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Politinių įvykių savaitė Naujienos iš pasaulio sostinės Kanados minist. pirmininkas
John Diefenbaker, Architektas A. Varnas,

• ŽMONIJOS DĖMESYS NUKREIPTAS Į
/ VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJĄ
i Pirmoje eilėje stovi nusiginklavimo klausimas. —

Antroje eilėje Berlyno ir Vokietijos klausimas. —
Lėktuvo sudužimas — sovietu išpūstas reikalas. —

O pavergtųjų išlaisvinimo klausimas? —

PAVERGTŲJŲ SEIMO DELEGACIJA EUROPOS 
SEIME

Gegužės 16 dieną Paryžiuje 
prasidėjo visais garais pučia 
moji

„VIRŠŪNIŲ” 
KONFERENCIJA.

Į Paryžių suskrido visi ke 
turi „didieji“, palikdami visą 
pasaulį už nugarų. O tas „ma 
miesto, iš kur grižo kita puse 
žąsis“ pasaulis vis dėlto šį tą 
reiškia. Kai „didieji“ iškilmin 
ga kalba ape taiką, tai ta taika 
be „mažųjų“ neįmanoma. Ne 
veltui ir patarlė sako, kad „ma 
žas kupstas didelį vežimą ver 

:a“.
ME MAŽŲJŲ TAIKA PA 

ŠAULYJE NEBUS 
IŠSPRĘSTA.

.Mažieji“ nevergaus „didie 
siems”. Tai gali tęstis tiktai 
neilgai. Nes ir vergai sukyla ir 
nusikrato engėjais.

Be to, patys „didieji“ tarp 
savęs nesutaria. Ir tai yra ma 
žųjų naudai.

Suskridę šeštadienį ir sekma 
dieni didieji

TURĖJO SUSITIKIMŲ.
Eisenhoweris, De Gaulle, 

Macmillan tarėsi tarpusavy ir 
tarėsi su Adenaueriu. Didieji 
ir vienas kitam darė vizitus. 
Tiktai Chruščiovas su Eisenho 
vveriu iki pirmadienio nebuvo 
dar susitikę. Tai aiškinama

JAV LĖKTUVO 
INCIDENTU.

Bet tai yra Maskvos išpūs 
tas dalykas, kuris neatatinka 
tikrovei. Viena, kad Chruščio 
vas sumelavo, jog rusai lėktų 
vą nušovė raketa. Jeigu rakė 
ta būtų pataikiusi, tai lėktuvas 
būtų į dulkes ištaškytas. Gi čia 
ir lėktuvas sveikas ir lakūnas 
parašiutu nusileido. Tat neabe 
jotinai teigiama, kad arba lėk 
tuvo motoras sugedo ir jis pri 
verstas buvo nusileisti, arba la 
kūnas buvo... sovietų angažuo 
as asmuo ir sąmoningai JAV 

..skirto pokštą.
Ne veltui sovietams patai

kauįas Krišna Menon sako, 
kad

LĖKTUVO INCIDENTAS 
YRA MENKAS.

K. Menos sako. jeigu lėktų 
vo įvykis būtų svarbus, tai ir 
konferencija neįvyktų, ir ant 
ra — jeigu būtų priimtas Ame 
rikos „atviros erdvės“ pasiū 
lymas, tai iš viso nebūtų jokio 
konflikto.

Bet, priešingai sveikam pro 
tui ir logikai, Chruščiovas su 
Eisenchoweriu iki pirmadie 
nio nebuvo susitikę. Nikita — 
pyksta... vaidina.

Nežinia, kaip vyks konferen 
cija, bet Vakarai ją suplanavo 
taip, kad
PIRMU KLAUSIMU BŪTŲ 
SVARSTOMAS NUSIGINK 

LAVIMO IR TAIKOS 
KLAUSIMAS.

Nemanoma, kad dėl to gali 
būti konferencijoje susitarta, 
bet gal galima būtų sutarti 
principus, pagal kuriuos gale 
tų derybas tęsti užsienių reika 
lų ministerial Gcnevoje.

Jeigu tas susitarimas bus 
įmanomas, tai
ANTRU KLAUSIMU BUS 
SVARSTOMAS BERLYNO

IR
VOKIETIJOS KLAUSIMAS

Ir jeigu šitie klausimai pajų 
dėtų iš vietos, tai tiktai tada 
kiltų ir kiti klausimai.

Iš to Jvičšūnių konferenci 
jos plano matyti, kad prie tai 
kos klausimų bandoma prieiti 
„pro užpakalines duris“. Bijo 
ma klausimas statyti aiškiai, 
tiesiai ir sąžiningai, nes taip 
elgiantis
TURĖTŲ BŪTI VISŲ PIR 
MA PRIPAŽINTAS APSI 
SPRENDIMO REIKALAS.

Ir tai liestų ne tiktai pavergtas 
tautas ir okupuotus kraštus, 
bet visą žmoniją — Europą, 
Aziją, Afriką, kai kitur tokia 
teisė galioja. Tada tiktai ir 
Lietuvos klausimas iškiltų.

Uždarius viešąsias duris, vir

Strasburge susirinkus sesi 
jos Europos tarybos patariama 
jam seimui ir Tarybos Komisi 
jai „Non - Represented Natio 
ns”, kuri faktiškai taryboje 
atstovauja sovietų pavergtosio 
sioms valstybėms. Pavergtųjų 
seimas pasiuntė į Strasburgą 
ir savo delegaciją. Lietuvai jo 
je atstovavo Dr. S. Bačkis.

Pavergtųjų Seimo delegaci 
ją priėmė Europos Tarybos Pa 
tariamojo seimo pirmininkas 
ministeris F. Federspiel. Dele 
gacijos prezidiumas taip pat

dalyvavo Europos tarybos ko 
misijos „Non-Represented Na 
tions“ posėdyje, kuriam patei 
kė PJT pageidavimus dėl Euro 
pos tarybos akcijos „Viršūnių 
konferencijos“ akivaizdoje. 
Spaudos atstovų konferencijai 
Pavergtųjų seimo deįlegacija 
nušvietė dabartinę padėtį so 
vietų pavergtoj Cent, ir Rytų 
Europoj ir savo nusistatymą 
dėl „Viršūnių konferencijos“. 
Spaudos žmonėms buvo pateik 
ta plati dokumentacija apie Pa 
vergtųjų seimo veiklą.

dabar dalyvaująs Didžiosios 
Britanijos Bendruomenės 

posėdžiuose Londone.

lankęsi už geležinės uždangos 
ir ten — Lietuvoje. Skaitykite 
pasikalbėjimą su juo antrame 

šio numerio puslapyje.

MASINU FONDO VAJUS

Pasaulio lietuviu sostinėje
RAŠO EDVARDAS š U L AIT I S 

ČIKAGOJE PAGERBTAS P. TAUTVAIŠAS
Gegužės 8 d. Čikagos Jau 

nimo Namuose buvo pagreb 
tas daugkartinis Čikagos ir U 
linois šachmatų meisteris Povi 
las Tautvaišas. Šia proga įvyko 
šachmatų žaibo turnyras, ku 
riame dalyvavo žymesnieji Či 
kagos šachmatininkai, ir vaka 
rienė sutraukusi apie 40 meis 
terio gerbėjų.

Vakarienės metu P. Taut 
vaisai buvo pasakyta nemaža 
gražių sveikinimo žodžių. Lie 
tuvos konsulas dr. P. Dauž 
vardis čia pasidžiaugė dideliais 
meisterio laimėjimais, nešan 
čiais garbę ne tik jam pačiam, 
bet ir visai lietuvių tautai. To 
dėl jis linkėjo ir toliau skin 
ti pergales. Panašių linkėjimų 
pabėrė ir LB Čikagos apygar
dos valdybos atstovas A. Gint 
neris.

Sveikinimo kalbas pasakė ir 
Čikagos kitataučių šachmatų 
klubų atstovai: Gutmanis, V. 
Turns, Angelo Sandrin ir Gru 
mbacher. Visi šie kalbėtojai, 
kurie jau nekartą buvo susi 
tikę su Tautvaiša prie šachma

tų lentos, iškėlė nemažus jo ga 
bumus bei sumanumą.

Į sveikinimus atsakė Taut 
vaisas, kuris padėkojo už vaka 
ro surengimą, o taip pat ir už 
visus gražius linkėjimus. Jis 
pabrėžė, jog dalyvaudamas 
įvairiase varžybose jaučia didc 
lę atsakomybę ne vien tik prieš 
sava sąžine, bet ir prieš visus 
lietuvius, iš jo laukiančius tik 
laimėjimų. Užėmęs II vietą, 
kaip pažymėjo meisteris, jis 
jau gauna šaltą priėmimą, to 
dėl neturi kito pasirinkimo 
kaip tik pergalių kelią. Susi 
rinkusiems kitataučiams Taut 
vaišas taip pat tarė žodį ang 
lų kalba.

Įvykusiame žaibo turnyre 
didžioji dalyvių dalis pasirodė 
apylygio pajėgumo. Čia I—IV 
vietas pasidalino K. Jankaus 
kas, J. Ramašauskas, P. Taut 
vaišas ir V. Turns, surinkę po 
7 taškus. Toliau sekė A. Zu 
jus su 6% tšk. ir kt.

Turnyrą ir pobūvį suorgani 
zavo LSK Neris, kurio nariu 
meisteris P. Tautvaišas yra.

E. Š.

Labai malonu ir svarbu ko 
nstatuoti, kad tautiečiai atsi 
liepia į mūsų atsišaukimą ir 
prašymą skubiau ir efektingiau 
paremti Nepriklausomos Lietu 
vos Mašinų Fondą. Žemiau 
skelbiamas naujai atsiliepusių 
jų sarašas.

X
Tumas Jonas, Montreal $20.00

Malonus Jonas Tumas, mū 
sų akcininkas, gavęs prašymą, 
tuojau atsiliepė: „Kaip gi, bū 
tinai išpildysiu savo, kaip NL 
skaitytojo ir akcininko, prievo 
lę“, — ir įteikė 20 dol. už du 
Šerus.

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius, Montreal $ 10.00
Pirmininkė, Ponia Vilčinskie 
nė, paskambino ir pasakė: „L 
mūsų organizacija nori prisidė 
ti prie NL Mašinų Fondo. Da 
bar siunčiame 10 dol., o kai tu 
rėsime daugiau, daugiau duo 
sime“.

G. Skripkutė,
Hamilton, Ont........... $10.00
KLB Hamiltono apylinkės 

pirmininkė G. Skripkutė, siųs 
dama 10 dol. NL Mašinų Fon 
dui, reikšmingai parašė: ,.Pra 
dėjote didelį ir sunkų darbą — 
spaustuvės moderninimą. Pa 
girtinas sumanymas. Juo laik 
rastis tobulesnis, juo malo 
niau jį skaityti. Spaudos reikš

mė yra be galo didelė. Ypač 
čia, išeivijoje, turime palaikyti 
ir ugdyti savąją spaudą. Nie 
kad geriau negalėjo tikti Pi 
jaus X pasakyti žodžiai apie 
spaudą, kaip šiuo metu: „Mū 
sų laikais labjau reikalingi tie 
sos gynėjai su plunksna, negu 
jos skelbėjai sakykloje“. Lin 
kiu sėkmės. Aukite ir tobulėki 
te. Tautiečių pritarimas atsi 
ras. Daugumas dar jautrūs lie 
tuviškam reikalui. Įdedu $10.- 
maney orderį. Nors ir maža au 
ka, bet bus nupirkti nors ke 
lėtai raidžių. Sėkmės!“

Budriūnas Alfonsas,
Montrealis-California $ 10.-
A. Budriūnas, keliasi iš 

Montrealio į Californiją. Sako 
si jau esąs JAV gyventojas. 
Bet užsukęs su A. Markevi 
čium į NL redakciją, NL Ma 
šinų Fondui paskyrė 10 dol. 
Sako: „Mes ir Kalifornijoje 
gyvendami, domėsimės Mont 
realiu“.

Pečiulis Leonas,
Vancouver, B. C. ..$20.00 
L. Pečiulis, siųsdamas NL 

pfjepumeratą, atsiuntė pagal 
NL Mašinų Fondo planą ir 20 
dol.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

ATSKRIDO IŠ LIETUVOS 
Į DETROITĄ 

P. ŽALKAUSKIENĖ

MONTREALIO LITUANIS 
TI^IŲ MOKYKLŲ 

MOKYTOJAI

, Josip Gabre su savo žmona ir dukree Jerina 6 m., grei 
į tai passtaisęs nuo džiovos nuo to laiko, kaip jis atkelia 

vo į Toronto pereito gruodžio 16 d., 33 metų jugosla 
vas, dabar dairosi jau darbo. Jis radio mechanikas. Gab 
re ir jo šeima buvo atgabenta į Kanadą specialiu leidi 
mu džiova sergantiems pabėgėliams, kada Kanada pa 

, gal Pasaulio pabėgėlių metus globojo šį įvažiavimą. C S.

šūnių konferencija, sąžiningai 
klausimų neišspręs. Bus tiktai 
tuščios pastangos, vaidinimas, 
kuriame kiekvienas stengsis 
apgauti kitus.

JUNGTINĖS TAUTOS, NE 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCI 
JOS SUKURTOS SPRĘSTI 

ŽMONIJOS PROBLEMAS.
Viršūnių konferencija yra 

tiktai pačių asvęs apgaudinėji 
mas.

KITOS NAUJIENOS..
— Maskva viršūnių konfc 

rencijai nustebinti paleido nau 
ją satelitą, bet be efektingų už 
davinių.

— Į Chruščiovo grasinimus 
JAV sąjungininkams, Ameri 
ka atsakė, kad ji savo sąjungi 
ninku nepaliks Maskvos sauva 
lei ir juos gins.

— Argentinos prezidentas 
lankys 15 Europos kraštų.

— JAV povandeninis laivas 
apkeliavo Žemę Magelano ke 
liti per 84 dienas.

— Pakistano princas žuvo 
auto katastrofoje.

— Indonezijos prezidentas 
Sukamo lanko Amerikos šalis.

— Kuboje Kastro kuria ko 
munistinę bazę, kursto prieš 
Ameriką.

— Kinijos komunstai ruo 
šia invaziją į Taivaną?

— Balandžio 29 d. Kaune 
visu pajėgumu paleista hidro 
elektrinė, bet ties Jurbarku

jau atsisakyta statyti nauja. 
Iš Maskvos planų semilietkos 
išeina piš...

— Maskvos radija pagrasi 
no Konadai, kad ji bendradar 
biauja apsigynimo srityje su 
JAV.

TORONTO
ESTŲ SPAUDOS APŽVAL 

GINĖ PARODA
Kai lietuviai net ir didžiau 

šiame savo subuvime Kanada 
je — Lietuvių Dienoje nebesu 
geba suruošti dailės parodos 
arba ją iškeičia į ką kitą, estų 
kolonija Toronte suruošė dide 
lę spaudos ir dailės parodą nau 
jai atremontuotos centrinės 
bibliotekos galerijoje. Išti 
sos krūvos įvairiausios perio 
dikos ir knygų, išleistų visame 
laisvame pasaulyje, liudija 
apie šviesios estų tautos arba 
jos emigracijos kultūrinį jud 
rūmą.

Deja ši taip įspūdinga paro 
da nukenčia nuo nerūpestingo 
sutvarkymo, paaiškinimų sve 
timtaučiui lankytojui ir meoi 
nės parodos nuovokos. Šalia 
spaudos yra rodomi dailės da; 
bai, atlikti tik Kanadoje gyve 
nančių dailininku. Deja, jų dai 
lės lygis gana žemas.

Estų darbas turėtų būti pa 
skatinimu ir lietuviams imtis 
nanašių, tik gal sėkmingesnių 
žygių. —a.
S^jegužnės pamaldos šiokia 
dieniais 7.30 vai. vakare..

: Gegužės 12 iš Lietuvos į Dėt 
roitą atskrido lėktuvu p. Žal 
kauskienė, kilusi nuo Panevė 
žio. Nuo 1947 iki 1957 metų 
buvo ištremta į Sibirą ir ten iš 
buvo 9 mteus ir 10 mėnesių.

Detroite ji turi ištekėjusias 
dvi dukteris ir sūnų Antaną. 
Visi vaikai yra atvažiavę po II 
pasaulinio karo, buvę DP.

P. Žalkauskienė turi kai ką 
atvežusi Kuncei Mykolui, ku 
ris gyvena Kanadoje, bet adre 
sas jo nežinomas. Mykolas 
Kuncė arba jį žinantieji prašo 
mi atsiliepti adresu: P. Janus 
ka, 1133 Moy Ave, WindKstr, 
Ont., Canada.

MONTREALIS
® Neokanadiečių organizacija 
ir šiemet ruošia jaunimo sto 
vykią. Gali dalyvauti 11—17 
metų jaunuoliai. Dienos išlai 
kymas 1 dol., kelionės 3 dol., 
draudimas 1 dol. Stovykla įvy 
ks tarp birželio 27 ir liepos 11 
dd. Teirautis telei. LA 5-6311, 
local 327.
® Raudonasis Kryžius sekma 
dieni rinko aukas prie AV baž 
hyčios durų. Aukos yra skiria 
mos kilniam Raudonojo Kry 
žiaus darbui, kuriuo ir lietu 
viai Montrealyje yra pasinau 
doję.
® Tuokiasi AFonsas Keršul’s. 
Aušros Vartų parapijos, su Au 
rora Masse, Notre Dame dc la 
Carde parapijos. Robert Bohe 
mier ((Ambrazaitis) su Jad 
vyga Krakauskaite.

geg. 12 d. posėdyje nutarė pa 
reikšti viešą padėką KLB Kul 
tūros Fondo v-bai, KF Įgalio 
tinei, ypač pirmininkui gerb. 
T. J. Borevičiui, SJ, už suruoš 
tas Mokytojų dienas Montrea 
lyje. Kad suvažiavimo posė 
džiai buvo pavyzdingai turtin 
gi ir darbingi, o svečių priėmi 
mas ir bendroji nuotaika jau 
kūs, tai nuopelnas KF pirm- 
ko, kuris puikiai visa suplana 
vo. Ačiū labai.

Dėkojame A. Rinkimui už 
paskaitą ir pavyzdingą pamo 
ką ir kitiems paskaitininkams 
— V. Jonynui, dr. H. Nagini 
ir J. Gustainiui. Tėvų komite 
tui dėkojame už šaunią vaka 
rienę. Nek. Pras. Marijos se 
serims ačiū už jaukias patai 
pas posėdžiams ir gražius ženk 
lėlius.

Monetrealio lituanistinių 
mokyklų rnikytojai.

