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Svetimi malūnai
Išeivijos gyvenime yra keistų dalykų: iš vienos pusės sakoma, 

kad išeiviai iš sovietų užimtų kraštų yra visai bereikšmis dalykas, 
iš kitos — jiems teikiama didelė reikšmė. Arčiau tiesos yra turbūt 
antroji nuomonė. Tai matyti iš sovietinių institucijų laikysenos. 
Jau per 30 metų jos neduoda ramybės išeivijai, kuri nenori nusi
lenkti sovietinei vergijai. Sovietinė propaganda nuolat gaudo jai 
pritariančius balsus, ypač tų, kurie lankosi okupuotuose kraštuose. 
Įvairiomis kalbomis spausdina specialius laikraštėlius, skleidžian
čius Maskvos balsą. Jų tarpe yra ir “Gimtasis Kraštas”, pakeitęs 
seniau ėjusį “Tėvynės Balsą”. Visi šio pobūdžio laikraščiai, lei
džiami įvairiomis kalbomis, yra labai panašūs savo išvaizda ir 
turiniu. Jie visi yra sovietiniai malūnai, kurie mala tuo pačiu 
ritmu. Jie liaupsina sovietams palankiuosius, plaka atkakliuosius. 
Rezultatai, žinoma, menki, nes iš tokių šiaudų negali būti grūdų. 
Visdėlto yra atvejų, kur ant sovietinės meškerės užsikabina viena 
kita žuvelė. Tai menkos orientacijos išeiviai, kurie propagandą pa
laiko tikru pinigu. Tokių nėra daug, bet pasitaiko. Jie kiekvieną 
sovietų spausdintą žodį laiko neabejotina tiesa ir jį priima. Kitaip 
sakant, jie patenka į sovietinį malūną ir būna panaudojami jo tiks
lams. To jie, matyt, nejaučia, nes girdi patriotine skraiste prideng
tus žodžius, viliojančius šūkius, ateities pažadus. Tai žmonės, kurie 
nejučiomis užsideda ružavus akinius ir pradeda matyti gyvenimą 
sovietinių spalvų spektre.

★ ★ ★
Nėra ko stebėtis, kai į sovietinį malūną patenka mažytės žuve

lės — menkos orientacijos žmonės, bet reikia nustebti, kai jin pa
tenka žvalios orientacijos asmenys. Nuvažiavę okupuoton Lietu
von, jie patiria daug dėmesio, paslaugumo ir, sentimento pagauti, 
ima giedoti ditirambus bei pilti vandenį ant sovietinės propagan
dos malūno. Tai neapdairūs tautiečiai, kurie išeivijai garbės ne
daro. Dėlto pagrįstai sako naujausias atbėgėlis iš okupuotos Lie
tuvos Aloyzas Jurgutis, kad neapdairūs žmonės į Lietuvą neturėtų 
važiuoti. — Dar liūdnesni yra tie atvejai, kai neva kovotojai prieš 
sovietinę Lietuvos okupaciją pradeda malti sovietinio malūno rit
mu. Tai tie asmenys, kurie prisidengę griežtu antikomunizmu, ima 
niekinti žymiuosius išeivijos veikėjus, kaltinti juos palankumu so
vietams bei komunistams. Tai senas sovietinės propagandos triu
kas, paremtas Voltaire’o posakiu: “šmeižkite, šmeižkite, vis kas 
nors prilips.” Vienu metu išeivijos laikraščių redakcijoms buvo 
pradėti siuntinėti laiškai, siekią sukompromituoti žymų veikėją. Jų 
šaltinis ir tikslas buvo labai aiškus, tačiau vienas laikraštis neiš
kentė ir paskleidė viešai. Tai buvo pasitarnavimas svetimam ma
lūnui. Yra biuletenių, prisidengusių griežtu antikomunizmu ir kar
tu pasitarnaujančių sovietiniam malūnui. Jie skelbia pavardes išei
vijos veikėjų, kurie, jų nuomone, yra palankūs komunistams. Tuo 
būdu juos bando kompromituoti ir išjungti iš visuomeninės veik
los. Tikrovėje betgi komunistams daugiau pasitarnauja tokie biu
leteniai, negu kas kitas.

★ ★ ★
Su tais žodžiais kyla klausimas, ar tai daroma sąmoningai. 

Nėra abejonės, kad išeivių eilėse yra žmonių, kurie dirba Maskvos 
naudai sąmoningai. Jie yra daugiau ar mažiau sovietiniai agentai, 
atlyginami vienokiu ar kitokiu būdu. Tai žmonės, kurie telkiasi 
ąpie komunistinę spaudą, nors niekas negali laiduoti, kad panašių 
nėra ir nekomunistų eilėse. Šalia tokių yra geros valios žmonių, 
kurie pasitarnauja svetimiem malūnam visai to nejausdami. Jie 
taip nuoširdžiai, bet neišmintingai kovoja su komunistinėmis ap
raiškomis, kad ta kova darosi labiau naudinga komunistams, negu 
patriotinei visuomenei. Siekdami stiprinti antikomunistinį frontą, 
jie silpnina jį. Tokia taktika primena legendinį lokį, kuris akmeniu 
norėjo nuvaikyti musę, nutūpusią ant miegančio žmogaus kaktos. 
To lokio intencija buvo labai gera, bet rezultatai liūdni. Taip atsi
tinka ir išeivijos gyvenime, kai įsisiūbuoja savikova, besiremianti 
geromis intencijomis ir visą energiją nukreipianti prieš savuosius. 
Tuo lengvai pasinaudoja sovietinis frontas, patvirtindamas seną 
posakį — kraštutinumai susiliečia. Tai aplamai tragiškas išeivijos 
bruožas. Tuo metu, kai reikia suglaudinti eiles bendrai veiklai 
prieš tuos, kurie kėsinasi į Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę, iš
kyla priešingas reiškinys — padidėjęs skaidymasis, tarpusavė ko
va, nepajėgumas ramiai spręsti dalykus ir vieningai veikti. Savieji 
tampa didžiausiais priešais, komunizmas matomas ten, kur jo visai 
nėra. Tokia būkle pasinaudoja tikrasis priešas, mokąs išnaudoti iš
eivių silpnybes. Į tai turėtų atkreipti dėmesį vadovaujantys veiks
niai, jų viršūnės, kur ypač stinga sutarimo. Kai viršūnės braška, 
jaučia ir šakos, ir šaknys. Jos kenčia ir kartu perspėja nežaisti 
pavojais.

Hamiltono “Gyvataras” gražiųjų Kanados Rocky kalnų viršūnėje Banff, Alberta, taitiečių stovyklos metu 1974 m. 
rugpjūčio mėnesį. Iš kairės sėdi: Linas Baltakys, Vida Beniušienė, Robertas Tirilis, Vidas Lukošius, Marius Gudins- 
kas, Giedrė Breichmanaitė, Edis Tirilis, Ina Vainauskaitė, Anelė Murauskaitė, Onutė Elvikytė. II eilėje: Petras 
Breichmanas, Anita Pakalniškytė, Aldona Baltakienė, Lina Verbickaitė, Regina Stanaitytė, Jonas Jokūbynas, Vir
ginija Stukaitė, Kęstutis Kaminskas, Jūratė Kybartaitė, Anelė Kaminskaitė, Arūnas Jonikas, Romas Blekaitis, 
Genovaitė Breichmanienė, Algis Dudaravičius (stovyklos organizatorius ir vadovas), Irena Jokūbynienė, Jonė Pa- 
navaitė, Kristina Stasiulytė, Laima Deksnytė, Jolanta, Jokūbynaitė ir Danutė Stonkutė Nuotr. R. Tirilio

Kompromituojantis premjero mostas

KANADOS ~ ~ .
ĮVYKIAI ' ouvarze imigraciją
Imigracijos ministeris R. And

ras paskelbė suvaržymus atei
viams į Kanadą, kurie galios iki 
naujo imigracijos įstatymo pa
ruošimo, apie porą metų. Vi
siems ateiviams Kanados imi
gracijos įstaigos taiko 100 taš
kų turinčią kvalifikacijos nusta
tymo sistemą. Lig šiol, norint 
imigruoti Kanadon, pakakdavo 
50 taškų. Dabar paprastiem imi
grantam jų reikės surinkti 60. 
Su 50 taškų bus įsileidžiami tik 
tie asmenys, kurie jau turi už
tikrintas darbovietes, ir specia
listai, kurių trūksta kaikuriose 
Kanados vietovėse, jeigu jie su
tiks vykti į jas. Tačiau ir šiais 
atvejais jie bus reikalingi Ka
nados darbo jėgos įstaigų pa
reiškimo, kad tiems darbams ne
užtenka kanadiečių. Artimais gi
minėmis nebus laikomi broliai 
bei seserys, vyresni kaip 21 me
tų amžiaus, ir tėvai iki 60 metų 
amžiaus. Seniau jie visi būdavo 
įsileidžiami be eilės. Tikimasi, 
kad šie suvaržymai ateivių nu
matytą 250-260.000 skaičių 1975 
m. sumažins 30-40.000. Suvaržy
mai nebus taikomi prancūziškai 
kalbantiems ateiviams, nes jų 
labai trūksta Kvebeko provin
cijai. Jų skaičių bus stengiamasi 
padidinti imigracijos įstaigų ati

darymu prancūziškai kalban
čiuose kraštuose.

Kanados premjeras P. E. Tru
deau, rugsėjo mėnesį atmetęs 
provincinių premjerų kvietimą 
dalyvauti jų konferencijoje, da
bar staiga pakeitė nuomonę ir 
juos pats pasikvietė į savo rezi
denciją Otavoje. Pokalbis prie 
pietų stalo truko penkias valan
das. Nors oficialus pranešimas 
nebuvo paskelbtas, pagrindiniai 
nutarimai paaiškėjo iš premje
rų pareiškimų laikraštininkams. 
Nutarta: atidėti nebūtinų valdi
nių įstaigų statybą visose pro
vincijose į vakarus nuo Kvebe
ko, tuo būdu sutaupytas lėšas 
nukreipti gyvenamųjų namų 
statybon, netaikyti valdinių iš
laidų suvaržymų rytinėms Ka
nados provincijoms, turinčioms 
didžiausią nedarbo nuošimti. 
Pasitarimo dalyviai taipgi prita
rė premjero P. E. Trudeau min
čiai, jog Kanados ekonominė 
būklė yra geresnė už daugelio 
kitų kraštų. Varžtus infliacijai 
pristabdyti reikia naudoti labai 
atsargiai, kad nebūtų sulaikytas 
krašto ekonominis augimas ir 
kad nepadidėtų nedarbas.

Kanados karinių pajėgų biu
džetas buvo užšaldytas keletą 
metų su 7% metiniu padidėji-

Australijos darbiečių premje
ras G. Whitlamas, savo dvivei
diškumą atskleidęs Pabaltijo 
atidavimu Sovietų Sąjungai, pa
darė vieną politinę klaidą, kuri 
gali sukompromituoti visą jo 
vyriausybę. Nepaslaptis, kad 
šiandien daugeliui australų ne
patinka jo pradėtas posūkis j 
kairę, nepažįstant Sovietų Są
jungos ir netgi visiškai nėsusi- 
gaudant Lietuvos istorijoje, 
kaip liudija jo spaudos konfe
rencija Niujorke.

Žurnalisto pasas
Pavojų G. Whitlamo vyriausy

bei sudaro komunistui žurnalis
tui Wilfredui Burchettui grąžin
tas Australijos pasas ir piliety
bė. Šis Maskvai tarnaujantis 
žurnalistas Korėjos karo metais 
lankėsi Š. Korėjoje, skelbė pa
sikalbėjimus su amerikiečiais 
karo belaisviais, remdamas iš 
piršto išlaužtus kaltinimus, kad 
JAV naudoja mikrobinį ginklą. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis ameri
kiečių belaisvių vardu parašy
davo net ir jų tariamus prisi
pažinimus šiuo klausimu. Yla iš
lindo iš maišo tada, kai belais
viai grįžo į JAV. Naivios mikro
bų naudojimo teorijos dabar 
jau yra atsisakiusi ir Maskvos 
propaganda, kuriai W. Burchet
tas tarnavo ir tarnauja nuo Ko
rėjos karo pradžios. Australiją 
23 metus valdžiusieji liberalai, 
ypač jų premjeras J. Gortonas, 
nesutiko duoti komunistui W. 
Burchettui paso, nors'jis yra šio 
krašto pilietis, ir privertė jį ke
liauti po pasaulį su Š. Vietnamo 
pasu. Premjeras G. Whitlamas, 
vos tik atėjęs valdžion 1972 m., 
tuojau pat komunuistą W. Bur- 
chettą padarė Australijos pil
nateisiu piliečiu, parūpindamas 
jam australišką pasą.

Vietnamo karo metais W. 
Burchettas buvo vienintelis Va
karų pasaulio žurnalistas, turė
jęs teisę laisvai lankytis Š. Viet
name, skleisti komunistinės

propagandos melą. Jo praneši
mais dažnai pasinaudodavo po
sūkį kairėn mėgstanti valstybi
nė Kanados radijo ir televizijos 
bendrovė CBC “As It Happens” 
programose. Šiuos įdomius fak
tus apie kontroversinį W. Bur- 
chettą spalio 22 d. laidoje at
skleidė dienraščio’“The Toronto 
Sun” vyr. red. P. Worthingto- 
nas. Iš jo pranešimo taipgi su
žinojome, kad W. Burchettas 
teisminėn atsakomybėn yra pa
traukęs buvusį Australijos se
natorių Jack Rane ir iš jo pa
reikalavęs milijono dolerių už 
garbės pažeidimą.

Ruso informacija
Siūlų kamuolio pradžia tenka 

laikyti pas amerikiečius perbė
gusį sovietų KGB agentą Jurijų 
Krotkovą, kuris jau 1947 m. at
kreipė savo darbdavių dėmesį į 
žurnalistą W. Burchettą, teisin
gai pastebėdamas, kad jam rūpi 
ne žinių gavimas, bet jų skleidi
mas pagal pelningą užsakymą. 
Pasak J. Krotkovo, vėliau jam 
Maskvoj buvo pareikšta, kad W. 
Burchettas “jau yra mūsų mai
še”. Šį pareiškimą jis padarė 
JAV senato pakomitetyje ir pri
siėmė nuopelnus už W. Burc- 
hetto angažavimą KGB tarny
bai. Taigi, nuo 1947 m. W. Bur
chettas, praradęs Australijos pi
lietybę ir pasą, ištikimai tarna
vo Maskvai. Garbės pažeidimu 
jis laiko J. Krotkovo liudijimo 
ištraukų paskelbimą naujosios 
demokratinės darbiečių partijos 
žurnale “Focus”, už kurį yra at
sakingas buvęs Australijos se
natorius Jack Kane. P. Wor- 
thingtonas nutyli kitą įdomų 
faktą, kad jo minima naujoji 
demokratinė darbiečių partija 
yra premjero G. Whitlamo dar
biečių atskala, išugdyta jo per- 
didelio ir perstaigaus posūkio į 
Maskvą. Šia proga P. Worthing- 
tonas primena skaitytojams ir 
gėdingą Pabaltijo atidavimą so
vietams, politinės globos pasi-

Sveikinimai
IRIDŽIAI GERBIAMAS REDAKTORIAU,

Jūsų redaguojamo laikraščio “Tėviškės Žiburiai’ 25-rių metų 
sukakties proga linkime ir toliau šviesti Lietuvos laisvės atgavima 
kelius. Kad ta šviesa būtų pastovesnė ir stipresnė, kartu su mūsų 
linkėjimais jungiame “TŽ” kuklią auką. Geriausi linkėjimai Jums ir 
Jūsų bendradarbiams.

AUG. KUOLAS,
Tautos Fondo Kanados 
atstovybės pirmininkas

25 METŲ SUKAKTIES proga sveikiname ir linkime geriausios 
sėkmės ilgus metus skleisti lietuvišką-vilnietišką šviesą lietuvių 

tarpe —
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
KRAŠTO VALDYBA

^Ą/UOSlRDŽIAI sveikiname “Tėviškės Žiburius”, švenčiančius 
25 metų sukaktį, nuolatos puoselėjančius Lietuvos laisvės kovą 

ir ginančius jos teises —
A. FIRAVIČIUS,
Tautos Fondo
Toronto apylinkės atstovybė

mu, kompensuojančiu infliaci
jos nuostolius. Šį papildą šie
met visiškai sujaukė gerokai di
desnis infliacijos nuošimtis, nu
matytąjį $2,36 bilijono biudže
tą jau padidinęs $140 milijonų. 
Štabo viršininkas gen. J. A. 
Dextraze buvo priverstas at
šaukti Karibų jūroje ir Kanados 
šiaurėje numatytus manevrus. 
Karinės Kanados pajėgos šiuo 
metu turi tik 82.000 vyrų ir mo
terų, tačiau ir šį skaičių teks 
sumažinti 3.000. Didžiausią pro
blemą sudaro pasenę ginklai, 
ypač tankai, kuriuos reikėtų pa
keisti naujais. Krašto apsaugos 
ministeris J. Richardsonas išvy
ko į Kiprą ir Artimuosius Ry
tus, kur Jungtinių Tautų tarny
boje yra apie 2.000 kanadiečių 
karių, kasmet pareikalaujančių 
apie $35 milijonų išlaidų. Tur
ku invazijos metu Kipre išryš
kėjo labai menkas kanadiečių

apginklavimas, privertęs juos 
pagrindines pozicijas perleisti 
geriau ginkluotiems britams. 
Atrodo, J. Richardsonas yra pa
siryžęs sumažinti tų karių skai
čių ar galbūt grąžinti juos Ka
nadon. Opozicinė konservatorių 
partija kaltina liberalus karinių 
Kanados pajėgų žlugdymu, jų 
moralės palaužimu.

Joe Smallwoodas, buvęs ilga
metis Newfoundlando premje
ras, po beveik trejų metų per
traukos vėl bandė grįžti politi- 
kon. Jam pasitraukus, liberalų 
vadu buvo išrinktas Ed Roberts, 
34 metų amžiaus, kuris parla
mento rinkimuose buvo įveik
tas konservatorių ir jų vado F. 
Moores. Liberalų partijos suva
žiavime J. Smallwoodas vėl pa
skelbė savo kandidatūrą j va
dus, nors jo pečius jau slegia 
73 metų našta. Nepaisydami J.

(Nukelta į 7 psl.)

prašiusio smuikininko Jermo- 
lenkos išdavimą, kuriam buvo 
panaudotas Australijos karo 
aviacijos lėktuvas, nors jo teises 
gynė Australijos darbo unijos.

Teisminės bylos
Jeigu Australijos teismas iš

teisins senatorių J. Kane ir at
mes Maskvai tarnaujančio žur
nalisto W. Burchetto milijono 
dolerių jieškinį, pasmerkimo su
silauks ir premjeras G. Whitla
mas, taip lengvai parūpinęs 
Australijos pasą KGB agentui. 
Tokiu atveju šio tamsaus politi
ko dviveidišką biografiją, ku
rion jau yra įrašytas Baltijos 
respublikų viešas pardavimas 
Sovietų Sąjungai, papildys dar 
viena neištrinama raudona dė
mė. Laimėjimo G. Whitlamui 
sunku tikėtis, nes W. Burchet
tas jau buvo patraukęs teismi
nėn atsakomybėn australų žur
nalistą D. Warnerį už jo straips
nius apie Š. Korėjos sulaikytą 
amerikiečių laivą “Pueblo”, pa
lyginusius įgulos “prisipažini
mą” su W. Burchetto suorgani
zuotais britų ir amerikiečių ka
ro belaisvių “prisipažinimais” 
Korėjos karo metais, šią bylą, 
kaip karštą bulvę, pro langą iš
metė pats W. Burchettas, kai 
paaiškėjo, kad liudininkais žada 
būti ne tik “Pueblo” įgula, bet 
ir nukentėjusieji karo belais
viai.

P. Worthingtono pranešimu, 
Australijoj prasidėjusiai buvu
sio senatoriaus J. Kane ir sovie
tų KGB agento W. Burchetto 
bylai taipgi telkiami liudinin
kai, kurių eilėse galės būti ir jo 
tikrąjį veidą atskleidęs KGB 
perbėgėlis pas amerikiečius Ju
rijus Krotkovas. Labai galimas 
dalykas, kad liudininkų eiles pa
pildys ir Australijoje viešintis 
kardinolas J. Mindszenty, kuris 
1949 m. buvo apkaltintas špio
nažu ir nuteistas kalėti iki gy
vos galvos. Jo teisme vieninteliu 
Vakarų pasaulio spaudos at
stovu buvo tada britų dienraš
tyje “Daily Express” dirbęs W. 
Burchettas, nuo 1947 m. tar
naujantis sovietų KGB institu
cijai. Savo “objektyviuose” pra
nešimuose kardinolą J. Mind
szenty jis pristatė kaip la
bai menką, ambicingą, intrigas 
mėgstantį asmenį. Kaip žinome, 
kardinolas J. Mindszenty buvo 
išlaisvintas Vengrijoje 1956 m. 
įvykusio sukilimo ir net 18 metų 
praleido jam politinę globą su
teikusioje JAV ambasadoje.

P. Worthingtonas savo ilgą 
straipsnį apie KGB agentą W. 
Burchettą užbaigia dėmesio ver
ta jo rašinių ištrauka, kuri at
skleidžia šio tariamo žurnalisto 
politinį credo: “Mano nuomone, 
žurnalistas ne tik turi registruo
ti istorinius įvykius, bet ir jiems 
suteikti atitinkamą kryptį”. Tą 
jo kryptį kaip tik ir turėtų at
skleisti Australijoje prasidėjusi 
byla. V. Kst.

^ĄĄALONŪS LEIDĖJAI IR REDAKTORIAI,

Džiugu sveikinti Jus, švenčiančius “Tėviškės Žiburių” savaitraščio 
25 metų jubilėjų. Kad Jūsų atlikti darbai yra dideli, manau, Jūs patys 
tai gerai žinote, o taip pat ir plati skaitančioji lietuviškoji visuomenė. 
Linkime Jums tuo pačiu keliu eiti ir ateinančius kitus 25 metus. Tikiu, 
kad Jūsų taiklus lietuviškas žodis padės išlaikyti lietuvišką šilumą 
kiekvienoje lietuviškoje širdyje iki laisvės rytas išauš mūsų pavergtai 
tėvynei Lietuvai.

TORONTO VL. PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPA 
ST. JOKŪBAITIS, pirmininkas

25 METŲ SUKAKTIES proga sveikiname “TŽ” redaktorius, 
leidėjus, rėmėjus, bendradarbius, linkėdami ištvermingai 

ugdyti lietuvybę kiekvieno tautiečio širdyje ir stiprinti kovą už 
lietuvių tautos laisvę. '

JONAS KARKA,
LŽS Toronto skyriaus valdybos pirm. 

' JUOZAS VAIČELIŪNAS, ižd.
LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ, sekr.

^SŲV EIKIN  AME “TŽ” švenčiančius 25-rių metų darbo sukaktį.
“Tėviškės Žiburiai” yra laukiamas ir mielas svečias kiekvieno 

susipratusio lietuvio namuose. Tai šauklys, kviečiąs į kovą už Tėvynės 
laisvę, už gimtą žodį ir lietuviškas tradicijas bei papročius. Linkime 
gyvuoti, klestėti ir išlaikyti tą gražią liniją. Nuoširdžiai dėkojame už 
rūpestingą informaciją apie mūsų kolonijos veiklą. Mielam red. kun. 
dr. P. Gaidai linkime geros sveikatos, energijos ir ištvermės toliau tęsti 
ta gražų darba.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA

F/^ELHI Šv. Kazimiero parapija ir visi šios apylinkės lietuviai 
labai vertiname “TŽ”, kaip krikščioniškai lietuvišką savait

raštį, stipriai spinduliuojantį plačiame išeivijos pasaulyje. Parapijos 
komiteto ir savo vardu linkiu “TŽ” gražiausios ateities ir jungiu mažą 
auką jų stiprinimui. Linkime sulaukti auksinės sukakties, tarnaujant 
Dievui ir Tėvynei.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETAS
IR KLEBONAS KUN. J. GUTAUSKAS

(Č2ERB. REDAKTORIŲ ir bendradarbius, švenčiančius “Tėviš- 
—'/ kės Žiburių” sidabrinę sukaktį, nuoširdžiai sveikiname! Lietu

viškose šeimose Jūsų vadovaujamas laikraštis visada laukiamas ir su 
džiaugsmu skaitomas. Linkime, kad jis gyvuotų ilgai ir šviestų kartų 
kartoms išeivijoje ir su laiku laisvoje tėvynėje Lietuvoįel

KLK MOTERŲ DR-JOS DELHI SKYRIAUS VALDYBA

‘ ĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 25 metų sukakties proga T. L. Moterų 
Šalpos Grupė “Daina” nuoširdžiai sveikina gerb. redaktorių 

kun. dr. Pr. Gaidą, visą štabą ir visus talkininkus, kurių pasišventimu 
savaitraštis sėkmingai gyvuoja. Ilgiausių metų!

rĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 25 metų sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname redaktorius ir visą personalą, linkėdamas gausios 

Augščiausiojo palaimos bei stiprybės ir toliau sėkmingai tęsti šį brangų 
mūsų išeivijos darba —

KLK MOTERŲ DR-JOS LIETUVOS
KANKINIŲ PAR. SKYRIUS MISS1SSAUGO]

‘A^JĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” amžiaus ketvirtį pažymint, prašau 
priimti gražiausius sveikinimus redakcijai, leidėjams ir 

skaitytojams.
Nuoširdžiai Jūsų —
KAJETONAS J. ČEGINSKAS

GAIDŽIAI GERBIAMIEJI,

Ir aš gyvenau Toronte. Ir aš skaičiau prieš 25 metus pasirodžiusių 
“Tėviškės Žiburių” pirmąjį numerį. Ir aš šiandien prisimenu anuos 
senus laikus. Prisimenu Šv. Jono bažnytėlę, klebonijos rūsį ir jame 
kukliai įsikūrusią laikraščio redakciją bei administraciją. Prisimenu a.a. 
redaktorių dr. Adolfą Šapoka, kurio paragintas rašinėjau. Mano raši
niai rasdavo vietos "TŽ” puslapiuose. Malonu prisiminti anuos negrįž- 
tančius laikus ir nepaprastai džiugu pasveikinti “TŽ”, Švenčiančius 
sidabrinę sukaktį. Linkiu nepavargti ir toliau žiburiuoti tokia pat 
skaidria lietuviško spausdinto žodžio šviesa.

PETRAS PETRUTIS,
“Margučio” vedėjas
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Kaip sukrikščioninti pasaulį?
Vyskupų sinodas milžiniškos problemos akivaizdoje

K. J. GUTAS

Kiek duodame, tiek gauname
Apmąstymai apie jaunimo nutrupėjimą, vyresniųjų ašaras ir nesiorientavimą
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Š.m. rugsėjo 27 d. popiežius 
Paulius VI, išvakarėse paminė
jęs savo 77-jį gimtadienį, pradė
jo Romoje ketvirtąjį visuotinį 
pasaulio vyskupų sinodą. Tos 
dienos rytą 207 sinodo daly
viams atlaikė Mišias ir pasakė 
pamokslą, o po pietų puošnioj 
Sikstinos koplyčioje 3000 žo
džių kalboj išryškino būsimų 
diskusijų esmines temas bei rei
kalą vykdyti Kristaus įpareigo
jimą skelbti Evangeliją visoms 
tautoms.

