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Kai kurie parodos eksponatai /iš kairės/: Br. Abromonio drožinys"Gedimino sapnas" ir trigubas ornamentuotas lietuviškas kryžius; dešiniau Pr.Baltuonio medžio skulptūra "Vilniaus 
pilis”; J.Siaučiulio medžio mozaika- skydas, medžio drožinys Vytis ir medžio mozaika Aušros vartų pavaikslas Vilniuje; į dešinę V. Vasiliausko koplytėlėj Vytis ir kryželis, visa 
medžio drožiniai, ir pačioje dešinėje M. Siaučiulienės lėlės "Šienpiovėjai". Iš dailės ir tautodailės parodos Montrealyje. Foto TONY’S Studio-Laurinaitis.

įvykiu apžvalga
Čekoslovakija kovoja už savarankiškumą

Čekoslovakijos kūrėjo 
ir pirmojo prezidento To
mo Masaryko dvasia če- 
koslovakuose gyva. Ji ir 
daro politinius pervers
mus.

Dabar Čekoslovakijos 
sostinėje Prahoje vyksta 
Čekoslovakijos parla
mento posėdžiai. Jame 
kalbėjo pirmasis sekre
torius Dubčekir naujasis 
vyriausybės pirmininkas 
Černik. Abu jie dėstė re
formų programą. Užsie
nio politikoje ašim lieka 
santykiai su Rusija, bet 
vystomi santykiai su Va
karais. Vidaus gi politi
koje suprojektuota daug 
nauja: Čekija ir Slovakija 
sudarys federaciją, bet 
liks viena valstybė: pilie
čiai laisvai galės išva
žiuoti kur tiktai norės ; 
spauda gauna laisvę,nes 
cenzūra panaikinama. Ū- 
kiniam persitvarkymui, 
kaip pareiškė Černik, 
reiks ilgesnio laiko, nes 
reformos bus esminės.

DUBČEK REIKALAVIMAS
Dabar vietose vyksta 

rajonų susirinkimai, ku
rie ir parodys masių pa
geidavimus .Dubček pasi
sakė už skubų partijos 
suvažiavimą ir naujo cen
tro komiteto rinkimus , 
nes konservatoriai trukdo 
reformas.

Čekoslovakijos dabar - 
ties pastangos, demokra
tizacijos procese, iš tik
rųjų yra savarankiškumo 
atgavimo pastangos. Šia
me kelyje naujoji Čeko
slovakijos vadovybė lai
kosi labai tvirtai. Kai 
Maskva pabandė kištis į 
Čekoslovakijos reikalus, 
Dubčekatsakė,kad Čeko
slovakija nesutiks, kad 
kas nors kištųsi į jos vi
daus reikalus.

Maža to, Čekoslovakija 
pareikalavo duoti įrodo
mąją medžiagą,kokiu bū
du Berijos žvalgyba nu
žudė užsienių reik.minis- 
terį Jan Masaryką.

Čekoslovakijoje dabar 
kas diena tai nauja nauj 
iena, kurias pasako pat
ys anais laikais arba nu
kentėję, arba anais-stali- 
niniais- laikais vykdę eg
zekucijas.
MASKVA VYKDĖ ŽUDY
MUS ČEKOSLOVAKIJOJE 
Naujos Čekoslovakijos va
ldžios pareigūnas Bacelek 
pareiškė, kad 1-954 metais 
Stalinas atsiuntų Į Čekos
lovakiją Mikojaną su 26 N- 
KVD vyrais, kurie ir įvyk
dė čekoslovakų egzekuci - 
jas, taikydamiesi išžudyti 
visus demokratus, kurie 
siekia Čekoslovakijos lais
vės. Faktiniu egzekucijų 
vykdytoju buvęs generol
as Ltchačiov.
ŽUDOS/ ŽUDIKAI

Čekoslovakų daktaras To- 
mar nusižudė. Vidaus reika
lu ministeris Pavel, kuris 
stalininiais laikais buvo žiau 
riai kalinamas, dabar pareiš
kė, dr. Tomar ant jo darė eks 
perimentus: kiek žmogus ga
li pakelti kankinimų. Šiomis 
dienomis nusižudė dar vie
nas panašus žudikas, išsi

gandęs teismo.

ARABŲ - IZRAELIO 
KOVOS

Jos vyksta dviem fron
tais :diplomatiniu ir kari
niu. Susišaudymai nesi
liauja. Paskutiniu metu 
Izraelis sumanė Jeruza
lėje padaryti savo sukak- 
vėms karinį paradą. Jor
danas užprotestavo ir su
šaukė JTO Saugumo Ta
rybos susirinkimą, kuris 
pasisakė prieš karinę de
monstraciją.

Paskutinėmis dienomis 
Izraelis apšaudė Sueco 
kanalą. O per Jordano upę 
jis apšaudė arabus, kurie 
taip pat šaudo į Izraelio 
pusę.
ULBRECHTAS PER MAS
KVOS RADIJĄ 
pareikalavo pripažinti jo 
"valstybę" kaip antrą Vo
kietiją.
• Kinijoj vyksta teroras ir 
žmonių žudymas, vis vardan 
Mao “ mokslo“ .

LAISVĖS SĄJŪDIS 
SOVIETIJOJE

Sovietinė Maskvos dik
tatūra, minėdama 50-ties 
metų sukaktuves .susilau
kė naujų sovietinio gyve
nimo rodyklių-reikalavi- 
mo laisvės.

Jau anksčiau užsienį 
pasiekė gandai, kad Le
ningrade vyko dideli suė- 
nimai. Tiktai dabar pa - 
aiškėjo,kad suėmimų pa
sekmėje įvyko teismas, 
kuris šių metų pradžioje 
teisė didelį skaičių žmo
nių.

Esą teisme paaiškėję, 
kad tai buvęs sąmokslas 
nuversti komunistinę dik
tatūrą ir duoti žmonėms 
laisvę.

Sąmokslas vykęs labai 
rimtai ir moderuotai: or
ganizavimas vykęs treju
kėmis, kurių tiktai vado
vai turėję ryšį su kaimy
ninės trejukės vadu. Bet 
įsimaišė žvalgyba su pa
pirkimais ir organizaci
ja paaiškėjusi.

Organizacijos tikslas 
buvęs: suteikti žmonėms 
rinkimų laisvę, spaudos 
ir susirinkimų laisvę, vi
suotinius prezidento rin
kimus. Bendras organiza
cijos pobūdis buvęs hu
maniškas, kultūringas, 
ramus.Pripažintieji kal
tais nubausti iki 24 metų 
kalėjimo.
MASKVA SUSIRŪPINUSI 
PARTIJAS TURĖTI

SAUJOJE
Seniai Maskva rūpinasi 

kompartijas taip paveik
ti, kad jos vėl jaustų, jog 
stipriai laikomos Mask
vos saujoje.

Tuo tikslu dabar vyks
ta paruošiamasis susi
rinkimas kompartijų de
legacijų Budapešte. Ru - 
denį gi Maskvoje įvyks 
Viso pasaulio kompartijų 
atstovų suvažiavimas.Bet 
ir dabar ne visų kraštų 
kompartijos dalyvauja. 
VIETNAME VYKSTA LA 
BAI KARŠTOS KOVOS

Nors paskelbtos taikos 
derybos, bet nustatytoje 
ribotoje srityje vyksta 
labai stiprios kovos.

Atrodo, kad amerikie
čiai ten bando naujus lė
ktuvus.

LENKIJOJE GI VYKSTA 
VALYMAI

Blogu keliu nuėjo liau
dies reikalavimų įvykiai 
Lenkijoje.Lenkijoje lais
vės reikalavimas sutryp- 
tas. Gomulka atsilaikė . 
Jam pasisekė įsistiprint. 
Todėl Lenkijoje kol kas 
stagnacija. Dabar ten 
vyksta valstybės ir par
tijos aparato valymas. 
Tebeateina žinios,kad ir iš 
partijos ir iš valstybės 
aparato vis šalinami žmo
nės,kurie palaiko laisvės 
reikalavimus.']^.4: Lenki
joj viešpatauja reakcija.

Į KAZACHSTANĄ
Vilniškė Komjaunimo 

Tiesa prasitarėfkovo 27), 
kad keturi šimtai studen
tų iš Lietuvos šią vasarą 
vėl keliaus dirbti prie sta
tybų Kazachstane. Ka
zachstaną studentai Lie
tuvoj vadina "mūsų pla
ne ta"-užuomina apie kli
matą,kuriame tenka dirb
ti: "karštąmaždaug kaip 
Veneroj",.. (Elta) 
ANGLŲ IR RUSŲ DRAU
GINGUMO SUTARTIS?

Kovo pradžioj Londone 
pasklido neoficialių žinių, 
kad esąs gautas iš Mas
kvos draugingumo sutar
ties projektas. Padėtis 
kiek paaiškėjo parlamen
te, kovo 14 dieną. Parla
mento stenogramose 
(Hansard,1968 m. kovo 14 
d.) įrašytas toks pasikal
bėjimas:

Mr. Hooley paklausė 
UžsieniųReikalų Valsty
bės Sekretorių, ar jau 
studijuojamas sovietinis 
draugystės sutarties pro
jektas,ir ar jis turėtų ką 
apie tai pareikšti.

Mr.George Brown:Mes 
turėjom pasakyti Sovietų 
vyriausybei,kad šis pro
jektas,dabartinio pavida
lo, mums nepriimtinas. E.

MIDAUS GAMYKLA
Stakliškėse,Dzūkijoje, 

jau kuris metas yra mi
daus gamykla. Gamykla 
turi ir direktorių. Tai A . 
Sinkevičius,

Gamykloje gaminamos 
net trys rūšys lietuviško 
midaus-"Trakai',' "Bočių" 
ir "Dainava".

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS PARLAMENTO RINKIMAI BIRŽELIO 

25 DIENĄ
Liberalai,persitvarky

dami savo vidų j e, taip su
planavo,kad įvyktų persi
tvarkymas ir visoje Ka
nadoj, todėl naujasis mi
nisteris pirmininkas Piei 
re Elliott Trudeau palei
do federalinį parlamentą 
ir paskelbė parlamento 
rinkimus birželio 25 die
ną.

Liberalai tikisi, kad 
staigios ir labai savai
mingos permainos, kai 
valdžios priešakyje atsi
stojo visai beveiknaujas , 
visai mažai pažįstamas 
politikas, tačiau iškart 
pasidaręs labai populia
ria asmenybe, prieš se
paratizmą,koks reiškiasi 
Quebece. Vienybės išlai
kymo klausimu svarbiau
sia ir vyks rinkiminė 
kampanija.Be to, iš Tru
deau laukiama ir kitų da
lykų,ypač socialinėje ir, 
kaip jis pasisakė,užsie
nio politikos srityje.

JAU VYKSTA PRIEŠRIN
KIMINĖ KAMPANIJA

Kadangi rinkimai paskelb
ti staigiai ir netikėtai, tai 
truputį suskydo partijų o- 
rientacija. Kol kas dar 
mažai ryškėja jų progra
miniai nusistatymai.

Tiktai separatistai, vad-

ŽlNIOS TRUMPAI
• Jau du kart oficialiai bu
vo susitikę JAV ir šiaurės 
Vietnamo atstovai Laose ir 
tarėsi apie derybų vietą, bet 
dar nesusitarė.
9 Pasirašyta sutartis gelbė 
ti astronautus, jeigu jiems 
tenka nusileisti ne savo teri
torijoje.
• Viceprezidentas Humphrey 
pasisakė kandidatuosiąs i 
JAV prezidentus.
• Budapešte komunistų pa
sitarime nedalyvavo Albani
ja, Jugoslavija, Kuba ir Ru
munija. Pasitarimai vyko 
slaptai, dalyvaujant, kaip 
spėjama, 50-Čiai partijų. •
• Jungtinių Tautų Organiza
cija į savo tarpą priėmė 124 
- tą valstybę - Maurikijos 
salą.
• Anglijos parlamentas pri
ėmė Įstatymą prieš rasinę 
diskriminaciją. Bet Anglijos 

ovaujami Lesvecjue, labai 
pasidarė veiklūs ir išsiri
nko specialų komitetą.

Separatistai susirūpinę 
todėl, kad naujasis mini
steris pirmininkas P. E. 
Trudeau griežtai yra pa
sisakęs už Kanados vie - 
nybę, prieš separatizmą. 
Šie tat rinkimai parodys, 
kokia kriptim Kanada nu
eis.
MONTREALIS-ATENAI

Kanada susitarė su 
Graikija atidaryti oro li
niją Montrealis - Atėnai. 
Graikai leis Olympic Air
ways,© Kanada Air Cana - 
da arba Canada Pacific 
Airlines.
VERŽIASI Į MOKSLUS

Trylika Kanados aukš
tųjų medicinos mokyklų 
užregistravo 4,416 stu
dentų, kas yra 186 daugiau 
negu praėjusiais metais. 
NAUJAS AERODROMAS

Šiaurės teritorijoje, 
prie Coppermine upės 
Kanados valdžia nutarė 
pastatyti aerodromą už 
551,000 dolerių, kuris 
ištisus metus.Ši pradėju
si sparčiai vystytis sri
tis ligšiol neturėjo gero 
susisiekimo. Naujas ae
rodromas klausimą iš
sprendžia gerai.

darbininkai demonstravo 
prieš plūdimą spalvotų žmo
nių i Angliją
• JAV atstovas Jungtinėse 
Tautose A. Goldberg pasi
traukė. Į jo vietą paskirtas 
valstybės sekretoriaus p ava 
duotoj as George Bali.
• Norvegijos karalius Ula- 
fas lankėsi Amerikoje ir ta
rėsi su prezidentu Johnsonu.
• Alžyro valdytojas Boume
dienne buvo apšaudytas iš 
kulkosvaidžio važiuoj ant ma
šina. {vyko susišaudymas ir 
yra užmuštų.
• Vakarų Berlyno oberburgo- 
mistras nebuvo praleistas 
vykti automobiliu i Vakarus, 
jis turėjo skristi lėktuvu. Va 
karai užprotestavo, nes ryti
nė Vokietija laužo susitari- 
m a.
• Vakarų Vokietijos prezi
dentas Ludke lankosi Tuni
se.

Lietuvių 
gyvenimo 
reiškiniai

VLIKO PIRMININKAS 
dr.J.K.Valiūnas painfor
mavo tarybą apie savo ką 
tik baigtą kelionę į Toli
muosius Rytus. (Po Korė - 
jos, Taivano, Filipinų ir 
Australijos,Vliko pirmi- 
ninkas dar lankėsi Hong- 
Konge ir Teherane, o Eu
ropoj dar buvo sustojęs 
Romoje, kur turėjo pasi
tarimą su Lietuvos diplo
matijos šeiu min. s. Lo
zoraičiu).

Taryba sveikino pirmi
ninką už veiklų ir sėkmin
gą šios kelionės panaudo
jimą Lietuvos laisvės by
los labui ir nuoširdžiai 
dėkoja už dvigubą pasi
šventimą: už gerai atlik
tą darbą ir su tuo atliki
mu susijusių išlaidų savo 
lėšomis apmokėjimą.
RUOŠIANTIS PASAULIO 
LIETUVIŲ SEIMUI

Pasaulio Lietuviu Bendruo 
menės valdyba sudaro paruo 
šiamasias komisijas. Anks
čiau buvo paskelbta Studiji
ne Seimo nutarimų komisija; 
dabar skelbiama Studijine 
Nominacijų komisija, kurion 
PLB Valdyba yra pakvietu
si: dr. J. Anysą, dr. P. Kisie 
lių ir V. Kasniūną iŠ Chica- 
gos, J. Kapočių iš Bostono 
ir dr. P. Lukoševičių iš Mon 
trealio.

RIMTA ŠIRDIES 
OPERACIJA

Vilniaus klinikinėj ligo
ninėj kovo pabaigoj apie 
60 metų amžiaus mote
riai (Rokiškio rajono kol
chozo darbininkei) buvo 
padaryta rimta širdies 
operacija:pašalintas su- 
kalkėjęs vožtuvas ir įdė
tas dirbtinis. Operacija 
pavykusi ir ligonė spar
čiai sveikstanti.

Operaciją atliko prof. 
Algimanto Marcinkevi
čiaus vadovaujama chi
rurgų grupė, kuri oje buvo 
Vytautas Sirvydis, Algis 
Manelis, Giedrius Užda
vinys, anesteziologai Ge
diminas Martinkėnas, 
Leonidas Zeldinas, gydy
tojai Alius Baublys, Algis 
Matulionis.
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DALYVAUKIME BENDRUOMENES RINKIMUOSE GEGUŽĖS MĖNESIO 12 DIENA
KLB KRAŠTO VALDYBA.
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Montrealio Aušros Vartų parapijos choras akivaizdoje metinio koncerto, kuris įvyks šį šeštadienį, gegužės 4 dieną parapijos salėje. 
Viduryje atvaizdo choro vedėja Mme M.Roch, greta jos solistai A.Paškevičienė ir A.Keblys, kairiame krašte pianistė Mile Roch, 
pačioje dešinėje parapijos klebonas T. Kazimieras Pečkys, S. J. Plačiau apie koncertą žiūrėkite paskutiniame puslapyje.

MOTINOS DIENA
RAŠO KUN. DR. J

Viskas kas aš esu ir ką 
turiu, už visa tai aš turiu 
padėkoti mano angelui- 
Motinai.Abraham Lincolru

Visi pažįstame, visi 
esame ją matę,tą garsią
ją italų tautos filmų ar
tistę, gimusią Pozzuoli 
miestelyje,netoli Neapo
lio. Ji jauna buvo netur
tinga apleista mergaitė. 
Jos tėvai niekados nebu
vo vedę. Ji jauna tada nie
ko daugiau nesvajojo kaip 
turėti daug pinigų ir kaip 
tapti garsia. Ji buvo plo
na, ištysusi, sudžiūvusi 
mergytė,todėl ją visi va
dindavo lazdute(stecche- 
tto) .Dabar ji yra 35 metų 
amžiaus .ištekėjusi už tur
tingo Carlo Ponti. Ji da
bar pati milijonų vertės.