AUGŠTESNIEJI LITUANIS 
TIKOS KURSAI

mokslo metus užbaigs iškilmin 
gu aktu birželio 4 dieną, šešta 
dieni Aušros Vartų salėje. Lie 
tuvių jaunimas kviečiamas to 
se Kursų užbaigimo iškimėse 
dalyvauti. Baigusiems kursus 
bus įteikti baigimo atestatai ir 
po to ous bendros visiems vai 
šės ir pasilinksminimas su šo 
kiais. Kitos organizacijos pra 
somos tą subatvakarį rezer
vuoti Kursams.

® Kortų partija AV salėje ati 
dėta.
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VLl’PdKL-AJST1AAA L'ltWA VILNIUJE AS APLANKIAU KIPRĄ PETRAUSKĄ...
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Ko laukti iš viršūnių 
konj erencijos?

išdribti laikiną Berlyno klausi 
mo išsprendimą. Berlynas bu 
tų suvienytas laisvų ir Jungti 
nių Tautų atstovų prižiūrimų 
rinkmų būdu.

Tačiau vakariečių nuolai 
dos buvo sovietų atmestos, o 
todėl praėjusių metų gruodžio 
mėnesi įvykusi Paryžiuje są 
jungininkų konferencijaj, ku 
rioje dalyvavo Eisenhoweris, 
De Gaulle, Macmillanas ir Ade 
naueris, susitarė, kad dabar 
įvykstančios „viiri<ūnių’‘ kon 
ferencijos metu Berlyno klau 
simas turės būti pradedamas 
visai iš naujo.

Chruščiovas susitikime su 
Eisenchoweriu Dovydo stavyk 
loję susitarė, kad naujos dery 
bos Berlyno reikalu turės būti 
pradėtos be jokių ankštybes 
nių įsipareigojimų ir jokios 
laiko ribos nustatymo.

Kursuoja gandai, kad sovie 
tai nustebinsią vakariečius ke 
turiu didžiųjų konferencijoje, 
kurios metu draugas Chruščio 
vas būsiąs dar drąsesnis, negu 
kad prieš penkerius metus. 
Kai kurie vakariečiai optimis 
tai galvoja, kad dabar su 
Chruščiovu bus lengviau pa 
siekti susitarimo vien todėl, 
kad jis dabar mažiau bijąs va 
kariečių.

Kalbant apie prezidentą Ei 
senhoweri ir jo pagrindinius 
tikslus dabartinėje viršūnių 
konferencijoje, tai jie pasilie 
ka tie patys: sumažinti tarp 
rytų ir vakarti įtempimą, o tai 
įgalintų padėti pagrindus tei 
singai ir ilgai besitęsiančiai tai 
kai.

Kalbant apie britus, tai jų 
dabartinis ministeris pirminiu 
kas Harold MacMillan, yra, 
gali būti, truputi kantresnis ir 
daugiau lankstesnis negu Ant 
hony Eden buvo 1955 m. Ta 
r.iau iš 4-rių didžiųjų britai yra 
tie, kurie mažiausiai pasikei 
tė. Jie toliau veda įgudusių de 
rybininkų prisitaikymo politi 
ką.

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle labai nori sustiprinti 
ryšius su Vakarų Vokietija ir 
nenori daryti jokių kompromi 
sų dėl Rytų Vokietijos pripa 
žinimo. De Gaulle nauja stipri 
šiose derybose asmenybė.

Dėl visų šių išvardintų sun 
kūmų pasiekti susitarimo Bei 
lyno statuso reikalu neįmano 
ma. Svarbiausias reikąlas ir 
svarbiausioji konferencijos da 
lis yra nusiginklavimas.

Bet komplikuota nusiginkla 
vimo problema, netgi dalinas 
ar palaipsnis nusiginklavimas 
nebus išspręstas šioje viršūnių 
konferencijoje.

Taip pat yra labai galimas 
dalykas, kad Chruščiovas su 
ras būdų ir kelių sukūrimui 
naujų ir daugiau „krizių“, 
kaip jis ir praeityje- darydavo.

Greičiausiai pasaulio atei 
ties kelias liks miglotas. Atei 
ną metai turės dideli skaičių 
„viršūnių“ konferencijų. Ta 
čiau, daug kas pripažįsta, kad 
tai yra geriau, kaip pasaulinis 
karas. J. Skardis.

Prieš pat prasidedant „ke 
turiu didžiųjų“ arba dar ki 
taip vadinamai „viršūnių“ kon 
ferencijai Paryžiuje, viso pa 
šaulio žmonės kartoja tuos pa 
čius klausimus:

Ar mes tikrai pasiekėme pa 
sikeitimą Rytų — Vakarų san 
tykiuose? Ar sumažėjęs item 
pimas tarpe sovietų bloko ir 
laisvojo pasaulio tęsis toliau, 
ar mes krisime atgal i šaltąjį 
karą? Ką gero galime tikėtis 
iš tų pasikalbėjimų?

Taip vadinamos „viršūnių“ 
konferencijos prasidėjo laike 
II-rojo pasaulinio karo, o tai 
Įvyko dėl tuometinių einamųjų 
reikalų svarbumo ir dėl sovie 
tų režimo diktatūriškos struk 
tūros.

Šios didžiųjų konferencijos 
padėjo laimėti karą, bet nega 
Įėjo užtikrinti taikos. Tr 1955 
metų „viršūnių“ konferencija 
Genevoje mažai pagelbėjo su 
stiprinti „viršūnių“ prestižą. 
Genevos konferencijos malo 
nūs šypsniai, draugiški rankų 
paspaudimai ir gražiai skam 
bančios taikngos deklaracijos 
buvo pergreitai pamirštos, o 
pasaulis vėl krito atgal Į šal 
tąjį karą.

Todėl nėra nieko nuosta 
baus, kad daugelis pasaulio 
žmonių ir dabar su nepasitikę 
jimu žiūri Į tokias „viršūnių“ 
konferencijas.

Tarptautinės Įtampos suma 
žėjimas gali pagimdyti pavo 
jingų vilčių ir iliuzijų. Toks 
trumpai išsilaikęs tarptautinės 
įtampos sumažėjimas. 1955 me 
tais Genevos konferencijoje 
buvo palydėtas sukilimais Len 
kijoje ir Vengrijoje. Kad to 
kių dalykų nebūtų po Pary 
žiaus konferencijos, Chruščio 
vas jau preš šią konferenciją 
aplankė Lenkiją, Vengriją ir 
Bulgariją, tvarkydamas ir va 
lydamas vietinius komunistų 
3|dministračijop aparatus.

Paryžiaus konferencijos pro 
gramoje yra du pagrindiniai 
dalykai — vakarų Berlynas ir 
nusiginklavimas. Niekas nega 
Ii paneigti, kad vakarų Berly 
no padėtis yra nenormali.

Pirmasis šio klausimo su 
krėtimas Įvyko 1958-tais me 
tais, kada Chruščiovas prane 
šė vakariečiams, kad jie turi 
6 mėnesius laiko užbaigti Ber 
lyno okupaciją. Jeigu vakarie 
čiai nesusitartų su sovietais 
dėl naujo Barlyno statuso, tai 
Chruščiovas grasina visą atsa 
komybę Berlyno klausimu per 
duoti komunistinei Rytų Vo 
kietijos vyriausybei, kurią va 
kariečiai atsisako pripažinti.

Chruščiovas pareikalavo 
„viršūnių“ susitikimo, tačiau 
vakariečiai nepriėmė tokios pri 
verstinos konferencijos. Jie pa 
reikalavo ultimatumą panaikin 
ti ir paruošiamosios užsienių 
ministerių konferencijos.

Dešimt savaičių Genevoje. 
nuo gegužės ligi rugpjūčio 
1959 metais, keturių didžiuių 
ministerial bereikalingai leido 
laiką ir savo mokesčių mokėto 
jų pinigisls nesibaigiančiuose 
ginčuose. Vakariečiai stengėsi

1. Ar Tamsta, skrisdamas 
per Lietuvos sritis, iš lėktuvo 
pastebėjai kokių atmainų?

2. Koks tamstos Įspūdis bu 
išlipus IVilniaus aerodro

me?
— Per Lietuvą skridau per 

rūką ir lietų, tai nieko nešima 
tė. Tas pat ir Vilniaus aerodro 
me.

3. Ar Tamstą sutikusiųjų ko 
legų elgsena nesukėlė abejin 
gurno?

— Nesitikėjau ypatingo su 
tikimo, tai buvau maloniai nu 
stebintas, kai pasitiko. Visuo 
met po ilgesnio nesimatymo 
kalbos pradžioje sunkiai mez

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ........... $ 6.00

gėsi, bet po kelių sakinių rei 
kalai keičiasi.

4. Kas atkreipė Tamstos ryš 
kesnį dėmesį vykstant iš Kir 
timų į Vilnių?

— Kadangi buvo tamsu ir 
ūkanota, nekreipiau dėmesio 
Buvau užimtas pasikalbėjimu. 
Vykau pasitikusio kolegos nuo 
sava maišna.

5. Tamstos pasikalbėjimai 
su kolegomis buvo natūralus 
ir laisvi?

— Mes kalbėjomės visiškai 
laisvai: aš pats nesivaržiau ir 
nemanau, kad jie būtų varžęsi.

6. Ar Tamsta galėjai duoti 
jiems klausimų?

— Klausimus duoti visuo 
met galima, bet, ar į visus gau 
si atsakymą ir, ar gausi atsaky 
mą tokį, kokį nori, tai klausi 
mas. Mano nusistatymas bu 
vo neprovokuoti ir nesileisti 
provokuojamam.

7. Ar Tamstai buvo proga 
aplankyti kurį nors kolegų na 
mie?

— Neturėjau tam laiko, bet 
kvietimų aplankyti buvau ga 
vęs. Aplankiau tik Kiprą Pet 
rauską, bet jo nebuvo namie. 
Kalbėjau su jo žmona, Žalinke 
vičaite: siuntė sveikinimus pa 
žįstamiems. Jie turi visą namą 
speciaiai jiems pastatytą.

8. Ar Tamsta nepatyrei, 
kad jeigu Lietuvoje galėtų šei 
mininkauti Lietuvos komunis 
tai, tai ar nebūtų žmonėms ge 
riau?

— Apie progresą sunku kai 
bėti. Tam reikia daugiau laiko 
pažiūrėti, į dalyką įsigilinti. O 
aš kaip tik to laiko neturėjau.

9. Kokia priežastis, Tamstos 
manymu, kad Vilniaus viešbu 
tyje nėra pakankamo sutvarky 
mo?

— Aš nesakyčiau, kad nėra 
įrengimų, ar sutvarkymų. Tai 
gal tiesiog apsileidimas.

Jaunatviškas Tom Mboya, 
29 metų amžiaus, iš Afrikos 
Britų kolonijos Kenijos įsta 
tymdavystės tarybos narys, 
o kartu ir Pan - Afrikos ju 
dėjimo vienas iš vadovų, bu 
vo neseniai apklausinėjamas 
Toronte po jo buvimo Lon 
done, Anglijoj, Kenijos rei 
kalų konfesrencijoj. Jis pa 
reiškė pasitenkinimo, kad 
konferencijoj buvo reprezen 
tuojamas pakankamas baltų 
jų skaičius, nors europiečių 
Kenijoj yra tik 65.000, bet 
jie bus kaip balansuojanti jė 
ga prieš afrikiečius, kurių 

ten yra 6.000.000.

PASIKALBĖJIMAS SU AR CHITEKTU A. VARNU naudingais?
Architektui A. Varnui, sugrįžusiam iš Lietuvos, NL red. pa ^6. Ai Tamsta galėjai susida 

ryti kokį įspūdį, kad esamasis 
siuntė 30 klausimų, j kuriuos gauti žemiau skelbiamieji režimas turi tendencijos kisti?

atsakymai.

10. Ar maisto kvalitetas ir 
kainos, palyginus su Europos 
ir Amerikos, prilygo pakanka 
mumui ?

— Lyginant su kitais kraš 
tais, maistas pvz. Paryžiuje 
yra brangesnis, o Grakiijoje, 
Ispanijoje ir net Amerikoje pi 
gesnis. Dėl kokybės negalima 
nusiskųsti. Porcijos, žinoma 
mažokos. Stiklas arbatos kai 
nuoja vienas rublis ir penkios 
kapeikos, sviesto visuomet rei 
kia specialiai užsisakyti, ir toks 
vienas gabaliukas, kokį Ameri 
koje duoda prie valgio be skai 
čiaus, kainoja tenai 75 kapei 
kos.

11. Ar Tamstai teko susida 
ryti šiokį tokį vaizdą apie Vii 
niaus darbininkų gyvenimą?

— Labai miglotą. Tik kiek 
mačiau, bet neteko kalbėti, 
nes visuomet būna žmonių ap 
linkui, tai būryje negalima ir 
atviriau pasikalbėti.

12. Kiek uždirba Tamstos 
profesijos žmonės Lietuvoje?

— Kiek iš pasikalbėjimų at 
rodė, tai gauna nuo 1,500 iki 
5,000 rublių į mėnesį algos ii 
dar gauna visokių premijų už 
atlikimą darbų prieš terminą.

13. Ar Tamstai teko apšilau 
kyti kokioje krautuvėje?

— Lankiausi knygų krautu 
vėje. Ji labai didelė ir su dau 
geliu tarnautojų; aš nieko ypa 
tingo nejieškojau. Knygų daug, 
ir kaip pastebėjau, gandidelis 
rusų skyrius. Kitų kalbų kny 
gos nekrito į akis.

14. Tamstai buvo parody 
ti Verkiai, — kas ten dabar 
yra nauja?

— Verkiuose yra dabar kaž 
koks institutas, bet neatsime 
nu, kaip jis vadinasi, nes aš ne 
užrašinėjau, o mes pravažia 
vom per daugelį visokių insti 
tūtų. Mačiau tenai jaunimą lo 
šiantį basketkolą, sprotuojan 
tį. Jaunimas kalbėjo lietuvis 
kai.

15. Tamsta matei žmonių, 
namų, — kaip jie atrodo?

— Praeiviai yra įvairūs ir 
įvairios jų nuotakos. Nieko ypa 
tingo neteko pastebėti, nors 
girdėjau, kad daug kas turi po 
dvi ar pusantros tarnybos, nes 
iš vienos algos sunku pragy 
venti.

16. Teko Tamstai gatvėse 
matyti kunigų?

— Nekreipiau dėmesio, ne 
prisimenu.

Laiškai Redakcijai
„Nepriklausomoje Lietuva 

je“ buvo nemaža parašyta apie 
Calgario lietuvius. Tai yra gra 
žu, kad parašoma, kaip mes 
Calgary veikiame.

Iš tų raštų matyti, kad mes 
turime raštingų žmonių, kurie 
veikia, pasiskirstę net į dvi 
draugijas, nors, atrodo, ir vie 
noje visi galėtume sutilpti.

Aš turiu tų abiejų draugijų 
„membership“ ir iš abiejų jų 
gaunu pakvietimų, bet kai sun 
ku pasirinkti, tai dar nė vie 
ną šeštadienį „entertainment“ 
neturėjau. Kai jau dvi organi 
zacijos yra, tai aš manau, kad 
man reikia kurti trečioji...

Ryšium su tuo aš projektuo 
ju išleisti knygą — „Kaip bū 
ti geru lietuviu“.

Mūsų moterys, lietuvaitės, 
puikios ir dailios. Jos yra ge 
riausios kulinarės — „cooks“. 
Tiktai aš nesuprantu, kad kai 
kurios iš jų ne taip sėkmingai 
apylinkėse nuėjo. Gal, kad ir 
jos nepataiko su kuria viena or 
ganizacija. Bet ir viena orga 
nizacija negerai. Jeigu dvi or 
ganizacijos — kaip dvi katės 
viename maiše, tai viena or 
ganizacija taip pat turi trūku

17. Ar bažnyčiose buvo žmo 
nių?

— Bažnyčiose lankiausi pi. 
madienį dienos metu, tai ne 
pamaldų laikas. Tik Aušros 
Vartuose apačioje ir viršuje 
koplytėlėje buvo žmonių. 90% 
senų moteriškių ir gan daug, 
kiek girdėjau, kalbančių lenkis 
kai.

18. Ar Vilniaus Katedros, 
kuri padaryta muzėjum, rūsiai 
su karališkais palaikais, palik 
ti vietoje, ar palaikai kur nors 
nukelti?

19. Ar Vilniaus katedros var 
gonai, kurie buvo geri, nors 
nebaigti, ar perkelti į Filhar 
monijos salę, ar jie palikti ka 
tedros patalpose?

— Buvo numatyta, kad Ka 
tedrą - muzėjų lankysiu antra 
dienio rytą, bet atvyko mano 
giminės iš kito miesto ir su 
maišė visus planus. Todėl nie 
ko nežinau api eKatedrą.

20. Kaip studentija?
— Sekmadienį vakare, pir 

mą atvykimo į Vilnių dieną, už 
ėjau į kavinę Neringa: joje bu 
vo apie pora šimtų jaunimo. 
Kiek iš jų studentų, negaliu 
pasakyti, bet spėlioju, kad dau 
guma, visi atrodė jaunatviškai 
linksmi ir neperblogiausiai ap 
sirengę. Universiteto kieme 
mačiau sportuojančius studen 
tus; jie linksma šposavo — 
kaip jaunimas visur.

21. Ar neteko patirti, kiek 
daug inturistų Lietuva laukia 
šią vasarą?

22. Ar neteko girdėti, kad 
Liaudies ansamblis, kurj veda 
Jonas Švedas, ruošiasi atvykti 
koncertų į Amerikos kontinen 
tą, nes Rojus Mizara rašė, kad 
jis ruošiasi išvykai?

— Neteko. Nežinau.

23. Ar Vilniuje lenkiškumo 
elementą Tamstai teko paste 
bėti?

— Lenkišką elementą apti 
kau tik prie Aušros Vartų, 
šluojančius gatves ir kaikuriuo 
se parkuose ir įmonėse sar 
gaiš. Bet visi jie kalbėjo lietu 
viškai. Sako, kad dauguma len 
kų repatrijavo į Lenkiją. Apie 
lenkiškas mokyklas ir laikraš 
čius neteko girdėti.

24. Ar stipriai jaučiamas ru 
siškasis elementas Vilniuje?

— Neteko patirti.

25. Ar Tamstai neteko pa 
tirti, kad patys lietuviai gerus 
santykius su Rusija laikytų 

mų, nes nėra gerai, kai visi 
žmonės turi vienaip galvoti...

Presidentas p. Nevadonskis 
— savo keliu; prezidentas p. 
Yauga savo keliu. Paskui Joe 
Grigas, R. Vanagas, T. Ku 
činskas ir kt. —- tai vis puikūs 
vyrai, kurie moka veikti. Bet 
kai aš parašysiu knygą „Kaip 
būti geru lietuviu, bus dar ge 
riau.*. Tat laukite. Iki pasima 
tymo.

