parodą aplankyti. Parodoje bus 
ir skautiškasis skyrius.

• Jūrų skautai-tės nuoširdžiai dė
koja Mažosios Lietuvos Moterų Dr- 
jai už $30 auką.

• Padėkos savaitgalyje Romuvo
je talkino: K Batūra, A. Vasiliaus
kas, dr. J. Yčas,’ J. Dambaras, B. 
žolpys, L. Gvildienė, M. Gvildys, R. 
Gvildytė, K. Baltramaitis, M. Vasi
liauskienė, B. Grinius, Baltaduonių ' 
šeima, D. V. Fidleriai. Komitetas dė
koja už talką, ypač J. Baltaduoniui, 
sutvarkiusiam vandens vamzdžius.

• 4 “Rambyno” tunto jūrų skautų 
eiles įsijungė valt. K. Čeponis. Jis pa
skirtas jūrų budžių kandidatų vadu. 
Sveikiname.

• Šį šeštadienį, spalio 26 d., 12 v., 
Prisikėlimo patalpose šaukiamas Ka
nados rajono skautų vyčių ir vyr. 
skaučių suvažiavimas. Vyčių šakos 
diskusijas praves stud. ps. V. Augai- 
tis, o pašnekesį tema “Lietuviško 
skautavimo tęstinumas išeivijoje, 
skautavimo būdas ir uždaviniai” — 
v. s. Č. Senkevičius. Į sąskrydį -kvie
čiami visi skautai vyčiai, vyr. skau
tės, kandidatai-tės ir skautės virš 15 
m. amžiaus. Dalyviai gaus pietus su
važiavimo vietoje.

• Romuvos valdybos posėdyje spa
lio 20 d. išklausyti pareigūnų pra
nešimai ir aptarti kiti reikalai. Vi
suotinis susirinkimas bus lapkričio 
17 d., 2 v. p.p., Prisikėlimo muzikos 
studijoje. Apie planus ateičiai refe
ravo valdybos pirm. s. K Batūra. 
Septintoji Romuvos stovykla ateinan
čią vasarą bus liepos 19 — rugpjū
čio 9 d. Pirmoji savaitė — jaun. 
skautam-tėm su atskira pastovykle 
tėvams ar skautų rėmėjams. Skautų- 
čių užsiėmimams numatyta įsigyti 
daugiau baidarių, keletą komplektų 
lankų ir strėlių, č. S.

ko- 
Šv.

E. Smilgiui, “Paramos” tar
nautojui, padaryta tulžies opera
cija šv. Juozapo ligoninėje.

Feliksas Mockus, Mohawk bal
dų verslo dalininkas, išvyko Por
tugalijon dalyvauti tos srities 
konferencijoj, kuri šiemet su
rengta Lisabonoje. Ta proga ap
lankys ir kitas vietoves.

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS

GRĮŽTAMA Į STANDARTINĮ LAIKĄ
SPALIO 27, SEKMADIENĮ, 1968

Remiantis miesto tarybos nutarimu, buvo paskelbta gyven
tojams laikytis dienos šviesos taupymo laiko nuo balandžio 
28 d. iki 1968 spalio 27 d. Dabar prašome piliečius atsukti 
laikrodžių rodykles vieną valandą atgal,

Sekmadienį, spalio 27, 
. 2 valandą nakties

WILLIAM DENNISON, 
burmistras

1968 m. spalio 16 d.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- r> a f> A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus 
5Vb% už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatyta normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
-nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir^ 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
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

QUEBEC — GLENLAKE, $32.900 prašoma kaina, atskiras plytų namas, 
9 kambariai per 3 augštus, 2 prausyklos, 2 virtuvės, didelis sklypas, ga
ražui vieta; įmokėti apie $10.000; lieka vienas atviras mortgičius.
ALHAMBRA — BLOOR, $5.000 įmokėti, 8 kambariai per 3 augštus, 2 
modernios prausyklos, 3 virtuvės, vandeniu-alyva apšildomas, naujai 
įrengtas garažas; reikia greitai parduoti, atviras mortgičius.
JANE — BABY POINT RD., $20.000 įmokėti, gražus atskiras namas, ge
rame rajone, 8 kambariai per 2 augštu, pilnai užbaigtas rūsys, kilimai 
pirmajame augšte, vandeniu apšildomas, gražus sklypas, platus privatus 
įvažiavimas, garažas, lieka viena atvira skola.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$8.000 ĮMOKĖTI, Royal York-Bloor, vienaaugštis (bungalow), arti paže- 
minio, 5 šviesūs dideli kambariai, plytinis, nauja šildymo krosnis, pri
vatus įvažiavimas; turi būti parduotas, nes savininkas nusipirko naują 
namą.
$5.000 ĮMOKĖTI, 10 akrų gražios žemės arti Bolton, Onti prie 50 ir 9 
kelio apie 35 mylios nuo Toronto; vienas mortgičius balansui.
$20.000 (MOKĖTI, Dovercourt-Dundas, šešiabutis, plytinis, atskiras, 
šiltu vandeniu apšildomas, 1 mortgičius balansui, $9.000 metinių paja
mų.
$10.000 ĮMOKĖTI, Annette-Runnymede, atskiras dvibutis (duplex), ply
tinis, 10 didelių kambarių, šiltu vandeniu apšildomas, garažas, 1 mort
gičius balansui, prašoma $36.900.
$3.900 (MOKĖTI, Bloor St.-ClarensĮ pusiau atskiras, 6 švarūs kambariai 
2 modernios virtuvės namas pilnai atnaujintas, įvažiavimas.

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

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelio 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

259 LAKE SHORE BLVD. EAST 
NEMOKAMAS METINIS KROS

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

OILS LTD.
TORONTO, ONT. 
J IŠVALYMAS 

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

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau 
B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: SL Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.
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APDRAŪDA
S PORTAS

PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINES INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

DEVYNIOUKTOTJI OLIMPIADA
Šioje olimpiadoje dalyvauja di

džiausias skaičius dalyvių, gerai pra
vedamos varžybos, įspūdingi įrengi-
mai. Daugumoje rungčių, dėl reto
oro, ypač trumpu nuotolių bėgimuo
se, šuoliuose ir metiniuose pasiektos 
rekordinės pasekmės. Tačiau varžy-
bose, kuriose reikalinga ištvermė,

pirmenybėse iš Toronto dar žaidė S. 
Šalkauskis 90, H. Stepaitis 92, M. 
Ignatavičius 95 ir S. Kėkštas 97.

