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Chruščiovas pasijungė Munterį

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS PARLAMENTO RINKIMAI PASKIRTI 

BIRŽELIO 18 DIENĄ

AMERIKA PATVIRTINO ĮSIPAREIGOJIMUS 
IRANUI — ATLAIKYTI LAISVĘ IR 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Prancūzų teroristai siautėja, nežiūrint to, kad tautos 

dauguma pritarė prezidento planams ir Alžyro 
nepriklausomybei.

Amerikos plieno pramonininkai sugrįžo prie senų plieno 
kainų.

Berlyno klausimą sovietija tebelaiko dienotvarkėje.
CHRUŠČIOVAS nusteoino 
žmones, ypač pabaltiečius, so 
vietų žodyno kalba kalbant, pa 
prašęs ,.buržuazinę atgyveną" 
pagalbos. Monteris, paskutinis 
nepriklausomos Latvijos užsie 
nių ministeris, žinoma, negalė 
|o nepasirašyti Rusijos diktato 
riaus jam padiktuoto laiško. 
O gal, kaip sovietijoje dedasi, 
ir Monterio parašas suklasto 
tas. Šiuo atveju tai yra nesvar 
bu. Bet yra svarbu, kad geibs 
tint Rusijos okupaciją Pabal 
lijo valstybėse,

MASKVA PRIPAŽINO 
SMURTO VEIKSMUS 

PABALTIJO VALSTYBĖSE.
Taipgi nesvarbu, kad Mun 

teris, Chruščiovo gairių krypti 
mi, už tą smurtą ..
Stalinui su Berija. Svarbu, kad 
smurtas pripažintas valdžios 
oficioze — „Izvestijose".
KLAUSIMAS, kas Chruščio 
vą privertė šauktis ,,atgyv.< 
nos’ pagalbos ir Munterį pra 
syti aiškinti okupaciją ir žiau 
rius jos padarinius? Aišku: 
kad būtų sudarytas vaizdas, 
jog Chruščiovo asmens kulto 
laikais kitaip yra, negu buvo 
Stalino, kurių vargo Munte- s 
„pilnomis rieškučiomis pasisė 
mė‘‘... kaip jis rašo.

MUNTERIO PAGALBA 
TURI PATARNAUTI OKU

PACUOS IŠLAIKYMUI, 
nes Chrupščiovas girdi ir jau 
čia, kad pavergtos tautos 
rimsta ir siekia laisvės.
NUOSTABIAUSIA, kad oku 
puotos tautos, kurioms atimta 
spauda, kurioms uždarytos bur 
nos, vis dėlto sugeba parodu 
okupantui, kad jo viešpatavi 
ma neamžinas, kad

„PAVASARIS EINA 
KARPATŲ KALNAIS“... 
Įdomiu sutapimu, inuiuo.

laiškas kaip tiktai pasirodo an 
kstyvą pavasarį, kai gyvybė 
pradeda plakti stipriausiu tvin 
ksniu.
PAVERGTIEJI, negalėdami 
viešai pasakyti savo laisvės rei 
kalavimų, tai parodo kitais bū 
dais. Pavergtieji

LAISVĖS REIKALAVI 
MUS PARODO ARBA NEI 
GIAMAI — BOIKOTU, AR 

BA TEIGIAMAI — 
PRANAŠUMU

prieš okupantą. Bet pavergtu 
jų laisvės reikalavimus oiu.
‘as jaučia labai stipriai ir ban 

a savo padėtį ginti. Todėl
Chruščiovas Munterį dar kartą 
Išprievartavo moraliai, dar žiau 
riau negu Stalinas su Berija.
BEPROTYBĖS, nežmonišku 
mo ir aklo užsispyrimo pavvz 
dys dabar yra

PRANCŪZŲ NACIONALIS 
TŲ TERORO VEIKSMAI

prieš nekaltus žmones. Jų vei 
ksmuose atpažįsti žvėrišką 
žmogaus prigimtį kuri seniai 
jau turėjo būti paklusta kultu 
rai ir civilizacijai.
DE GAULLE, gavęs plebisci 
te tautos pritarimą, vykdo toli 
mesnes reformas. Tam tikslui 
jis Debre pakeitė Pompidou 
kuklučiu. __  _ __

AMERIKA buvo sujaudinta 
kompanijų pasimojimu

PAKELTI PLIENO 
KAINAS.

Pramonininkai jau buvo ir 
pakėlę, bet opinijos spaudžia 
mi ir nesusilaukę pritarimo is 
visų plieno gamintojų, sugrįžo 
prie senųjų kainų.
BERLY NO klausimas tačiau 
tebelaikomas sovietų dienotvar 
keje, tačiau

JAV DAR KARTĄ PARE1Š 
KĖ, KAD NEATSISAKYS 
SAVO TEISIŲ IR BERLY 

NO NEIŠDUOS.
Pareiškimas geras, kad tik 

lai būtų ištesėtas.
NUSIGINKLAVIMO ir ato 
mįnių bandymų sustabdymo 
klausimas pakibęs ore ir iš mir 
ties taško nepajudės, kol bus 
gyvas bent vienas Rusijos dik 
tatorius.
VIETNAME kovos tebevvks 
ta. I aikos ten nebus ligtol, ko 
arba vieni, arba kiti bus nuga 
lėti.

VAKARINĖS GVINĖJOS 
KLAUSIMAS SUNKIAI 

SPRENDŽIAMAS,
Sukamo planai tokie pat ne 
lankstūs, kaip ir Chruščiovo... 
NERAMUMŲ niekad nesi 
ga Pietų Amerika,, 
noje, tai kitoje respublikoje pa 
sireiškia diktatūrinės tendenci 
jos. Tai kasdieninis P. Ameri 
kos reiškinys.
IRANO šachas Paklevi viešė 
jo pas JAV prezidentą, su ku 
riuo išleido pranešimą, patvir'1 
nantį JAV įsipareigojimus sau 
goti Irano nepriklausomybe

KITOS ŽINIOS
— Chruščiovui prireikė žmc 

nių gyvybių. Buvo įsakyta Lie 
tuvos sovietiniam teismui nu 
teisti mirti valiutos pirklius F. 
Kaminerį, M. Rabinovičių ir 
A. Reznicką. Jie s>

Galvažudiška valdžia, toki 
ir jos darbai.

— Paskelbti Indijos - Kini 
jos dokumentai, liečia sienų 
klausimą, iš kurių matyti, kad 
klausimas stovi vietoje.

— Prancūzų nacionalistų te 
roristų vieną pagautą vada 
gen. Jouhaud nuteisė mirti.

— JAV paruošė Rusijai pa 
siūlymus dėl nusiginklavimo 
ir atominių bandymų sustabdy 
mo. JAV sutinka su viskuo, 
bet reikalauja kontrolės.

— Fidel Castro pradėjo pre 
kybą žmonėmis, bet parduoda 
tiktai en gros, visus už 62 mil. 
dol.

ŠV. LAURYNO NAVIGA 
TORIŲ STREIKAS 

kuris tęsėsi apie dvi savaites 
pasibaigė. Laivų kompanijos 
dėl to streiko turėjo rūpesč 
ypač su keleiviniais laivais, nes 
keleivius turėjo išgabenti lėktų 
vais.

PASIGĖRĖTINAS 
ENTUZIAZMAS

Inžinierius A. Pusarauskas 
iš Montrealio buvo nuvykęs į 
Čikagą ir dalyvavo lietuvių ope 
ros „Aidos“ premjeroje. Savo 
žygio p. Pusarauskas nesigaili, 
nes atsivežė gerų įspūdžiu.

Tarppartinė kova
Valdančios konservatorių 

partijos būsena darosi vis sun 
kesne, nes opozicija ją puola 
stipriau ir atkakliau. Tokiam 
nuolimui opozicija gauna vis 
daugiau priežasčių ir pagrindo.

Pirmiausia, konservatoiių 
rinkimų metu padaryti pažadai 
daugelyje pozicijų netesėti, ką 
ypač darbininkai priekaištavo 
Diefenbakerio valdžiai, ypač 
dėl darbų.

Biudžetas visą laiką šios vai 
džios buvęs deficitinis, dabar 
išaugo beveik iki 144 mil. do 
lerių (preliminaras 143,8/3. 
775 dolerių) deficito. Opozici 
jai tai yra didelis agitacinis ko 
ziris.

Finansų ministeriui Fleinm 
gui nepasisekė pranašauti, kad 
per praėjusius metus valstybės 
ūkis pakils per 3%, o ištikiu 
jų jis tepakilo tiktai 2.5%.

Dabartinei konservatorių vy 
riausybei nepasisekė išvengti 
mokesčių pakėjimo, kas yra 
labai nepopuliaru bet kokiai 
valdžiai.

Be ko kita, konservatorius 
liberalai kaltina korupcija. Li 
beralų atstovas iš Sudburio, E. 
Sopha, apkaltino konservato 
rių vyriausybę, kad užkulisiniu 
jos parėdymu patenkinami tik 
tai tie prašymai, gauti likerių 
komisijos leidimus, pardavinė 
ti alkoholinius gėrimus, jeigu 
prašymai paduodami per advo 
katus, priklausančius konservą 
tonų partijai. Tokiu būdu už

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SNIEČKUS VARGSTA

Lietuvos pavarovas Snieč 
kus, išklausęs Nikitos pamoks 
Jų Kremliuje, savo eile susišau 
kęs j Vilnių okupacijos tarnus, 
pirmiausia prisaikdino Lietu 
vos že.mės ūkio mokslininkus, 
kad jie pripažintų Nikitos auto 
ritėtą ir vietoje žalienų augin 
tų kaupiamuosius ir tuo būdu 
patrigubintų mėsos ir pieno ga 
mybą. Bet jo paties duomenys 
ba eina, bet tiktai atgal..., nes 
rodo, kad tų produktų 
1961 m. Lietuvoje šimtui hek 
tarų žemės naudmenų pagamin 
ta 55 centneriai skerdienos ir 
463 centn. pieno, o 1960 m. 
buvo pagaminta 87 cnt. mėsos 
>r 466 cnt. pieno.

Priedan prie šito. Sniečkus 
suminėjo, kad yra daug trūku 
mų : trūksta dalių traktoriams ; 
daug silpnai ekonomiškai slo 
vinČių kolūkių; kaikurie sov 
chozai dirba su nuostoliais ir 
negali išsiversti; kad reikia sam 
dyti daug biurokratų, kurie ėda 
pajamas.

BANKO „LITO” REIKALAI 
KOVO MĖNESIO VEIKLA

Kovo mėn. 31 d, „Lito“ in 
dėlininkai ir skolininkai grupė 
mis:

Indėliai:
Nuo

$ 5 iki 100,-------  280 nariai
„ 100 „ 500,-------- 121 „
„ 500 „ 1000,------ 45
„1000 „ 5000,------  167
virš $ 5,000.— . . . .36 nanai.

Skolininkai:
Nuo 0 iki 100 — 12 narių 
„ 100 „ 500 — 38 „
„ 500 „ 1000 — 16 „

vyksta augdama.
leidimo gavimą esą tenka sumo 
keli 6,000 dolerių. Supran’a 
ma. kad tokiu atveju advokz* 
tai dalį pajamų sumoka parti 
jai, kaip tai būdavo Quebece 
prie Duplessis valdžios. Žino 
ma, valdžia tokius kaltinimus 
atmeta, bet partinėje kovoje ir 
tai yra argumentai.

Visus argumentus, o jų opo 
zicija randa daug daugiau, kai 
sukrauna pasidaro didelė nei 
giamų dalykų krūva, kuri po 
ziciją slegia dideliu svoiiu.

Diefenbaker atsikirsdamas 
kaltina ypač liberalus, kad jie 
esą etnėsi obstrukcines politi 
kos ir trukdo parlamento dar 
bą. Jis tikisi, kad kanservato 
riai laimės ir šiuos rinkimus, 
nęs, jo teigimu, konservatorių 
valdžia kraštui, Kanados vals 
tybei, daug davę — pakėlę pra 
monę, išvystę prekybą su už 
sieniais ir tt.

Paskutinės žibios praneša, 
kad Diefenbakeris federalinio 
parlamento rinkimus skiria bir 
želio 18 dieną. Rinkimai ir pa 
rodys, kuo daugiau Kanados 
žmonių dauguma pasitiki.
SĄMATOS BE MOKESČIŲ 

PAKĖLIMO
Federalinis ir Quebeco par 

lamentai ir Montrealio įmes 
tas paskelbė naujų metų biu 
džetus be mokesčių pakėlimo, 
nors su deficitu, nes labai ne 
populiaru kelti mokesčiu . 
Vieton to skystąjį kurą apdėio 
5 ct. mokesčio padidinimu.

CRUŠČIOVO VARGUS
— Sovietinės Lietuvos enci 

klopedijos leidimas įšalęs; gre 
čiausia ji neišeis, nes išnyko ,,so 
vietinės tiesos“ bet koks paslo 
vumas: kas šiandien gera, ryt 
jau trefna.
LENKIJOJE GASTROL1A 
VO ŠVEDO ANSAMBLIS

Varšuvoje lankėsi Lietuvos 
dainų ir šokių ansamblis, per 
100 amenų, su operos solistais 
ir Vilniaus universiteto studen 
tais. Gražiai apsirengę, gražiai 
šoko ir dainavo, bet pusę rusiš 
kai ir pusę lietuviškai. Pranešė 
ja kalbėjo taip pat ru

— Lenkijos lietuvių laikraš 
tis „Aušra“ nepasirodė, nes 
trūksta lėšų. Gal išeis vėliau.

KITOS NAUJIENOS
— Vieton dviejų — paruo 

šų ir žemės ūkio — įsteigta vie 
na Lietuvos žemės ūkio pro 
dūktų gamybos ministerija.

— „Tiesos“ redaktorius Zi 
manas šalinamas iš pareigų ir 
jo vieton minimas Laurinaitis.

1000
2000

Virš $ 5000

„ 2000 — 33 „
„ 5000 — 31 „

.................. 31 „

Rosemounto skyriuje
praeitą savaitę atsilankė 18 na 
rių, gauta $4,835, išmokėta $ 
5,995 ir gauta pareiškimų pa 
skoloms $7,200. Naujais na 
riais įstojo Julija Adamonis, 
Vaclovas Žižys, Julius Trum 
pa. Ema Salscuns, Mykolas 
Krauza, Adelė Mikėnas, Kos 
tas Mikėnas ir St. Yaspelkis.