Viktoras Barkauskas.

„N. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEivHAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti NL.

— Ne.

27. Gal Tamstai teko patir 
ti: ar žmonės skiria bolševiki 
nį, komunistinį režimą nuo 
okupacijos?

— Tomis temomis nebuvo 
progos pasikalbėti.

28. Žinau, kad Tamsta neno 
ri kalbėti politine tema, bet 
gal ir nenoromis teko su tuo su 
sidurti?

— Rusai, aiškiai, nėra popu 
liarūs. Vienam restorane teko 
pasiginčyti su vienu jaunuo 
liu, kuris, kaip vėliau patyriau, 
buvo vienas iŠ komjaunimo va 
dovybės. Jisai aiškiai buvo ko 
munistinių pažiūrų, bet su lo 
giškais išvedžiojimais sutikda 
vo, nebuvo aklas. Iš to pokal 
bio aiškiai jautėsi, kad jis pir 
moję vietoje yra lietuvis, bet 
jau komunistas.

29. Kai Tamsta skridai iš 
Vilniaus, kokį bendrą jausmą 
Tamsta turėjai?

— Vilnių mažai pažinojau 
iš anksčiau — aš esu klaipėdic 
tis. Po dienos buvimoVilniuje, 
vakare, kai susitikau su senais 
bičiuliais, tai atrodė, kad net 
nebuvau išviso išvykęs iš Lie 
tuvos. Ir kai reikėjo atsisvei 
kinti, buvo gaila, ypač neži 
nant, kada, kaip ir kur vėl teks £ 
pasimatyti.

30. Ką Tamsta gali ir ką no 
return pasakyti lietuviams, ku 
rie dar gyvai domisi Lietuva, 
būdami šiapus Atlanto?

— Deja, Lietuvoje mažai ži 
noma, kad jais mes čia Ameri 
koje domimės ir kad jie mums 
rūpi- Kai kas net nustebo iš 
girdę, kad aš dar kalbu lietu 
viškai. Aš, žinoma, stebėjausi, 
kad jie kalba be rusicizmų. 
Per tą patį trumpą laiką, kai 
buvau Sovietų Sąjungoje ir 
Lietuvoje, susidariau įspūdį, 
kad žmonės neperdaug tikisi 
spauda ir radiju, nes jiems at 
rodo, kad tai yra propaganda, 
o toji visiems įgrįsusi. Atrodo, 
daugiau juos veikia gyvas pa 
vyzdys, kaip, pavyzdžiui, kad 
ir lietuvių apsilankymas iš 
Amerikos, apie kuriuos jie ma 
žai ką žino, bet norėtų žinoti. 
Taip pat siuntiniai, kurių dėk? 
bent dalis lietuvių apsirengia. 
Manau, kad tie, kurie gali, te 
gul Lietuvą aplanko. O tie, ku 
rie negali ar nenori, tegul 
jiems tokios kelionės nepavy 
di. Mes šaukiame, kad sovieti 
joje nėra laisvės ir privatišku 
mo, bet iš kitos pusės pamirš 
tame, kad ir mes patys kal
tais taip elgiamės ir maišome 
privačius dalykus su oficia 
liais. -

Ačiū p. A. Varnui už atsa 
kymus. N L red.

• „Terros“ knygų leidyklos 
ir įvairių reikmenų parduotu 
vės savininkas Čikagos Brid 
geporte, V. Civinskas, išskri 
do į Vokietiją. Jis taip pat už 
suks į Šveicariją, Italiją, Ang 
li'ją.

• Illinois liet, gydytojų dr-ja 
metiniame susirinkime išrin 
ko naują valdybą: G. Balukas 
— pirm., A. Stulga — vicep., 
M. Budrienė — sekr., Br. Gai 
žiūnas — iždininkas.
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Brazilijos valdžia

IŠKILMINGOS SOSTINĖS ĮKURTUVĖS ĮVYKO 1960 
M. BALANDŽIO 21 D., DALYVAUJANT 300.000 SVE 
ČIŲ. — IŠKILMIŲ PROGRAMA TRUKO KETURIAS 
DIENAS. — 56 VALSTYBIŲ, SU KURIOMIS BRAZI 
LIJA PALAIKO DRAUGIsKUS SANTYKIUS, AMBA 
SADORIAI, JŲ TARPE IR NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS ATSTOVAS, DALYVAVO ĮKURTUVĖSE KAIP 

BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖS GARBĖS SVEČIAI.

RAŠO PETRAS BABICKAS
Brazilijos prezidentas Jusce 

lino Kubitschek Įeis istorijon 
kaip naujos Brazilijos sostinės 
įkūrėjas, nors jau 1789 metais 
brazilų patriotai buvo numatę 
perkelti iš Rio de Janeiro sos 
tinę į krašto vidurį. J esė Boni 
facio 1823 metais ypatingai 
rūpinosi sostinės perkėlimu.

891 m. buvo numatyta nau 
,u sostinei vieta — dabartinė. 

Jau 1946 m. buvo sudaryta ko 
misija rūpintis sostinės iš Rio 
iškėlimu. 1956 m. buvo Įkurta 
organizacija NOVACAP, ku 
ri buvo Įpareigota naują sos 
tinę pastatyti. Jau 1957 m. 
tarptautinė juri komisija išrin 
ko iš 26 vietinių architektų Lu 
cio Costa projektą. Balandžio 
mėn. tų pačių metų prade, a 
sostinės statyba. Visą pasaulį 
nustebino

rekordinis statybos greitumas 
ir revoliucionieriškai drąsūs 
architekto bei valdžios užsi 
mojimai. Ir štai po trejų metų 

empto (dieną ir naktį) dar 
bo, visiškai dykoj vietoj iškilo 
moderniškiausių linijų namai, 
dangoraižiai, plačiausios , as 
faltu išlietos, be sankryžų pa 
gridinės susisiekimo arterijos, 
24 km ilgio dirbtinis ežeras 
apsupo iš dviejų pusių Brasi 
lią — toks sostinės vardas. 
Žodžiu, tai, kas buvo Įmanoma 
atlikti faraonams1) vergų jė 
ga, čia buvo atlikta preziden 
to Juscelino pasiryžimu, opti 
niizmtt ir energija. Daugybė 
žmonių jį kritikavo (dar ir da 
bar kritikos nesiliauna), Įtari 
nėjo, net šmeižė, bet jis ne 
kreipė dėmesio: nė vieno žur 
nalisto nepatraukė atsakomy
bėn, nesiteisino, negaišo, nesu 
stojo... Pagaliau ir priešai 
(opozicija) turėjo pripažinti 
jo nuopelną. Ir niekas nesiste 
bėjo, kad šis jaunas preziden 
tas iškilmių metu keletą kartų 
iš susijaudinimo šluostėsi aša 
ras.

J sostinės Įkurtuves žmonės 

*) Ir sovietų diktatoriams.
Red.

Puodas verdantis sirupą senovišku būdu — Įdėtas Į geležinį katilą, kuris kabina 
mas virš kanadiškos pušies laužo. Taip buvo pionierių gaminamas klevo sirupas. 
Šiandien naudojami kiti įrakiai klevo sirupo gamybai. (C. S.)

vo til tautu vėliavos, jų tarpe, 
žinoma, ir Lietuvos trispalvė), 
Po to valstybės prezidentas 

naujoje sostinėje

plūdo, kaip į atlaidus. Visi ke 
liai buvo pilni automobilių. 
Turtuoliai, Įsidėję duonos ir 
vandens bei skanėstų (nes nie 
kas netikėjo, kad naujas mies 
tas gali aprūpinti keletą šim 
tų tūkstančių svečių), smalsuo 
liai, biznieriai, patriotai... — 
(‘traukė žemės keliu.Ir tie keliai 
buvo nauji, ryšy su statoma 
sostine išvesti Daug kas tikė 
josi teksią nakvoti lauke, nes 
jokie viešbučiai, ypač, kad jie 
buvo rezervuoti garbės svečia 
ms, negalėjo tiek svečių pri 
glausti. Valdžios svečiai skri 
do lėktuvais. Vien ambasado 
riams buvo skirti trys lėktų 
vai, nes jų buvo daugiau kaip 
pusė šimto.

Lietuvos atstovas Rio de . 
Janeire Dr. Frikas Meieris, 

gavęs iš Diplomatijos Šefo mi 
nisterio Lozoraičio kredencia 
lūs atstovauti Lietuvos Res 
publiką Įkurtuvių iškilmėse 
kaip ambasadorius ypatingoj 
misijoj, išskrido i Brasilia ba 
landžio 20 d., kur 17 vai. jau 
dalyvavo iškilmingame auksi 
nių sostinės raktų įteikime pre 
zidentui. 19 vai. atvyko iš Ro 
mos Šv. Tėvo atstovas kardi 
nolas Cerejeira. 23.30 vai. jis 
atlaikė iškilmingas mišias, da 
lyvaujant milžiniškai miniai 
žmonių. Ant altoriaus, kuris 
buvo Įrengtas prie didžiųjų 
dar nebaigtos katedros durų, 
švytėjo Vilties Madona, ta 
pati stovylėlė, kurią vežėsi sa 
vo laivu Pedro Alvares Cabral 
1500 metais savo Brazilijos pa 
šaulio atradimo kelionėj... Ne 
Įmanoma trumpame pranešime 
apibūdinti visa iškilmių pro 
grama... Veik po vidunakčio 
minia

išklausė Šv. Tėvo kalbą 
Brazilijai,

iš Romos.
Vėliau kardinolas Cerejeira 

palaimino sostinę. Iš ryto su 
skambėjo kariški trimitai ir 
buvo pakelta valstybės vėlia 
va (Tautų alėjoje, skrtoje už 
sienio valstybių atstovybėms, 
visas iškilmių dienas plėvesa 

sveikinimus. Dr. F. Meieris, 
atstovavęs Lietuvą, pasveiki 
no prezidentą Juscelino vai.; 
tybės ir okupuotos tautos vai
du. Tą pat dieną buvo

iškilmingai Įkurdinti 
Parlamentas,

Legislatūra ir Vyriausias vals 
tybės tribunolas. Po pietų Įvy
ko kariškas paradas, o vėliau 
žygiavo kandangai, atseit dar 
bininkai, statą Brasilia, kurie 
buvo ypatingai pagerbti. Vaka 
re Įvyko fantastiškas feierver 
kų spektaklis, kur buvo sunau 
dota šimtai tūkstančių spalvo 
tų ugnių. Vėlai naktį įvyko iš 
kilmingas priėmimas pas Prezi 
dentą. Tai Įvyko balandžio 21 
d. oficialiąją naujos sostinės 
Įkurtuvių dieną.

Daug ambasadorių nebelau 
kė sekančių dviejų dienų šven 
čių, nes jos buvo daugiau vie 
tinio pobūdžio, k. a. Įvairių 
tautinių Įstaigų, poilsio parkų 
kino-teatro Įkurtuvės, simfoni 
jos ir choro koncertai, sporto 
lenktynės, misterijos vaidini 
mas etc.

Visą savaitę

Brazilijos spauda ir radijas 
skyrė naujos sostinės Įkurtu 
vėms, iškeldama Įvairiausių 
didingų ir kartais juokingų 
faktų iš tų istorinių dienų. 
Visi stebėjos, kad per toki 
žmonių antplūdį neįvyko nie 
ko, kuo policija turėtų susido 
mėti, nebuvo ir susisekimo ne 
laimių. Beje, stokojo informa 
cijos, nes sostinės gatvės ne 
turi dar vardų. Kenkė bendram 
Įspūdžiui ir debesys dulkių. 
Spauda aprašė ir vieną depu 
tatą, kuris atvykęs Į Brasilia, 
i jam skirtą butą, nerado ža 
dėtų baldų. Kadangi atstovas 
buvo atvažiavęs su šeima, tai 
nieko nelaukdamas nulipo že 
myn, sulaikė pirmą pasitaikiu 
si baldais prikrautą sunkveži 
mi ir... su revolveriu rankoj 
apsirūpino jais.

Trumpai suglaudus tenka pa 
brėžtjij, kad Brasilia pastaty 
mas per trejus metus yra nie 
kur pasauly nematytas rekor 
das. Prie statybos darbų ypač 
pasižymėjo brazilai iš šiai, 

rėš, nors

50,000 darbininkų tarpe 
buvo tikras Bebelis,

jų skaičiuje pora tuzinų lietu 
vių iš Sao Paulo. Architektu 
riškai Brasilia iš toio teikia la 
bai neįprastą Įspūdį, dėka savo 
labai naujoviškų linijų. Brasi 
lia šiuo tarpu nėra lygintina nė 

su vienu pasaulio miestu. Ji 
labai savotiška ir prie jos dai 
teks daug ko pridėti...

Mums lietuviams naujos 
sostinės veikimas uždeda nau 
jų sunkių pareigų. Brazilijos 
vyriausybė kilnia širdimi ligi 
šiol pripažino Lietuvos Pasiun 
tinybę Rio de Janeiro ir Kon 
sulatą Sao Pauly kaip neprik 
lausomos Lietuvos įstaigas, 
traktuodamas jas visiškai vie 
nodai, kaip ir kitų valstybių 
atitinkamas įstaigas. Dar dau 
giau. Brazilija ir Lietuvai sky 
rė 2,5 ha sklypą Pasiuntinybės 
rūmams naujoj sostinėj pasta 
tyti. Kad palengvintų ambasa 
doms įsikūrimą naujoj sosti 
nėj, vyriausybė surado net 
org., kurios kredi.uotų rūmų 
(bent laikinų) pastatymą. Vi 
sa tai mus Įpareigoja.

Su tuo yra susiję daug 
problemų,

kurių dalis jau sėkmingai iš 
spręsta. Vos grįžęs iš Brasili 
jos iškilmių min. Meieris iš 
skrido i Romą pas Diplomat! 
jos Šefą galutinai aiškintis. 
Po poros savaičių tikimės pla 
čiau painformuoti tuo reikalu. 
Gaunami Rio mūsų tautiečiu 
laiškai iš USA duoda daug vii 
čių, kad Lietuvos Respublikos 
atstovavimo reikalai Brazdi 
joj nenukentės.

Petras Babickas.

IR NUO ŠALČIO.
IR NUO ŠILUMOS

Mančesterio (Anglija) fizi 
kas W. Howardas Rees suku 
re kastiumus su specialiu labai 
plonu aliuminio folijos pamu 
šąlu. Toks pamušalas pralei 
džia tik 10 proc. šilumos, nor 
maliai praleidžiamos kitų teks 
tiiinių medžiagų. Kostiumą rei 
kia pasiūti taip, kad galima bū 
tų ji dėvėti išvertus ir į kitą pu 
sę. Tuomet, esant šaltam orui, 
toks drabužis gerai sulaikys 
šilumą, o karštomis dienomis, 
kaiji teigia fizikas Rees, jis bū 
siąs 90 proc. vėsesnis, negu 
normalūs drabužiai.

KUR ątostogaufi?
Kiekvieno žmogaus jėgos 

metų bėgyje išsenka ir joms 
atgauti reikalingas ramus poil 
sis, malonios atostogos. Mūsų 
vasarvietėje — Osterville M?, 
nor — Jūs rasite ramų malonu 
poilsi ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus iseikvo 
tas, jėgas.

Osterville Manor yra gražia 
me pušynais apaugusiame Ca 
pe Codo pusiasalyje prie At 
lanto, kur šiltosios srovės van 
dens temperatūra 70—80 laips 
nių. Visi mūsų vasarvietės sve 
čiai naudojasi uždaru (priva 
tišku) paplūdimiu, kurio šva 
rus smėlis dar po kelis kartus 
valomas ir sijojamas, xodėl Į ši 
paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos 
parūpiname visiems svečiam-;. 
Prie paplūdimio yra automobi 
liams saugoti vieta, už kuria 
atskirai mokėti nereikia. Mū 
su vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su Kito 
mis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsisnrę 
site savo atostogas praleisti 
pas mus — Cape Code Os.er 
ville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, 
jei apsisprendę atostogauti su 
sisieksite su mumis ir praneši 
te kuriuo metu žadate atvyk 
ti, kad galėtume Jums rezer 
vuoti kambarius, kad atvykę 
nebeturėtumėte jokio rūpesčio 
ir galėtumėte visą atostogų 
metą skirti poilsiui ir malonu 
mams.

Laukiame Tamstų praneši 
mų ir prašome klausti, jei 
dar Iciltu kokiu nor: neaišku 
mų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Ine. 
O'-to-ville__  Crme Cod, Mass.

Telefonas: GArdęn 8-6991
a-'-a Bostone:

265 C Street
So. Boston 27. Mas.

Telefoną.: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius.

mwWporta^
VEDA KAZYS BARONAS

ŽAIDYNĖS NEW-YORKE
Dar nespėjus „sušilti“ pa 

tiems žaidėjams rungtynėse 
vienas varžybinio komiteto na 
rys, priėjęs sako: jau turime 
35 protestus! Atsakiau — Ii 
nansiniu atžvilgiu tvarkoj. Tu 
rite 350 dol. (kiekvienas skun 
das turėjo būti „padengtas“ 10 
dol.) kasoje, tačiau organiza 
ciniu — jau blogai.

Ir negali būti kalbos apie ge 
ra organizaciją. Nežinau, ar ši 
svarbi pusė kiekvienose didės 
nėse žaidynėse tapo jau lietu 
viška tradicija, ar didelės bei 
varkės kaltininkais yra patys 
klubai. Tačiau kaip bebūtų, or 
ganizacinės rankos trūko ir 
Brooklyne. Dėl to, gerokai nu 
kentėjo daugelis klubų, ku 
riems po nemiegotų naktų, ry
tinio „poilsio“ lengvose maši 
nose, teko jau žaisti i ..etų 
rių valandų pertraukom, net 
dvejas rungtynes iš eilės! 
Žiauriau nubausti negalėjo ir 
patėvis, tad ir nereikia stebė 
tis, kad oficialiame žaidynių 
atidaryme nebuvo išsirikiavu 
siu eilės kubų, kurių žaidėjai 
nutarė išlyginti savo kojas ir 
raumenis nors nusirengimą 
kambarių kampuose.

Vakare pačiame New Yor 
ko centre Įvyko sportininkų 
linksmavakaris. Gan didelė sa 
lė nepatalpino visų svečių.

Sekmadieni žaidynės buvo 
tęsamos toliau, o iškilminga 
akademija pravesta vakare. 
Deja, tolimesnių vietovių klu 
oai jau po pietų dėl tolimos 
kelionės pasaulio sostinę ture 
jo apleisti.