Sekančią dieną įvyko komandinės 
varžybos. Dalyvavo Toronto, Detroi
to ir Čikagos komandos. Labai lauk
tas Klevelandas po daugelio pažadų
neatvyko. Komandą sudarė 8 žaidė-

, e,.«-ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisėm televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

sportininkams trūko oro ir daugelis 
alpo. Lengvojoj atletikoj ir plauki
me, kaip paprastai, vyravo ameri
kiečiai. Ypač gerai pasirodė naujie
ji dalyviai iš Afrikos kraštų. Iš jų 
geriausiai pasireiškė Kenijos lengva
atlečiai. šioje olimpiadoje kiek blo

jai. čia pirmą vietą laimėjo Toron
tas bendra pasekme 703. Antroje 
vietoje liko Čikaga su 715 ir tre-
goje Detroitas su 74L Toronto ko
mandoje žaidė: A. Sergantis 79, V. 
Ubeika 84, V. Astrauskas 85, A. 
Buntinas 89, M. Ignatavičius 90, H. 
Stepaitis 91, S. Šalkauskis 91 ir P. 
Stauskas 94.

{VAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS Į
Lietuvq, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 

S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
BE MUITO DOVANOS:

įvairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir L L
automobiliai, automobiliams moto* Maisto siuntinių svoris neribotas, 
ral ir padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy- 
nos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, trapsistori- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, kl- kuriuos gavėjas gali nusipirkti jvai- 
limai, baidai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus {vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte/ prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug karo patarnavo ir pasiruošusi patar 

nauti ateityje.
LIETUVIU IŠTAIGA

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

Telefonas LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL PJP.

Savininkai A. ir S. KALUZA

giau sekasi rusams. Gerai reiškiasi, 
nors ir suskaldytos, dvi Vokietijos.

Lengvaatletikoj amerikietis Bea
man šuolyje į toli pasiekė neįtikė
tiną pasekmę — 8.90 m. Savotišką 
rekordą pasiekė amerikietis A. Oer
ter, laimėjęs disko metimą ketvir
toje olimpiadoje.

Latvis Janis Lusis iškovojo laimė
jimą Sov. Sąjungai jieties metime 
pasekme 295-7% pėdų. Tai naujas 
olimpinis rekordas.

šioje olimpiadoje dalyvauja ir ke
letas lietuvių. . Birutė Macijauskai
tė-!. Piotrowski gynė Kanados spal
vas. Ji gerai bėgo 100 m. užbėga
muose ir pasiekė savo geriausią lai
ką — 11,3 sek., tačiau pusbaigmy 
buvo eliminuota. Ji taip pat bėgo 
200 m. Jos laikas — 23,7 sek.

J. Čepulis sunkiasvoris boksininkas 
ir okupuotos Lietuvos nugalėjo ang
lą B. Wells. Stasys Saparnis daly
vauja modernioje penkiakovoje ir 
jojime; liko šeštuoju. Žalgirio aš- 
tuonvietė savo užplaukime liko ant
rąja. Dvivietės valties varžybose Apo
linaro Grigo valtis užplaukime buvo 
antroje vietoje, tačiau jis 100 metrų 
prieš, baigmę, paveiktas reto oro, 
apalpo. M. Paulauskas žaidžia krep
šinį Sov. Sąjungos komandoje.

Kanadai šioje olimpiadoje kol kas 
nesiseka. Geriausią pasekmę pasiekė 
M. Lay moterų 100 m. 1. s. plaukime. 
Ji laimėjo 4 vietą. Olimpiada baigia
si šį savaitgalį. A. S.

GOLFO PIRMENYBES DETROITE
Padėkos savaitgalyje Detroite įvy

Sioms pirmenybėms Detroite sklan
džiai vadovavo Rugienius. Dar sklan- 
desniam vadovavimui trūko padėjė
jų. A S.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės Prisikėlimo 

salėje antradieniais; 5-7 v. prade
dantiems berniukams ir mergaitėms; 
6-8 v. vyresnėms mergaitėms, 8-10 v. 
vyresniems berniukams. Norintieji 
pradėt žaist krepšinį kviečiami atsi
lankyti į šias treniruotes.

Dvidešimtmečio' proga išleisti Vy
čio ženklai, kurie tinka klijuoti ant 
automobilio langų. Skydeliai gauna
mi pas Vyčio jaun. krepšininkus. Sky
delių projektą paruošė V. Pačkaus- 
kas.

Mūsų rėmėjams: A. Ramui, S. Lau
rinavičiui, J. Barysui, M. Krikščiū
nui, P. Kazlauskui ir A. Z. Vaiče- 
liūnui nuoširdžiai dėkojame. A. S.
AUŠROS ŽINIOS

ši sekmadienį, 12.30 v., parodų sa
lėje — klubo metinis, visuotinis su
sirinkimas. Visi nariai, narių tėvai 
ir rėmėjai prašomi dalyvauti; bus 
aptarta šio sezono veikla,, renkama 
nauja valdyba bei svarstomi kiti svar
būs reikalai.

Š. Amerikos lietuvių ir pabaltie- 
čių lengv. atletikos pirmenybių, įvy
kusių Klevelande, laimėtojams pla- 
ketės ir kaspinėliai jau gauti ir” bus 
įteikti šį sekmadieni susirinkimo 
metu.

Golfo sezono uždarymo atviras tur
nyras praėjo labai sėkmingai. Lai-

to, Misevičius 12, 10, Kaknevičius 
10, 10, Norkus 15, 8, Stravinskas 2, 
2, Plučas, Tamošiūnas 6, 6, Vaškevi
čius 12; jaunių B__Janeliūnas. V.
Didžbalis 2, S. Didfoalis 4, Radžiū
nas 2, Stravinskas 4, J. Plučas, Pla- 
čiato 14, Simonaitis 7 ir A. Stru
mila.