Be didesnio dėmesio
Sinodo pradžia ir jos eiga ne

sulaukė didesnio komunikacijos 
priemonių dėmesio. Mat, sino
das nėra ir negali būti minias 
domininčių sensacijų šaltinis. 
Jis yra popiežiaus ir jo artimųjų 
bendradarbių (Romos kurijos) 
patariamasis organas. Jį sudaro 
atskirų bažnytinių provincijų 
rinkti atstovai ir popiežiaus pa
skirti asmenys. Vyskupų sino
das tai ne visuotinis K. Bendri
jos susirinkimas. Jam duotas si
nodo, o ne popiežiaus senato 
vardas. Jis neturi nei įstatymų 
leidimo, nei priimtų sprendimų 
vykdymo galios. Tačiau jo nau
da neabejotina. Per jį K. Bend
rijos centras išgirsta viso pa
saulio vyskupų atstovų svarsto
muoju klausimu įvairias mintis, 
sugestijas, pageidavimus. Juk 
sielovadinis darbas įvairiose ša
lyse labai daug priklauso nuo 
vietos istorinių, socialinių, kul
tūrinių, kalbinių ir kitokių sąly
gų.

Nauji reikalavimai
Ontario provincijos vyskupai 

pastoraciniame laiške, išleista
me Šventųjų Metų proga, kelia 
mintį, kad" šių dienų K. Bendri
joje turi reikštis vienybė įvai
rume. G. Emmett Carter, Lon
dono, Ont., vyskupas, kalbėda
mas sinode, stipriai pasisakė už 
tai, kad sinodas turi stiprėti, 
tapdamas veikliu kolegijinio 
Bendrijos valdymo instrumen
tu. Katalikų Bendrija, kuri šian
dien turi per pusę bilijono narių 
ir veikia penkiuose kontinen
tuose, stovi prieš dvigubą būti
nybę: iš vienos pusės ji reika
linga stipraus centrinio autori
teto, vedančio Dievo tautą į pil
nutinę vienybę, iš kitos — pati 
Bendrija, ypač jos centras, turi 
respektuoti pliuralizmą, atskirų 
kraštų Bendrijų teisėtą autono
miją ir vietos iniciatyvą. Šią 
mintį ypač stipriai kėlė Azijos, 
Afrikos ir Pietų Amerikos vys
kupai. Jiems pritarė dauguma 
sinodo dalyvių. Stipriai ta pras
me išsireiškė kardinolas Malula 
iš Zairo (buv. Belgijos Kongo): 
‘'Autentiškumo vėjas lekia virš 
Afrikos. Jūs sukrikščioninot Af
riką, bet dabar atėjo laikas duo
ti krikščionybei afrikietišką vei
dą (ją suafrikinti)”. Misijų dar
bą labai kliudė Kinijoj, Japoni
joj ir kituose Azijos bei Afrikos 
kraštuose, ypač praeity, nepa
kankamas atsižvelgimas į tų 
kraštų kalbą, papročius, kultū
rą, stiprus akcentavimas loty- 
nizmo bei romanizmo. Tikėki
me, kad istorijos pamoka nebus 
pamiršta.

Dabarties nuotaikos
K. Bendrijos uždavinys yra 

skelbti Evangeliją visame pa
saulyje — įdiegti evangelinį ti
kėjimą nekrikščionyse ir* pagi
linti jį krikščionyse. Nešdama 
Kristaus šviesą šiais laikais, K. 
Bendrija susiduria su daugeliu 
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sunkumų ir problemų. Šiandie
ną daugelis žmonių visiškai ne
tiki į Dievą — yra ateistai. Vie
toj krikščioniškojo stipriai pa
sireiškia ateistinis humanizmas, 
ir tai Įvairiomis formomis. Net
gi prievartiniu būdu brukamas 
ateizmas, kaip tai yra komunis
tiniuose kraštuose. Daugelio 
žmonių tikėjimas yra silpnas, o 
gausūs pasikeitimai K. Bendri
joje jį dar labiau silpnina. Tra
dicinės vertybės nebeturi visuo
tinio pripažinimo — gero ir blo
go normos atmetamos naujosios 
kartos. Kaikurios idėjos apie 
Dievą ir religiją dezorientuoja 
žmones — vienaip apie jas kal
ba Roma, kitaip dalis teologų, 
o visiškai jas sujaukia didžioji 
spauda, radijas, televizija. Net 
ir K. Bendrijos narių tarpe yra 
nesutarimo dėl kaikurių mora
linių reikalavimų, išplaukian
čių iš Kristaus Evangelijos. Pa
sigirsta net tokių prašymų: “Ku
nige, mums aiškiai pasakykite 
per pamokslus, kas yra nuodė
mė ar nenuodėmė”. Pastebimas 
sumažėjimas pagarbos betko- 
kiam autoritetui — pasaulietiš
kam ir dvasiškam. Augštas vie
tas užimančių asmenų sugedi
mas, aiškiau kalbant — vagys
tės ir suktybės, veda prie ciniš
ko dorinių reikalavimų paneigi
mo: “Griebk, jei tik pagriebti 
gali, tik žiūrėk, kad nepakliū
tum į kalėjimą, šiandien tik 
kvailys sunkiu darbu pelnosi 
duoną”.

K. Bendrijai reikia lėšų šven
tovėms statyti, joms išlaikyti, 
įvairioms institucijoms steigti, 
misijoms remti ir t.t. Kaikas gal
voja, kad ji yra godi turto, pa
laiko ryšius su turtuoliais vers
lininkais, valdžią turinčiomis 
politinėmis partijomis. Kaiku
rių kunigų 1 dažnas kalbėjimas 
per pamokslus apie pinigus, 
rinkliavas, o ne skelbimas Dievo 
žodžio, piktina ir pamaldžius ka
talikus.

Pastaruoju laiku stipriau pa
sireiškęs ekumeninis sąjūdis, 
artėjimas prie kitų krikščioniš
kų Bendrijų, sumažino dėmesį 
K. Bendrijos doktrinai. Sekma
dieniais ir šventadieinais sako
mos homilijos, vietoj tematinių 
pamokslų, dažnu atveju yra ne 
kas kita, kaip tos pačios Evan
gelijos pakartojimas tik kiek 
kitais žodžiais. Toks Dievo žo
džio skelbimas neduoda aiškaus 
K. Bendrijos mokymo, taip pat 
yra nuobodus ir klausytojams.

Kieta ir akmenuota yra pasau
lio dirva, kurion turi kristi 
Evangelijos grūdas. Didysis 
klausimas yra šis: kas darytina, 
kad pasaulio krikščioninimo 
darbas būtų sėkmingesnis? Tai 
svarsto vyskupų sinodas, jieš- 
kodamas geriausių kelių.

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugeli metų kaip mais
tų, turinti natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotojų. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produittas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Berniuko ašaros

Ši maža pamokėlė neatėjo man 
tik taip sau į galvą. Tai buvo iš
dava ankstyvesnių metų išgyve
nimo, kai į stovyklą buvo atvež
tas 9-rių metų berniukas, pirmą 
kartą savo gyvenime atskirtas 
nuo tėtės ir mamos. Jis buvo ne
paprastai nutukęs ir nuolatos 
verkė. Verkė tris dienas ir nak
tis, prašėsi namo, nes kiti ber
niukai iš jo juokėsi ir net piktų 
pokštų pridarė. Netekę kantry
bės, nutarėme paskambinti tė
vams, kad berniuką atsiimtų. 
Atvažiavo tėvas, bandė savo sū
nų dar perkalbėti, bet veltui. 
Prieš išvažiuojant tėvas man pa
siskundė, kad sūnus esąs labai 
gabus muzikai, tik labai kenčia 
dėl savo nutukimo, kurio prie
žastimi buvo liaukų sutrikimai. 
Berniukui išvažiavus, pajutau 
gailestį, kartu gėdą, kad suklu
pau savo, kaip vadovo, pareigo
se. Truputis specialaus dėmesio 
paskiram asmeniui gal būtų tam 
berniukui palikęs neužmirštamų 
įspūdžių ... Juk pirminis vaikų 
vasaros stovyklų tikslas yra ne 
pasirodymas suvažiuojantiems į 
paskutinį laužą tėvams ir sve
čiams, bet davimas vaikui gra
žaus vaikystės pergyvenimo, ku
rį jis mielai prisimintų ir po 50 
metų. Savaime aišku, drausmė 
turi būti išlaikyta, bet vadovai 
turėtų atsiminti kokie yra pirmi
niai ir kokie antriniai stovyklų 
tikslai. Kalbėjau su nevienu jau
nu žmogum, kurio prisimini
muose kaikurie vadovai paliko 
raganiaus-raganos įvaizdį. Ne
manau, kad tai būtų geras atpil
das tam, kuris dirbo iš visos šir
dies.

Jaunimui tik trupiniai
Nelengvas buvo darbas tais 

laikais su jaunimu. Nors pvz. To
ronte buvo dvi parapijos ir Lie
tuvių Namai, bet sueigų nebuvo 
galima rengti reguliariai. Vado
vai vis turėdavo užsitikrinti iš 
anksto, kur galės prisiglausti su 
savo skiltimi ar draugove. Vado
vai sugaišdavo daug laiko skam
bindami telefonu ar išsiuntinė- 
dami atvirukus. Visuomenė dū
savo ir rašė spaudoje apie jau
nimo problemas, bet niekas nė 
piršto nepajudino, kad tas jau
nimas turėtų vietą, kur galėtų 
burtis kada tik nori. Sportuojan
tį jaunimą tiesiogiai rėmė tėvai 
— nuomodavo aikštes sutarto
mis dienomis. Ateitininkai, ku
rių programose žaidimai užima 
mažiau vietos, galėjo lengviau 
panaudoti parapijos patalpas.

Estai ir ukrainiečiai buvo ap
dairesni. Jie suprato, kad jauni
mo neišlaikysi vien patriotinė
mis kalbomis, reikia sudaryti są
lygas jiems bendrauti savoje ap
linkoje. Ypač pažymėtinas estų 
apdairumas. Kai mes, lietuviai, 
dar tik pradėjome vienas po ki
to įsigyti savo namus ir automo
bilius, estai jau turėjo užpirkę 
didžiulę stovyklavietę su ežerė
liu, pasistatę namukus, suręstus 
iš netašytų sienojų, ir labai jau
kią salę su židiniu. Jie pirko že
mę iš valdžios už centus su sąly
ga, kad bus pravestas kelias (es
tams atisėjo apie $500). Lietu
viai įsigijo stovyklavietę žymiai 
vėliau ir gan toli nuo didžiųjų 
lietuviškų centrų.

Aukos paminklams
Dar blogesnes sąlygas radau 

Niujorke. Čia jaunimas iš viso 
neturėjo kur pasidėti (sportinin
kai turėjo atletų klubą su ba
ru!) ir sueigos buvo rengiamos 
tuoj po šeštadieninės mokyklos 
pamokų kurioje nors klasėje ar 
šalimais esančioje aikštelėje. 
Vaikai jau būdavo nuvargę, ir 
betkoks darbas sunkiai įmano
mas. Ir čia lietuviai tėvai dūsa
vo ir kalbėjo, kalbėjo ir dūsa
vo .. . Vėliau buvo nupirkta 
žemė, suruošta vasaros stovykla, 
bet kažkokių užkulisinių jėgų 
visa tai nurašyta į nuostolius ...

Tuo tarpu senesnieji lietuviai 
patriotai rinko aukas “lietuvy
bės demonstravimui”: kryžiams, 
koplyčioms, paminklams. Mat, 
jau nuo stovyklinių laikų Vokie
tijoje įsivyravo nuomonė, kad 
mes tuo būdu parodysime pasau
liui savo kultūringumą ir priver
sime Vakarų pasaulį skaitytis su 
mumis, kaip su kultūringa tau
ta, o jaunimas tegul dar palau
kia ...

Plonytė “Eglutė”
Galbūt ryškiausias nesuprati

mas reikalų svarbumo pastebi
mas mūsų 'lietuviškoje spaudo
je. Pažiūrėkime į vaikų knyge
les tarp 1945 ir 1965 m. Gal tik 
vienas “Meškiukas Rudnosiu- 
kas” vertas prašomos kainos. 
Visos kitos — jei savo turiniu ir 
geros vaikų knygos, kai išorine 
savo išvaizda darė mums gėdą. 
Tiesa, nedaug turėjome tais lai
kais dailininkų, kurie patrauktų 
vaiko vaizduotę. Stančikaitė, Os- 
molskis, Vijeikis ir dar vienas 
kitas būtų galėjęs papuošti ne
vieną leidinį, kad knyga išeitų 
tūkstantiniais tiražais. Deja, vi
suomenė aukojo pinigus “svar
besniems reikalams” — kas čia 
terliosis su vaikais... Ir taip

VYT. ABROMAITIS
prispausdinome gana sparčiai 
įvairiausių knygelių, menkai 
įrištų, blankiomis iliustracijo
mis. Net ir elementorius išėjo 
toks, kad buvo gėda vaikui pa
rodyti. O kaip mes paskui ver
kiame laikraščių puslapiuose, 
kad vaikai neskaito lietuviškų 
knygų. Prisimenu, kai buvau 
vaikas, tai mokyklos knygynėly
je labiausiai skaitomos knygos 
buvo spalvotais paveikslais pa
puoštos pasakų knygos: “Haufo 
pasakos”, “Tėvų pasakos”, “An
tanėlis atsiskyrėlis” ir kt.

Abejoju, ar šiandieną padėtis 
geresnė. Lietuviai gydytojai lei
džia savo žurnalą “Medicina” la
bai puošniai, bet vaikų laikraš
tėlis “Eglutė” išeina plonytis ir 
dažnai vaikui persunkiu raidy
nu. Tiesa, “Eglutė” paskutiniais 
metais ištobulėjo naujosios kar
tos dailininkų dėka, bet ar ne
būtų didelis įnašas į lietuviško

ŠTAI KODĖL NESVEIKINO.
Gabusis žurnalistas Vladas 

Ramojus, “Tėviškės žiburių” 
spalio 10 d. skiltyse aprašęs 
VHI-jį Amerikos lietuvių kong
resą Čikagoje, mini, jog kongre
so oficialiai nesveikino nei PLB, 
nei JAV LB krašto valdybos ats
tovai. Nekvestijonuodamas VI. 
Ramojaus pateiktos žinios tei
singumo, noriu trumpai paryš
kinti nesveikinimo reikalą ir iš
kelti kaikurias tebevyraujan
čias tarporganizacines proble
mas.

1. Nei PLB, nei JAV LB ne
buvo ALTos kviestos kongrese 
dalyvauti, jį sveikinti, ar atsiųs
ti savo stebėtojus. Taip pat šių 
dviejų bendruomeninių institu
cijų pirmininkai nebuvo ALTos 
valdybos kviesti įeiti į kongreso 
garbės komitetą, nors į jį buvo 
kviesta visa eilė mažesniųjų 
centrinių mūsų organizacijų va
dovų. Išjungus LB iš kongreso 
dalyvių tarpo, kažkaip nejaukiai 
nuskamba ALTos pirmininko 
dr. K. Bobelio teigimas, kad 
kongresas šaukiamas “ ... paro
dyti Amerikos visuomenei dide
lę lietuvių vienybę, susiklausy
mą, toleranciją ...”

2. Asmenys, neva LB vardu 
sveikinę kongresą, jokių parei
gų PLB ir JAV LB institucijose 
neturi. Tai padarė neturėdami 
jokių oficialių įgaliojimų. Ne
suprantama, kpdėl ALTos vado
vybė leido LB vardu sveikinti 
asmenims, vykdantiems anti- 
bendruomeninę, s e p a r atistinę 
veiklą.

3. Nepaslajatis, kad LB-nei 
ALTos vadovų rodomą neapy
kantą yra iššaukęs 1971 m. JAV 
LB tarybos nutarimas, įpareigo- 
jąs JAV LB vykdyti Lietuvos 
laisvinimo srities darbą. Nutari
mas padarytas 31 visuotinių rin
kimų būdu išrinkto atstovo, pa
sisakant prieš tik vienam atsto
vui. Nuo šio nutarimo, siekiant 
pašalinti įtampą, du kartu JAV 
LB krašto valdybos narių buvo 
vykta į Čikagą pasitarimams su 
ALTos valdyba. Jokių susitari
mų abiejuose susitikimuose ne
pavyko pasiekti. Buvo atmesti 
JAV LB atstovų siūlymai: a. 
abiem organizacijom susijungti 
LB rėmuose (ALTai vykdant 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos funkcijas, pasilaikant 
dabartinį savo vardą ir ją papil
dant LB darbuotojais); b. vyks
tant į Vašingtoną, sudaryti 
jungtines ALTos - LB delegaci
jas; c. įsteigti jungtinį fondą 
JAV-se laisvinimo darbams fi
nansuoti. Nė vienas šių pasiūly
mų ALTos valdybai nebuvo pri
imtinas nei svarstytinas. Lygiai 
taip pat ALTai nebuvo priimti
nas ir jų atstovo dr. Jono Valai

KALĖDIN Į
| DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ »
§ Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje,
(į nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios yra (J 
$ ten ypač naudingos ir pageidaujamos.
S Stora “crimplene” medžiaga su ornamentais; tinka moterų jį
S eilutėms arba suknelėms; 1 jardas------------- ----- -----------$ 6.00 g
§ Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas---------------- $ 5.40 £

“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas---------------- $ 7.80 g
g (Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) B
S Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 3'4 jardo___ $50.00 §
S Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo___________ $43.00
g Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai_____$30.00 §
§ Minko kailis moteriškam apsiaustui____________________ $50.00 X
§ Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai ---------------- $36.00 g

Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans) -----  $16.50 3
S Vyriški nailono marškiniai$ 9.50 jį
g Sulankstomi lietsargiai, labai geri$ 8.00 g
IjĮ Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su
§ blizgučiais$ 7.20 S 
(į Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos g 
§ aparatų ir kt Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia S 
g negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau- § 
g, dojimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. Suda- g 
8" rome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame paliki- g 

mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis. į

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England | 

S Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592 <
u« Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų
S kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

jaunimo auklėjimą, kad šis laik
raštukas galėtų pasilikti vai
kams iki 10 metų, o 11—14 me
tų vaikams išaugtų “Eglė” su 
to amžiaus vaikams skirtais ra
šiniais ir jaunimo įvairios veik
los nuotraukomis? Galėtų .. . 
jei būtų pinigų. O jų nėra, nes 
mes lenktyniaudami rašome ir 
spausdiname menkaverčius ro
manus, novelių ir eilėraščių rin
kinius, keletomius neretai blan
kius prisiminimus. Nesinori būti 
įžūliu, bet turiu pasakyti, kad 
beveik pusė premijuotųjų roma
nų nėra verti $1000 premijos. 
Tačiau tradicija turi būti išlai
kyta! Metai po metų beveik tie 
patys rašytojai skina laurus už 
knygas, tokias, dėl kurių vieti
nės rimtos leidyklos abejotų, ar 
jos spausdintinos. O kiek tūks
tantinių premijų susilaukė jau
nimo literatūros rašytojai?!

Ir kaip gali mūsų jaunimas 
tokiose sąlygose nenutrupėti? 
Kiek duodame, tiek ir gauname.

čio siūlymas pasikeisti ryšinin
kais - stebėtojais prie centrinių 
valdybų.

1973 m. pabaigoje J. Gailai 
perėmus vadovavimą JAV LB 
krašto valdybai, gruodžio 28 d. 
laišku, j ieškančiu santykių iš
lyginimo, ALTa buvo kviečiama 
atvykti į Filadelfiją pasitari
mams. Į kvietimą atsakė ALTos 
vicepirm. T. Blinstrubas 1974 
m. sausio 28 d. laišku. Jame iš
aiškinta, kas sudaro ALTą, kaip 
ją plačioji JAV lietuvių visuo
menė remia ir kaip ji visada va
dovaujasi susitarimo ir vieny
bės dvasia. Laiško pabaigoje T. 
Blinstrubas prašo pagrindinių 
siūlymu susitarimams pasiekti.'

Sunku buvo JAV LB krašto 
valdybai ką nors pasiūlyti, kai 
a n k s t e s niuose pasitarimuose 
ALTos buvo atsisakyta net ryši
ninkais pasikeisti. Po ilgesnių 
svarstymų ir pirm. J. Gailos pa
sitarimų su JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos nariais, 
1974 m. gegužės 19 d. ALTa vėl 
buvo pakviesta pasitarimams. 
Svarstyboms LB pasiūlė, tarp 
kitų klausimų, vadovautis dr. 
Ant. Butkaus “Dirvos” skiltyse 
keliais straipsniais išdėstytu su
sijungimo projektu.

ALTos atsakymas į paskutinį 
LB kreipimąsi gautas tik š. m. 
rugsėjo 12 d., keturias savaites 
prieš ALTos ruošiamą Ameri
kos lietuvių kongresą. Atsakė 
vėl vicepirm. T. Blinstrubas. 
ALTa atsisako su LB tartis, nes 
“JAV LB gyvenime šiuo me
tu vyksta nesklandumai ir tai 
neduoda tinkamą pagrindą de
ryboms vesti. Todėl esu paves
tas pranešti, kad ALTos valdy
ba nemano, kad šiuo metu jau 
būtų tinkamas laikas pasitari
mus daryti.”

Ko galima tikėtis ateityje? Iš 
savo pusės JAV LB padarė vis
ką: du kartu jos atstovai vyko į 
Čikagą tartis ir kvietė tolimes- 
niem pasitarimam. Rodydama 
gerą valią, LB į savo delegaci
jos sudėtį, lankantis Valstybės 
Departamente, buvo įtraukusi ir 
ALTos atstovą Vašingtone dr. 
J. Genį. Tikėtasi, kad ALTa tuo 
pačiu atsilygins, ir palengva už
simegs bendradarbiavimas, pa
sikeitimas informacija. Deja, 
LB pastangos buvo nevaisingos. 
Daugiau jokių kvietimų ALTos 
valdybai JAV LB-nė nesiunti- 
nės. Duris tačiau paliekame at
viras. Pirmininko J. Gailos žo
džiais, “savo veiklos laisvinimo 
srity nemažinsime, nes tai būtų 
nusikaltimas ir prieš pavergtą 
tautą, ir prieš visą išeiviją”.

Algimantas S. Gečys, 
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybos pirmininkas

AfA 

ADOLFUI BALSIUI 
mirus, žmonai DANUTEI, sūnui, dukrai ir arti

miesiems nuoširdžiausių užuojautų reiškia —

M. A. Iškauskai

V. K. Kalendros

ADOLFUI BALSIUI
mirus, žmonų DANUTĘ, dukrų NEMIRĄ, sūnų 
SAULIŲ, brolj su šeima bei visus gimines, arti
muosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

L. Česėkienė

AfA

ANTANUI KĖ2INAIČIUI
mirus, žmonų, dukteris ir jų šeimas bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Keswick, Ont

AfA

PRANUI GRIŠKONIUI 
amžinybėn iškeliavus, žmonai LIUCIJAI Sudburyje, 

ir dukrai ZITAI Toronte reiškiame gilių užuojautų 

ir kartu liūdime —

Lietuviu Namai turi 1000 narių
P. LELIS

S.m. spalio 6 d. informaciniame 
Toronto Lietuvių Namų susirinkime 
dalyvavo apie 300 narių ir nenarių. 
Iki šio įusirifrkim* buvo 992 nariai, 
susirinkime įsirašius 10 narių, bend
ras skaičius jau peršoko 1000. Nario 
nr. 1000 atiteko Padolskiui Algiui. 
Be suaugusių narių (senior mem
bers), yra dar apie 160 jaunųjų na
rių (junior members iki 15 m.), ku
rie moka $1 įstoj. mokesčio, bet ne
turi balsavimo teisės.

Šiuo metu LN narių įnašai: po 
$25 — 372 nariai, po $50 — 96, po 
$75 — 20, po $100 — 450, per $100 
— 62, per $1000 t- 2 (apyl, valdy
ba ir J. Strazdas), $4300 — “Para
ma”. Iš viso narių įnašai sudaro apie 
$77.000. (Senųjų namų šėrininkų bu
vo 600 su įnašu $27.000). Dar daug 
narių nepadidino savo įnašo iki $100, 
nors Lėšų Telkimo Komitetas buvo 
išsiuntinėjęs visiems raštus, prašyda
mas padidinti įnašus iki nustatytos 
sumos.

Iš to 1000 narių 65 yra mirę, bet 
kadangi jų įnašai yra pasilikę L. Na
muose, tai ir mirusieji iš narių są
rašo neišbraukti, išskyrus tuos, kurių 
artimieji giminės perėmė jų narystę. 
Tokiais atvejais mirusio nario arti
mieji (žmona, vyras, vaikai, broliai, 
seserys) turi paduoti LN valdybai 
prašymą perrašyti LN narystę kitu 
vardu. Kai perduodamas LN Šeras 
kitam asmeniui, tai prie prašymo 
turi būti pridėtas ir Šeras (sen. na
mų nario pažymėjimas).

Nors pagal LN statutą (Lithua
nian Community Association Toron
to, By-Law Nr. 1) toks mirusio na
rio teisių perleidimas neleidžiamas 
(par. 12 Termination of Membership 
sako: “The interest of a member in 
the association is not transferable 
and lapses and ceases to exist upon 
his death, or, if he defaults in the 
payment of his dues, or when he 
ceases to be a member by resigna
tion...”), bet LN, nenorėdami ma
žinti narių skaičiaus, leidžia arti
miems giminėms mirusio narystę 
perimti.

Tame pat statute numatyta, kad 
LN nariai turi mokėti nustatytą me
tinį nario mokestį (“The board of di
rectors may by resolution fix the 
amount of the annual dues for mem
bers of each class of membership 
and the terms of payment”).

Pradžioje LN valdyba, pirminin
kaujama J. Karpio, tokį metinį $3 
mokestį buvo nustačiusi ir kaikurie 
nariai jį sumokėjo, bet vėliau pa
tirta, kad toks mokestis yra labai ne
praktiškas. Kas gi jį surinks? Jei 
niekas jo nerinks, tai mažai kas jį 
temokės ir LN gali pasilikti be na
rių, nes nemokėjęs metinio mokes
čio nustoja būti nariu. Dėlto valdy
ba pakeitė savo ankstesnį nutarimą 
ir nustatė vienkartinį nario mokes
tį (įnašą) $100, skaitant, kad narys 
sumokėjo “membership dues” už 33 
metus. Kanados valdžios paruošti 
įstatymai ir įvairūs organizacijoms

A. K a žiliai

L. V. Kybartai

Nakrošių šeima

Krilavičių šeima

Ed. B. J. A. Gataučiai

tvarkyti nuostatai yra tokie gramoz
diški, biurokratiški, juos galima ir 
aiškinti pagal reikalą. Tai primena 
rusišką posakį t'zakon eto - dyšlo — 
kuda nepovernul, tam vyšlo” (įsta
tymas tai dyselis — kur nepasuksi, 
ten išlįs).

Kai LN narių skaičius peržengė 
1000, gal pasieks ir 2000. Kilo klau
simas, kaip tinkamiau vesti narių są
rašus ir kartotekas, kad jie “nesusi
maišytų”. Kai senuosiuose LN į vi
suotinius susirinkimus ateidavo 30- 
40 narių, tai nebuvo painiavos. Da
bar į susirinkimus ateina 300-400 na
rių. Dėlto atsirado reikalas narius 
sunumeruoti ir atspausdinti narių 
korteles su narių numeriais. Per du 
susirinkimus tos kortelės (member
ship cards) buvo dalinamos na
riams, bet jų liko, neišdalintų apie 
600. Jas išsiuntinėti paštu nepatogu, 
nes daugelio narių adresai nežino
mi. Dėlto nariai prašomi jas atsiim
ti iš LN raštinės darbo valandomis 
(kreiptis pas betkurį LN tarnautoją 
— Juzukonį, Daunių, Lukošienę). 
Tos kortelės labai palengvins narių 
registraciją metiniuose susirinki
muose.