Tiesa, visiškai žaidynes nu 
vertinti negalima. Jos sutrau 
kė gražų būrį sportininkų, be. 
daugumas naudojančių anglų 
kalbą, davė progos susimąsty 
ti sporto darbuotojams ties 
mūsų sporto slenksčiu, (o gal 
tautiniu atžvilgiu ir praraja?). 
Oficialaus posėdžio neturėta, 
bet nors trumpas pasitarimas 
būtų labai naudingas.

Kaip pasirodė (techniškas 
pasekmes duodame pabaigoje), 
Kanados atstovai — Toronto 
Aušra ir Vytis ir Hamiltono 
Kovas?

Atrodo, kad daugiausia „nu 
kentėjo“ Aušra. Su viltimi va 
žiavo i žaidynes, tačiau laimės 

Toronto uoste kiekviena vieta vra išnaudota ati 
darius Jūros kelio antruosius metus. Šie krovi 
kai dirba nuolat iškraunant užjūrio laivus. To 
rontui savo dabartinio uosto nepakanka. Yra 
statomas kitas uostas Port Credit už 20 mylių.

ruletė pasisuko kitaip. Vytis 
ir Kovas, be augštų „preten 
zijų“, tačiau atsiekė, palygi 
nūs, gražių laimėjimų, ypač 
Vytis.

Spėjama, kad sekančių me 
tų žaidynės, bus pavestos pra 
vesti Toronto Aušrai.

TECHNIŠKOS RUNGTY 
NIŲ PASEKMĖS

Vyrų krepšinis.
Čikagos Lituanica — Brook 

lyno LAK 47:65, Čikagos Ne 
ris — Cleveland© Žaibas 68: 
45. Waterburio Gintaras — 
'Toronto Aušra 85 : 64. Pusiau 
baigmė: Neris — Gintaras 80: 
81 ir Brooklyno LAK be žaidi 
mo prieš Detroito Kovą. Baig 
mė: Gintaras — LAK 103:96.

Jauniai: Roč. Sakalas be 
žaidimo prieš Nerį, Worces 
terio Vytis b. ž. prieš Detroi 
to Kovą, Waterb. Gintaras — 
T. Aušra 53:44, LAK — Žai 
bas 18:41. Pusiaubaigmė: Žai 
bas — Gintaras 46:4 4, Wore. 
Vytis — R. Sakaas 52:23.

Jaunučiai: Žaibas — Aušra 
41:38.

Moterys. Toronto Vytis — 
N. Y. LSK 26:13, Hamiltono 
Kovas — Worces. Vytis 15:7, 
Aušra — Kovas 41:24, Vytis 
— Aušra 31 :28.

Mergaičių: Aušra — Žai 
bas.

Vyrų tinklinis — Žaibas, 
moterų ir mergaičių — Žaibas.

Stalo tenisas komandiniai: 
vyrų T. Vytis — Žaibas 5:3, 
?I. Kovas — R. Sakalas 5:4. 
Baigmė: Vytis — Kovas 5:1 
ir moterų — T. Vytis.

Vyru vienetai: P. Gvildys 
(Vytis), Z. Kasperavičiūtė 
(Vytis), dvejetai P. Gvildys— 
Vaičekauskas, moterų Kaspe 
ravičiūtė - Sabaliauskaitė, miš 
rus Nešukaitis — Kasperavi 
čiūtė. K. B.
TRUMPA! IŠ LIETUVOS
— Lietuvos stalo teniso ko 

mandinėse pirmenybėse, pir 
niauja Kauno Raudonoji vė 
liava prieš Vilniaus Ramunę, 
Vilniaus Švietimą ir Kauno 
Bangą. Paskutines vietas ūži 
ma Prienai ir Klaipėdos Medi 
kas.

Nukelta Į 6-tą psl.



« FSt. ••• ...- ft

Ar toli kryžkelė?
VYTAUTO JONYNO PASKAITA KANADOS 

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIME MONTREALY
2.
Sveika ir sveikintina todėl 

toji tėvu laikysena, kurie nepa 
šykšti savo vaikams įvairės 
nės, turtingesnės bibliotekos.

Jūsų, gerb. pedagogai, pa 
reiga būtų propaguoti koloni 
jose mintį, jog nėra geresnio 
investavimo jaunimo ateičiai, 
kaip knyga.

Sava ar svetimkalbė?
Abi, kiek jos padeda vaikui 

protiškai augti ir dvasiškai tvir 
tėti. Neužmirškim, kad ruo 
šiam vaikus gevenimo grum 
čiai.

Nepaslaptis, jog mokyklo 
se, jaunimo festivaliuose, pir 
mąsias vietas iškovoja didelis 
nuošimtis neokanadiečių: aust 
rų, vokiečių, vengrų, italų. Nė 
ra joks atsitiktinumas, jog 
jiem palengvina kopti į tas 
augštumas dalimi ir platesnis 
apsiskaitymas abiem — savą 
ja ir anglų — kalbomis.

Ar nevertėtų pasirinkti tak 
tikos priemone nuo mažens 
vaiką įtaigoti jog skaityti sa 
vaja kalba nėra vien tenkinti 
tėvų užsispyrimas. Ar nevertė 
tų atkreipti jo dėmesį į tai, 
kad jo klasės draugai, kitatau 
čiai, irgi namuose kalba, skai 
to ir rašo savaja kalba.. Tai ne 
vien stiprintų jo solidarumo 
jausmą su savaisiais, bet, gal 
būt, ugdytų jo pasitikėjimą sa 
vimi, kaip Kanados piliečiu.

Sakysit, kur gi gimtosios 
kalbos propagavimas, jei jau 
nimui nedrausti svetima kalba 
leidinių. Mano nuomonė: ta 
sai, kuris iš viso pamilęs kny 
gą, pamils greičiau ir savąją.

Plėsdami vaiko akiratį, jieš 
kodami lektūroj sveiko pakai 
talo nuo sponsorinės televizi 
jos surogatų, mes turime dau 
giau vilčių įpiršti jam pasiskai 
tymo ir lietuvių kalba, kuris jį 
domintų.

* *
Deja, tenka pripažinti, kad 

liet, jaunimo lektūros kiekis, 
bent įleistas išeivijoj pask. 
metų būvy, nėra gausus. Skel 
biamam „Draugo“ dienraščio 
sąraše per knygų platinimo 
mėnesį, suskaičiavau: 
Originali jaunimo lit. — 15 
Vertimai — 7
Įvairūs — daugumoj mintys 2

Smlasumo dėlei palyginau 
su iš Lietuvos man asmeniškai 
atėjusiais pask. 4 m. būvy lei 
diniais:

Originali literatūra, įskaitant 
pasakų rink. — 43

Vertimai — 15
Įvairūs — 8

Pateikiu šuos statistinius 
duomenis su visais rezervais 
Bet iš jų galima susidaryti 
bent apytikris vaizdas, kokia 
yra proporcija tarp turimos vie 
toj liet, jaunimo literatūros ir 
pavergtam krašte esamo poten 
cialo. Šitas suteikia idėją pa 
diskutuoti ar išeivijos mokyk 
la turėtų naudotis tuo kas iš 
leidžiama tėvynėj ir jeigu 
taip, kuria lit. rūšim ypatin 
gai.

* *
Mano atsakymas į šį klausi 

mą būtų: Taip. Dar pridėčiau 
— neatidėliotinai.

Vargu ar per metus antrus 
jaunimo leidinių situacija pasi 
keistų tiek kiekybine, tiek ko 
kybine prasme išeivijos nau 
dai. Jei norime, kad jaunoji 
karta gravituotų lietuviškoj or 
bitoj privalome suteikti jai 
dvasinio peno, bent atitinkan 
čio jų interesus, jei ne prati 
nančios juos grožėtis savo kul 
tūriniu kraičiu.

Štai kodėl prašosi kompro 
misinis sprendimas — būtiny 
bė naudotis iš anapus ateinan 
čiais leidiniais.

Sakysim praktiškai kalbant 
Lietuvoj pasirodančiais verti 
mais — nuo Kari May iki 
„Fausto“ imtinai — minėjau 
„Širdį“. Nustebau, ši knygų 
tė ir šiais laikas, tebesužavi 
mokinuką. Argi būtų nusikal 
timas, jei išeiviukai pasiskaity 
tų „Tris muškietininkus“ ar 
„Fino nuotykius“ gimtąja kai 
ba? Kas žino gal tai juos su 
masintų ir toliau jieškoti pasi 
skaitymo lietuv. knygų lenty 
nėlėj? Mano turimų knygų tar 
pe nėra mokslo populiarizaci 
jos knygelių. Neabejoju, kad 
tokių esama — visokių įvadų 
į gamtos pažinimą, aviomode 
listų vadovėlių, bei rankdarbių 
pavyzdžių. Kodėl nepasitelkti 
jų talkininkais išeivijos mokyk 
los atliekamai misijai? Skaity 
ti savąja kalba galbūt nebūtų 
jaunikliams pasigerinimu tėvų 
užgaidoms, bet ir maloniu es 
tetiniu pergyvenimu.

Kitokia originaliosios kury 
bos padėtis pavergtoj tėvynėj. 
Joje labjau prasimuša agitaci 
nis elementas. Mažiau galbūt 
jis pastebimas priešmokyklinio 

amžiaus knygelėse. Ne vien 
jos kasdieną įvairėja, nusiva 
lo nuo propagandos kamšalo, 
bet ir savo išore modernėja, 
darosi patrauklesne užmario 
skaitytojui. Didelė naujovė, 
pasakos su dainuojamais įtar 
pais. Taip pat paveiksluotos 
liaudies dainos.

Vienok net ir leidiniuos vy 
resnio amžiaus vaikam galima 
aptikti visiškai priimtinų da 
lykų. Ne vieni, sakysim, Cvir 
kos(„Auksiniuos avinėliuos“), 
Salomėjos (Eglėj — žalčių pa 
sakoj“ ir poezijoj), bet ir pa 
čių jauniausių, kaip Pocius, kū 
ryboj.

Į atskirą kategoriją, kurią 
pavadinome „įvairūs“ įeitų 
„Jaunasis pianistas“, pirmasis 
galbūt lietuviškas muzikos va 
dovėlis, kuriam populiarina 
mos liaudies dainos ir savos 
kompozicijėlės. Kodėl juo ne 
pasinaudoti mokykloj ar vai 
kų darželiuos?

Toliau Steponaičio „Liet, 
liaudies žaidimai ir pramo 
gos“. Pagaliau vertimai, „Onu 
tės stebuklai”, piešimo knyge 
lė „Brūkšt pabrūkšt”, paga 
liau rankdarbių iš skujų bei 
šiaudelių knygutė — „Mano 
darbeliai“. Visuose juose gale 
tumėm rasti medžiagos įdo 
mios vaikams ir vertos pėda 
gogų dėmesio.

Dar stabtelėsiu ties viena 
leidinių rūšim. Tai. Kraštoty 
rininkų albumai bei turistiniai 
leidiniai. Daugelis juos esat, 
be abejo matę. Esama tekste 
nemažai grubaus melo, bet 
nuotraukos vykusios ir švie 
žios. Kodėl nepasinaudoti jais 
Liet, gamtos ir geografijos pa 
mokose?

* *
Kaip minėjau mano susida 

rytas vaizdas apie jaunimo Ii 
teratūrą, daugiau negu nepil 
nas. Manoji prielaida, kartoju, 
jog esama ir daugiau leidinių, 
kuriais galėtume laimėti išei 
viuko prisirišimą prie savos 
knygos.

Antroji prielaida — toly 
gaus pobūdžio leidiniai pasiro 
dys ir ateity.

Ikišiol išeivija pernelyg dro 
vėjosi pripažinti krašte esą 
mos literatūros egzistenciją. 
Ją nutylėdama ar priekabiai 
užsipuldama už „pasmilkini 
mą“ pavergėjo stabukams. 
' Ar nebūtų tikslingiau ki 
taip pažiūrėti į šį dalyką. Visų 
pirma faktą, kodėl mūsų arti 
mieji ir draugai taip ištvermių 
gai ir pastoviai siunčia savuo 
sius leidinius. Ar nesama jų
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elgsenoj t. t. pasididžiavimo 
krašte vykstančiu kultūriniu 
procesu. Ar tai vien naivus 
džiūgavimas, jog štai ir pas 
juos „šis tas atliekama“. O 

’gal... paskolinimas sąjunginin 
kui doro ginklo?

Neužmirškim, kad lietuvių 
išeivija egzistuoja ne vien šia 
pus geležinės uždangos. Jos 
skyriai ir poskyriai susiduria 
su gimtosios kalbos ir tautinio 
priklausomumo problema ir 
Sibire ir Kazachstane ir plėši 
minių dirvožemių toliuose.

Draugijos Užsienio Lietu 
viams Remti nebėra, bet kas 
pasakys ar jos idėja tikrai mi 
rusi.

* *
Todėl siūlau gerb. svečiai ir 

viešnios:
1) Suintensyvinti kolonijo 

se knygos kultą. Pokalbiuos 
su tėvais ir mokiniais pabrėž 
ti vispusiško apsisaktymo rei 
kalą. Įtaigoti, jog knyga gim 
tąja kalba naudojasi ir kitos 
taut, mažumos.

2) Piršti mintį, jog ir liet, 
kalba (tiek išeivijos tiek tėvy 
nės leidiniuose) esama daug 
vaiko brendimui naudingos me 
džiagos. Ragint tėvus aty 
džiau sekti vaiko psichinės rai 
dos tarpsnius; padėti jiem at 
spėti jaunimo interesų gyvybi 
nį nervą. Nesidrovėti siūlyti 
skaityti vertimus.

3) Prašyti kolonijų gyven 
tojų paskolinti gaunamus iš 
anapus leidinius. Prisiųsti jų 
sąrašą bei pastabas bendr. švie 
timo organams bei kutūros fon 
dui.

4) Rekomenduoti aptiktą 
dėkingą medžiagą „Eglutės“ 
redakcijai ir savų laikraščių 
jaunimo skyriams. Mėginti at 
Ketuvflnti“ kai kuriuos daly 
kus, pritaikant užmario skai 
tytojui.

5) Pavesti centr. bendr. or 
ganams sudaryti sąrašą roko 
menduotinos lektūros. Sudary 
ti galimybes juos įsigyti per 
esamą knygų platinimo tinklą.

6) Naudojantis esama ir bū 
sima literatūra įtraukti tėvų 
kmitetus į jaunimo saviveik 
los organizavimą bei skatini 
mą.

* *
Baigdamas, norėčiau dat 

stabtelti, mieli klausytojai, 
ties paskut. šio diskutuotino 
pasiūlymo punktu. (Faktinai 
jis būtų įvadiniu trigrašiu se 
kančiai šios dienos darbotvar 
kės daliai).

Jei jūs, pedagogai, sugebė 
Nukelta į 5-tą psl.

Ką tik išleistas Gimtosios 
Kalbos numeris 1(7), kuriame 
yra apsčiai naudingų dalykų: 
kalbinių straipsnių, kausimų -
- atsakymų, spaudos apžvalga. 
St. Barzdukas išdėsto ypatin 
gesnius didžiųjų raidžių rašy 
mo atvejus.

Pr. Skardžius, rašydamas 
apie mūsų poterių kalbą, iške 
lia eilę šios srities taisytinų 
dalykų, kuriuos pataria dvasi 
ninkams, pasitelkus kalbinio 
kus, apsvarstyti ir pasiūlyti 
visuotinai vartoti bent svetur 
gyvenantiems lietuviams. A. 
Mažiulis pateikia pluoštę ant 
ropologinių, o dr. K. Gudaitis
— medicinos terminų. P. Jo 
nikas šį kartą vėl parankiojo 
apie šimtą retesnių žodžių.

Klausimų skyriuje P. S(kar 
džius) plačiai nagrinėja krikš 
čionybės, krikščionystės ir kri 
kščionijos skirtumus, ta proga 
palygindamas kitus panašios 
darybos, bet kartais skirtingų 
reikšmių žodžius: skautybė, 
skautystė, skautija; vyskupys 
tė, vyskupija. L. D(ambriū 
nas) mano, bene praktiškiau 
būtų turėti du terminus: vals 
tybė ir valstija (sakysim Neb 
raskos). P. Skardžius čia pat 
argumentuotai atsako, kad 
„lengvai galime išsiversti vie 
na valstybe“. Kaip matome, ir 
pačioje Gimtojoje Kalboje kai 
bininkai kartais pasiginčija, 
kadangi kalboje ne viskas yra 
aksioma.

Gimtosios Kalbos leidėjas— 
JAV LB Kultūros Fondas, re 
daktorius P. Jonikas. Adre 
sas: Gimtoji Kalba 1602 So. 48 
Ct., Cicero 50, III. Kaina me 
tams vieans doleris. Dar gali 
ma gauti visus išėjusius nurne 
rius. Išeina keturis kartus per 
metus.

VILNIUJE KONCERTAVO 
KANADOS PIANISTĖ

Kanados pianistė Margaret 
en Airlend, Viešėdama Vilnių 
je, dalyvavo kaip solistė sim 
foniniame koncerte ir surengė 
savo rečitalį. Atlikėjos iš kito 
kontinento pasirodymai šukė 
lė didelį susidomėjimą — abu 
koncertai vyko pilnutėlėje sa 
Įėję.

Margaret en Airlend muzi 
kos mokėsi Kanadoje, Toron 
to konservatorijoje. Čia ji bai 
gė fortepiono klasę, po to dar 
tobulinosi JAV ir Vakarų Eu 

ropoję. Pianistė turi nemažą 
koncertinę praktiką. Jos gro 
jimas užtikrintas, technika iš 
dirbta, tiksli.

Taip rašo Vilniaus Tiesa 22 
(5225) nr., toliau aptardama 
abu koncertus.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

S. Neries „Senelės pasaka“, 
iki mokykline amžiaus vai 
kams, iluistruota B. Demku 
tės.

F. Dostojevskio „Broliai Ka 
ramazovai“ I tomas. Išvertė 
M. Miškinis.

S. Lungytės „Mergaitė — 
lelija“ — pasakos jaunesnio 
amžiaus vaikams. Iliustruota 
L. Pučkoriūtės.

KAIP LIETUVOJE LEI 
DŽIAMOS KNYGOS

Lietuvoje išleisti 6 tomai 
Žemaitės raštų. Redagavo ko 
misija — K. Korsakas, A. 
Venclova ir J. Žiugžda. Leidi 
nys neblogai atrodo. Bet bū 
dingas sovietinei santvarkai. 
1 tomas iliustruotas K. Preikš 
to ir L. Barisaitės; inicialai — - 
J. Kuzminsko. II t. — S. ir 
V. Valių iliustracijos ir E. Ju 
rėno inicialai. IV t. puoštas 
vieno V. Valiaus. O V ir VI 
tomai visai be puošmenų. At 
seit, į galą pristigo pinigų ir 
išleido be jokių papuošimų...