Ontario lietuvių prieauglio klasių
krepšinio lyga. Tarpklubiniam bend
radarbiavimui pagyvinti yra planuo
jamos lygų pobūdžio pirmenybės tarp 
Londono, Hamiltono, Toronto Vyčio 
ir Aušros komandų. Pirmenybės nu
matomos vykdyti jaunių A (g. 1950- 
52 m.), jaunių B (g. 1953-54 m.) ir 
jaunių C (g. 1955 m. ir vėliau) Ha- 
sėse.

Pabaltiečių komandinis L ifo tur
nyras — spalio 26 d., 11 vx, Rich
view golfo aikštyne. Komandą sudaro 
9 žaidėjai. Linkime lietuviams gerai 
pasirodyti. KSA vadovas
TAURO ŽINIOS

šaudymo varžybos, surengtos spa
lio 20 d., praėjo sėkmingai Margio 
pereinamąją taurę laimėjo 16 m. 
jaunuolis Vitas Žulys. II vieta teko 
L. Kremeriui, III — Kęstui Žuliui. 
Dovanos bus įteiktos baliaus metu 
sausio 11 d.

Tarpklubinis lėkščių šaudymas 
įvyks šį sekmadienį, spalio 27, ha- 
miltoniečių klubo “Giedraitis” šau
dykloje. Pradžia ir registracija 12.30 
v.p.p.

Vairuotojas ir žmona
Eismo policininkas, sustab

dęs automobilj vairuojantį pi
lieti*

— Jūs' važiuojate be jokių 
šviesų.

— Tai nieko baisaus. Blo
giau, kad ir stabdžiai neveikia.

— Prašau parodyti vairuoto
jo leidimą.

— Aš niekad jo neturėjau.
— Tokiu atveju privalau Jus 

suimti.
Čia įsiterpia šalia vairuotojo 

sėdėjusi žmona:
— Prašau į tai nekreipti dė

mesio, nes jis taip kalba, kai 
būna girtas...

Mažiau girtų
Tvirtinama, jog teismuose da

bar mažiau girtų vairuotojų to
dėl, kad didelę dalį jų pirma pa
gauna “graborius , o ne poli
cija ...

Visko yra
Agitpropas, atsakinėdamas į 

klausytojų paklausimus apie lai
mingą gyvenimą sovietų rojuje, 
aiškina:
- — Tai gyvenimas, kur nieko 
netrūksta ir viskas nemokamai. 
Jūsų žinioje butai, automobiliai, 
mėsa ir kt.

Ir tuoj klausimas:
— O kas yra mėsa?

ŠYPSENOS

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirijtuvę ir susipažinti
< su gaminių kokybe ir kainomis. 

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2269 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Bes. teL LE 6-5363

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

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

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilj! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į 

Bloor Autorite Garage das i^CcSege)TTeL^Sl-UOS

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalies Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 Sav. A. B. Beresnevičius

730 Queen St. W. 
prie Gore Vale 
TeL EM. 4-7994

— Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St HV., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468 
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
jos ir t L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži-
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503. _

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (Rugs. 1—5) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

m—^i—■■ >!»■» —,« ,> i.,—

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ko pirmosios Š. Amerikos lietuvių 
golfo pirmenybės, šeštadienį rungė
si pavieniai žaidėjai. Dalyvavo 45 
golfininkai iš Toronto, Detroito ir 
Čikagos. Pirmą vietą, po baigminių 
4 skylių peržaidimų, laimėjo čikagie- 
tis L. Plėnys (82). Antroji vieta su 
ta pačia pasekme atiteko Toronto V. 
Astrauskui, trečioji —■ torontiškiui A. 
Supronui (83). Daugumas pirmeny
bėse dalyvavusių žaidė neblogai. Tai 
rodo pasekmės: 4-6 vieta po 85 — 
V. Ubeika (T), B. Racevičius (Č) ir 
P. čekauskas (D); 7 v. — R. Kez- 
nius (D) 86; 8 v. — I. Anužis (D) 
87; 9 v. — R. Izokaitis (Č) 88, A. 
Buntinas (T) 88; 10 v. — R. Pana- 
ras (Č) 89, V. Balsys (T) 89. Labai 
gerai žaidė torontiškis A. Sergan
tis, laimėjęs pirmą vietą jaunių var
žybose pasekme 83. Individualinėse

RODNEY,
ŠIĄ VASARĄ Šioje lietuvių taba

ko augintojų kolonijoje turėjome 
daug nesėkmių. Nuolat po tabako 
pasodinimo praeidavo gausūs lietūs. 
Porą kartų turėjome nuostolingų le
dų su stipriu vėju. Tai pakenkė der
liui. Be to, mirė keletas asmenų. Bir
želio 23 d. po ilgos inkstų ligos mi
rė buvęs Lietuvos pilietis, ilgesnį 
laiką gyvenęs Prancūzijoj ir 1948 m. 
atvykęs Kanadon viengungis Vitol- 
das Nacevičius, gimęs 1907 m. Šė
toje. Rugpjūčio 25 d. po trumpos 
kepenų ligos mirė antras brolis, irgi 
viengungis, Alfonsas Nacevičius, gi
męs 1908 m. Sėtoje. Kanadon atvyko 
1927 m. Ilgesnį laiką gyveno Mont- 
realyje, o nuo 1945 m. apsistojo Rod
ney, Ont., kur įsigijo tabako ūkį. 
1948-1952 m. jis daug pagelbėjo lie
tuviams tremtiniams atvykti iš Vo
kietijos Kanadon, vėliau iš Anglijos 
ir Lenkijos. Apie 40 asmenų pasi
naudojo jo sudarytais afidavitais. Bu
vo didelis mėgėjas paukščių ir lai
kė virš 500 rūšių iš viso pasaulio 
paukščių, pradedant Japonijos ba
landėliu, Indijos sidabriniu povu ir 
baigiant lietuviška šarka, dagiliuku, 
vieversėliu. Vien fazanų turėjo apie 
70 rūšių iš viso pasaulio. — Tuo pat 
metu kaimynystėje, London, Ont., 
mirė neseniai iš Rodney apylinkės 
persikėlusi Ona Kudirkienė, gimusi 
1926 m. Rokiškio apskr., paliko vy-

mėtojai: A klasėje — VI. Ubeika 82 
s.; V. Astrauskas 82 s. A. Sergautis;
B. klasėje — M. Ignatavičius 94 s., 
J. Balsys 94 s., R. Strimaitis 94 s.;
C. klasėje — E, Kekštienė 104 s., 
Radzevičius 107 s., Vyt. Balsys 107 s. 
Speciali dovana atiteko 10 m. Viliui 
Sergaučiui, sužaidusiam su 102 s.