Ji pati sako, kad ji vi
sus šituos turtus ir bran
genybes mielai išmainytų 
į motinystę, kad galėtų 
tapti motina ir turėti kū
dikį. Penkerių metų lai
kotarpyje ji turėjo tris 
kūdikius,bet nė vieno ne-, 
galėjo išnešioti iki galo- 
visi dingo prieš laiką. Ap
važiavo garsiausius mo
terų ligų gydytojus. Ir dar 
nerado tokio gydytoj o, ku
ris būtų galėjęs grąžinti 
jai motinystę. Sužinojo, 
kad gal Salsomaggiore 
šaltiniai šiaurės Italijoj, 
kurie turi jodo,galėtų pa
dėti.Ir ten važiavo gydy
tis. Reikia stebėtis, kaip 
ta graži grakšti kino 
žvaigždė,tiek apdovanota 
talentais,artistiškais ta
lentais, žemės turtais ir 
deimantais .brangina mo
tinystės vainiką, kad Mo
tinos dieną jos pačios kū-

VENCKUS.S.J. 
dikis ją pabučiotų ir gėlių 
įteiktų.

MOTINA - GAMTOS 
VERTYBĖ

Vienas vyras yra pasa
kęs : Gamta su mumis vy
rais šaltai pasielgė: Ka
da gimstame, motinos 
garma gėles; kada veda
me, mūsų sužad ėtinės 
gauna dovanas, o kada 
mirštame-mūsų žmonos 
gauna mūsų"insurencus ". 
Žydų priežodis sako: 
"Kadangi Dievas nenorė
jo viską pats daryti, pa
statė motinas" Filosofai 
vadina motinystę "bonum 
naturae w gamtos vertybe 
ar brangenybe.

Pirmoje eilėje motinos 
rankose yra tautos prie
auglis, paskui vyro. Ben
drai kalbant,visoje gyvū
nijos karalystėje patelė 
daugiau rūpinasi savo pa- 
likuonija.negu patinėlis . 
Tiesa,yra paukščių rūšių , 
kur patinėlis pakeičia pa
telę perėti ir padeda pe
nėti. Tokie paukščiai pa
prastai gyvena monoga- i 
mijoje.

Bendrai patelės ir gy
vulių pasaulyje daugiau 
rūpinasi savo prieaugliu. 
Keletą pavyzdžių lengvai 
galime rasti. Yra tokie 
maži vėžiukai, vadinami 
kopepodai, kurie nešioja 
visados savo jauniklius 
užpakalinėj nugaros vie
toje,kol galutinai išsipe- 
rės ir savarankiškai ga
lės gyventi.Ne vienas bus 
pastebėjęs, kad kai kurie 
vorai nešioja savo jaunik
lius ant nugaros tam tik
rame maišelyje, vadina
moje ootekoje.Kai kurie 
vabzdžiai dygliu įdiegia 

kitiems vabzdžiams savo 
kiaušinėlius,kur išsivys
to jaunikliai ir minta sa
vo šeimininko mėsa, bet 
neliečia gyvybinių orga
nų,kad šeimininkas nenu
sibaigtų, nes tada mėsa 
sugęs.Kartais atsitinka, 
kad patelė pati gerai gy
vena, pav. soliteris, bęt 
žino,kad jos vaikai negali 
ten išsivystyti,kur ji pati 
yra,bet turi pereiti į kitą 
šeimininką. Tada patelė 
deda milijonus kiaušinė
lių,nes tuo labiau gali už
tikrinti savo giminės iš
laikymą.

Taigi, motinystė saugo 
ne tik atskiras esybes ,bet 
ir visą gentį. Bitės, ter
mitai ir skruzdės yra ži
nomi, kaip savo motinas 
sergstį, globoją ir maiti
ną. Atsitinka, kad ne tik 
pati gentis savo pateles 
brangina, bet ir svetimi. 
Pav. šunės neužpuldinėja 
ir nedrasko nėščių lapių.

Kitos patelės panaudo
ja labai aukštą matemati
ką. Ne vienas bus paste
bėjęs, kad kai kurie lapai 
yra gražiai susisukę į 
piltuvėlio formą. Tai yra 
toks vabzdys, kuris iš
pjauna lape S pavidalo 
piūvį ir lapas turi susi
sukti į piltuvėlio formą. 
Matematikai sako, kad 
toks piūvis yra vienintelė 
galimybė. Kas tą vabzdį 
išmokino tokios aukštos 
matematikos ?

Mūsų gandrai veda la
bai gražų šeimynišką gy
venimą Jie atlieka įdomią 
kelionę kasmet į Pietų Af
riką. Klasėje mokytojas 
paklausė vaikų,kodėl gan
drai skrenda į Afriką? 
Vaikai galvoja, kodėl tie 
gandrai skrenda taip toli. 
Pagaliau viena mergaitė 
atsakė: "Gandrai skrenda 
todėl,nes pėstiems nueiti 

būtų per toli". Gandrai 
parskridę ieško savo se
nųjų lizdų, nors kartais 
reikia ir kovoti už juos . 
Gandrai gaudo varles, gy
vates ir peles.Maistą pu
siau suvirškina ir sugrį- 
žęį lizdą atvemia ir vai
kučiams supila į atdarus 
snapus.Kadne visados tas 
pats gautų, vaikai sukasi 
ratu lizde. Gamtininkai 
nufilmavo, kaip gandrai 
moko savo vaikus skris
ti.Pradžioje vaikai neno
ri skristi taip, kaip mūsų 
vaikai nenori eiti į mo
kyklą.Garniai plasnoja ir 
plasnoja,pakyla ir vėl su
grįžta, kol pagaliau jau
nikliai susipranta ir pra
deda mėginti. Dar įdomus 
reiškinys: kartais vaikai 
iš smalsumo, okartais- 
mokslininkų paprašyti 
įlipa į medžio viršūnę , 
jaunikliams žiedus uždėti 
ant kojų.

Ką daro jaunikliai ?Jie 
iš baimės apmiršta.Ir tai 
gamtos latoai gudriai pa
daryta. Įsivaizduok, jeigu 
jaunikliai iš baimės lizde 
pradėtų šokinėti, iškristų 
ir be abejo užsimuštų.

Yra paukščių,kurie su
augę tik grūdus ir viso
kias sėklas lesa,bet labai 
gerai žino,kad jaunikliam 
grūdų duoti negalima, bet 
jiems reikia vikšrų, kir
mėlaičių,liarvų.Mat,mo
tina viską turi žinoti, kas 
vaikučiams gera.

MŪSŲ MAMYTĖS
Mūsų mamytės yra n< 

tik mamytės vaikams, bet 
jos turi būti kartu savo 
vyrams žmonos ir be to 
jos pačios sau yra mote
rys. Kaipo moterys jos 
turi savo atskirą gyveni
mą, jos turi vystyti ir sa
vo moters asmenybę. Be- 
vystydamos savo asme
nybę, jos panaudoja savo

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS

PIRMENYBIŲ VYKDYMAS
Tiek lietuvių, tiek ir 

pabaltiečių šių metų pir
menybės bus vykdomos 50 
metų jubiliejaus ženkle, 
nuo Lietuvos ir kitų Pa
baltijo tautų nepriklauso
mybių atkūrimo.Šalia to, 
šiais metais sukanka 30 
metų nuo pirmosios lie
tuvių tautinės olimpiados 

aplinkumos kultūrą, savo 
laikų patogumus, ir net 
paseka savo laikų klai
das.Kažin kur Kaliforni
joje yra ant vieno resto
rano užrašyti žodžiai: 
"Čia galima gauti tortų 
(pie) lygiai tokių pačių, 
kaip mūsų mamytės kep
davo,kol jos pradėjo imti 
kokteilius,lošti bridge ir 
rūkyti cigaretes".

H. W. Beecher yra pa
sakęs: "Motinos širdis 
yra vaiko mokykla". Arba 
Samuelio Coleridge žo
džiai: "Motina vis tik dar 
tebėra pati didžioji šven
toji tarp gyvųjų šioje že
mėje". Lietuviškas prie
žodis sako:"Motinos mal
dos Dangų pramuša".

Dievas telaimina visas 
mūsų motinas,taip šaukia 
jų dėkingi Vaikai.

J.Venckus, S. J.

BARONAS
įvykusios 1938 m. Kaune. 
Šia proga šių metų varžy
bos bus vykdomos su ypa
tingu iškilmingumu. Tiek 
lietuvių, tiek ir pabaltie
čių varžybose laimėto
jam bus duodami specia
lūs medaliai. Klubai ir 
pavieniai sportininkai 
kviečiami ypatingai akty
viai šių metų sportinėje 
veikloje dalyvauti.
KREPŠINIO IR TINKLINIO 

PIRMENYBĖS
1968 m. Š. Amerikos 

krepšinio ir tinklinio pir- 
, menybės įvyks š. m. ba
landžio 27-28 d.Detroite.

ŠAL FASS - gos centro 
valdybos pavedimu, žai
dynes vykdo Detroito LSK 
Kovas.

Krepšinio pirmenybės 
vyks šiose klasėse:vyrų, 
moterų,jaunių A (1949-51 
m.gimimo),jaunių B (1952 
m. gim. ir jaunesnių) ir 
mergaičių (1949 m. gim. 
ir jaun.). Vyrų ir jaunių 
A klasėse dalyvaujančių 
komandų kontigentas nu
statytas nedaugiau kaip 
po 8, kitose klasėse-ne- 
daugiaukalppo 6 koman
das. Komandos atrenka
mos pagal apygardinių 
pirmenybių davinius bei 
pagal Krepšinio Komiteto 
instrukcijas.

Tinklinio pirmenybės 
bus šiose klasėse: vyrų, 
moterų, juniorų (1947 m. 
gim.ir jaun.) ir mergai
čių (1949 m.gim.ir jaun.). 
Dalyvaujančių komandų 
skaičius neapribojamas.

Smulkios informacijos 
ir instrukcijos išsiunti
nėtos visiems ŠALFASS- 
gos klubams. Visais rei
kalais prašome kreiptis į 
žaidynių vykdytojus šiuo

adresu:
Mr. V. Memenąs, 2310 

Rochester Rd. , Apt. 214 , 
Royal Oak, Mich. 48073

Šiais Lietuvos Laisvės 
Metais žaidynės vykdo
mos Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 
metų sukakties ženkle ir 
kartu paminint 30 metų 
sukaktį nuo I-sios Pasau
lio Lietuvių Tautinės 
Olimpijados, įvykusios 
1938 m. Kaune. Ta proga 
tiek sportuojantis jauni
mas, tiek ir lietuvių vi
suomenė kviečiama su
teikti šioms žali vnėms 
prideramą dėmesį.

Varžybų adresai, tvar
karaštis ir kitos infor
macijos bus skelbiama 
vėliau.

NAUJI ŠALFASS-gos
C. VALDYBOS NARIAI
ŠALFASS - gos Centro 

Valdybos nutarimu š. m. 
balandžio 13 d., naujais 
nariais į Centro Valdybą 
kooptuoti šie asmenys: 
Viktoras Memenąs iš De
troito,Detroito LSK Kovo 
narys; Jaunutis P.Nasvy- 
tis iš Clevelando, Cleve- 
lando LSK Žaibo narys ir 
Zigmas Žiupsnys iš Chi- 
cagos.Chicagos LSK Ne
ries narys. Tuo būdu C . 
V-bos sąstatas padidėjo 
iki 9 narių. Netolimoje 
ateityje C. V-bos sąstatą 
numatoma dar padidinti.

ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba.

ŠACHMATŲ PIR
MENYBES

tik ką pasibaigusiose var
žybose lai. nėjo C h e r e s , 
nepralaimėjęs nė vienos 
partijos.

KAIP DAROMAS

?rof. A. MARCINKEVIČIUS

Nuo seno žr.'.Ojua širdį laikė svarbiausiu 
savo trapaus kūno organu, priskirdamas jai 
funkcijas, kurių ji ir neatlieka. Gal dėl to, 
kad jos nuolatinis plakimas primena gyvy
bę, būtį, jėgas, gal dėl to, kad jos mažiausias 
negalavimas tarsi skaudžiu aidu atsiliepia 
visame kūne, per ją žmogus pajunta savo 
nesveikatingurr.o, nepajėgumo tragediją.

Širdis nepaprastai svarbus, žmogaus gy
venimo ilgumą, nulemiąs organas. Nesusto- 
dama nė sekundės, ji plaka dešimtmečius. 
Nors sveiko žmogaus širdis tesveria vos apie 
300 gramų, tačiau ji atlieka milžinišką dar- 
m,. ?er vienerius metus širdis susitraukia 
40—42 milijonu- kartų, ir per tą laiką pro 
jos ertmes prateka 2,5—3 milijonai litrų 
K raujo!

Gerai žinoma, kad įvairios ligos dažnai 
pakenkia šį nepc).rastai svarbų organą. Kai 
liga lauaj sužaloja Širdį ir kai vaistai nebe
padeda tada ir gyla mintis pakeisti jos dalį 

ar net Ją visą, kaip keičiamos automašinos 
variklio dalys'ar net visas variklis.

Žmogaus vaizduotė nepaprastai laki. Savo 
vaizduote jis daug anksčiau įsiskverbė į 
vandenynų ir žemės gelmes, negu savo su
kurtąja technika, daug seniau, savo minti
mis jis pakilo į kosmosą, pabuvojo kituose 
dangaus kūnuose, negu nuostabiais kosmi
niais laivais. Tik kažkodėl žmogus sau nelei
do garsiai svajoti apie tas savęs atnaujini
mo priemones, kurios jį, dar tokį veržlų dva
sia, kupiną energijos, ugnies, bet jau palie
gusį kūnu, vėl prikeltų naujam, kūrybingam 
gyvenimui.

Antrojoje XX a. pusėje didžiuliai fizikos, 
chemijos, technikos mokslų laimėjimai atvė
rė naujas galimybes ir medicinos mokslui. 
Per pastaruosius 10—20 metų įvairiose me
dicinos srityse nepaprastai daug pasiekta. 
Kas galėjo tikėtis, kad mūsų amžiaus gydy
tojai sugebės pakeisti ligos sunaikintą inks
tą, koją, persodins į jos vietą sveiką? Juk 
to su nekantrumu ištisus šimtmečius laukė 

įPirinnsis pasaulyje žmogus dr.Blaiberg /kairėję/ su 
svetima širdim, kurią jam įmontavo dą.Barnard /de 
šinėje/ gyvena, patenkintas ir linksmas.

ir ligoniai, ir gydytojai, tačiau tai buvo tik 
jų svajonė. Ir štai mes tapome tų slaptų 
žmogaus svajonių įsikūnijimo, naujos epo
chos pradžios medicinos istorijoje liudinin
kais. Mes galim tikrai džiaugtis ir didžiuo
tis — žmogus pasiekė daugiau, negu suskal- 
dydamas atomą ar įveikdamas Žemės trau
kos jėgą. Spauda, radijas ir televizija jau 
seniai skelbia apie pirmuosius organų per
sodinimus žmogui. O šiandien ir ligos sunai
kintą širdį jau jis sugeba pakeisti kita. O 
juk tai nuostabuI

Savo reikšmingumu šis laimėjimas medici
nai yra tas pat, kas fizikai, matematikai, 
technikai pirmasis skridimas į kosmosą. No
rint jį tinkamai įvertinti, reikėtų bent trum
pai peržvelgti sunkų širdies chirurgijos ke
lią. Ligi XIX a. pabaigos buvo manoma, kad 
chirurgai niekada nepalies širdies. Pasauli

I Kairėje: persodinamajam prijimg- 
■ tas dirbtinis kraujo apytakos ap* 
Į ratai); viršuje: Išplauta persodi

namajam /ligoniui/ širdis, mato
mos tiktai kraujagyslės,prie ku- 

. riu bus prijungia donoro širdis. 
\ Dešinėje bendras jau perkeltos 
□ širdies vaizdas i r matomos B tūlės

nio masto vokiečių chirurgas Bilrotas 
1883 m. draudė net pamąstyti apie širdies 
operaciją. Jis rašė: „Chirurgas, kuris išdrįs 
užsiūti sužeistos širdies raumenį, praras visų 
chirurgų pagarbą.“ Ir vis dėlto po kelerių 
metų (1886—1887 m.) chirurgai Renas, Fa
rina ir kiti, gelbėdami sužeistųjų gyvybę, 
pabandė užsiūti pradurtas širdis. Pirmuosius 
jų žingsnius šioje naujoje srityje lydėjo ir 
sėkmė, ir nesėkmės. Šiandien širdies žaizdos 
užsiuvimas laikomas gana paprasta ir labai 
veiksminga operacija.

Praktinė širdies chirurgija prasidėjo 
1945 m. Amerikiečių chirurgas Beilis padarė 
pirmą operaciją ligoniui, sirgusiam mitrali- 
ne stenoze. Jis praplėtė sulipusius širdies 
vožtuvus, padarydamas normalią angą krau
jui pratekėti iš prieširdžio į širdies skilvelį. 
Lici 1948 m. jis operavo 6 ligonius. Pirmieji 

5 mirė. Taigi, pirmieji žingsniai buvo labai 
sunkūs. Šiandien šios operacijos technika 
jau yra nuosekliai išstudijuota, ir todėl po 
jos beveik niekas nemiršta. Patobulėjus šir
dies chirurgijos technikai, kilo mintis ligos 
nualintus širdies vožtuvus pakeisti dirbti
niais. Šias operacijas iš pradžių lydėjo ne
maža nesėkmių. Greit mokslininkai nustatė, 
kad geresni rezultatai gaunami, persodinant 
mirusių žmonių širdies vožtuvus. Pastaruoju 
metu žmogui persodinami net veršių, kiau
lių širdžių vožtuvai, kurie, pasirodo, gali la
bai gerai atlikti savo funkcijas naujoje šir
dyje. Taigi, chirurgai jau sėkmingai pakei
čia širdies dalis—-jos vožtuvus.