Paskutiniame visuotiniame susirin
kime š.m. kovo 31 d. prie registra
cijos stalų buvo jomarkas — nariai 
turėjo pasirašyti, įteikti įgaliojimus, 
gauti balsavimo korteles, o tai užtru
ko 3 valandas... Ar negalima to 
laiko gaišinimo išvengti? Ar neuž
tektų, kad narys, įeidamas į salę, pa
rodytų tik savo kortelę ir gautų’bal
savimo kortelę. Vietoj 15 registrato
rių ir mandatų komisijos užtektų 
prie durų pasodinti 2-3 asmenis. Ne
reikės skaičiuoti ir kiek narių daly
vavo, nes likusios neišdalintos balsa
vimo kortelės tai parodys. Nario kor
telė taip pat padės išvengti nesusi
pratimų dėl tariamo nario statuso. 
1973 m. visuotiniame susirinkime ke
li asmenys buvo išrinkti į valdybą, 
nors jie dar nebuvo LN nariais. Iki 
sekančio visuotinio susirinkimo, bent 
Toronte gyvenantieji nariai, savo na
rystės korteles turėtų atsiimti.

Reikėtų dar paminėti LN statute 
vieną nereikalingą kanadišką balas
tą, kuris turėtų būti pašalintas, tai 
vadinamas balsavimas “by proxy” 
(pagal įgaliojimus). Jei pats narys 
nedalyvauja susirinkime, tai kaip ki
tas, jo įgaliotas asmuo, gali reikšti 
jo nuomonę? Jo įgaliotinis gali bal
suoti visai priešingai negu pats na
rys balsuotų. Paskutiniame metinia
me susirinkime tokių įgaliojimų bu
vo 130. Jų patikrinimas mandatų ko
misijoj užėmė daug laiko ir sutrukdė 
susirinkimą. Kam to reikia?

Liet. Namai nebūtinai turi pakeis
ti įstatus, išmetant “proxy” balsa
vimą; užtenka padaryti tą paragra
fą neveiksmingu, paskelbiant iš 
anksto, kad įgaliojimai nebus pri
imami, jei davusio įgaliojimą para
šas nebus patvirtintas notaro. Tokiu 
būdu tie “proxy” įgaliojimai savai
me atpuls.
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TENUŠVIEČIA KELIĄ RYTOJUN...
Gen. konsulo dr. J. Žmuidzino kalba 

sukakties
Šis “Tėviškės Žiburių” 25-rių

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

JŲ AUKOS NUTYLIMOS...

metų gyvavimo minėjimas yra, 
mano supratimu, didžiai pras
mingas, nes juo pagerbiami visi 
tie lietuviai, kurie savo darbu, 
auka, prenumerata ar kitaip 
prisidėjo prie to, kad šis savait
raštis 'gyvuotų ir stiprėtų.

Be to, šias metines švęsdami 
juk iškeliam ir aplamai lietu
viškojo laikraščio svarbą ir nu
silenktam visiem laikraštinin
kam, kurie, kaip žinom, nuo 
“Aušros”, “Varpo” dienų ligi 
nepriklausomybės atstatymo at
liko labai didelės reikšmės dar
bą lietuvių tautai: jie ją sąmoni
no ir švietė, vadovavo visai mū
sų kultūrinei, visuomeninei ir 
politinei veiklai. Tik prisimin
kim tai, kad tokie lietuvių tau
tos milžinai, kaip Jonas Basana
vičius ir Vincas Kudirka, o taip 
pat aštuoniolika rinktinių vyrų 
iš pasirašiusiųjų Vasario 16-os 
deklaraciją ir visi trys Lietuvos 
prezidentai buvo uolūs spaudos 
darbininkai.

Su tokiais jausmais, mintimis 
bei plunksnos jėgos vertinimu 
sutikdamas šią garbingą sukak
tį, sveikinu “Tėviškės Žiburių” 
steigėjus, redaktorius, bendra
darbius, administraciją, rėmė
jus, įskaitant didžiausiąjį — 
kleb. P. Ažubalį, ir linkiu vi
siems energijos bei didelės sėk
mės tobulinti šį kultūros švytu
rį, kuris taip reikalingas ir 
daug nusipelnęs lietuvių tautos 
didiesiems tikslams.

Šis sveikinimas būtų nepil-
PPANFŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Mažas kupstas ir didelis vežimas
J. KAIRYS

Tokiu kupstu laikytina V. Vo
kietijos liberalų partija. Nors 
per rinkimus į valstybės parla
mentą ji tesurenka apie 10% 
balsų, bet be jos negalėjo valdy
ti nei krikščionys demokratai, 
jei per rinkimus negaudavo ab
soliutinės daugumos balsų, nei 
socialdemokratai. Taigi, kad ir 
mažiausia politinė partija, bet 
beveik visą laiką dalyvauja val
džioje ir įgalina didžiąsias par
tijas valdyti. Išeidama iš koali
cijos, gali atstumti jas nuo val
dymo arba nesusidėdama su jo
mis — neprileisti prie valdžios. 
Todėl su liberalais turi vienaip 
ar kitaip skaitytis ir dešinieji, 
ir kairieji. Dėlto liberalų vir
šūnės laiko save vidurio partija 
V. Vokietijoje. Bet, kiek tenka 
pastebėti, jos vidurys reiškėsi 
daugiausia šokinėjimais tai į de
šinę, tai j kairę. Neteko paste
bėti, kad būdama koalicijoje su 
krikščionimis demokratais, bū
tų judinusi pastaruosius iš pri
metamo jiems konservatizmo. 
Įėję į koaliciją su socialdemo
kratais, atrodo, netormozuoja 
pastarųjų nuo jų užsimotų ėji
mų bei, kaip viešai kalbama, re
formų. Susidėję su didelėmis 
partijomis, liberalai dingsta jo
se. šitaip yra gal ir todėl, kad li
beralu dalyvavimą koalicijose 
bei valdžiose nulemia ne jų par
tijos programa, bet pirmoje ei
lėje politinis vadovybės nusitei
kimas. Kai seniau pastaroji bū
davo sudaroma iš krikščionims 
demokratams artimesnių žmo
nių, ėjo ir į koaliciją su jais, o 
kai vėliau vadovybė pateko Į 
kairesniųjų rankas, tai sudarė 
koaliciją su socialdemokratais. 
Be to, dabar jie eina kaikur net 
toliau už socialdemokratus. Pvz. 
iš pastarųjų dar neteko nugirsti 
viešų kalbų apie religinių Bend
rijų atskyrimą nuo valstybės, o 
liberalai kėlė šį klausimą kelis 
kartus seniau ir detalizavo jį 
dabar įvykusiame partijos suva
žiavime. Esą religinės Bendri
jos atskirtinos nuo valstybės ir 
laikytinos vien privačios teisės 
draugijomis, panaikintini joms 
mokami mokesčiai, panaikinti- 
nos konfesinės mokyklos, reli
gijos mokymas ir maldos mo
kyklose, panaikintina sakrali
nės formos priesaika, pašalin- 
tini iš viešų pastatų kryžiai. 
Šiuos pasiūlymus bene ryškiau
siai kėlė ir juos rėmė liberalų 
jaunimo atstovai, kurie rado 
pritarimo ir kituose suvažiavi
mo dalyviuose: už juos balsavo 
262 atstovai, o prieš 82. čia li
beralai pralenkė buvusius na
cionalsocialistus, dabartinius so
cialdemokratus ir beveik susi
lygino su komunistais.

Socialdemokratai nekelia to 
klausimo, bijodami netekti rin
kikų, gi liberalai, iškeldami jį, 
tikisi laimėti sau balsų ne vien 
mokesčių religinėms Bendrijos 
mokėtojų tarne, bet ir nas misi- 
stačiusius prieš religiją ir religi
nes Bendrijas aplamai. Ar jie 
laimės sau balsų iš tikrųjų, bus 
galima spręsti jau ir iš dviejų 
kraštų rinkimų į vietos parla- 
mentūs (Landtagus), kurie Įvyks 
spalio mėn. Be to, liberalai ma
žiau rizikuoja nei socialdemo
kratai, nes 5% visada surinks, 
gi didžiosios partijos greičiau-

, pasakyta "T. Žiburių" 
minėjime
nas, jei neprisimintume to, jog 
vienas tarp mūsų čia esančių 
šįmet yra sulaukęs kanauninko 
amžiaus, t. y. jis švenčia savo 
60 metų jubilėjų. Deja, nors 
jisai dar nėra kanauninkas, 
tačiau yra vis vien augšto rango 
mūsų redaktorius kun. dr. Pra
nas Gaida. Be to, šįmet sueina 
ir 20 metų, kai dr. Gaida dirba 
“Tėviškės Žiburių” redakcijoje 
ir 13 metų jau juos redaguoja.

Tad ir norėčiau Jum, Gerbia
mas Redaktoriau, pasakyti tai, 
kas man atrodo pravartu tokia 
reta ir gražia proga kaip ši.

Jūsų erudicijos, tautinio rū
pesnio bei šilimos kupini įžval
gūs straipsniai, intuityvus savo 
skaitytojų norų suvokimas, ne
blėstantis kūrybiškumas ir pa
kanta — tai svarbiausieji veiks
niai, kurie per tą laikotarpį iš
ugdė “Tėviškės Žiburius” į soli
dų ir patrauklų savaitraštį. Tai 
tikrai vertingas Jūsų indėlis į 
mūsų kultūrą ir kartu parama 
Lietuvos laisvės bylai.

Šioje Jūsų — kaip kunigo, ra
šytojo ir redaktoriaus — turi
ningų gyvenimo stotyje, prašau 
tikėti mano nuoširdžia Jum pa
garba ir priimti gražiausius ma
no linkėjimus, prie kurių prisi
deda ir mano žmona.

Ir dar sykį linkiu: Tegul “Tė
viškės žiburiai” ir toliau kelia 
lietuvio jausmus, tegul jį guo
džia džiaugsmo ir liūdesio die
nomis ir šviečia kelią į gražesnį 
mūsų rytojų.

šiai negaus absoliučios daugu
mos. Todėl su vienais ar su ki
tais vistiek bus valdžioje.

Dėl nutarimo religinių Bend
rijų reikaluose pasitaiko ir iš
stojimų iš partijos.

Liberalų partijai vadovauja 
asmenys, kalbą už koaliciją su 
socialdemokratais. Į krikščionių 
demokratų užuominas dėtis su 
jais atsako neigiamai. Taip daro 
jie gal ir todėl, kad koalicijoje 
su socialdemokratais jie laimi 
daugiau. Čia ne vien jie valdo 
svarbiausias ministerijas, bet ir 
dabartinis valstybės prezidentas 
yra jų žmogus. Būdami koalici
joje su krikščionimis demokra
tais viso to jie nagautų, nes 
krikščioniškos grupės turi už
tektinai savo ir stipresnių jėgų 
tokiom pareigom.

Taigi, jei per sekančius rinki
mus nei krikščionys, nei social
demokratai nesurinks absoliuti
nės balsų daugumos, tai pirmo
je eilėje priklausys nuo libe
ralų, kuri koalicija valdys V. 
Vokietiją — dešinieji ar kai
rieji.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) • Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537

DR. HARVEY ANTANAS KRIŠČIŪ
NAS, šiemet baigęs Manitobos uni
versitete medicinos fakultetą dakta
ro laipsniu. Praktiką atlieką Sv. Bo
nifaco ligoninėje. Jaunasis gydyto
jas studijų metu plačiai reiškėsi 
sporte, ypač futbolo.

Ročesterio skautės ir skautai iškilmėje, mininčioje savo 25 metų veiklos sukaktį. Priekyje — dvasios vadas 
kun. Aug. Simanavičius, OFM Nuotr. V. Staškevičiaus

Džiugi savosios spaudos sukaktis
Toronte paminėta "TŽ" 25 metų sukaktis, dalyvaujant tautiečiams iš įvairių vietovių

“TŽ” 25-rių metų sukaktis 
paminėta Toronte su visu dera
mu tai progai dėmesiu spalio 27 
d. Tiesa, pirmasis “TŽ” nr. pa
sirodė prieš 25 metus gruodžio 
24 d., tačiau paruošiamieji dar
bai vyko spalio ir lapkričio mė
nesiais. Be to, minėti sukaktį 
Kalėdose nebūtų įmanoma. Dėl
to buvo apsispręsta minėtą su
kaktį paminėti ankstėliau.

Abiejose Toronto katalikų 
šventovėse buvo atlaikytos Mi
šios už mirusius ir gyvuosius 
“TŽ” steigėjus bei darbuotojus 
(Prisikėlimo šventovėje — spa
lio 20, Lietuvos Kankinių — 
spalio 27). Pamokslai buvo skir
ti lietuviškosios spaudos reikš
mei iškelti. Spalio 27, sekma
dienį, iškilmingas pamaldas at
laikė trys redaktoriai — kun. J. 
Vaišnys, SJ, kun. J. Staškus ir 
kun. Pr. Gaida. Pamokslą pasa
kė kun. J. Vaišnys, “Lietuvių 
Laiškams” redaktorius ir LŽS 
centro valdybos pirmininkas.

Sukaktuvinis banketas - kon
certas įvyko Anapilio salėje 5 v. 
p. p. Jį pradėjo iškilmės prane
šėjas dr. S. Čepas. Po kun. P. 
Ažubalio invokacija išklausy
tos kalbos ir sveikinimai. “TZ” 
steigėjų vardu kalbėjo B. Saka
las, pirmosios leidėjų valdybos 
pirmininkas, kuriam teko daug 
rūpintis laikraščio leidimo or
ganizavimu. Ilgesnę kalbą pasa
kė dabartinis “TŽ” red. kun. 
Pr. Gaida. “TŽ” sveikino gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. žmui- 
dzinas, KLB krašto valdybos vi
cepirmininkas J. R. Simanavi
čius (perdavė taipgi KLB Toron
to apylinkės tarybos ir radijo 
bei televizijos liet, programų 
sveikinimus), KLK Centro pirm*.

...........................................TS

VILTO ZUBRICKAITO, 1974 metų 
Niagaros pusiasalio vynuogių festi
valio karalaitė

Toronto protestas
Ryšium su Australijos vy

riausybės nutarimu pripažinti 
Baltijos valstybes Sov. Sąjun
gai, lietuvių bičiulis ukrainiečių 
kilmės Toronto miesto tarybos 
narys Negridge pasiūlė miesto 
tarybai išreikšti protestą. Jo pa
siūlytas tekstas buvo priimtas š. 
m. rugsėjo 27 d. ir pasiųstas 
atitinkamu keliu Australijos vy
riausybei. Štai jo vertimas:

Kadangi Australijos vyriausybė 
pastaruoju metu formaliai pripažino 
neteisėtą ir prievartinį Baltijos 
valstybių įjungimą Sov. Sąjungon, 
kadangi Toronto gyventojai, ypač 
baltietiškos kilmės, yra sukrėsti ir 
pasipiktinę tokiu Australijos vyriau
sybės žygiu,

kadangi Kanados piliečiai tiki i 
demokratiją ir į teisę pasirinkti val- 
dymosi formą, — ši taryba nuspren
dė skatinti Kanados vyriausybę pa
kartotinai pareikšti seną savo poli
tiką, nepripažįstančią Baltijos vals
tybių įjungimo Sov. Sąjungon, ir 
paprašyti užsienio reikalų ministerį, 
kad perteiktų Australijos vyriausy
bei Kanados vyriausybės bei jos pi
liečių gilų apgailestavimą Australi
jos vyriausybės mosto, pažeidžiančio 
minėtą principą. 

dr. J. Sungaila, KLB Toronto 
apyl. valdybos pirm. M. Abro
maitis, “Paramos” pirm. V. Auš
rotas, Prisikėlimo bankelio — 
S. Čepas, kun. H. Šulcas iš Brazi
lijos ir kt. Kaikurie sveikinimai 
buvo sujungti su čekiais (auko
tojai skelbiami atskirai).

Įteiktos premijos jauniems 
“TŽ” bendradarbiams: I — An
tanui Šileikai $100, II — Ramu
tei Birgelytei $75, III — Algiui 
Čepui $50. Pirmąją ir trečiąją 
premiją paskyrė LŽS centro 
valdyba iš Daužvardžio fondo, 
antrąją finansavo B. ir S. Saka
lai Toronte. Premijas įteikė 
LŽS pirm. kun. J. Vaišnys ir 
ižd. J. Janušaitis. Ta proga jie
du perdavė sveikinimus “T. Ži
buriams” LŽS centro valdybos, 
“TŽ” bendradarbio VI. Ramo
jaus ir “Margučio” vedėjo P. 
Petručio.

Iškilmės metu buvo įteiktas 
dail. T. Valiaus paveikslas “TŽ” 
redaktoriui. Ryšium su tuo žo
dį tarė leidėjų vardu pirm. P. 
Bražukas.

Po vakarienės pirmiausia sce
noje pasirodė viešnia iš Čikagos 
sol. D. Stankaitytė. Akompanuo
jama jauno pianisto J. Govėdo, 
ji atliko visą eilę lietuviškų ir 
nelietuviškų kūrinių. Solistė, se
niai begirdėta Toronte, visus ža
vėjo puikiu dainavimu. Stiprus, 
išlavintas, lyriškai draminis jos 
balsas užburiančiai skambėjo 
erdvioje Anapilio salėje. Pirmo
je dalyje solistė dainavo dau
giau lietuvių kompozitorių kūri
nius, antroje — pasaulinių ope
rų arijas, kuriose jos balsas ga
lėjo issitiesti visu platumu.

FLORIDA kviečia
• Saulė, vanduo ir oras šiuo metu puikiausi.
• Atvažiavę kreipkitės į šiuos lietuviškus viešbučius:

NORWYN APTS, 126 Ocean Dr.,
— arba — Miami Beach, Fla. 33139, USA.

TOWN & SURF APTS, 9024 Collins Ave., 
Miami Beach, Fla. 33154, USA.

• Žemomis kainomis gausite vėsinamus kambarius arba 
butus prie pat jūros.

Skambinti vakarais B. Sergaučiui: 1-305-672-4903

Geras pilietis 
užsitarnauja medalį

Ar žinote Ontario provincijoj kurį nors asmenį, padariusį 
jq geresne vieta gyventi savo pasiaukojimu, humaniškumu, 
gerumu ir nesitikintį jokio atlyginimo?

Tokiem asmenim kaip tik ir yra įsteigtas Ontario 
medalis už gerą pilietiškumą (Ontario Medal for 
Good Citizenship).

Kandidatai medaliui gauti parenkami nepriklausomos 
Patariamosios Ontario Tarybos, kurios pirmininku yra šios 
provincijos gubernatorius.

Kiekvienas gali pasiūlyti kandidatą Ontario medaliui 
gauti. Pasiūlymo blankai gaunami rašant šiuo adresu:

Executive Secretary
Advisory Council
Ontario Medal for Good Citizenship 
Queen's Park
Toronto, Ontario M7A 1 P4

Kandidato pasiūlymas yra jau gero pilietiškumo 
įvertinimas.

ONTARIO MEDALIS UŽ GERĄ PILIETIŠKUMĄ
Ročesterio skautų vietininkija “Dainava”, minėdama savo 25 metų sukaktį 
pakvietė Toronto “Gintaro” ansamblį meninei programai. Nuotraukoje ma
tome gintarietes, atliekančias Sadutės šokį Nuotr. VI. Bacevičiaus

Programoje buvo numatytas 
ir duetas su sol. V. Verikaičiu. 
Deja, jis neįvyko, nes negalėjo 
būti paruoštas dėl techniškų 
kliūčių.

Keliolika humoristinių spyg
lių pabėrė rašytojas Aloyzas Ba
ronas. Jo skaitomus taiklius kū
rinius publika sekė su įtemptu 
dėmesiu ir lydėjo garsiu juoku 
bei katutėmis. Klausytojai ypač 
reagavo tais momentais, kai pa
sigirsdavo taikliai smingan
ti frazė.

Visiem meninės programos 
atlikėjam buvo įteikta gėlių pa
dėkos ženklan. Banketas-koncer- 
tas užbaigtas rengėjų vardu iš
reikšta padėka. Jų pirm. P. Bra
žukas pasidžiaugė ne tik meni
ne programa, bet ir gausiu tau
tiečių dalyvavimu bei jų para
ma “T. Žiburiams”.

Banketo pranešėju buvo dr. 
St. Čepas, linksminęs publiką 
taikliais humoro trupiniais. Me
ninės dalies pranešėja buvo Ga
bija Juozapavičiūtė. Salė buvo 
papuošta Adelės Abromaitienės 
paruoštomis dekoracijomis ir F. 
V. Urbonų gėlėmis iš Brampto- 
no.

šia iškilme, galima sakyti, už
baigtas pirmasis “TŽ” šimtme
čio ketvirtis. Jos surengimas pa
reikalavo daugelio rankų tal
kos. Tariame nuoširdų ačiū vi
soms ir visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie šios šventės su
rengimo.

(TITAM RŪPI LIETUVIŠKIEJI 
H reikalai išeivijoj, tam rūpi 

ir LIETUVA— jos 
laisvė, gerovė ir ateitis

Kaip kasmet, taip ir šiemet Spa
lio revoliucijos metinių proga 
Kremlius paskelbė ilgiausią są
rašą agitacinių šūkių — iš viso 
63. Visi tie šūkiai' ligi vieno 
šimtus kartų girdėti ir nuvalkio
ti, bet įkyrus jų kartojimas, ma
tyti, nėra visiškai tuščias daly
kas. Štai užsienio politikos šū
kių eilė prasideda Vietnamu ir 
Čile. O kuo kitu, jei ne Vietna
mu ir Čile, labiausiai rūpinasi 
švedų spauda? Kai toje spaudo
je labai retai kada beužsimena- 
mos negerovės sovietinėje siste
moje, toks vienašališkas dėme
sio sutelkimas į nekomunistinio 
pasaulio opas pasirodo labai pa
togus sovietams ir žalingas jų 
aukoms. Tokiu būdu visokia 
moralinė ir materialinė parama 
eina ten, kur ir Kremlius norė
tų, kad ji eitų, o sovietinės au
kos nesulaukia jokios paramos, 
jų Ūkimas nutylimas. Taip atsi
tinka daug kur, ne vien tik Šve
dijoje, tik čia galbūt tą viena
šališkumą lengviau pastebėti. 
Spaudos, politinių partijų ir vy
riausybės bendromis pastango
mis per eilę metų susidarė gau
sus ir populiarus Vietnamo są
jūdis, kuris patraukė daugumą 
šiandieninių studentų ir mokyk
linio jaunimo. Tai šaunūs, idea
listiškai nusiteikę žmonės, 
anaiptol ne komunistai, bet 
nuoširdžiai susirūpinę demokra
tijos pažanga, jos negerovėmis. 
Kai juos paklausi, kodėl jie ma
to tik vienos — nekomunistinės 
— pasaulio dalies problemas ir 
visiškai nepastebi nė kiek ne
geresnių, o kartais ir žymiai 
liūdnesnių reiškinių kitoje pu
sėje, tai išgirsti naivų, bet nuo
širdų tokį pasiteisinimą. Girdi, 
esame maža tauta, mūsų jėgos 
nedidelės, todėl jas pirmiausia 
tenka nukreipti ten, kur grei
čiausiai galima pasiekti teigia
mų permainų. Laukti, kol ko
munistinės sistemos sužmoniš- 
kės ir pasikeis, esą beprasmiš

IŠKILI JAUNIMO ŠVENTĖ
ROCHESTER, N. Y. šioje nedide

lėje, pastoviai mažėjančioje lietuvių 
bendruomenėje skautų ar ateitinin
kų kiek didesnis subruzdimas visada 
įneša skaidrios pavasariškos nuotai
kos, išjudina pilkąją jaunų ir senų 
kasdienybę. Vienas tokių retų šiame 
rudenėjančiame mieste pragiedrulių 
buvo spalio 5 ir 6 d. d. skautų “Dai
navos” vietininkijos 25 metų sukak
tuvinė šventė. Ją labai pagyvino To
ronto “Gintaro” ansamblio dalyvavi
mas. Jis ne tik vakaro programą at
liko, bet dalyvavo pamaldose ir iš
kilmingoje sueigoje. Minėjimas bu
vo pradėtas išvakarėse koncertu pa
rapijos salėje. Programą atliko 
“Gintaro” ansamblis. Na ir šaunus 
tas buvusių stovyklinių laikų prie
auglis, kurių tėvai greičiausiai ten 
yra pliekę Grandinėlę, Blezdingėlę 
ar Jonkelį. Visi gražiai nuaugę, spal
vingais tautiniais drabužiais, ypač 
mergaitės. Jie kaip vėjas skriejo sa
vo tautiniais šokiais. Jų šokiai gero
kai skyrėsi nuo anų stovykliniais 
laikais matytų šokių. Šiandieniniai 
yra gerokai patobulinti, paįvairinti, 
sudėtingesni, reikalaują ne tik 
grakštumo, bet ir gero įsijautimo. 
Ir viso to jiems netrūko. Jie skriejo 
per sceną kaip vėjas, skatinami atsi
vežto orkestro — mergaičių ir ber
niukų, kuriem vadovauja J. Govė- 
das. Instrumentai įvairiausi: smui
kai, akordeonai, būbnai, klarnetai ir 
kt. Pagarba “Gintaro” vadovams Ka- 
r ašie jams!

Kol šokėjai persigrupuodavo nau
jiems šokiams, “Gintaro” mergaičių 
oktetas, vadovaujamas muz. D. Gar- 
baliauskienės, padainavo keletą liet, 
dainų. Nors jaunų chorisčių balseliai 
dar jauni, bet jų geras susidainavi- 
mas visus žavėjo. Šokius Subatėlę ir 
dar porą kitų palydėjo ne tik orkest
ras, bet ir dainininkės. Tai dar labiau 
pagyvino šokių programą.

“Gintaro” šokėjai, orkestras, dai
nininkės ir jų vadovai yra nusipelnę 
tikrai nuoširdžios pagarbos ir para
mos! Vadovauti jaunimo ansambliui 
tikrai reikia didelės ištvermės, kant
rybės ir pasiaukojimo.

Vakarą pradėjo skautė Matiukaitė, 
pranešinėjo šokėja R. Krasauskaitė.

Rytojaus dieną 11 v. Šv. Jurgio 
liet. kat. parapijos šventovėje Mišias 
atnašavo ir puikų pamokslą pasakė 

ka. Daug daugiau galimybių sa
vo balsu ir parama pasiekti per
mainų tose pasaulio vietovėse, 
kur ir komunistams rūpi pasikei
timai. Tokia plačiai paplitusi 
pragmatinė vakariečių pažiūra 
sudaro patogias sąlygas komu
nistinės politikos šūkių ir siekių 
plitimui. Į tokį keistą nekomu
nistinės spaudos bendradarbia
vimą su komunistais veda de
mokratinių principų ir įsitikini
mų aukojimas abejotinai pavei
kumo taktikai.