I
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS § 
KRAŠTO VALDYBA §

nuoširdžiausiai sveikina visas Kanados Lietuvių Bendiuo- ? 
menės Apylinkių Valdybas, visus jų padalinių narius, J 

visus Bendruomenės darbuotojus ir visus tautiečius Velykų y 
Šventėmis, visiems linki sėkmės gyvenime bei darbuose ir § 
visus kviečia šio balandžio 29 dieną vieningai dalyvauti § 

KLB Krašto Tarybos rinkimuose. A

---- ~X~---- lt---- H----' H M
. ~~~

I
 Visus Nepriklausomos Lietuvos skaitytojus, bendradarbius, A 
rėmėjus, visus šėrininkus ir visus mielus lietuvius visuose č 
kontinentuose, visose valstybėse ir anapus geležinės uždan f 
gos nuoširdžiausiai sveikina Velykų šventėmis ir linki, kad V 
šis pavasaris ir ateinanti vasara visiems būtų laiminga, naši y 
darbų vaisiais ir visus mus priartintų prie didžiojo visų mūsų y 
tikslo — tėvynės laisvės, nubloškus nuožmųjį okupantą § 

išnaudotoją ir mus visus sujungtų į vieną gražią A

nepriklausomos Lietuvos Šeimą. &Nepriklausomos Lietuvos red. ir Spaudos B-vė. §

MASINU FONDO VAJUS
Nepaprastai svarbu, kad ar 

tinantis prie mašinų užpirkimo 
ir spaustuvės pertvarkymo, tau 
tiečiai NL Mašinų Fondą pa 
pildo. Šį kartą skelbiame šiuos 
įnašus:
Alfredas Pusarauskas, Inž„

Montreal ...................$ 10.00
Juozas Skučas, komersantas,

Montreal...................$ 50 00
P. V. Vičiulis,

Bourlamaque, P. Q. $ 2.0(
Viso . . . 62.0C

Už įnašus ir aukas nuoš<r 
džiai dėkojame.
Mašinų F-de buvo $ 8,b69.75 
Per savaitę gauta $ 62.00

„NEPRIKLAUSOMOS LIE TUVOS” MAŠINŲ FONDO 
VAJUS

tęsiamas ir pagyvinamas.
Sekmadienį, balandžio 15 

d. 1 vai. po pietų NL redakci 
joje įvyko Mašinų Fondo va 
jaus talkininkų vykdytojų susi 
rinkimas, kurin atsilankė apie 
pusė talkos dalyvių ir tarėsi va 
jaus pagyvinimo reikalais.

Susirinkimą vedė Montrea 
lio vajaus vadovas Juozas Šiau 
čiulis. Jis susirinkusius supazin 
dino su visais vajaus talkinin 
kais, išskaičiuodamas visus pa 
vardėmis; aptarė jų pastangas 
ir atsiektas pasekmes.

Vajaus dalyviai nurodė va 
jaus vykdymo sunkumus, iš 
keldami kaikuriuos, kurie šėrų 
platintojams sudaro sunkumų. 
Kaikurie dalyviai pasisakė ir 
dėl laikraščio turinio, pageidau 
darni tai vieno, tai kito dalyko.

Susirinkimas nusistatė ve’k 
liaus vesti vajų, o ir patys, duo 
darni tautiečiams pavyzdį, be 
veik visi pasisakė už tai, kad 
jie patys įneš NL Mašinų Fon

Nekilnojamo turto 
paskolų balandžio mėn. numa 
tomą išduoti $30,000 ir asme 
ninių paskolų $25,000.

Daug pirmenybių imti morgi 
čius „Lite“: paskola atvira— 
gali mokėti kiek ir kada nori, 
mėnesiniai mokėjimai, gyvybės 
„Litas" ima tik 7% palūkanų 
draudimas iki $10,000 ir kita, 
už paskolų ir 0,8% už draudi 
mą.

Lygiai toks pat draudimą 
galioja ir asmeninėms pasko 
loms. Už pačią paskolą „Li 
tas" ima tik 7.6% ir skaičiuo 
ja palūkanas už praeitą ia:ką. 
Finance Companies ir didžio 
sios krautuvės ima nuo 8 iki 
12%, bet palūkanas prideda iš 
karto už metus ant visos sko 
los. Kadangi mogant kas mė 
nesį skola vis mažėja, tai tikru 
moję tie 8—12% padvigubė 
ja. Užtat, prieš perkant ką nors 
skolon, visada pravartu išsiai- 
kinti asmeninės paskolos gėli 
mybes „Lite“.

Ontario provincijoje 
per praeitus metus susiorganizo 
vo 45 naujos kredito unijos 
Albertoje per tą pat laiką na 
rių skaičius pakilo nuo 79,000 
iki 85,000. Indėliai padidėjo 
5,4 iniliono dolerių.
• Mokytojai dėstą svetimas 
kalbas, j konferenciją susirinkę 
Vilniuje išklausė iš Maskvos at 
vykusios anglų k. docentės Ro 
govos pranešimo apie aktua 
liūs užsienio kalbų dėstymo 
klausimus vidurinėje mokyklo 

M. F-de dabar yra $ 8,731.75 
Fondui užplanuota $15,003.00 
Mašinų Fondui

dar trūksta . . . .$ 6,128.25
Malonius tautiečius, o ypač 

NL skaitytojus, maloniai pra 
šome Mašinų Fondą papildj ti 
iki užplanuotos sumos, be ko 
neįmanoma pakeisti spaustu 
vės mašinų ir pagerinti laikraš 
tis.

Visiems vajaus dalyviam* 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Nfcprik 
lausoma Lietuva“ Vaidyba.

dan po 100 dolerių; kaikurie 
ir daugiau. Susirinkusiųjų tei 
giamai įvertintas N L Bendro 
vės nutarimas, kad įnešusieji 
po 100 dolerių, laikraštį gauna 
nemokamai, ligi bendrovė pra 
dės veikti visu pajėgumu ir 
įstengs mokėti už šėrusdividen 
dus.

Bendrovės pirmininkas Juo 
šas Girinis - Norvaiša susirinku 
sius painformavo apie pasiruo 
Šimą pirkti mašinas. B-vės vai 
dyba tuo reikalu turėjo tris spe 
cialius posėdžius, į kuriuos atsi 
lankę įvairių firmų atstovai ir 
siūlė savo mašinas. Valdybos 
nariai, kurie dirba nemokamai, 
darė išvykų į firmas, į spaustu 
ves ir Poligrafijos institutą, tir 
darni geriausį pasirinkimą.

P. Girinis iškėlė ir busimo 
laikraščio formato klausimą, 
koks mums būtų patogesnis, 
bet nuomonės išsiskyrė: vie 
niems patinka daugiau „Dir 
vos“ formato, kitiems „Vieny 
bės“, kuris nors mažesnių išmie 
rų, bet už tai duoda daugiau 
puslapių.

Į susirinkimo galą, visi va 
jaus talkininkai paėmė platini 
mui meno kurinių loterijos bi 
lėtų.

Meno kūrinių loterija yra ne 
paprastas reiškinys. Mūsų me 
nininkai — tapytojai, skulpto 
riai, mozaikai ir vienintele 
niškojo audimo dail. A. Tarno 
šaitienės studija Šiai meno lote 
rijai paaukojo savo kūrinių. Ir 
šitie kūriniai, ne tiktai NL Ma 
šinų Fondui papildyti, bet ir 
mūsų menininkus plačiau išgar 
sinti, bus vykdoma plačiu mas 
tu. Tam yra tvirtas pagrindas, 
nes menininkai yra paskyrę la 
bai gražius savo darbus. Kai 
menininkų ir jų kūrinių (jie pa 
puoš lietuvių butus) paaukotų 
NL paramai bus žinomas visas 
sąrašas, jis bus paskelbtas. Ne 
turint dar visų kūrinių, tiksliau 
negalima pasakyti, jos vertė, 
bet ir tai, kas jau dabar yra 
gauta, jos vertė įvertinama 
tūkstančiais dolerių.

Pr. Paukštaitis trumpai pa 
informavb apie jo vedamą va 
jų už Montrealio ribų.

Vajaus vedėjas Montrealy, 
J. Šiaučiulis ir B-vės pirminin 
kas L. Girinis padėkojo visie 
ms vajaus talkininkams (ir su 
sirinkime nedalyvavusiems) už 
gražią talką ir palinkėjo visie 
ms sėkmės).

Į susirinkimo galą dar buvo 
nutarta suruošti gegužinė, ku 
rią organizuos sumanytojai.
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Lietuvių diena Vakaruose
VISI J VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ DIENĄ 

BIRŽELIO 30 IR LIEPOS 1 D. D.
Be abejo daugelis lietuvių 

artinantis vasarai planuoja sa 
vo atostogas. Kodėl neaplan 
kyti žinomu Albertoje Banff 
parko ir tuo pačiu atvykti į Ed 
montoną ir dalyvauti birželio 
mėn. 30 d. ir liepos 1 dd. ruo 
šiamoje Vakarų Kanados Lie 
tuvių Dienoje. Birželio 30 d. 7 
vai. vakaro Lietuvių Namuo 
se. 11629 — 83 St., Edmon 
ton. Altą, bus laikomas iškil 
mingas posėdis, po to seks tai 
dienai pritaikyta programa ir 
šokiai. Sekančią dieną po pa

maldų ir po pietų, geram orui 
esant gegužinė. Edmontono lie 
tuviai ragina visus tautiečius 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Informacijos bus mielai suteik 
tos rašant: Federation of Lit 
huanian Canadians, Edmon 
ton Branch. 11629—83 St., Ed 
monton Alta, Canada. 1 iems 
kurie dar nėra buvę Banff Par 
ke, duodame trumpą aprašy’ 
mą.

Edmontono Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

BANFF VALSTYBINIS PARKAS ALBERTOJE
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ’.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

J. E. Vyskupo V. Brizgio žodis
Kristaus mirtį ir prisikėlimą 

minėdami pripildysime maldoj 
namus. Sąžinėse nužengsime i 
savo gyvenimo gelmes, m>nti 
mis ir širdimis kilsime ne tik h 
gi kryžiaus, o ligi dangaus.

Nuo kryžiaus Kristus žvelgė 
į visą žmoniją, mirė ir kėies i- 
mirties už visą žmoniją. Ture 
kime drąsos ir Širdies kiekvie 
nas pro savo reikalus <r rūpės 
čius pažvelgti j žmoniją ir pu 
matyti visus mūsų laiko teauki 
nius, visus esančius dvasios 
tamsybėse, medžiaginiame skur

de. Už juos visus pasakytas 
Kristaus žodis: „Gaila man n. 
nios“, už juos visus Kristaus 
mirtis ir prisikėlimas. Už juos 
paliktas mums Kristaus žoa’s. 
„Jūs turite duoti jiems valgy 
ti“.

Kiekvieno mūsų džiaursmas 
Velykų šventėse bus tiek di 
delis, kiek bus širdyje meiles 
Kristui, mūsų broliams lietu 
viams ir kiekvienam Kristaus 
atpirktam žmogui. Jūsų džiau 
gsmas tebūnie pilnas.

Vysk. V. Brizgys.

Prisikėlimo belaukiant
J. BOREVICIUS. S. J

Kiekvienais metais su atbun 
dančiu pavasariu mes minime 
Didžiąją Prisikėlimo Šventę— 
Velykas, skelbiančias istorinį 
Kristaus stebuklą — prisikėli 
mą iš mirties.

Velykų Švenčių didybę, jų 
grožį ir kartu nuostabią misti 
ką kiekvienas savaip išgyve 
na: vienaip šią šventę išgyve 
na giliai tikintysis, kitaip ji pa 
liečia sielą abejojančio. Tačiau 
ši Šventė apgaubia visus ypa 
tinga nuotaika, šviesiu džiaugs 
mu bei spalvingomis viltimis.

Grubus ir sunkus yra žino 
gaus gyvenimo kelias. Juo 
žmogus eidamas dažnai gnū 
va ir kelias. Ir kiek žmogaus 
lūžis yra skaudus ii tragiškas, 
tiek jo ryžtingas prisikėlimą' 
yra vainikuojamas didžiu trium 
fu. Kristus, giliai suprasdamas 
žmogaus dvasios gelmės pauia,> 
tingumą, davė jam galinga pri 
sikėlimo vilties žibintą, ku:is u 
sunkiausiose gyvenimo valau 
dose žmogui primena, kad pri 
sikelti nėra niekad vėlu. ,

* * ♦

„Mums visuomet paliks didi 
paslaptis, kad Amžinasis Kure 
jas žmonijos istoriją pradėjo 
ne Kristuje atbaigtu žmogumi, 
bet nepilnutiniu, nusižengti ga 
linčiu Adomu“ Nusižengimas 
paženklina pirmąjį žmogaus 
gyvenimo žingsnį, padeda ker 
tinį akmenį jo gyvenime best 
kartojančiai prarastojo rojaus 
dramai, apiplėštą ir nuskriaus 
tą žmogų paleidžia vargą varg 
ti, dirbti, kurti ir mirti. Nusigrį 
ždamas nuo Tvėrėjo piimasia 
žmogus bandė pakelti žmogų 
nuo Dievybės skiriančią užaan 
gą, siekė pats vienas spindėti 
galybe bei išmintimi. Įvyko ki 
taip. Jis laimėjo tuo tik didžią 
kančią. Užgriovė šaltinį, iš ’-.u 
rio jis turėjo semtis sau jėgos, 
džiaugsmo ir laimės. Sugriovė 
tiltą, kuris jungė žmogų su 
Dievu.

Gėris ir grožis Dievuje yra 
atbaigtas. Visi kilnumo bruo 
žai Jame yra beribiai. benb'f 
Jame yra gerumas bei gaiiestin 
gumas siaubyngoie klystkelių.? 
atsiradusiam žmogui klajūnui. 
Dangaus Tėvo geruma* siun 
čia žemėn savo Sūnų, didj ni'-i

iės ryšininką Jėzų K'.stų atsta 
tyti nusižengimu sudžiautus t ! 
tus, išlyginti užverstus kelios, 
atgaivinti ištroškusį gyv mino 
šaltinį. Kristus tobulai paklus 
damas savo Tėvo valiai, ?..Vf 
gyvenimu, patvariu darbu, iic 
roiškai išgerta karjčios lauie 
laimi, kad „žmonės turėtų gy 
venimą apsčiausioje, turtinę i-u 
šioje ir gražiausioje formoj'*“. 
„Kieno protas pajėgs šią pa 
slaptį suprasti, „klausia šv. Lc 
onas Didysis, „kieno gi žodis 
galėtų tai išsakyti?“ Nusižen 
girnas pakeičiamas nekaltum ų 
kas buvo sena, vėl pasidam 
nauja. Atstumtieji prii narni 
kaip vaikai, tremtiniai grįžta į 
savo žemę"... Ir ši išganymo 
paslaptis, per Jėzų Kristų ra 
mpa tikrove, įprasmina kryžių 
ir prisikėlimą. Nuo šios valan 
dos prasideda žmonijos gyve 
nimo Velykos, skelbiančios ne 
vien Kristaus, bet ir žmogaus 
prisikėlimą malonėje ir susitai 
kyiną gyvenimui.

♦ * *
Golgotos kalno fone dunk.io 

jo trys kryžiai. Juos visus tr«s 
supo gėdingos mirties šešėliai, 
visus tris puošė kraujo lašai. 
Mirties bausmę įvykdę karia’ 
ir manyti nemanė, kad vieną 
iš tų kryžių apgaubs pergalė; 
vėliava, kad atpirktosios žmo 
nijos vaikai ašaromis plaus Ši 
prisikėlimo medį, žvelgs į jį :I 
gėsingomis akimis laukdami d' 
džiojo žmogaus ir tautos pusi 
kėlimo stebuklo. O šis tylu > 
Trijų kryžių kalnas ne kartą 
žmogaus išjuoktas ir pažemio 
tas, iškelia augštyn didvyrišką 
laimėtoją Kristų, nugalėjusį 
nuodėmės tamsą ir nevilti m r 
Lies, nešantį prisikėlimą kiek 
vienam žmogui ir kiekvienai 
tautai.