Praėjusią savaitę pradėtas krepši
nio sezonas. Draugiškose rungtynėse 
su latviais abi rungtynes laimėjo 
mūsiškiai: vyrai 77:47, o jauniai — 
85:50. Sekmadienio rungtynėse su 
Londono Tauru ” aūšriečiai laimėjo 
jaunių A rungtynes 55:41, o jaunių 
B — londoniškiai 37:33. Aušros ko
mandose žaidė: vyru — Žaliauskas 
6, Grigas 12, Sapijonis 9, Genys 11, 
Kušneraitis 8, Strumila 10, Rautinš 
16, Misevičius 5; jaunių A — Rau
tinš 21, 7, Simonaitis 20, 4, Plačia-

ONTARIO
ra Augustiną, du jaunuolius sūnus 
ir tėvus — Juozą ir Kristiną Stan
kus. Rugsėjo 27 d. staigiai nuo šir
dies smūgio mirė Petras Budreika, 
gimęs 1896 m. Ramaškonyse, Ukmer
gės apskr. Pastarasis atvyko Kana
don 1928 m.; ilgiausiai išgyveno Rod
ney apylinkėje, besitvarkydamas sa
vo įkurtajame tabako ūkyje. Paliko 
žmoną Oną, dukterį Daną Trudell su 
šeima. Buvo ramaus būdo, gerai su
gyveno su kaimynais ir apylinkės bei 
gretimųjų kolonijų lietuviais. Į jo 
laidotuves atvyko gausiai draugų ir 
artimųjų iš Windsoro, Londono, Ont., 
Aylmero, Tillsonburgo, Delhi, Glen
coe, Wordsville, Montrealio ir kitų 
vietovių. Į bažnyčią ir West Lome 
kapines palydėjo virš 50 automobi
lių vilkstinė. Visiems velionį pager
busiems atsilankymu koplyčioje, da
lyvavusiems bažnyčioje ir laidotuvė
se, užprašiusiems šv. Mišias, už gau
sybę gėlių ir pareikštas užuojautas 
velionies žmona, duktė, žentas ir vai
kaičiai prašo išreikšti jų nuoširdžiau
sią padėką.

šiuo metu turime ir ligonių. Jau 
ilgesnį laiką guli New Bury ligo
ninėje Vacys Narbutas ir St. Thomas 
ligoninėje Valteris Kauzenas. Jiems 
linkime pasveikti ir vėl sveikiems 
grįžti į mūsų mažėjančią Rodney lie
tuvių šeimą. Al.

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

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visos mecnaoB- 
kus automobilfų pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotas autom*- 
bflius atveskite patikrinimui: noro- 
dyrim visus trūkumus Ir duosimo 
patarimus.

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS. 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti tel. LE 4 • M03 
30 Dewson St.. Toronto. Ont

Visu rūšių automobiliu išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai h 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Bodv 

Max Kane Auto Bodv 
Darbas sąžiningas Ir garantuotac 

Ustvrfais aptamanja Jonas Jtaršnas 
4M BATHURST ST^

CeL WA 142ŽS arba WA MW1

Savaitės, kurios...
(Atkelta iŠ 3-čio psL)

Dabar — Europa vis mintyse. 
Diena iš dienos nejučiomis gy
venimą lyginam su Europa. Ne
tyčia išslysta žodžiai: “Tai Eu
ropoje jie..Reikės ilgesnio 
laiko atprasti. Daugelis mūsų 
norėtų sugrįžti į Europą, bet 
kas žino kokia bus ateitis? Vie
ną dalyką visi žinom — Euro
poje išmokom daug apie gyve
nimą ir žmones; mūsų akiratis 
padidėjo, ir mes visi truputi pa
sikeitėm. Daug ką užmiršim pa
keliui į senatvę, bet “Gyvataro” 
kelionė i Europą nebus užmirš
tai Mes tikim, kad mūsų vaikai 
pasakos savo vaikms lyg pasaką 
apie tą dieną, kai maža saujelė 
lietuviško jaunimo savo šokiu ir 
daina skleidė draugiškumo ry
šius tarp kitų tautų.

Jubilėjinė paroda 
Toronte

(Atkelta iš 6-to psl.)
RONTO LITHUANIAN PHILA
TELIC — NUMISMATIC SO
CIETY”. Pagaminti dviejų rūšių 
medaliai: bronziniai — po $3.00 
ir sidabriniai (“999 proof’), ku
rie visi numeruoti ir tik 500. 
šių kaina po $12.00. “De lux” 
dėžutė, kurioje telpa du meda
liai — $1.75, vienas medalis — 
$1.50. šiuos medalius galima už
sisakyti: Rev. B. Jurkšas, P. O. 
Box 127, Toronto 19, Ont., Ca
nada. Dalis medalių taip pat bus 
parduodami parodos metu. Ka
dangi medalių skaičius yra ne
didelis, be to, ir kanadiečiai 
“dealeriai” jais labai susidomė
jo, patartume visiems lietuviams 
rinkėjams kuo greičiausiai juos, 
užsisakyti.

Šių medalių išleidimas yra su
rištas su didelėmis išlaidomis, 
tačiau leidėjai tikisi padaryti 
šiek tiek ir pelno, kuris bus skir
tas tolimesnei klubo veiklai.

Valdyba
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžinsi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyhe galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

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

V. BACĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsfkviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais
____________________________________________________ _____ ... _ _________ _ ___________ ________________

Savininkas
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervaciją, nakvynių ir Irt. reikalus bė 

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE 

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT. 

231-2661 231-6226
Pranešame paskyrimą

nuosavybių pardavinėjimui. Namų tel. 481-6560 
S. DARGIO

Turime plačių klijenturų. Jieškome nuosavybių 
i i •--- ..... -

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DU SPALVOTI FILMAI 

su angliškais įrašais 

"BALTOSIOS NAKTYS" 
pagal F. Dostojevskį.

P rt e d o: 
#/DAINUOK JAUNIME“

BRIGHTON 
KINO TEATRE 

tel. 532-2710
127 Roncesvalies Avė.