Iškilo klausimas, kaip pakeisti širdies rau
mens dalį, kuri yrė kelių infarktu pakenkta 
ir virtusi surandėjusiu audiniu. O ką daryti, 
kai liga pakenkia visus širdies vožtuvus ir 
jos raumenį? Tokiems ligoniams nesulaiko
mai artėja mirtis. Jei šiems ligoniams vais
tai nebepadeda, vienintelė pagalba jiems — 
širdies persodinimas.

Po nuoseklių studijų eksperimentuojant 
pirmą kartą pasaulio medicinos istorijoje 
šiam drąsiam žingsniui ryžosi tolimos Afri
kos Keiptauno chirurgai, vadovaujami pro
fesoriaus Kristijano Bernardo. 1967 m. gruo
džio 3 d. jie persodino autokatastrofoje žu
vusios 25 metų amžiaus moters Denis Darval 
širdį 55 metų sunkiai sirgusiam ligoniui Liu- 
jisui Vaškanskiui. širdies persodinimo ope
racijos technika labai sudėtinga: jai atlikti 
reikia nepaprasto pasiruošimo, 30—50 aukš
tos kvalifikacijos specialistų, tinkamos mo
dernios aparatūros, geros darbo drausmės

Nukelta į 7 puslapį.
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Lietuviai pasaulyje.

Lietuviai Australiioie
LIETUVIŲ RAŠO V. ŠLIOGERIS . T .
BENDRUOMENĖS 

valdyba gegužės 11 d. , 
šeštadienį, ukrainiečių 
salėje, 130 Frood Rd. , 
rengia iškilmingą Moti
nos Dienos paminėjimą. 
Programoje: trumpa pa
skaita (jaunimo), meninė 
dalis, šokiai ir kt. Gros 
geras orkestras, veiks 
turtingas bufetas. Visus 
tautiečius kviečiame kuo 
skaitlingiau dalyvauti, 
taip pat pasikviesti sve
čių. Pradžia 7 vai. vakaro 
punktualiai.

Bendruomenės v -ba. 
ATEITININKAI 

Ateitininkus beveik vi
suose didesniuose mies
tuose suorganizavo mūsų 
patriotai, kunigai, su eile 
pasišventusių tautiečių 
pagelba.

Tikslai ir veikla labai 
panaši į skautų veiklą. 
Tačiau mūsų ateitininkų 
organizacijos padaliniai 
nėra skaitlingi, nors kai 
kurie vadinasi kuopomis. 
Ateitininkai būdami ma- * 
žiau skaitlingi kaip skau
tai, tačiau pasireiškia ir 
viešai. Ateitininkus dau
giau paremia taip vadina
mi "katalikai", t. y. dau
giau religiniai nusiteikę 
žmonės.

Prie laikraščio"Tėviš- 
kės Aidai", leidžiamas 
mėnesinis priedas "Atei
ties Žingsniai". Redakto
rius kun. P. Butkus. Kun. 
P. Butkus moka prieiti 
prie vaikų galvosenos, 
parinkdamas atitinkamus 
rašinius.Parašo ir pats ,

Son Excellence Mgr Paul Grėgoire a ėtė nommė archevfique 
de Montrėal. II ėst nė ė Verdun et a falt sės ėtudes prlmalres 
ė l'ėcole supėrieure Richard.

Mgr. Paul Gregoire paskirtas Montrealio 
arkivyskupu. Jis apims kard.Leger pareigas.

Sydney - Australija 3.

ir sugebėjo net pritraukti 
keletą didesnių vaikų šio 
priedo bendradarbiais. 
Ateitininkų veikla pasi
reiškia sueigomis .chore
liais, stovyklomis, vaikų 
vaidinimais ir pasirody
mais per jaunimo paren
gimus.

Bendrai imant, ateiti - 
ninkai įneša savo gerą į- 
našą lietuvybės išlaiky
mui ir moralės bei dva
sios auklėjime.

STUDENTAI
Visuose didesniuose 

miestuose studentai yra 
susiorganizavę į Lietuvių 
studentų skyrius, kurie 
apjungti į Australijos lie
tuvių studentų sąjungą. 
Kaip tik 1967 m. gale A . 
L.Studentų Sąjunga 15 me
tų jubiliejui atžymėti iš
leido net specialų gražų 
leidinį pavadintą "Studi
juojant Australijoj", vyr. 
redaktorius R. Cibas, 60 
psl.

Čia apie studentus pla
čiau nerašau, pateiksiu 
atskirą rašinėlį ir apra
šysiu viršminėtą studen
tų, tikrai puikiai išleistą 
ir įdomaus turinio, leidi-

FILISTERIAI
Sydney aukštąjį moks

lą Australijoj baigę lie
tuviai jau subrendę jau
nuoliai nuo 1963 m. yra 
susiorganizavę į "Filis
terių Būrelį". Nors Filis
terių būrelis dar neilgai 
veikia, tačiau jau spėjo 

pasireikšti keliais vie
šais forumais rimtomis 
temomis ir paskaitomis. 
Šio būrelio nariais yra 
trys filosofijos bei inžl- 
nierijos daktarai, čia 
mokslo laipsnius įgyję, 
lektoriauja universite
tuose. Jo narių yra ir dau
giau universitetų lekto- 
rių.Taippat valstybės bei 
privačiose bendrovėse 
aukštuose postuose pa
reigūnų. Būrelis narių 
šiuo metu turi 25 asme
nis. Tai mūsų jaunas 
mokslo elitas ir būsimi 
mūsų vadai.

LIETUVIŲ NAMAI
Lietuvių namus ar klu

bus-kultūros centrus tu
rime Sydney, Melbourne', 
Adelaidėje (dvejus), Can- 
berroje (sostinėje) ir Ge- 
elonge. Tenka pareikšti, 
kad lietuvių namai ar klu
bai,kaip jie bebūtų pava
dinti,mūsų kultūrinėj bei 
kitokioje veikloje atlieka 
labai didelį vaidmenį.

Namus pirmieji įsitai
sė - pastatė nedidelio 
miesto(60,000 gyv.) Gee- 
longo (nepertoli nuo Mel
bourne) lietuviai. Šie su
sipratę palyginamai ne
skaitlingi apie 300 asme
nų, mūsų kolonijų tarpe , 
buvo vieningiausi ir ener
gingiausi.Deja, ten nebu
vau; žinau, kad mūro di
dokas pastatas.

Geriausius ir net dve
jus namus turi Adelaidės 
lietuviai. Vieni vadinami 
Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos namai,o kiti Katalikų 
Centras su gražia nedi
dele bažnytėle. Man ten 
apsilankius,buvau nuste
bęs pamatęs tuos abejus 
namus. Katalikų Centre 
mane nustebino puiki nau
jai pristatyta didelė, apie 
400-500 žm. talpos salė 
ir gražus spaudos kios
kas, kaip krautuvė. Be to, 
K. Centre yra eilė kamba
rių ir klebonui padorus 
butas. Aplinkui didokas 
gerai prižiūrimas darže
lis, kur stovi gražus lie
tuviškas kryžius, Lietu
vos žemės Bokštas ir ne
perseniai pastatytas re
liginis grotas, lyg Lurdo 
mieste miniatūroje. Vis
kas tikrai žavu. Bažnyčia 
kiek mažoka. Adelaidės 
Liet. S-gos Namai gerai 
atrodo,tik darželis ir kie
mas kiek mažesnis.

Ten didelė salė apie 400 
- 500 asmenų talpos su 
scena,eile kambarių, kur 
veikia mokykla (rodos 5 
kambariai), skautų būk- 

las, tikrai rimtą įspūdį 
darantį dideliame kamba
ryje J. J. Bachūno vardo 
biblioteka, o žymiausias 
dalykas tai didelio pattri 
dalykas tai didelio patrio
to ir pasišventėlio J. Va
nago įrengtas ir tvarko
mas kultūriškai-istorinis 
lietuviškas muziejus,tik
ras muziejus,kokiu džiaug 
tusi tokie pav. Šiauliai ar 
Panevėžys.Be to, dar di
delė graži virtuvė su val
gykla,kur gražiai ir kul
tūringai mokyklos vaikam 
socialinės globos moterų 
d-ja duoda pus ryčius .Ap
link gražiai sutvarkytas 
darželis bei kiemas. Bu
vau sužavėtas ypač, kad 
ten lankantis ėjo visoke
riopa jaunimo veikla.

Melbourno lietuviai sa
vo namus turi miesto cen
tre pirktame buvusio ki
no name. Namai dar per
tvarkomi, remontuojami 
ir rengiamasi dar dides
nę salę pristatyti. Namai 
daro rimtą įspūdį.

Sydney, mano gyvena
mo j vietoj, turime neva 
dvejus namus - klubus . 
Vienus,Bankstowno prie
miesty vardu "Dainavos" 
mūro,naujus su 300 žmo
nių talpos sale, scena ir 
virtuve. Kitų patalpų nė
ra.Jau eilę metų žadama 
pristatyti kitas patalpas , 
kavinę - fojė, biblioteką. 
Kiemas apleistas, naudo
jamas automobiliams su
statyti ir užpakalyj krep
šinio aikštė. Kiti namai 
vadinami Sydney Liet. 
klubas,tikrumoje dar ne
pastatyti. Ant sklypo di
delis skardinis garažas 
ir griūvantis beveik gyv. 
namas.Laikinai naudoja
masi tomis patalpomis.

Canberra - sostinės 
apie200 lietuvių turi pa
sistatę naują gražų mūro 
pastatėlį su neperdidele 
sale bei bufetu.

Perth'e lietuviai namų 
dar neturi,tačiau organi
zuojamas!, gal pavyks.
MOTERŲ DRAUGIJOS.

Beveik visuose mies
tuose turime Moterų liet. 
Socialės Globos d-jas. 
Kaikur katalikės moterys 
turi dar atskiras moterų 
d-jas. Visos moterų d-jos 
rūpinasi sociale globa, 
ligonių bei vaikų globa , 
laiko bufetus .visokių po
būvių bei priėmimų metu 
surengia ir pačios pobū
vius bei paskaitas viešas 
ar uždaras. Bendrai mo
terys veiklios, savo gar
bę apgina ir patarnauja 
lietuvybei. Kuri draugija 
veiklesnė,nedrįstu spręs
ti.

Sydney L.Mot. S. G1SD- 
ja užsimojusi pastatyti

TEL. 365 0470 W. T H E R 0 U X prop. 
7688, Rue Edouard Street 

LaSalle.

De LaSalle
HARDWARE

Pirkdami įsitikinsite, kad pigiausiai ir geriausiais 
dažais atliekate savo namų pavasarinius dažymus.

Taip pat dažymui visos priemonės ir problemoms 
esant patarimai.

CILUX
• Langams stiklai ir jų įdėjimas.

senelių namus.Turi ir pi
nigų. Senelių namams d- 
jos v-ba, daugiausiai p- 
kės O. Baužienės pastan
gomis iš valdžios gavo 
nemokamai didoką (kelių 
akrų) sklypą netolimame 
priemiestyj .Reikalas at
rodo realus, nes valstybė 
tiems namams duoda du 
trečdalius pastato kainos

FERRONNERIE

LIETUVOS RESPUBLIKA" 
URUGVAJUJE

Prieš kelioliką metų. 
liberalinės srovės Urug
vajaus lietuvių grupė iš
sirūpino iš sostinės sa
vivaldybės, kad viena 
Montevideo gatvė būtų 
pavadinta"Lituania" var- 
negrąžinamą pašalpą. 
Taigi, garbė moterims!

Daugiau bus. 

du,kuri tebeegzistuoja ir 
reikia manyti paliks kar
tų kartoms.

Ir kaip teko rašyti, kad 
Urugvajaus lietuviai, kad 
reikšmingiau atžymėtų 5 0 
metų Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo sukak
tuves,yra susirūpinę, kad 
šio krašto sostinės viena 
aikštė būtų pavadinta 
Lietuvos vardu.

SVETLANA ALLlLUJEVA IR JOS 24.

Laiškai bičiuliui
Kai kas mano, kad Svetlana Stalinaitė-Allilujeva 

tyčia esanti atsiųsta į užsienį pačios Maskvos,kad 
ji, čia veikdama pateisintų Staliną, bentapšvelnin- 
tų apie jį, kaip žiaurų žudiką, nuomonę.Kas gi ga
li žinoti? Pagal laiškus bičiuliui ssunku spręst,nes 
šitie laiškai rašyti, kaip ji rašo, išleisti Rusijoje, 
tat jie buvo taikomi esamoms sąlygoms.

Septynioliktame laiškė Svetlana pasakoja apie an
trojo pasaulinio karo pabaigą. Ji rašo:

"Dabar tėvą aš matydavau labai retai. Po pasku 
tinio pasimatymo tiktai po šeši-ų mėnesių, rudenį. 
Aš jam pasakiau, kad laukiu kūdikio. Jis suminkš
tėjo ir leido mums lankytis Zubalove /vasarvietė - 
je prie Maskvos/,

- Tau reikalingas oras, - pasakė jis.
Mes pradėjome ten važinėti visai vieni. Ten bu

vo visai tuščia. Brolis Vasilij buvo fronte su savo 
divizija, vėliau- korpusu. Jis vis kilo ir kilo į kai 
ną - generolas, ordenai, medaliai - Ir vis daugiau 
gėrė.

1945 metų gegužės 9 dieną, kai per radiją prane
šė, kad karas baigtas, - aš paskambinau tėvui. Bu
vo ankstyvas rytas. Aš nepaprastai jaudinausi.

Maskvoje buvo triukšmas, linksmybė, jau vis i ži
nojo apie pergalę...

- Tėvelį, sveikinu tave, pergalė,' - aš tiktai teįs-» 
tengiau pasakyti, ir man norėjosi verkti.

- Taip, pergalėj- atsiliepė jis.- Ačiū. Sveikinu 
ir tave,' Kaip tu jautiesi?- Aš jaučiausi puikiaigi, 
kaip ir visi tą dieną Maskvoje.

Mes su vyru savo bute surinkome visus pažįsta
mus, - prisirinko pilnas butas. Gėrėme šampaną, 
dainavome, šokome... Maskvos gatvės buvo piln
os žmonių, - o aš bijojau rodytis gatvėje, per dvi 
savaites laukiau kūdikio. Pagimdžiau jį visai leng
vai.

Tą 1945 metų gegužės dieną visų buvo pakilęs ū- 
pas, taip visiems buvo džiaugsmingai

O tėvą aš pamačiau tiktai rugpiūtyje, kai jis su 
grįžo iš Potsdamo konferencijos /Berlyno priemi
estis, kur vyko sąjungininkų pasitarimas, dalyva
ujant Stalinui, Trumanut-JAV, Attlee, DB, 
de Gaulle/. Aš atsimenu, kad tą dieną, kai aš pas 
jį buvau - jį aplankė įprastiniai lankytojai ir pasa
kė, kad amerikiečiai Japonijoje numetė pirmąją a- 
tominę bombą... Vist buvo susirūpinę šiuo prane
šimu, ir tėvas su manim nelabai atidžiai kalbė

josi. Aš turėjau tokias svarbias - man - naujienaą 
Gimė sūnus.' Jam jau trys menes tai.,ir jį pavadino
me. .. Josif... Žinoma, kokią reikšmę galėjo turė
ti tokia smulkmena pasaulinių įvykių eilėje, - tai 
buvo žinoma niekam neįdomu... Be to, brolis spė
jo kažką tėvui pripasakoti negera apie mano vyrąy 
ir tėvas buvo šaltas.

Kitą kartą mes pasimatėme labai negreit.. .Tė
vas susirgo ir sirgo ilgai ir sunkiai. Pasireiškė 
karo laikų įtampa, nuovargis ir senatvės reiškini
ai, - jam jau buvo šešiasdešimt šešeri metai.

Neatsimenu, ar 1945-46 metų žiemą mačiausi su 
tėvu... Aš vėl tęsiau mokslą universitete, kadga- 
lėčiau pasivyti, kas per metus buvo praleista dėl 
kūdikio... Mes su vyru gyvenome miesto bute, a- 
bu mokėmės. Mūsų sūnus gyveno Zubalove su auk
lėmis, mano ir savo. Tėvas, matyti, buvo įsitiki
nęs, kad viskas, kas man reikalinga, viskas daro
ma, - ko gi tat dar reikia? Su mano vyru jis tvir
tai buvo nusistatęs nesusipažinti.

Jis niekad nereikalavo, kad mes išsiskirtume . 
Mes Išsiskyrėme 1947 metų pavasarį, dėl asme - 
ainių priežasčių, pragyvenę trejus metus. Ir nuo
stabu ypač, kad vėliau girdėjau, esą tėvas reikal
avęs išsiskirti ir išsiskyrimas buvęs padarytas 
tėvui reikalaujant. Per šį laiką aš tėvą mačiau 
gal du ar tris kartus. Daugiau bus.

'■Dabar, kovo m. 5 dieną 
miesto burmistras gen. 
Bortolome Herrera su 
miesto savivaldybės 
vienbalsi šku sprendimu, 
suteikė A graciade ir Ron
deau avenidų kryžmėj .la
bai tranzituojamos vieto
vės aikštei "Republica de 
Lituania" vardą.

Tai didelis reprezenta
cinis laimėjimas, kuris 
daugiausiai priklauso ve- 
teraninės Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Drau
gijai su jos pirmininku St. 
Godapriekyj ir individu
alaus Pr. Dobilevičiaus 
tarpininkavimu. Jie yra 
jaunosios kartos repre- 
sentantai užsigrūdinę sa
vo tėvų žemės meile.

Dėka jų ši mažiausia 
Pietų Amerikos lietuvių 
kolonija įstengė įamžinti 
simbolišką Lietuvos kam
pelį. Albinas Gumbaragis 
Montevideo-Rou.

Panev%25c4%2597%25c5%25beys.Be
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LITERATŪROS KONKUR
SAS JAUNIMUI

Novelės-apysakos kon
kursą skelbia Detroito St. 
Butkaus šaulių kuopos 
spaudos ir kultūros sek
cija.