♦ * *
Lietuvių tautos vaikus, vis 

dar gyvenančius didžio penkta 
dienio skausmu bei gedulu, =»tip 
rina ir gaivina d'džiojo Pum 
kėlimo viltis.

Viltingas laukimas, stiprins 
mas kiekvieno lietuvio daibu 
bei ryžtu, laiminamas Pris'kėlu 
šio rankos, atneš ir mums pns 
keliantį Vytį, kurį dvasioje 
regi ir taip jos laukia visi lietu 
viai.

Banff parkas užima 2564 
kv. mylių plotą ir yra vienas iš 
seniausių iš 18 valstybinių pai 
kų Kanadoje. Pats pirmas re 
zeryuolas plotas tik apėmė 10 
kvadratinių mylių ir buvo įsta 
tymo aprobuotas 1885 metais 
tam, kad privatūs interesai ne 
perimtų karštųjų mineralinių 
šaltinių, bet būtų palikta nau 
dotis plačiąjai visaomenei. Rei 
kia pridėti, kad šie karštieji šal 
tiniai buvo atrasti darbininkų 
tiesiant Canadian Pacific gele 
žinkelį. Šitas parkas apima 
svarbiausias kalnų grupes į ry 
tus nuo vadinamojo Contmen 
tai divide ir tęsiasi 125 mylias. 
Šiaurėje šis parkas atsiremia į 
Jasper National Park o vaka 
ruošė ribojasi su Kootney (B. 
Kolumbija) ir Y? jo parkais.

Gyvenantiems Šveicarijoje 
šis parkas primena 
Alpių didybę. Iš oro žiūrint į 
viršūnių virtines, jos atrodo 
kaip jūros bangos. Šiaurinė da 
lis šių kalnų pereina į Jasper 
parką, kuriame daugiau kaip 
100 mylių driekiasi Columbi 
jos ledų laukai. Ledyno laikų 
palikdamas prieš 290 amž. La 
Dai įspūdingas vaizdas, kuris ne 
vienam keliautojui primena 
žmogaus menkystę.

Banff parkas turi du pašau 
lyje žinomus kurortus—Banff 
miestelį ir Louise ežerą, neskai 
tant kitų įspūdingų vietų. Dau 
gelis gerai privažiuojamų kelių 
juosia šiuos du gamtiniu grožiu 
turtingus gamtos kūrinius.

'Keliautojų patogumui tiek 
geležinkelis, tiek geri plentai 
bei aerodromas, kuris yra apie 
3 mylios nuo pačio Banff mies 
telio, padarė šį parką maždaug 
kas metai 2 milionams turistų 
lengvai pasiekiamą.

Keliavimo sportas.
Turistui, Norinčiam' atsipa 

laiduoti nuo gi eito moderniško
gyvenimo tempo ir arčiau pa 
žinti gamtą, jis gali tai padary 
ti Banff, kadangi iki šios die 
nos yra daugelis gražių vietų, 
takų bei takelių, kurie buvo 
naudojami indėnų bei kailių 
medžiotojų ir yra užsilikę ne 
paliesti civilizacijos. Tuo būdu 
turistas turi progos susipažinti 
su gamtos įvairiais augalais, gė 
lėmis ir gyvūnais, esančiais na 
tūraliose būstinėse.

Didesnės iškylos, ekskursi 
jos į kalnus yra nuolat organi 
zuojamos įvairių organizacijų, 
prie kurių galima prisidėti kiek 
vienam. Jojimo mėgėjams tam 
tikslui galima išsinuomoti ark 
liūs.

Foto mėgėjams šis parkas 
duoda daug galimybių padary 
ti nuotraukų, šios įspūdingos 
gamtos aplinkoje. Ypatingai 
spalvotų filmų padarymas duo 
da daug galimybių užfiksuoti 
šį grožį.

Sportas.
Banff parkas duoda daug 

įvairių progų sporto mėgė 
jams. Grynas oras bei graži 
gamta turi labai gerą įtaką 
žmogaus sveikatai.

Menas ir dailė.
Studentai iš įvairių kraštų at 

vyksta kasmet didėjančiais

skaičiais kiekvienais metais, pa 
gilinti savo žinias meninėse ša 
koše. Jau nuo 1933 m. Banff 
meno mokykla, priedas Alber 
tos Universiteto, laiko vasaios 
kursus ir per Šį gana trumpą lai 
ką įsigijo tarptautinę reputaci 
ją, pripažinta daugelio valsty 
bių. Kai kurie kursai vyksta iš 
tisus metus.

Maudymasis ir plaukymas.
Mineraliai karšti šaltiniai yra 

tur būt didžiausia patrauka Ba 
nff parke. Tų šaltinių yra dau 
giau bet iki Šiol tiktai du yra 
įrengti visuomenės naudoji 
mui. Abu šaltiniai yra prie Sulp 
hur kalno ir yra tvarkomi vals 
tybės pareigūnų. Abu turi ga 
na moderniškus pastatus ir rii 
delio dydžio baseinus maudy 
muisi. Vienam baseine tempe 
raiūra yra maždaug nuc S0 iki 
88 laipsnių Farenheit. Kitame 
baseine temperatūra siekia žie 
mą - vasarą 100 laipsnių F. Tu 
ristai atvykę žiemą, gali važi 
nėti slidėmis ant sniego, c vė 
liau maudytis atvirame ore šia 
me karštame mineraliniame 
vandenyje. Naudojimas šio ba 
seino kaštuoja tik 50 ct. suau 
gusiems, 25 ct. vaikams. Ta>p 
pat veikia garo pirtis, kuri kaš 
tuoja 1.50 dol. Turistų patogu 
muį kostiumai bei rankšluos 
čiai yra išnuomojami.

Iškylos laiveliais.
Šis sportas yra labai popu 

liarus Banff parke, ypatingai 
šiuose dvejuose ežeruose. La 
ke Minnevanka ir Lake Loui 
se. Laivelius galima išnuomoti 
vietoje ir vaizdai plaukiojant 
šiais kalnų ežerais, atidaro gran 
diozinę panoramą. Tam tikro 
mis valandomis yra didesni 
motoriniai laivai, kurie vežioja 
didesnes grupes žmonių supa 
žindidami turistus su vaizdin 
gomis vietomis.

THE ENCIKLOPEDIA
AMEROCANA

gražiai Lietuvą aprašo. Žinios 
teisingos ir palankios lietu 
viams; vardai visur lietuvišk’ 
bet pasitaikė ir viena juokinga 
klaida ar nesusipratimas. Pa a.

parašyta: ...jie (lietuviai) pa 
bėgo iŠ Vilniaus ir įsikūrė Kati 
ne. Generolas JudeniČas, rusu 
antibolševikų vadas, paėmė lie 
tuvių savanoriams vadovauti

ir jie sudavė pirmą gerą smūgį 
raudonųjų pajėgoms vasario

7 d. 1919 m. Apie Lietuvą 
prirašyta 14 pusi , o apie Lat 
viją tik 2. P. L.
• Jaunųjų menininkų, darbų 
paroda, kuroje užsirašė daly 
vauti 9 asmens, įvyks New 
Yorke balandžio 15 d.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB ŠALPOS FONDO INFORMACIJA

1. PAJAMOS IR IŠLAIDOS 1961. X. 7. — 1962. IV. 1. 
LAIKOTARPYJE

Gauta: Bendrai V asario 16 Viso
šalpai gimnazijai

Sudbury apyl., A. RaskeviCus 9.00 — 9.00
Oakville apyl., A. Vaičeliūnas 35.55 8.00 43.00
Rėm. b. nr. 12 ir 13, J. Bataicis —- 178.00 178.00
Rėm. b. nr. 12 ir 13, K Rimas —— 197.00 197.00
Londono apyl., J. Lukša .... 60.00 — 60.00
Fort William apyl., Dr. E.

Jasevičiūtė .............................. 74.75 61.50 136.25
Hamiltono SF k-tas, J. Pleinys 115.00 — 115.00
R. b. nr. 84, di. E. Norvaišienė — 196.90 196.OJ
Edmontono a, A- Dūdonienė 68.00 — 68.00
Windsor apyl., S. Pakauskas. 23.00 2.00 25.00

Viso: 384.75 642.50 1027.25
Išleista:

Sibiro lietuviams (per Balfą) 200.00
Ligoniams ir seneliams Vokietijoj (per Balfą) . . . . 150.U0
Vasario 16 gimnazijai............. . 6-+2.50

Viso : 992.50
Kasoje likutis: 44.14. i f V

2. DĖĖVTŲ RŪBŲ SIUNTI MAS LENKIJOS v 
LIETUVIAMS

Daugelis pavienių asmenų, 
organizacijų ir KLB Apylinkių 
yra siuntę ar ruošiasi siųsti dė 
vėtų rūbų lietuviams, gyvenan 
tiems Suvakų trikampyje ar 
kitur Lenkijoje.

BALFas Amerikoje yra pa 
siuntęs kelis tūkstančius siunti 
nių ir turi sudaręs kartoteką su 
šelptų ir prašančių. Kadangi 
visų prašančių ir reikalingų pa 
ramos patenkinti nepajėgiama, 
todėl yra būtina, kad tas pats 
asmuo nebūtų šelpiamas iš ke 
lių vietų.

Tikslesniam šalpos darbui 
reikia, kad siuntėjas iš Kana 
dos praneštų KLB Šalpos F- 
dui pavardes asmenų, kuiiems 
siuntinys buvo pasiųstas.

KLB Šalpos Fondas gauna 
daug laiškų - prašymų iš lietu 
vių, gyvenančių Suvalkų tii 
kampyje. Prašo desperatiškai, 
daugumoje moterys, rūbų, bu 
tų ir maldaknygių, prašo savo 
šeimai, kad galėtų į bažnyčią 
nueiti, prašo savo vaikams, 
kad jie galėtų j mokyklą eiti.

KLB Apylinkės, organizaci 
jos ir pavieniai asmenys, notin 
tieji gauti prašančiųjų adresus 
prašomi rašyti KLB Šalpos 
Fondui.

20 svarų siuntinio pasiunti 
mo Lenkijon pašto išlaidų susi 
daro $ 4.50.

KLB Šalpos Fondas.
2085 Beaudet Place

Montreal 9, P. Q.

važiuoti ant pat viršaus, ma 
žais sniego automobiliais.

Gyvuliai ir paukščiai.
Viena iš didžiausių jdomy 

bių tiek dideliems, tiek mažie 
ms turistas, yra laukiniai gyva 
liai. Šio parko ribose yra visi 
laukiniai gyviai, tipiški kalnų 
kraštui. Ir jie galima dažnai 
matyti, važiuojant maš'na. 
Kalnų avys su ragais, kalnų ož 
kos, elniai, briedžiai, stirnos, 
juodosios bei grizlių meškos. 
Vilkų ir kojotų taip pat galima 
pamatyti. Iš mažųjų gyvuli), 
galima dažnai pamatyti šuikiai, 
ežiai, bebrai ir t. t. Paukščių 
yra priskaitoma per 100 rūšių, 
iš kurių daugelis čia vasaroja, 
bet didelį skaičių sudaro ir ui» 
nuolat gyvenantieji. Laukinių 
gėlių galima rasti 500 ’vairių rū 
Šių, kurios duoda šiai gamtai 
spalvų įvairumą.

Apgyvendinimas turistų
Pasirinkimas apsigyvenimui 

parke yra pritaikytas pagal dy 
dį kišenės. Pradedant nuo liui. 
susinių hotelių su visais patogu 
mais, organizuotoms iškyloms 
busais, garlaiviais, dviračiais, 
arkliais bei ekspedicijoms į kai 
ną ir baigiant paprastoms ca 
bins bei palapinėms, kurios yia 
įdaugiausia naudojamos turis 
tų. Palapinėms pastatyti yri. 
specialios stovyklavimo vieto.. 
su virtuvėmis, vandeniu, bei 
kanalizacija. Ir jos yra prižiū 
rimos parko pareigūnų. Norint 
išsinuomoti cabin arba hole 
liuose kambariai vasaros melu 
yra geriau užsisakyti iš anksti 
per Alberta Turist association, 
kuri duos visas informacijas re 
gistruotų nakvynės namų tiek 
Banff miestelyje arba aptinki 
nių vietovių.

A. Dudonis.
Žuvavimas

Banff parkas, turėdamas 
daugeilį ežerų bei upių ir upe 
lių duoda žuvavimo entuzias 
tui didelį pasirinkimą. Žuvavi 
mui leidimas yra privalomas 
parke ir yra išduodamas parko 
administracijos su nurodymais, 
kur galima gaudyti.

Golfas
Banff Springs Hotel turi di 

deles golfo pievas 4,500 pėdų 
nuo jūros lygio, augštyje. Šios 
pievos apsuptus kalnų, kurių 
pašlaitėse auga miškai, duodą 
šiam sportui ypatingą pasiten 
kinimą.

Plentas einantis per ledų 
laukus.

Ilgiausia ir įspūdingiausia 
mašina kelionė per Benff vals 
tybinį parką yra per Ice field 
Highway. Šis piestas jungia 
du parkus ir yra nutiestas per 
gilius slėnius, kurie yra į rytus 
nuo didžiausios kalnų virtinės, 
vadinamos Rokies. Šis kelias 
eina lygiagrečiai su Bow, Mis 
taya. North Saskatshewan, 
Sunwapta ir Athabaska upė 
mis. Važiuojant mašina, ledu 
kalnai yra nuolatos matomi į 
vakarus nuo šio plento. Dau 
gelis ežerų, ežerėlių duoda 
šiam gamtos reginiui ypatinga 
atspindį. Reikia pastebėti, kad 
šis plentas vietomis yra 7,000 
pėdų virš jūros lygio. Daugelis 
šių kalny yra daugiau kaip 10, 
000 pėdų augščio ir yra nuola 
tos apdengti sniegu. Šis kelias, 
kuris praeina maždaug viena 
mylia nuo garsaus Atrabaska 
ledyno. Šalutinis kelias eina 
prie pat kalno, la ten galima už

JUOKDARIAI...
BLOGAI SU TOMiS

Nepešęs nieko pas Paleckį, 
Mizara kreipėsi į Sniečkų.

Mizara: Antanėli, sakyk su 
simildamas, kokia ten kvaraba 
oagavo draugą Nikitą?

Sniečkus: Gal gi aš daktaras, 
kad mane klausi. . . Paklaus 
turn dar mano pačią. . .

Mizara: Sakai pačią. . . O 
atgyvena pasakojo, kad ta 

čia vienas 
vo pati pabėgusi Lenkijon. . .