SPALIO 24 iki SPALiO 29 
Kasdien nuo 7 v.v.

Šeštad. ir sekmad. nuo 5 v. v. 
be pertraukos.

Niekuomet nevėlu...
Gydytojas: Meskite gėręs. Blai

viai gyvendamas savo amžių pra
ilginsite visa dešimtimi metų.

Pacientas: Ar ne pervėlu mes
ti?

Gydytojas: Mesti gerti nie
kuomet nėra pervėlu.

Pacientas: Na, tai aš dešimtį 
metų dar palauksiu...

Jie sako
A. Vozniesienskij eilėraštyje 

“Gėdos įrankiai’’ sako: “Mes 
drąsūs tylėti...” — Rašytojas ir 
buvęs “prezidentas” J. Paleckis, 
kai Maskva jį atleido iš “prezi
dentystės”, “Literatūros ir Me
no” redakcijos atstovui pareiš
kė: “Kol pasilsėsiu, nei rašysiu, 
nei skaitysiu...”

Parinko Pr. AI.

į—Į u lonr COWNERS'~5^r ‘CZ ENTRE
Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St. W. Tel. 769-5171

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės

• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

; Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
k Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

Hamiltone skyrius:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.
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DUFFER! N RADIO and TV
SALES HI-FI Ir radijo aparatai. Paa^DOdpmaa

lempos ir batarejos. Prityręs’specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1 -3074® Sav. P. Uzbali*

DR. E. ZUBRĮ ENK 

DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas) 

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTE 
DR. D. ANDRIULIONYT6 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

Pirm., antr. ir penkt.: 930-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt: 12.00 — 8 v.v. 

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

184 ELLIS AVE.
(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimų.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451 
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(I rytus nuo Dufferin St.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
7M BATHURST ST.

(kampe* Bloor 5 Batitaret) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eietira vaiymas. Šutai 
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 

Skambinkite LE. 34912.

NOTARAS

A. LIŪ DŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'lamų, ūkią ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalies Avenue ^Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimos iš Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nao 10 Vjr.’ iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos teL LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSD, O.D.

412 Roncesvalies Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL ryto iki 6.30 vaL vak. Šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto Hd 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS 

LLUNSKY.R.O.

M. L U N SK Y, O.D., M.S.C. 

470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
b

Darbo valandos 9.30 va—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

draudimą.!
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudi .o Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V BIŲ 
IR UISIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4412
749-4131
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LIETUVIU DIENA įs
DALYVAUKIME VISI IS VISOS KANADOS!

Klevelando "Grandinėlė": Sveiki, Kanados lietuviai! Pasimatysim Toronte!

OS’MONTREAI?®

SIMPOZIUMAS TEMA “Kaip su
stabdyti Lietuvos rusinimą?” -
šį šeštadienį, 2 v.p.p., Brockton High School audi
torijoje (Bloor ir Brock gt.; įėjimas iš Awde gatvės). 

Dalyvauja: VLIKo atstovas, M. Vasiliauskienė, kun. 

dr. F. Jucevičius, d r. P. Lukoševičius 

Moderatorius: adv. G. Balčiūnas

GRANDIOZINIS BALIUS: šeštadie- z
nį, 7 v.v., Club Kingsway salėje
(100 The Queensway)

PROGRAMOJE: a. "Grandinėlės" ansamblis 

iš Klevelando, vadovaujamas L. Sagio

b. V. Babecko orkestras šokiams
c. Loterija (spalvotas televizijos priimtuvas)

d. Gausus bufetas

Įėjimas į balių: suaugusiems'$3.00, 
moksleiviams $1.50

SEKMADIENĮ, spalio 27, iškilmingos pamaldos lie

tuvių bažnyčiose.

KLB Toronto apylinkės valdyba

®ITORONT(>
Toronto kroniką žiūr. ir 8 puslapyje

šeštadieninės mokyklos tėvų 
susirinkimas įvyko spalio 20 d* 
Prisikėlimo salėje. Susirinkimui

Nauja KLB krašto valdyba, 
pirmininkaujama dr. S. Čepo, 
spalio 16 d. padarė vizitą gen. 
konsului J. žmuidzinui. Ta pro
ga aptarti aktualieji Kanados 
lietuvių reikalai.

N. Pr. M. seselėms šie metai 
yra jubilėjiniai. Juos norime at
žymėti koncertu-vakariene. Pro
gramą atliks mezzosopranas Ro
ma Mastienė, smuikininkas Stp. 
Kairys, Dalia Skrinskaitė-Vis- 
kontienė. Savo naujuosius poe
zijos kūrinius padeklamuos Lai
ma švėgždaitė. Būsite pavaišin
ti skania vakariene, paruošta 
Vandos Vaitkienės. Laukiame 
visų! Savo atsilankymu suteik
site* mums džiaugsmo, o sau at- 
sipalaidojimo valandėlę nuo sa
vo kasdieninių pareigu. Bilie
tai — parapijų kioskuose ir pas 
rėmėjus.

N. Pr. M. seserų rėmėjų v-ba
Lietuvių kapinėse koplyčios 

sienų gelžbetonio darbai tęsia
mi. Prieš žiemą bus užbaigti vi
si statybos darbai; vidaus ir gra
žinimo darbai liks ankstyvam 
pavasariui. Lapkričio 3, kapinių 
lankymo dieną, 3 .v. p.p., bus 
šventinama kapinių koplyčios 
pamatų lenta su dedikaciniu įra
šu. Kapinių administracija ir 
Toronto apyl. valdyba jau gau
na aukų koplyčios ir paminklo 

toriavo — A. Zaleckienė. Šiems 
metams į mokyklos tėvų komite
tą išrinkti: Z. Girdauskas, L. Ka
linauskas, A. Zaleckienė, K. Ga- 
putis, J. Kalinauskienė, K. Če
paitis ir p. Jagėlienė; kandida
tai: J. Danaitis ir V. Šimkus. Su
sirinkimas paliko tą patį mokestį 
už vaikus, būtent, $30 nuo šei
mos, neatsižvelgiant kiek vaikų 
iš šeimos lankytų mokyklą. Tė
vų komitetas labai pageidauja, 
kad tėvai laiku sumokėtų mo
kestį, o lietuvių bankeliai ir 
stipriau besilaikančios organiza
cijos duosniau šiais metais pa
remtų mokyklą. Ir sekančiais 
metais tėvų komiteto pirminin
ku perinktas Z. Girdauskas.