1. Konkurso tikslas: 
Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukak
ties iškilmingas paminė
jimas;

2. Rašinių žanras: apy
saka ar novelė;

3 .Rašinių dydis: dvide - 
šimt penki ar daugiau 
mašinėle rašytų (in folio) 
puslapių vieną eilutę pra
leidžiant;

4. Rašinių turinį auto
riai pasirenka laisvai.ta- 
čiau pageidaujama, kad 
būtų paryškintas bei iš
keltas tautos solidaru
mas, patriotizmas bei 
didvyriškas pasiaukoji
mas kovose už suvereni
nės Lietuvos laisvę.

5. Rašiniai ar jų dalys 
jau buvę skelbti spaudoje 
konkursui nepriimtini;

6. Konkurso dalyviai: 
visi laisvojo pasaulio lie
tuviai-ės ne vyresni 30 
metų amžiaus;

7. Rašinių autoriai gali 
būti apdovanoti šiomis 
dovanomis: I - moji 300 
dol. (š. Laisvės kovotojo 
auka);II-roji200dol. (St. 
Butkaus šaulių kuop. au
ka); III - čioji 100 dol. (š . 
Mykolo Vitkaus auka).

8. Konkursą vykdom, 
įvertina rašinius, pa
skirsto dovanas ir raši
nius spausdina - Šaulių 
kuopos Spaudos ir Kultū
ros sekcija:pirm.Vl.Min- 
gėla, sekretorė Marija 
Sims, nariai: Leopoldas 
Heiningas, Marijonas 
Šnapštys ir Alfonsas Žie
das.Be to, talkon yra pa
kviestas LŽS-gos C. V- 
bos pirm.rašyt, -žur. Vyt. 
Alantas. Reikalui esant 
Spaudos ir Kultūros Sek
cija.
"ŽINIJOS" DRAUGIJA 
tai ne savarankiška lietu
vių inteligentų organiza
cija, -tokių organizacijų 
dabar Lietuvoj iš viso ne
gali būti. Tai tik sovieti
nės "Znanija" dalinys.

DAIL.A.TAMOŠAITIENĖS 
PARODA

Winds oro universitete, 
tęsėsi vieną mėnesį ir 
užsibaigė Velykų šešta
dienį. Lankytojų buvo ke
letas tūkstančių,daugiau
sia iš Windsoro ir iš De
troito.

Universiteto vadovybė 
įsigijo-nupirko vieną iš 
gražiausių dailininkės ki
limų - gobelenų su lietu
viška sodyba.

Kilimas "Vieniša sody
ba" bus iškabintas Electa 
Hall, Windsoro universi
tete

Velykų antrąją dieną 
Windsoro Lietuvių Ben
druomenė, vadovaujant 
dr.Kurui ir jo žmonai Jo
anai surengė dailininkės 
parodą Windsoro lietu
viams, papildant parodą 
visai naujais darbais.Pa
roda įvyko lietuvių šv. 
Kazimiero salė j e, gaus i ai 
dalyvaujant ne tik Wind
soro, bet ir Detroito lie
tuviams. Paroda susido
mėjimas buvo didelis ir 
daugelį dailininkės kūri
nių įsigijo Windsoro ir 
Detroito lietuviai: pp.Ku- 
rai paveikslą "ilgi žings
niai',' pp.Borisai-"Pakal- 
nio aukštumos", dr. Nai- 
kauskienė-"Artėjanti au
dra',' pp.Bliūdžius-"Spin
dulių žaismas", p. Valen
tina Černiauskienė-"Aukš 
tumų bangos", prof. R. 
Pinto - "Klevo šakos',' pp. 
Kiziai-"Šešėliai", Stasys 
Garliauskas - "Ruduo" ,- 
Vladas Mingėla-"Spindu- 
liai". Paveikslas "Pagar
binimas "buvo dailininkės 
padoyanotas šv.Kazimie- 
rod-jai.Dailininkam Ta- 
mošaičiams per Velykas 
viešint Windsore surengė 
pagerbimus: prof .Rober
tas ir Bronė Pinto, daili
ninkai Weir, pp. Kūrai ir 
pp.Balaišiai, per kuriuos 
pasidalinta mintimis apie 
lietuvių dailę ir pasige
rėta jų kūrinių spalvoto
mis skaidrėmis.
ANTANO TAMOŠAIČIO 

PASKAITA
Windsoro-Detroito lietu
viams.

Šių metų pradžioj dail. 
A.Tamošaitis parodė di-

A.TAMOŠAITIENĖS kilimas 
"SPALVŲ SALOS'.'

dėlę veiklą su paskaito
mis apie senovės lietuvių 
tautinius drabužius. Jisai 
jau skaitė Toronto akade
mikams, Rochesterio
alumnų klubui ir dabar 
Velykų antrą dieną Wind
soro Liet.bendruomenei . 
Windsore paskaita buvo 
gausi lankytojais iš De
troito, nęs ją pagarsino 
lietuvių radio valandėlės 
vedėjas Stasys Garliaus
kas . Prieš paskaitą keletą 
žodžių tarė Windsoro 
Liet. Bendruomenės pir
mininkas dr. Kuras, pa
kviesdamas Detroito uni
versiteto prof .dr. J. Pikū- 
ną pristatyti dail. A. Ta
mošaitį.

Prof.Pikūnas išsamia
me žodyje apžvelgė Ta
mošaičio studijas dailės 
bei liaudies meno srityj, 
atžymėjo jo nuveiktus 
darbus ir atsiektus lai
mėjimus .

Dail. A. Tamošaitis 
kruopščiai parengtoj pa
skaitoje nušvietė lietuvių 
tautinių drabužių istoriją 
su visais jų šaltiniais iš 
pat seniausių laikų. Atžy
mėjo tautinių drabužių 
žydėjimo laikotarpį, pra
eito šimtmečio viduryje. 
Apibūdino išeiginių dra
bužių būdingus bruožus, 
jų raštų grožį bei spalvų 
derinius. Paskaitą lydėjo 
keletas šimtų spalvotų 
skaidrių.

Po paskaitos, iki vely
bos nakties visi paskaitos 
svečiai, dalindamiesi įs-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Dailininkas Dagys /Toronto/ šiems KOVOS 
METAMS yra suprojektavęs kūrinių ciklą. 
Čia vienas jų, pavadintas "BŪKIME DRĄSŪS" 
vaizduojąs sukilėlius, tartum paimtus iš Pu
tino romano "Sukilėliai", kurį spausdiname.

pūdžiais, buvo Windsoro 
ponių vaišinami Velykų 
pyragais ir kava.

MEDŽIO GRAVIŪRŲ 
PARODOJ

Čekoslovakijoj kas dve
ji metai rengiamoj, me
džio graviūrų parodoj da
lyvavo ir du lietuviai gra
fikai-prof. J. Kuzminskas 
(dailininkų pirmininkas, 
taip pat ir respublikinio 
sovieto pirmininko-M.Šu- 
mausko-pavaduotojas) ir 
jaunosios kartos grafikas 
Rimtautas Gibavičius.Gi- 
bavičiui už graviūrų ciklą 
"Vilnius" parodoj pripa
žintas garbės diplopias . 
Pernai rugsėjo mėnesį R. 
Gibavičius dalyvavo gra
fikos parodoj Paryžiuj.

(Elta).
SUKAKTUVININKAI
Balandžio 5 d. 60 metų 

amžiaus susilaukė filolo
gas Ričardas Mironas,© 
balandžio 6-gydytojas hi
gienistas Vladas Kviklys. 
Abu gyvena Vilniuje. R . 
Mironas yra prancūzų 
kalbos katedros vedėjas 
Vilniaus universitete, bet 
šalia to gilinasi į sanskri
to kalbos ir lietuvių kal
bos ryšio su tąja kalba 
studijas. Lietuvos nepri
klausomybės laikais stu
dijavo Sorbonos universi
tete, Indų civilizacijos 
institute, Paryžiuje. Da

bar Vilniuj dėsto ir sans - 
krito kalbos kursą.

VI. Kviklys yra higie
nos katedros vedėjas ir 
gydytojų tobulinimosi fa
kulteto dekanas Vilniaus 
universitete. Yra parašęs 
eilę darbų higienos klau
simais. Šiuo metu sakosi 
jungiąs tuos darbus į vie
ną vienetą, ir tai būsianti 
jo disertacija daktaro 
laipsniui. (Elta)

SOVIETŲ SĄJUNGOS
DAILININKŲ 

fondas pasistatydino Pa
langoj naujus didelius 
keturių aukštų namus. 
Anot Tiesos (bal.4), "šio
mis dienomis juose apsi
gyveno pirmieji naujaku
riai. Jie atvažiavo čia iš 
įvairių Tarybų Sąjungos 
kampelių... Numatoma, 
jog kasmet juose kūry
biškai dirbs apie 160 dai
lininkų ir apie~500 daili
ninkų su savo šeimos na
riais galės praleisti atos
togas".

Anksžiau rusai daili
ninkai buvo užėmę buv. 
Tiškevičiaus rūmus. Jų 
nepakako, ir jie nebuvo 
pritaikyti atostogautojam 
su šeimomis.Dabar Tiš - 
kevičiaus rūmai perleis - 
ti Gintaro muziejui. Bet 
lietuviai dailininkai savo 
židinio Palangoj kaip ne
turėjo, taip ir neturės.

VEDA D R.

KURI MERCEDES?
Naujasis Kanados ministe 
ris pirmininkas Perre El
liott Trudeau pasižymi są
mojingumu.

Vienas žurnalistas, nes
ivaržydamas klausimais, 
priėjo ligi smulkmenų ir 
paklausė pirmininką:

- Turbūt dabar jau pa
keisite ir Mercedes?

- Kurią Mercedes: mer
giną ar mašiną?- juokau
damas atsakė klausimu į 
klausimą ir pridėjo dar- 
-aš linkęs pasilikti prie 
merginos...

STABILIZACIJA
Reporteris nori nustaty
ti nedideliame miestely
je gyventojų judėjimą.
- Ar šiame miestelyje gy
ventojų skaičius kyla?- 
klausia jis pasitaikiusį pi
lietį.
- Ne, tamstele. Vienoda
me lygyje tebesilaiko, - 
gauna atsakymą.
- Kodėl taip yra?-stebisi 
reporteris.
- Matai tamsta: kai tiktai 
užgimsta koks kūdikis, tai 
tuojau iš miesto kas nors, 
žinoma-vyras, tuojau iš-
vyksta...

EMBOURGEOISEMENT?

• . and Mrs. Kowalski gets a new hat for every
May Day Parade! —From Szpilki (Wartaw), May 1, 1966.

Lenkų laikraštis "Špilki" juokiasi iš buržuazėjimo, 
nes ponia Kovalska kiekvienais metais gegužės pir-

■ ------ — mai dienai vis turi naują
skrybėlaite...

Vienas kitas gal bus pri-' Gomulka sako: geriau 
imtas pavasarot rusų mi- tegul moterys svajoja skry
nioj. (Elta) l bėlaites, negu jas turi...

GUMBAS

IŠ KUR BĖGAMA ?
Vienoje Montrealio moky
kloje mokinys paklausė mo 
kytoją, ką reiškia pabėgi
mas ?
- Turbūt esi ne kartą gir
dėjęs, kad iš kalėjimo pa
bėga kaliniai.
- Taip, girdėjau ir maži
au televizijoje.
- Tai gi, bėga todėl, kad 
ten bloga gyventi...
- Bet aš skaičiau laikraš
čiuose, - tęsė mokinys mo 
kyt.ojo kamantinėjimąrkad’ 
žmonės bėga iš Rusijos ir 
kad pabėgusius sovietinė 
valdžia gaudo, - tai ir ten 
kalėjimas ?
- Seni žmonės sako, kad 
niekas nuo gero gyvenimo 
nebėga, - užbaigė mokyto
jas.
- Tai reiškia: bėga iš ka
lėjimo.. .- susimąstė mo
kinys .
PREKYBA VARŠUVOJE
- Ar galiu aš paprašyti pu
sės svaro sviesto, - pakla 
usė pajėgus pirkėjas vien
oje Varšuvos krautuvėje.
- Pilietis pasirinkai netin
kamą krautuvę, -atsakė 
pardavėjas.- Pas mus ne
parduodama rūkytų mėsų, 
o vis-a-vis krautuvėje ne
parduodamas sviestas...

ViNcasMykoiahTs 
Suki lėliai p®“

n
Sausio 16 d.

Pagaliau parašiau dekretą nubausti rykštėmis pen
kis neklusniausius, tačiau du patys kalčiausi, apsi
metę sergančiais, nestojo. Tad tiktai tris pasiunčiau 
kūno bausmei po 30 rykščių. O pas tariamai sergan
čius pasiunčiau felčerį patikrinti jų ligos.“

— Tai palyginti pigiai atsikratė bausmės Rutke- 
vičiaus bernai,— pastebėjo Dimša.— Šilėnuose pernai 
daugiau pasiliejo ašarų ir kraujo.

— Čia dar ne viskas. Paklausykite dar dviejų 
epizodų. Štai kas atsitiko prieš pat Velykas paties 
pono tarpininko dvare. Balandžio 20 dieną, per pat

gailestingumas, nes pačiu laiku suspėjau žmonelę Rubaževičius ir aš pats. Nieko tai nepadėjo, užsispy- Viktoras pastūmėjo dienoraštį nuo savęs, atsilošė 
su vyresniaisiais sūneliais išsiųsti į bažnyčią. Tokiu rimas nemažėjo. Jau kareiviai su durtuvais stovėjo ir karčiai nusišypsojo:
būdu nežinojo ir negirdėjo tos kovos, tų riksmų, tų aplinkui, jau kavalerija raitelių eile apsupo kiemą ir — Tai tokia idilija baigėsi pono tarpininko k;u-
muštynių, kurios vyko terasoje su triukšmu, šauks- uždarė įėjimą ir išėjimą. Išvedė į vidurį sunkiau ap-vini žygiai, malšinant neklusniuosius <•’ rų valstie- 
mais ir dejonėmis, perveriančiomis visus ligi širdies kaltintuosius, atnešė suolą, ryšulį rykščių, du ulonai čius. Tačiau ponas tarpininkas, matyt, n<,xa visai tik- 
gelmių. Nė viena moteris nenustygo vietoje, o auklė stojo plakti, du artilerijos „piechurai" laikyti plaka- ras, ar tie žygiai pasiekė tikslą, ar naujas valstiečių
Augustina gailiai verkė ir visą dieną buvo kaip nesą- mojo, o vienas garsiai skaičiuoti smūgius. Dvylika pasipriešinimas nesudrums jo idiliškų pasivaikščio-
va. O kas gi būtų atsitikę su mano silpna žmonele, buvo nubaustų: Antanas Eigminas, akiplėšiškiausias, jimų. Birželio 3 d. jis taip skundžiasi savo dienorašty: 
jei gailestingasis Dievas nebūtų jos priglaudęs po kitų įgaliotAlis — 100 rykščių, Anupras Klišonis iš „Dešimtą valandą nuvažiavome į Kriaunas pamal- 
savo sparnu bažnyčioje? Bajorų už vadovavimą atmušant ispravniko keturis doms. Ten buvo sušauktas visas valsčius, tačiau at-

Bausmė buvo įvykdyta taip: kai perskaitė kalti- areštuotus— 100 rykščių, Antanas Kišūnas, šaltyšiaus vyko tik nedaugelis. Matyt, pakankamo atgailos pa- 
nimą, padaviau įsakymą raštu paimti Justiną Dručkų padėjėjas — 50 rykščių, Augustinas Lokcikas, svar-jautimo dar juose nėra, kad dievopi nesikreipia." 
ir Augustą Vaičiūną. Užuot pildę įsakymą, valstiečiai blausias kurstytojas, bet jau senas — 10 rykščių, Jus-: Survila baigė skaityti ir užvertė sąsiuvinio lapus, 
susitelkė gintis ir suglaustom eilėm pridengė pa- tinas Bajoras — 30, Benediktas Putra — 35, Anupras — Na, žinoma... Dievą jie laiko savo sąjunginin- 
smerktuosius. Kova truko neilgai, nes mano šeimy- Bagdonas—15, Povilas Adamonis — 20... ku,— lėtai prabilo Mackevičius.— Nepavydėtina*Die-
nykščiai ruskiai, chlopai stiprūs, vikrūs ir įsakymams Kai atvažiavau į Bagdoniškes, jau radau kariuo- vo rolė būti nuplaktųjų atgailos ir ištikimybės po- 
klusnūs, tuoj sumaigė silpnesnius mužikus kaip pė- menės dalinį ir visus valdininkus manęs belaukiau- nams liudininku.
dus daržinėj. Bet Vaičiūnas, pasinaudojęs sumišimu, įįus Valstiečių nusiteikimas nė kiek nepasikeitė: Pagalvojęs pridėjo dar:
smuko už klėties, pripuolė prie arklio ir šuoliu pa- buvo vis taip pat nįūrūs ir užsispyrę. Turėjome pra- ~ Visa Lietuva skersai išilgai dejuoja nuo rykš- 
spruko. Kalčiausią Dručkų po kelių minučių triukš- dėti plakimą jUOZas Muleris atsiėmė 60, Antanas Ma či4 ir Plūsta krauju. Gerai, ponas Viktorai, kad supa- 
mingų muštynių parvertė ant žemės ir kojas sukalė Įeckas 100, Kazimieras Šeškus 50 ir t t. žindinai mus su tuo dienoraščiu. Saugokite jį. Kada 
grandine. Liepiau nugabenti į Zarasus, atiduoti į teis- nors jis bus liudininkas ir kaltintojas už mūsų žino
mą, o apie viską pranešiau ispravnikui ir guberna- Gegužės 31 d. nių skriaudas ir kentėjimus.
toriui." Baigę gerti arbatos stiklines, Viktoras Survila ir

— Gražias Velykas pasiruošė ponas taikos tarpi- Pagaliau į Kriaunas atvykome — kariuomenė pės- Dimša atsisveikino. Pasilikęs vienas Mackevičius 
ninkas!—pasišaipė Dimša. čia ir raita, valdžios atstovai ir valsčiaus pareigūnai. Į ilgai vaikščiojo savo kambary iš kampo į kampą,