ATSIŲSTA PAMINĖTI
H. Didžiulytė - Mošinskie 

nė. BALTOSIOS LELIJOS 
RITERIS. Penki sceniniai pa 
veikslai iš Šv. Kazimiero gy 
venimo. Jaunimo biblioteka. 
8-1. Saleziečių leidinys R. N. 
11, Castelnuovo Don Bosco, 
Italia. 1959. Kaina 0.50 ct.

LITUANUS. Lithuanian 
quarterly. 1960. Volume VI. 
No 1. Labai gražiai išleistas nu 
meris. Turiny straipsniai T. 
Paukštelio, P. Rėklaičio, H. 
Nagįo, J. Balio; kūrybos J. Jan 
kaus; iliustracijos dail. A. Ves 
čiūno ir kt.

KELEIVIS 55 metų sukak 
ties proga išleido žymiai padi 
dintą numerį, kuriame yra įdė 
ta Keleivio sitorija ir daugelio 
veikėjų pasisakymų.

AIDAI 1960 m. Nr. 4. Ilius 
truotas A. Galdiko kūryba. 
Gaučys rašo apie ispanų rašy 
tojus.

Paskutinė vakarienė
2.

ŠEPUČIŲ IDILIJA
Valdybos viršininko „Pobeda“ sustojo prie ūkio konto 

ros,- įsikūrusios buvusio dvaro rūmuose. Rūmai — dideli, 
dviejų augštų, paskendę senose liepose. Pirmajame augšte 
darbavosi ūkio direkcija, o antrajame gyveno ūkio direktorius 
Pijus Šeputis su savo uošviais ir gausia šeima. Priešais rū 
mus buvo įrengta kažkas panašaus į klombas, kuriose be jo 
kios tvarkos žaliavo ir žydėjo įvairiausios gėlės, pradedant 
nasturtomis ir vijokliais, baigiant augštais, išlapojusiais jur 
ginais. Pro kilniąsias gėles savo augštas viršūnes kaišiojo 
kiečiai, žemėje vešliu kilimu driekėsi varputis. Baltai nuda 
žyti akmenukai, kuriais kažkas buvo bandęs apdėlioti klom 
bas, dabar mėtėsi ir ant. takų, ir ant klombų, ir net ant rūmų 
laiptelių.

Valdybos viršininkas — nedidelis, storas, trumpakojis 
žmogelis praplikusiu pakaušiu — ir jo šoferis — ilgas, ištį 
sęs, linksmo veido ir gudrių akių vaikinas ant kaktos nusviru 
siu vešliu plaukų pluošteliu — pasuko tiesiog į direktoriaus 
kabinetą.

Pijus Šeputis tebesėdėjo savo kėdėje.
— O! Draugas viršininkas! Draugas viršininkas! — pa 

šoko jis nuo kėdės, išsitiesdamas visa savo mažutėle figūrėle 
ir nutaisydamas saldžiausią šypseną. — Kaip netikėtai. . . 
Kaip malonu. . .

Apibėgęs stalą, Šeputis abiem rankelėm suspaudė plačią 
viršininko (plaštaką ir pradėjo tempti Bliūdžiu prie apskūru 
šio odinio fotelio.

— Prisėskite, prisėskite iš kelionės... Pavargote...
Viršininkui nepatiko direktoriaus familiarumas. Oriai 

ištraukęs savo plaštaką, jis sumurmėjo:
— Prisisėdėjome mašinoje. Nėra laiko sėdėti. Rodyk 

savo turtus.
— Tuoj pat, tuoj pat, draugas viršininke, — subruzdo 

Šeputis. — Tuoj pta. Aš tik savo popierėlius susidėsiu.
Paskubomis jis sušlavė į stalčių ant stalo besimėčiusius 

raštus ir laikraščius, vikriu judesiu pasitaisė smunkančias kel 
naites, atstatė į vietą persisukusį kaklaraištį.

— Nuo ko pradėsime, draugas viršininkas? Čia mes vi 
sai neseniai įsitaisėme prūdelį, puikų prūdą, prileidome. . .

— Prūdą, prūdą, — pakirto Bildžius. — Tu man ne prū 
dą, o tvartus (parodyk. Kaip ten pas tave galvijai?..

— Prašom, draugas viršininke, prašom, — straksėjo Še 
pūtis, atidarinėdamas duris ir praleisdamas Bildžių. — Pra 
šom ir į tvartus...

Laipteliuose jis vėl sučiupo Bildžiaus ranką, vėl nusišyp 
sojo ir įsiteikdamas paklausė:

— O kaip jūs gyvenat, draugas viršininke? Kaip žmona, 
kaip vaikučiai?

Bildžius nesuspėjo atsakyti. Iš antro augšto lango pasi 
girdo šaižus, rėksmingas moters balsas:

— Pijau! Pijau!..
Šeputis krūptelėjo ir atsisuko į rūmus.
Pro langą, pusiau persisvėrusi, žiūrėjo kokios keturias 

dešimties metų moteris susivėlusiu kuodu, plačiu veidu ir to 
kiomis stambiomis krūtimis, kad po kiekviena iš jų smulkutė 
lis Šeputis būtų galėjęs pasislėpti nuo bet kokių negandų ir 
pavojų.

Moteris, matyti, pastebėjo viršininką, nes rūstų jos vei 
dą staiga nušvietė plati, riebi šypsena.

— Dovanok, Liucyte, neturiu laiko, — sulemeno Šepu 
tis. — Draugas viršininkas atvažiavo mus aplankyti.

Moteris nusišypsojo dar riebiau:
— Atleiskit, atleiskit, nežinojau... Kaip puiku, kaip pui 

ku!
Kažkur kambaryje pravirko vaikas, ir stambus Liucijos 

Šeputienės biustas beregint dingo iš lango.
— Prašom, draugas viršininke, prašom, — tempė Šepu 

tis Bildžių. — Apžiūrėsime tvartukus.
— Velnias rautų, — suurzgė šoferis, sekdamas viršinin 

kus taip, kad Šeputis jį būtinai išgirstų, — žarna žarną ryja.
Bildžius nutvėrė jį priekaištingu žvilgsniu, bet Algis 

Trinkūnas visai nenusigando. Jis žinojo, kad ir viršininkas 
yra žmogus, o kiekvienas žmogus, laikui atėjus, įsinori valgy 
ti. Tie varstymai akimis jam buvo įprastas ir gerai pažįsta 
mas dalykas.

Šeputis stabtelėjo. Minutę jo veide šmėkštelėjo kažkoks 
nesusivokimas ir neryžtingumas. Paskui' jis dar kartą sučiu 
po viršininko plaštaką:

— Dovanokit, draugas viršininke, dovankoit! Aš tik 
minutėlei užbėgu pas žmonelę... Tegul paruoš užkąsti. Jūs 
čia prisėskite štai ant. suolelio, pasigrožėkite mūsų klombo 
mis.

Ristele jis pasileido į rūmus. Bildžius ir šoferis žvilgte 
rėjo į direktoriaus nurodytą suolelį, bet atsisėsti nesiryžo. 
Suolelis buvo senas, suklypęs, nulaužta atkalte. Ant jo taip 
pat puikavosi baltinti akmenėliai, kuriuos kažkas buvo skyręs 

klomboms puošti.
Šeputis grįžo po dešimties minučių įraudęs ir šiek tiek 

sutrikęs. Skubėdamas jis nusivedė svečius į didžiulį, netvar 
kingai užgriezdintą kiemą į galvijų tvartus. Prasidėjo ap 
žiūra.

Jonas Bildžius priekabiai apžiūrinėjo kiekvieną pertvarą* 
kiekvieną gyvulį, žvilgčiodamas į ėdžias, griežtai kalbinda 
mas šėrikus ir melžėjas:

— O čia kas? Kodėl taip mažai pakreikta? Ką, šiaudų 
neturite? O kodėl nenaudojat durpių?

— Na, tu žiūrėk, tu žiūrėk, — rodė jis Šepučiui mėšle 
susmukusią karvę. — Priekinės kojos įsmukę, užpakalinės 
— iškilę... Na, jeigu tave kas taip pastatytų, a?

Direktorius raudo, glamžė rankas, tempė viršininką vis 
tolyn ir tolyn, tarsi jieškodarnas kažko, kas galėtų jį išgel 
bėti.

— Tu neskubėk, neskubėk, — maldė Bildžius. — Ma 
tau, kokia čia pas tave tvarka. Daug ir žiūrėti nereikia. Aš 
iš pirmo žvilgsnio perkandu žmogų.

— O Šilto vandens turite tvarte? — kreipėsi jis į pagy 
venusią moterėlę.

— Tai kad vasarą... — buvo bepradedanti ši.
— Vasarą, vasarą... — nutraukė viršininkas. — Žiemą 

ir vasarą turi būti šilto vandens. Kuo gi plaunate tešmenis 
prieš melžimą?

— Tai kad aš visai neplaunu... — Tik šlapia drobule...
— Aišku! Viskas aišku! — atsisuko Bildžius į direk 

torių. — Viskas aišku. Gali daugiau nieko ir nerodyti. Vis 
kas aišku. Manęs neapgausi. Po kiek litrų primelziat?

Šeputis suvapėjo kažką, iš ko sunkoka buvo suprasti, 
ar po dvideišmt, ar po dešimt litrų į dieną. Bet viršininkas 
ir nebeklausė jo atsakymo. Jam dabar parūpo kiaulės.

Bet ir kiaulidėse tvarka buvo ta pati. Bildžius dar kar 
tą turėjo progos pasisakyti iš karto perkandąs žmogų ir 
aiškiai matąs, kad iš Šepučio nebuvo ir nebus šeimininko. Į 
Šepučio pasiūymą nueiti į laukus, pasižiūrėti nukirstų ru 
gių, jis tik ranka numojo. .Kontoroje jie pažiūrėsią, kokia 
javų derliaus perspektyva.

Išgelbėjo šoferio Trinkūno dejonė apie viena kitą ryjan 
čias žarnas. Dabar net ir viršininkas užmiršo nuverti sa 
vo nekantrų pavaldinį žvilgsniu, o Šeputis tuoj pat įsikibo 
į vilties gijelę:

— Tai prašom, prašom... Užeikime gal pas mane už 
kąsti. Jūs, tur būt, be pietų...

Bus daugiau.
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LASALLE HARDWARE į
JRANK1AI — CIL DAŽAI — NAMU REIKMENYS. H 
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Amerikos lietuvių veikla
NAIKINAME LIETUVYBĘ.

Čikagoje yra apie 10 lietu 
visky bankelių, kurių daugu 
nia yra tikrai gerų lietuvių ir 
patriotų rankose, bet kiti jau 
pamažu pradeda pereiti i kitų 
rankas. Lietuviški bankeliai 
yra susijungę Į lygą.

Lietuvių apdraustų taupy 
mo bendrovių lyga pernai pa 
skelbė straipsnių kontestą. Iš 
kart jis buvo taikomas tik mer 
gaitėms šiemet baigiančioms 
Maria High school, bet paskui 
buvo pataisytas, kad jame gali 
dalyvauti ir berniukai baigian 
tieji kitas mokyklas. Bet reika 
lavimas, kad rašinys būtų ang 
lų kalba, nebuvo pataisytas.- 
Iš trijų komisijos narių, kurie 
rašinius įvertins, tik vienas mo 
ka lietuviškai. Konkurso rezul 
tatai turėtų būti paskelbti bir 
želio mėn. vidury.

Mano išmanymu, šiuo žy 
giu lyga ant lietuvybei malti 
malūno pila vandens už $525. 
O kaip būtų buvę gražu, jei 
šie lietuvių pinigai, būtų bu 
vę paskirti Čikagos augštesnci 
lituanistinei mokyklai — pa 
vemti lietuvių jaunimui dar ra 
sančiam lietuviškai.

RAUDONIEJI VEIKLŪS
Cicero senieji lietuviai labai 

sunkiai 14 ir 49 gatvių kampe 
pastatė didžiulius mūro dvie 
jų augštų „Liberty“ namus. H 
gus metus čia spietėsi lietu 
viškas veikimas. Vėliau pasta 
čius Šv. Antano parapijai mo 
kyklą su sale ir kitais įrengi 
mais, dalis lietuviško veikimo 
persikėlė čia, kuris metai iš rne 
tų stiprėjo, o „Liberty“ namai 
lietuvybėje menko, kol pamažu 
jų vadovybę perėmė raudonie 
ji, nors jie nesudaro nė 30% ak 
cininkų, bet yra vieningi ir ak 
tyvūs. Kad apsisaugojus nuo

ŽEMA KAINA
Laurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai; 

yra privatus ežeras su pliažu;
medžioklė, žūklė, ski, — 

veikia visus metus. 
Mažas įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks 
St. Morkūnas, tel. PO 8-0890.

nepageidaujamų asmenų, na 
mųvadovybė Šerų pardavimą 
yra sustabdžiusi. Dabar šiuose 
lietuvių namuose būna daugiau 
italų ir kitų tautybių parengi 
mų, negu lietuvių. Vadovybė 
mieliau šiuos namus perleis 
svetimiesiems, negu tautiškai 
susipratusiems lietuviams, 
Bridgeporte raudonieji lietu 
viai taip pat turi įsigiję mūri 
nius dviejų augštų namus 
„Milda“.

VYSTA RAUDONOJI 
ROŽĖ

Prieš 46 metus labai pado 
rūs Cicero lietuviai, turėdami 
tikrai kilnius tikslus įsteigė 
Raudonosios Rožės klubą. 9 
steigėjai ir šiandien tebėra šio 
klubo nariais, bet vienas iš kil
niųjų šio klubo tikslų — išlai 
kyti lietuvius lietuviais, yra mi 
res. Buvau keliuose šio klubo 
parengimuose. Lietuvių kalba 
labai retas svečias. 45 metų su 
kakties proga šio klubo leidinė 
4is. spausdintas spaustuvėje, 
kuri neturi lietuviškų ženklų 
ir lietuviško teksto jame šir 
dingai mažai, o ir iš viso rei 
kia mums saugotis nuo tokių 
„lietuviškų’’ žodžių, kaip jie 
tame leidinėlyje rašomi... Lie 
tuviai laidotuvių direktoriai, 
taupymo - skolinimo bendro 
vės, apmokėdamos po visą pus 
lapį šio leidinėlio skelbimų, ne 
malonėjo nė vieno žodžio lietu 
viškai parašyti.

Stepas Paulauskas.

W. A. Irvin Kanados ambasa 
dorius Meksikai.

I
S i U N T I N I A I |

LIETUVON JR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis r

per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, C 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, S? 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti. w
T Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, X 
? Montreal. P. Q. Tel. RI 4-6940.

| A. NORKELIUNAS I
Y r Vg Commissioner of the Superior Court of Montreal C

I
 MONTREAL ENTERPRISES REG?D. |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |
6695—35-ta A ve., Rosemount (kamp. St. Zotique) $

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. |
g

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. M a n f r e e d Kory

Mūsų Kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-486G 
Montreal 2, P. Q., Canada.

FORDHAMO UNIVERSITETO LITUANISTIKOS
SKYRIUS KVIEČIA REGISTRUOTIS

Lituanistikos skyrius Ford 
hamo iniversitete šią vasarą 
pradės ketvirtąjį semestrą. 
Tai vienintelis universitetas 
šiapus geležinės uždangos, ku 
riame dėstomos šios šakos: lie 
tuvių kalba, literatūra, tauto 
saka, istorija ir kt. Už visus 
dalykus duodami kreditai. Šiai 
vasarai vadovybė pasiryžusi 
kviesti šiuos dėstytojus: prof. 
A. Salį, prof. A. Senn, prof. Su 
žiedelį, prof. Z. Ivinskį, prof. 
J. Puziną, prof. V. Maciūną, 
dr. K. Ostrauską, lėkt. S. 
Barzruką, dr. V. Sruogienę, 
lėkt. Dambriūną, prof. A. Ku 
čą, prof. A. Šapoką, lėkt. Pr. 
Naujokaitį, prof. A. Šlepetytę 
ir prof. A. Vasį.

Šias studijas Fordhame su 
tiko globoti Lietuvių Bendruo 
menė ir mūsų geradariai Ne 
ries bendrovės direktoriai: dr. 
J. Kazickas ir dr. J. Valiūnas. 
Studentai mokės tik registrą 
cijos mokestį, o už mokslą su 
tiko mokėti mūsų minėti gera 
dariai.

Tačiau universitetas yra pa 
statęs mums griežtas sąlygas: 
studentų skaičius turi būti ne 
mažesnis 25. Nejaugi neatsiras 
tiek studentų, norinčių giliau 
pažinti mūsų tautines verty 
bes! Nejaugi studentas nega 
lės paukoti šiam kilniam tau 
tos reikalui nė vienos vasaros! 
Mes neabejojame mūsų jauni 
mo tautiniu susipratimu ir ma

nome vasaros metu turėti ne 
25, o dvigubai didesnį skaičių. 
Senesnieji turėtų suprasti šio 
reikalo svarinimą ir raginti jau 
nimą įsijungti į šias studijas.

Šalia studijų vasaros metu 
lituanistikos studentai jaukiai 
praleidžia šešias savaites lietu 
viškoje aplinkoje. Nenuobo 
džiausime ir šią vasarą. Šiais 
metais numatome visą eilę eks 
kursijų į New Yorko muzėjus 
ir gražias New Yorko apylit. 
kės.

Su apsigyvenimu jokio val
go neturėsite. Vietų yra uni 
versiteto bendrabučiuose.

Užsiregistruoti būtinai rei 
kia iki birželio 1 d. Šiai pirmą 
jai registracijai pakanka jūsų 
laiško ir paprasto pasižadėji 
mo studijuoti. Gavę jūsų laiš 
ką, tuoj pasiųsime jums spe 
dalius formuliarus.

Mokslo pradžia liepos 5 d. 
Pabaiga rugpjūčio 15 d.

Rašykite: The Lithuanian 
Program, Fordham Universi 
ty, New York 58, N. Y. Tel. 
FOrdham 7-5400 Ext. 218.
T. Vladas K. Jeskevičius, S. J. 
S Jonas Švedas, Petras Genys, 
Juozas Grybauskas, Matas 
Klikna ir Vincas Rėkus išrink 
ti i Savanorių - Kūrėjų S-gos 
c-tro v-bą Čikagoje.
S-' Liet. kons. Čikagoje dr. P. 
Daužvardis dalyvavo Military 
Industrial konferencijoje, Či 
kagos un-to teisių mokyklos
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Į BELLAZZI~ LAMY, INC Į

I
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. g
Jvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, H 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS 

| D- E. BELANGER & SONS | 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.