Tai ne naujas reiškinys, bet 
kokio nors pagerėjimo čia nega
lima tikėtis, kol į žinių perdavi
mo ir viešosios nuomonės su- 
darinėjimo darbą tvirčiau neįsi
jungs tokios jėgos, kurios prin
cipiniuose dalykuose nedarys 
išlygų ir taikys vienodą, ne 
dvejopą mastą. Tokių ženklų 
yra, ir jais galima džiaugtis. Šia
me sąryšyje verta paminėti vis 
stipriau pasireiškiančią jaunos 
švedų katalikų spaudos tarny
bos — KIT (Katolsk Informa
tions Tjiinst) — veiklą. Jos biu
leteniuose skelbiamų žinių at
ranka, dokumentinės apybrai
žos ir komentarai duoda žymiai 
platesnį pasaulio vaizdą. Nekar
tą buvo paliesti ir Lietuvos ka
talikų reikalai. Spalio 14 d. nu
meryje KIT biuletenis pranešė 
apie stiprėjantį katalikų skriau
dimą Lietuvoje. Paskelbtos iš
traukos iš “KLB Kronikos” 7 ir 
9 nr. Nors švedų katalikų spau
dos agentūros įtaka tuo tarpu 
nėra didelė, tačiau jos veikla 
yra šviesus pragiedrulis, teikiąs 
vilčių ateičiai. Neveltui sakoma 
— lašas po lašo ir akmenį pra
tašo. A. Lcmbergas

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
gurius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 Dundas St West, 

Toronto. Tel. 531-8422

šios vietininkijos kapelionas kun. 
Aug. Simanavičius, dabar Toronto 
Prisikėlimo par. klebonas. Jis iškėlė 
skautijos didžiuosius idealus. Pasak 
jo, skautybė yra jaunystės ir tobu
lybės mokykla. Skautas nesąs tobu
las. Jei jis būtų tobulas, nebūtų 
skautas. Skauto idealas kiekvieną 
dieną tapti tobulesniu. Skautų šūkis: 
būk geresnis nei vakar buvai! Būti 
geru skautu, kaip ir geru krikščio
niu, esą labai sunku, nes šių dienų 
savimeilė tai trukdo. Skautas yra 
gamtos ir gyvybės draugas, todėl jis 
privalo kovoti su gyvybės priešais, 
šūkis Dievui, tėvynei ir artimui turi 
visada mus lydėti. Esame dalis sa
vo tautos. Šiandien Lietuvoje skau- 
tybės idealų negalima puoselėti, to
dėl mes čia privalome juos brangin
ti ir kalbėti už pavergtuosius. Pa
maldose dalyvavo vietininkijos skau
tės ir skautai organizuotai su savo 
skilčių ir draugovių vėliavomis. Da
lyvavo ir svečiai moksl. ateitininkai 
su savo vėliava. Po pamaldų parapi
jos salėje įvykusioje iškilmingoje su
eigoje buvo prisiminti 25 skautiškos 
veiklos metai, pasikeista dovanomis, 
ypač pelnytai dovanų ir pagarbos 
susilaukė jų ilgametis vadovas Sta
sys Ilgūnas, kuris jau 40 metų dir
ba kaip skautas. Po vėliavų pagerbi
mo pagerbti mirę skautai, kapelio
nai kun. A. Račaitis ir kun. Pr. Va
liukas, rėmėjai, jų tarpe ir vietos vi
suomenininkas Petras Norkeliūnas. 
Jų atminimui uždegtos žvakutės. 
Vietos skautai apdovanoti žymenimis 
ir pakelti į augštesnius laipsnius.

Sukaktuvinėje šventėje dalyvavo 
vyr. sk. Lilija Miliukienė, v. s. M. 
Gruzdįenė, skaut. pavad. v. s. Č. Ki
liulis, Pilėnų tunto v. s. VI. Bacevi
čius iš Klevelando, Čikagos jūrų 
skaučių vadovė v. s. Ramunė Dičie- 
nė ir iš Buffalo v. s. Šakienė. Buvo 
daug sveikinimų žodžiu, laiškais ir 
telegramomis. <1

Dabar “Dainavos” vietininkijai 
vadovauja: v. s. L. Lelienė, v. s. N. 
Draugelienė, skiltn. Kristina Sabaly
tė, v. s. Rūta Ilgūnaitė, paukštyčių 
vadovė, bern. sk. globėjas v. s. E. 
Vidmantas, skilt. s. Darius Kašins- 
kas, instr, v. s. Vytautas Burkūnas, 
vietininko pav. Vyt. Žmuidzinas, vie
tininkijos vadovas v. s. Stasys Ilgū
nas, adjut. v. s. V. Draugelis, sb.



© BWEROTE1MMEJE
DRAUGIJŲ SUKAKTIS
Spalio 4 d. specialiu centro valdy

bos posėdžiu Vilniuje buvo paminė
tas Lietuvos aklųjų draugijos tris
dešimtmetis. Pagrindinį pranešimą 
apie draugijos veiklą padarė centro 
valdybos pirm. M. Poznanskas, vil
niškės augščiausios tarybos garbės 
raštus nusipelniusiem draugijos na
riam įteikė socialinio aprūpinimo mi- 
nisterė J. Pacevičienė. Lietuvos kur
čiųjų draugija trisdešimtmetį pami
nėjo spalio 11 d. Apie jos veiklą, 
narių laimėjimus gamybos bei moks
lo srityse kalbėjo centro valdybos 
pirm. V. Skobas jos posėdyje Vil
niuje. Garbės raštus bei kitokius ap
dovanojimus draugijos darbo vetera
nams ir pirmūnams įteikė socialinio 
aprūpinimo ministerio pavaduotojas 
V. Staneika. Kurčiųjų mokyklose 
Vilniuje, Kaune ir Telšiuose kasmet 
mokosi apie 600 vaikų, gyvenančių 
mokyklų bendrabučiuose. Įvairias 
specialybes jose lig šiol įsigijo 1.972 
kurtieji. Gamyboje dirbantiems kur
tiesiems nuo 1956 m. Vilniuje, vė
liau ir Kaune buvo suorganizuotas 
mokymasis vakarinėse vidurinėse 
mokyklose.

NAUJA TARYBA
“Tiesos” pranešimu spalio 20 d. 

laidoje, šio dienraščio redakcija 
įsteigė jaunimo komunistinio auklė
jimo tarybą, kurion pakviesti: kolcho- 
zininkė ir vilniškės augščiausiosios ta
rybos deputatė Joana Alaburdienė, 
švietimo ministerijos mokyklų valdy
bos viršininkas Bronius Dobrovols
kis, Šiaulių K. Preikšo pedagoginio 
instituto Klaipėdos muzikos fakul
teto dekanas Vytautas Jakelaitis, 
Vilniaus universiteto profesoriai dr. 
Leonas Jovaiša ir dr. Marijonas 
Krikštopaitis, Radviliškio III viduri
nės mokyklos direktorius Česlovas 
Kantautas, Vilniaus pedagoginio ins
tituto docentas Sigitas Kregždė, Kau
no XXII technikos mokyklos direk
torė Regina Krukonienė, Pedagogi
kos mokslinio tyrimo instituto direk
torius Vladas Rajeckas ir Vilniaus II 
statybos tresto brigadininkas Petras 
Šileikis, tituluojamas “socialistinio 
darbo didvyriu”. Redakcijai šioje ta
ryboje atstovaus jos mokyklų sky
riaus vedėjas Bernardas Šaknys. 
Veiklos gairės buvo aptartos spa
lio 15 d. posėdyje. Taryba nesiribos 
vien tik komunistinio jaunimo auklė
jimo problemų nušvietimu laikraš
tyje, bet taip pat organizuos tėvams, 
jaunimui ir visuomenei skirtus po
kalbius, skelbs jų medžiagą “Tieso
je”. Pirmasis pokalbis bus sureng
tas Kapsuku pavadintoj Marijampo
lėj. Jo tema — “Komunistiškai kryp
tingos asmenybės pradų ugdymas šei
moje ir vaikų darželyje vaikystės 
metais”. Kaip matome, užsimota la
bai plačiai, nes komunistinis jaunimo 
auklėjimas pradedamas jau nuo pat 
vaikų darželio. Pastaruoju metu 
karštligiškai pradėtas stiprinti dėme
sys komunistiniam jaunimo auklėji
mui nejučiomis perša mintį, kad tas 
okupuotos Lietuvos jaunimas tebėra 
lietuviškas ir kad jo lietuviškumas 
erzina Maskvą.

SVEČIAI IŠ KANADOS
Spalio 21 d. Vilniun iš Leningra

do buvo atvykusi Knados švietimo 
darbuotojų delegacija, vadovaujama 
New Brunswicko švietimo ministerio 
pavaduotojo A. Seintodžo. Taip jo 
pavardę rašo “Tiesa” 247 nr. Ang
liško ar galbūt prancūziško originalo 
neįmanoma atkurti iš tokios lietuviš
kos versijos. Svečiam iš Kanados bu-

SIDABRINĖ MOTERŲ SUKAKTIS
Hamiltono lietuvių kolonija ne

paprastai judri. Tautiniu šokiu gru
pė “Gyvataras”, mergaičių choras 
“Aidas”, dramos teatras “Aukuras” 
žinomi ne tik Kanadoj, bet ir Eu
ropoj bei P. Amerikoj. Iš visuome
ninių organizacijų viena judriausių 
yra KLK Moterų Dr-jos skyrius, tu
rintis 65 nares. Skyrius š.m. lapkri
čio 17 d. mini savo veiklos 25 m. su
kaktį. Rengiama didelė šventė: iškil
mingos padėkos Mišios, solistų Pru- 
dencijos Bičkienės ir Jono Vaznelio 
koncertas ir vaišės.

Per šimtmečio ketvirtį skyrius pa
sižymėjo kultūrine, socialine ir para
pijine veikla. Moterys žino, kad jų 
darbščių rankų, lietuviško supratimo 
laukia ne tik šeimos, bet ir visuo
menė. Sunku suskaičiuoti, kiek per 
25 metus posėdžiauta, kiek paskaitų
išklausyta, kiek ligonių aplankyta ar 
kam kitam ištiesta organizuota lietu-
viška pagalbos ranka. Bendram dar
bui šaukiamas ne vienas susirinki
mas per metus. Valdyba posėdžiauja 
6-8 kartus. Kiekvienais metais ren
giamos įvairiomis temomis paskaitos. 
Prisidedama prie religinių bei tau
tinių švenčių ar minėjimų parengi
mo. Didžiųjų švenčių proga moterys 
puošia šventovę gėlėmis, ruošia 
bendrus pusryčius. Uoliai lankomi li
goniai ir seneliai, paguodžiami geru 
žodžiu, dovanėle ar gėle. Ruošiami 
ir didesnio pobūdžio baliai ar ma
dų parodos paįvairinti kolonijos kas
dienybei. Šitų parengimų pelnas pa
skirstomas įvairioms lietuviškoms or
ganizacijoms, spaudai bei šalpai. 
Kiekvienais metais ruošiamas Užga
vėnių balius su blynais yra visų lau
kiama šventė.

Skyrius gali didžiuotis savo nuei
tu keliu, bet jo laukia dar daug nu
matytų ir nenumatytų darbų. Mirtis 
retina narių gretas, o jaunosios mo
terys perdaug neskuba išėjusiųjų

kv.

vo parodyti naujieji Vilniaus gyve
namieji rajonai, istoriniai bei archi
tektūriniai paminklai. Jie taipgi lan
kėsi XXII vaikų darželyje, B. Dva
riono vaikų muzikos mokykloje, dvie
jose vidurinėse mokyklose, dalyvavo 
“Lietuvos” ansamblio koncerte, turė
jo progą pasiklausyti berniukų cho
ro “Ąžuoliukas”, buvo priimti švie
timo “ministerio” A. Rimkaus.

KRUOJOS TVENKINIAI
Kruojos užtvanka prie Pakruojo 

miesto gyventojams parūpino didoką 
ežeriuką, tapusį jų vasaros poilsia
viete. Tačiau vandens pasiilgusieins 
pakruojiečiams pirmasis sezonas bu
vo skaudus — trys nuskendo, o du 
buvo išgelbėti tik atsitiktinumo dė
ka. Užtvanka pastatyta, bet ežeriuko 
pakrantės nesutvarkytos, maudymosi 
zonos nepaženklintos. Dirbtinis eže
riukas siekia Linksmučių pušynus. 
Stačiūnų sovehozo laukuose užtvenk
tas Kruojon įtekantis Obelės upelis 
apsėmė 57 hektaru plotą, šis tvenki
nys yra naudojamas ne tik stačiu- 
niškių poilsiui, bet ir kultūrinių pie
vų drėkinimui. Gudelių durpynas, iš 
kurio išteka Kruoja, taip pat bus pa
verstas ežeru. Prie Lygumų bus už
tvenkti Kruojos Vėzgės ir Obelės in
takai. Čia planuojama įrengti žuvi
ninkystės tvenkinius, kurių bendras 
plotas bus apie 400 hektarų. Užtvan
kų statymą padiktavo nė mažiausio 
ežerėlio nebuvimas visame 355 
kilometrų Kruojos baseine.

ŠILUTĖS KETVERTUKAS
Rugsėjo 14 d. penktąjį gimtadienį 

atšventė vienintelis ketvertukas Lie
tuvoje — Čeponų Raselė, Rolandas, 
Artūras ir Robertas. Prieš pusantrų 
metų mirus vyrui, Albina Čeponie- 
nė liko su aštuoniais mažais vaikais 
ir ketvertuko globą turėjo perleisti 
Šilutės “Eglutės” sanatorijai, kur jų 
antroji mama yra vyr. gydytoja Joa
na Milukienė, antrasis tėvas — sana
torijos mokymo dalies vedėjas Vy
tautas Tamašauskas. Kadangi sana
torijos personalui nelengva atskirti 
berniukus, kirpėja laikosi skirtingo 
plaukų apkirpimo. Mamai Albinai 
čeponienei atskyrimas nesudaro jo
kios problemos. Penktajan gimtadie- 
nin atvykusiai “Tiesos” atstovei Ja
ninai Šinkūnienei ji pasakojo: “O, 
jie tokie visi skirtingi! Robertas — 
iš visų vyriškiausias, Rolandas — 
apvalių, mergaitiškų veido bruožų, 
o Artūrėlis — švelnumo įsikūniji
mas. Glaustosi aplink mane kaip ka
čiukas ir vis: “Mamyte, aš tave taip 
myliu. Aš tau būsiu geras, geras...” 
Rasytė — savarankiškiausia, smar
kiausia, narsiausia. Mėgsta globoti 
broliukus, padalija, ką gavusi, vi
siems po lygiai. Kartais, šelmė, eibių 
pridariusi, mėgina kaltę broliukams 
suversti...” Gimtadienio proga ket
vertukas susilaukė daug dovanų iš 
Vilniaus prekybinių įstaigų bei įmo
nių. Praėjusią vasarą ketvertukas 
praleido pas ūkyje dirbančią mamą. 
Pasibaigus jos atostogoms, ketvertu
ką prižiūrėjo jų vyresnieji dvyniai 
broliai Ričardas ir Romas, Kęstutis 
ir sesuo Vilė.

KULTŪROS RŪMAI
Telšiai susilaukė naujų kultūros 

rūmų, kurių projektą paruošė Ko
munalinio ūkio projektavimo institu
to Šiaulių skyrius. Naujasis pastatas 
turi 600 vietų salę su erdvia scena 
ir repeticijų kambariais. Jame taipgi 
atidaryta svetainė ir rajoninė biblio
teka. Salė skiriama koncertams, pa
rodoms, mėgėjų bei profesinių teat
rų spektakliams. V. Kst.

vietas užpildyti. Tad pradeadnt ant
rą šimtmečio ketvirtį gal būtų nau
dinga pažvelgti į Dr-jos ir pačių na
rių atsinaujinimą. Gal reiktų įsteigti 
jaunų moterų ar mergaičių poskyrį. 
Kaip šitą atsinaujinimą padaryti, 
kaip Dr-jos tęstinumą užtikrinti, gal 
ir bus vienas svarbiausių ir skubiau
sių uždavinių ne ateity, bet jau tuoj 
pat dabar. Tai ne vien tik Hamilto
no skyriaus, bet visos Draugijos rū
pestis. Tikėkime, kad moteriška nuo
jauta ir čia padės rasti tinkamus ke
lius, ir KLK Moterų Dr-jos Hamil
tono skyrius sulauks auksinės sukak
ties. A.

DELHI-TILLSONBURG, ONT
LIETUVOS KARIUOMENĖS

ŠVENTĖS minėjimas bus lapkričio
16, šeštadienį, 7 v. v., Delhi lenkų
salėje, 234 Main St. Meninę progra
mą atliks Hamiltono Aušros Vartų

Delhi-Tillsonburg Lietuvos
kariuomenės šventė
rengiama 
lapkričio 16, 
šeštadienį, 
7 v. v., Delhi 
lenkų salėje 
(234 Main St.)
Visus dalyvauti kviečia rengėjai — Šaulių kuopos valdyba
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LKV S-gos “Ramovė” Niagaros pusiasalio skyriaus valdyba 
lapkričio 16 d. St. CATHARINES mieste, slovakų salėje 
(Welland-Page gt.) rengia
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O LIETUVIAI PASAULYJE
nepriklausomos

kariuomenės MINĖJIMĄ
su koncertu ir šokiais

• PROGRAMĄ atliks Toronto "Gintaras“ 
mergaičių oktetas ir Niagaros 
pusiasalio "Nemunas".

• Pradžia — 6 valandą vakaro.
• VISI DALYVAUKIME!

RENGĖJAI

London, Ontario
PER $1400 SPAUDAI PAREMTI!
Pirmasis spaudos balius — Londo

ne jau praeities įvykis. Ar jis buvo 
pavykęs mėginimas, apie tai gali bū
ti įvairių nuomonių. Mažų trūkumų 
beveik visada pasitaiko. Jie rengė
jams yra žinomi, ir bus stengiamasi 
ateityje jų išvengti. Tačiau pora 
svarių argumentų kalba ir už tai, 
kad jo rezultatai prašoko rengėjų 
viltis ir buvo maloni staigmena tiek 
jiems, tiek ir spaudos darbuotojams. 
Pirmas jų — salė pasirodė permaža 
ir buvo gautas rekordinis tai salei 
pelnas. Antras — 75 šeimų apylinkė
je spaudai sukelta per $1400. Žino
ma, Londoną savo atsilankymu parė
mė tautiečiai ir iš kitų apylinkių: iš 
Toronto atvyko beveik visas “TŽ” 
štabas ir eilė kitų asmenų; turbūt 
daugiau negu pusė visų Rodnės veik
loje besireiškiančių lietuvių irgi su 
mumis. Rengėjų pastangas nuošir
džiai parėmė ir studentai bei eilė 
svečių iš artimų ir tolimų apylinkių. 
Maloniausias rengėjams ir spaudos 
darbuotojams reiškinys, be abejonės, 
buvo tas, kad lietuviai tebėra jaut
rūs savo spaudos reikalams. Štai to 
spaudos baliaus apyskaita.

Pajamos: įėjimo bilietai $327 ($3 
— suaugusiems $1.50 jaunimui), bu
fetas (maistas) — $145, loterija — 
$102.50, gėrimai — $534.15. Iš viso 
pajamų — $1108.65.

Išlaidos: orkestras $100, bufeto 
išlaidos (gėrimai, jiems leidimas ir 
maistas) $313.55, salės nuoma ir 
smulkios išlaidos $162.05; iš viso 
$575.60. Gryno pelno $533.05.

Iš gauto pelno rengėjų komiteto 
nutarimu $200 kol kas palikta ižde, 
nes numatoma rengti tokius ar pana
šius balius spaudai remti ir ateityje. 
Rengimas žymiai pasunkėja, kai ne
turima nė kelių dolerių kasoje. Jei 
nebūtų rengiama, tai tie $200 nebus 
panaudoti niekam kitam, bet tik 
spaudai paremti. Likę $333.05 pa
skirstyti šitaip: $$210.05 “T. Žibu
riams” ir $123 “Nepr. Lietuvai”. “T. 
Ž.” paskirta didesnė pelno dalis, nes 
vakaras rengtas jų 25-čiui atžymėti. 
Be to, jie įdėjo nemokamai daug 
skelbimų, kurių kaina nedaug ma
žesnė už jiems paskirtąją sumą. Ga
limas daiktas, turėdami “TŽ” sukak
tį galvoje ir aukojusieji paskyrė dau
giau “TŽ”, negu “NL”. Jie patys 
nurodė, kam jų auka turi tekti.

Ypač gražų mostą ir reikalo su
pratimą parodė mūsų mecenatai. Jų 
sąraše maždaug tos pačios organiza
cijos ir tie patys asmenys kaip ir pa
prastai, būtent, tie, kurie pareigos 
atlikimo savo tautai neįtaigoja ki
tiems, bet kurie patys pirmoje eilė
je stengiasi ją atlikti ir kurie mano, 
kad lietuviškos veiklos išlaikymui ir 
jos klestėjimui neužtenka vien gra
žių žodžių ir darbo, bet kad jai dar 
reikia ir finansinio pagrindo — as
meninės aukos, išreikštos doleriais.

Iš organizacijų į komiteto kvieti
mą atsiliepė tik dvi, kurios yra nuo
latinės lietuviškos veiklos rėmėjos: 
Londono lėšų telkimo skyrius, paau
kojęs “TŽ” $150 ir KLK Moterų Dr- 
jos Londono skyrius, paskyręs $50, 
“NL” $25. Iš asmenų šie buvo ba
liaus mecenatai: P. J. Butkai $100 
“TŽ”; p. p. Paketurai (Rodnės vei
kėjai ir taip pat “TŽ” pijonieriai, 
padėję padėti šiam laikraščiui stip
rius pagrindus. Laikraščio kūrimosi 
dienomis Stasys Paketuras buvo 
Kultūros Dr-jos Toronto sk. pirmi
ninku) $100 “TŽ”; po $50 “T. Žibu
riams”: M. P. Genčiai, D. P. Judic- 

(Nukelta į 6 psl.) 

parapijos choras, vadovaujamas A. 
Paulionio. Bus gera muzika, šokiai, 
bufetas, loterija. Visi prašomi daly-
vauti mums brangioje parapijos 
šventėje. Šaulių kuopos valdyba
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| • Meninę programą atliks j 
Hamiltono Aušros Vartų | 
par. choras, vadovaujamas 1 
muziko A. Paulionio.

j • Bus gera muzika, šokiai, | 
bufetas, loterija.
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Š. m. lapkričio 17, sekmadienį, 
KLK Moterų Dr-jos Hamiltono skyriaus 

25 melu sukaktuvinė
Įį padėkos Mišiosbvcilic

• 5 v. p. p. Jaunimo Centre KONCERTAS: 
sol. Prudencija Bičkienė, Čikaga; sol. Jonas Vaznelis, 
Čikaga; akomp. Jonas Govėdas, Torontas.

• VAKARIENĖ ir OFICIALIOJI DALIS
Hamiltono ir apylinkių lietuvius kviečiame dalyvauti 
sukaktuvinėje šventėje ir neeiliniame koncerte. 
įėjimas j koncertą ir vakarienę: suaugusiems — $7.50,L ' * moksleiviams — $3.00

KLK Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius

S HAMILTON
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 9 d., 

visi vykstame į KLB Šalpos Fondo 
Hamiltono skyriaus vajaus užbaigi
mo balių Jaunimo Centre. Progra
moje: abiturientų pristatymas lietu
viškai visuomenei, sol. J. Sriubiškie- 
nė ir “Aukuro” jaunieji su humoro 
ištraukomis. Visus geros šeiminin
kės pavaišins skaniais valgiais bei 
tartais. Veiks turtingas baras, o lai
mei išmėginti bus įvairi loterija bei 
laimės staliukai. Šokiams gros geras 
J. Vaičiaus orkestras. Pradžia 7.30 v. 
v. Įėjimas — $3, studentams ir pen
sininkams $1.50. Tad visi dalyvauki
me šiame Šalpos Fondo metiniame 
parengime. J. P.

“GYVATARAS”, Ontario Folk 
Art Council pakviestas, spalio 26 d. 
atstovavo Hamiltono etninėm gru
pėm Ošavos auditorijoj įvykusiame 
tarptautiniame festivalyje, kuris bu
vo pavadintas “Ontario on Parade”. 
Iš Ontario buvo suvežta 16 rinktinių 
grupių, kurios davė profesinio lygio 
koncertą. Šis festivalis buvo skirtas 
Ošavos 50 metų ir Ontario Folk Art 
Council 10 metų sukaktims paminė
ti. Programą pranešinėjo pats Onta
rio Folk Art Council direktorius Le
on Kossar. Jis labai gražiai supažin
dino su “Gyvataru”, pabrėždamas, 
kad tai vienintelė šioje programoje 
grupė, kuri buvo ir yra aktyvus 
OF AC narys nuo pat jo įsikūrimo 
pradžios ir daugelį kartų sėkmingai 
jam atstovavo įvairiomis progomis. 
1968 m. jis buvo nusiųstas atstovau
ti Kanadai Europoje. Ošavos audito
rija yra arena, pritaikyta ledo ritu
lio rungtynėms ir čiuožimui, tačiau 
kelių valandų laikotarpyje buvo pa
versta puikia sale koncertui ir šo
kiams. Po programos malonu buvo 
susitikti negausų ten gyvenančių, 
daugiausia General Motors dirban
čių, lietuvių būrelį ir patirti jų nuo
širdų dėmesį. Programose paskelbta, 
kad šis festivalis globojamas valsty
bės sekretaroaus ir Ošavos Folk Art 
Council. Inf.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju “Aidui” už taip 

mielas dovanas, už maloniai kartu 
praleistą laiką. Viso to aš niekad ne
užmiršiu. Iš savo pusės linkiu jums 
visoms laimės bei sėkmės ateityje. 
Štai tos, kurioms lieku nepaprastai 
dėkinga: R. Bagdonaitė, I. Banevi
čiūtė, B. Beržaitytė, B. Beržinaitė, 
L Deksnytė, R. Gedminaitė, E.
Gedminaitė D. Gedminaitė, A. Gim 
žauskaitė, D. Grigaity tė, R. Ju-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir putkūs dešros gaminiai
Skanėstai --------------
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST.. 
HAMILTON — 389-4113 

raitytė, A. Juozaitytė, A. Kaminskai
tė, T. Kochankaitė, R. Kochankaitė, 
A. Krivinskaitė, D. R. L. Lukavičiū- 
tė, A. Lukošiūtė, D. Milerytė, L. 
Morkūnaitė, A. Narušytė, E. Norku
tė, K. Parėštytė, R. Parėštytė, A. 
Pleinytė, G. Petkūnaitė, W. Petkū- 
naitė, Y. Sakaitė, R. Seniūnaitė, D. 
Skvereckaitė, L. Stankutė, V. Stan
kutė, R. Stabingytė, A. Stabingytė, 
D. Sakalauskaitė, R. Šiūlytė, R. Ur- 
baitytė, R. Urbanavičiūtė, G. Vitke
vičiūtė, D. Vitkevičiūtė, I. Žilvitytė, 
L. Zubaitė, L. Kalaitytė, R. Kveda- 
raitė.

Visiems nuoširdžiai dėkinga — 
Ramutė (Rubytė) Kudirka
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką Londo
no ir Hamiltono tautiečiams už to
kias puikias dovanas. Štai tie, ku
riems esu dėkingas:

Hamiltone: p. p. Karaška, Siūlys, 
Naujokas, Urbaitis, J. Dubas, Raguc- 
kas, Karaliūnas, J. Rybij (uošvis), J. 
Rybij, Z. Rybij, P. Rybij — svainiai, 
Paulikonis, Algis Kontrimas, A. 
Kontrimas, A. Kudirka (tėvas), R. 
Kudirka (brolis), Bungarda, Sas
nauskas, Petkūnas, Karnas, Savokai- 
tis, Skviereckas, Vitas, S. Beržinis, 
Vyšniauskas, J. Gerchas, Gowland, 
Gates, T. Fitzpatrick, M. Fitzpatrick.

Londone: p. p. G. Ciparis, H. Ja- 
sinskas, K. Gaputis, J. Rastapkevi- 
čius, G. Harper, P. Purdy, R. Kudir
ka, E. Ciparis, B. Migius, A. Kudir
ka, J. Čegis, J. Aušrotas, J. Butkus, 
J. Rybij, Z. Rybij, J. Rybij, P. Ry- 
byj, A. Pocius.

Lieku Jums nuoširdžiai dėkingas— 
Edmundas Leo Kudirka

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH. 136. Tel.532-5191

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

KRAUTUVĖ.
3288 Lakeshore Blvd. W\ 
Toronto, Ont. • TeL 259-8364 

R. Statulevičius

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)__ 6%
santaupas_______ 9% %
term, depozitus 1 m. 10% 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11%%

^ennincj.er Ltd.