Velykas, jis rašo: — Įr kas per veidmainiškumas! — piktinosi Mac- Jau buvo galima pastebėti nusižeminimą, atgailą, prisimindamas Viktoro skaitytas taikos tarpininko
„Atsisakius valstiečiams dirbti, nutariau kelis nu- kevičius.— Jis džiaugiasi, kadįjievas po savo sparnu malonės ir pasigailėjimo maldavimą. Tačiau argi ga- dienoraščio vietas. Taip! Iš tų gražiai pono ranka ra- 

bausti, o pirmiausia Justiną Dručkų ir Augustą Vai- priglaudė bažnyčioje jo žmoną ir apsaugojo jos nėr- Įėjome be bausmės paleisti kaltininkus, nugąsdintus šytų lapų prieš akis stoja niūrus to krašto žmonių 
čiūną. Liepiau, kad iš Strėvos rytojaus rytą atsiųstų vus nuo sukrėtimo. Pavyzdingas krikščionis! Vyti vien kitų bausmėmis? Tad saldotų buvo plakami: kančių paveikslas. Jau daug tokių paveikslų prisi- 
kokią dešimtį stiprių burliokų, o pats su žmona iš lauk tokius iš bažnyčios! Justinas Riauckys — 25 rykštes, Justinas Siekas—rinko Mackevičiaus atmintyje ir vaizduotėje. Žemai-
vakaro nuvažiavau į Obelius įsakyti, kad kliučvaitis Viktoras dar vis vartė sąsiuvinio lapus. 10, Feliksas Idas—10, Petras Skvarnavičius — 25, o tija, Lietuvos šiaurė ir pietūs, Vilniaus kraštas ir štai
Svirskis su dviem dešimtininkais parūpintų rykščių — Paveikslo pilnumui norėčiau paskaityti dar Vincas Palivonas turėjo kojas bučiuoti šaltyšiui Sa-rytų Aukštaitija — jungiasi į vieną didžiulį, šiurpų 
ir dvi poras geležinių pančių nusikaltėliams surakin- vieną kitą vietą. Štai kas atsitiko gegužės 28 dieną: baliauskui už asmens įžeidimą. Kitiems dovanojome. Lietuvos žmonių vargo, skurdo, skriaudų ir kentėji- 
ti. Rytojaus rytą pranešė man, kad mano šeimyniniai „Kai šiandien anksti rytą atvykau į Pakrėvę, ulo- Neatvykusiems neva dėl ligos įsakėme atlikti egze- mų vaizdą. To vaizdo vidury ryškiausiai išsiskiria 
kazokai jau atvyko raiti. Kiekvienas turėjo už diržo nų eskadronas telkėsi apie karčiamą, apsuptą pėsti- kuciją valsčiuje. Mackevičiaus vaizduotėje jo geriausiai pažįstamos
arba aule trumpą, tačiau veiksmingą nagaiką. Netru- ninku sargybos grandies. Karčiamoje sėdėjo suim- Papietavome pas Alfredą ir visi išsivažinėjome: Paberžės apylinkės, ypačiai Šilėnų kaimas ir Bagynų
kus atvyko policijos vyresnybė ir priėmė Svirskio tieji. Viskas jau buvo paruošta ir tik laukė manęs majoras Zasas į Troškūnus, Rubaževičius su isprav- dvaras — krauju pažymėtos vietos.
raportą. Vėliau prisistatė ekonomas Jasiukevičius, atvykstant. Pasitaikė čia kunigas iš Ukmergės pavie- nikų ir sekretoriumi į Zarasus, Mykolas Veisenhofas Mackevičius prisimena pereitų metų įvykius, žmo-
tačiau vaito Širvio, šaltyšiaus ir valstiečių dar nebu- to, tad jį prašėm prabilti į nusikaltusius ir patys iš ir aš namo. Liko truputis laiko pasilsėti ir pasivaikš- nes, kažką gretina, svarsto, kažką spėlioja, daro išva-
vo. Jie pavėlavo. Tą pavėlavimą surėdė paties |Jį> e vo eilės kalbėjome: ispravnikas Siesickis, valdininkas .čioti su Zose, Paulina ir Kaze." das — ir didelis . Tyžimas bręsta jo krūtinėje.;IXK
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DAILĖS IR TAUTODAILĖS PARODOJE
Montrealyje 1968 m. kovo 30, balandžio 8 dienomis.

/tęsinys aprašymo iš praeito nr.A

nepriklausoma Lietuva

Relikvijos iš Lietuvos 
atkreipė ypatingą lanky
tojų dėmesį.Ne vienam iš 
jų skruostu nuriedėjo 
skaudi ašara. Žmonių 
spūstyje ne visiems iš 
karto buvo lemta prie jų 
prieiti.

Dr. H. Nagys paskaito
je apibūdino lietuvių liau
dies meną; Lietuvos lau
kų pakelės rūpintojėlį, į 
lino drobę įaustą raštą, 
lietuviško liaudies meno 
savitumą ir pajėgumą.

Visą sekmadienio po
pietę ir kitas dienas lan
kytojų buvo apsčiai, kai 
kurie savo atsilankymus 
pakartojo net po kelis 
kartus. Parodos lankytojų 
buvo iš Toronto, Otavos , 
Cornvalioir JA V, taip pat 
nemažas skaičius anglų 
prancūzų, latvių, lenkų, 
ukrainiečių ir kitų.

Parodoje organizuotai 
apsilankė Aušros Vartų 
šeštadieninės ir aukštes
niųjų kursų mokiniai, va
dovaujami mokytojų Br. 
Lukoševičienės,M. Jony- 
nienės, E. Ališauskienės 
ir kitų,kuriems dr. H. Na- 
gys skyrium plačiau pa
aiškino atskirus objek- 
jektus.

Svečių tarpe parodą ap
lankė Montrealio miesto 
mayoro Drapeau pava
duotojas meno reikalams 
Mr. Lapalme su ponia, 
kuris paliko malonius at
siliepimus ir pažadėjo 
reikiamą paramą vietai 
gauti pasaulinėje parodo- pryzas. B. V. Nagienė'.'.
ię-Expo 68, į kurią nori- "Malonu akiai ir širdžiai,

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r ė a
TEįL: 861- 3032,
vakare - 234- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mažina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrMala „Nepriklausomo* Lietuvos” ndakdją)
Tai.: garažo 366-0500

namg 366-4203

ma dalį parodos perkelti 
ilgesniam laikui.

Svečių tarpe buvo ma
lonu matyti angliškų laik
raščių meno kritiką Mr, 
Peter Bray, kuris lanky
tojų knygoje įrašė: "Vyk
damas į šią parodą, gal
vojau pamatyti truputį 
daugiau mėgėjiškumo ly ~ 
gio. Atvykęs, pamačiau, 
kad daugelis čia esančių 
dalykų yra tinkančių iš
statyti į geriausias pa
saulio galerijas".

Pavarčius lankytojų 
knygą, daugelis įrašų iš
reiškia įdomią lankytojų 
nuomonę. Štai jie: "Maži 
kupstai didelius vežimus 
verčia,gražu,kad mažytė 
šaulių sąjunga padarė to
kį didelį darbą, kurio nie
kas neįstengė padaryti 
per dvidešimt metų". Dr . 
P. Lukoševičius.

"Atėjau, pamačiau ir 
gėrėjausi parodos grožiu 
L.Stankevičius", Montre- 
alio lietuviškojo radijo 
vedėjas, "Garbė ir didelė 
padėka šauliams už su
ruošimą tokios puikios 
lietuvių tautodailės paro
dos, M. Pakulienė". Puiki 
paroda,gaila, kad ji "Ex
po" nebuvo suruošta,A. 
Ališauskas'" "M ūsųMont- 
realio Lietuvių Bendruo
menės gyvenime ši paro
da suspindės kaip tikras 
deimančiukas,Montrealio 
KLB Seimelio Prez.pirm. 
J. Lukošiūnas". "Labai 
puikus pavasario siur- 

Stp.Kęsgaila',' buvęs KLB 
Kr.v-bos pirm. "Ši paro
da geriausias pasirody
mas lietuvių Montrealyj- 
tikrai pozityvus darbas. 
J. V. Viliušiai". "Garbė 
šauliams, suruošusiems 
tokią gražią parodą. A . 
Kavaliūnaitė". "Taip gra
žu, kad nežinau ir ką pa
rašyti. Ačiū visiems, ku
rie tiek daug dirbo. E .
Kardelienė", Lietuvos 
operos solistė. "Seniems 
prisiminti, jauniems su
žinoti, respektas ir didelė 
padėka visiems rengė
jams.P.B."."Paroda pui - 
ki.Perkelkite į "Man and 
his World", Rūta Rudins - 
kaitė"."Ši paroda prime
na lietuvio kūrybingumą, 
kurį dažnai mes patys 
pamirštam.Sveikinu šau
lius šios parodos rengė
jus, kurių darbo ir orgar 
nizacijos dėka ši paroda 
įvyko. Arch. V. Zubas ".

"Mačiau daug gražių, 
praeities prisiminimų, 
kurie niekad iš širdies 
neišdils. Lauraitienė". 
"Mano džiaugsmas, kad 
lietuviai yra tokie darbš
tūs ir turi talentus. Lin
kiu ir toliau nepailsti. 
Mykolas Lukošius". "La
bai graži paroda, skonin
gai sutvarkyta,būtų verta 
pamatyti ir kitoms lietu
vių kolonijoms. J. Never- 
dauskas"."Ši paroda įro
do didelį lietuvio sielos 
kūrybingumą, kuris stai
ga išskleistas mus pačius 
nustebina, nudžiugina ir 
praturtina.J.M. "."Stebė
tinai didelis skaičius iki 
šiol nematytų talentų 
Montrealyj. Sėkmės jiem 
ir garbė rengėjam. V. Zi- 
žys".

Montrealio šauliai įro
dė,kad jie yra visų musų 
priešakyje, kurie neša 
Lietuvą savo širdyse. 

llniueiJal Cleaneti & Tjailo'iJ
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS ___

lot Wellington SI.) Tel. 769-2941

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy 
------- PRESCRIPTIONS -------

Baby needs-Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmėtiąues 
Livraison gratuite 7 jours par semaine - Free delivery 7 days a week 
Naujagimiams reikmenys-Kosmetika-pristatymas visas 7 d. savaitėje

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINI Al

7581 CENTRALE, coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

ony 5

Tel. 525-8971

LO

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P-Q- T. Laurinaitis

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachin®.

BELLAZZI - LAMY.INC- 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. ImSalle
įvairi medžio *tatybinė medžiaga. Dury*, langų rimą* 
|n*uliacija, Ten . Test, Masonite, statybini* popiari*.

Sėkmės 1 Montrealio Sei
melio prezidiumo narys 
Leonas Gureckas". "Šia 
paroda gali drąsiai di
džiuotis. A. Ruzgas". "Su 
šia paroda gera būtų pa
sirodyti svetimtaučiams. 
V.Kačergis". "Šita paro
da liudija,kad lietuvišku
mas ir nepriklausomybės 
troškimas išeivijoje yra 
gyvas ir visų Lietuvinin
kų širdyse dega ir plas- 
nuoja tuo ilgesiui Valio I 
Nepriklausoma Lietuva. 
Anita Jocas".

Tai tik dalis, parodą 
aplankiusių atsiliepimų. 
Tai yra didžiausias atpil
das parodos rengėjams 
už jų įdėtas pastangas .

Gražus parodos sutvar- 
kymas,specialiai padary
ti stovai ir skoningas 
daiktų išdėstymas malo
niai nuteikė kiekvieną 
lankytoją. Šalia jau iški
lusių dailininkų, buvo ir 
naujai pradedantieji, ku
rių darbai taip pat atkrei - 
pė lankytojų d;mesį. Pa
rodoj buvo: R. Bukausko, 
V.Remeikos.A.Vazalins- 
ko, A. Zubienės, O. Šab- 
lauskienės, B. Markuzai- 
tės, R. Piešinos, D. Ane- 
liūnaitės, A. Lymanto į- 
vairūs paveikslai,Ed. Di- 
kaičio portretai ,R. Teku- 
tytės skulptūra, B. Ma- 
laiškienės mozaika, Pr. 
Baltuonio įdomūs skulp
tūros darbai iš medžio 
šaknų, Br.Abromonio me 
džio inkrustacijos ir dro
žiniai, V . Vasiliausko dro
žiniai-vyčiai,koplytėlės , 
J. Šiaučiulio medžio mo
zaika, drožiniai ir kiti 
medžio darbai.

Paukiai atrodė prieki
nis scenos dekoravimas 
trispalvės vėliavos fone 
didelis vytis.Aušros Var
tų Dievo motinos medžio 
mozaika, LKK Savanorių

5 PSL.

Dr. Vinco Kudirkos vardo šeštadieninė mokykla Rosemunte mini Vasario 16-foske 
dienos šventę. Kairėje mokytoja E.Navikėnienė į mokyklą ateina su savo skyriaus 
mokiniais. Viduryje mokyklos vedėja J.Blauzdžiūnienė sako dienai reikalingą kal
bą. Dešinėje mokiniai išpildo programą- deklamuoja eilėraščius,dainuoja, šoka.

Foto P. Adamonio.
ir LK Mindaugo šaulių vė
liavos ir iš Lietuvos gau - 
tų relikvijų stendas .

Gausi Lietuvos gintaro 
dirbinių kolekcija, išdės
tyta specialiuose rėmuo
se po stiklais žavėjo sve
timtaučius ir savus. Gin
taro mozaikos dirbiniai 
švitėjo dabartiniu Lietu
vos menu.

Įvairūs,įvairiaspalviai 
takeliai, juos tos, kaklaraiš
čiai žaidė spalvų ir raštų 
įmantrumu.Ypatingai iš
siskyrė B.Jurkuvienės ir 
p. Balčiūnaitės darbai. 
Daugelis įvairiaraščių 
lovatiesiųstaltiesių dvel
kė mūsų lietuvių moterų 
darbštumu ir meno išra
dingumu. Į rankšluoščius 
įaustas Lietuvos himnas 
kiekvienam lietuviui pri
minė, kuo tu esi.

Gražūs mezginiai, siu
vinėjimai, pagalvėliai, 
staltiesėlės ir kitokį įvai
rūs rankdarbiai kėlė sve
timtaučių moterų nusi
stebėjimą.

Lietuviškos lėlės savo 
originalumu ypatingai 
traukė jaunimą ir kitatau
čius.

Malonu buvo matyti L . 
Palubinskienės origina
lios kaimo staklės,kurio
mis ji pati demonstravo 
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HIGHLAND AUTO BODY 
C al ex Gas Bar

DIRBTUVĖ- GARAŽAS

• Atliekami visu rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Ave. ,L AS AL L E T el. Buss. 366 • 728T 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

M.L. DAIGNE MJLT, 7635 Boul. LaSalle, 
President L A S A L L E, P.Q.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.
PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

J9 18 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat požeminio-METRO stoties/.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

rankšluoščių audimą.
Lietuviškas siūlų ver

pimo ratelis su iš Lietu
vos atvežtu linų pluoštu, 
kiekvieną buvusią "ver- 
pejėlę" draukė dar kartą 
juo pabandyti.

Įdomu buvo matyti ne
priklausomos Lietuvos 
pinigų kolekcijas.Br.Ma
la! škienė s, E. Navikėnie- 
nės, A. Matuzevičiaus ir 
J. Vieraičio.

Nemažesni įdomumą 
kėlė lietuviški ordinai, 
medaliai ir ženklų rinki
nys.

Filatelistų dėmesį 
traukė gausi ir brangi lie
tuviškų pašto ženklų J. 
Juškevičiaus kolekcija, 
taip pat ir Br.Abromonio 
Lietuvos istorijos lapai 
pašto ženkluose.

Muzikus domino Z. La
pino ir V. Zubo padarytos 
kanklės, skudučiai ir 
lumzdeliai.

Gražiai atrodė tauti
niai rūbai šalia išdeko- 
ruotos scenos. Vyno da
rytojus traukė puikiai pa
daryta K.Kiaušo vyno sta
tinaitė ir originalūs gė
rimo puodukai, taurės.

Parodos lankytojų ma
lonumui visą laiką veikė 
puiki sesių šaulių vedama 
užkandinė, kurioje kiek- 

.i ..>• v. . ,a.,. i • 

vienas galėjo, radęs mi
nutę laiko,atsigaivinti ka
vute.

Pavyzdinga parodos 
tarnyba įrodė organizaci
jos pajėgumą ir drausmę.

Bendrai paroda paliko 
gilį ir malonų įspūdį. 
Ypatingai mūsų jaunimui. 
Tuo pačiu buvo parodytas 
lietuvių kūrybinis veidas 
ir pajėgumas kitataučių 
akyse ir mūsų pačių no
ras išlikti savaimingais 
ir gyvais. J. Šiaučiulis .

DLK VYTAUTO KLUBO 
šėrininku susirinkimas Įvy
kęs sekmadieni buvo žymus 
tuo, k?d pirmininkas J. Pet
rulis perdavė pareigas šių 
metų pirmininkui J. Skinkiui, 
kuris nuo gegužės 1 d.tam
pa faktinu klubo pirmininku. 
Susirinkimas galutinai priė
mė valdybos sąstato parei
gų pasiskirstymą, veiklos ir 
financinį pranešimus. Taip 
pat šių metų revizijos aktą.

Susirinkimas nagrinėjo ir 
nutarė ir šiais metais daryti 
priėmimus atvykstantiems 
menininkams iš Lietuvos. 
Įpareigojo valdybą imtis ini
ciatyvos ir reikalui esant į- 
traukti daugiau asmenų pasi 
ruošimo reikalui. Susirinki
mas supažindintas, kad pir
mas toks priėmimas bus Dai
nos ir Muzikos Ansamblio, 
vadovaujančio muziko Son- 
dreckio, kuris turėdamas pro 
gą koncertuoti laive, atvyks 
i Montrealio uostą birželio 
28 d. ir griž atgal 30 dieną 
Ansamblis būsiąs iŠ 30 asme 
nu, kuris pasižadėjęs duoti 
koncertą montrealiečiams lie 
tuviams. Klubas numatęs kon 
certą Plateau salėje, birže
lio 29 d. 3 vai. po pietų ir 
viešą vakarienę Klube 8 vai. 
vakaro. Klubas duos smulkes 
nes informacijas vėliau.