Specialią radijo programą Lie
tuvių Dienos proga duos “Tėvy
nės prisiminimai" šį šeštadienį, 
spalio 26 d., 3.30-4.30 v.p.p., 
banga 1250 iš Oakvillės radijo 
stoties CHW0. Apylinkės valdy
bos pavestos, programą ruošia 
Jūratė Čeponkutė ir Laima 
Švėgždaitė.

Vengrai spalio 20 paminėjo 
dvyliktąsias sukilimo metines 
prie savo paminklo Lakeshore 
Blvd. Kalbas pasakė Toronto 
burmistras ir kiti pareigūnai. ,
Tai buvo laisvės demonstracija, * „Ųr J?a-
kurioje dalyvavo daug etninių ‘ ..... ..
grupių. Lietuviams atstovavo 
šauliai su savo vėliava.

Į KLB krašto valdybos užuo
jautos tekstą “TŽ” 42 nr. įsibro
vė nemaloni klaida. Atitaisytas 
tekstas spausdinamas šiame “T. 
Ž." nr. Atsiprašome.

žymėtina $500 Juozo Beniušio. 
Ji skirta mirusios žmonos Anta
ninos atminimui.

Toronto Lietuvių Namų dali
ninkų ir svečių šokių vakaras 
spalio 19 d. praėjo jaukioje nuo
taikoje, lietuviškos dainos ženk
le. Buvo turtinga loterija.

GERIAUSIA MĖSA 
Ir

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
Amerikos m ė s o s ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

BARONESSA
BEAUTY SALON

2265 BLOOR ST. W. 
(kampas Bloor-Darie gatvių).

TEL 762-4252

Kanados Lietuvių Diena — 
jau šį savaitgalį. Žiūr. skelbimą.

Šio šeštadienio vakarą, spalio 
26, neužmirškime atsukti laik
rodžio rodyklės vieną valandą 
atgal. Oficialiai į standartinį lai
ką grįžtama 2 vai. nakties.

Prof. Vyt. Vardys iš Wiscon
sin universiteto skaitys Toron
te dvi paskaitas: lapkričio 1, 
penktadienį, 7.30 v.v., Liet. Vai
kų Namuose, 57 Sylvan Ave., 
Toronto lietuvių visuomenei 
(rengia Akademikų Dr-ja); lap
kričio 2, šeštadienį,* Toronto uni
versiteto Harthouse salėje — ka
nadiečių visuomenei (rengia bal- 
tiečiai studentai)

SLA 236 kuopa Toronte ren
gia šaunų vakarą lapkričio 9 d., 
Šv. Jono Kr. j>ar. salėje. Visus 
narius ir svečius kviečiame at
silankyti. M. F. Y.

Iš “Dainos” veiklos. Rugsėjo 29 d. 
įvyko susirinkimas pas narę J. Kuli
kauskienę. Iš valdybos pranešimo pa
aiškėjo, kad vasarą pasiųsta sene
liams Vokietijoje $208 ir jau gauti 
padėkos, laiškai, kurie čia pat per
skaityti. Pirm. L. Kybartienė prane
šė apie BALFo pareigūno Toronto 
organizacijoms padarytą pranešimą 
šalpos reikalais. Plačiai aptartas pa
siruošimas vakarui lapkričio 30 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Visos narės 
prašomos ruošti rankdarbius loteri
jos fantams. Dėkojame J. Kulikaus
kienei ir Mamytei už šiltą susirin
kimo priėmimą. Sekantis susirinki
mas — spalio 27, sekmadienį, 3 v. 
p.p., pas E. Ališauskienę, 534 Win
dermere Ave. Tel. RO 7-2354.

M. F. Y.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir 
virtuvė vyresnio amžiaus moteriai 
antrame augšte High Park rajone. 
Yra šaldytuvas ir plyta. Tel. LE 6- 
5954;

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienų metų medicinos teorinį li
gonių priežiūros kursą ir dabar pa
skirtas atlikti keturių mėnesių prak
tiką Toronto General, Sick Children, 
Toronto Western ir Riverdale ligoni
nėse po vieną mėnesį kiekvienoje. 
Dėl tos priežasties jo sveikatos kli
nika veiks tik nuo ketvirtos valandos 
po pietų ir šeštadieniais visą dieną. 
Kreiptis telefonu LE 3-8008.

MOGAMBO KVINTETAS
ORKESTRAS
ĮVAIRIEMS 

PARENGIMAMS 
Tel. 741-3164

*

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Td. LE 2-36S6. RytuoM HO 6-1331

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Prel. L. Tulaba, šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje rektorius, 
lydimas mons. J. Tadarausko ir 
J. Matulionio, lankėsi “TŽ” re
dakcijoj. Savo kelionėse jisai ap
lankė lietuvių parapijas Mont- 
realyje, Toronte, Londone ir kt. 
Po A. L. Katalikų Federacijos 
suvažiavimo Čikagoje jis grįžta 
Romon.

Antikomunistinė demonstra
cija. Spalio 26, šį šeštadienį,
1.30 v.v.p., The Edmund Burke 
Society vėl rengia, antikomunis
tinę demonstraciją prie JAV 
konsulato, 360 University St. Vi
sos tautinės grupės yra kviečia
mos gausiu dalyvavimu paremti 
šį Kanados studentų antikomu
nistinį sąjūdį ir parodyti visų 
tautų vienybę. Tuo pat laiku ne
toliese raudonieji taip pat turės 
savo eitynes. Žinių apie The Ed
mund Burke Society galima 
gauti rašant: The Edmund Bur
ke Society P. O. Box 544, Scar
borough, Ont., arba atsilankant 
į draugijos susirinkimą, kuris 
Įvyks ketvirtadienį, spalio 24 d.,
8.30 v.v., Latvių Namuose, 491 
College St. EBS Etninių

Grupių Komitetas
Sol. Janinos Liustikaitės nau

joji lietuviškų dainų ir arijų 
plokštelė jau pasirodė viešumo
je. Plokštelė gaunama Toronto 
Prisikėlimo parapijos kioske ir 
šiuo adresu: J. Liustikaitė, St. 
T, Box 62, Toronto 19. Ont. Tel. 
781-6091.