Sniečkus: Nepabėgo, gast 
rolių išvažiavo, — aš su gėlė 
mis išlydėjau. O tu, draugas, 
pabėgo. . .

Mizara: Ir aš sakiau, kaip 
gali pati bėgti nuo visos Lietu 
vos — Didžiosios ir Mažosios 
— valdovo. . . Tiktai durna 
būtų. ..

Sniečkus: Hm. . .
Mizara: Tai gal šventėms ai 

važiuos?
Sniečkus: Kokioms šven 

tems?
Mizara: Velykoms?
Sniečkus: Kvailas tu ar ką? 

Jau mums tos šventės iki gyvo 
kaulo įsiėdė. . . Jau pas mus 
Švenčių — visi švenčia. Taip 
švenčia, kad draugas Nikita 
net susirgo trūkiu.

Mizara: Kaip tai trūkiu?
Sniečkus: Iš visų šylu storo 

josi įkalbinėdamas nešvęsti, o 
dirbti, nes duinos jau jis, naba 
gas, pristigo. . .

Mizara: lai, Antanėli, kaip 
mes toliau vysimės Ameriką?

Suiečfctu: Nu, Ameriką tai

ŠVENTĖMIS...
mes ir pasivijome ir praknkč 
me. . .

Mizara: Man ir draugas Jus 
tinas sakė. . .

Sniečkus: Niekus jis tau sa 
kė, be mano žinios. . .

Mizara: Bet ir jis, kaip ir tu» 
man sakė, kad sovietai Ameri 
ką jau pralenkė!..

Sniečkus: Neklausyk tu to 
bajorpalaikio. Jis niekus šne 
ka.. . .

Sniečkus: Taip, mes pralen 
kėm, bet. . . šventėmis. Ypač 
švęsti mėgsta mūsų kolūkie 
čiai. . . Velniai, nedirba ir ką 
tu su jais padarysi, o mums su 
draugu Nikita — dantis ant 
pečiaus padžiauk. . .

Mizara: Tai jūs šventėmis 
pralenkiate Ameriką?

Sniečkus: Na, tegul bus i 
taip, bet ne tame įeikalas, o ta 
me, kad mūsų darbininkai, nu 
sižiūrėjo į Amerikos darbinin 
kus, vis daugiau reikalauja tais 
vų nuo darbo dienų. . . Atseit 
— jiems reikia daugiau ir dau 
giau švenčių. . .

Mizara: Aaa, draugas Anta 
nai, su mūsų darbininkais kai 
Dos prastos — pareikalauja ir 
duok.

Sniečkus: O mūsiškiai, drau 
gas Rojau, ir nereikalauja ir pa 
tys nedirba, vis švenčia. . .

Mizara: Tai sakai švenčių 
nemėgstate?!. O aš norėjau pa 
sveikinti. . .

Sniečkus: Pasveikink savo 
pačią. . .

Maudrapypkū,
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Dialogą baigiant
KOKIOS PROBLEMOS BOTŲ APTARTINOS?

4. VEIKLOS PARALELĖS, SUSIKRYŽIAVIMAI IR DISONANSAI

Turint L. Dipl. Tarnybą, ke 
lias politinės veiklos instituci 
jas: VLIKą, L. Laisvės Komi 
tetą, lietuvių delegaciją piie 
PET seimo, LNT, L. Frontą, 
ir skirtingas išeivijos instituci 
jas, pavyzdžiui, JAV AL 1 ą ir 
L. Bendruomenę, kai nėra nie 
ko koordinuojančio ar jungian 
čio, kai nėra vieno nusistatymo 
dėl tikslų ir sutarimo lėl veik 
los metodų ir taktikos, savza 
me gaunasi politinės veiklos 
paralelės, susikryžiavimai ir di 
sonansai.

Veiklos paralelės,

kiek tai liečia apsilankymus 
• valdinėse institucijose, memo 

randumus lietuvių tautos var 
du, palaikymą ryšių su parla 
mentariniais sluogsniais, savai 
rne reiškiasi. Diplomatinis sek 
torius, VLIKas, L. Laisvės Ko 
mitetas ir liet, delegacija prie 
PET seimo, ALTa, o paskuti 
niu metu ir Bendruomenė Virs 
to tas pačias duris, prašydamos 
paramos ar akcijos kartai tam 
pačiam, bet kartais ir skirtui 
giems dalykams. Nesant susi 
tarimo ir koardinacijos dėl veik 
los, iškyla tarp veiksnių nesuta 
rimas ir nepasitenkinimas. Pa 
staruoju metu vykstanti ALi 
os ir Bendruomenės vieša ko 
va, tėra tik vienas iš pavyz 
džių. Buvo taip pat ALTos pa 
kartotinai reikštas nepasitenk: 
nimas VLIKu dėl tariamo bro 
vimosi j ALTos veiklos sritį 
VLIKo nepasitenkinimas L 
Laisvės Komitetu, kai tas daž 
nai veikė lietuvių tautos var 
du, buvo rivalizacija tarp liet, 
delegacijos prie PET seimo i. 
VLIKo, kai delegacija darė pa 
reiškimus, kaip atskiras ir sa 
varankiškas veiksnys ir tt.

Veiklos susikryžiavimai,
kaį JAV1 L. Bendruomenės 
centras ar jos skyriai imasi po 
litinių akcijų iniciatyvos, kuria 
ALTa laiko savo pelitinės veik

6. LĖŠŲ SUTELKIMO IR PASKIRSTYMO 

KLAUSIMU
Šis klausimas yra ypač susi 

komplikavęs. Pirm, todėl, kad 
sveika logika sako viena, o 
praktikoje gaunasi kažkas ne 
logiška; ir antrą, kad lėšų tel 
kimas, bet ypatingai jų paskirs 
tymas Lietuvos laisvinimo veik 
lai, taip, kaip jis iki šiol vykdy 
tas, gali tapti kliūtim, kuri vei 
ks neigiamai lietuviškos veik 
los apjungimo pastangas.

F a kt a s yra, kad rinklia 
vos Lietuvos laisvinimui yra 
sukeliamos bendromis pastan 
gomis: diplomatinio sekto
riaus, VLIKo, ALTos, L. Ben 

los išimtina privilegija. Kai ’k 
tuvių delegacija prie PET s.ū 
mo priima nutarimus ir sk«-l 
bia atsišaukimus, sakysim de! 
kultūrinio bendradarbiavimo 
ir santykių su kraštu, ką VLI 
Kas laiko savo veiklos sritim 
Kai po tokiais delegacijos ras 
tais yra kelių VLIKo narių, ir 
net jo pirmininko, parašai ka. 
tu su LNT pirmininko ir L. 
Fronto pirmininko parašais, 
nors tarp jų vadovaujamų vei 
ksnių ne tik bendradarbiavimo 
nėra, bet yra nesantaika. Ir dar 
kitokių reiškinių, kur nėra nu 
statytų kompetencijų ir velk 
los ribų ir kur veikla susikry 
žiuoja.

Veiklos disonansai, 
kada vieno tikslo siekimas, sa 
kysim, pastangos išlaikyti Lietu 
vos atstovybių statusą Vatika 
ne ir Brazilijoje, buvo instruk 
tuojamas iš diplomatinio sek 
toriaus, VLIKo, liet, delegaci 
jos prie PET seimo, ALTos, 
Pasaulio Liet. Bendruomenės, 
ir kur buvo skelbiami ne tik 
skirtingi veiklos metodai ir lak 
tika, bet taip pat ir pati lakti 
noji padėtis buvo skirtingai in 
terpretuojama. iPagaliau, kai 
tuo pačiu reikalu į tą pat vai 
dinę instituciją tik pro skirtin 
gas duris lankosi trijų atskirų 
veiksnių atstovai ir stengiasi pa 
siekti priešingas išvadas.

Visa tai neliudija nei mūsų 
didesnio susiklausymo, nei mo 
kėjimo savo tikslus, metodus 
ir taktiką sutarti, nei pastangų 
savo veiklą koordinuoti vienin 
ga kryptim,

Lietuvos laisvinimo kovos 
sustiprinimui, jos suaktyvini 
mui, jos perspektyvai nustaly 
ti į ateitį, visi suminėti ir nesu 
minėti trūkumai būtų šalintini. 
Atrodo, mums reiktų siekti vi 
sų sutartos, veiklą koordinuo 
jančios ir visus kovos už Lietu 
vos laisvę sektorius apjungiau 
Čios institucijos.

druomenių, kurie visi savo kai 
bose per Nepriklausomybės 
šventės minėjimus, savo raš 
tuose ir atsišaukimuose į visa 
išeivijos visuomenę prašo ją au 
koti šventam tautiniam tikslui 
ir visiems darbams, kurie to 
tikslo siekiant atliekami. Prak 
tiškai Nepriklausomybės rink 
liavų telkimo darbas yra atlie 
karnas L. Bendruomenių ir ki 
tų lietuviškų organizacijų vi 
suose išeivijos kraštuse, išsky 
rus JAV. Jungtinėse Valstybė 
se praktišką rinkliavų telkimo 
darbą atlieka ALTos skyriai,

GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS SUNKIOS LENKTYNĖS

aplink kuriuos ta proga susitel 
kia taip pat į ALTą neįeinan 
Čios organizacijos, L. Bendrui 
menės padaliniai, VLIKo poli 
tinės grupės, kurios taip pat 
ALT-je neatstovaujamos ir ki 
tos profesinės organizacijos.

Visų bendros pastangos su 
kelti lėšas Lietuvos laisvinimui 
yta našios todėl, kad visa išei 
vijos visuomenė raginama au 
koti vienam tikslui, bet ne ku 
riai vienai organizacijai, jaučie 
šventą tautinę pareigę inešti 
kiekvienas savo dalį į bendrą 
(ne paskiro veiksnio) tėvynės 
laisvės aruodą.

Kai lėšos telkiamos bend 
ram Lietuvos laisvinimo darbui 
ir kai visi veiksniai, organizaci 
jos ir visa išeivija tose pastar 
gose dalyvauja, nei vienas pa 
skiras veiksnys negali pats sau 
skirti kreditą, kad lėšos sukelia 
mos. Taip pat nei vienas pa 
skiras veiksnys negali savintis 
sau teisę bendram tikslui sutelk 
tas lėšas laikyti ir skirstyti sa 
vo vieno išimtina nuožiūra. 
Jei tokia padėtis susidarė 1A 
V, kai ten tebuvo vienas veiks 
nys ALTa, tatai priklausė nuo 
ypatingų karo meto ir pokario 
sąlygų, Bet ir tai ALTa jautė 
jau anuomet pareigą įsipareigo 
ti VLIKo atliekamų Lietuvos 
laisvinimo darbų Europoje me 
džiaginį rėmimą, kas teoretiš 
kai yra tęsiama iki dabai. Ta 
čiau padėtis yra pasikeitusi. 
Lietuvos laisvinimo darbų ap 
imtis yra išsiplėtusi. Žymi dar 
bų dalis yra vykdoma iš JAV 
ir ne ALTos. Tie darbai turi 
būti medžiagiškai remiami iš 
bendrai surinktų lėšų. Bet kai

12-kos metų Michele Finney ir Howard — „kalbantis ’ ve> 
lys yra du jaunimo mėgstami personažai CBC-TV „Razzle- 
-Dazzle“ programoje. Jie gauna per 5,000 laiškų į mėnesį 
iš savo gerbėjų. Howard — ..kalbantis” vėžlys irgi mėgsta 
laiškus, išskiriant tuos, kuliuose yra minima vėžlių sr'uba.

jų paskirstymas yra vienos ot 
ganizacijos, tikriau pasakius ke 
tūrių žmonių, galioje, padary 
tieji lėšų skyrimo nutarimai ne 
visuomet yra objektyvūs, o pa 
skirtųjų sumų proporcija neata 
tinka atliekamų darbų apimtį. 
Mažesnei veiklai dažnai tenka 
daugiau lėšų, o didesnei veik
lai žymiai mažiau. Kartais tos 
lėšos ir visai užtrūksta. Kartais 
lėšų skyrimas pareina ne nuo 
reikalo svarbumo, bet nuo skir 
stančiųjų nuotaikos. Visi yra 
priversti prašinėti ir net mni 
daut) lėšų laikytojus darbams, 
kurie visų yra pripažinti būti 
nais ir svarbiais, bet kurie gali 
nutrūkti tik todėl, kad lėšų 
skirstytojai kitaip mano. Kai 
lėšų laikymo ir skirstymo mo 
nopolis yra vienos organizaci 
jos išimtinoje žinioje, ji gali 
kitiems diktuoti savo valią.

Visos išeivijos sutelktos le 
šos Lietuvos laisvinimui ture 
tų gitį į vieną fondą, sakysim 
Lietuvos Laisvi limp Fpndą, 
kurio statutas būtų sutartas 
sų Lietuvos laisvinimo sekto 
rių: diplomatinio, politinio ir 
visuomeninio, ir kurio valdy 
ba, taip pat būtų sutarta, lėšas 
laikytų ir skirstytų jas pagal at 
liekamų Lietuvos laisvinimo 
darbų svarbumą, kurį nustatytų 
bendra visą laisvinimo veiklą 
koordinuojanti ir jungianti jn 
stitucija.

Bus daugiau.

PAKARS ŽMOGŽUDJ
Vyriausis teismas atmetė A. 

J, Kendall apeliaciją byloje 
dėl žmonos nužudymo ir jos 
kūno sunaikinimo. Kendall bu 
vo apkaltintas 1952 metais, be.' 
liktai 1961 metois byla išryskė 
jo. Kendall turi būti pakartas 
balandžio 17 dieną.

Pabaigoje vasario į Braziliją 
atvyko Sovietų S-gos ambasa 
dorius Uja Černišov ir vasario 
28 d. įteikė savo kredencialas 
Brazilijos Prezidentui Joao 
Goulard.

Nors sovietai labai dažnai 
pasigiria, kad greitai visose sri 
tyse pralenksią vakariečius, o 
svarbiausia Šiaurės Ameriką, 
tačiau bent tuo tarpu, tos lenk 
tynės jiems labai prastai seka 
si.

Š. m. sausio mėn. 20 d „T 
me” žurnale randame daug me 
džiagos apie nesibaigiančias so 
vietų bėdas, o taip pat apie gy 
venimą tų, kuriuos sovietai 
stengiasi pralenkti.

Dar prieš atsisėsdamas j 
Kremliaus sostą, Nikita Cnruš 
ęiovas su pasididžiavimu save 
vadino „sovietų kukurūzų ka 
raliumi” ir labai stengėsi pa 
siekti geresnių rezultatų visose 
sovietinio ūkio srityse. Per pas 
kutinius dvejus metus sov:etu 
deilius toli atsiliko nuo užpia 
nuotų normų, o to rezultate 
Chruščiovas „išspyrė” savo že 
mės ūkio minister) ir įsakė vi 
so žemės ūkio sektoriaus per 
organizavimą. Š. m. sausio m. 
įvykusiame centrinio komparli 
jos komiteto posėdyje už atsili 
kimą bei nesugebėjimą žemes 
ūkio srityje Chruščiovas gerai 
„išplovė ausis” rusų sovietinės 
respublikos ministeriui pirmi! 
ninkui, Ukrainos kompartijos 
sekretoriui ir šiaurinio Kazaks 
tano — plėšiminių žemių — 
kompartijos sekretoriui.