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

J. A. Valstybės
VLIKO TARYBOS POSĖDYJE 

spalio 19 d. Niujorke įvyko nežymių 
pasikeitimų taryboje, valdyboje ir 
politinėje komisijoje. Pasitraukian
čius asmenis pakeitė: Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos atstovą 
taryboje Praną Vainauską — Stasys 
Lūšys, Tautinės Sąjungos atstovą 
Bronių Nemicką — Aleksandras 
Vakselis, valdybos sekr. Stasį Dziką
— Stasys Žadeikis. Pastarasis 1949- 
60 m. yra dirbęs Lietuvos atstovybė
je Vašingtone, apie trejus metus at
stovavęs Lietuvos Ūkininkų Partijai 
VLIKo taryboje. Politinė komisija, 
sumažėjusi iki dviejų narių — Bro
niaus Bieliuko ir dr. Broniaus Ra- 
dzivano, buvo papildyta Stasiu Lušiu, 
Juozu Pažemėnu ir Stasiu Žadeikių. 
Posėdžio pirm. Rima Čerkeliūnienė 
pateikė iš aštuonių grupių gautus pa
siūlymus VLIKo veiklos gairėms nu
statyti. Sprendimas atsiklausti visų 
grupių buvo padarytas rugpjūčio 10 
d. tarybos posėdyje. Tikimasi, kad 
atsilieps ir kitos grupės. Pasiūly
muose rasta vertingų minčių, kurias 
peržiūrės ir VLIKo seimui paruoš 
politinė komisija. Veiklos apžvalgą 
padarė VLIKo pirm. dr. K. J. Valiū
nas. Valstybės Departamentui VLIKo 
valdyba pasiuntė trumpą apžvalgą, 
išryškinančią žydų būklę Lietuvoje 
nuo XIV š. iki II D. karo. Joje pa
brėžiami lietuvių tautos ir žydų ma
žumos korektiški santykiai per išti
sus šimtmečius. Sovietų ir nacių suo
kalbiu pradėtas karas, abiejų užpuo
likų okupacijos bei jų vykdyta taut- 
žudystė palietė visus Lietuvos gyven
tojus. Skirtumas tik tas, kad nuo 
sovietų daugiau nukentėjo lietuviai, 
o nuo nacių — žydai. Apžvalgos pa
ruošimą paskatino JAV kaikuriosc 
įstaigose ir spaudoje pasirodę kalti
nimai, kad tarp pokarinių imigrantų 
yra buvusių nacių bendradarbių, ka
ro nusikaltėlių. Pirm. dr. K. J. Va
liūnas taip pat plačiau nušvietė 
VLIKo akciją, susietą su Australijos 
ir N. Zelandijos paskelbtu Pabaltijo 
atidavimu Sovietų Sąjungai. Arti
miausios ateities svarbiausias įvykis
— gruodžio 7-8 d.d. Bostone šaukia
mas VLIKo seimas.

DETROITO LIETUVIAI paminėjo 
lietuviškos spaudos uždraudimo ir 
jos laisės atgavimo sukaktis. Pamal
domis bažnyčioje pradėtą minėjimą 
surengė organizacijų atstovų komi
tetas, vadovaujamas pirm. Antano 
Musteikio. Visose trijose lietuvių 
šventovėse buvo pasimelsta už knyg
nešius ir mūsų spaudos mirusius vei
kėjus. Akademiją Lietuvių Namuose 
įvadiniu žodžiu pradėjo A. Mustei
kis, invokaciją sukalbėjo kun. K. Si
maitis. Įdomią paskaitą apie lietu
viškos spaudos kryžiaus kelius skaitė 
prof. Aldona Augustinavičienė, pa
liesdama ne tik spaudos draudimo 
laikotarpį, bet ir dabartines jos pro
blemas. Spaudos bei literatūrinės kū
rybos reikšmę pabrėžė ir JAV LB 
krašto valdybos pirm. Juozas Gaila, 
lapkritį ir gruodį paskelbdamas lie
tuviškos spaudos platinimo mėne
siais. Komiteto atsišaukimą spaudos 
reikalu perskaitė St. Kaunelienė. 
Akademinė dalis užbaigta Tautos 
himnu. Koncertinei daliai atstovavo 
muz. St. Sližio vadovaujamas dvyli
kos moterų vokalinis ansamblis, pa
dainavęs keletą kompozitorių A. Bra
žinsko ir A. Raudonikio dainų. Spau
dos abiejų sukakčių minėjimas buvo 
užbaigtas kitoje salėje surengtais 
bendrais pietumis jo dalyviams. Šia 
proga Algirdas Vaitiekaitis suorga
nizavo ir spaudos parodą, kuriai rū
dinius paskolino “Draugo” red. Bro
nius Kviklys ir Feliksas Motuzas. 
Paroda turėjo keletą įdomių skyrių: 
spaudos draudimo laikotarpio redak
toriai ir knygnešiai, aušrininkų, var
pininkų bei kitų to laikotarpio leidi
niai, išleisti Tilžėje, Bitėnuose ir Vil
niuje, to laikotarpio lietuviškoji 
spauda JAV, maldaknygės bei kiti 
periodiniai leidiniai.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS Hart
forde, Conn., šiemet susilaukė net 
47 etninių grupių. Savo paviljoną ja
me turėjo ir lietuviai su tautiniais 
patiekalais, tautodaile, verbomis, 
knygomis ir plokštelėmis. Jam įreng
ti ir aptarnauti daug darbo įdėjo ko
lonijos lietuvės. Festivalio progra
mose du kartus tautinius šokius šoko 
Hartfordo jaunimo grupė, vieną kar
tą — Hartfordo studentų grupė. Jų 
vadovė yra Dalia Dzikienė. Progra
mos pranešėja buvo Aldona Vitė- 
naitė.

Venecuela
VLB PIRM. INŽ. VLADAS VENC

KUS, gavęs Prano ir Algirdo Bra
žinskų padėką Venecuelos lietuviams 
už jiems suteiktą paramą, pasiuntė 
laišką, pabrėžiantį, kad jų ryžtas ir 
laisvės troškimas vėl uždegė kai- 
kuriuos lietuvius ir juos grąžino į 
kovos frontą siekti nepriklausomy
bės Lietuvai. Linkėdamas P. A. Bra
žinskams visokeriopos sėkmės, Die
vo palaimos ir laimingo įsikūrimo 
laisvajame pasaulyje, inž. V. Venc
kus kviečia juos aplankyti Venecu
elos lietuvius, jeigu kada susidarytų 
palankios sąlygos.

Brazilija
PORTO ALEGRE LIETUVIUS ap

lankė ir jiems Mišias koncelebravo 
kun. J. Giedrys, S J, iš Urugvajaus 
sostinės Montevideo ir kun. A. Sau- 
laitis, SJ, iš Sao Paulo. Pamaldose 

dalyvavo apie 40 šiame mieste gyve
nančių lietuvių, Paskutinį kartą 
jiems Mišias lietuvių kalba prieš 
trejetą metų buvo atnašavęs a.a. 
kun. J. Bružikas, SJ. Vietinės para
pijos salėje rodomos skaidrės pamal
dų dalyvius supažindino su Lietuvos 
vaizdais, Čikagos Jaunimo Centru, 
kitomis šio miesto lietuvių instituci
jomis, jubilėjine skautų stovykla ir 
Sao Paulo lietuvių veikla. Prekybi
ninkas Jonas čečinas suorganizavo 
lietuviškų knygų, plokštelių kioską.

Urugvajus
“KRIVŪLĘ”, savo laikraštėlį, pra

dėjo leisti Montevideo lietuvių jau
nimas, plėsdamas ryšius ir ruošda
masis pasauliniam lietuvių jaunimo 
kongresui.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS 
“Ąžuolynas” specialiomis vaišėmis 
pagerbė savo vadovą dr. A. Stanevi
čių, šiemet sėkmingai baigusį studi
jas Argentinoje.

Argentina
DVISAVAITRAŠTIS “LAIKAS” 

dėl popieriaus trūkumo Argentinoje 
sumažino savo formatą, nes nebega
lima gauti norimo formato popie
riaus, kaip būdavo anksčiau. Redak
cija rašo: “Formato pakeitimas ta
čiau nepakeis mūsų laikraščio nusi
statytos linijos pateikti skaitytojams 
teisingus faktus ir informuoti apie 
viso pasaulio lietuvių gyvenimą tiek 
Lietuvoje, tiek laisvajame pasaulyje. 
Tik, žinoma, tų žinių bus kiek ma
žiau.”

TORONTIETIS INŽ. GYTIS ŠER
NAS su žmona Edita lankėsi Buenos 
Aires mieste. Argentinon jiedu atvy
ko su urbanistikos inžinierių ekskur
sija, lankiusia kelis P. Amerikos 
miestus. Viešėdami tris dienas Bu
enos Airese, G. E. šernai susitiko su 
lietuviais, dalyvavo jaunimo susi
rinkime Argentinos Lietuvių Centre, 
K. Kliaugos lydimi, aplankė Aušros 
Vartų parapiją Avellanedoje.

ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT
RAS spalio 19 d. paminėjo savo veik
los 48 metų sukaktį. Po inž. J. Gai- 
dimausko įvadinio žodžio tylos minu
te buvo pagerbti mirusieji nariai, 
pradėta koncertinė programa, kuriai 
vadovavo Emilija Rudytė ir Vytas 
Misiūnas. Keletą lietuviškų dainų 
padainavo I. Valantinavičiaus vado
vaujamas Adrogue-Temperley “Auš
ros” choras. Vadovės N. Zavickaitės 
paruoštas mažųjų ansamblis pašoko 
“šustą”, suvaidino vaizdelį “Cirkas”. 
Programą tautiniais šokiais ir lietu
viškomis dainomis užbaigė AL Cent
ro jaunųjų ansamblis, vadovaujamas 
dr. A. Stanevičiaus. AL Centrą svei
kino Argentinos Lietuvių Organiza
cijų ir Spaudos Tarybos pirm. A. 
Mičiūdas bei kitų organizacijų atsto
vai. Visiems padėkojo AL Centro 
pirm. A. Ruplėnas.

Australija
VIKTORAS LAUKAITIS, Austra

lijos Lietuvių Katalikų Federacijos 
pirm., atsakymą į savo rugpjūčio 5 
d. protestą dėl Pabaltijo atidavimo 
Sovietų Sąjungai gavo iš Australi
jos užsienio reikalų ministerijos. Ja
me pabrėžiama, kad premjero G. 
Whitlamo vyriausybė neatšauks to 
pripažinimo ir nepakeis padaryto 
sprendimo.

AKADEMINĖ LIETUVIŲ KOR
PORACIJA “Romuva” pakvietė Mel
burno universiteto prof. dr. Edgars 
Dtinsdorfs lapkričio 10 d. Melburno 
Lietuvių Namuose skaityti paskaitą 
“Baltijos kraštų dilema”. Paskaiti
ninkas yra latvis, dėstęs ekonominę 
istoriją Rygos universitete, priklau
sęs pokarinio Baltijos universiteto 
Pinneberge, V. Vokietijoj, rektora
tui. Dirbdamas Melburno universi
tete, jis taipgi turi vizituojančio pro
fesoriaus teises Kalifornijos, Stock- 
holmo, Uppsalos ir kaikuriuose ki
tuose universitetuose. Prof. dr. E. 
Dtinsdorfs redaguoja latvių metraš
tį “Archyvai”, yra parašęs 19 knygų, 
paskelbęs daug straipsnių Pabaltijo 
istorijos klausimais. Savo paskaito
je jis analizuos ir premjero G. Whit
lamo sprendimą atiduoti Pabaltijį 
sovietams.

Vokietija
A.A. DR. JONAS REMEIKA, 82 

m., mirė š.m. rugsėjo 12 d. Mann
heim • Schoenau. Nepriklausomoje 
Lietuvoje ilgus metus buvo gimnazi
jos mokytoju Klaipėdoje. Pastaruo
sius 6 metus buvo paralyžuotas. Jo 
šeima gyvena Vokietijoje.

Šveicarija
BRITŲ LAISVĖS EUROPAI SĄ

JUNGA, vadovaujama pirm. D. A. 
Martino, ir ukrainiečio Y. Stetcko 
Miunchene vadovaujamas Antibolše- 
vikinis Blokas spalio 12-13 d.d. Ciu
riche surengė laisvės, nepriklauso
mybės ir dekolonizacijos konferen
ciją. Jon buvo pakviesti sovietų oku
puotų ir satelitais paverstų tautų at
stovai. Lietuviams atstovavo Berne 
gyvenantis dr. A. Gerutis. Konferen
cijos dalyviai pasmerkė Sovietų Są
jungos įvykdytus svetimų kraštų 
užėmimus, kolonijinį išnaudojimą 
bei rusinimą ir reikalavo laisvės vi
soms tokioms tautoms. Rezoliucija 
buvo papildyta dr. A. Geručio pasiū
lymu reikalauti, kad būtų paskelbta 
negaliojančia Stalino ir Hitlerio su
tartis. Rezoliucija bus įteikta Žene
voje posėdžiaujančiai Europos sau
gumo konferencijai.



Mokslas ar apgaulė?
Sutrumpinimai II = “Drau

gas”, 1973, spalio 20 d., III = 
“Draugas”, 1973, lapkričio 3 d. 
“Tikėjimo Kristus vedė Teilhar
dą visą laiką ir apsprendė visą 
jo evoliucijos sklaidą” (II, 4). 
Vadinasi, Omegos — Kristaus 
prielaida buvo pagrindinė gairė 
teilhardinės teorijos statyboje. 
Bet toks kelias prof. A. Macei
nos nuomone “negali būti patei
sinamas nei moksliškai, nei fi
losofiškai, nes jis yra ... ap
gaulus (II, 4). O apgaulus šis me
todas yra todėl, kad “jo išvada 
kaip mistinė projekcija jau sly
pi protavimo pradžioje, šį grįs- 
dama ir apspręsdama” (II, 4). 
Toks pat priekaištas dažnai da
romas katalikams humanistinių 
mokslų (filosofijos, psichologi
jos, sociologijos . ..) atstovams. 
Sakoma, kad jie negali būti ob
jektyvūs, nes jų mistinė projek
cija (tikėjimas) apsprendžia jų 
protavimą. Tokį pat priekaištą 
būtų galima sviesti ir į tų pačių 
mokslų ateistinius atstovus, 
tvirtinant, kad ir jų mistinės 
(projekcijos ateizmas) apspren
džia jų protavimo eigą. Taip ir 
pakliūname į painų pradinių 
prielaidų klausimą “švelniųjų” 
mokslų sakose. Kad šį rezginį 
galėtume išvynioti, žvilgterki
me į didžiuosius krikščioniškos 
minties klasikus.

Šv. Tomas Akvinietis pvz. sa
vo filosofijoje pradeda nuo jus
lėmis pažintos tikrovės ir eina 
prie bendrųjų proto sprendimų. 
Tokiu būdu iš tvarkos pasaulyje 
jis įrodinėja Dievo buvimą. Va
dinasi, jau protavimo pradžioje 
Tomas turi savo mistinę projek
ciją, tikėjimą į asmeninį Dievą. 
Tą savojo Dievo egzistenciją jis 
ir bando įrodyti. Atrodo, kad jo 
tikėjimo prielaida, nors ir bū
dama jo protavimo eigos pra
džioje ir jo pabaigoje (kaip įro
dymo tikslas), vistiek jam leidžia 
pasilikti objektyviu. Sv. Tomas, 
mat, griežtai laikosi loginių pro
tavimo taisyklių. Žinoma, jos 
vienos dar neužtikrina tiesos iš
vadose. Tame pačiame sąryšyje 
prisimintina ir šv. Anzelmo for
mulė: “fides quarens intllec- 
tum” -— tikėjimas jieškąs su
pratimo bei proto. Žmogaus ti
kėjimas visada reikalingas giles
nio protinio paaiškinimo. Tam 
juk ir turime krikščionišką filo
sofiją ir teologiją. Teilhardo me
todas ir yra šv. Anzelmo formu
lės pritaikymas 20-tame amžiu
je. Tikėjimu žinodamas, kad 
Kristus yra visatos centras, jis 
nori tai suprasti protu, šv. To
mas iš pasaulio tvarkos įrodinė
ja Dievo egzistenciją. Esmėje 
tą patį daro ir Teilhardas. Skir
tumas tik toks, kad Teilhardui 
po ranka yra daugiau įrodymų. 
Jam, kaip ir kitiems jo kole
goms mokslininkams, žinoma, 
kad pasaulis yra evoliucijos 
vyksme. Teilhardui buvo žino
ma, kad nevienas mokslininkas- 
filosofas prileido kosminės ener
gijos veiklą pasaulyje. Užtat evo
liucijos teorijos ir jos pateiktų 
įžvalgų pagalba Teilhardas mė
gina sužinoti, kaip Dievažmogis 
Kristus veikia pasaulyje ir kaip 
Jis yra visatos pagrindas. Būda
mas tikintysis, jis turi teisę eiti 
filosofinės tradcijos keliu. Tai 
darydamas, savo tikėjimo bro
liams jis meta naujos šviesos gi
lesniam tikėjimo supratimui. Iš 
kitos pusės, kaip mokslininkas 
filosofas, jis taipgi turi teisę (o 
gal ir pareigą) pateikti mintį, 
kad evoliucinės įvijos viršūnė 
yra pirmutiniame Judintojuje ir 
galutinėje Priežastyje. Tuoj pat 
Teilhardas gali parodyti, kad tas 
pirmutinis Judintojas jau yra 
pasirodęs Kristaus asmenyje. Ži
noma, tokį metodą naudojant, 
mokslas, protas, tikėjimas ir 
apologetika susitelkia į vieną 
vilites viziją. Bet jei Teilhardo 
kelias, vedąs į šią viziją, yra filo
sofiškai nepateisinamas, tuomet 
reikia sakyti, kad visa krikščio
niškoji filosofija yra nepateisi
nama. Ar neapgaulu tuomet bū
tų kalbėti apie “ontologinį gam
tos pagrindą”, “ontologines plot
mes”,“dieviškąjį kūrimą” ir t.t.? 

Iš kur mes apie tokius dalykus ži
nome? Apsisukus galima tą patį 
paklausti iš kur ateistinė filoso
fija žino, kad tikrovėje nieko ki
to nėra, tik medžiaga? Vadinasi, 
filosofišku pagrindu neigiant 
Teilhardo vizijos metodą ar ne
reikės neigti kiekvienos filosofi
nės sistemos metodus? Juk kiek
viena jų remiasi neįrodytom pa
grindinėm prielaidom. Nuosek
liai tada reikėtų teigti, kad kiek
viena filosofija yra apgauli.

Pagaliau prisiartiname prie 
dar kietesnio klausimo: ar Teil
hardo metodas yra moksliškai 
pateisinamas? Ar iš viso jo me
todą galime laikyti moksliniu? 
Atsakymai skirtingi. Britų 
mokslininkas P. B. Medavar 
Teilhardo “Le Phenomene Hu- 
main” laiko į metafizines ap
gaules įvilkta išmone. Tuo tar
pu kitas britų mokslininkas Ju
lian Huxley tam pačiam veika
lui parašė įžangą. Amerikietis 
paleontologas G. G. Simpson pa
brėžia ne mokslinius, o mistinius 
Teihardo veikalų bruožus. Th. 
Dobzhansky, pasaulinio masto

ANTANAS PASKŲS

genetistas, giria Teilhardo evo
liucinę sintezę.Jo nuomone, Teil
hardas pakilo į eschatologines 
augštumas ne mokslinių duome
nų išvadomis, bet mistiko įkvė
pimu. Tačiau Teilhardo moksli
niai tvirtinimai savo pagrinduo
se yra teisingi. Žinoma, priduria 
Dobzhansky, “Teilhardo minties 
sistema apima daugelį aspektų, 
iš kurių mokslas yra tik viena es
minė sudedamoji dalis. Svarbu, 
kad tos kitos sudėtinės dalys ne
prieštarauja jokiems moksliš
kai nustatytiems faktams ar tvir
tom mokslinėm teorijom” (Teil
hard de Chardin and the Orien
tation of Evolution”, Zyon, 
1968, 3, 258).

Nūdien dedama daug pastan
gų išsiveržti iš paskirųjų mokslo 
šakų atsiribojimo ir jų duome
nis sujungti į vieną prasmingą 
visumą. Užtat pradėta studijuoti 
žmogų įvairių mokslo šakų švie
soje. Vientisu žmogaus ir pasau
lio požvilgiu bandome mesti 
daugiau šviesos į protingojo gy
vūno egzistenciją ir paskirtį. 
Šiuo atžvilgiu Teilhardo pastan
gos daugelio yra giriamos. Jo 
žvilgsnis į žmogų visatoje vadi
namas globaline fenomenologi
ja. Žinoma, toks žmogaus, jį su
pančios tikrovės aiškinimas ne
gali būti laikomas mokslu įpras
tine to žodžio prasme. Jei taip, 
tai kokia prasme, jei iš viso teil- 
hardinį metodą galima vadinti 
moksliniu?

Teilhardas kūrė visą eilę teo
rijų arba, kaip dabar įprasta va
dinti, modelių. Jų tikslas buvo 
paaiškinti istorijos prasmę, su
rasti bendrą gyvenamųjų įvykių 
reikšmę. (“The Future of Man, 
Harper, 1964, 82). Visdėlto mo
delių ar teorijų kūrimas yra 
svarbus, bet rizikingas užsiėmi
mas. Modeliai yra tam, kad pa
aiškintų tai, kas dar nėra aišku. 
Tačiau naujas modelis negali bū
ti išsamiai patikrintas jau turi
mu žinojimu, nes jo paties užda
vinys yra atskleisti žinomų fak
tų naujas prasmes. Jis pateikia 
minties statinį, kuris turėtų pa
dėti suprasti kalbamojo dalyko 
prigimtį. Galutinis tokio “min
ties statinio” išbandymas yra jo 
sugebėjimas duoti aiškumą 
tiems dalykams, kuriuos jis 
svarsto. Sakykim, fiziko modelis 
šviesos apraiškų supratimui gali 
būti įvertintas tik jo pajėgumu 
įimti į vieną rišlų prasmenį vi
sa, ką tik jis žino apie šviesą. 
Nei bangų, nei dalelių teorijos 
to reikalavimo nepatenkina. 
Kartais šviesos reiškiniai geriau 
paaiškinami bangomis, kartais 
dalelėmis. Pagaliau nereikia pa
miršti, kad teorijos nėra nei am
žinos, nei pilnai teisingos. Vadi
nasi, jos neišaiškina pilnutinai 
joms priklausomų faktų. Užtat 
būtų klaidinga teorijai taikyti 
100% tiesos mastą (jei ji tokį 
mastą atitiktų, ji jau nebebūtų 
teorija, o dėsnis). Tai labai ryš
ku pvz. teorinėse asmenybės stu
dijose. Šiuo metu psichologija 
yra pateikusi nemažą skaičių 
įvairių asmenybės modelių arba 
teorijų, tačiau nė viena jų pilnai 
žmogiškosios asmenybės neiš
aiškina. Visdėlto kiekviena ati
dengia naują žmogaus psichės 
ir elgesio aspektą. Vadinasi, nė 
viena teorija nėra nei teisinga, 
nei visiškai klaidinga. Kuri iš jų 
geresnė, apsprendžia keletas kri
terijų. Rišlumas (loginis sklan
dumas), aiškinamųjų faktų ap
imtis, pajėgumas vystytis, vai
singumas (įvedimas į tolimesnes 
studijas) yra pagrindinės geros 
teorijos savybės.

Tiesa, kai taip nusakytą teo
riją mėginame taikyti visatos is
torijai (žemės ir žmogaus),, tuoj 
pat susiduriame su sunkybėmis, 
neišvengiamomis dviprasmybė
mis. Teorija, siekianti atidengti 
prasmę dabarties įvykiuose, pri
valo būti globalinė, tačiau tik
rindami tokios teorijos teisingu
mą dabartinės istorijos įvykių 
ryšingu prasmingumu įžengia
me į netikrą teritoriją. Ten pa
matome, kad Teilhardo vizija 
vadovaujasi daugiau intuicija 
nei moksliniais faktais. Iš to vie
nok negalime daryti išvados, 
kad Teilhardo fenomenologija 
yra mokslui priešinga, mokslo 
neapšviesta ar kad ji moksliškai 
visai nenaudinga. Šiuo metu 
moksle intuicija vaidina svarbų 
vaidmenį. Šioje vietoje Dobz
hansky dar kartą primena, kad 
Teilhardo pasaulėvaizdis buvo 
mokslinės vizijos suformuotas. 
Intuicija įgalino Teilhardą per
eiti iš geologijos į sociologiją ir 
istoriją. Jo intuicija nėra pa
prasto žmogaus, bet mokslinių 
tyrinėjimų suformuota. Galima 
drąsiai teigti, kad teilhardinė 
intuicija galima tik griežtųjų 
mokslų paruoštam žmogui. Ji 
buvo žinoma ir klasikiniams 
mintytojams.

Šalia kitų logikos nurodomų 
pažinimo šaltinių, šv. Tomas dar 
pripažįsta vadinamąjį intuicinį 
pažinimą — “cognitio connatu- 
ralis”. Mistiką reikia laikyti ge
riausiu jo pavyzdžiu. Mistikas 
pvz. Dievą per meilę daug ge-

Dūmus apie Teilhardą 
besklaidant

riau pažįsta nei betkoks teolo
gas ar filosofas žodžių ar sąvokų 
pagalba. Žinoma, intuicinis pa
žinimas nėra vien tik mistiko 
privilegija. Kiekvienas pažini
mas, įgytas tiesos patirtimi, gy
vas jausmais nuspalvintas proto 
kontaktas su tikrove priklauso 
prie intuicinio pažinimo. Jis ne
įgyjamas nei sąvokų, nei sprendi
mų pagalba. Visu savo betarpiš
ku aiškumu jis išnyra iš pasąmo
nės gelmių lyg genijaus įžvalga 
ar muziko bei poeto įkvėpimas. 
Taigi intucinis pažinimas visų 
pirma patiriamas asmeniškai ir 
tik tada perduodamas kitiems. 
Nūdien mokslas vis labiau ir 
labiau pradeda domėtis įvai
riom intuicinio pažinimo for
mom.

Intuicinio pažinimo vaidmuo 
moksliniuose išradimuose yra 
gana reikšmingas. Mokslininkų 
oficialiuose pranešimuose apie 
tai nekalbama, tačiau “užkulisi
nės” istorijos tai patvirtina. J. 
D. Watsono ir jo bendradarbio 
F. Cricko — Nobelio laureatų 
patirtis, atidengusi genetinio 
šrifto paslaptį, tebūna vienas 
toks pavyzdys. Būdinga šiuo at
žvilgiu ir vokiečių chemiko E F. 
A. Kekulės istorija. Niekaip jis 
pvz. negalėjo suprasti benzeno 
molekulėj atomų susigrupavi- 
mo. Jų derinio formulę jis pra
regėjo tik sapne. Patikrinus Ke
kulės “vizija" pasirodė besanti 
tikra. Abiejuose atvejuose “vi
zijos” ar “apšvietimai” pasirodė 
staiga, bet tik po ilgo darbo ir 
tikslaus su problema susipažini
mo. Suprantama, kad tokių “vi
zijų” tikrumas tuojau pat patik
rinamas laboratorijose. Panašiu 
keliu einama ir prie globalinių 
vizijų sudarymo. Ir ten reikalin
gas gilus, išsamus dalyko pažini- 
nimas ir genijaus įkvėpimas. 
(Sąvokų, kad ir “kūrybiškas” 
kalimas čia vargu ką padės). At
rodo, panašiu būdu gimė ir Teil
hardo vizija. Gaila, kad jos “la
boratorinio” patvirtinimo rei
kės laukti tol, kol Teilhardo ša
lininkai ir jo priešininkai susi
tiks Omegos taške. Gal pastarie
ji pasirinks suolelį prie Dievo 
kojų. Greičiausiai ant “nešva
riu” metodu surasto taško jie 
nepanorės sėstis.