Už suruoštą man priešvestuvinį po
būvį, kuris pareikalavo daug darbo 
ir nuoširdumo, dėkoju rengėjoms: p. 
Abromaitienei, p. Didienei, p. Dun- 
derienei, p. Grigienei, p. Januškienei, 
p. Juodienei, p. Jurkevičienei, p. Kas
peravičienei, p. Kerberienei, p. Kve
darienei, p. Marijošienei, p. Parše- 
lienei, p. Pocienei, p. Sakalienei, p. 
Sapijonienei, p. Simanavičienei, p. 
Stepaitienei, p. Salkuvienei, p. Radze
vičiūtei, p. Remeikaitei, p. Valevi
čienei, p. Zaleskienei.

Dėkoju visom poniom ir panelėm, 
kurios dalyvavo. Jūsų įteiktos vertin
gos dovanos liks man amžinu atmi
nimu gražiai praleisto laiko Jūsų 
tarpe. Ypatinga padėka p. Marijošie
nei ir p. Pocienei. Nuoširdus ačiū 
visoms.

Laima Kvedaraitė

JIEŠKOM VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERS, kuri galėtų ateiti antra
dieniais, trečiadieniais, penktadie
niais į St. Clair — Spadina rajoną 
prižiūrėti vienerių metų mergaitės 
ir su ja lietuviškai kalbėti. Skam
binti Valevičienei teL 483-7441.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių bu- 
tas be baldų ir du dideli kambariai 
su atskira prausykla ir .įėjimu. Skam
binti tet 233-7935.

ATLIEKU GRINDŲ ATNAUJINIMO 
(SANDING), POLIRAVIMO IR BLIZGINIMO DARBUS.

SKAMBINTI ALFONSUI TORONTE TEL. LE 6-2805

&S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai 
Rb459 Roncesvalle* Ave. Tel. LE 4-6602

JMDidelia pasirinkimas. Urmo kainos.!
h|DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR Ir kt. 
MHawtoveiimioms sniego padangų (enow tires) ir kt.! 
JBfVisų rūšių padangų taisymas, vvlkonizacija ir kt. 

5^ Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 2 v.p.p. i

Vyt. A. Jonynas iš Montrealio 
spalio 19 d. Akademikų Draugi
jos surengtoje paskaitoje nagri
nėjo dabartinės Lietuvos litera
tūros apraiškas, kuriose rado 
vertingų prošvaisčių. Paskaitos 
klausėsi* didokas būrys torontie- 
čių. Ta pačia proga sudaryta 
nauja Akademikų Dr-jos valdy
ba: S. Butkevičienė, G. Beresne
vičius, inž. šernas.

Baltiečių Studentu Federacija 
Toronto universiteto*Hart House 
salėje rengia simpoziumą bei 
diskusijas. Lapkričio 2, šešta
dienį, 9.30 v. r., kalbės prof. I. 
Ivask iš Oklahomos un-to, 10 v. 
— prof. G. Ginsbergs iš Niujor
ko, 11.30 v. prof. V. Vardys iš 
Visconsin un-to, 2.30 v.p.p. gru
pės diskusijos, 4.30 v.p.p. — ka
va studentų centre; lapkričio 3, 
sekmadienį, 9.30 v.r. — prof. I. 
Ivask, 11 v.r.—kun. Pr. Geisčiū- 
nas, 2 v.p.p. grupės diskusijos.

ASMUO, KURIS NORĖJO PAR- 
DUOTI Lietuvišką Enciklopediją už 
pusę kainos, prašomas paskambinti 
vakare K. Kutkai 7414074.

Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767 - 7084.

PARDUODU naujus tautinius dra
bužius. Skambinti teL 762-6172.

PARDUODAMAS VASARNAMIS 
ant Simcoe ežero kranto, prie Brec- 
kin, 6 kambarių, izoliuotas. Prašoma 
kaina $13,900. Savininkas keistų į na
mą Toronte. Skambinti S. Dargini, 
231-6226 arba 231-2661. F. BARAUS
KAS Real Estate Broker.

UŽSAKYKITE DABAR 
DOVANŲ SIUNTINIUS Į 

LIETUVĄ KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS!

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
medžiagų. Maisto siuntiniai H 
Danijos. Rašomosios mašinėlės, 

akordeonai ir kt.

Parduodu naujas rašomąsias ma
šinėles su lietuvišku raidynu,

Telefunken transistorinius radijo 
priimtuvus su trumpomis ir FM 
bangomis, rankinę skaičiavimo 
mašinėlę, lieuviškos muzikos bei 

dainų plokšteles ir kt.

tek 763-9088
18 Brooktide Ave. Toronto 9, Ont. 
Priimu užsakymus ii provincijų ir 
kitur. Visi <užsakymai apdrausti.

Sr. Kazimiero par. žinios
— Spalio 14 d. Lietuvių Sv. Ka

zimiero kolegijos rektorius prel. L. 
Tulaba iš Romos lankėsi Montrea- 
lyje ir buvo apsistojęs §v. Kazimie
ro parapijoje, čia jis sutiko savo 
tris buvusius auklėtinius: kun. dr. 
F. Jucevičių, kum J. Gaudzę ir Auš
ros Vartų naująjį kleboną kun. L. 
Zarembą, SJ.

— Mirė Jonas Burčikas; palaido
tas spalio 16 d. iš prancūzų Lon- 
gueuil parapijos vietos kapinėse.

— šv. Elzbietos Dr-ja ruošia di
delę vakarienę lapkričio 30 d. Visi 
montrealiečiai kviečiami atsilankyti.

— Parapijos bazaras bus lapkričio 
8, 9, 10 dienomis. Parapijiečiai pra
šomi skubiai grąžinti loterijos kny
gutes.

— Padaryta operacija Jonui San- 
kui Jewish General ligoninėje. Ge
riausi linkėjimai pasveikti.

— Į St. Mary’s ligoninę pagul
dytas Juozas Kalinauskas, kuris per 
daugelį metų turėjo labai aštrų art- 
ritį.

— Lapkričio 3 d., 11 vai., bus Mi
šios už Šv. Onos Dr-jos mirusias na
res; po pamaldų draugija kviečia vi
sus parapijiečius ateiti į salę šiltiem 
pusryčiam.