Tame pačiame centrinio 
komportijoa komiteto posėdy 
je kiekvienam delegatui buvo 
įteiktas pluoštas „tezių” — 
Chruščiovo pasiūlymas ar pre 
grama, kaip perkeldinti sovie 
tų žemės ūkio darbininkus 
(kolchozininkus) į taip vadina 
mus bei planuojamus „agro- 
miestus” (agrogoroda), iš ku 
rių jie kasdien važinėtų į kol 
chozus dirbti. Šiuos ,,agro - 
-miestus” Chruščiovas planavo 
dar 1949 metais, bet MalenKo 
vui griežtai pasipriešinus, Stab 
nas tuos planus atmetė. Dabar 
Chruščiovas jau patvirtino pir 
mo tokio ,,agro-miesto“ staty 
bą 20 mylių į pietus nuo Mask 
vos. Kolchozininkai iš savo vie 
no kambario lūšnelių būsią per 
keldinti į 4 augštų pastatus, 
kur kiekviena šeima turėsianti 
atskirą butą.

Tai yra tiktai akiplėšiškas 
melas ir žmonių mulkinimas 
nes dabar sovietinė šeima ne 
turi atskiro kambario, ne buto. 
Jeigu kiekvienai sovietinei šei 
mai reiktų duoti po atskirą ka 
mbarį,, ne butą, tai visiems so 
vietijos žmonėms kambarių 
skaičių reiktų padidinti apie 10 
kartų! Argi tai ne kvaila svajo 
nė? Jeigu sovietai savo „koiek 
tyvinėse" sąlygose būtų suge 
bėję ką nors padaryti, tai pe- 
40 sovietinio gyvenimo metų, 
būtų ką nors ir padarę, bet da 
bar priėjo liepto galą ir, kaip 
skęstantis, „tveriasi už šiaude 
lio“ — skelbia „agro-miestus“. 
Vieną ar du „turistams“ paro 
dyti pastatys, o žmonės taip ir 
liks be butų. Tokia sivietinė 

tikrovė.
Reikia įsivaizduoti, kiek lai 

ko praeis kol visi Sov. S-gos 
kolchozininkai bus perkeldinti 
į tokius „agro-miestų” butus! 
Ne tik pats Chruščiovas, bet ir 
visa ši bjauriausioji, keisčiausia 
ji ir kvailiausioji sovietinio vai 
dymosis sistema tų laiku nesu 
lauks.

Gi dėl žemės ūkio produktų 
gamybos, tai Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse 21 milionas 
faimerių pagamina ne tik pa 
kankamai išmaitinti 179 milto 
nų amerikiečių, bet dar žemės 
ūkio gaminių perteklius yra nuo 
latinė neišsprendžiama J. A. 
V. vyriausybės problema. Tuo 
pačiu laiku Chruščiovas ir ko 
munistinė sistema turi nuolati 
nius sunkumus, kaip išmaitinti 
100 milionų sovietų kolchozi 
ninku ir dar didesnį skaičių so 
vietinių miestų gyventojų.

Vėliausioje britų spaudoje 
atrasime pasigyrimų, kad hn 
tai niekada taip gerai negyve 
no, kaip dabar. Britų vyriausy
bės statistiniai duomenys rodo, 
kad dvi iš trijų šeimų turi tele 
vizijos aparatą ir dulkiu siurb 
lį, viena iŠ trijų šeimų turi skal 
bimo mašiną, o viena iš aštuo 
nių britų šeimų turi šaldytuvą. 
Pusė britų šeimų atostogas pra 
leidžia kur nors išvažiavę, o 
pusė jų jaunosios kartos bent 
kartą savaitėje lanko kiną, kas 
kaštuoja tik 50 centų. Vienas 
ketvirtadalis suaugusių britų 
žaidžia ar stebi futbolo ar kro 
keto rungtynes bent kartą sa 
vaitėje. Pabaigoje dar pabrė 
žiuma, kad britų metinio uždar 
bio vidurkis yra 2,100 doi.

IŠ šių statistinių duomenų 
pasijuokė britų savaitraštis „Ti 
me and Tide", kuris, remda 
masis amerikiečių, ambasados 
išleista brošiūra apie negrų eko 
nominę būklę J. A. Valstybė 
se, tvirtina, kad amerikiečiai- 
-negrai geriau gyvena už bri 
tus. Negrų metinio uždarbio vi 
durkis 2,700 dolerių ir 36% 
amerikiečių negrų gyvena nuo 
savuose namuose (britų tik 32 
%). Daugiau kaip trečdalis 
negrų jaunimo (18—19 metų 
amžiaus) lanko mokyklas, o 
tuo tarpu Britanijoje tik 17% 
jaunuolių per 16 metų am 
žiaus mokosi.

Duodamas šj palyginimą 
britų savaitraštis „Time and Ti 
de” nepanagrinėjo pragyveni 
mo brangumo — skirtumo Bri 
tanijoje ir Jungt. Amerikos V- 
bėse. Britanijos gyventojai 
nors uždirba mažiau, kaip eme 
rjkiečiai, bet jie daug mažiau 
moka už pagrindinius gyveni 
mo reikalus. Pavyzdžiui, Britą 
nijoje 2-jų miegamųjų butą (to 
kių butų savininkai yra bri*ų 
vyriausybė ar miestų savivaldy 
bės) galima gauti už $7.60 sa 
vaitei, o 4 miegamųjų butą kur 
nors priemiestyje galima gauti 
už $21.00—$12.00 savaitei. Vi

Nukelta i 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
10.
Jaunavedžio, tėvas nutilo. Kurį laiką visi svečiai tylėjo 

laščiuvę nuo tokios drąsios kalbos. Iš tikrųjų visi žinojo ap e 
padėtį kaime. Visi žinojo tą smurtą, kuris Maskvos valia siau 
tėjo krašte. Visi žinojo tą negirdėtą melą, kuriuo smurtas buv** 
pridengiamas. Tikrovėje smurtas, o propagandoje laisvė. Tikro 
vėje prievarta, o propagandoje džiaugsmingas savanoriškumas. 
Tikrovėje mirties siautulys, o propagandoje — laimė ir gerbū 
vis. Visas gyvenimas išverstas ir rodomas išvirkščiai. Bet me 
kas nedrįso to pasakyti, nes kas tiktai parodė nepritarimą me 
lui ir to melo propagandai, tuojau buvo išvežamas jeigu ne į 
Sibirą, jeigu ne į kalėjimą, tai „savanoriškai“ siunčiamas „į 
plačiąją tėvynę“. Todėl senojo Vasario žodžiai nieko ntnu 
stebino, tiktai nustebino jo drąsa pasakyti tiesą. Bet Lietuvos 
kaimo žmonės visada buvo jautrūs tiesai ir visada buvo drą 
sūs tiesą pasakyti. Jie buvo pavyzdys miesČionijai, kurią slopi 
no oportunizmas.

Barvainiui senio Vasario žodžiai aštriai dūrė į širdį, nes 
jo tėvai išvežti j Sibirą, ten ir palaidoti kažkur „už Baikalo— 
žemės galo“, vietoje, kurios jis nei nežino.

Po Vasario kalbos nejaukią tylą nutraukė jaunas inž'nie 
rius, jaunevedžio jaunesnis kolega.

— Sesės ir broliai lietuviai, — pradėjo jis neįprastu so 
vietams būdu. — Nieko nustabaus, kad mūsų tauta kenčia. 
Tai yra istorinė pasekmė, tai yra ilgų laikų išvada. Gal seni 
mas kitaip galvoja, bet mes, jaunimas, galvojame ir jaučia 
me tur būt žymiai kitaip, negu senimas. Tiktai meskime bėg 
lų žvilgsnį į tautos raidą, istoriją. Ar net;esa, kad mūsų kuni 
gaikščių Lietuva neparodė sugebėjimo sukelti tautoje didesnio 
susipratimo, susidrausminimo, patriotizmo, kuris būtų jta*go 
ię» savarankiikumą, atsparumą ir pasiryžimą atsilaikyti; nesu 

kėlė savigarbos ir pasitikėjimo savimi. Svetimiems nuėjo tar 
nauti anuometinis tautos intelektas — bajorija ir dvasinink: 
ja, ir tauta liko be vadovaujamosios viršūnes. 1 aip tauta buvo 
nuvesta į juodas dienas. Kas atėjo jos gelbėt'? Jos pačios, 
liaudies, sūnūs. Lyg iš nukirsto medžio šaknų, pradėjo kilti at 
žalos; iš liaudies, lyg iš žemės gelmių, ėmė mušti gyvybingas 
šaltinis. Tai veržlios, savotiškai revoliucinės jėgos, nes jos 
stojo į kovą su mirtina gangrena užsikrėtusiu bajorišku senimu. 
Bet šis jau buvo padaręs savo, padaręs tiek daug žalos, kad 
jaunąjai Lietuvai neįmanoma buvo praeities padarinius atitai 
syti. Beliko kurti jaunąją Lietuvą. Istorija mums rodo, kad 
tautos gelmėse, liaudyje buvo gyva dar drausminusio ir vieny 
bėn vedusio visus kunigaikščius karaliaus Mindaugo revoliuci 
nė dvasia, kuri, nežiūrint visų išorės pastangų, sugebėjo va 
dovauti tautos ryžtui. Ir tiek tauta kilo ir tiek kovojo už savo 
teisę būti, kiek joje buvo gyva ta patriotiškai revoliucinė dva 
šia. Toji dvasia ir tautai esant okupacijoje ir priespaudoje, 
per Kraučiūną, per Basanavičiaus Aušros žiežirbą, pažadinu 
šią Didįjį Varpininką — Kudirką ir per jį privedusią prie Di 
džiojo Vilniaus Seimo, iškėlusio tautos laisvės ir savarankumo 
idėją, per sąmonėjimą Vedė į savarankų ir nepriklausomą gy 
venimą. Kas tą padarė? Jaunoji Lietuva, jaunimas, užsidegęs 
revoliuciškai patriotine dvasia, nes ir Basanavičius, ir Kudirka 
ir Šliūpas ir daugelis kitų jaunųjų inteligentų tai darė jauni 
būdami. Tiktai prisiminkime, kad mūsų savanrankumo atsikū 
rimo kovų vadai — Sleževičius, Kairys, Krupavičius ir kiti, re 
voiiucine dvasia žadino tautą kovoti už savo teisę būti. Ko 
dėl valstiečiai, kodėl darbininkai, viską metę, stojo savano 
riais ir gavo vardą kūrėjų; kodėl karininkai drįso beveik be 
ginkliams savanoriams vadovauti? Iš savanorių pašaukimo ak 
to mes žinome, kad mūsų tautoje buvo gyva patriotinė levo 
liucinė dvasia. Deja, mūsų tautoje antrą kartą pasireiškė tas 
nelemtasis bajoriškumas, kuris nuslopino tą tautos dvasią taip, 
kad ir amžinąjį savo priešą, kuris visą laiką tykojo ir tykos 
mus 'aikyti savo naguose, mes pasitikome įtaigojimais pasiduo 
ti be pasipriešinimo ir pasitikome be šūvio taip negarbingai. 
kaip anuometiniai mūsų sugoiužę bajorai. Tiktai liaudis, tik 

tai revoliuciškai patriotinė inteligentija, kaip ir anuomet stojo 
į kovą, nors ir žinodama, kad kova su nelygiu priešu bus de 

speratiška. Jūs žinote, ką reiškia šešeri partizaniškos kovos 
metai... Jų devizas buvo: geriau mirti, negu vergauti! Žiauru, 
bet jie savo tesėjo. Jų kančios ir pralietas kraujas nenueis vėl 
tui. Jis dar kartą suvilgė mūsų žemelę. . .

— Kolega, — neišlaikė jaunavedis, — mano vestuvių 
šventė, atrodo, gali virsti mitingu. . .

— Prašau atleisti pasikarščiavimą, — tuojau susigėdęs at 
siliepė kalbėjęs. — Bet, kaip patarlėje, „kas kam skauda, tas 
tuo ir skundžiasi“... Savo tarpe kalbamės. Niekur kitur to ne 
išpasakosi. Turėčiau daugiau dar prisakyti, bet mintis nutrūko. 
Gal ir geriau bus, jeigu aš pasiūlysiu vestuvėms tinkamesnę te 
mą, kurios dar niekas nepalietė, — šypsodamasis užtraukė karš 
tasis kalbėtojas: „Karti, karti, degtinė kartie'... Visi pritarė. 
Jaunavedžiai, žinoma, turėjo pasibučiuoti. Tas Barvainiui vėl 
nusmelkė širdį. . .

Svečiai atsigavo. Kalbos, išgėrus dar, pagyvėjo ir ala 
sas pakilo dar didesnis. ,, „ ,

Barvainis po visų kalbų, priminusių jam žiauriąją realy 
bę; po visų naujo vėjo dvelktelėjimo įspūdžių, visai susimai 
šė. Okupacijos sąlygų vedamas į bedugnę, jis dabar gavo pro 
gos atsitiesti. Bet tiek toli jau buvo nužengęs, kad išsirauti iš 
tos nešančios srovės jam stigo ir susiorientavimo ir jėgų. Kaž 
kaip viskas sumišo į beformę padėtį, kurioje jis skendo, mata 
rodamas dvasiniais pošūkiais, bet išsirauti iš jos nepajėgė. Aiš 
kesnių prošvaisčių momentais lyg praskraidėdavo minties pa 
dairos, bet nesibaigiantis nužmogėjimo slogutis vėl užvaldyda 
vo ir stumte stūmė į bedugnę. Ir dabar Barvainis kovojo su 
savo dvylipumu. Iš vienos pusės gautoji paskata atsitiesti, su 
grįžti į tautos eilės sąmoninga asmenybe, iš kitos jam kipšiukas 
kuždėjo į ausį — vis dėlto atsikeršyti Lilei ir jos kavalieriui už 
>o paneigijną. . . Barvainis jautė, kad jam lengviau eiti įsibė 
gėjimo mėliu, kuriuo jį stūmė inercijos jėga.

Atsikeršyti Lilei. Kaip? Gal per sesrį? Gal jai pačiai? 
Gal čia pat, šiandieni Kokiu būdu?

Bua daugiau.
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Mosklo - Technikos naujienos
LIETUVOS GEOLOGAI JIESKO ŽALIAVŲ

KULTŪWB#KROjVIKA
Nuo balandžio 1 d. pusei 

metų į įvairius Lietuvos rajo 
nūs išvyksta kelios geologų gru 
pės, kurios išžvalgys vietos 
pramonei tinkamų žaliavų tel 
kinius. Inžinierės - geologės J. 
Rutkauskaitės vadovaujama giu 
pė tirs giliavandenių klinčių 
telkinius, kuriuos galima būtų 
panaudoti rūgščių dirvų kai 
kinimui. Geologo P. Stopkaus 
vadovaujami specialistai jieš 
kos didelių cemento žaliavos 
telkinių Akmenės rajone. Anv 
kščiuose dirbanti geologų gru 
pė šiais metais ištirs kvarcin-o 
smėlio telkinius. Jei pasitvu 
tins geologų apskaičiavimai, 
Anykščiai taps didžiausiu žalia 
vos tiekėju Lietuvos stiklo fab 
rikams. Labai dideli kvarcinio 
spėlio sluogsniai bus tiriami ir 
ties Gargždais. E.