Kol sulauksime “mokslinio” 
Teilhardo teorijos patikrinimo 
laikų pabaigoje, grįžkime prie 
kuklesnių teorijos tiesos kriteri
jų — loginio rišlumo, apimties ir 
vaisingumo. Iš tiesų rišlumo po
žiūriu dialektinis materializmas 
pralenkia Teilhardo sintezę, bet 
marksistinės teorijos vaisingu
mu reikia suabejoti. Ne savo 
minties vaisingumu, bet šautu
vų vamzdžiais ji valdo pusę pa
saulio. Tačiau savo apimtimi (ki
tas vaisingumo aspektas), suge
bėjimu išaiškinti žmogų ir jo 
paskirtį dialektinis materializ
mas toli atsilieka nuo Teilhardo 
vizijos. Už jo sienų pasilieka 
paskutinieji žmogaus klausimai. 
Markso filosofijoje nėra vietos 
nei autentiškam žmogui, nei tik
rajam Dievui. Čia kaip tik ir 
glūdi tas esminis skirtumas tarp 
marksizmo ir teilhardizmo vizi
jų-

Vargu ar kas užginčys prof. 
A. Maceinos pastebėjimą, kad 
Vakarai vis labiau pradeda žavė
tis marksizmo utopija. Jauni
mas, net ir krikščioniškas, kar
tais jieško marksizme socialinių 
problemų sprendimo. Atrodo, 
šitoks susižavėjimas marksizmu 
kyla dėl dviejų pagrindinių prie
žasčių: socialinės sąžinės atbu
dimo ir pasaulėžiūrinės vizijos 
trūkumo. Nevieną marksizmas 
patraukia savo radikaliu sociali
nių klausimų sprendimu. Kitus 
marksizmas sužavi savo tikėjimu 
į žemę, aiškia, susisteminta pa
saulėžiūra, pasaulio keitimą pa
dariusia sava religija. Šis faktas 
betgi kaip tik ir rodo krikščio
niškosios vizijos reikalingumą. 
Dabarties žmogui reikalinga to
kia vizija, kuri atidarytų jo akis 
Dangui ii- pajudintų jo rankas 
žemei. Šia prasme Teilhardo vi
zija galėtų būti veiksmingu iš
šūkiu marksizmui. Tačiau klaus
ti, “ar Teilhardo žemės ir dan
gaus tikėjimų sintezė nėra pats 
veiksmingiausias iššūkis Markso 
religijai, reiškia nepastebėti, 
kad tiek Teilhardo ‘sintezė’, 
tiek Markso ‘religija’ buvoja to
je pačioje gnoseologinėje plot
mėje: abi jos yra nepatikrina
mos vizijos” (III, 5). Reikėtų 
mūsų filosofui A. Maceinai pri
minti, kad jis prie Markso ‘reli
gijos’ ir Teilhardo ‘sintezės’ už
miršo pridėti dar ir krikščiony
bę. Ji taip pat laikosi toje pačio
je gnoseloginėje plotmėje, nes 
ir ji yra nepatikrinama vizija.

Atsėsta paminėti
Laiškai Lietuviams, nr. 9, rugsė

jis. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas, leidžiamas Tėvų jėzuitų, 
2345 West 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA.

Lituanus, Lithuanian Quarterly, 
Volume 20, No. 2, Summer 1974. Lie
tuvių leidžiamas ir redaguojamas 
žurnalas taitiečių reikalams. Adre
sas: Lituanus, P. O. Box 9318, Chica
go, Ill. 60690, USA.

Aukurietės Elena Dauguvietytė-Kudabienė ir Marija Kalvaitienė V. Alanto 
komedijos “šiapus uždangos” II veiksme, ši komedija bus vaidinama lap
kričio 11 d. Toronte St. Lawrence Art Centre

Lietuviu Katalikų Diena Vokietijoj
Š. m. spalio 19-20 d. d. Stuttgarte 

(Bad Cannstatt) buvo surengta apy
linkės lietuvių katalikų diena. Išva
karėse gausus tautiečių būrys pasi
tiko svečią vysk. A. Deksnį vietinės 
parapijos salėje. Vaišių metu kape
lionas kun. K. Senkus padarė išsamų 
pranešimą apie tautiečių religinę bei 
kultūrinę veiklą. Susirinkus koply- 
čion, padaryta įžanga į Šventuosius 
Metus.

Tą patį vakarą vysk. A. Deksnys 
turėjo spaudos konferenciją su vie
tos laikraštininkais, kurie ištisas 
dvi valandas klausėsi informacijų 
apie religinę būklę okup. Lietuvoje.

Sekmadienį, spalio 20 d., 11,30 v., 
vysk. A. Deksnys, prel. dr. P. Celie- 
šiui asistuojant, Kolpinghaus koply
čioje atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą, kuriame, išaiškinęs Šven
tųjų Metų reikšmę, ragino stiprinti 
tikėjimą ir lietuvių vienybę išeivi-

| Naujas Anatolijaus Kairio x 
y draminis veikalas |

| KARŪNA \
Istorinė drama — poema iš Min

daugo laikų — nuo 1237 iki 1268 me
tų — parašyta eiliuota kalba ir susi
deda iš trijų savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos pavasa
ris, 3 v. legenda, vaizduoja Mindau
go kovas į karūną. Antroji dalis — 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, apima 
krikšto, karūnacijos ir jau suvieny
tos valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, spren
džia Mindaugo mirties, o kartu ir 
Lietuvos tragediją.

Iš viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir epilo
gas, 318 puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai iliustruota 
ir gražiai išleista knyga. KARŪNA 
tinka vaidinti, skaityti, deklamuoti 
mokyklose, parengimuose, minėji
muose, graži, taisyklinga ir vaizdi 
kalba. Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mokyklos 
baigimo ar betkuria kita proga sa
vo vaikams, anūkams ar draugams, 
lietuviško teatro darbuotojams.

KARŪNĄ išleido knygų leidykla 
DIALOGAS. Kaina $6.50 su persiun
timu. Galima gauti “Drauge”, “Dar
bininke”, “Keleivyje”, “Marginiuo
se”, Vaznelių prekyboje, “Terroje”, 
įvairiuose spaudos kioskuose ir pas 
platintojus arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
“Dialogas”, 8457 S. Pulaski Rd., Chi
cago, Ill. 60652, USA. 

joje. Pilna koplyčia prisirinkusių 
tautiečių giedojo lietuviškas gies
mes, kurias vargonais lydėjo iš Ber
lyno atvykusi čikagietė lietuvaitė Ra
minta Lampsatytė.

Šių iškilmių proga Vokietijos lie
tuvių moterų klubų federacijos pir
mininkė E. Lucienė, talkinama vie
tos moterų klubo, suorganizavo tau
todailės parodą, kurią puošė lietuviš
kos juostos, rankšluosčiai, staltiesės, 
odos rankdarbiai, gintaro išdirbiniai. 
Berlyno vokietis Ernst Friederich 
surengė paveikslų parodą, kurią pa
vadino “Iš karo griuvėsių į taiką”. Ją 
sudarė 30 paveikslų — didelės foto
grafijos, grafika. Šios parodos tiks
las — parodyti kaip po II pasaulinio 
karo greitai buvo atstatyta pramonė, 
o sugriauti} šventovių atstatymui rei
kėjo per 15 metų.

Po iškilmingų pamaldų, bendrų 
pietų ir parodų apžiūrėjimo įvyko 
vyskupui pagerbti koncertas. Baden 
Wuerttembergo vyriausybės atsto
vas A. G. Nack augštąjį svečią pa
sveikino pabėgėlių reikalams valsty
bės sekretoriaus vardu, o Stuttgarto 
miesto tarėjas Neumann — miesto 
savivaldybės vardu. VLB Stuttgarto 
apylinkės pirm. Z. Glemžienė pasvei
kino lietuvių bendruomenės vardu 
ir įteikė svečiui dovaną. Lietuvių 
moterų vardu sveikino vietos mote
rų klubo pirm. J. Repšienė. Mūsų 
prieauglio vardu vyskupą sveikino 7 
lietuviukai ir įteikė gėlių puokštę. 
Vyskupas, dėkodamas už sveikinimus 
ir dovanas, pasidžiaugė tokiu gausiu 
tautiečių dalyvavimu.

Pianistė Raminta Lampsatytė for
tepijonu atliko keletą Brahmso kūri
nių.

Kun. K. Senkus, R. Lampsatytei 
fortepijonu palydint, solo pagiedojo 
“Apsaugok Augščiausias” ir “Kad 
širdį tau skausmas kaip peiliais su
spaus”. Taip pat jis padainavo savo 
paties harmonizuotas dainas: “Šiau
rės vėjas baisiai ūžia”, “Piemenaitės 
daina” ir A. Bražinsko “Oi griežle, 
griežlele mano”.

Sugiedojus Tautos himną, prasidė
jo pobūvis, kuris truko iki vėlaus 
vakaro.

Spalio 21 d. vysk. A. Deksnys bu
vo priimtas Stuttgarto miesto savi
valdybėje.

Ši lietuvių katalikų diena Stuttgar
te, kurioje gausiai dalyvavo ir lietu
viai evangelikai, tegul dar daugiau 
sustiprina Stuttgarto apylinkės lie
tuvių vienybę. K. šim.

LIETUVIŠKOJI SPAUDA —
• MŪSŲ TAUTINĖ ŠVIESA. •
• Remkime ją ir skleiskime! *
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U KULT WEJE VEIKLOJE
“MARGUTIS” JAUNIMO CENT

RE Čikagos lietuviams surengė pir
mąjį Seinų krašto lietuvaitės sol. Bi
rutės Aleksaitės, soprano, koncertą. 
Ji yra baigusi Varšuvos konservato
rijos operinio dainavimo skyrių ir 
šiuo metu tobulinasi Bostono N. 
Anglijos konservatorijoje. Koncerte 
klasikai atstovavo F. Schuberto, R. 
Schumanno dainos, W. Mocarto, C. 
Debussy, G. Verdi arijos, atliktos 
originalo kalbomis. Lietuviškoji 
programos dalis buvo pradėta K. V. 
Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” arija, 
užbaigta D. Lapinsko daina apie su
trūnijusį medį. Tarp K. V. Banaičio 
ir D. Lapinsko sol. B. Aleksaitė įri- 
kiavo J. Gruodį, S. Vainiūną, J. Gai
delį, A. Vanagaitį, J. Žilevičių ir VI. 
Jakubėną. Klausytojus žavėjo plati 
koncerto programa, ypač jos lietu
viškoji dalis, graži lietuvių kalbos 
tartis. Už gausius plojimus viešnia 
iš Bostono atsilygino S. Šimkaus dai
na “Kur bakūžė samanota”. Solistei 
akompanavo kompoz. D. Lapinskas.

PETRO MALDEIKIO amžiaus 
septyniasdešimtmetį spalio 6 d. pa
minėjo Phoenix lietuviai Arizonoje. 
Sukaktuvininkas yra žymus pedago
gas, rašytojas ir visuomenininkas. 
Lietuvoje jis vadovavo Aklųjų Insti
tutui, mokytojavo Marijampolės mo
kytojų seminarijoj, Kauno IX vidu
rinėj mokykloj (buv. jėzuitų gimna
zijoj), karo metais suorganizavo 
Kauno mokytojų seminariją, poka
ryje buvo Hanau lietuvių gimnazijos 
direktorium. Su šakota sukaktuvi
ninko veikla minėjimo dalyvius su
pažindino kun. A. Valiuška. P. Mal- 
deikio nepaprastą darbštumą liudija 
jo išleisti raštai — “Melas kaip pe
dagoginė problema”, “Inteligencija 
ir jos tyrimas“, “Valia ir jos ugdy
mas”, “Tėvai ir vaikai”, “Seksualinis 
auklėjimas”, “Vakarų Europos ir 
JAV auklėjimas”, “Moderniosios pa
žangos problemos”, “Meilė dvidešim
tame amžiuje’” ir “Lyčių proble
mos”, kurių bendraautorius yra 
prof. dr. A. Maceina. Sukaktuvinin
kas taipgi redaguoja lietuviškojo ug
dymo žurnalą “švietimo Gairės” ir 
jau yra paruošęs spaudai apie 400 
psl. turėsiančią prel. M. Krupavi
čiaus monografiją. Ištrauką iš mono
grafijos skaitė V. Zakarienė, iš “Mei
lės dvidešimtame amžiuje” — T. 
Šaulienė. Phoenixo lietuvių vardu 
sukaktuvininkui įteikta dail. A. Pet- 
rikonio nutapyta lietuviška sodyba. Į 
lietuvių pensininkų pamėgtąjį Phoe
nix miestą P. Maldeikis atvyko prieš 
trejetą metų iš Čikagos Cicero.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS naująjį sezoną pradėjo Buffalo 
universiteto istorijos prof. dr. Ju
liaus Slavėno paskaita “Pabaltijo 
valstybės tarp Rytų ir Vakarų”. Pre
legentas pabrėžė labai nepalankią 
geopolitinę Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos būklę, plačiau paliesdamas 
JAV prez. Wilsono paskelbtus 14 
punktų, kurie turėjo užtikrinti laisvą 
tautų apsisprendimą. Humoristiškai 
jis konstatavo, kad tų punktų di
džiausią problemą sudarė prez. Wil
sono nesėkmingas bandymas jų skai
čiumi pralenkti dešimtį Dievo įsaky
mų. Paskaitoje pagrindinį dėmesį 
prof. dr. J. Slavėnas skyrė įvykių bei 
aplinkybių analizei prieš II D. karą.

SOL. LAIMA SMALENSKAITĖ- 
STEPAITIENĖ Jaunimo Centre su
rengė savo pirmąjį koncertą Čikagos 
lietuviams. Dainavimo studijas ji 
yra pradėjusi pas Lietuvos operos 
buvusį sol. Joną Būtėną Čikagoje, 
jas tęsusi V. Vokietijos Frankfurto 
konservatorijoje ir baigusi Milane 
pas žymųjį dainavimo prof. V. Ba- 
dialį. Sol. L. Smalinskaitės - Stepai- 
tienės sopranas yra lengvas, šviesus, 
augštas, turintis koloratūrinių gali
mybių. Visa pirmoji koncerto dalis 
buvo skirta V. A. Mocartui, F. Schu- 
bertui, G. Pucciniui bei kitiems kla
sikams, antroji — lietuviams kompo
zitoriams. Dalyviams ji priminė VI. 
Jakubėno ir K. Binkio dainos 
“Gėlės iš šieno” penkiasdešimtmetį 
ir pakvietė kompozitorių akomponuo- 
ti šiai jos atliekamai dainai. Koncer
tas užbaigtas K. V. Banaičio, J. 
Gruodžio, D. Andrulio, S. Šimkaus 
kompozicijomis. Solistei akompana
vo estė pianistė Regina Vohma’

KLEVELANDO SKAUTININKIŲ 
ir akademikių skaučių draugovės su
rengė velionės v. s. fil. dr. Domini
kos Kesiūnaitės pagerbimą jos mir
ties dešimtmečio proga. Kun. dr. Le
onardas Andriekus, OFM, išryškin
damas gyvenimo prasmę, nušvietė 
velionės gyvenimo kelią, skirtą skau- 
tijai ir ypač akademiniam skautų są
jūdžiui. Koncertinę programos dalį 
atliko viešnia iš Montrealio Gina 
Capkauskienė, koloratūrinis sopra
nas, su akompaniatorium Saulium Ci
bu. Koncertas buvo pradėtas gilia 
rimtimi dvelkiančiais W. A. Mocar
to, J. Brahmso, G. F. Haendelio kū
riniais, pratęstas St. Gailevičiaus, 
VI. Jakubėno, G. Gudauskienės dai
nomis ir užbaigtas L. Delibes “Lak
inės”, G. Verdi “Rigoletto” arijomis. 
Velionė dr. D. Kesiūnaitė yra paliku
si v. s. S. Radzevičiūtės tvarkomą 
fondą, iš kurio stambios finansinės 
paramos susilaukė visa eilė lietuviš
kų institucijų.

K. V. BANAIČIO SMUIKO SONA
TĄ Bostono Community Music Cen
ter pedagogų koncerte atliko smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas su 
pianistu dr. Vyteniu Vasyliūnu. Kon
certo dalyvius su velionies K. V. 
Banaičio gyvenimo ir kūrybos keliu 
supažindino Elena Vasyliūnienė.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO vyr. 

rež. Aurelijos Ragauskaitės praneši
mu, repertuaras bus papildytas Ba
lio Sruogos tikrovine legenda “Pajū
rio kurortas”, jo “Dievų miško” in
scenizacija, kuriai bus panaudoti ir 
laiškai iš Stutthofo koncentracinės 
stovyklos. S. Nėries 70-tosiom gimimo 
metinėm baigiamas ruošti spektak
lis “Kaip žydėjimas vyšnios”. Rež. 
A. Ragauskaitė bene didžiausio dė
mesio Šiaulių dramos teatre susilau
kė su V. Mykolaičio-Putino “Valdo
vo” premjera. Į Šiaulius ji atvyko iš 
Vilniaus jaunimo teatro, kur jos ge
riausiais režisūriniais darbais tenka 
laikyti V. Šekspyro “Romeo ir Džiul
jetą”, V. Palčinskaitės “Aš vejuosi 
vasarą”.

“MUZIKOS RUDUO-74” šiemet 
buvo skirtas kompoz. Juozo Gruodžio 
90-tosioms gimimo metinėms. Tre
čiuosius metus iš eilės rengiama kon
certų serija buvo pradėta Druskinin
kuose prie M. K. Čiurlionio namelio 
ir prie paminklinio akmens J. Gruo
džiui jo gimtinėje, buvusioje Gruo
džių sodyboje, Zarasų rajone prie 
Antazavės. Sodybos pastatų jau ne
bėra, tik paminklinis akmuo prime
na J. Gruodžio gimtavietę. Antazavės 
kultūros namuose įvykusiame pradi
niame koncerte J. Gruodžio kompo
zicijas bei jo harmonizuotas lietu
vių liaudies dainas atliko solistai 
Vytautas Blažys ir Aloyzas Domei
ka. Koncerte dalyvavo ir atsimini
mais dalijosi velionies našlė Stasė 
Gruodienė, jo mokinys ir jaunystės 
dienų bičiulis kompoz. Juozas Ka
rosas, kompoz. Stasys Vainiūnas. 
Trys kompozitorių bei atlikėjų gru
pės surengė koncertus Zarasų rajo
ne, Utenoje, Anykščiuose, Ukmergė
je, Ignalinoje, Pabradėje, Švenčionė
liuose, Jonavoje ir Kaune. Baigmi
nis koncertas įvyko Vilniaus filhar- 
paonijoje, kur operos sol. Vacys Dau
noras su kameriniu orkestru atliko 
kompoz. A. Bražinsko ir poeto J. 
Marcinkevičiaus naująją simfoniją 
bosui su kameriniu orkestru “Homo 
sum” (“Esu žmogus”). Žurnalo “Kul
tūros Barai” metinis prizas, skiria
mas populiariausiam praėjusio sezo
no kompozitoriui, buvo įteiktas Jur
giui Gaižauskui.

SAULIAUS SONDECKIO vado 
vaujamas Lietuvos kamerinis orkest
ras naująjį koncertų sezoną pradė
jo T. Makačino specialiai šiam ko
lektyvui sukurtais “Trimis šokiais”, 
A. Bražinsko simfonija “Homo sum” 
ir V. A. Mocarto “Serenada nr. 8”. 
V. A. Mocarto kūrinio atlikime da
lyvavo Vilniaus konservatorijos stu
dentų kamerinis orkestras, kuriam 
jau 20-tuosius metus vadovauja S. 
Sondeckis. Muzikinio darbo dvide
šimtmetį jis šiemet taipgi minės ir 
su M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
moksleivių kameriniu orkestru. Lie
tuvos kameriniam orkestrui šis se
zonas taip pat yra sukaktuvinis — 
penkioliktasis. Šia proga bus sureng
ti penkių koncertų ciklai — “V. A. 
Mocartas ir šiuolaikinė muzika”, J. 
S. Bacho ir A. Vivaldžio kūryba”. 
Mocarto cikle su P. Bingelio vado
vaujamu Kauno choru bus atliktos 
“Mažosios Mišios”, su jaunaisiais 
operos solistais — jo opera “Bastio
nas ir Bastiena”. Abu šie kūriniai 
Lietuvoje atliekami pirmą kartą. A. 
Vivaldžio kūrybai atstovaus kanta- 
tinio pobūdžio “Magnificat” ir “Glo
ria”. Jų atlikime kameriniam or
kestrui talkins Lietuvos aklųjų drau
gijos choras ir Estijos kamerinis 
choras. Kaikurie abiejų ciklų kon
certai bus surengti ne tik Vilniuje, 
bet ir kituose Lietuvos miestuose.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
apie 500 tautinių juostų parodą su
rengė liaudies meistrė P. Damijonai- 
tienė. Jos buvo išaustos per pasta
ruosius penkerius metus. P. Damijo- 
naitienės juostomis puošiasi dauge
lio dainų ir šokių ansamblių nariai. 
Jos juostos taipgi buvo rodomos 
Prancūzijoj, Belgijoj ir Italijoj su
rengtose parodose.

VILNIETIS AKTORIUS JUOZAS 
KANOPKA paminėjo amžiaus septy
niasdešimtmetį. Sceninį darbą jis 
yra pradėjęs Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijoje, muzikos moky
tojo A. Krutulio vadovautoje dramos 
sekcijoje. Sukaktuvininką labiausiai 
išgarsino jo “skrajojantis teatras”, 
lankęs Lenkijos okupuotame Vil
niaus krašte Švenčionių, Breslaujos, 
Lydos, Trakų, Vilniaus, Gardino bei 
kitų vietovių lietuvius. Daug kur vai
dinti tekdavo klojimuose. Iš J. Ka- 
nopkos vadovauto “skrajojančio teat
ro” vėliau išaugo “Vaidilos” teatras, 
mums davęs aktorių V. Jurkūną, 
rašytoją A. Liobytę, poetę O. Mi- 
ciūtę. J. Kanopka už lietuvišką veik
lą 1937 m. buvo ištremtas iš Vil
niaus. Pokaryje jis dirbo aktorium 
Vilniaus dramos teatre, vaidino lie
tuviškuose filmuose “Marytė”, “Auš
ra prie Nemuno”, “Julius Janonis”, 
“Naktys be nakvynės”, parašė pje
ses vaikams “Namelis vėjo gatvėje”, 
“Miške neramu”, “Žemės auksas”.

ISPANŲ BALETO GRUPĖ suren
gė keturis koncertus Vilniaus filhar
monijoje. Vilniečiai turėjo retą pro
gą susipažinti su Ispanijos provinci
jų būdingiausiais šokiais, kompozi
torių M. de Faljos, I. Albeniso, L. 
Arandos, M. Manrio, R. de Lunos 
muzikos choreografinėmis miniatiū
romis. Grupės vadovė — balerinai 
Marija Rosa, gimusi Sevilijoje.

V. Kst.
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
999 College St., Toronte, Ont. M4H IAS • Tel. S32-3400

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
Kasos valandos:
Pirmadieniais .... 10- 3 
Antradieniais .... 10- 3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7 
Penktadieniais 10 - 8 
Šeštadieniais .... 9-12
Sekmadieniais 9.30- 1

Moka už:
term, indėlius 1 metų........ 9Vi%
taupomąsias-savings s-tas. .91/4% 
depozitų-čekių s-tas...............6%
Duoda paskolas:
asmenines ........................ 101/2%
nekiln. turto.......................... 10%
investacines iki......................12%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

SPORTAS VISUR
Pretendentų Į pasaulio šachmatų 

meisterystę baigminiai žaidimai pra
sidėjo rugsėjo 16 d. Maskvoje, žai
džia A. Karpov ir V. Korčnoj — abu 
rusai. Iš viso bus 20 žaidimų. Lygio
sios nesiskaito. Laimėtoju taps žai
dėjas, pasiekęs 5 laimėjimus arba 
po 20 žaidimų turįs daugiausia laimė
jimų. Šių varžybų laimėtojas žais su 
dabartiniu pasaulio meisteriu ame
rikiečiu R. Fischer dėl pasaulio 
meisterystės 1975 m. birželio 1 d.

A. Karpov yra tik 23 metų am
žiaus. Jis sėkmingai žaidžia prieš 
dvigubai vyresnį ir daugiau patyri
mo turintį V. Korčnoj. Abu, prieš 
pasiekdami baigmines rungtis, įvei
kė buvusius pasaulio meisterius. A. 
Karpov laikomas rusų R. Fischeriu.

Dabartinis pasaulio meisteris R. 
Fischer, laimėjęs pasaulio meisterys
tę, pareiškė žaisiąs be paliovos, ta
čiau iki šiol jo niekas nėra matęs 
prie šachmatų lentos, išskyrus sim
bolinę rungtį su Filipinų preziden
tu, kuri pasibaigė lygiomis. Nedaly
vavo jis ir pasaulinėje šachmatų 
olimpiadoje Nicoje. Reikalavo žais
ti atskirose patalpose, o ne kartu su 
visais. FIDE jo reikalavimą atme
tus, atsisakė dalyvauti olimpiadoje. 
Amerikos komanda žaidė gerai ir jo 
vadovaujama būtų pretendentu į lai
mėtojus. Be to, kaip pasaulio meiste
ris jis privalėjo dalyvauti Pasaulio 
Šachmatų Federacijos (FIDE) seime, 
kuris įvyko ten pat. Sis seimas nu
statė datą ir taisykles busimom pa
saulio meisterystės varžybom. Bus 
žaidžiamos 36 rungtys arba iki 10 
laimėjimų. Šios taisyklės nepatiko R. 
Fischeriui — jis pasiūlė jam tinka-

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

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F. 

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

NUO LUINOS IKI DANGORAItlOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATU ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepures 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamą 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 
Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St. W. 
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

P. irT. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X 1K1, tel. 279-4371) 
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Užsakyklte dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gaiitum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

augščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.55 
ŠI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MOŠŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA.
Telefonas 9 8 2 - 1 53 0

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3440.00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3947.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3795.00
Eksportinis modelis 
“1UOSKVIČIUS”412IE $3490.00
“MOSKVICIUS’
408 IE$3210.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”426IE $3643.00
Station Wagon 
“MOSKVIC1US”427IE $3910.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968$2200.00 
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2353.00 
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 

B VARTOTI DRABUŽIAI 
| Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
I Mes turime 25 metų patyrimą 
| ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

mesnes. FIDE seimui jo reikalavi
mus atmetus, jis atsisakė nuo meis
terystės. FIDE dar pasiuntė jam te
legramą ir išreiškė viltį, kad jis pa
keis savo sprendimą, ir nustatė 1975 
m. vasario 15 d. kaip paskutinį ter
miną. Jei R. F. atsisakys dalyvauti 
varžybose dėl pasaulio meisterystės, 
pagal FIDE taisykles, meisteriu liks 
varžybų laimėtojas.

VYČIO ŽINIOS
“Tėviškės Žiburius”, ištesėjusius 

pirmąjį ketvirtį šimtmečio, sveikina
me ir linkime niekuomet neužgesti. 
Kartu esame dėkingi už tas eilutes, 
kuriomis pasinaudojome 'kiekvieną 
savaitę per visus tuos 25-rius metus.

Metiniai rudens šokiai spalio 26 d. 
L. Namuose buvo smagūs. Tai nuo
pelnas organizatorių J. Nacevičiaus 
ir P. Tutlio. Didesnę pusę svečių su
darė jaunimas, sukviestas daugiau
sia M. Nacevičiūtės. Programą atliko 
sol. V. Verikaitis, palydimas J. Go- 
vėdo. Prie vakaro pasisekimo prisi
dėjo ir be atlyginimo įvairiose par
eigose talkino A. Saulis, S. Matušai- 
tis, P. Kuliešis, V. Žakas ir p. Mor
kūnas. Vyčio vardu visiems reiškia
me nuoširdžią padėką. Taip pat dė
kojame J. R. Simanavičiui už nemo
kamus skelbimus radijo programoje.