Pr,P-
Jeigu keliatės i JAValstybes, 

apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda j- 
sikurti

JOHN KUTRA®ffi)

911 Wilshire Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galig su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostaMs.kadšis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.t

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio - Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms, 
celėms ir sužadina-naųjų audiniu 
augimą.

Dabar B i o-Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1655 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

tA'S AU IR FAROUOOU 

Lemomis kainomis 
PAIR RO ožius IR J U V E LT RU S .
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T O Kr T O tMt
PARAMA (TORONTO) CREDIT UNION LTD.

1129 Dundas Street W., Toronto 3, Ontario

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- a a
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE ___________

MOKAME
5% už depozitus
5Vz% už šėrus

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

virš trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistorl- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei urna- 

kymus siųst! mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gave musų

KREDITO KOOPERATY
VAS "PARAMA" 

praneša, kad valdyba pa
skutiniame posėdyje nu
tarė nuo 1968 m. liepos 
mėn.l d.pakelti procentus 
už depozitus iki 5% ir už 
ipotekines paskolas(mort 
gičius) 7%. Asmeninėms 
paskoloms procentas pa
liekamas tas pats-7%.

Be to, primename, kad 
čekius rašyti galima tik
tai iš depozitų sąskaitos , 
o iš šėrų sąskaitos rei
kalingas atskiras perve
dimas į depozitus. Tas 
nesudaro jokių sunkumų, 
tiktai reikia pranešti raš
tu ar telefonu, kiek norite 
pervesti iš šėrų sąskai - 
tos į depozitus. Už šėrus 
numatoma išmokėti ne
mažiau 5, 5%. Vedėjas .

DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas Ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duoaime patarimą.
Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

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

Savininkai A. ir S. KALCZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Du piliečiai kalbasi apie 
nepaprastai skubantį lai
ką, apie jų nepastebėtai 
pribrendusį amžių ir apie 
galimybę Tautos Fonde 
įamžinti savo vardą. Jiem 
ypač įdomi vietiniuose 
dienraščiuose paskelbta 
žinia, kad Lietuva buvusi 
nurodyta kaipo šalis, kur 
žmonės gyvena ilgiausiai. 
Ten buvę net priskaičiuo
ta virš 600 lietuvių per
kopusių per šimtinę, savo 
amžiaus metų. Keleivių 
pokalbyje ryškėja ilgesio 
gaida, kad jiedu ne tėvy
nėj,ne savo namuose, bet 
kažkur tolimame krašte 
ir dar požemyje įsirau
susioj susisiekimo prie
monėj .

Jau visai pražilęs, bal
tutis senukas sako,kad jis 
esąs po operacijos, nese
niai išėjęs iš ligoninės . 
Jis turėjęs ten daug laiko 
galvoti, daug ką apmąs - 
tyti. Ten jis ir priėjęs 
prie teigiamos išvados 
apie žmones, dirbančius 
bendram labui. Tuo ge
riau,jeigu visa tai susiję 
su finansiniais užsimoji
mai s, su apčiuopiama ma
terija. Šiame krašte gi 
viskas pagrįsta doleriu. 
Ar koks netikėtas reika
las,ar kokia neganda, vi
sada gera turėti stiprų 
materialų ramstį. O tau
tiečiai prisidėję savo iš - 
tėkliais tokiam kilniam 
tikslui beveik nejus nie
ko, tik užsitarnaus gerą 
vardą.

Antrasis, irgi perėjęs 
nemažesnę žemės kelio-

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

Namų, farmų ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO.
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: Įstaigos LE7- 1708,

Namų CR 9- 6166.

nę,bet nuostabiai juodais 
plaukais bendrakeleivis , 
pripažįsta tos idėjos pui
kumą. Jo nuomone, tai 
esąs vienas iš gražiausių 
idealizmo pavyzdžių. Juk 
nesą nieko gražesnio,kaip 
atsisakius ko nors ver
tingo, bendrom jėgom 
kurti Lietuvos gerovės 
fondą, o jo procentus pa
naudoti lietuvybės išlai
kymui svetimam krašte. 
Jis tikbūkštaująs dėl ne
sklandumų, ar nenumaty
tų posūkių, tokiuose pla
tesnio masto užsimoji
muose. Tas, žinoma, ne 
visuomet priklauso nuo 
mūsų pačių, ar nuo orga
nizatorių. Bet, kad taip 
gali atsitikti, reikia tik 
prisiminti tėvynėje turė
tąjį Geležinį Fondą.Ir au
kojome rodos, ir taupė
me, ir dėjome litą prie 
lito, ir valstybė garanta
vo fondo neliečiamumą, 
bet atėjo raudonieji vagys 
ir susižėrė visą mūsų 
naudą į savo nuplyšusią 
kišenę.O čia, tarsi įsibė-s 
gėjusioje inercijoje, mes 
vėl raginame vieni kitus ,

aukoj ame,duodame, o pa
skatinimui žadame net 
vardo nemirtingumą. Tuo 
tarpu mūsų australiečiai 
broliai, tarsi nepersiim- 
dami laiko tėkmė, jokio 
fondo neturi, lėšų neor
ganizuoja. Tokiu atveju 
gal netiktų sakyti, kad jie 
mažiau turi, kad jie ne
pajėgūs,kad jie nejautrūs 
tėviškės meilei. Jie ten , 
tikriausia turi kitokią 
galvoseną, o gal jie ge
riau prisimena Geležinio 
Fondo likimą.

Grįžtant prie savo kon
tinento, prie savų reika
lų, tautiečiams’nepagai
lint dolerio, augant fon
dui,žilasis keleivis sako
si girdėjęs iš valdybos 
nario kaip jie imsiąs! 
drastiškesnių priemonių. 
Paspartinsią veiklą vesią 
uolesnę kampaniją, ra
ginsią žmones,© paskelb- 
tinom nuotraukom ska
tinsią daugiau aukoti. Kas 
gi nenorėtų matyti viešai 
atspausdintą,savo jauną, 
prieš kelioliką metų fo
tografuotą energija trykš
tantį veidą. Veikimą taip 
išjudinus,plečiant akira
tį,studijų reikalais būsią 
pravartu vienam, kitam 
pareigūnui pasidairyti po 
platesnius horizontus. 
Fondo reikalais pava
žiuoti į daug ekonomiš
kiau besitvarkančią Eu
ropą, kaip jis pats kartą 
buvo padaręs. Ten prisi
rinkus naujų idėjų, iš jų 
pasimokinus, aplankius 
Vasario 16 gimnaziją, su 
dviguba energija bus vi
sai kitas akstinas tęsti 
pasišventimo ir kantry
bės reikalaujantį, visuo
meninį darbą.

S. Pranckūnas .
ATLANTIC RESTORANO 
savininkas J. Valatka, po 
didesnės operacijos, 
sparčiai sveiksta ligoni
nėj ir tikisi neužilgo grįž
ti į namus.Valgykloj, kiek 
galėdami, jį pavaduoja 
žentas Totoraitis ir dukra 
PASKELBTAS STREIKAS

Viena iš didesnių įmo
nių Massey-Ferguson,kur 
nemažai dirba ir lietu-

ZIGMUI IR BENIUI 
JACKAMS 

įsikėlus į naują erdvų ir 
gražų nuosavą namą bi
čiuliai suruošė jiem Ve
lykų savaitgalį staigme- 
ną-įkurtuves.

Naujus šeimininkus 
svečių vardu šiltai ir vy
kusiai sveikino D. Ren- 
kauskas ir su I. Adomavi
čiene įteikė dovaną.

Ponai Jackai šiuo metu 
išgyvena didelį šeimos 
džiaugsmą,nes savo tarei 
pe turi vos prieš keletą 
dienų iš Lietuvos atvyku
sį brolį. Dalyviai nepa
miršo šio užjūrio brolio- 
jautriu žodžiu jį pasvei
kino ir apdovanojo.

Įkurtuvėse be svečių 
dalyvavo ir kiti p. Jackų 
broliai ir giminės,atvykę 
iš Sudburio, Čikagos ir 
Klevelando.

Jackų šeima jau dauge
lį metų Toronte sėkmin
gai verčiasi namų staty
bom bei sklypų paruoši
mu statyboms. la.

ST.CATHARINES
ST. CATHARINES APYL. 
ribose gyvenantiems lie
tuviams pranešama, kad 
rinkimai į KLB-nės Kraš
to Tarybą įvyks vienuo
lyno patalpose, 75 Rolls 
Avė. , gegužės mėn. 12 d . 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų. Sąrašai jau yra 
iškabinti rinkimų būsti
nės vietoje. Jie buvo su
daryti vieno asmens, pa
sinaudojant senais sąra
šais ir telefonų knyga, to
dėl trūksta kelių vardų ir 
adresų, net gali pasitai
kinti neįrašyta kuri nors 
pavardė. Prašoma visų 
tautiečių, pasitikrinus 
sąrašus, patikslinimus 
pranešti šiuo adresu: J . 
Girevičius,99 Grass Avė., 
St. Catharines, ar pa
skambinti telefonu 685- 
5502. Už informacijas iš 
anksto nuoširdus ačiū.

Rinkiminė Komisija.

Vertingiausia dovana 
slysti į

LIETUVĄ 
DOVANŲ 

PAŽYMĖJIMAI
PILNAI GARANTUOTI 

yra vertingiausia dovana ir daug 
geriau negu įpakuotos dovanos. Ir 
jūsų giminės tai gales patvirtinti.

TIKTAI DOVANU PAŽYMĖJIMAI 
Įgalins jūsų gimines nusipirkti vi
sa, ko norės — maisto, drabužiu, 
medžiagų, avalinės ir daug, daug 
kitų dalykų — amerikietiškų, V aka 
rų europietiškų bei vietinių gami
nių specialiose Vneshposyltorg 
dolerinėse krautuvėse. Jūsų gimi
nes apie tai patvirtins.
TIKTAI DOVANU PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines pirkti viską 
laisviausiai specialiai žemomis 
dolerio kainomis ir tai jūsų gimi
nės galės patvirtinti.
NĖRA PRIDEDAMO MOKESČIO 

už patarnavima nei siuntėjui ir nei 
gavėjui.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite per

INTERTRADE
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
Prarykite neapmokamo 

katalogo.

LONDON, Ont
DIDELĖS PABALTIEČIŲ 

IŠKILMĖS
Pabaltiečių ateiviai,su

sispietę į pabaltiečių fe
deracijos Londono sky
rių,gegužės 11 dieną Lon
done rengia didžiules iš
kilmes ir bendrai minės 
Pabaltijo valstybių 50- 
ties metų nepriklausomyr 
bių atstatymo-auksinį ju
biliejų.

Iškilmės bus pradėtos 
Londono šv.Petro bazili
koje, kur šv.mišias cele- 
bruos Jo Eks.vyskupas 
V. Brizgys. Pakviestas 
Londono vyskupas ir dau
gelis dvasiškių.Iškilmės- 
na pakviesti Ontario pro
vincijos ministeris pir - 
mininkas, parlamento 
atstovai, Londono miesto 
burmistras ir tarybos bei 
kiti aukšti visuomenės 
atstovai.

Iškilmėse dalyvaus 
aukštieji lietuviškos vi
suomenės atstovai, kaip 
Vliko p-kas .diplomatinės 
ir konsuliarinės tarnybos 
nariai, KLB pirm, ir na - 
rial.

Iš bazilikos ir visi sve
čiai bei pabaltiečiai susi
telks prie paminklo Vic
toria parke, kuris malo
niu sutapimu yra šalia 
bazilikos. Prie paminklo 
bus pasakytos atitinka
mos kalbos ir padėti vai
nikai aukoms už laisvę 
pagerbti ir atminti.

Po to visi rinksis į Cen
tennial Hall (salę), kur 
bus svečių priėmimas ir 
Baltijos tautų nepriklau
somybių paminėjimas . 
Pagrindiniu kalbėtoju su
tiko būti buvęs Kanados 
min.pirm. John Diefenba- 
keris,kuris yra pavergtų 
tautų užtarėjas ir prieš 
keletą metų Jungtinių 
Tautų sesijoje priminęs 
visam pasauliui- paverg
tas Pabaltijo tautas ir su
griautas Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybes.

Minėjimui pasibaigus , 
bus didžiulis Pabaltiečių 
menininkų koncertas :lat- 
viai ir estai duos solistų, 
o lietuviai Toronto "Var
po" chorą ir Hamiltono 
"Gyvataro" ir Londono 
"Baltijos" tautinių šokių 
grupės.

Dar prieš koncertą at
skiroj to paties Centen
nial Hall pastato salėje 
bus svečiam pagerbti iš
kilmingi pietūs. Kad pie
tuose ir visose iškilmėse, 
gausiau dalyvautų angliš
koji visuomenė, gautas 
pelnas skiriama polio li
ga sergantiems vaikams - 
Crippled Children's So- 
ciety-organizacijos Lon
dono skyriui.

Vakare žemutinėje bus 
didžiulis-pramoginis šo
kių vakaras, kuriame taip 
pat bus atskira progra
ma.

Londono lietuviai su 
dideliu susidomėjimu 
laukia šių Pabaltiečių iš
kilmių. L. E~tas ■

Į The RED CROSS is Į
PEOPLE LIKE YOU 

HELPING PEOPLE LIKE YOU

OTTAWA
IŠKILMĖS OTTAWOJE

Gegužės mėn. 12 dieną 
12 vai. Arkivyskupo Ka
tedroje lietuviškos pa
maldos.Kun.dr.V.Skilan- 
džiūnas atnašaus šv. mi
šias ir pasakys šiai die
nai pritaikintą pamokslą.

1 vai. Arkivyskupijos 
Rūmų salėje dailininkių- 
S.Kvietienės (Toronto), O. 
Sablausienės(Montrealis), 
A. Tamošaitienė s (Kings- 
tonas) ir A. Zubienės 
(Montrealis) -darbų paro
da. Dr. H. Nagys atidaro 
parodą kalba "Apie meną 
ir menininkes".

Motinos Dienos minėji
mas. Mūsų mažiausieji , 
paruošti Z.Balsevičienės 
pagerbs Mamytę dailiu 
žodeliu ir pirmomis dar
želio gėlėmis.

Dr.J.Rimšaitė kalbės: 
"Apie atominio amžiaus 
motiną".N. Scepanavičiū- 
tės vadovaujamas jauni
mas pašoks tautinių šo
kių.

Užbaigoje bendra kavu
tė.

Tą pačią gegužės 12 die
ną renkame atstovus į K 
LB Tarybą.

Dr. Marija Ramūnienė 

CALGARY, AL 
ALBERTOS CALGARIO 

APYLINKĖS 
rinkimų komisija,pasirė- 
mus Vyriausios Rinkimų 
Komisijos aplinkraščiu 
Nr. 2, skelbia sekančią 
rinkimų KLB Krašto Ta
rybą tvarką: Calgario 
miestas dalinamas į 2 
apylinkes, pietų ir šiau
rės: apylinkių ribas ski
ria 8 Avė. Rinkimai įvyks 
gegužės mėn.12 dieną nuo 
9 vai.ryto iki 9 vai. vaka
ro. Visus balsuotojus 
apyl. rinkimų komisijos 
nariai lankys namie su 
slaptam balsavimui pa
ruošta dėže.

Tad visi lietuviai daly
vaukime balsavimuose ir 
atlikime savo lietuvišką 
pareigą!

KLB Calgario Apylin
kės rinkimų komisija.

SUDBURY, ONT.
KLB SUDBURIO A PYL, 
Rinkiminė Komisija pra
neša,kad rinkimai į PLB 
Kanados Krašto Tarybą 
Sudburyje vyksta gegužės 
mėn.l2d.nuo 9 vai. iki 13 
vai. , Kristaus Karaliaus

SIMCOE, Ont
DIDELĖ ŠEIMOS ŠVENTĖ

Ponai M. V. Miceikos 
per Velykas atšventė sa
vo 25 metų vedybinę su
kaktį ir ta proga susilau
kė gausių svečių, kaimy
nų bei draugų iš Londo“- 
no, Toronto, St. Cathari
nes, Hamiltono, Čikagos 
ir 1.1.

Po iškilmingos pra
džios-jubiliatus sveikino 
visa eilė kalbėtojų: kun. 
dr. Gutauskas, A.Rinkū- 
nas, dr. B. Povilaitis, p. 
Štuopis, p. Lukoševičius , 
p. Miceika iš Čikagos, p. 
Ignaitis, p-lė Rinkūnaitė 
ir kiti ir gale sūnus stu
dentas, Vladas Miceika 
irgi pasakė gražią padė
kos kalbą.

Visi kalbėtojai iškėlė 
pp.Miceikos didelį lietu
viškumą, jų nepailstamą 
veiklą lietuvybei nuo stu
dijų laikų iki šių dienų . 
Pats dabartinis ūkio sto
vis rodo šios šeimos su
manumą ir darbštumą: 
pp. Miceikos įsigijo pra
džioje seną apleistą ūkį , 
o dabar tas ūkis yra vie
nas naujausių ir gražiau
sių visame šiame krašte. 
Gyvenamas namas gali 
savo moderniškumu lenk
tyniauti su puikiais mies
tų namais.Tas viskas dar 
savaime aišku, kelia ir 
lietuvio vardą.

Vaišės užsitęsė gero
kai į naktį, bet jos buvo 
retai gražios, jaukios ir 
lietuviškos. Kalbos neil
gos,bet gyvos, paįvairin
tos lietuvišku humoru, 
lietuviškom aktualijom. 
Koncertinę dalį išpildė 
pp. Paulioniai iš St. Ca
tharines dideliu pasise
kimu ir turėjo kai kurias 
dainas pakartoti.