DŽIOVAI GYDYTI REIKIA 
NAUJŲ VAISTŲ

(Penicilino preparatų išradi 
mas ir panaudojimas atatinka 
mų gydymo būdų taip sumazi 
no džiovą Kanadoje, kad ji 
šioje srityje stovėjo pasaulyje 
pirmoje vietoje — iš 100,000 
gyventojų mirdavo tįktai 4.6. 
Bet džiovos sukėlėjas prie nau 
jų vaistų ir sąlygų priprato ir 
mirtingumas džiova vėl kvD. 
Todėl susirūpinta išrasti nau 
jus vaistus prieš džiovą.

APSISAUGOJIMAS NUO 
ARTEROSKLEROZĖS
Arteriosklerozė išsivysto su 

trikus riebalinės - baltyminės 
apykaitos centriniam reguliavi 
mui, esant padidintam krauja 
gyslių pralaidumui, kas sukelia 
arterinių kraujagyslių sienelių 
infiltraciją cholesterinu. Taio 
oat žinoma, kad arteriosklero 
zės procesą galima sustabdyti, 
pakeitus maitinimosi pobūdį.

Dietos, turtingos valinamų 
ių lipotropinių medžiagų (varš 
kė) ir negausios gyvulinės k ii 
mės riebalų, mažina padidintą 
cholesterino kiekį kraujuje. Pa 
staraisiais metais įrodyta, kad 
linų, saulėgrąžų ir kitokiuose 
aliejuose yra specifinio fakto 
riaus — vitamino F, kuris L

bai reikalingas žmogaus ir kai 
kurių gyvulių organizmui. Šio 
vitamino nėra svieste, kiaulės 
taukuose. Vitamino F savybė 
mis pasižymi neprisotintos rie 
balinės rūgštys, kurių daug yra 
aliejuose. Šios rūgštys ne tik 
kliudo organizme gamintis cho 
lesterinui, bet ir dalyvauja pa 
šalinant jį iš organizmo. Tru 
kstant maiste vitamino F, gre: 
čiau išsivysto aterosklerozė. Te 
dėl šio susirgimo protilaktikai 
reikia vartoti po 20—50 g alie 
jaus per dieną.

Kokia turi būti dieta atero 
sklerozės profilaktikai?

Pirmiausia reikia vengti per 
simaitinimo. Ir nenutukę žmo 
nės maistą turi apriboti. Nulu 
kusiems 1—2 kartus per savai 
tę patariama ,,bado ” dienos 
(po 1 kg obuolių arba po 1 lit 
rą kefyro ar pieno). Siūloma 
vartoti neriebią varškę pieno 
produktus, ypač pieno serumą 
(pasukas), kurios visai neturi 
cholesterino, bet turi daug le 
citino. Rekomenduojamos jvai 
rių kruopų košės, ypač grikių 
bei avižų, neriebi žuvis bei vir 
ta mėsa, vaisiai, daržovės. Kuo 
Siant maistą, patariama dau 
giau naudoti augalinės kilmės 
riebalų — aliejų, ypač kukurū 
zų, saulėgrąžų. Aliejai labjau 
šiai tinka daržovių mišrainių 
silkių, raugintų kopūstų patie 
kalams. Per dieną daugiai- 
kaip 1 kiaušinį suvartoti nepa 
tartina, kiaušinio baltymai ne 
ppribojami. Nerekomenduoja, 
ma naudoti grietinėlės, grietini 
nių ledų, kremų, tortų, kaka 
vos, šokolado, ikrų, riebios žu 
vies, kiaulienos, kumpio,- jek 
nų, inkstų.

Ypač žalingi yra svorio pri 
augimas bei sėslus gyvenimo 
būdas. Patartina rytinė mankš 
ta, pasivaikščiojimai, sportas. 
Labai svarbu tausoti nervus, 
todėl reikia racionaliai tvarky 
ti darbo bei poilsio režimą.

IŠRASTI NAUJI KLIJAI
Lenkų statybininkai, atlik 

darni elektros instaliacijos dar 
bus, pradėjo naudoti speciai-us 
klijus, kuriuos išrado inž. S

KOMPOZITORIAI 
MASKVOJE REIKALAVO

LAISVĖS
Maskvoje kovo 31 d. pasi 

baigęs vad. visasąjunginis kum 
poztorių suvažiavimas kai ku 
riais požiūriais buvo būdingas 
pasisakymais ir prieš partijos 
nurodymus ar liniją. Nors par 
tija vakarų muziką laiko bur 
žuazine, dekadentine, vis dėl 
to sovietiniai kompozitoriai 
reikalavo tą muziką tyrinėti, ti 
kėdamiesi joje rasti paskatini 
mo savo kūrybai. Daugiau 
laisvės. Vakarų įtakų nes:baioy 
moi — suvažiavime reikalavo 
Azerbeidžano kompozitorius
Karajevas ir baltgudžių muzl 
kų vadovas J. Tikockis.

• Vilniuje išleista lietuvių lite 
ratūros istorijos trečiojo tomo 
pirmoji dalis.

Studzinskis. Šie klijai puikiai su 
klijuoja metalus, betoną por 
celaną, stiklą, bakalitą, medį. 
Jie taip pat klijuoja dažytus pa 
viršius.

Naudojant naujuosius kli 
jus,» žymiai sutrumpėja elekt 
ros instaliacijos montavimo 
darbų laikas, reikia mažiau me 
džiagų. Dabar jau nebereikia 
nei varžtų, nei vinių. Klijai ga 
minami iš pigios medžiagos, 
jie greit džiūsta, pasidaro at 
sparus vandeniui.

NeGENDANTIS 
ŠALDYTUVAS

Lenkijos Mokslų akademi 
jos Fizikos institute pagaminta 
(speciali puslaidininkiams me< 
džiaga, susidedanti iš bismuto, 
seleno, telūro ir stibio m-šmio. 
Iš jos pagamintas žiedo dydžio 
termoelemntas duoda apie 60 
I. temperatūros skirtumą. Insli 
lute taip pat sukonstruotas ir 
25 I. talpos šaldytuvas, kurio
viduje palaikoma iki —16 1. C. 
temperatūra. Vietoj kompreso 
rių, nedidelių variklių, šaldan 
čio skysčio ir t. t. Čia įrengtas 
termo elementas. Toks šaldy 
tuvas niekada negenda, žymiai 
mažiau sunaudoja elektros 
energijos.

LIETUVIS — AUSTRALŲ 
UNIVERSITETO 

LEKTORIUS
Melbourne ligšiol gyvenęs 

inž. Z. Budrikis persikėlė Į 
Perth, kur lektoriauja V ak. 
Australijos universitete, dėsty 
damas elektroniką. Z. Budri 
kis yra baigęs Sydney univcisi 
tetą.

POEZIJOS KONKURSAS
,,Draugas“ skelbia poezijos 

konkursą, kuriam finansuoti 
dr. Kazys Alminas, veterino 
rius, paskyrė 1000 dolerių. Są 
lygos: visoki eilėraščiai, dar ne 
spausdinti, tokio kiekio, kad
galima būtų sudaryti 64 pusią 
pių knygą. Eilėraščiai siunčia 
mi, kaip paprastai, prisilaikant 
konkursų tvarkos, atskūame 
voke nurodant autoriaus pa 
vardę ir adresą. Rankraščiai tu 
ri būti išsiųsti ne vėliau 1962 
m. gruodžio 1 dienos, adresu; 
Draugas. Poezijos konkursui, 
4545 West 53 Street, Chicago 
29, Illinois, USA.

Čia pat re'kia pastebėti, kad 
reikalavimas 64 puslapių eilė 
raščių yra netikęs ir jis reiktų 
pakeisti. Nes nedaug yra gerų 
poetų, kad galėtų parašyti tiek 
daug gerų eilėraščių. Tat, jei 
gu suprantame konkursą, kaip 
poezijos kėlimo priemonę, 9-ali 
ma konkurse pasitenkinti ir 5 
eilėraščiais, ir net vienu, — kad 
tiktai jis būtų vertas premijos. 
Nereiktų konkurse statyti kie 
kybės, bet reiktų laukti e-lėraš 
čių kokybės, — tada kūrybai 
OŪtų pasitarnauta tikrai.

ARCHEOLOGĖS 
DR. M. GIMBUTIENĖS

archeologinių studijų antrasis 
tomas, apimąs žalvario laikus 
lytų ir vidurio Europoje, išlei 
džiamas 1000 puslapių, su 600 
atvaizdų. Veikalas išeina anglų 
kalba. Pirmasis jos darbas, ap
imąs proistorę, plačiai naudoja 
.nas Amerikos universitetuose

AMERIKOS ŲIETUV1Ų 
FONDAS

jau turi 30,000 dolerių. Pi-mi 
ninkas Dr. Razma tikisi, kad 
Fondas netrukus išaugs iki 100

LIONĖ SUTEMA
Sapnuotoja.

Dar ne visi balandžiai
mėlynuoja polaidžio sniege — 
dar vienas skrenda į čia 
Į jį pro atvertą langą, 
tiesiasi jos plona ranku, 
lyg suvargęs, neprig juntis augalas 
penkiais bespalviais la pais — 
ir kvėpuoja giliai į save, 
paskutinę kovo popietę patvinusią šviesa, 

paskutinę snleg^ gniūžtę, su šilta drėgme 
ir mėlyną vėją balandžių sparnų — 
tik vieno dar vis nėra tarp jų.

Jo nėra.
Perdažnai ji klausės dainos, 
apie balandį su žiedu, 
pirmuoju žiedu snape — 

(Iš tik ką išėjusios L. Sutemos eilių knygos Nebėra nieko 
svetimo).

tūkstančių dolerių ir savaime 
įgys dar didesnį pasitikėjimą. 
Dr. Razma numato, kad jau šį 
rudenį galima bus skirti lietuvį 
kiems reikalams lėšų iš gau 
tų procentų.

• A. Škėmos raštų išleidino 
fondui įnašus prisiuntė Henri 
kas Radauskas $20, J. Kelcčius 
$10, J. Marks $20, J. Kizmis 
$5.

* Maskvoje kovo 31 d. pasi 
baigusiame 3-me Sov. S-gos 
kompozitorių suvažiavime
į naują s-gos v-bą įėjo ir d j 
Lietuvos kompozitorių atsto 
vai — E. Balsys ir B. Dvario 
n as.

• Lietuvos rašytojų sąjungos 
klube įvyko valei, dailės insti 
tuto dėstytojo Ant. Gudaičio 
15 tapybos darbų ir kelių pieši 
nių paroda. Joje atsispindėjusi 
dailininko 1933—1961 m. kū 
ryba.

* Kovo 25 d. aktoriui Ant. 
Mackevičiui sukako 60 m. am 
žiaus ir 35 m. darbo scenoje. 
Kovo 25 d. |is pasirodė svarh. 
vaidmeny „Karaliuje Lyre“.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yra, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knjgu 
čių, kurios nušviečia dabartinę l iesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto bus 

patenkinti, ir savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo adresu L. B. S. A. 212 E. 3rd. Str. 

Spring Valley, Ill., USA.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Liūne Sutema. NEBĖRA 

NIEKO SVETIMO. Eilėraš 
čiai. Aplankas D. Lukošiūnai 
tės. Išleido Jūrų skautijos kor 
poracija Gintaras. 60 pusi. Kai 
na nepažymėta. Adresas: 1104 
S. Wabash Ave, 5-th flocr, 
Chicago 5, Ill., USA. Leidinys 
labai gražus.

„GIMTOJI KALBA”, bc.i 
diinės kalbos laikr., 1961 m 
3—4 (13—14), lašo: L. Danį 
briūnas, Pr. Skardžius, P. Jo 
nikas, V. Prižginlas, K. Ostra 
uskas, St. Barzdakas. Paskcib 
ta klausimų kertelė, spaud. ap 
žvalga, recenzijos. Žurnalo ad 
resas: Mr. A. Lakas, 3932 So. 
Rockwell St. Chicago 32, Iii.

• Balandžio 2 d. Lietuvos že 
mės ūkio akademijos choias 
paminėjo savo veiklos 40 m. 
sukaktį, įkurtas Liet, nepriklau 
sornybės laikais.

• Kovo 28 d. Vilniaus univei 
siteto aktų saltje buvo konkur 
sas atrinkti kolektyvus, kutic 
dalyvaus jaunimo festivalyje 
Helsinkyje.

NAUJIENOS
Vienintelis demokratinis lietuvių dienraštis.

Jis teikia plačias informacijas apie gyvenimą Lietuvoje ir 
spausdina daug žinių iš kiekvienos didesnės lietuvių kolonijos 

Amerikoje, Europoje ir kituose kraštuose.
NAUJIENAS galima užsisakyti savo giminėms ar pažista 

miems, gyvenantiems bet kuriame pasaulio krašte, 
išskyrus rusų okupuotas sritis.

Metinė NAUJIENŲ prenumerata Kanadoj kainuoja $13.00 
o kituose kraštuose $16.00.

Pinigus prašome siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., Chicago 8, III., USA.

Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
22.

MARGARITA
Geriau visai tos meilės nepatirti!
Man šitokia nelaimė reikštu mirtį.

MEFISTOFELIS
Kas vargo neragayo — laimes nepajusi

K MARTA
14 Papasakot smulkiau prašyčiau jus.
r-Ą MEFISTOFELIS

'i Velionis neilgai gyveno.
Dabar jis Padujoj senoj
Palei koplyčią šventojo Antano 
Ramybėj ilsis amžinoj.

MARTA
Ką savo pačiai perduot liepė jis?

MEFISTOFELIS
Gan keblų ir nelengvą prašymėlį: 
Užpirkt tris šimtus mišių už jojo vėlę. 
Šiaip — atkeliauju tuščiomis.

MARTA
Kaip? nei žiedelio, nei medaiikėlio?
Net ir nuskuręs pameistnuka-
Kurs alkanaudamas per dieną plūkiąs, 
Bent kokį menkniekį krepšely saugo tam. 
Kad iš sarmatos nereikėtų kaisti t

MEFISTOFELIS
Priimkite užuojautą, madam.
Vienok jis vėjais pinigus nešvaistė, 
Savų klaidų gailėjos ne ju- kais 
Ir skundėsi gyvenimo vargais.

MARGARITA
Ak, žmones kenčia vien skausmus ir fėlą! 
Aš pasimelsiu už velionio sicią!

MEFISTOFELIS
Jūs gailestinga, apveidi, jauna — 
Ir pavyzdinga būtumėt žmona.

MARGARITA
Oi ne, tekėt man per anksti kol kas.