— Nuo lapkričio 1 d. dr. E. And
riukaitis atidaro naują modernų kabi
netą 932 St. Joseph Blvd., tel. 522- 
7236, netoli . Laurier Metro. Pradžio
je priims ligonius antradieniais ir 
trečiadieniais nuo 4 v. po pietų iki 
vėlaus vakaro.

— Kunigai lanko parapijiečius va
karais, o kurie nedirba, tuos aplan
kys dienos metu.

— Spalio 13 d. pakrikštyta Vikto
ro Kielos ir Jonės Grėbliauskaitės 
dukrelė vardais Jennifer, Viktorija, 
Karolina. Kūmais buvo Fernand 
Therrien su žmona Nancy.

— šeštadieninės mokyklos prasi
deda šį šeštadienį, spalio 26 d. 9 vai. 
ryto. Visi renkasi Į šv. Kazimiero 
parapijos salę.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $110.72. K. J. G.

Aušros Vartų par. žinios
— Šį šeštadienį, spalio 26 d., 9 v. 

r. kviečiame visus kursantus ir visus 
baigusius pradžios mokyklą susirink
ti į Aušros Vartų parapijos salę. Jei 
nebus kitaip pranešta, šiuo bus pra
dėti nauieji mokslo metai. Informa
cijų teirautis pas kursų direktorę tel. 
768-0322. Pradžios mokyklos mokiniai

PADĖKA

1968 m. rugsėjo 30 d. mūsų mylima Mamytė Petro
nėlė Butrimienė, sunkios ligos iškankinta, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Nuoširdžiausiai dėkojame: gerb. Tėvui Placidui, OFM, 
palydėjusiam Velionę į amžno poilsio vietą — kapines; 
gerb. Tėvui Rafaeliui, OFM, už aprūpinimą šv. sakramen
tais namuose ir ligoninėje, tartą gražų ir nuoširdų žodį prie 
Velionės karsto ir taip iškilmingai atnašautas šv. Mišias 
drauge su gerb. Tėv. Pauliumi, OFM, ir Tėvu Ambrozijum, 
OFM; gerb. šv. Jono Kr. par. kunigams, gerb. kleb. kun. 
P. Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui už lankymą ligoninėje; 
dr. C. Knowlton ir dr. A. Valadkai už rūpestingą gydymą; 
N. Pr. Marijos seselėms, tretininkėms, karsto nešėjams, 
Acme Srew & Gear Ltd. lietuviams, bendradarbiams, drau
gams ir pažįstamiems už taip gausų lankymą ligoninėje ir 
laidotuvių namuose; už taip gausiai užprašytas šv. Mišias 
ir gausias gėles laidotuvių namuose bei ligoninėje; visiems 
taip gausiai palydėjusiems į kapines ir pareiškusiems už
uojautą asmeniškai, raštu ir spaudoje.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas mūsų liūdesio valan
doje pasiliks neužmirštamas.

Sūnūs —:
Vincas ir Vytautas Butrimai

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-to$ "Lite" nr. 752D

“UTAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš  9 %
Nekita. turto iš________ 83%
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10.000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 63%)

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per vistis ilguosius savaitgalius.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ara., Rosemount (kampos St. Zotigva)

Pr. M. seseris, rue de Seve nr. 1450.
— Po atostogų vėl bus giedamos 

giesmės 10 vai. Mišiose. Kviečiame 
norinčius giedoti jaunuolius rinktis 
prie vargonų.

— Liaudies intrumentų jaunimo 
orkestras vėl pradeda savo repetici
jas. Pirmoji repeticija — ketvirta
dienį, spalio 24 d., 7 vaL v., A V. 
parapijos salėje.

— Vėlinėse, lapkričio 2 d., mūsų 
parapijos bažnyčioje bus specialios 
pamaldos vakare 7.30 vai.

— Atkreipkite dėmesį į tai, kad 
pagal naują pašto zonų numeraciją 
AV parapijos pašto zonos numeris 
yra 205.

— Ateinantį sekmadienį — Kris
taus Karaliaus šventė.

— Parapijos choras rengia šaunų 
linksmavakarį lapkričio 9 d. parapi
jos salėje. Meninę programos dalį 
atliks duetas, moterų choras, vyrų 
oktetas ir mišrus choras. I programą 
choro valdyba yra įtraukusi naujų, 
dar negirdėtų dainų.

— Susituokė Julija - Zuzana Gaury- 
tė su Jonu-Juozu Monstavičium.

— Pr. sekmad. rinkliava—$215.50.
Montrealio Akademinio Sam

būrio balius įvyks lapkričio 16 
d. Chateau Champlain Hotel 20 
metų jubilėjaus ir Vinco Krė
vės Vardo septintosios literatū
rinės premijos įteikimo proga. 
Šiame baliuje bus montrealie- 
čiams staigmena — debiutančių 
pristatymas. Visos mergaitės* 
baigusios gimnaziją ar lituanis
tinius kursus ir suėjusios 17-18 
metų, kviečiamos baliuje daly
vauti bei registruotis pas sam
būrio valdybos narius. Debiu
tančių susirinkimas ir repetici
ja įvyks lapkričio 3 d. po 10 vai. 
pamaldų seselių namuose. — 
Debiutančių pristatymu ir jų šo
kiu bus pradėti baliaus šokiai. 
Šiuo montrealiečiams nauju bū
du sambūris nori skirti mūsų 
jauniems žmonėms neeilinio dė
mesio, duoti jiems progos susi
pažinti ir jaukioj aplinkoj pa
bendrauti su ju laukiančiais vy
resniaisiais. Baliaus bilietus jau 
galima įsigyti pas kiekvieną 
sambūrietį arba valdybos narius: 
H. Lapinienę — 681-7605, S. 
Piečaitienę — 366-7041, G. Dai
niu — 626-3564, J. Kibirkštį — 
728-2614, A. Kličiu — 331-5590.

' Valdyba

MOKA Už:
Depozitus____________ 4.4 %
Serus______ _____ ______ 5.%%
Term. tad. 1 met------------ 6.0 %
Term. tad. 2 met.63 %

TERMIN. INDRLUUS IKI__ 7%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų Ir depozitų 
sumos.

nuo 1 iki