į 259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 g

DE LUXE DRY CLEANERS 
117—6th AVENUE, LACHINE f

Sav. P. RUTKAUSKAS •t

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS
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j; SIUNTINIAI! NAMIŠKIAM
& Lietuviu Prekybos B-vė., Anglija.
$ Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675
f 991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.
X
$ SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
X

H DO 6-8080 |

I Quincailierie Jacob Hardware g
g REG’D. H

Specialybė: DOVANOS H
:: 7610 Central St. LaSalle. ;»

AR TOLI KRYŽKELĖ?... 
tumėt tėvų komitetų padeda 
mi, suorganizuoti be taut, šo 
kių, jaunųjų šachmatininkų, 
tautodailės ratelius, jei galima 
būtų surengti vaikų piešinių, 
augmenijos ar pašto ženklų 
rinkinių parodėles, visi šie da 
lykai galėtų būti pravedami ne 
reguliarių (gal trimestriniu) 
vyrų bei pipirų popiečių rė 
muose. Jų pobūdis skirtųsi 
nuo minėjimų programų. Pa 
grindiniu dienotvarkės punk 
tu būtų varžybas laimėjusių 
premijavimas, trumpa infor
macija apie naujas liet, kny 
gas, palrąsinimas Įsijungti į 
skfeitytojų eiles. Pamilus nesu 
dėtingų klausimėlių grandį, 
čia pat, varžybų forma, netik’ 
namas vaikų gimt, krašto, jo 
praeities ar lit. pažinimas. 1 u 
nnt projekcinį aparatą, pade 
monstruojami Lietuvos vaiz 
dai ar kolonijos įvykių kroni 
ka. Išklausomos plokštelės ar 
užrašymai magnetofono juos 
toj. Skautų bei kitokių entu 
ziastų padedami vaikai sužais 
tų kokį liet, žaidimą, Įtrauk 
darni į jį mažylius, kuriem tai 
pirmiena.

Negalėčiau pasakyti, ar pa 
našios sueigos praktikuoja 
mos kanadiečių mokyxase. Jei 
jų nesama, gal būt rastųsi iš 
eiviukų požiūry į „vargo“ mo 
kyklą, radikalaus pasikeitimo. 
Bet netgi, jeigu vietiniai ir or 
ganizuoja tokius viešus festi 
valius, mūsų jaunikliai nesi 
jaustų geltonsnapiais, kartą iš 
bandę pajėgas savos mokyklos 
prieglobsty.

Juk ar ne mūsų pareiga iš 
auginti jaunąją kartą ryztin 
gą ir kupiną iniciatyvos? Jei 
mums rūpi jų dvasinė lygsva 
ra brendimo amžiuj, ar never 
tetų nuo mažens skiepyti įsi 
tikinimą, jog dvasinė kultūra, 
protinis pranašumas (paga 
liau nagingumas) yra didės

Atkelta iš 4-to pusi, 
nės vertybės nei medžiaginis 
komfortas.

Iš Tėvynės ateina žinios, 
jog tenai naujai pasirodžiusios 
knygos bei plokštelės grobsty 
te išgrobstomos. Kad mūsų 
studentai Leningrade, Mask 
voj ir kitur solidariai gina sa 
vo rasinę vertę.

Akyvaizdoj šių reiškinių, 
juo labjau būtų nepateisinti 
nas obskurantizmas bei pasy 
vumas mūsų, laisvųjų lietuvių, 
menėje. 

:::
Vengiau sudaryti įspūdi, 

kad savo pastebėlėm kritikuo 
ju išeiv. mokyklos ikišiol vedei 
mą darbą. Žinau, jos misijos 
įvykdymas susiduria kasdien 
su vis stambesnėm kliūtim. Jų 
nugalėti, mieli pedagogai, ne 
galėsim neįtraukę į savo gre 
tas naujų talkininkų ir nepa 
bandę naujų kelių. Taip šaky 
sim, nemanau, kad ir jaunimo 
saviveikla galėtų išaugti į džiū 
ginantį reiškinį, be tėvu ko 
mitetų, skautų ir kitokių vie 
netų paramos.

Jūsų uždavinys būtų juos 
kontaktuoti, įtikinti proble 
mos svrabumu ir įjungti, taip 
sakant, į „neetatinį“ mokyk 
los personalą.

Šiandieninė išeivijos mokyk 
los padėtis — lyg kelionė per 
nuteriotas lygumas.

Žengiam, nes taip likimo 
lemta, nes tikim į būsimą san 
kryžą, po kurios mūsų žygis 
nebus toks slogus.

Ar neatrodytų jog užsianga 
žavę kuo realesnių pnaletilkų 
priemonių panaudojimui, jaus 
tumėmės tvirčiau ir nebesi 

klaustum būkšČiom, ar toli 
kryžkelė?

Ją kažkaip būtumėm praėję 
nejučiom.

Kelias būtų tiesus ir tikras.

Mokytoja MacFarlane turi didžiausią Kanadoje klasę, 
nes ji per CBC radiją duoda pamokas visai Kanadai.

| Dr. Roman Pniewski |
b Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
g Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. S 

> 3537 PARK Ave, Montreal. * Tel. VI 5-7623 |
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. jį

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus.
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Gnganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

1
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE | 

BALTIC I

S Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai g
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. y

SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L I S įj 

yra tos srities specialistai su 22. metu praktika
4 Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. $
V . . * . A
V L i e t u v i a m « n u o 1 a i <1 a. X
\ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, X
? Montreal. P. Q„ Tek: DO 6-3884. į
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Šį šeštadienį, gegužės 21 dieną 
NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

m etinė šventė 
Programoje:

p. Reginos Kulienės žodis
Toronto Prisikėlimo Parapijos Choro ir solisto 

V. Verikaičio

K ONCER TA S
Pradžia 6 v. v. Gros geras orkestras, 

veiks turtingas bufetas ir loterija.

Įėjimas $ 1.00. Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

SPORTAS.
Atkelta iš 3-čio psl.

— Šiaulių Elnias futbolo 
rungtynėse nugalėjo Prienai 
ir Klaipėdos Medikas.

— Šiaulių Elnias futbolo 
rungtynėse nugalėjo Kretin 
gos Melioratorių 4 :0. Pačios 
rungtynės pravestos Palange 
je. Kretingiškiai už ši pralai 
mėjimą, atsilygino Liepojai, 
Įveikdami taip pat Palangoje 
latvių komandą 1 :0.

— Lietuvoje Įsteigtas nau 
jas garbės vardas — LTSR nu 
sipelniusio trenerio. Patvirtin 
ti nuostatai dėl to vardo šutei 
kimo. JĮ gaus treneriai, kurie 
išugdė sporto meistrus, Lietu

m. Pasirodo, kad tai geriau 
šia jaunių pasekmė pasaluyje.

IŠ VISUR
— Šiemet sukanka 60 m. 

kai tapo Įsteigta garsioji lauko 
tenisui skiriamoji Daviso tau 
rė. Anglas D. F. Davis, 1900 
m. padovanojo taurę tik susi 
tikimams tarp Anglijos ir JA 
V, negalvodamas, kad po 25 
metų dėl jos varžysis viso pa 
šaulio valstybės. Mat, oficialių 
pasaulio lauko teniso pirmeny 
bių nėra. Daviso taurės laimė 
tojas yra kartu ir pasaulio 
meisteris.

— Ispanų klubas EI Carra 
do, iš moterų lauko rutulio ko 
mandos trenerio pareigų, bu

NIAGAROS PUSIASALIS jus — dalykas buvo labai pui 
kus.

vos ir S. S-gos rekordininkus, 
už aktyvų dalyvavimą visuo 
meniniame darbe, už Įdiegimą

vo priverstas atleisti augštą, 
jauną, mėlynakį ir blondiną) 
švedą Olsoną. Švedas buvo ge

m, amerikietis Connolly nume 
tė kūjį 68,59 m., aštuoniolikme 
tis J. Thomas iššoko į augšti 
2,15 m.

— Europos futbolo taurės 
baigminiame susitikime, žai 
džia Real Madrid ir Eintrasht 
iš Frankfurto, kurie Glasgove 
įveikė Rangers 6:3.

— Jaunių futboo pirmeny 
bės baigėsi Vengrijos pergale, 
prieš Rumuniją, Portugaliją 
ir Austriją.

— Birželio 11—12 d. d. Var 
šuvoje Įvyks didelės lengvo 
sios atletikos rungtynės. Į jas 
tapo pakviesta B. Zalagaity 
t ė,

— Amerikietis V. Nideris 
rutulio stūmime atsiekė naują
pasaulio rekordą. Pasekmė — 
19,99 m. Mūsų A. Varanaus 
kas su 17,99 m yra šešiolikto

NIAGAROS PUSIASALIS TARTUM ŽYDINTIS
DARŽELIS

Nuo Hamiltono iki Niaga 
ros krioklio tartum ištisas gė 
lynas. Gegužės viduryje sužy 
di persikai, obelys ir kiti vai 
siniai medžiai, sudarydami ne 
paprastai gražų gamtos reginį 
Malonu ir smagu važiuoti ke 
liu, iš abiejų pusių taip margai 
spalvotais žiedais padabintu.

Niagaros pusiasalio lietuvių 
parapijos šventė kaip tik Įvy 
ksta pačiame žiedų gražume, 
gegužės 21 d., Wellande. Kas 
gi nenorėtų išvažiuoti iš mies 
to į atvirą gamtą pačiame jos 
gražume? Tad nepraleiskite 
progos pamatyti nuostabiai

gražaus Niagaros pusiasalio 
darželio, pakvėpuoti tyriuoju 
maloniai kvepiančiu pavasario 
oru, gaivinančiu širdį. Be to, 
pirmą kartą išgirsite Toronto 
Prisikėlimo parapijos chorą 
vadovaujamą sol. Vaclovo Ve 
rikaičio, paremsite Tėvų Pran 
ciškonų gražų religinį lietuvis 
ką darbą šiame Niagaros pu 
siasalyje.

Iš anksto giliai nuoširdus 
ačiū už atsilankymą ir parė 
mimą parapijinės misijos, taip 
reikalingos išeivijoj.

Šventei Ruošti Komitetas.

LONDON, Ont.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

įvyks gegužės 28 d., šešt., 7 
vai. vak. Lietuvių šeštadieni 
nės mokyklos patalpose — ru 
syje, 520 Richmond St., kam 
pas Maple St. Pagrindinis dar 
botvarkės klausimas — Lietu 
vių namų įsigiimas. Namui savi 
ninkai, rangovai ir visi šiai idė 
jai pritariantieji kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Prošeme

sekti spaudą — ateinančios sa 
vaitės numeryje bus plačiau.

ALGIMANTO EIMANTO 
IR BIRUTĖS 

RATKEVIČIŪTĖS 
iškilmingos jungtuvės įvyks šį 
šeštadienį, gegužės 21 d., 11 
vai. Šv. Petro katedroje, Rich 
mond St., kampas Dufferin 
St. D. E.

WELLAND, Ont.
NIAGAROS PUSIASALIO PARAPIJOS ŠVENTĖ.

Gražiu laiku, puikioje St. 
Stephens salėje Niagaros pusią 
salio parapija ruošia savo me 
tinę šventę. Ji Įvyks gegužės 
21 d., 4 vai. po pietų.

Čia atvykęs galėsi pasigro 
žeti gamta, nes aplink salę 
miške yra stalai ir suolai, kur 
gamtos prieglobstyje bus ir 
malonūs pokalbiai.

Be to, tai svarbiausias daly 
kas, kad parengimo meninę da 
lį išpildo Toronto Prisikėlimo 
parapijos choras vadovauja 
mas solisto Vaclovo Verikai

čio, kuris ir pats duos koncer 
tą.

Chorą solistas V. Verikai 
tis yra šventei puikiai paruo 
šęs, nes tai bus antras jų iš 
vykimas (pirmas buvo Ročes 
teryje).

Praeitą sekmadienį teko bū 
ti Bufalo lietuvių klubo suruoš 
tame parengime Niagara Falls 
N. Y., kur sol. V. Verikaitis 
davė, kaip jis pats sakė, ne ofi 
cialų, bet privatų koncertą. 
Trumpai pasakius ir neperdė

Parapijos parengime, sol. 
V. Verikaičio ir jo vadovauja 
mo choro puikiai sudainuotos 
dainos, pažers deimančiukų 
ant mūsų duobėto gyvenimo 
kelio, kurie mus pakels augš 
čiau pilkųjų dulkių ir keletą 
valandėlių galėsime paskrai 
dyti savo dvasios sparnais.

Taip pat bus puikūs bule 
tai, graži muzika ir tt.

Kiekvienas atvykęs, taip 
pat padarys gerą darbą — pa 
rems parapiją. O šiam reika 
lui, atrodo, neturėtų būti gai 
la kelių maloniai praleistų va 
landėlių ir keleto centų.

Tai neužmirškime gegužės 
21 d. Visi i Wellanda.

Šventei ruošti komitetas.
MOTINOS DIENA

Motinos dienos minėjimas 
Wellande buvo suruoštas ge 
gūžės 1 dieną, kuris praėjo la 
bai darniai ir gražiai. Žmonių 
atsilankė nemažai.

Bendruomenės valdyba nuo 
širdžiai dėkoja: Tėvui Barna 
bui - Mikalauskui O. F. M. už 
taip gražų dienai pritaikytą 
pamokslą ir atlaikytas pamal 
das. B. Simonaitienei už pui 
kių ir jaudinančių minčių pas 
kaitą. E. Bersenienei už suor 
ganizavimą jos vadovaujamos 
šeštadieninės mokyklos vaiku 
čių, kurie taip gražiai atliko 
meninę dalį.

Medžiotojų ir meškeriotojų 
klubui Lituanica už paaukotus 
tris gėlių buketus Bendruome 
nės valdybai, kurias ji Įteikė

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-0978

naujausių mokymo ir trenirou 
čių metodų.

— Komandinėse Lietuvos 
lauko teniso pirmenybėse, su 
teikta teisė dalyvauti dviem 
Kauno ir Vilniaus klubams ir 
po vieną iš Šiaulių ir Klaipė 
dos.

— Lengvosios atletikos sezo 
nas atidarytas Biržuose. Daly 
vavo apie 100 sportininkų. Ge 
riausią pasekmę atsiekė II vid. 
mokykos mokinys V. Sližys, 
iššokęs i augštj 1,86 m. Taš 
kais nugalėjo J. Janonio vardo 
mokykla.

— Dvi dienas Kūno Kultū 
ros Institute vyko studentų 
mokslinės draugijos tryliktoji 
konferencija, skirta... Lietu 
vos pavergimo dvidešimtme 
čiui atžymėti. Du geriausieji 
darbai — Petrušauskaitės (na 
grinėjo šuolio į augštj „kruti 
ne“ mokymąsi) ir Petrusevi 
čiaus — atrikti ir bus skaito 
mi Minske, Pabaltijo ir Gūdi 
jos studentų mokslisėje konfe 
rencijoje.

— Maskva suteikė „garbe“ 
Kauno VI vid. mokyklai. Ji ta 
po įrašyta į sporto draugijų 
ir organizacijų centro Tary 
bos Maskvoje garbės knygą. 
Mokyklos direktorius T. Dė 
ijrisĮ, kūno kutūros mok, S. 
Vėtrimienė ir kiti mokytojai, 
apdovanoti „Fizkultūros žy 
mūno“ ženkleliu. Tai pirmoji 
mokykla ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje S. S-goje, kuriai su 
teikta tokia didelė „garbė“.

— Pereitais metais, vilnietis 
V. Jaras diską numetė 50,28 
tttttttntttiit n nnnnnntitnitiiniiiiiin 
prezidiume pakviestoms moti 
noms, kurios reprezentavo mū 
sų mamytes.
Bendruomenės Apyl. Valdyba.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

ras treneris, dėjo visas pastan 
gas žaidimo mokyme, tačiau 
visas jo darbas paliko... Sizifo 
darbu. Kaip klubo valdyba sa 
ko, mergaitės jam rodė tik sa 
vo gražias akutes ir dantukus, 
gavojo apie visai ką kitą, tik 
ne apie sportą. Tuo pačiu, pa 
samdytas naujas treneris — 
42 metų baskietis su kreivom 
kojom.

— Nors lengvosios atletikos 
sezonas tik prasidėjo, tačiau 
eilė sportininkų atsiekė neblo 
gas pasekmes: vokietis, Euro 
pos meisteris Hary, 100 m, 
nubėgo per 10,4 sek, jo tautie 
tis Bocholt nušoko į tolį 7,62

je vietoje pasaulyje.
— Lengvosios atletikos fe 

deracija padarė nutarimą, kad 
jieties metikas gali naudoti Šve 
diškos arba suomiškos rūšies 
jietį. Įdomu, ką darlys B. Žala 
gaitytė, kuri naudoja lietuvis 
ką medį? K. B.

— Vilniškis Sportas Nr. 46, 
gan plačiu straipsniu paminėjo 
žinomo šachmatininko V. Mi 
kėno penkiasdešimtąjį gimta 
dieni. Jis yra gimęs Estijoje ir 
Lietuvoje pirmą kartą žaidė 
Klaipėdoje 1931 m. Nuo to lai 
ko ir apsigyveno, gindamas 
Lietuvos spalvas įvariuose tur 

Nukelta i 7-tą psl.

I SĖJA \
Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik 

$ raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, £
$ Eina penkti metai. g

Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. \

lie knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspr • 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kana d o s:

H""" W -.... ~W ' ' --------------- X

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Siunčiame /vp/, nouin Jūsų sudarytus ir apdraus 
paprastu ir Uiti ĮJcioltl tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T k. 4 A 8-6686 

ponia V. Ju raitis.
94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.
Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v.
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

. (Kamp. Bay ir Richmond) 
Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

M---- -------- XV......... ........XK........ W .. ........ -M

1
A.E. McKAGLE|

Banister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras x 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg. $

330 Bay Street, aTORONTO 1, Ontario, $

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
(premijuota) .........................................................................$ 0.50

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA , romanas .................................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI .........................2.00
H. Senkevičius. KRYŽIUOČIAI, romanas I ir II

tomai po 3.50 .........................................................................7.00
1960 metų KALENDORIUS ...............................................0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 1.00 
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ............................. 1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ................................................................................. 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas .......................................................................1.25
Dr. K. Gudaitis. LIETUVIAI EVANGELIKAI ............5.00
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi............................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .......................3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .................... 5.50
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . 3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................... 6.00
Žurnalas LIETUVA ................................................................... 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Baronas. MĖNESIENA, rom.....................................$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50 
„VARPAS” (dvigubas) .......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................... 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ....................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............. .............................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................. 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00

t) Taupyk ir skolinkis kredito kooperat — L
$ „PARAMA” L

Paskola 1 asm. iki $3.000.— P
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus JĮ

įv Darbo valandos: X
jv Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5ĮZ>—9 v. vak. x 
b Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. I? 
$ Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, g 

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
$ Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. |

K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—-
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS .............................................................$ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.................. $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................. $ 0,75
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS............................................ $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės.............. $ 0,75

Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25
Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Ųasalle, 

Montreal 32, P. Q., Canada.
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staigmenų ar kokių nors pasi 
linksminimų ilgąjį savaitgali, 
nes čia pat, mūsų kolonijoje, 
sportininkai rengia pirmąjį aly 
vų žiedų balių, kuriame prie 
geros Benni Ferri muzikos, 
linksmai praleisime laiką. Ir 
svečiai iš Toronto—vyrų kvar 
tetas vedamas muziko St. Gai 
levičiaus — paruošė visiškai 
naują repertuarą, pritaikytą s- 
cialiai metų laikotarpiui. Prie 
viso to, pridėjus literiją, ivai 
rias kitas staigmenas — gegu 
žės 21 d. šeštadienio vakaras, 
tikrai paliks ligai visų mūsų 
atmintyje, kaip graži ir molo 
ni mūsų gyvenimo akimirka.