V. Nešukaitytė Japonijos fizinio 
lavinimosi stovykloje geriausių pa
saulio stalo teniso trenerių globoje 
atsidėjusi mokosi naujos technikos. 
Darbas nėra lengvas, tačiau jau ma
tyti šių pastangų rezultatai. Ji buvo 
atrinkta su kitomis geresnėmis žaidė
jomis parodomosiom rungtynėms To
kijo mergaičių mokykloms. Stovyk
loje taip pat rengiami turnyrai, ku
riuos ji kartais laimi, kartais pralai
mi. Ji taip pat atrinkta į geriausių 
Japonijos žaidėjų treniruočių stovyk
lą, kuri jai bus labai naudinga. Sau
sio pabaigoje ji vyks į Australiją, 
kur atstovaus Kanadai Britų Bend
ruomenės stalo teniso žaidynėse. Vio
leta Nešukaitytė Japonijoje šiuo 
metu patyrė jau 3 žemės drebėjimus 
ir viename turnyre laimėjo 1500 je
nų (apie $15.00).

Krepšinio rungtynės įvyko spalio 
27 d. tarp Vyčio ir Aušros jaunių D 
(12 m.) ir B (16 m.) Prisikėlimo sa
lėje. Jauniausių krepšininkų eilėse 
matėsi žymi pažanga, ypač pas tuos, 
kurie vasaros metu lankė krepšinio 
stovyklą. Džiugu, kad krepšininkų 
skaičius šiais metais žymiai pagausė
jo. Jauniausioje grupėje (12 m.) tu
rėsime net dvi komandas.

Stalo teniso treniruotės L. Namuo
se suskirstytos į dvi grupes pagal 
pajėgumą. Tuo tarpu vykdomos A ir 
B klasių pirmenybės, kuriose daly
vauja 24 stalo tenisininkai.

Nuolatiniams mūsų rėmėjams — 
Kanados Lietuvių Fondui ir J. Gus- 
tainiui nuoširdžiai dėkojame. Nuošir
di padėka ir Stasiui Jagėlai už sva
rią paramą sportuojančiam jaunimui 
— dvi šimtines. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Moterų krepšinio komanda prade

da žaisti Yorko moterų krepšinio ly
goje. Jau treji metai jas treniruoja 
Albinas Puzeris. Jis turi tarptautinį 
krepšinio teisėjo laipsnį ir su šia 
komanda dirba labai sėkmingai. Spa
lio 17 d. ši komanda žaidė draugiš
kas rungtynes su stipria George 
Brown moterų krepšinio komanda. 
Mūsiškės laimėjo 48:47.

Kanados stalo teniso sąjunga iš
rinko šešias geriausias žaidėjas ir 
siunčia 4 savaitėm į Japoniją pasito
bulinti. Jų tarpe yra mūsų klubo na
rė Birutė Plučaitė. Ji išvyko lapkri
čio 3 d. ir grįš gruodžio 1 d. Jų tarpe 
bus ir Violeta Nešukaitytė. Ji jau 
yra išvykusi.

Siems metams klubas užregistravo 
penkias krepšinio komandas žaisti 
Toronto katalikų jaunimo organizaci
jos krepšinio lygoje. Ten dalyvaus 
apie 30 krepšinio komandų. Mūsų 
žais mergaičių, jaunių A, B, C ir D 
komandos. Rungtynės prasidės gruo
džio mėnesio pradžioje. Dabar vyks
ta treniruotės. V. M.

1185 Dundas St. E., 
BERNARD 

Fine Real Estate Ltd.
Suite 202, 

Mississauga, Ontario
L4Y 2C6

Telephone 277-0307

Ateitininkų žinios
Šis savaitgalis reikšmingas Toron

to ateitininkams — įvyks studentų 
ateitininkų suvažiavimas. Visi Toron
to studentai prašomi atvykti šešta
dienį, 10 v.r., pas seseles, 57 Sylvan 
Ave., kur suvažiavimas prasidės dr. 
Adolfo Damušio paskaita. Rezervuo
kime šeštadienį tam reikšmingam 
įvykiui. Nuo mūsų dalyvavimo gali 
daug kas priklausyti ir pasikeisti mū
sų pačių pažiūra į organizacijos 
reikšmę.

Havajų vakare, kuris įvyks šešta
dienį Prisikėlimo par. salėje, daly
vauja jaunimas, studentai, ateitinin
kų tėvai ir Toronto visuomenė.

Skautų veikla
• LSS tarybos suvažiavime spalio 

25—27 d. d. Toronto Prisikėlimo pa
talpose dalyvavo 25 tarybos nariai, 
LSS vadovybė ir eilė svečių. Po 
trumpo k-to pirm. v. s. K. Batūros 
įvadinio žodžio maldą kalbėjo ASS 
dv. vadas kun. J. Kubilius, SJ. Sugie
dojus Tautos himną, LSS tarybos 
pirm. v. s. A. Saulaitis pateikė suva
žiavimo programą. Principiniais ide
ologiniais klausimais pluoštą minčių 
susirinkusiems paliko v. s. C. Senke
vičius. Išklausyti vadovybės narių 
pranešimai ir labai šiltai sutiktas Ra
miojo vandenyno rajono vado s. V. 
Vidugirio pranešimas. Jis buvo iš 
toliausiai atskridęs dalyvis. ASS rei
kalų svarstymas užėmė kiek daugiau 
laiko. Specifiniai vyriausių skauti
ninkų v. s. P. Molio ir v. s. L. Miliu- 
kienės pranešimai apie santykius su 
kitomis organizacijomis sukėlė gy
vas diskusijas. Nagrinėti LSS suva
žiavimo nuostatų papildymai ir pa
keitimai, referuoti garbės teismo 
ir rajonų vadų nuostatų projektai. 
Svarstyta visa eilė einamųjų reika
lų ir nutarta akivaizdinius suvažia
vimus šaukti kas treji metai.

Sekmadienį Prisikėlimo šventovė
je atnašautos šv. Mišios mirusių LSS 
narių intencija. Po pamaldų vadovy
bės nariai padėjo puokštę gėlių prie 
paminklinės lentos.

• Tėvų k-to rengiamas bazaras, šo
kiai, loterija ir kiti smagūs įvairu
mai lapkričio 16 d. Prisikėlimo pa
talpose. Laimikiai priimami skautų 
būkle sekmadieniais ir Anapilyje. 
Taipgi juos galima įteikti per viene
tų vadovus-ves. K-tas laukia pagal
bos, paramos ir visų aktyvaus daly
vavimo. C. S.

Studentų žinios
— Penktadienį, lapkričio 8, bus 

“čiuožimo balius”—“roller skating” 
The Terrace patalpose, 70 Mutual St. 
Susitiksime 8 v. v. Bilietai — $2.50. 
Užsakykite bilietus, skambindami 
Sigitai Dūdaitei 766-3689.

— Lapkričio 28-30 d. d. bus S. 
Amerikos Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas. Reikės pagalbos 
registracijoj ir kitur. Bus apmokėta. 
Norintieji padėti skambinkite Sigi
tai Dūdaitei, 766-3689.

London, Ontario
(Atkelta iš 4-ro psl.)

kai, dr. A. Kaveckas su ponia, E. G. 
A. Petrauskai, A. A. Pociai; p. p. 
Valaičiai $25 “TŽ” ir $25 “NL”; Da- 
niliūnai $50 “TŽ” ir $10 “NL”. Iš vi
so mecenatų aukų: $725 “TŽ” ir $60 
“NL”.

Rėmėjų aukos: “TŽ” aukojo A. A. 
Petrašiūnai $25, kun. B. Bacevičius 
$20, A. Kudirka $15, P. V. Kuzmai 
$10, Kojelaičiai (iš Rodnės)$5, L. Kai
rys $5, P. Jokšai $2, nežinomas $2. 
iš viso “TŽ” $84; “N. Lietuvai”: A. 
Kudirka $10, p. p. Kojelaičiai $5, ne
žinomas $2. Iš viso “NL” $17. Viską 
susumavus, “NL” pasiųsta $200, “T. 
Ž.” $1019.05. Taigi, mažos apylinkės 
mastu rezultatai neblogi. Nuoširdus 
ačiū mecenatams, rėmėjams ir vi
siems baliaus bei jo programos da
lyviams. Linkėtina, kad ir kitos 
apylinkės šį svarbų reikalą pajudin
tų ir turėtų tokį pat pasisekimą. D. E.

Redakcijos prierašas. “T. Žiburiai” 
reiškia nuoširdžiausią padėką vi
siems Londono, Rodney ir kitų apy
linkių tautiečiams, dalyvavusiems 
spaudos baliuje Londone ir prisidė- 
jusiems prie savosios spaudos para
mos. Ypatingą dėkingumą reiškiame 
mecenatams, rėmėjams, rengėjams, 
iniciatoriams, kurių dėka šis rengi
nys įvyko.

ROCHESTER, N.Y.
DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARAS. 

Lapkričio 9 d., 7.30 v., Šv. Jurgio 
liet, parapijos salėse įvyks tradicinis 
Lietuvių Dienos dainų ir šokių va
karas. Programą atliks sol. V. Veri
kaitis iš Toronto. Šokiams gros “Šv. 
Jurgio Slibino” orkestras. Maloniai 
kviečiami dalyvauti. Pelnas skiria
mas šalpos reikalams. Rengia vietos 
BALFo skyrius, sb.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West .
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras didžiulis 20 kambarių, 5 butų na
mas. Metinės pajamos — daugiau kaip $12.000 ir butas šeimininkui. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Skubiai parduodamas su visais bal
dais, atvira skola.
SUNNYSIDE — HIGH PARK, 12 kmbarių, 4 butų modemus mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šildomas. Metinės pajamos — $7.500. Parduo
damas su baldais. Prašoma tik $61.500.
BLOOR — JANE, vienos šeimos namas, 3 prausyklos, 2 poilsio kam
bariai rūsyje, lietuviška pirtis (sauna), maudymosi baseinas, viskas 
naujai įrengta. Savininkas nori skubiai parduoti.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS PR. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

ST. D ARG IS namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n Ą n Ą AA A 
toronto lietuvių rAKA/vlA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

už 
už 
už

MOKA:
90 dienų term, depozitus 
1 metų term, depozitus 
taup. sąskaitas
depozitus (čekių sąskaita).

9’/4%
9%

814%
6% už

K AP I TALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., — . E77 EdC4 Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

Al MADKIQ DnolfftP * Sąžiningas patarnavimas.■ U. mVIIIlld nCdlIUr • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkurlame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR
• 10 pardavimo jstaigų Toronto rajonuose •

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamg 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • 537-3433

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE1-3074 * Sav. P. Užbalis

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

PRIE MILTON, ONT., 20 akrų že
mės ir 8 kambarių mūrinis namas, 
paties savininko statytas. Tiktai 18 
mėnesių senumo (side split), vande- 
niu-alyva šildomas. 2 prausyklos, 4 
miegamieji, aplink namą yra veran
da. Iš valgomojo išėjimas j kiemą. 
Katedrinės lubos salone. Brangiausi 
kilimai visur. Prie gero asfaltuoto 
kelio, labai graži aplinka su dviem 
tvenkiniais.
Smulkesnių informacijų teiraukitės:

VINCAS ZADURSKIS
Tel. 277-0307

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos Kh 
darbai; leidiniai, H 
programos, |j 
visi verslo bei S 
reklaminio i M 
spaudiniai H

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Dirbąs sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4-1403 
30 DEWSON St., Toronto, Onfc
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SAULIUS MASIONIS
MIDLAND DOHERTY LTD.

persikėlė j nauję vietę: 
P.O. Box 25, TORONTO DOMINION CENTRE, 
Toronto, Ont. M5K 1B5 Tel. 361-6094
Tarpininkauja perkant taupomuosius lakštus (C a n a d a 
Savings Bonds), akcijas, gaunant NHA mortgičius.

iiiiiiiiiiiiiiiiihiiih IR VARTOTI

• Lietuviams duodama 
nuolaida

• Geras ir greitas 
patarnavimas

Kreiptis: ED. BIČIŪNAS 
darbo: 278-2227 namų: 279-3966

RIFLE RANGE MOTORS
1019 Lakeshore Road East

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS

atmatų išvežimo reikalu
Kadangi pirmadienis, lapkričio 11, yra nedarbo diena 

miesto tarnautojams, todėl tą dieną atmatos nebus 
išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o 

antradienio — trečiadienį.
R. M. Bremner

Toronto miesto viešųjų darbų 
priežiūros viršininkas

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ 

GIFTS INTERNATIONAL INC. i
2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629.
Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių.
----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

Telefonas 471-1424
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25-čio proga

Po $250: Toronto Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas “Parama”, Toron
to Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvas; po $200: KLB Toron
to apylinkės valdyba; po $50: Delhi 
Sv. Kazimiero par. komitetas ir kle
bonas kun. dr. J. Gutauskas, Tautos 
Fondo atstovybė Kanadoje; $40: Jo
nas Karka; po $25: Ona Jonaitienė, 
Alvina ir Vladas Ramanauskai, Juo
zas Stalioraitis, Adolfas ir Danutė 
Bajorinai, A. R. Ulbos, K. L. K. Mo
terų Draugijos Hamiltono skyrius, 
KLB Otavos apylinkės valdyba, Bro
nius Mikšys, Stasys Dalius, Anapilio 
Moterų Būrelis, KLK Moterų Drau
gijos Delhi skyrius, KLK Moterų 
Draugijos Lietuvos Kankinių parapi
jos skyrius, B. Ulozas, Stasys Jaseliū- 
nąs, dr. J. Sungaila, KLB krašto val
dyba; po $20: Dana ir Juozas Da
niai, kun. B. Pacevičius, R. V. E. 
Sondos, A. E. Sudikai, dr. A. Kulpa- 
vičius, Petras Augaitis, dr. A. Pace
vičius, Kazys Čepaitis, V. Vytas; po 
$15: Petras ir Loreta Murauskai, 
Vladas ir Danutė Saltmirai, J. ir Z. 
Didžbaliai, M. F. Yokubynienė; 
$11.50: Mrs. H. Drabato; po $10: J. 
Ladyga, dr. A. Jasevičiūtė, I. Juzu- 
konis, SLA 236 kuopa, Moterų šal
pos Grupė “Daina”, L. Marcinėnas, 
V. Montvilas, J. Strazdas, kun. A. 
Prakapas, OFM, R. Paškauskas; vie
na neišskaitoma pavardė; $9: B. 
Stundžia; $7.50: neišskaitoma pavar
dė; $5; St. Prakapas ir vieno neiš
skaitoma pavardė. Visiems aukoto
jams reiškiame gilią padėką.

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

KETURI ŠIMTAI PUSLAPIU
Prieš trejus metus mano laisva

laikio amatas netyčia uždėjo man, 
nors ir jautrią bei atsakingą, bet 
kartu malonią pareigą: kas savaitę 
informuoti “TŽ” skaitytojus apie 
įvykius Čikagoje. Taip iki šiol jau 
133 kartus prabilau į Jus “T. Žibu
riuose”, tam paskyręs apie 400 ma
šinraščio puslapių. Teisybę pasakius, 
nuo tos dienos su Jumis bendrauju 
du kartus savaitėje: pirmadienių ry
tais, kai Jums rašau Čikagos įvykius, 
ir penktadienių priešpietėmis, kai 
“TŽ” pasiekia Čikagą. Taigi, dvasi
niam ryšyje su Jumis proporcingai 
praleidžiu gal perdaug valandų, bet 
jos būna malonios man ir gal piktos 
tiems, kuriems skiltis “Čikagos lie
tuvių horizonte” nepatinka. Labai 
norėjau būti šiandien su Jumis di
dingam Anapilyje, bet tiesioginis 
darbas šventadieniais prie valandos 
aktualijomis skambančių rankraščių 
amerikiečių dienraštyje mane laiko 
pririšęs darbe Čikagos vidurmies- 
tyje.

Tad iš toli sveikinu “TŽ”, jų re
daktorius, leidėjus, bičiulius, rėmė
jus ir skaitytojus.

Jūsų — Vladas Ramojus-Butėnas 
LAIKRAŠTIS IŠEIVIJOJ

Ak, kaip tas laikas bėga! Rodos, 
neseniai gimė Kanados padangėje 
naujas laikraštis “Tėviškės Žiburiai”, 
o žiūrėk jau 25 metai! Jų puslapius 
pavartęs, matau kas dėjosi pirmose 
dienose ir dabar. Kiek įvairių įvykių, 
o ypač mūsų, Tėvynės netekusių 
tautiečių.

Nuo pirmo numerio su “TŽ” susi
gyvenau ir kiek galiu savo rašiniais 
padedu. Bet atėjo nelaimės mano že
mės kelionėj, kaip ir kiekvienam iš 
mūsų jos ateina — artėja paskutinio 
atsisveikinimo valanda. Atsigręžęs 
atgal, pamatai ką čia, žemėje, gero 
padarėme. Ilgėjomės savo tėvynės ir 
artimųjų žuvusių, kėlėm Lietuvos ne
laimę kiekviena proga ir tapom jos 
laisvės šaukliais, kovotojais be ato
minių bobų, be lėktuvų ir kitų fizi
nių ginklų. Tėvynėje broliai ir sesės

KLB krašto tarybos suvažia
vimas Įvyko lapkričio 2-3 d.d. 
Prisikėlimo par. patalpose. Da
lyvavo 59 tarybos nariai ir ga
na gausus būrys svečių, kurie 
sekė posėdžių eigą. Suvažiavi
mas apsvarstė organizacinius 
Kanados lietuvių reikalus, daly
vavo kultūrinių klausimų svars- 
tybose, muzikos ir literatūros 
vakare. Išrinkta nauja šios su
dėties krašto valdyba: E. Kuda
bienė, inž. Ged. Kurpis, S. Mar- 
tinkutė, Ir. Šernaitė-Meiklejohn, 
V. Sakas (iš Hamiltono), kun. J. 
Staškus, J. R. Simanavičius, J. 
Vaičeliūnas, kun. A. Žilinskas, 
Almis Kuolas (Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirm.). 
Revizijos komisija: J. Mikšys, J. 
Krištolaitis, L. Verbickaitė. Gar
bės teismas: A. Gražys, p. Lapi
nas, J. Adomaitis, R. Išganaitis, 
V. Pavilanis. Suvažiavimo apra
šymas — sekaniačme “TŽ” nr.

Baltiečių Federacijos pirmi
ninkas, pasveikinęs naująjį Ka
nados užsienio reikalų ministerį 
A. J. MacEachen, gavo pasta
rojo užtikrinimą, kad Kanados 
vyriausybė nėra pakeitusi savo 
nusistatymo Baltijos valstybių 
atžvilgiu. “Kanada nepripažįsta 
de jure Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos įjungimo Sov. Sąjungon, 
nors pripažįsta šią būklę de' 
facto.”

“T. Žiburių” 25-rių metų su
kakties šventė buvo labai sėk
minga. Rengėjai reiškia nuošir
džią padėką visuomenei už gau
sų dalyvavimą, programos atli
kėjams, visiems talkininkams, 
prisidėjusiems darbu, sveikinto
jams, aukotojams, duosniai pa- 
rėmusiems spaudą. Rengėjai 
ypač dėkingi S. ir B. Sakalams 
už $75 auką jaunųjų bendradar
bių premijai, St. Dabkui už nuo
traukas, A. Abromaitienei už 
scenos papuošimą “TŽ” simbo
liais, F. ir V. Urbonams už dova
notas gėles ($91.00 vertės), vi
soms ponioms už pyragus. Taip

St. Catharines, Ont.
NETRUKUS BUS RENKAMA 

nauja mūsų Bendruomenės apylin
kės valdyba. Mažoje kolonijoje ne
lengva sudaryti valdybą, juoba, kad 
jaunimas išvyksta studijuoti kituose 
universitetuose. Kadangi labai svar
bu turėti gerą, veiklią apylinkės val
dybą, jauskime pareigą jon įeiti. Vi
si tam darbui tinkami turėtų kurį 
laiką padirbėti valdyboje. Mūsų apy
linkė yra gana veikli, gražiai sugy
venanti, tad stenkimės tą lygį išlai
kyti ir toliau. Kor.

“NEMUNO” ŽINIOS. “Nemunas” 
giliai dėkingas buv. daugiakultūrių 
reikalų ministeriui dr. Stanley Hai- 
dasz už $1,950 paramą. Ši suma įga
lins įsigyti tautinius drabužius bei 
įvykdyti kitus numatytus planus. — 
Nemuniečiai sveikina savo narę Vil- 
tę Zūbrickaitę, šių metų iškiliąją lie
tuvaitę, laimėjusią ir vynuogių ka
ralaitės karūną. — Dalyvavęs vynuo
gių parade, “Nemunas” pakviestas at
likti programą, kartu su Toronto 
“Gintaru”, kariuomenės šventės mi
nėjime St. Catharines slovakų salėje 
lapkričio 16 d. — Nemuniečiai liūdi 
kartu su savo nariais Daiva ir Arūnu 
Šetikais dėl jų tėvelio sušlubavusios 
sveikatos ir linki mūsų pirmininkui 
p. Šetikui kuo greičiausiai pasveikti.

Vadovė

WELLAND, ONT.
TAUTOS FONDO VAJUS. KLB 

Wellando apylinkė įgaliotinio Tau
tos Fondui 1974 m. neturėjo. Jo pa
reigas atliko valdybos ižd. V. Bieliū
nas. Nors mūsų apylinkė negausi na
riais, visdėlto, imant procentualiai 
pagal žmonių skaičių, Tautos Fondui 
įnašais buvo ir yra pirmose eilėse. 
Šiais metais Tautos Fondui surinkta 
ir nusiųsta $182. Betkuri veikla 
apylinkėje yra beveik neįmanoma. 
Tenka pasidžiaugti, kad tą sunkią 
veiklą labai palengvina mūsų mielas 
klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM. Jis kiekvienu atveju valdybai 
padeda. Už tai valdyba jam nuošir
džiai dėkoja.

Tautos Fondui aukojo: $20: J. Ba

liukas; $10: J. Butkus, J. Radvila, B. 
Andriušis, B. Luomonas, J. Skaistys, 
A Stankevičius; $5: J. Blužas, V. 
Bieliūnas, P. Adomynas, A. čepukas, 
M. Kuzavas, J. Kutka, O. Jackevi- 
čienė, B. Jackevičius, J. Kėžinaitis, J. 
Jasilionis, J. Mašauskas, J. Paąžuo
lis, A. Smolskis, J. Staškevičius, B. 
Simonaitis, K. Stankevičius, P. Šid
lauskas; $3: V. Karalius; po $2: P. 
Bersėnas, J. Bieliūnas, K. Bieliūnas, 
A. Pivoriūnas, V. Vitkauskas, A. Zi- 
naitis. Visiems aukojusiems Tautos 
Fondui nuoširdžiai dėkojame!

KLB Wellando apylinkės valdyba
KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psL) 
Smallwoodo praeities nuopelnų 
ir Newfoudlando įjungimo į Ka
nados federaciją, liberalai 403: 
299 balsų santykiu pasisakė už 
savo dabrtinį vadą Ed Roberts.

Finansų ministerio J. Turner 
pranešimu, pajamų mokesčių 
neapmokestinama pagrindinė 
suma 1975 m. bus padidinta nuo 
$1.706 iki $1.878. Už nedirban
čias žmonas bus leista atskaity
ti ne $1.492, bet $1.644. Atskai
tymų padidinimas nebus taiko
mas šiems metams, už kuriuos 
teks atsiskaityti sekantį pavasa
rį. Neapmokestinamos sumos 
padidinimu norima kompensuo
ti infliaciją.

Tony O’Donohue, prieš porą 
metų pralaimėjęs rinkimus į To
ronto burmistrus, vėl grįžo rin
kiminės kovos arenon. Jis yra 
lietuvių bičiulis, vedęs Aldoną 
Gvazdaitytę. Atsisakęs antrų 
varžybų su dabartiniu Toronto 
burmistru D. Crombie, T. O’Do- 
nohue nutarė būti kandidatu į 
aldermanus II rinkiminėje apy
linkėje, kur jam teks susidurti 
su aldermanais Archie Chis
holm ir Ed Negridge. Pastarasis 
taip pat yra dažnas lietuvių sve
čias, kurio iniciatyva Toronto 
taryba pasmerkė Australijos vy
riausybę dėl Pabaltijo išda
vimo.

pat atskiru padėkos žodžiu ren
gėjai prisimena LŽS centro val
dybos atstovus — pirm. kun. J. 
Vaišnį, SJ, ir ižd. J. Janušaitį, 
specialiai atvykusius iš Čikagos 
į “TŽ” šventę ir įteikusius 
premijas jauniesiems bendra
darbiams. Visų talka užtikrino 
šventės sėkmingumą.

“Aušrai” reikia uniformų. 
Per ilgesnį laiką sportininkai 
sudėvėjo turimas uniformas. 
Jos reikia pakeisti naujomis, 
kad tinkamai atstovautų lietu
viams. Daugeliui vietinių klubų 
uniformas nuperka prekybinin
kai. “Aušros” klubas tokių ge
radarių neturi. Jis pradėjo uni
formų įsigijimo vajų aukų la
pais. Klubo valdyba kviečia vi
sus lietuvius prisidėti. Reikia 
apie 100 uniformų, kurios kai
nuoja po $15 — $20. Tradicinis 
klubo vakaras rengiamas lapkri
čio 30 d. Prisikėlimo salėje. 
Programoje dalyvaus Detroito 
jaunų vyrų oktetas “Vakaro 
garsai”.

“The Toronto Sun” spalio 10 
d. išspausdino Vitos Lapaitie- 
nės laišką, kuriame autorė pa
sisako už dr. St. Haidaszą. Esą 
dabartinė vyriausybė bei val
danti partija pasinaudojo dr. 
Haidaszo kandidatūra balsams 
gauti, o po rinkimų jį išstūmė iš 
vyriausybės. Redakcija pridėjo 
pastabą: “Tai rodo, ką Trudeau 
mano apie Haidaszą, daugiakul- 
tūriškumą ir etnikus!”.

Apie Lietuvių Namus ilgoką 
informaciją išspausdino “The 
Globe and Mail” spalio 31 d. In
formacijos autorius Donald 
Grant pateikia blaivybės drau
gijos veikėjo W. Temple pareiš
kimą, esą jis nesipriešins leidi
mui pardavinėti alkoholinius 
gėralus L. Namuose, nes paty
ręs, kad priešinimasis yra ne
sėkmingas. Alkoholinių gėralų 
komisija į tai neatsižvelgsianti. 
Tuo jis esąs nepatenkintas. 
“Baisu yra matyti buvusią šven
tovę, ilgus metus taip gerai tar
navusią bendruomenei, pavers
tą pastatu, kur pardavinėjami 
alkoholiniai gėralai. Esą Toron
te nėra tiek daug lietuvių, kad 
jų klubas būtų pelningas. Tai 
būsiąs tik dar vienas etninis 
klubas, pardavinėjąs alkoholį 
(booze). Dienraštis taipgi cituo
ja LN pirm. J. Straždo pareiš
kimą, kad LN turi 1200 narių ir 
kad nesitikima jokių kliųčių mi
nėtam leidimui gauti. Pastatui 
pertvarkyti esą išleista $700.- 
000. Laikinis leidimas alk. gėra
lams patvirtintas rugsėjo 16 d. 
Viešas alkoholinių gėralų leidi
mo komisijos posėdis, kuriame 
bus svarstomas LN prašymas 
nuolatinio leidimo, įvyks lapkri
čio 19 d.