MEFISTOFELIS
Tai kavalierių reik įsitaisyti. 
Laimingas bus tasai, kam į rankas 
Pateks tokia rožytė!

MARGARITA
Pas mus griežtoki papročiai.

MEFISTOFELIS
Visokių pavyzdžiu yra apsčiai!

MARTA
Na, tęskite!

MEFISTOFELIS
Aš atmenu: velionis 

Gulėjo ant mėšluotų pakratų, 
Bet numirė padoriai, kaip krikščionis. 
,,Man savo jeibes prisimint koktu!“ — 
Su karteliu dejavo jis uždusęs. — 
„Kam darbą aš mečiau?

Kam bėgau nuo žmonos 
Vargu ar ji kada man dovanos...“

MARTA
verkdama

Aš viską dovanoju tau, brangusis!
MEFISTOFELIS

Paskiau ir jus vainojo. Gan piktai.
MARTA

Kaip drįso jis? Burnotojas! Melagis! 
Ir dar prieš mirdamas!

MEFISTOFELIS
Man regis. 

Tie žodžiai buvo kliedesys tiktai. 
Jis sakė: „Aš kaip jautis juodnugaris 
Dėl duonos kąsnio dirbu perinu vaikus, 
Namo skubu, nuo darbo nusivaręs, 
O čia — vėl pragaras klaikus!“

MARTA
Begėdis! Mano meilės begalinės 
Ir rūpesčiu visų nepaisė jis...

MEFISTOFELIS
O ne! Jisai didžiavos? jurui*

Ir sakė, pagalbiai jus prisiminęs: 
„Kai plaukėme iš Maltos tolimos, 
Aš visą laiką Viešpačiui meldžiausi: 
— Bent kartą nepamiršk manos šeim< s! 
Ir štai sutikom burlaivį didžiausią. 
Kuris sultonui vežė jo turtus. 
Mes puolėm, priešas atsispirt negali... 
Einu į kovą drąsiai prieš turkus — 
Ir gaunu grobio prideramą dalį“.

MARTA
Kur jis tai dėjo? Kur? Gal užkasė miške?

MEFISTOFELIS
Ką vėjas nunešė, to nieks nebesurankios. 
Kai vienas po Neapolį jis trankės, 
Prie jo pristojo mergina tokia, 
Kuri vargšelį taip globot įniko, 
Kad jis bematant liko be skat'ko, 
Bet gavo ir iš jos kai ką mainais.

MARTA
Žinot nenoriu niekšo, apgaviko! 
Nebesirūpina mažyliais alkanais, 
O popina kažkokią besarmatę...

MEFISTOFELIS
Užtat jis kojas ir pakratė.
Aš jūsų dėtas kokius metelius 
Iš padorumo gedulą nešiočiau, 
O patyliukais kitą sau medžiočiau.

MARTA
Ne, antras toks jau man nebepaklius! 
Turėjai gerą širdį tu, kvailyti, 
Nors valkata buvai, nors mėgai tu 
,Paskui sijoną svetimą lakstyti, 
Kortuot ir gerti svetimu kaštu.

MEFISTOFELIS
l ie mažmožiai — visai nesvaious
(Dangus negrius!), — jei tik į jūsų darbus 
Jisai žiūrėjo pro pirštus taip pat. 
Šiom sąlygom aš be jokių dvejonių 
Susižieduočiau su jumis kaip mat.:

MARTA
Jus teikiaiės, iur būt. juokauti, pone! ’

11 1 I

MEFISTOFELIS
sau

Reik nešdintis, pakol neįkhmpau, 
Kad ir esu šėtonas. Na, trumpiau!

Margaritai
O kaipgi jūsų širdužėlė?

MARGARITA
Nesuprantu, ką reiškia žodžiai tie?

MEFISTOFELIS
pusbalsiu

Skaistus, nekaltas kūdiki! 
garsiai

Sudie.
MARGARITA

Laimingai.
MARTA

Palūkėkit valandėlę!
Labai norėčiau gauti aš 
Smulkiausią raštą apie vyro mirtį 
Ir apie ją iš laikraščių patirti. 
Tvarka ir kruopštumu, dievaž, 
Galiu pelnytai pasigirti!

MEFISTOFELIS
Manau, jog dviejų asmenų pakaktų 
Patvirtint aukščiau minėtam faktui. 
Tam reikalui atvykti aš galiu 
Su patikimu savo bičiuliu.

MARTA
Ateikite, ateikit būtinai! J

MEFISTOFELIS
O ar panelė irgi bus Čionai? —
Tas mano draugas — daug šalių regėy/s 
Ir didelis gražios lyties gerbėjas.

MARGARITA
Turėsiu raudonuot prieš tokį svetį...

MEFISTOFELIS
Gink Viešpatie! Nė prieš karalių patį!

MARTA
Mes būsime sodely, patroby, 
Ir temstant jūsų lauksime abi.

Bus daugiau.
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KULTŪRINĖ KRONIKA
VAKARŲ LITERATŪRA ČIURLIONIO MINĖJIMAS 
SOVIETUOSE MYLIMA MELBOURNE,

WINDSOR, Ont
IX LIETUVIŲ DIENOS RUOŠIMO KOMITETO

WELLAND, Ont
K. L. T. S-GOS WELLANDO SKYRIUS

nu
Ne 
kiti

pasi 
vai

Kovo mėn. Vilniuje vykusi 
tarprespublikinė konferenci'a 
meninio vertimo klausimais pa 
brėžė reikalą į grožinės literatu 
ros vertimų darba žiūrėti kaip 
į didelės visuomeninės - politi 
nės reikšmės darbą. Estų dele 
gacijos atstovas nurodė, kad 
Estijoje plačiai skaitomos vers 
tinės prancūzų literatūros kny 
gos. Konferencijoje nusiskųs 
ta, kad dažnai vertėjai, nemo 
kėdami verčiamo kūrinio kai 
oos, naudojasi pažodinia s teks 
to vertimais Dėl to, pvz., 
kentėję ir rusų išversti S. 
ries eilėraščiai. Iškelti ir 
vertimų trūkumai. E.

NAUJI LEIDINIAI 
LIETUVOJE

Sausio mėn. pabaigoje 
rodė centrinės statistikos
dybos prie ministerių tarybos 
paruoštas leidinys „Lietuvos 
respublikos liaudies ūkis 1940 
—1960 m. „Rinkinyje pateik 
Ii pagrindiniai statistikos duo 
menys, liečią pavergtos Lietu 
vos liaudies ūkio vystymąsi 
194C—1960 m.

Šis leidinys dabar jau kone 
veikiamas.

(Lietuvoje neseniai išleistas 
bibliografinis darbas „Grožinė 
literatūra 1940 — 1960 m.“, 
apie 500 psl. knyga — katalo 
gas. Jame suregistruoti groži 
nės literatūros, literatūros mo 
kslo ir kritikos, muzikos ir dai 
lės kūriniai, išleisti Lietuvoje 
1940—1960 m. Minėtu laiko 
tarpiu iš viso išleista apie 440 
„tarybinių“ lietuvių rašytojų 
kūrinių. Per tą patį laikotarpį 
išversta ir išleista daugiau kaip 
500 rusų ir sovietinių rašytojų 
veikalų. Vilniaus „Tiesa“ nusi 
skundė, kad verstinėje literatu 
roję esama ir spragų, pvz. per 
mažai išversta į lietuvių kalbą 
uzbekų, gruzinų, tadžikų rašy 
tojų kūrinių, o iŠ užsienio rašy 
tojų (čia turima galvoje ne So 
vietų S-gai priklausą kraštai) 
pasigendama vertimų iš Loty 
nų Amerikos bei Afrikos kras
tų. Šiame leidinyje dar sure 
gistruoti ir Lietuvoje išleisti lei 
diniai rusų ir lenkų kalbomis. 
Šį katalogą spaudai paruošė A. 
Bačienė, R. Janauskienė, A. 
Kirlytė, R. ŠiHnis ir D. Talijų 
naitė. Redagavo I. Jurevičiū 
tė. E.

Australijo, įvyko kovo 10 d. 
Akademiją atidarė L. Kultūros 
Fondo pirm. A. Mikaila, pas 
kaitą apie M. K. Čiurlionį — 
muziką, skaitė A'ena Ka azijic 
nė. Apie Čiurlionį, jo gyveni 
mą kalbėjo Aldona Čiurliony 
tė - Cininiene, dail. Ad. Vaičai 
tis supažindino su Čiurlionio ta 
pybiniu menu. Pianistė Rūta 
Švambarytė paskambino Čiur 
lionio kūrinius. E.

MAIRONIS PAMINĖTAS 
AUSTRALIJOJE.

Melbourne, kovo 25 d. poe 
to 100 m. gimimo sukakties 
proga A. Krausas kalbėjo apie 
Maironį Lietuvai atgimstant, 
o A. Zubras apie Maironį kaip 
rašytoją. Morkūno vadov. ok 
tetas padainavo, skambino 
Švambarytė ir Jokūbauskaitė. 
deklamavo Statkutė, Malakū 
naitė ir Žižytė. E.

ĮDĖJO LIETUVIŲ DAILI 
NINKU VITRAŽUS

Maskvoje suruoštoje vitraži 
nio meno parodoje daugiausia 
pasižymėjo Lietuvos vitražis 
tai. Paskutiniame (balandžio 
mėnesio) „USSR Soviet Life 
Today“ žurnale, kuris Ameri 
koje leidžiamas mainais už 
Amerikos leidžiamą Rusijoje 
yra įdėti Algimanto Stoškaus, 
Antano Garbausko ir Antano 
Golecko vitražų pavyzdžiai ori 
ginaliomis spalvomis. Stoš 
kaus — Lietuva, Galecko — 
Jūra ir žvejai ir Garbausko — 
Egle žalčių karalienė ir jūra 
Vitražai gana spalvingi, bet sa 
vo pobūdžiu jie labai palinkę į 
lusiškumą. Įspūdis — sulauzy 
ta Lietuva, podnevolnaja, tem 
piama ant tusiškojo kuipalio. 
Gal todėl Lietuvos okupantas 
mielai įsidėjo į užsieniečiams 
mulkinti leidžiamąjį žurnalą.

S Lietuvoje verstinių knygų— 
užsienio autorių tarpe pasirodė 
bulgarų rašytojo D. Talev „Ge 

(išvertė J. 
L. Kručko 
ir chamas“

1249 Elsmerė 
Ont., Canada.

LIETUVIAMS

KUNIGAS.
Kunigui V. Rudzinskui vis 

dar sunkiai sergant ir negalint 
eiti pareigų, Windsoro lietu 
viams yra paskirtas naujas ku 
nigas Viktoras Kaleckas. E. B.

Windsore raštinės bei informa 
cijos adresas: 
Ave. Windsor

WINDSORO
PASKIRTAS NAUJAS

St. CATHARINES, Ont.
APIE VILNIŲ
Catharines skyr. valdyba Va 
jaus Kimiteto pirm. J. Cicėnu' 
įteikė auką — čekį 
dolerių.

Su nepaprastu 
buvo sutikta žinia, 
viršelį sukūrė dail. T. Valius, 
nepaimdamas nė vieno cento 
užmokesčio. T. Valiui už tokią 
didelę dovaną norime ir mes 
sa. cathariniečiai pareikšti 
širdžiausią padėką.

Ta proga, VKLS-gos 
Catharines skyriaus valdyba 
piašo paskelbti atitaisymą n 
kartu atsiprašo, kad per apsiri 
kimą padėkoje iš aukotoju są 
rašo išpuolė K. Prunskus iš Ha 
miltono, kuris irgi sušeloti už 
geležinės uždangos seneles mo 
tinas aukavo $5. Skyriaus v-ba 
už šį pasitaikiusį nesklandumą 
K. Prunskų atsiprašo. Sekr.

JONINĖS IR KNYGA
Balandžio 8 d. J. Lelevi 

čiaus bute įvyko VKL S-gos 
St. Catharines skyriaus valdy 
bos posėdis, kuriame dalyvavo 
iš Toronto Kr. Valdybos sekr. 
ir Vajaus K-to pirm. J. Cicė 
nas. Buvo pasidalinta nuomo 
nėmis dėl bendresnio bendra 
darbiavimo ir smulkiai aptar 
(tos • Niagaros pusiasalyje bir 
želio 23 d. vilniečių rengiamos 
Joninės. Svarbiausia teko iš J 
Cicėno sužinoti didelę ir džiau 
gsmingą naujieną, kad nors ir 
po ilgesnio laukimo, knyga 
.Vilnius in the life of Litini? 

nia“ (Vilnius Lietuvos gyveni 
me) iš spaudos jau išėjo. Šio 
mis dienomis yra knygrišyklo 
je ir po kelių dienų bus prade 
ta siuntinėti prenumeratoriams.

Ta proga, sumažinti knygos iš 
leidimo skolas, VKL S-gos St.

sumoie 300

dėkingumu 
kad knygai

(243-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Whisky.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

nuo

St.

ležinis žibintas“ 
Vaišnoras), lenko 
vskio ..Kordijanas 
(išv. P. Juodelis), suomio M. 
Larnio „Gražioji kiaulininke“, 
apie „buržuazines visuomenės 
moralę, ydas“ (išv. L. Janušy 
tė), Kathr. Mansfield „Puode 
lis arbatos“.

UN 1-6687

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, LACHINE.

į A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

i MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

■ į ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
I : 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. S*. Zotique)
] Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. v

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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balandžio mėn. 7 d. K. J. Žu 
kauskų namuose Wellande tu 
rėjo sk. narių ir prijaučiančių 
susirinkimą.

Išrinkta nauja 
dyba iš 4 asmenų, 
rinkti ir pareigomis pasiskirs 
tė: pirm. J. Čeporius, vicepir 
mininkas Pr. Dauginas, ižd. K.

Žukauskas ir sekret. J. Žukaus 
kienė.

skyriaus vai 
Į valdybą iš

Senosios valdybos minčiai 
ruošti šiais metais Jonines susi 
rinkimas pilnai pritarė. Joninės 
įvyksta birželio mėn. 13 d. St. 
Stephen’s Hall, Welland, Ont 
Joms stropiai ruošiamasi. P. D.

SUDBURY, Ont
VISI DALYVAUKIME

damas tautiečių nuomone*, ja*: 
trečią kartą rekolekcijas vesti 
pakviečia 
kuo labai 
dėkingi.

• Leonas
per Velykas išvyksta atosto 
gų: aplankys Chicagą, Torontą
ir

Pranešam, kad rinkimai į K. 
L. B. Krašto Tarybą įvyks ba 
landžio mėn. 29 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. Christ the King 
Church salėje, kur yra laiko 
mos lietuviams pamaldos, o 
nuo 1 vai. iki 6 vai. vakaro iin 
kimai vyks 420 White Ave na 
me.

Visus mielus tautiečius pra 
šom dalyvauti rinkimuose, nes 
tai yra mūsų garbės reikalas.