'« po pasilinksminimo, dar 
nuo kalno, galėsime grožėtis 
puikiu Hamiltono miestu, pa 
skendusiu tarp žaliuoajnčių 
medžių ir įvairiaspalvių švie 
su. Šis pasilinksminimas yra 
rengiamas ant kalno, Hillcrest 
restorano patalpose, Conces 
sion ir Wentworth g-vių kam 
pe. Salė gerai vėdinama, tat 
malonu bus atsikvėpti. K. B.

SPORTININKŲ KELIONĖS 
J NEW YORKĄ 

APYSKAITA

Į mūsų atsišaukimą — fi 
nansiškai paremti klubo išvy 
ką Į Š. Arnerikis žaidynes New- 
Yorke — gyvai reagavo Hamil 
tono lietuvių visuomenė, dar 
kartą įrodydama, kad tremties 
lietuviškasis sportas Hamilto 
ne nėra užmirštas, turėdamas 
stiprių rėmėjų. Už visas aukas 
— mūsų sportiškas ačiū.

— VI. Kažemėkas; 5 dol. Z. 
Bolskis, 3 dol. kun. J. Kubi 
liūs SJ, K. Mikšys, A. J. Mik 
šiai, J. Kažemėkas (iš Stanley 
g-vės), K. Meškauskas; po 2 
dol. K. Žukausaks, VI. Sas 
nauskas, J. Ziurys, J. Gimžaus 
kas, J. Kardelis, J. Kšivickas, 
J. Stonkus (iš Ontario g-vės), 
J. Kazlauskienė, R. Saldys, po 
1,50 dol. O. Mikšytė ir po 1 
dol. A. Mikalauskas, M. Le 
parskienė, K. Norkus, B. Gra 
jauskas, Br. Mikšys, E. Šokie 
nė, S. Švilpa, P. Lesevičius, J. 
Markevičius, E. Meškauskas, 
E. Apanavičius, Blekys, Verai 
tis, Kamaitis, J. Vilimas, S. 
Sutkaitis, J. Rudaitis. V. Keži 
naitis, J. Žuakuskas, V. Apana 
vičius, St. Bakšys, J. Rankaus 
kas, J. Varnas, S. Ciparis, A. 
Krakaitis. J. Keženaitis, V. 
Blausdys, J. Mikelėnas, St. Da 
liūs, J. Steiblys, D. Strikas, Z. 
Cečkauskas, J. Trečiokas, P. 
Armonas ir du parašai (rinkėjų 
A. Meškauskaitės ir A. Žemai 
tynės) neišskaitomi. Aukoto 
jai prašomi savo pavardes pra 
nešti. Taip pat, aukavusieji 
per sportininkę L. Bartkutę, 
viso 8 dol. prašė savo paval
džių neskelbti. Mažiau 1 dol. 
suaukota 5 dol. Jeigu sąraše 
pasitaikytų kokių nors klaidų, 
ar pavardės per neapsižiūrėji 
mą buvo praleistos, prašome 
paskambinti ižd. K. Stanaičiui 
JA 9-8460 ir jos bus spaudoje 
ištaisytos.

Išvykos apyskaita:
Pajamos:

praleiskime Hamiltone!
H. L. S. K. Kovas

šį šeštadieni, gegužės mėn. 21 d.

Hillcrest restorano patalpose 

(ant kalno)

ruošia pirmąjį Hamiltone

alyvų žiedų balių
Programoje:

Toronto Vyrų Kvartetas 

ved. rnuz. St. Gailevičiaus,

Benni Ferri šokių muzika, 

sportiškos staigmenos, turtingas bufetas.

Pradžia 7 vai. v. Kovas valdyba.

“ tė, B. Breichmanaitė, V. Paš 
§ kevičiūtė, D. Latauskaitė, B. 
2 Stukaitė. V. Vaitonytė, D. Ku 
H dabaitė, J. Panavaitė, Karusai 
:♦ tė, R. Kaminskaitė, R. Pana 
h vas, V. Kalmantavičius, M. 
2 Repčytė, V. Falkauskaitė, R. 
2 Paškauskas, A. Sakalaitė, D. 
H Jonikaitė, T. Tumaitytė, D. 
55 Pliūraitė, D. Arštikaitytė, V. 
2 Beniušiv, A. Gasiūnaitė, M. 
2 Klevaitė. Pranešėjos pareigas 
h atliko ir kelis eilėraščius paša 
2 kė L. Virbickaitė. Nežiūrint 
2 lietaus, minėjimas sutraukė 
2 apie 3C0 asmenų, kurie prie 
§ įėjimo sudėjo 4 2 dol. K. B.

:: NAUJOS KLEBONIJOS
2 statyba pradėta. Arch. Tylius 
2 suplanavo naują pastatą, o ran 
H govo pereigas paėmė A. Liau 
2 kus. Klebonas pradžioje galvo 
H jo laikinai apsigyventi (statyba 
ų numatoma užbaigti laike ketu 
2 rių mėnesių) vienuolyne, ant 
2 kalno, tačiau tas sudaryti' 
2 daug nepatogumų parapijų 
2 Čiams, kreipiantis svarbiais rei 
2 kalais, skambinant telefonu, 
j: Klebonas nusprentė apsigyvi n 
2 ti bankelio Talka kambaryje

“—• (visos piniginės operacijos, at
liekamos sekmadieniais salėje)

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

nyta ir koresp. ir NL rečląkci 
ja buvo suklaidinti, šiuo ta ži 
nia atšaukiama ir gerb. K. Mik 
šį atsiprašome. Kl. G-nis.

Mrs. Paul Sauve, buy. Que 
beko premjero našlė, gali 
išstatyti savo kandidatūrą 
kaipo Union Nationalc kan 
didatė nuo Two Mountai 
ns, kur jos vyras buvo iš 
rinktas. Quebeko rinkimai 
laukiami birželio 22 d. CS.

Jausdami moralinę ir mate 
rialinę atsakomybę prieš mūsų 
koloniją, duodame klubo išvy 
kos į New Yorką pilną apys 
kaitą :

1. Gauta pagal aukų
lapus $ 229.55

2. JAV valiutos keitimo
skirtumas $ 6.25

3. Už dviejų keleivių
Aukavo po 25 dol. kun. dr. 

J. Tadarauskas, bankelis Tai 
ka, po 20 dol. pp. VI. Kybar 
tas, Kronas - Valevičius įstai 
ga, A. Tėvelis, Lietuvių Na 
mai; po 10 dol. Artistic Stone

nuvežimą $ 25.00
Viso S 260.80

Išlaidos:
1. Mašinos už kelionę $ 155.00
2. Kelių ir tiltų mok. $ 45.30
3. Nakvynė viešbut. $ 73.28

i A. I. I O D Ž I U S, B. L., | 

$ Viešasis Notaras ''
g (Notary Public)
X Advokatas iš Lietuvos. ų, 
v Namų, žemės ar bet kurio S 
g biznio pirkimo-pardavimo $ 
& dokumentų sudarymas ir 
X visi kiti notariniai reikalai.
g Teisiniai patarnavimai. v*
$ Morgičiai. a
g {staiga: JA 7-5575; A
$ Namų: FU 3-8928.

20 King Street East, 
Hamilton. $

4. Sportininkų legist. $ 7.50
5) Dvi treniruotės

Reyerson salėje $ 12.00
Viso $ 293.08

Balanso trūkumas $ 32.28 
Skirtumas apmokėtas iš klu 

bo kasos. Maistą sportininkai 
apsimokėjo patys.

K. Baronas, 
Pirmininkas.

K. Stanaitis, 
Iždininkas.

& Liet. Namų nariu įsirašė Irę 
na Kažemėkaitė. Janinos ir 
Juoz oKažemėkų vienturtė dūk 
tė.

J TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA“. | 

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš ♦ 
7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.
Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai.

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. ♦ 
: vak., Minden Building, zd King St. E., notaro A. Liudžiaus ; 

įstaigoje. II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 •

buvo gegužės 8 d. Jis prade 
tas pamaldomis VAV parapi 
jos bažnyčioje ir vakare įvyko 
minėjimo aktas, kurį atidarė 
KLB apyl. pirm. G. Skripku 
tė. Savo žodyje ji pareiškė: kai 
su pirmaisiais pavasario spin 
dūliais, gamta apsipila marga 
spalviais žiedais, kai medžių 
nuogos šakos pasipuošia žaliu 
apdaru ir viskas, kas gyva, pri 
sikelia naujam gyvenimui, 
tada ir mes, su pakilusia dva 
šia, susirenkame pagerbti žmo 
nijos gyvybės pradininkes — 
motinas. Įvairių gražių dalykų 
gyvenime galime įsigyti labai 
daug, bet motiną galime tu 
rėti tiktai vieną, nes jos ir už 
auksą nenupirksi. Motinos pa 
skirtis ir pasiuntinybė yra la 
bai svarbi ir plati. Net ir visos 
žmonijos Atpirkėją, Dievas 
siuntė per motiną. Motinos 
rankose yra žmonijos ateitis, 
nes ji auklėja jaunąją kartą. 
Sakoma, kad ranka kuri supa 
lopšį, valdo pasaulį. Motina 
yra pirmoji vaiko mokytoja, 
kuri dėsto ne mokslus, bet pa 
tį gyvenimą. Ji buvo ir bundan 
čios Lietuvas švyturys, nes ji 
sugebėjo išauklėti daug kilnių 
ir garbingų sūnui ir dukrų, nar 
siu karių ir didvyrių, kurie su 
grąžino Lietuvai nepriklauso 
mybę. Dabartiniais laikais, kai 
mūsų tauta yra vėl komuniz 
mo vergijoje ir daugybė lietu 
vių vargsta išblaškyti tolimuo 
se Rusijos vergų stovyklose, 
didžiąją dalį tų vargų, dvasi 
nių ir materialinių, neša mo 
tina. Jai nepristigo jėgų kovo 
ti už savo įsitikinimus, už tau 
tos dvasią, už jos kūdikių šie 
lą. Ji ir šiandien Sibire eina 
mokytojo ir kunigo pareigas. 
Sibiro ir kenčiančios Lietuvos 
motinos, yra tikra šių dienų 
apaštale - kankinė. Išeivijoje 
labai sielojamės lietuvybės iš 
laikymu. Su baime žiūrime į 
jaunimą, kuriam gresia didelis 
nutautėjimo pavojus. Ir vėl 
mūsų akys krypsta į motiną. 
Jai tenka didelė atsakomybė, 
ugdant, formuojant jaunąjį lie

tuvį. Visas mūsų tautinės gv 
vybės. religijos ir kultūrinių 
vertybių išlaikymas emigraci 
joje yra motinos rankose To 
dėl ugdant tėvynės meilę, rei 
kia nepamrišti tikrojo kelio — 
motinos. Po gražios kalbos, pir 
mininkė pakvietė į pirmą eilę 
daugiavaikes motinas: O. Gu 
dinskienę (11 vaikų), V. Žu 
kauskienę — 11, M. Verbic 
kienę — 10, S. Skripkienę — 
9, O. Kybartienę — 8, O. Ka 
činskienę 8, O. Laugalienę 7, 
A. Rudzinskienę 7, Krakaitie 
ne 9, O. Apanavičienę 6, M. 
Bilevičienę 6, M. Misevičienę 
6, M. Petrušaitiene 6, Keženai 
tienę 6. Tom visom motinom 
mūsų kolonija gali didžiuotis. 
Jas pirmiausia pasveikino šeš 
tadienio .mokyklos vedėjas J. 
Mikšys, o mokinės įteikia gy 
vų gėlių puokštes. Taip pat, 
organizacijos įteikia ir dovano 
les: VAV parapijos komitetas, 
bankelis Talka, Dramos teat 
ras Aukuras, Socialdemokratų 
kp., At-kų kp., Sporto klubas 
Kovas, Nemuno tuntas, Širviu 
tos tuntas, Skautų rėmėja:. 
Katalikių moterų dr ja, Š. F 
das, KL B-nė, Artistic Stone 
sav. VI. Kažemėkas, Conce 
ssion Garaže sav. Z. Bolskis, 
Kronas - Valevičius įstaiga.

Seka Vandos Ramunės Kra 
likauskienės novelė „Rankos“. 
Psichologiškai labai gilus tu 
rinys, tačiau sunkiai „įkanda 
mas“ mūsų mažiesiems, kurie 
sudarė beveik puse klausyto 
jų. Rengėjams reikėjo parų 
pinti mikrofoną, kad ir pasku 
tinės eilės galėtų išgirsti. Ti 
kime, kad V. R. Kralikauskie 
nę matysime su savo kūryba 
dažniau Hamiltone.

Po trumpos pertraukos, se 
kė meninė programos dalis. 
Ją išpildė jaunieji skautai ir 
ateitininkai, akordeonu, pia 

no, baleto, trumpais vaizde 
liais, padeklamuodami. Ne vie 
nas jų į sceną išėjo pirmą kar 
tą. Programoje dalyvavo: B. 
Rimkevičiūtė, Regina ir Ra 
mona Bagdonaitės, N. Benius;

ir pasiekiamas senu telefonu 
Nr. JA 2-5272. Viso darbo pa 
lengvinimui klebonijos staty 
boję, kun. dr. J. Tadarauskas, 
pakvietė į komitetą šiuos as 
menis: VI. Kažemėką, E. 1 >-ng 
niką, K. Meškauską, K. Nor 
kų, L. Klevą, E. Sudiką, K. Si 
maitį, J. Kšivicką.

MŪSŲ SPORTININKAI
New Yorke turėjo nemažai 
nuotykių. Atvykę į Brooklyną 
apie 4 vai. ryto, jie nesurado 
sau nakvynių viešbutyje, nes 
varžybų komitetas, hamiltonic 
čių registruotus kambarius, 
perdavė anksčiau atvykusiems 
torontiečiams. Kiti artimesni 
viešbučiai, taip pat buvo per 
pildyti. Nakvynės jieškoti New- 
Yorke neapsimokėjo, nes jau 
10 vai. laukė pirmos rungty 
nės. „Permiegoję“ Lietuviu 
Atletų Klubo patalpose ant kė 
džių, lengvose mašinose, mūsų 
moterys išplėšė laimėjimą iš 
Waterburio komandos, o vyrų 
stalo tenists, nugalėjo Ročeste 
rį. Tik po antrų pralaimėtų 
rungtynių prieš Toronto Auš
rą (įvykusių keturių valandų 
skirtumu nuo pirmų) šiaip taip 
pavyko gauti nakvynę viešbu

SPORTAS. . .
Atkelta iš 6 psl. 

galėjo vengrai, o jų tautietis 
nyruose ir pasaulinėse pirme 
nybėse. Į komunistų partiją 
įstojo 1952 m.

— Jugoslavijoje baigėsi Eu 
ripos stalo teniso pirmenybės. 
Vyrų grupėje komandiškai nu 
atsilygino anglėms už pereitų 
metų pralaimėjimą, nugalėda 
mas jas 3:1 ir tuo pačiu tapda 
mas Europos meisteriu. Labai 
silpnai žaidė Paškevičius, tad 
SS savo grupėje užėmė nei 
penktą vietą, o moterys tre 
čia.

— Čekijos moterų krepšinio 
meisteris mūsų sostinėje nu 
galėjo vietos Švietimą 72:44.

— Viniaus Universiteto mo 
terų tinklinio komanda lankė 
si Lenkijoje, įveikdama Olšty 
no, Slupsko ir Košalyno rink 
tines.

PIETŲ AUSTRALIJA
Balandžio 24 d. Lietuvių 

Adelaidės namuose A. L. S. K. 
Vytis išsirinko naują vaidybą: 
J. Jaunutis, B. Nomeika, P. 
Andretaitis, E. Taparauskas, 
S. Stranskauskas ir O. Keler 
taitė.

Klubas turi krepšinio ko
tyje). Nežiūrint nemiegotos mandas, iš jų dvi moterų; 2 
nakties, mūsų stalo tenisinin vyrų ir 2 moterų stalo teniso; 
kai užėmė antrą vietą, o mo 2 šachmatų ir lauko teniso sek

I Vasaros sezono atidarymas

I
 „Victoria Day“ proga,

gegužės 23 d., pirmadienį, 
’rengiamas didelis

šokių vakaras

I
 kuris įvyks

„B rant I n n“ patalpose, 
Burlington, O n t.

Programoje: linksma Benni Ferri muzika, įvairus
::: bufetas, turtinga loterija, vertingos įėjimo dovanos ir t. t.

Pradžia 7 v. v.
Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toront ir visų kitų 

vietovių lietuvius gausiai atsilankyt.

T. F. Hamiltono skyriaus valdyba. Kiekvieną trečiadienį per CBC radiją Bibl Walker. Am .. 
Cameron ir Elwy Yost dalyvauja „who's who“ progr-je.

terys liko trečioje, palikdamos 
tolimesnėse vietose Waterbu 
r j ir New Yorką. Plačiau apie 
žaidynes — sporto sk.

NEGRAŽU KLAIDINTI 
SPAUDĄ

NL buvo pranešta apie visų 
gerb. visuomenininką Kazimie 
rą Mikšį, neva apie jo vestu 
ves. Pasirodo, kad žinia prama

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko

ČESNAKAS
YRA JUMS SVEIKA

PADEDA jums išsilaikyti slip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ka dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų palcng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas aųgąląs teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
1 as) yra be kvapo ir be skonio

— lengvai priimamoje 
kapsuliu formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
Ii iš 1 avo vaistinės ii pamatvR' 
te, kaip jie ir įtims valės p.idt

t i. Jūfs iš’ikrniij būsite 
patenkinti taip padarę.

ciją.
Krepšinis šiuo metu persi 

organizavimo stovyje, nes jau 
nimas daugumoje senuosius 
pakeitė ir tik A. Ignatavičius 
iš senųjų paliko, bet dar nie 
kas jo iš jaunųjų nepralenkė.