Jubiliatai buvo apdova
noti gausiom dovanom, o 
kaimyno p. Bačėno-dide- 
lėmis puokštėmis gra
žiausių gėlių.

Visą programą gyvai ir 
įdomiai tvarkė S. Šetkus 
iš St. Catharines ir p. Ig
naitis iš Rodney. Kor.

WINDSOR, Ont 
KLB WINDSORC APYLIN- 
kės Valdyba praneša, kad 
Wincisore rinkimai į KLB 
Krašto Tarybą įvyks gegu
žės mėnesio 12 dieną,808 
Marion Avenue-Parapijos 
salėje nuo 9 valandos ry
to iki 5 valandos vakaro,

bažnyčioje (kur laikomos 
lietuviškos pamaldos) 68 
Hospital Cr. , Sudbury.

Nuo 13 vai. iki 21 vai. 
balsavimo būstinė perke

liama ir balsavimai vyks
ta pp. Jašiūnų rezidenci
joj, 420 White Ave. .Sud
bury. J. Remeikis ,

Rinkimų Kom. p-kas

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.
Prenum-rata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

vių, nesusitarus dėl di
desnio atlyginimo, darbi
ninkai įšėjo į streiką. U- 
nijai reikalaujant suly
ginti atlyginimą su Ame
rikos uždarbiu, fabriko 
vadovybė sakosi visai iš- 
sikelsianti iš Kanados į 
Ameriką. Tokiu atveju 
Toronto ir Brantford že
mės ūkio mašinas gami
nančiuose fabrikuose lik
tų apie 6000 bedarb'.’i. ję

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

AR ŽINOTE Kį\ RAŠO

K E L El VIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

K EI EI V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
iiepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5=00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,.kai
ria $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

Ps.D.R.M.N.Pt


1968 m. gegužės 1 d. Nr. 18/1094/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

hami Alton
Geriausia taupyti i* skolintis tik Hamiltono listuvių 

Kredito Kooperatyve "TALKA" 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9 JO—5 v.p.p. 
Tre& 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
Sešt. 9—1 v.p.p.

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

CHORISTŲ PAAIŠKINIMAS DĖL CHORO KRIZĖS
Po to, kai pasirodė 

spaudoj Hamiltono lietu
vių organizacijų vadovų 
viešas pareiškimas, esa
me priversti paaiškinti 
priežastis ir įvykius, dėl 
kurių įvyko parapijos 
choro krizė.

Hamiltono parapijos 
choras egzistavo daugelį 
metų.Neviskas buvo ro
žėmis klota: turėta įvai
rių nesusipratimų, tačiau 
vis kaipnors buvo užglos
tyta - dėl šventos ramy
bės.

Bet štai 1967 m. anksty
vą pavasarį, kai choras 
ruošėsi savo metiniam 
koncertui-baliui(bal. 8d.) 
Hamiltonas buvo užsuk
tas parapijos klebono 30 
m. kunigystės jubiliejui 
švęsti (birž. 10 d.). Kovo 
24 d. choro v-bos pirmi
ninkui buvo pranešta, kad 
choras kviečiamas išpil
dyti meninę programą to 
jubiliejaus proga,ir sąly
gos : kiekvienas choristas 
turi sumokėti po $ 12.50 
už įėjimą. Choristai pa
našiom progom pasirody
mams turi repetuoti po 
du-tris kartus savaitėje. 
Sužinoję šias sąlygas,en
tuziazmo neparodė, nes 
sąlygos buvo per staigios 
ir chorui neįprastos. At
sakymas turėjo būti duo
tas tuojau pat. Po poros 
dienų buvo praųešta, kad 
choras nereikalingas.Čia 
ir prasidėjo mūsų choro 
krizė.

Vėliau klebono buvopa- 
sakyta dviem choro v-bos 
nariams, kad jis dabar 
duosiąs žingsnį atgal, o 
rudenį -du pirmyn,kad pa
liks tik po kelis žmones 
iš kiekvieno balso. Kodėl 
būtent žingsnis atgal ? 
Mat,choras dar buvo rei
kalingas giedoti per iškil
mingas mišias. Choras 
giedojo, bet pasmerkimo 
neišpirko.

1967 m. gegužės 7 d. 
buvo choro v-bos ir chor
vedžio A .Paulionio posė - 
dis,ir nutarta "dėl šven
tos ramybės" neinfor
muoti choro apie rudens 
grėsmę jau vien dėl to, 
kad choras neišsiskirsty

Aukšti nuošimčiai nt indėlius 
Pritinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskola draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

tų dar prieš jubiliejų.
Po vasaros atostogų, 

paprastai choro v-ba su- 
skambidavo choristams , 
kada pradedam dirbti, bet 
šį kartą klebonas pa
skambino v-bos pirmi
ninkui, kad jis pats su
kvies choristus .

Kaip hamiltoniečiai ži
no, spalio 1 d. buvo pasa
kyta pamoksle, kad dėl 
naujos liturgijos choras 
giedos tiktai giesmes ir 
ne kiekvieną sekmadienį • 
Buvo pabrėžta, kad cho
ras yra parapijos ir bus 
tik bažnytinis. Galima iš
siversti ir be valdybos. 
Taip per pamokslus vis 
buvo liečiamas 3-4 sek
madienius iš eilės ir vė
liau vis su pataisom, kad 
pagal "reikalą" bus gali
ma pasimokinti- ir vieną 
kitą dainą. Choristai pa
matė tame visišką nesi
skaitymą su jais, kaip 
su žmonėmis, paneigiant 
bet kokias teises turėti 
net savo valdybą.

Tada spalio 13 d. buvo 
sušauktas privačiai visų 
choristų susirinkimas, 
kuriame nutarta pasiųsti 
du valdybos narius pas 
kleboną ir prašyti senų 
choro teisių: turėti savo 
valdybą (kuri buvo renka
ma kas metai), giedoti 
bažnyčioj ir patarnauti 
lietuviškai visuomenei 
dainomis. Deja, siųstieji 
valdybos nariai nebuvo 
priimti.

Spalio 27 d. vėl buvo 
sušauktas visų choristų 
susirinkimas. Atsirado 
jau abejojančių ir netu
rinčių drąsos į susirinki
mą ateiti (nes buvo tele
fonais pasisakoma prieš 
tokius susirinkimus), bet 
vis dėlto susirinkimas 
įvyko.

Aiškiai buvo matyti,kad 
tolimesnė choro veikla 
neįmanoma, todėl choro 
valdyba atsistatydino, o 
choro kasos likučius da
lyvavusių choristų nuta
rimu išdalinti 5-iom Ha
miltono organizacijoms , 
būtent: sportininkų org., 
ateitininkų org., tautinių 
šokių grupei Gyvataras ,

SVARBUS ĮVYKIS HAMILTONO LIETUVIŲ KOLONIJOJE.
VISI VYKSTAME Į ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ RENGIAMĄ

DAINUOJANČIOS ŽYMANTU ŠEIMOS
KONCERT

GEGUŽĖS 4 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL.( VAKARO 
JAUNIMO CENTRE, 48 Dundurn St. No.

Koncerto pradžia - punktualiai- 7:30 valandą vakaro.
SALĖ atidaryta nuo 6-tos valandos vakaro.
BILIETAI - $ 2.50, gimnazistams-studentams- $ 1.00, pradžios mokyk-: 

los mokiniams ir jos nelankantiems - dovanai.
Po koncerto tradiciniai KARTŪNO BALIAUS šokiaiai.
Gražios kartūnų suknelės PREMIJUOJAMOS.
BENNI FERRI orkestras. UŽKANDŽIAI, BARAS, LOTERIJA.
KVIEČIAME VISUS PAREMTI HAMILTONO JAUNIMO VEIKLĄ.

V aldyba.

Dainuojančios Žymantų šeimos koncertas rengiamas Ateitininkų sendraugių į- 
vyksta šį šeštadienį, gegužės 4 dieną, 7:30 valandą vakaro Jaunimo Centre. 
Spaudoje apie šios dainuojančios šeimos koncertus atsiliepimai gražūs, todėl 
šiuo artėjančiu koncertu susidomėjimas gana dideliš. Svečių laukiama ir iš to
limesnių vietovių. Po koncerto įvyksta tradiciniai kartūno baliaus šokiai. 
Gražiausios kartūno suknelės premijuojamos. Rengėjai kviečia visus atsilan
kyti ir tuo pačiu paremti jaunimo veiklą. Taip pat po koncerto įvyks jaunimo 
šokiai parapijos salėje. Jaunimas laukia ir gi svečių iš Toronto, Klevelando, 
Ročesterio ir kitų vietovių. Į šiuos šokius įėjimas tik vienas doleris, daly
vavusiems dainuojančios Žymantų šeimos koncerte bilietas lieka tas patsM.P.

skautų org. ir vaidintojų 
grupei Aukuras. Pinigai 
buvo išdalinti ir mielai 
priimti, tik "dėl šventos 
ramybės" buvo tada iš
vengta "pakvitavimo" per 
spaudą.

Atsiradus choristų,ku
rie sutiko su esamom są
lygom, arba dėl tam tikrų 
aplinkybių "turėjo"giedot 
šiandien jie-"bal tieji',' tie 
gi, kurie laikosi savo ir 
choro principų, padaryti 
'juodieji? Negana to, vie
naip sakoma per bažny
čią ar viešumoj .- kviečia
mi grįžti visi, -kitaip per 

privačius susitikimus, 
telefonus, įveliant net 
choristų šeimas.Ir už ką? 
Ar todėl,kad kai kurie net 
po 20 metų kantriai ne
šėm tą dainos ir giesmės 
puoselėjimo naštą?

Per choro krizę buvo 
bandyta rasti išeitį-cho- 
rą atgaivinti, bet viskas 
veltui. Gruodžio 19 d. bu
vom sušaukti visi: ir bal
tieji ir juodieji. Be chor
vedžio turėjo būtį ir cho
ro globėjas. Deja, pasta
rasis nepasirodė: "užim
tas".

Taigi čia ir visa, bent 

lalinai,parap. choro tra
gediją,kuri vyniojasi į ka
muolį vis didyn ir didyn, 
pirma susukdama neapy
kanta choristus, vėliau 
parapiją,dabar organiza
cijas.Kas bus toliau?...

Hamiltoniečiai, kurie 
dirba organizacijose, ge
rai žino, kokios būtų pa
sekmės, jei bandytum ne
pritarti šiai politikai.

Paleistas gandas .-suki
lo prieš kunigą,prieš baž
nyčią,prieš Dievą. Oi ne, 
Mes kaip hamiltoniečiai 
ir buvę choristai žinome 
ir su širdgėla stebime,

TIK PER ANGLIJA...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3)4 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškcm kostiumui, 
3)4 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, Ivyri&i nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių— $75.00.

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)4 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras Šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriŠkas nailoninis lietpaltis 
— $75.00. ,

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skcrelė $4.00, nailoninis 
itališkas lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. Musų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siunti
niai yra siučiami šeimai.

Atstovai: A. Rusinsiąs, 167 College St, Apt. 2, Sudbtiry, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto ft, Ont.

kad visas, o visas lietu
viškas veikimas Hamil
tone yra lenkiamas vieno 
asmens kulto garbinimui. 
Mes pasiilgstam tikros ir 
nuoširdžios parapijos ir 
kad be parapijos pastatų 
ir salių mums reikia dau
giau dvasinių vertybių ii 
pagarbos kiekvienam tau
tiečiui,reikia objektyvios 
tiesos ir krikščioniškos 
meilės.

Šis paaišldnimas spaus
dinamas atsiklausus bu
vusių choristų.

Buvę choristai.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
KLB Hamiltono apylin

kės valdyba rengia Moti
nos Dienos minėjimą ge
gužės mėn. 12 d. Iš ryto 11 
vai. Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje bus atlai
kytos pamaldos.

4 val.p.p. Jaunimo Cen
tro salėj įvyks oficialioji 
minėjimo dalis: Motinų 
pagerbimas, įdomi pa
skaita aktorės E. Kuda
bienės ir graži meninė 
programa, kurią paruoš 
vyskupo M. Valančiaus 
šeštadieninė mokykla.

Kviečiame Hamiltono 
ir apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti ir pa
gerbti mūsų visų Moti
nas.

KLB Hamiltono Apyl. 
Valdyba.

HAMILTONO MEDŽIOTO 
JŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ klu
bo metinis narių susirin

kimas šaukiamas gegužės 
5 d. 3 vai. po pietų para
pijos salėje. Bus duota 
metinė apyskaita, renka 
ma nauja valdyba, revi
zijos komisija ir svars
tomi klubo ateities reika- 
lai-veikla. Kviečia visus 
klubo narius susirinkime 
dalyvauti Valdyba.

RINKIMAI Į KLBKRAŠTO 
TARYBĄ

Į KLB Krašto Tarybos 
VII - tą sesiją, rinkimus 
praves Hamiltone KLB 
Hamiltono apylinkės val
dyba. Rinkimai įvyks ge
gužės mėn. 12 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Maloniai kviečiame vi
sus Hamiltono lietuvius 
gausiai rinldmuos e daly
vauti ir balsuoti už savo 
pasirinktus kandidatus. 
Jūsų poros minučių paau
kotas laikas, įgalins iš
rinktus asmenis darbuo
tis dėl mūsų pavergtos 
Tėvynės išlaisvinimo. 
Balsuokime visi ir atli
kime savo lietuvišką pa
reigą.

KLB Hamiltono Apyl.
Valdyba

GRAŽIOS PAGERBTUVĖS 
Zosei ir Juozui Rickams ju 
vedybų 15-kos metu sukak
ties proga. Šį netikėtinumą 
solenizantams teko sutikti 
pp. Jonikaičių erdviose pa
talpose, j u artimųjų iniciaty 
va.

KAIP DAROMAS ŠIRDIES PERSODINI
MAS /atkelta iš 2-ro psl./
bei darnumo. Tai pasiekiama tik nuosekliu 
ir intensyviu darbu. Praslinkus vienam mė
nesiui po pirmo širdies persodinimo tokios 
operacijos buvo padarytos dar keturiems li
goniams (dar viena — Afrikoje ir trys — 
JAV). Šios operacijos rodo, kad chirurgai 
sėkmingai įveikė visus sunkumus ir iškovo
jo didelę pergalę. Už tai juos reikia sveikin
ti ir kartu su jais džiaugtis.

Kokie širdies persodinimo technikos pa
grindiniai principai? Paruošiamos dvi opera
cinės. Vienoje guli lavonas, o antroje — li
gonis, kuriam bus sodinama širdis. Chirur
gai pradeda operaciją neseniai mirusio žmo
gaus širdies išėmimu. Prie lavono krauja
gyslių prijungiamas dirbtinės kraujo apyta
kos aparatas, kuris pradeda varinėti kraują 
po jo kūną. Atvėrę krūtinės ląstą, chirurgai 
apžiūri širdį. Jei ji sveika, jie praneša, kad 
širdis persodinimui tinka. Gavusi pranešimą, 
kita chirurgų grupė antroje operacinėje 
ruošia ligonį operacijai. Prie jo kūno prijun
gia dirbtinės kraujo apytakos aparatą. Atvė

rę krūtinės ląstą, specialiais spaustukais per
spaudę į širdį ateinančias ir iš jos išeinan
čias kraujagysles, chirurgai išpjauna ligos 
pakenktą širdį. Tuo pat metu pirmojoje ope
racinėje esantieji chirurgai išplauna lavono 
širdį ir į jos kraujagysles įstato specialius 
vamzdelius, per kuriuos ima specialia pom
pa varinėti kraują širdies gyvybei palaikyti. 
Si širdis su pompa ir vamzdeliais pernešama 
į antrąją operacinę, įstatoma į ligonio krū
tinės ląstą ir prisiuvama prie ligonio krauja
gyslių— aortos, plaučių arterijos, dalies de
šiniojo ir kairiojo prieširdžio. Tada iš dono
ro širdies ištraukiami Vamzdeliai, nuo ligo
nio kraujagyslių nuimami spaustukai, širdis 
prisipildo kraujo ir pati arba padedama 
elektros impulso pradeda plakti. Atjungus 
nuo ligonio dirbtinės kraujo apytakos apa
ratą, krūtinės ląsta užsiuvama. Operacija 
trunka 4,5—5 valandas. Ji vyksta ligonį ir 
donoro širdį atšaldžius ligi 25°C. Operacijos 
metu ir po jos labai kruopščiai sekama ligo
nio būklė: registruojamos smegenų, širdies 
biosrovės, arterinis, veninis kraujospūdis, 
tiriama kraujo dujų sudėtis, kraujo šarmų- 
rūgščių pusiausvyra ir kt.

Pirmosios chirurgų operacijos, persodi
nant širdį, parodė, kad persodinta širdis gali 
gerai funkcionuoti. Juk pirmas prof. Ber; 

nardo ligonis Vaškanskis išgyveno 18 dienų 
ir mirė nuo plaučių uždegimo, o jo antrasis 
ligonis — Blaibergas — gyvena ir gerai jau
čiasi. Visi privalome gerai žinoti, kad šių 
sunkių naujų širdies operacijų pirmieji 
žingsniai nelengvi. Prof. Bernardas yra opti 
mistiškai nusiteikęs ir tvirtina, kad šiuo me
tu su persodintomis širdimis gyvens 60 proc. 
operuotų ligonių, o vėliau dar daugiau. Per
sodindami širdį, chirurgai susiduria su dviem 
klausimais: operacijos technika, kuri, gali
ma sakyti, jau išspręsta, ir audinių nesuta
pimo reakcijos problema, kuri sprendžiama, 
bet joje dar daug nežinomųjų. Gerai žinoma, 
kad to paties žmogaus ir dvynių persodinti 
audiniai bei organai gerai prigyja. Tačiau 
visai kitaip būna, persodinus skirtingų žmo
nių audinius ar organus. Organizmui būdin
ga visa, kas svetima, atmesti. O juk kartais 
organo persodinimas yra vienintelė priemo
nė gyvybei išgelbėti. Ilgai atrodė, kad šis 
organizmo audinių nesuderinamumo barje
ras neįveikiamas, tačiau įžymus čekų moks
lininkas Hašekas, tarybinis mokslininkas 
Demichovas, anglas Medavaras savo darbais 
įrodė, kad audinių nesuderinamumo barjerą 
galima įveikti ir jau gavo pirmus teigiamus 
rezultatus. Mokslininkai tikisi, kad greit bus 
galima įvairiomis priemonėmis nuslopinti 

imunitetą prieš atskirus persodintus orga
nus. Tada bus išspręsta organų persodinimo 
problema. Tačiau šiuo metu imunologų, bio
logų, genetikų, eksperimentatorių ir chemi
kų dar laukia dideli darbai. Persodindami 
inkstus, širdis, chirurgai jau pasinaudojo 
pirmais imunologų laimėjimais: imunodepre- 
šinėmis cheminėmis medžiagomis, rentgeno 
spinduliais. Imunologai ieško dar veiksmin
gesnių priemonių audinių nesutapimo imu
ninėms reakcijoms įveikti ir, reikia manyti, 
ilgai netrukę, jas suras.