Wasagos planavimo komisija 
patvirtino A. Žutauto projektą, 
pagal kurį bus statomas $500.- 
000 vertės motelis prie penkto
sios gatvės netoli ežero. Motely
je numatyta 16 butų ir 12 kam
barių (motel units), šiam pro
jektui vykdyti dar reikalingas 
leidimas nugriauti dviem vasar
namiam. Šią informaciją pa
skelbė “Wasaga Beach Times” 
spalio 2d.,

“Wasaga Beach Times” spa
lio 9 d. išspausdino biografinį 
aprašymą apie mokytoją Karolę 
Mickevičienę, dirbančią Oxbow 
Park mokykloje. Ten ji moko 
IV, V ir VI skyrių ir kartu dės
to gimnazijoje. Jos vyras dėsto 
Staynerio Collegiate mokykloje. 
Prie aprašymo pridėta ir moky
tojos Mickevičienės nuotrauka.

Paštas praneša, kad dėl Pran
cūzijos pašto streiko sustabdy
tos visos siuntos į tą šalį. Kana
dos paštas nepriima jokių siun
tų Prancūzijon.

NAMAI<n

i RUDENINIS
išpardavimas

Skandinaviškų baldų 
45.000 kvadratinių pėdų

Jūsų namų vidaus dekoravime pagelbės
JACQUES OPPERS .

1940-1942 Avenue Road M
2 blokai j pietus nuo 401 vieškelio
Atidaryta kiekvieną dieną 10-9
Šeštadieniais 10-6 Z

______________________________DAN ĮJOS

dar daugiau kentėjo ir kenčia. Iš de
gančio laisve jaunuolio trykšta bai
sus “Laisvės Lietuvai” šauksmas, ku
rį pasaulis, truputį išgirdęs, vėl tyli. 
Laimė, kad gyvenam laisvės kraš
tuose ir tapome jų dalimi, todėl vis 
drąsiau galime prisidėti prie savo 
gimtosios žemės laisvės atgimimo. 
Mūsų spauda mus jungia ir kartu 
mus ragina į naujus žygius. “TŽ” lin
kiu dar ilgus metus švytėti lietuviš
koj išeivijoj. Bal. Brazdžionis

SKIRTINGAS ELGESYS
Kiekvienais metais Tautos Fondui 

renkamos aukos. Vieni tautiečiai tam 
reikalui aukoja nuoširdžiai, kiti—ne. 
Yra ir visai neaukojančių tautos rei
kalams. Viena tautietė, kuri uždirba 
nedaug, Tautos Fondui paaukojo $25 
ir mirusio brolio vardu — dar $100. 
Tai pirmas atsitikimas Tautos Fonde, 
kad ir už mirusį artimą duodama 
stambi auka.

Blogai, kai neapdairūs spaudos 
žmonės laikraštyje skelbia, kad tau
tos reikalams surinktų pinigų dalis 
“prabaliavojama”. Tai 100% netiesa. 
Tokia propaganda labai kenkia mūsų 
tautos reikalams. Spaudos žmonės 
žinias turėtų rinkti iš tikrų šaltinių, 
o ne ant gatvės kampo.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europol "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

DRAUDA
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų

2483 Lakeshore Blvd. West

tel. 277-0814

Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., ~ . rnr loro 
TORONTO, ONTARIO I CL UOU’IXUO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Plrmadientali. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ D ... 480 roncesvalles avi.
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. Toronto 3, ONTARIO

Telefonai LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

Tautiškai susipratęs tėvas Tautos 
Fondui aukoja šimtinę, o jo sūnus 
studentas, tai pamatęs, tėvui prie
kaištauja, kad veltui mėtomi pinigai. 
Tėvas jam sako: “Sūnau, tau duodu 
pinigų siekti mokslo. Norėčiau, kad 
mokslas tau duotų ir tautinio susi
pratimo”. J. J.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST 
(kampas Mississauga Road N.) 
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

LOUIS TEMPORALE •• oficialus skulptorius -- 
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. Užsa
kymus atliekame pagal projektus ir taip pat tu
rime didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

Elektros rangovas

Atom Electric Co. 
Atlieku visus elektros įrengimo 
darbus • 328 DUPONT St. • 
Tel. 923-7194 • Namų 766-8372

Toronto, Ontario
Savininkas A. ČEPONIS

MEDUS -

[Simons television] 
į 2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 | 
j Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda- j

mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas. j 
TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM

Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
30 Dcwsoii St., Toronto 4, Ont

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-3537
nuo 11 v. r. iki 7 v. v.

<TX FRANK BARAUSKAS Limited■g ,1 realtor
3828 Bloor Street West, Islington, Ontario

231-6226
• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 

ir užmiesčiuose
• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 

mortgičius
• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. ----------- (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas mašinas gausite per
VIC ADAMS

courtesy
(Viktoras Adomavičius)

C H E V - O L D S,

2749 Lakeshore Blvd.
• Raštinė: 255-9151 • Namai: 767-7820

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

TeL 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

OKULISTAS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto tet 531 - 4251 

Darbo valandos nuo 10 vai ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu or kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario



® »TORONT®ltT
Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Šį sekmadienį po 11 v. pamal
dų — parapijos choro repeticija ir 
pasitarimas. Bus pasidalinta nuomo
nėmis dėl choro repertuaro ir su- 
gyvinimo. Labai prašomi įsijungti 
nauji choristai.

— Šį sekmadienį po 11 v. pamal
dų — tikybos pamoka vaikams, be
sirengiantiems pirm. Komunijai. Mo
kys seselės.

— Kapinių diena susilaukė labai 
daug lankytojų. Po pamaldų dauge
lis susirinko į Anapilio salę, kur bu
vo pavaišinti. Didelė padėka priklau
so Anapilio 'Moterų Būreliui už pa
ruošimą maisto ir aptarnavimą prie 
stalų.

— Baigiama tvarkyti aikštė tarp 
salės ir klebonijos. Jos dalis, pasta
čius šventovę, bus paversta švento
riumi, o kita dalis — papildoma au- 
toaikšte.

— Anapilio statybai aukojo $200: 
J. Barzdaitienė (600); po $100: A. 
Krištolaitienė, M. Blozienė, P. Ūke- 
lienė (200), V. L. Korsakai (300, 
Wasaga Beach), A. Neverauskas ir 
N. N.; po $50: M. Krikščiūnienė, E. 
Drabato (200); $25: p. Baronas. Vi
siems geradariams nuoširdi padėka.

— Lapkričio 6 d. iš evangelikų liu
teronų šventovės šv. Jono lietuvių 
kapinėse Anapilyje palaidotas a.a. 
Petras Preikšaitis. Velionies arti
miesiems nuoširdi užuojauta.

— Dėkojame dail. Telesforui Va
liui už sukūrimą Anapilio herbo.

— Pakvietimai N. Metų sutikimui 
jau gaunami po pamaldų sekmadie
niais. Kaina: suaugusių porai $25, 
studentms — $8 asmeniui. NM suti
kimui stalai numeruoti.

— Pamaldos: šį šeštadienį: 7 v.r. 
už a.a. Adelę Karbačienę, 7.30 v.r. 
už a.a. Kaz. Vasiliauską, 8 v.r. už p. 
Fabricijų šeimos mirusius; sekma
dienį: 10 v.r. už Zenkevičių šeimos 
mirusius, 11 v.r. už a.a. Barborą Rud- 
valienę.

Tautybių teatrų festivalis, 
trečias iš eilės, įvyks lapkričio 
1—18 dienomis Toronto St. 
Lawrence Centre Town Hall sa
lėje. Rengia Daugiakultūrio Te
atro Draugija. Dalyvauja net ke
liolika tautinių grupių. Festivalis 
išdėstytas beveik trijų savaičių 
laikotarpyje. Lietuviams atsto
vaus hamiltoniškis “Aukuras”, 
vad. E. Kudabienės. Jam pa
skirta lapkričio 11 diena. Die
nos metu, 1 v.p.p., “Aukuras” 
vaidins “Sniego karalienę” vai
kams ir tėvams anglų kalba 
(taip skelbia oficialus tvarka
raštis). Bilietai — suaugusiems 
$2, vaikams $1. Vakare, 8 v., tas 
pats “Aukuras” vaidins V. 
Alanto komediją “Šiapus už
dangos” lietuvių kalba. Bilietai 
— $4 ir $3, studentams $2. To
ronto ir apylinkių tautiečiai 
prašomi atkreipti dėmesį į šį 
festivalį ir gausiai dalyvauti 
“Aukuro” spektakliuose. Daly
vavimas šiame festivalyje reiš
kia išėjimą į tarptautinę areną. 
Dėlto labai svarbu, kad lietuvių 
visuomenė užpildytų St. Law
rence teatro salę. Pernai auku- 
riečiai vaidino pustuštėje salė
je. šiemet lietuvių teatras turė
tų pajusti gyvą mūsų visuome
nės dėmesį. To tikisi aukurie- 
čiai, to reikalauja lietuvių pres
tižas.

Toronto Maironio mokykloje 
lapkričio 9, šeštadienį pamokų 
nebus, nes ryšium su žuvusių 
karių prisiminimo švente atsa
kytos patalpos. Vedėjas

L. Namų Moterų Būrelis lap
kričio 9, šeštadienį, rengia iš
kilmingą “Gedimino pilies” me
nės atidarymą — istorinį mon
tažą ir puotą. Bilietus galima 
įsigyti “Paramos” bankely, L. 
Namuose ir pas v-bos narę P. 
Jankaitienę tel. 767-8711. Kai
na — $10 suaugusiems, $5 stu
dentams.

Paskaitą apie širdies ir vėžio 
ligas skaitys dr. K. Pautienis iš 
Klevelando lapkričio 10, sekma
dienį, L. Namuose. Paskaita bus 
iliustruojama garsiniu spalvotu 
filmu. Rengėjai — VI. Pūtvio 
šaulių kuopa kviečia visus daly
vauti. Įėjimas nemokamas.

Šalpos Grupės “Daina” susi
rinkimas įvyks ne pas J. Kuli
kauskienę, kaip buvo skelbta, 
bet pas L. Novogrodskienę (28 
Ormskirk Ct.) lapkričio 10, sek
madienį, 6 v.v. Tel. RO9-8846. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti, nes yra svarbių reikalų.

Skautų tėvų komitetas rengia 
tradicinį bazarą — šokių va
karą lapkričio 16, šeštadienį, 7 
v.v., Prisikėlimo par. salėje. Jis 
prašo rėmėjus paaukoti laimi
kių (fantų) bazarui. Laimikiai 
priimami kiekvieną sekmadienį 
po pamaldų par. skautų būkle 
ir Anapilio salėje.

Tėvų susirinkimas. Lapkričio 
16, šeštadienį, Sv. Vincento mo
kyklos patalpose (tarp West
minster ir Fermanagh gatvių 
prie Roncersvalles) įvyks Toron
to Maironio mokyklos metinis 
tėvų susirinikmas ir tradicinė 
Tėvų Diena. Punktualiai 9 v.r. 
mokyklos auditorijoje prasidės 
susirinkimas, kuris galės trukti 
iki 11.15 v.r. Po mokinių per-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdūs sveikinimai P. V. Ur

bonams ir A. E. Underiams, atšven- 
tusiems savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Taip pat geriausi 
linkėjimai A. P. Vilimams, minin- 
tiems 20 metų savo santuokos su
kaktį.

— Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną 
Girčienę, mirus jos sesutei Lietuvo
je, ir Veroniką Aleknavičienę, mi
rus jos sūnėnui.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinė pamokos — tuoj po 10 v. 
Mišių pas seseles.

— Toronto ateitininkų tėvų komi
tetas rengia Havajų vakarą lapkričio 
9 d., 7 v.v.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus susirinkimas — lap
kričio 10 d. tuoj po 11.15 v. Mišių 
Parodų salėje. Dr. O. Gustainienė 
skaitys paskaitą “Jaunimo keliai”.

— Pensininkų vakaras — lapkri
čio 14 d., 6 v.v., Parodų salėje.

— Ruošiasi tuoktis Edmundas 
Pakštas su Dawn C. Farley ir Ches
ter Kavaliauskas su Judita Beren- 
taite.

— Nuoširdi padėka VI. Žemeičiui, 
iš Longlac, Ont., St. Telšinskui, J. 
Varanavičiui, B. S. Sakalams, A. A. 
Smigelskiams ir parapijos tretinin
kų kongregacijai už stambesnę auką 
parapijai.

— Pakrikštyta Nicole Joana, An
tano ir Birutės Pichler duktė.

— Tretininkų susirinkimas — lap
kričio 17 d. tuoj po 11.15 v. Mišių.

— N. Metų sutikimas mūsų salėse 
bus rengiamas parapijos naudai.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Joną Valatką, užpr. 
A. S. Stuikių; 8.30 v. — už Stasį Čer
niauską, užpr. J. Černiauskienės; 9 
v. — už Vėlinių novenos dalyvius, 
9.30 v. — už Vincą Sondą 50 m. mir
ties metinės, užpr. E. V. Sondų; sek- 
mad. 8 v. — už Ant. Zavisdanavičių, 
užpr. Ad. Kaizerienės; 9 v. — už Vė
linių novenos dalyvius; 10 v. — šei
mos mirusių intencija, užpr. J. A. 
Kriščiūnų; 11.15 v. — už Mariją Stat
kienę 5-tos metinės, užpr. A. Star
kio; 7 v.v. — už Juozą ir Juliją Pil
kauskus, užpr. Alf. Mackevičiaus.

Lietuvių Namų žinios
— Didžiosios salės scenos apšvieti

mas baigiamas pakabinti. Scenos už
dangos medžiaga jau Toronte. Siuva
mos užuolaidos. Dail. T. Valius šią 
savaitę duos rūtos šakelės piešinį. 
Uždangos turi būti sukabintos iki šio 
penktadienio. Menės dekoravimas 
taip pat sparčiai vykdomas.

— LN Moterų Būrelis menės ati
darymo iškilmėms ruošiasi. Pr. sek
madienį E. Kudabienė ruošė menės 
atidarymo progai scenos vaizdus. 
Vaidintojos skundėsi, kad net kojas 
nušalo berepetuodamos, nes vaidin
ti reikia basom.

— LN valdyba nori sustabdyti 
penktadienių bingo, kad lietuviai 
studentai galėtų tomis dienomis 
ruošti pasilinksminimus ir kitus po
būvius. Kad LN neturėtų nuostolių, 
nuo pr. savaitės bingo pradėtas ket
virtadieniais. Kai ketvirtadienių bin- 
go bus pakankami, penktadienių bin- 
go bus sustabdytas.

— Pr. sekmadienį įvyko naujų na
rių vajaus talkininkų susirinkimas. 
Dalyvavo 40 asmenų. Dauguma jų 
pasiėmė LN kvitų knygeles ir pa
sižadėjo telkti narius. Dabar LN tu
ri 1017 suaugusių ir 169 jaunius.

— Pr. savaitę į LN narius įstojo 
Paukštys Vincas, įmokėjęs $500 na
rio įnašą, Paukštys Henrikas — $500, 
Sidaras Petras — $100, Urbonas Ig
nas — $25. Į LN jaunius įstojo Bi
čiūnas Morkus J. L., Bičiūnas Bronė 
G. T. ir Bičiūnas Edmundas A. M. 
Visi jie įmokėjo po $1 nario įnašų. 
Būtų gerai, kad jauni nariai nuolat 
papildytų savo įnašą, kad suėjus 18 
metų, automatiškai būtų galima per
kelti į suaugusių narių eiles.

— Scenai įrengti Juozas Kalins- 
kis paskolino $10.000.

traukos — 11.20 v. tėvai malo
niai prašomi atsilankyti į klases 
ir rūpimais klausimais pasikal
bėti su klasių auklėtojais. Po pa
sikalbėjimo tėvai su vaikais tuoj 
pat vyks namo. Laukiama gau
saus tėvų atsilankymo. Vedėjas

Lietuvių Profesijonalų ir 
Verslininkų Sąjunga rengia 
koncertą-balių lapkričio 16, šeš
tadienį, 7 v.v., didžiojoje L. Na
mų salėje. Meninę programą at
liks sol. G. Čapkauskienė iš 
Montrealio ir J. Vaznelis iš Či
kagos. Įėjimas — $10, porai — 
$17.50 (įskaitant ir šiltą vaka
rienę); pensininkams ir studen
tams — $7.50, porai — $15. Pa
kvietimai gaunami pas valdybos 
narius, Margio vaistinėje, lietu
vių bankuose ir pas Sąjungos 
narius.

Dail. Valdos Siugždaitės-Fitz- 
patrick paveikslų paroda rengia
ma Prisikėlimo Parodų salėje 
lapkričio 16, 17 ir 24 d.d. Bus 
išstatyta modernaus meno dar
bų, gamtovaizdžių, anglies pieši
nių ir natiurmortų. Dailininkė 
gyvena Ohio valstijoje. Vienas 
jos kūrinių “Žiemos reginys” 
laimėjo metinę universiteto pre
miją. Jos kūrinių parodą Toron
te rengia Roma Birštonaitė- 
Breen. Atidarymas — lapkričio 
16 d., 1 v.p.p.

LIETUVIU NAMUOSE “GEDIMINO PILIES”

MENES ATIDARYMAS
MONTAŽAS “ŠIMTMEČIŲ LIETUVA”

Atliks: Hamiltono “Aukuras", Toronto skautės 
kanklininkės, vaidilutės, po to — PUOTA 
(šilta vakarienė, šokiai, bufetas)

Įėjimas: $10.00 asmeniui, $5.00 studentams
MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI 

ŠIOJE ISTORINĖJE ŠVENTĖJE
RENGIA: LIETUVIŲ NAMŲ 

MOTERŲ BŪRELIS

LAPKRIČIO 9, 
šeštadienį, 

6.30 v.v. 
Montažo pradžia 
-7 v. punktualiai

i

.. i.. ......................... ....................................................................................................... iiiliHia

FESTIVALIS
Toronto St. Lawrence Art- Centre (Front a. Scott St.)
Lietuviams atstovaus "AUKURAS"

Lapkričio 11, pirmadienį
(Remembrance Day),
1 v. p. p. seansas mūsų mažiesiems

"SNIEGO KARALIENĖ"
H. C. Andersono 4 v., 5 paveikslų pasa
ka. Mieli tėvai, padarykite džiaugsmo 
savo vaikučiams ir atvežkite juos į šį 
vaidinimą. Kaina mokyklinio amžiaus 
vaikams — $1, suaugusiems — $2.

TREČIASIS 
TAUTYBIŲ TEATRO

Tą pačią dieną, 8 v. v., "Aukuras“ 
vaidins Vytauto Alanto 3 v. komediją

'ŠIAPUS UŽDANGOS"
Šią komediją "Aukuras“ sėkmingai 
vaidino įvairiose Kanados ir JAV kolo
nijose. Daugeliui pageidaujant, ji kar
tojama S. Lawrence Art Centre 
Toronte. Nepraleiskite progos pama
tyti šią nuotaikingą, gyvenimišką ko
mediją!
Iki malonaus pasimatymo —

"AUKURAS"

TORONTO “ŠATRIJOS" IR “RAMBYNO" TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

šokius-lapkričio 16, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėse 
rengia TRADICINIUS

BAZARA
ĮĖJIMAS Į SOKIUS: suaugusiems — $3.00, 

studentams — $1.50

Bazaro pradžia — 12 v., šokių — 7 v.v.
• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
• Programą atliks Stepo Kairio muzikinis 

vienetas, tautinių šokių grupės "Atžalynas" 
ir “Gintaro" mažųjų grupė

Skautų tėvų komitetas

Dali. E. Stankuvienės paveiks
lų paroda bus lapkričio 16-28 
d. d. Eatono meno galerijoje 
(College-Yonge gt.) II a. Norin
tieji susitikti su dailininke pra
šomi atvykti lapkričio 16 d. 2-4 
v.p.p. Bus išstatyta 60 paveiks
lų. Pernai šios dailininkės paro
da taip pat buvo surengta Eato
no meno galerijoje.

Uždaras rekolekcijas mote
rims 1974 m. lapkričio 22-24 d. 
d. ves iš Brazilijos atvykęs sve
čias kun. Hermanas Šulcas. Re
kolekcijos bus Port Credit re
kolekcijų anmuose. Kadangi šie
met vietų skaičius yra labai ri
botas, norinčios dalyvauti reko
lekcijose prašomos iš anksto re
gistruotis Prisikėlimo parapijos 
raštinėje, pas L. Murauskienę 
tel. 763-6984 arba pas L. Imbra- 
sienę tel. 769-1253. — Taikomo
sios dailės paroda bus lapkričio 
30 d. — gruodžio 1 d. Prisikėli- 
mo Parodu salėje.

M O RTGIČ I A I
$7,000 grynais perka $8,000 mortgi- 
čių — 12%. $10,500 grynais perka 
$13,500 mortgičių — 10%. Skambinti 
tel. 231-6226 arba 743-0100. Frank 
Barauskas Limited, Realtor.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
5354329.
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S3 MONTREAL
KLB krašto tarybos suvažiavime 

dalyvavo bene 6 montrealiečiai. 
Jiems ir vėl atiteko garbės teismo 
sudarymas. Dr. P. Lukoševičius pir-

Toronto, Ontario
Vėlinių proga praėjusį sek

madienį suvažiavo labai daug 
tautiečių iš Toronto, Hamiltono 
ir kitų vietovių. KoncelebracL 
nes Mišias kapinių koplyčioje 
atnašavo kun. Aug. Simanavi
čius, kun. P. Ažubalis ir kun. J. 
Staškus. Giedojo visi pamaldų 
dalyviai, o Komunijos metu — 
sol. V. Verikaitis. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu. Visi 
skubėjo prie savo artimųjų ka
pų. šeštadienį ir sekmadienį vi
si lietuvių kapai žėrėjo žvakių 
liepsnelėmis, įžiebtomis miru
siųjų artimųjų. Po pamaldų, 
prasidėjus lietui, daugelis daly
vių nuskubėjo į Anapilio salę 
užkandžiams.

Taikomosios dailės ir tapybos 
paroda mažojoje Anapilio salė
je buvo atidaryta lapkričio 2 d., 
3 v.p.p. Joje buvo skoningai iš
dėstyti Valės Balsienės kerami
kos ir Reginos Žiūraitienės ta
pybos darbai. Susirinkus labai 
gausiam lietuvių ir kitataučių 
būriui, rengėjų — Anapilio Mo
terų Būrelio vardu žodį tarė jo 
pirm. S. Aušrotienė, pakviesda- 
ma kun. Pr. Gaidą įvadinei pa
rodos kalbai. Atskirą žodį tarė 
ir dail. A. Tamošaitienė, pasigė
rėdama parodos dailininkių kū
riniais. Po to rengėjos prisegė 
abiem dailininkėm po gėlę ir 
pakvietė gėrėtis paroda bei vai
šintis kava ir pyragaičiais. Per 
dvi dienas gausūs parodos lan
kytojai nupirko didesnę pusę vi
sų rodinių.

" E. ir A. Sagevičiai pirko mo
telį Sarnijos mieste ir kviečia 
pravažiuojančius tautiečius ap
silankyti. Jų motelis yra prie 
VII kelio (1675 London Rd.) ir 
vadinasi “Faulds Motei”. Anks
čiau p.p. Sagevičiai turėjo mo
telį Owen Sound, Ont., kurį per
nai pardavė.

Atitaisymas. “TŽ” 44 nr. 3 
psl. straipsnio “Ar leisime rū
dyti ginklui?” yra ne Juozas, 
bet dr. Jonas Grinius. To paties 
nr. 5 psl. str. “Etninės spaudos 
ekskursija yra parašytas Ramu
tės Birgelytės.

mininkavo simpoziumui, svarsčiu
siam Kanados lietuvių kultūrinius 
rūpesčius, dr. H. Nagys buvo simpo
ziumo nariu ir dalyvavo literatūros 
vakare, dr. P. Povilaitis aktyviai reiš
kėsi diskusijose. Taip pat ir kiti at
stovai aktyviai dalyvavo suvažiavimo 
darbuose. Gaila, kad nevisi išrink
tieji krašto tarybon montrealiečiai 
dalyvavo suvažiavime.

Montrealyje vieši garsus pamoks
lininkas kun. J. Venckus, SJ, ilgai 
studijavęs gamtos mokslus ir dirbęs 
tyrimų srityje. Taip pat atvyko iš 
Australijos kun. S. Gaidelis, kuris 
ten dirba lietuvių sielovadoje.

Ruošiasi tuoktis Arūnas - Antanas 
Mockus su Patricia Cormier.

Kun. J. Kubilius dalyvavo Liet. 
Skautų Sąjungos tarybos suvažiavi
me Toronte, o A. Ališauskas — “TŽ” 
sukaktuvinėje šventėje.

Inž. Kostas Astravas, “TŽ” bend
radarbis, dirbęs kurį laiką Artimuo
se Rytuose, grįžo S. Amerikon ir 
apsistojo Montrealyje. Čia pradėjo 
dirbti vienoje Kanados inžinerijos 
firmoje. Vėliau numato persikelti su 
ta pačia firma į Albertos provinci
ją ir dirbti naujame projekte “Tar 
Sands Development”.

AV parapijos m etai e vakarienė — 
lapkričio 9, šeštadienį, 7 v.v.. Lote
rijai gauta labai vertingų laimikių.

Visi bankai ir “Litas” bus uždary
ti lapkričio 11 d. žuvusių karių pa
gerbimo dieną. ‘'Litas” neveiks ir 
lapkričio 10 d.

Visos finansinės institucijos spalio 
31 d. prirašė palūkanas už santau
pas už pusę metų. Užtat spalio pabai
ga ir lapkričio pradžia yra labai ge
ras laikas santaupų perkėlimui į 
“Litą”. Tai ypač galioja sąskaitoms, 
iš kurių rašomi čekiai. Kam laikyti 
kitur pinigus visai nemokamai (cur
rent acc’s) arba pusvelčiui, kai “Li
te” už tas sąskaitas galima gauti 6% 
ir rašyti neribotą skaičių čekių ne
mokamai?

Esant dideliam nekilnojamo tar
to paskolų pareikalavimui, pravartu 
jas užsisakyti iš anksto. Lig šiol “Li
tas” buvo pajėgus patenkinti visus 
pagrįstus paskolų pareikalavimus, 
jeigu tik laiku buvo paduoti pareiš
kimai. Normaliai nekilnojamo tarto 
paskolai sutvarkyti, iki pasirašymo 
pas notarą, reikia nuo trijų iki 6 sa
vaičių, tačiau paskolai užsitikrinti 
geriau ją užsisakyti prieš kelis mė
nesius. Pr. R.

$40,000.00 
APDRAUDA 
yra, žinoma, didelė suma 
gyvenamam namui

...BET JEIGU NAMAS SUDEGTŲ?! ... 
(vertas $65,000.00 šiandienine kaina) 
tai turima apdrauda yra labai maža

Apsidrauskite!
Apdraudoje pakeitimus galima daryti 
betkuriuo metu
Naudingę patarimę išgirsite iš

ADAMONIS Insurance Agency Ine.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA! Tel. 722-3545

Puikus Algio Kaminsko orkestras "Muzika",

Bilietų kaina: suaugusiems $3, stud, ir pensininkams $1. RENGĖJAI

Maloniai kviečiame Jus 
atsilankyti į TORONTO 
ATEITININKŲ TĖVŲ 
KOMITETO ruošiamą 
tradicinį

Havajų
VAKARĄ 
lapkričio 9, šeštadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo par. auditorijoje.

įdomi programa, turtinga loterija, stiprūs gėrimai, 
skanūs užkandžiai.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATCRA- 
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
Tol. LE 3-8008.

FOTOGRAFAS Įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 7 62-42 5 2 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75%
Term. ind. 1 m.________ 10.0%
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines_____________ 11.5%
Nekiln. turto___________ 11.0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo _________ 11.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Ud 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 Iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nu* 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