1960 metai Australijos lie 
tuvių rinktinei Vytis davė ke 
turis krepšinio rinktinės žai 
dėjus: A. Ignatavičių, Petkū 
ną, J. Gumbi ir A. Kapšį; Ge 
elongo „Vytis“ tris: Lipšys, 
Zinkevičius ir Bei tašius: įMel 
burno „Varpas“ du: Socha ir 
A. Urbonas; Sydney „Kovas“ 
du: Kriaucevičius ir Vasaris; 
Tasmanijos „Perkūnas“: And 
riukonis. Taparauskas.
PABALT1EČIŲ VARŽYBOS

1960 m. Š. Amerikos pabal 
tiečių sporto varžybos prasi 
dėjo gegužės 14 d. 10 vai. ryto 
stalo teniso žaidimais. Nuo 2 
vai. p. p. vyks vyrų tinklinio 
rungtynės, o 4 vai. oficialus 
varžybų atidarymas. Po to 
vėl seks dvejos tinklinio rung 
tynės. Sekmadienį programa 
bus pradėta 2 vai. jaunių 
krepšinio rungtynėmis tarp 
lietuviu ir latviu. 3.13 vai. žai 
dė krepšinį lietuviai — latviai 
vyrai. Krepšniyje estai nedaly 
vavo. New Yorko žaidynių me 
tu buvo sudarytos mūsų rink 
•mės. I vyrų krepšinio koman 
dą pakviesti: Žvinąkis, Vai
nas, Valaitis, Banevičius, 
Dauskurdas (Čikagos Neris), 
Kuryla, Dovydaitis, Vyšnius 
(Brooklyno LAK), Kamaraus 
kas (Čikagos Lrtuanica), 
Skaisgiris (Detroito Kovas), 
Kryžanauskas (Waterburio 
Gintaras). Žaidimai vyks Oli 
vet Instituto patalpose, 1441 
N. Cleveland Ave. E. Š.
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Šį ŠEŠTADIENI, DVIDEŠIMT PIRMĄJĄ GEGUŽĖS NAKTĮ, AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

PAKILS DIDŽIULĖ PILNATIS, MIRGĖS ŽVAIGŽDĖS, SKAMBĖS LYRA IR GITARA...

TEATRO BALIUS!
Jauki žvakių šviesa ir maloni šokių muzika j Jūsų rūpesčius išblaškys ; Bufete skaniai pasivaišinsite ir atsigaivinsite.

Jus nukels į romantikos šalį. įj komiški aktorių pasirodymai, nuskaidrindami Jūsų nuotaiką. Turtingoje loterijoje pasuksite savo laimės ratą.

ATSILANKYDAMI SAVE NUSKRIAUSITE TIKTAI PUSANTRŲ DOLERIU. * LINKSMYBIŲ PRADŽIA 7.30 VAKARO.

BALIAUS PELNAS SKIRIAMAS „MILŽINO PAUNSMĖS” PLOKŠTELIŲ PAGAMINIMUI.

MOKTiREAL HAAAIAlTOM
TEATRO BALIUS SU NENUTRŪKSTAMA VIRTINE 

STAIGMENŲ!
Ilgai lauktas prašmatnus se 

zono vakaras įvyks šį šešta 
dienį, gegužės 21 d., Aušros 
Vartų salėje. Jo linksmai ir re 
to orginalumo programai atsi 
dėjęs ruošiasi visas dramos sąs 
tatas. Baliaus pelnas skiriamas 
B. Sruogos veikalo „Milžino 
Paunksmė“ plokštelių pagami 
nimui.

Prie jaukios žvakių šviesos, 
gražiai dekiruotoje salėje bus 
parodyta nenutrūkstama virti 
nė staigmenų: prašneks pati 
scenos mūza Melpomena; at 
skridęs iš dausų, plasnos spar 
neliais Amūras: po žvaigždė 
tu Italijos dangum bus suvai 
dinta opreetė „Venecijos nak 
tis“; uždanga prasiskleis Į bit 
nikų kavinę „Žalias kalambū 
ras“... specialiai šiam vakarui 
yra parašyta teatro baliaus 
tango, kuris, drauge su tradici 
niu aeatro baliaus valsu, žiūro 
vus liūliuos romantiškoje nuo 
taikoje.

Pradžia 7.30 vai. vakaro.
įėjimas — $ 1.50.
Tie svečiai, kuriuos domina 

programa, kviečiami atvykti 
punktualiai, nes balius bus pra 
dėtas linksmu atidarymu.

Komedinė fkaukė, šypsoda : 
masi pro pavasariškus žiedus, 
kviečia visus, visus — į savo 
šventę!

MUZIKOS STUDIJOS
vedamos op. sol. E. Kardelie 
nės, metinis mokinių koncer 
tas įvyks birželio 25 dieną, 
šeštadienį, 5 vai. po pietų, Auš 
ros Vartų salėje. Maloniai pra 
Soma šią datą rezervuoti jau 
nimo koncertui, kuriame da
mtrmmmttTn»»»nn»in;»:»mmc

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

7—9 p, m,

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.

Tel. PO 8-4547 ir 
1396 St. Catherine St. W. 

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235 

8 Nosies, gerklės ir ausy | 
I specialistas ir chirurgas ' 
i! Dr. R. CHARLAND

78 St. Joseph Blvd. W. :j;
j: VI 2-9958

DrJLAndru kaltis
S50 SHERBROOKE E. 

T«L: LA 2-7236

tur

54.—
290,283.90 

218.— 
382.50 

$ 357,673.90

lyvaus dainininkės ir pianis 
tai.

MONTREALIO „LITO” 
BALANSAS 1960 M. 
GEGUŽĖS 1 DIENAI

Aktyvas (banko turimas 
tas).
1. Kasa (einam, sąsk.

banke) $ 35,635.50
2. Indėlis C. kasoje 31,100.—
3. Indėlis Lygoje
4. Paskolos
5. Inventorius
6. Įvairūs asmens

Viso
Pasyvas (turtas priklauso).

1. |Indėiia|-šėrai $ 348,509.97
2. Atsargos kapitalas 3,500.—
3. Nepadalytas pelnas 1,201.43
4. Šių metu pelnas 4,462.50

Viso ' $ 357,673.90
Narių 502, skolininkų 136.
Lito vedėjas D. Jurkus.

„LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖS“

atstovas Montrealy Aug. My 
lė, praneša Gerb. Klijentų ži 
niai, kad naujas tel. nr. yra. 
UN 1-8675.

Yra gautas didelis pasirinki 
mas naujų medžiagų pavyz 
džių, standartiniams ir ne stan 
dartiniams siuntiniams.

Pavyzdžiai ir informacijos 
bus suteiktos paskambinus, 
UN 1-8675.
• Leknickienė Marija susir 
go; gydosi namie. Linkime 
greičiau pasveikti.
• Jurgutis Jonas, jun. su šei 
ma atostogų išvyko į Europą.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. !

4 Notre Dame St. E. ; 
Suite 901UN 1-8933

ADVOKATAS 1 
: JOSEPH P. MILLER, 

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversity 6-7026:

Re«.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570

' NOTARAS
i JUOZAS BERNOTAS
, B. A., B. C. L.
• 215 St. James West,
i 7 a u gitas.

Tel.: A V 8-3115.
Namie 2654 Hogan

Tel.; LA 5-7023, 7—9 v. v

PIRMIEJI PAVASARIO ŠOKIAI.
Tautos Fondo Hamiltono 

skyriaus valdyba „Victoria 
Day“ proga, atidarant vasa 
ros sezoną, rengia didelį ir 
linksmą šakių vakarą, kuris 
įvyks gegužės 23 d., pirmadie 
nį, gražiose patalpose „Brant 
Inn“, Burlingtone, Ont.

Veiks įvairus bufetas, links 
ma Benni Ferri muzika, turtin 
ga loterija, vertingos įėjimo

SUKAKTUVINĖ AUŠROS VARTŲ VAKARIENĖ
Montrealio Aušros Vratų pa 

rapija įsteigta 1950 metais, 
susilaukė dešimties metų su 
kaktuves, kurias ji pasiryžo pa 
žymėti, kaip skelbia AV biule 
tens, eile didingų parengimų. 
Vienas toks parengimas buvo 
šeeštadienį, gegužės 14 d. pa 
lapijos salėje.

Vakarienę, vadovaujant p. 
Žemaitienei ir labai gražiam bū 
riui tarnybos, buvo paruošta 
karališkai — ir formos ir turi 
nio atžvilgiu. Stalai 400-ms as 
menų dekoruoti stilingai ir at 
rodė puikiai. Valgiai buvo pa 
ruošti ne standartiniu būdu— 
gerai, skaniai, gero asortimen 
to ir gražiai.

Vakarienės salė, dekoruota 
dail. Juozo Akstino, buvo neat 
pažįstama. Ji sudarė pražydu 
šio pavasario nuotaikas. Tat 
iš čia suminėtų aspektų vaka 
rienė buvo pirmos rūšies, ver 
ta dešimtmečio.

Žmonių susirinko apie tris 
šimtus. Tat liko dar laisvų vic 
tų. Kas svarbiausia, vakario

UŽSISAKYK BUNGALOW
Šiandien galima užsisakyti
5% kambarių Bungalow 
su $ 500.00 įmokėjimu.

Vieta: Town of Chateauguy,
1 blokas nuo upės, 

6 mylios nuo Mercier tilto.
Kaina: $ 12.000.00.

Morgičius (N.H.A.) 10,600.-.
{mokėjimas: $ 500.00.
Mėnesinis mokėjimas su 

nuošimčiais $ 69.00.
1,400.00 balanso įmokėjimas

mokamas pagal susitarimą su 
pirkėju.

Sąygos: Jei pirkėjui nepatiktų 
pastatytas bungalow, sutarty 
įrašoma, kad gali atsisakyti 
ir pirkėjui grąžinama $500.00. 
Quebeco Provincija skiria 3 
procentus „rebate“ tai yra mo 
ka 3 nuošimčius nuo pirmų 
$ 7,000.00 dol. morgičių pir 
kėjui, pirkėjai sutaupo kasmet 

$ 210.00 nuošimčiu.
DO 6-3865.

$

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas įmokėjimas.
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

:| TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve l

H S
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120

Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

dovanos ir tt. Pradžia 7 vai. v.
Maloniai kviečiame visus To 

ronto, Hamiltono ir visus kitu 
vietovių lietuvius kuogausiau 
šiai atsilankyti.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet atsilankiusieji būsite 
patenkinti, nes viskas paruoš 
ta taip, kad visi jaustų malo 
numą ir linksmumą.

Valdyba.

nės rengėjai pasigedo eilės pa 
rapijiečių, kuriuos jie laikė pa 
rapijos šulais. Kaip tiktai eilės 
šulų ir pasigesta. Atrodo, kad 
vis dėlto į dešimtmečio vaka 
rienę, kuria paremiama parapi 
ja, reikėjo atsilankyti gausin 
giau. Ypač, kad buvo tautie 
čių, atvykusių iš tolimojo Ros 
emounto, o čia pat esantieji ir 
šios parapijos nariai neatsilan 
kė.

Tie gi, kas atsilankė, vaka 
rą praleido tikrai kultūringai 
ir geroje nuotaikoje.

Vakarienės rengėjų vardu 
Klebonas T. J. Borevičius, S. 
J, paprašė vakarienę pradėti 
vyriausią rengėją, p. Žemaitie 
nę. P. Žemaitienė po trumpo 
pasveikinimo, paprašė seniau 
sį parapijos kunigą, St. Kulbį, 
sukalbėti maldą. Po to Klebo 
nas pakvietė prie „mažojo sta 
lo“ pp. Žemaičius, pp. Kęsga. 
las, vyriausią parapijietę p. 
Stankienę ir pp. Kardelius.

Pradedant vakarienę, Klebo 
nas prisiminė Vyskupą V. Pa 
dolskį, mirusį Romoje. Jo at 
mintis pagerbta susikaupimo 
minute. Labai gausi buvo lote 
rija, kuri pareikalavo daug lai 
ko realizuoti. Šokiams grojo 
geras orkestras. Vakarienė pra 
ėjo labai gražiai.
• Važiuojant mašina į New 
Yorką ateinantį savaitgalį, su 
interesuoti keleiviai skambin 
kit RA 9-7091.
• Pp. Stasiškiai sekmadienį bu 
vo išvykę lankyti Quebeco 
operacija, jau sugrįžo namo ir 
Lauryno upės, užsukę ir į Sher 
brooką.

laitis An.t., Grimailienė Genė, 
Jurgutis Petras, Kontautas Me 
čislovas, Vaišvila Jonas, Mit 
chelis Marija jau pasveiko ir 
Daukšta Stasys, kuriam Gene 
ral ligoninėje padaryta buvo 
operacija, jau sukrįžo namo ir 
baigia sveikti.

Parduodame lotus
St. Leonarde, 

prie Rosemounto.
J. Skučas, RA 2-6152.

3
IŠNUOMOJAMA

kambariai Rosemount Blvd, 
netoli Pie IX $ 55.00.

P. Adamonis RA 2-2472.

IŠNUOMOJAMI 
vienas ar du kambariai 

prie Lavai ir Duluth gatvių 
kampo. 

Teirautis telef. VI 5-6305.

KLB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA
Kreipiasi į visus Toronto 

letuvius ir prašo laike gegu 
žės mėn. apsimokėti solidaru 
mo mokesti už 1960 metus. Pi 
nigai reikalingi, kad valdyba 
galėtų įvykdyti jai pavestus už 
davinius.

būtų palengvintas 
solidarumo mok. 
paštu ir čekiu nu

Valdybai 
darbas, jei 
siųstumėte 
rodant mokėtojo pavardę ir 
adresą. Siųsti šiuo adresu: K. 
L. B. T. A. V-bos Iždininkui, 
1129 Dundas St. West, Toron 
to 3, Ontario. Taip pat laike 
gegužės mėnesio bus galima 
apsimokėti sekmadieniais prie 
bažnyčių ir penktadieniais L. 
namuose.

Tikimės, kad padėsite mu 
ms įvykdyti Jūsų mums paves 
tus darbus.

Apylinkės Valdyba.
LIETUVIAI DAILĖS 

PARODOSE
Kanados Grafikų draugijos 

metinėje parodoje, atidarytoje 
Toronto miesto Meno galerijo 
je, išstatyta dail. Telesfaro Va 
liaus, daugiaspalvė tipografi 
ja iš teatro ciklo. Kitais dviem 
kūriniais iš to pat ciklo Va 
liūs dalyvavo balandžio mė 
nesį vykusioje draugijos na 
rių rinktinių darbų parodoje 
atidarant meno galeriją cent, 
rinėje viešoje bibliotekoje. 
Vienas iš ten rodytų darbų at 
spaustas ta proga išleistame 
atskiru lakštu albume.

Hart House galerijoje vyks 
tančioje neo-kanadiečių Co 
lour and Form grupės metine 
je parodoje yra ir torontiškio 
p. Dagio keturi medžio droži 
niai.

Kli
• P. Šarkienė buvo atvykusi iš 
Miami lankyti sergančio p. 
sevičiaus.

klu 
Va 
My

• Serga šie DLK Vytauto 
bo nariai: Botyrienė Ad., 
nagienė Jul., Klisevičius 
kolas. Matusevičius Andrius, 
Teresevičius Martynas, Juozu

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURCI N AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 

F. Jasutis................. LA 2-7879
A. Markevičius .... CR 9-9793 
P. Adamonis ......... RA 2-2472
P. Baltuonis............. LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957
S. Kuliavas, sekr. CL 4-2696 
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž„ 
Star, La Press.

PRANCIŠKONŲ 
STOVYKLAVIETĖJE

N. Wasagoje ir šiais metais pra 
matomos dvi didelės jaunimo 
ir vaikučių stovyklos. Pirmoji, 
kuriai ’vadovaus ateitininkai, 
bus nuo liepos 9 iki liepos 24 
d. Jon bus priimamas jauni 
uas nuo 13 iki 18 metų; antro 
ji, kuriai vadovaus „Aušra“ ir 
jos prieteliai, prasidės liepos 
30 d. ir baigsis rugpjūčio 14 d. 
Į ją bus priimami vaikučiai 
tarp 7 ir 14 metų. Registraci 
ja jau pradėta. Neužilgo bus 
pradėti pavasariniai darbai 
stovyklos rajone. Ir šiais me 
tais planuojama padaryti eile 
pagerinimų personalui, ypač 
virtuvės vedėjoms, ir eilę pato 
bulinimų 
vaikučiams.
• Tuokiasi 
lis ir Nijolė 
ronimas Pleinys ir Romualda 
Vyšniauskaitė, Remigijus A. 
Gaška ir Vida J. Balsytė
• „Aušros“ tėvų-rėmėjų būre 
lis pradeda platinti Loteriją. 
Mes gausime 50% nuo par
duotų biletų. Gautas pelnas 
bus skiriamas 
pagerinimui ir 
lai. (Pp.).
• Jurkevičienė
laiką sirgo, bet dabar jau yra 
pasveikusi.
• Pirmos komunijos Pr. par. 
priėjo 68 vaikai — 33 berniu 
kai ir 35 merg.

stovyklaujantiems 
(PP).
Algimantas Bane
V. Bersėnaitė, Je

stovyklavietės 
jaunimo veik

Emilija ilgesnį

Raštinė: LE 4-4451

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.
(j rytus nuo Dufferm St.)

LIETUVIAI, KURKITE 
TIKTAI LIETUVIŠKAS 

ŠEIMAS!
Daugelis lietuvių, sukūrę 

mišrias šeimas, dažnai su kitos 
tautos nariais nesugyvena ir 
turi skirtis. Taip apgriauna 
mas žmonių gyvenimas.

Dvi Lenkijon patekusios lie 
tuvaitės, 20 ir 24 metų, turin 
čios geras, praktiškas specialy 
bes, kurios labai tinka Kana 
dos sąlygoms, norėtų ištekėti 
už Kanados lietuvių. Apie jas 
galima duoti daugiau žinių, 
gauti jų adresus. Paslaptis, pa 
dorumas ir rimtis garantuoja 
ma. Vyrai rašykite adresu: G. 
Žilvitis, 7722 George St., La 
Salle, Montreal 32, Canada.

MASSON FURS
J. Gražys ir K. Gudžiūnas
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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