Pastaruoju metu spaudoje įvairiai, kar
tais net neigiamai,. pasisakoma dėl pirmųjų 
širdies persodinimų. Tačiau juk kiekviena 
naujovė medicinos istorijoje sukeldavo įvai
rias nuomones. Žymiausias prancūzų chirur
gas Velpo XVIII a. pabaigoje tvirtino: 
„Skausmas ir chirurgo peilis yra neatskiria
mi dalykai. Padaryti operaciją neskausmin
gą yra tik svajonė, kuri niekada nebus įgy
vendinta." Atradus narkozines medžiagas, 
sukūrus narkozės aparatus, nuskausminimas 
tapo kasdienine chirurgų priemone.

Žymus rusų chirurgas Pirogovas XIX a. 
pabaigoje teigė, kad dėl daugybės kylančių 
komplikacijų kraujas ligoniams niekada ne
bus perpilamas. Tačiau, atradus kraujo gru
pes, kraujo perpylimas tapo labai veiksminę 

ga gydymo priemone. Reikia manyti, kad 
ir organų persodinimas ilgainiui taps kas
dienine chirurgine operacija. Juk šiuo metu 
pasaulyje jau persodinti inkstai 1000 bevil
tiškų ligonių, iš kurių 700 gyvena. Be to, 
spaudoje jau buvo skelbta apie kojos, dalies 
žarnyno, kasos, net kepenų persodinimus. 
Bet dar kasdien žūva tūkstančiai žmonių, 
kuriuos išgelbėti gali tik vienas ar kitas pa
keistas organas. .

Pirmieji širdies persodinimai viso pasaulio 
mokslininkus paskatino dar su didesniu en
tuziazmu tyrinėti žmogaus organizmo paslap
tis, ieškoti dar nežinomų dėsnių. Pirmieji 
žingsniai, tikriausiai, neatneš laukiamų re
zultatų, sukels nemaža nusivylimų, bet -me
dikai, spręsdami šias sunkias problemas, tu
rėtų vadovautis vieno žymaus universiteto 
darbuotojų šūkiu: „Dirbkite, kurkite ir sva
jokite, neskubėdami gauti gerų praktinių re
zultatų, Ne jūs, tai kiti po jūsų tai pasieks."

Tas gražus entuziazmas, tas nuolatinis 
žmogaus ėjimas pažangos keliu tikrai suma
žins žmogaus kančias, prailgins jo gyveni
mą, praturtins žmoniją materialinėmis ir 
dvasinėmis gėrybėmis. "M. Ir G'.'
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AUŠROS VARTŲ

PARAPIJOS CHORO

Programoje:
• SOLISTAS A. KEBLYS 
•VYRŲ OKTETAS

MOVT1REAL
A. V. CHORO METINIS 

PARENGIMAS 
šeštadienį,7.30vai. , vak. 
Kadangi AV choras auko
ja parapijai ir kolonijai 
maždaug apie 6 valandas 
darbo per savaitę, tai at
sidėkodami jiems turėtu
me jiems padėti mažiau
siai 2 vai. .uždarbiu vie
ną kartą į metus. Jeigu 
būtų žmonių, kurie negali 
dalyvauti-malonėkite pri
sidėti savo pinigine auka 
ar dovana loterijai. Rem
kime visi.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

sekmadienį ruošiamas 
Aukšt. Lith. Kursų. Jis 
įvyksta 5 va. popiet: mi 
šios,toliau programa sa
lėje su įdomia paskaita ir 
jaunimo programa. Daly
vaukime.

• Verdunietis J. Manstavl- 
čius serga ir sveikata tiria 
ir gydosi ligoninėje .
—

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdupi

Pirmadienį ir 2-4,7-9 p.m. 
[ ketvirtadienį

antradienį 2 • 4 p. m. 
penktadienį 2 - 4; 7 - 9 p. m.

tretiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175; namų 366 - 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

1396 St Catherine St W. 
Suite 419, tel. UN 6*8235

Namų teL: MU 1-2051 *

ORGANIZUOJAMA EKS
KURSIJA Į TORONTĄ 

Birželio 22-23 dd. To
ronte įvyksta Kanadoje 
esančių šaulių kuopų su
sipažinimo suvažiavi
mas,kurį rengia Toronto 
VI. Putvio šaulių kuopa. Į 
suvažiavimą tikimasi at
vyks ir iš JAV artimesni 
šaulių daliniai.

LK Mindaugo kuopos 
valdyba į suvažiavimą 
organizuoja ekskursiją 
autobusu.Kuopos valdyba 
praneša ir kviečia visus 
kuopos narius ekskursi
joje dalyvauti ir kaip ga
lima greičiau savo suti
kimą pranešti kuopos 
pirm.Ig. Petrauskui arba 
sekretoriui A.Mylei.Eks
kursijoje gali dalyvauti ir 
ne šauliai.Detali suvažia
vimo programa ir eks
kursijos detalės bus pa
skelbta vėliau.

Kuopos Valdyba. 
"BALTIJOS" 
STOVYKLAVIETĖ 

gavo $100 paramos iš Ka
nados Lietuvių Fondo.Di- 
delis dėkui už pagalbą 
bendruomeninei stovykla
vietei, kokią, tur būt, tik 
vieną visame pasaulyje ir 
teturime. Pr. R.
TERMINUOTI INDĖLIAI 
"Lite" sparčiai auga. Nuo 
šio mėnesio pradžios iki 
šiol jau gauta $19,150 ir 
pervedimų šio mėnesio 
pabaigai $ 22. 000. Taigi 
gegužės pradžiai termi
nuoti indėliai greičiausia 
jau perviršys $ 50, 000.

DR. A. O. JAUGELIEN6
OANTIį GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 pu k it as 
11 - 12 kambarys.

T ei: 932- 6662: namu 737- 9681

ADVOKATAS
JOSERH P. MILLER

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

JtfJO L’Assomptian Blvd.

Tel. 355 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

JB.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite <2001

Tel.; ,ŲN 6-4364.

dŠouĮįa'ul cduto dŠody,
6636, Clark St. Montreal 

(prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747-9000

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric Z" ~ "
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment 
T une- up

Clutch - Brakes

METINIS KONCERTAS
ĮVYKSTA ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 4 DIENĄ 7:30 VALANDĄ VAKARO PARAPIJOS SALĖJE

• MIŠRUS CHORAS, 
VADOVAUJAMAS MADALEINE ROCH

• SOLISTUI IR CHORUI AKOMPANUOJA
PIANISTĖ MARIA-ANDRĘE ROCH

• ŠOKIAMS GROS BALČIŪNO ORKESTRAS . ĮVEIKS: LOTERIJA IR BUFETAS.

MADAME MADELEINE 
ROCH

žinoma Montrealyje kaip 
gera dainavimo mokytoja 
akomponatorė. Su mūsų 
Aušros Vartų parapija 
dirba jau treti metai. Jai 
vadovaujant choras jau 
turėjo devynis pasirody
mus. Ji yra akomponavusi 
Martial Singers of the 
Metropoli tain Opera ir 
Roger Filiatrault chorui. 
Mme Roch dirba operoj ir 
televizijoj su Opera Guild 
ir Symphony Orchestra of 
Montreal. Ch. kor.
"LITO" JAUNŲJŲ NARIŲ 
ekskursija šiemet įvyks į 
Kanados lituanistinių mo
kyklų kongresą Toronte 
birželio mėn. 22-23 die
nomis. Tačiau yra ir ki
tas pasiūlymas :kurie ne
gali ar nenori vykti į To
rontą,tiems padaryti vie
nos dienos ekskursiją į 
"Žmogus ir jo pasaulis" , 
Montrealyj.Visiems jau
niesiems "Lito" nariams 
tuo reikalu išsiuntinėtos 
anketos, kurios turi būti 
grąžintos ne vėliau kaip 
gegužės mėn. 6 d.
SAUKIAMAS 123 SLA KUO
POJ SUSIRINKIMAS

Sį sekmadieni, gegužės 5 
dieną, Aušros Vartų salėje 
12 vai. šaukiamas Susivieni 
jimo Lietuviu Amerikoje — 
SLA - 123 kuopos Montrealy 
je susirinkimas. Valdybakvie 
čia visus narius būtinai susi
rinkime dalyvauti, nes yra 
svarbių ir skubių reikalų, ku 
rių tarpe valdybos rinkimai, 
delegatu i SLA suvažiavlma 
rinkimai, svarbūs piniginiai 
reikalai, nes yra prašymų ir 
kt. Nariu dalyvavimas būti
nas. V ai dyb a.
• Danos Gražienės sesutė 
pasisvečiavusi išvyko atgal 
Lietuvon.
• Br. Jazokas, nusipirkęs 
namus, persikėlė gyventi i 
LaSalle.
e G. Alinauskas jau turėjęs 
antruosius namus LaSallėje, 
atsikėlė j juos gyventi.
• Kuri laiką gyvenęs Mon
trealy Rodezijos atstovas 
Arturas Kenigsbergas su šeL 
ma išvyko Į Rodezija, bet po 
metų vėl žada grižti i Mon
treal!.

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 
su skaniomis Šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis. ,

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas,

Tel. 365-9366

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun 
PO 7-6183,

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

GEGUŽĖS 5 DIENĄ 5 VAL. PO PIETŲ
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, i

PROGRAMOJE: ANGELIKOS SUNGAIL lENES 
PASKAITA, SKUDUČIŲ IR KANKLIŲ ORKESTRAS — 

— Z. LAPINO, DEKLAMACIJOS IR TAUTINIAI 
ŠOKIAI.

LITUANISTIKOS KURSAI.

TO I < \
Kandidatai į KLB Toronto apyl.tarybą

ŠV,KAZIMIERO PARAPIJA
Didysis Choro koncertas 

gegužės 11 d. 7:30 vai. vak. 
Bilietai gaunami pas platin - 
tojus ir klebonijoje.
-- Mėnesio pirmojo penktadie 
nio pamaldos penkt.8 vai.vak. 
AUŠROS VARTŲ PARAP.
- Pakrikštyti J. ir B. Vi
limų dukra Sandros Elz
bietos vardais; R. ir M . 
Jurkų sūnus Vytenio Pau
liaus vardais.Sveikiname 
laimingus tėvus.
- Panelei Gaulytei, Jono, 
suruošta graži priešvedy 
binė staigmena.
- Parapijos Komiteto po
sėdyje,kuriame dalyvavo 
T. Jėzuitų provincijolas , 
buvo svarstoma pastora- - 
ciniai klausimai: mūsų 
kunigų darbo vertė, naujo 
vikaro klausimas, religi
nės ankietos parapijoje. 
-Užsakai :Constance Joan 
Mališauskaitė -Marlowe 
suRubert Roland Lee;V. 
Šipelis su Aldona Šapo- 
kaite.
SKAUTU RĖMĖJŲ
Tėvų komiteto šaukiamas 
visų skaučių ir skautų tė
vų susirinkimas bus ge
gužės mėn. 5 d. 11 vai. 
Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Toronto
PASKUTINIU MOMENTU 
gavome papildymą kandija ,: 
tų į tarybas:!. Čeponkutė 
Jūratė, studentė, 20 metų, 
2. Narušytė Rita, molcyto- 
ja,20 metų ir 3. Švėgždai 
tė Laima, studentė, 20 me
tų. Prieš tai buvome ga
ve pranešimą šias pavar
des iš sąrašo išbraukti.

KLB TORONTO APYLIN
KĖS RINKIMŲ KOMISIJŲ 
Į KRAŠTO IR APYLINKĖS 
TARYBAS JUNGTINIS

PRANEŠIMAS
Rinkimų komisijos su- 

sitariusios su KLB To
ronto apylinkės valdyba 
skelbia:
1. Rinkimai į KLB Krašto 
Tarybą ir į KLB Toronto 
apylinkės Tarybą vykdo
mi drauge gegužės 12 d.
2. Kiekvienas Toronto 
apylinkės lietuvis balsuo- 
jadu kartu: į Krašto Ta
rybą ir į Apylinkės Ta
rybą.
3. Balsavimo būstinės ir 
laikas: nuo 9 vai.ryto iki 
1.30 vai.p. p. šv. Jono pa-

„LITAS” MOKA
UŽ TERMINUOTUS INDELIUS:

1 metams — 6%
2 metams — 6,5 %
3 metams — 7 %

Mažiausias indėlis $500.00.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5 Vi % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekilo, turto paskolas 8%

.Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą, 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
Vai., išskiriant sestadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.

,3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Dieng — penktadieniai s nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

Cocktails ■■ Dancing Nightly

PROGA GAUTI GERĄ DARBA 

DLK Vytauto Klubui reikalin
gas pilnametis asmuo sugeban 

tis barmonu dilbti. Geras atly
ginimas ir normalios darbo va
landos. Kreiptis i klubo pirm. 
J. Skinkį, tel: 522- 2353 arba | 
- 522- 9606.
PASIKEITĘS ADRESAS vice 
pirmininko G. .Alinausko: — 
405 Dawn Street, LaSalle, 
tel. 365 - 9398

Kviečia visus atsilankyti į 
Intercontinental klubq, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš T.Eaton’o krautuve).

Kreipkitės asmehi.iltėi pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika, ir šokiai 
kiekviena naktį • jausitės kaip 
Bavarijoje,

Tel. 867- 1507

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

KOMISIJA

Nr. Pavardė ir vardas Amžius Profesija Adresas
L Aušrotas, Vytautas 44 tarnautojas Toronto
2. Ažubalis, Stasys 25 tarnautojas M 99
3. Balčiūnas, Gerardas 47 advokatas 99 99

4. Barcevičienė, Genė 47 medicinos laborantė 99 99

5. Batūra, Kazys 54 dantų technikas 99 99
6. Beresnevičius, Gintautas 26 doktorantas 99

7. Bireta, Vytautas 33 tarnautojas 99 99
8. Bumbulis, Antanas 47 darbininkas 99 99

9. Butėnas, Petras 45 mechanikas 99 99

19. Gustainis, Jonas 46 tarnautojas 99 99

11. Jagėia, Algirdas 45 braižytojas 99

12. Jankutė, Elzė 73 šeimininkė 99 99

13. Karasiejus, Juozas 30 spaustuvininkas 99 99

14. Karka, Jonas 57 ekonomistas įt 99

15. Kazlauskas, Sigitas P. 33 dantų gydytojas Oakville, Ont.
16. Kuolienė, Aldona 45 mokytoja Toronto
17. Lukienė-Užupienė, Aldona 54 gydytoja ff f f

18. Mažeika, Algimantas 26 tarnautojas 99 99

19. Mažeika, Juozas 46 buhalteris Port Credit, On t.
20. Meiklejohn, Irena 35 namų šeimininkė Toronto
,21. Mikšienė, Alfreda 44 gailestingoji sesuo 99 99

22. Mockus, Feliksas 43 verslininkas f f

23. Nausėdas, Algis 26 studentas ff 99

24. Pacevičius, Stasys 55 gydytojas t f 99

25. Paškovičius, Vytas 24 studentas 99 99

26. Pusvaškis, Steponas 55 darbininkas 99 99

27. Rimkevičius, Leonas 44 mašinų konstr. 99 99

28. Rusinas, Karolis 50 linotipininkas ff ft

29. Saplys, Bronius 46 tarnautojas 99 99

30. Sekonienė, Teklė 55 plaukų šukuotoją 99 f f

31. Simanavičius, Algis 39 tarnautojas ff 99

32. šakalys, Rafaelis 41 kunigas 99 ff

33. Šalkus, Antanas 45 gydytojas ff 99

34. šeškus, Linas 58 stalius f f f f

35. Tumosa, Jonas 50 prekybininkas 99 ff

36. Urbonienė, Felicija 44 tarnautoja Brampton, Ont.
37. Urbonas, Giliaras 47 banko tarnautojas Toronto
38. Vaštokas, Stasys 29 prekybos buhalteris ff 99

39. Zaikauskaitė, Ada 43 gailestingoji sesuo 99 99

40. Žemaitienė, Irena 38 šeimininkė 99 99

APYLINKĖS RINKIMŲKLB TORONTO

rap. salėj, 941 Dundas St. 
W. ir Prisikėlimo parap. 
did. salėj, 1O11 College St. 
Evangelikų bažnyčioj,Blo
or St.W.-1691-IndianRd.ir 
Bloor kampas, tuojau pat 
po lietuviškų pamaldų.Nuo 
2 vai. p. p. iki 5 vai. p. p . 
Lietuvių Namuose, 1129 
Dundas St. West.

4. Į abi Tarybas 
sę balsuoti kiekvienas 
lietuvis, nejaunesnis 18 
metų amžiaus.
5. Į KLB Krašto Tarybą 
balsuojama ne daugiau 
kaip už 30 kandidatų, o į 
Toronto apylinkės Tary
bą ne daugiau kaip už 25 
kandidatus. Komisijos .

turi tei-

APS! DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C F M B STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevicfius

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique)
Montreal. Telefonas RA. 7-3120

FORD

4475 BANNANTYNE AVĖ..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769-8831.
Tel: namų 366-2548, 
Įstaigos - 769-8529.

l
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