Rinkimų Komisija.
REKOLEKCIJOS 
LIETUVIAMS

Balandžio mėn. 6—7—8
Christ the King bažnyčioj 

lietuviams rekolekcijas veaė 
kun. B. Pacevičius, pasižymė 
jęs savo ramia laikysena, tak 
tu, gera iškalba ir sudburiečių 
mėgiamas. Rekolekcijas liet i 
viams, gyvenanaiems Sault S*c 
Marie vyskupijoje, organizuo 
ti ir kitais dvasiniais patarnavi 
mais rūpintis vyskupas paskv 
rė kun. A. Sabą. Tenka paste 
bėti, kad kun. A. Sabas, žino

d.
d.

Per tris šimtmečius tęsiasi 
imigracija Kanadon, kuri apie 
100 metų skaitoma nepriklau 
soma valstybe, su didžiausiu 
teritorijos plotu ii tik vos su 18 
milijonų gyventojų. I okia di 
dėlė ploto su gyventojų skai 
čiumi disproporcija šiame am 
žiuje valstybę vadovauja itie 
ms asmenims privalėtų kelti 
kuodidžiausį susirūpinimą. Pa 
sibaigė laikai, kada Europos be 
darbių masės didžiausias troš 
kimas buvo išvykti į užjūrius 
Dabar ir pačioje Europoje dar 
bo jėgų trūksta ir jų pragyve

CALVERT 
OLD RYE 

(242-B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman's Woollens & Textiles;:
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
Importuojame iš Anglijos

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 
kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite.

Priimame užsakymus 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėias.

RINKIMUOSE

kun. B. Pacevič«ų, 
žmonės patenkinti ir

Baltutis su šeima,

kitas vietoves.

AUKOS JAUNIMO 
STOVYKLAI

LB Apylinkės V-bos organ! 
zuojamai jaunimo vasaros sto 
vykiai aukojo: $10: Kun. A. 
Sabas, po $5: K. Tutinas, J. 
Venslovaitis, J. Remeikis, A. 
Barkauskas; po $2: A. Valai 
tis, K. Žukauskas, B. Dūda, 
V. Stonis; po $1: J. čyplis 
Mrs. Lotte Jellowy, I. Raga. s 
kas,, A. Andriulaitis, A. Li pic 
nis, J. Petrėnas, A. Milčius.

Už aukas širdingai dėkoja 
me.

Sekantis aukojusių sąrašas 
bus paskelbtas vėliau.

L. B. Apylinkės Valdyba.

NAUJI IMIGRACINIAI PARĖDYMAI TIKROSIOS 
PROBLEMOS NEIŠSPRENDŽIA

2. Asmenys, kurie reixalin 
gi specialiems darbams arba 
kurie turi iš ko pragyventi, kol 
susiras sau atitinkamą darbą, 
arba kurie turi kanadiškus gi 
minystės ryšius, kurie atvykusį 
išlaikys, kol atvykėlis pradės 
pats užsidirbti.

Dabar numatoma, kad pa 
gal administracinius nuostatus, 
dėl deportacijos, užinteresuo 
tieji imigracinė asmenybė tuiės 
teisę apeliuoti į nepriklausom  ̂
teismą.

Imant teoretiškai, Kanados 
imigracinė politika dabar vra 
apvalyta nuo diskriminacinių 
priekaištų. Bus Įsileidžiami imi 
grantai, neatsižvelgiant į jų ki! 
mės kraštus, įasę, odos spalvą, 
religiją, bet bus atsižvelgiama 
į asmens kvalifikacijas.

Išeitų, kad dabar gale., pas, 
naudoti Azijos, Afrikos, Art. 
Rytų ir Vak. Indijos kraštai, 
nes anksčiau nustatytos jiems 
kvotos buvo labai mažos, da 
bar tas kliūčių- nebesu darys. 
Gi, su laikraščių atstovais pasi 
kalbėjime, ministerė E. Faūci 
ough pareiškė nuomonę, kad 
šitų kraštų imigracija skaičių 
mi daug nepasikeis.

Imigracijos įstaigoms dabai 
laisvė yra smarkiai praplatinta, 
nes jos spręs, ar kandidato kva 
iifikacijos yra pakankamos įsi 
kūrimui Kanadoje. Pavyzdžiui, 

Nukelta į 6-tą psl.

kyla.
Paskutinieji parėdymai dėl 

imigracijos, kurie buvo aptaiii 
ministerių tarybos, su plietybės 
ir imigracijos ministere E. Fair 
clough, jie įsigaliojo 1962 m. 
vasario m. 1 d., tikrumoje m 
kstyvesnių nuostatų nepakei 
čia.

Parėdymai skajnba, kad Ka 
nadon bus įsileidžiama kiekvie 
na asmenybė, —

1. Kurios išsimokslinimas, 
prityrimai, įgytos specialybės 
žinojimas ir kitos kvalifikacijos 
leis spręsti, kad toji asmenybė
ęaiįs pilnai įsigyventi Kanadc
je ir

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. !•:

BELLAZZI- LAMY. INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 

insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

Įvairūs
DRAUDIMAI
Vacys Zižys

Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

JUOZAS AUDĖNAS.
ekonomistai, 

tarpininkauja Mutual Fut:3s 
investavimams:

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. V.

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 
Montreal, P. Q. Tel.: DO (WML
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MŪSU^SP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

LIETUVOS JAUNIAI PIRMAUJA IŠRINKTA NAUJA KLB TORONTO TARYBA

Laiškai iš Lietuvos

Prieš keletą savaičių, šio laik 
raščio puslapiuose, rašiau apie 
Lietuvos krepšinio atžalyną ir 
jo įtraukimą j Lietuvos repre 
zentacinės komandos eiles, nes 
jau pilnai pribrendo laikas, mū 
tų komandas atnaujinti jaunais 
žaidėjais. O kad jie yra verti 
dėmesio, tai įrodė Kauno Žai 
girio jauniai (mergaitės ir ber 
niukai) visos Sov. Sąjungos 
krepšinio pirmenybėse, laimė 
darni pirmas vietas mergaičių 
ir berniukų grupėse. Tiesa, 
kiek stipriau mergaitėms pasi 
priešino Latvijos sostinės ats 
tovės (bet ir jos buvo nugalė 
tos!), tačiau mūsų berniukai, 
nesurado stipresnių varžovų ir 
savo priešininkus įveikdavo 
gan augštom pasekmėm.

Galutinė S. S-gos

JAUNIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBIŲ LENTELĖ

atrodo taip:
Mergaitės:
1) Kaunas 7 tšk.
2) Ryga 6 tšk.
3) Tbilisis 5 tšk.
4) Maskva 4 tšk.
5) Frunze 3 tšk.
6) Leningradas 1 tšk.
7) Taškentas 1 tšk.
6) Kijevas 1 tšk.
Berniukai:
1) Kaunas 7 tšv.
2) Leningradas 5 tšk.
3) Ryga 5 tšk.
4) Maskva 5 tšk.
5) Tbilisis 3 tšk.
6) Taškentas 2 tšk.
7) Odesa 1 tšk.
8) Frunze 1 tšk.
Įdomiausia, kad po rungt; 

nių, treneriai G. Sviderskaitė 
ir A. Vilimas gavo nuo nepa 
žįstamo vaiko voką, kuiiair.e 
be sveikinimo, dar buvo prikli 
juoti

TRYS RETI N. LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLAI,

išleisti 1939 m. Lietuvai antrą 
kartą, pasipuošus Europon 
krepšinio meisterio karūna! 
Tai prisiminimas, kad Lietuva 
laimėjo ne tik ,,senojo komi 
nento“ meisterio vardą, bet ir 
užaugino ir išpopuliarino krep 
šinį, naujai priaugančioje kar 
toje. Ir Lietuvos pavergėjas 
to neslepia, nes jam yra žino 
ma, kad šiemet sueina

KETURIASDEŠIMT METŲ 
kai Lietuvoje buvo sužaistos 
pirmos oficialios krepšinio ru 
ngtynės. Tas įvyko 1922 m. 
balandžio 23 d. Tad ir reik tikė 
tis, kad krepšinio žaidynės Či 
kagoj š. m. 28—29 dd. taip 
pat stovės

LIETUVOS KREPŠINIO 
PRISIMINIMO ŽENKLE.

Ypatingai vadovai turėtų tai 
dalyviams pabrėžti, kadangi

Lietuviai advokatai
NEIMAN. BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Hoyden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
* Toronto 5, Ont.

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

A. E. M c K AG U E. Q. C.
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4-1J95. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

daugumas krepšinio žaidėjų— 
tai jaunimas, gimęs okupacijos 
laikais, arba jau už Lietuvos .i 
bų ir gražių Lietuvos pergalių 
1937 m. Rygoje ir 1939 m. 
Kaune nebeprisimena.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Kauno Bangos jaunis tut 

bolininkas V. Čitkus, įtrauktas 
į SS-gos jaunių rinktinę.

— Po krepšinio pimenybių, 
į SS-gos rinktinę pašaukti G. 
Budnikas, D. Kačergytė, M. 
Zelionkaitė, I. Urbonavičiūte.

— S. Baltrūnienei suėjo 50 
m. amž. ir 25 m. lauko teniso 
Žaidime. Ji dar ir šiandien ats 
tovauja Lietuvą „baltajam 
sporte”, nors N. Lietuvos gy 
venime, ji buvo daugiau žino 
ma kaip krepšininkė, atstovau 
dama mūsų tėvynę įvairiose 
tarpvalstybinėse rungtynėse. 
Jau beveik 15 metų kaip. S. 
Baltrūnienė dėsto fizini lavini 
mą Žemės Ūkio Akademijoj.

— Kauno Žalgirio krepšį 
ninkai laimėjo 13-tą vietą v’soj 
SS-goj, pravestose t. vad. „pa 
guodos“ žadynėse, nugalėdami 
visus savo varžovus.

IŠ VISUR
— Nors Lisbonos Benefica 

pralaimėjo Anglijos meisteriui 
1 :2, tačiau ji pateko į Europos 
futbolo taurės baigmę, nes pu 
mose rungtynėse anglus įveikt 
3:1.

— Du įvykiai palietė Vake 
rų Vokietijos sporto puslaoiai • 
vienas — į apskrities miesto 
futbolo komandą prisistatė gar 
sus „svetimšalis“ ■ futbolinin 
kas. Be bandymų jis buvo pa 
statytas rungtynėms. Tačiau, 
pasirodė, nemoka žaisti. Paaiš 
kėjo, kad tai artimo kaimo, 
ūkininko bernas, sumanęs pa 
garsėti.

Kitas įvykis Saaro krašte, 
po rungtynių į nusirengimo

1962 m. balandžio mėn. 8 
d. Toronte, Liet. Namuose, pa 
tikrinus ir suskaičiavus baisa v i 
mo lapelius, rasta, kad baisa 
vo 459 asmenys; vienas balsas 
rastas sugadintas.

Pagal balsų daugumą išrink 
ti į Toronto Lietuvių B-nės Ta 
rybą sekantys asmenys: Kun. 
P. Ažubalis, J. Matulionylė, J. 
R. Simanavičius, J. Gustainis, 
I. Matusevičiūtė, A. Simanavi 
čius, Dr. M. Anysas, P. Lelis,

kambarį prisistatė „gydytojas” 
ir pradėjo tepti jodu ir aprišinė 
ti žaizdas. Tačiau pasirodo, 
kad viena ranka „gydė“, o ki 
ta traukė pingines, nes po rung 
tynių, visi 22 žaidėjai (!!!) pri 
trūko savo pinigų ir dokumen 
tų.

— Daugkartinis Europos iut 
bolo meisteris Real Madrid ko 
manda, turi 1114 tarnautojų!!!

— Lietuvių kilmės treneris 
K. Balušis, prailgino dar me 
tams futbolo trenerio sutartį su 
VFB Stutgart komanda.

—' Po boksininko K. l'aret 
mirties, kai kurios televizijos u 
radio stotys atsisakė transliuo 
ti bet kokias bokso rungtynes 
Kaip žinome, jis mirė po d c 
šimties dienų, nuo kraujo išsi 
liejimo smegenyse. Stebėjus 
tas rungtynes, atrodo, kad čia 
buvo dalinai kaltė ir ringo tei 
sėjo R. Goldšteino, kuris per 
ilgai leido Griffitui mušti be są 
monės ant virvių gulintį K. 
Parett.

NAUJAS RUSŲ ĖJIMAS
S. S-gos krepšininkai, nega 

lėdami nugalėti JAV rinktinės, 
pasiūlė krepšinio taisyklių pa 
taisymą: padidinti žaidėjų skai 
čių iki septynių (o aikštė palic 
ka to paties dydžio !), keist-’ 
žaidėjus net ir žaidimo metu ir 
t. t.

A. Duda, V. Bačėnas, S. But 
kevičienė, M. Abromaitis, M. 
Petrulis, B. Buntinas, V. Skii 
gaila, V. Vaidotas, E. Jurkevi 
čienė, Sendžikas, B. Saplys, A. 
Statulevičius, J. Mažeika, J. 
Vailokaitis, A. Gurevičius, V. 
Bubelis, S. Jokūbaitis.

RUOŠIAMOS „VAR/PO“ 
SUKAKTUVĖM

Naujoji „Varpo“ valdyba ga 
lutinai nustatė choro dešimties 
metų sukakčiai paminėti gai 
res. Vienas svarbiausių įvykių 
— didžiulis Dešimtmečio Kon 
certas įvyks spalio 27 dieną, 
Harhord Collegiate salėje, To 
ronte.

Nors daug naujų chorisčių 
ir choristų šio sezono metu 
įstojo į chorą, tačiau darniam 
balansui išlaikyti dar trūksta ai 
tų balsų.

„VARPAS” KONCERTUOS 
NEW YORKE

Spalio 7-tą d. choras koncei 
tuos New Yorke, pakviestas te 
nykštės radio programos vedė 
jo p. Stuko. Krsp.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

Savo ilgos karjieros bėgyje W. O. Mitchell yra buvęs žemės 
ūkio darbininku, kiaušiniams įpakuoti dėžučių pardavėju, 
valkata, net užsiiminėdavo rizikingais šuoliais iš didelių augs 
tumų į vandenį. Tačiau jis geriausiai yra žinomas savo ras 
tais apie prerijų gyvenimą, kurie patiekiami novelėse „Jake 
and the Kid“. Jo naujoj- radio programa „Foothill Fabies“ 

yra girdima sekmadieniais CBC radio.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’’

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną,

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 mįn. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

SUNKIOS LENKTYNĖS
Atkelta iš 3-Čio psl. 

dutinė britų šeima per savaitę 
prasimaitina už $14.00. Britai 
moka didelius mokesčius vy 
riansybei, bet iš savo pusės bri 
tų vyrijausybė 'apmoka visas 
sveikatos priežiūros bei gydy 
mo išlaidas visiems savo gyven 
tojams nuo gimimo dienos ligi 
grabo lentos (kaip britai sako 
.from womb to tomb"...).

Britanijos žmonių gyvenimo 
ilgumo vidurkis yra 70 metų, 
o amerikiečių — negro gyveni 
mo ilgumo vidurkis yia tik 45 
% metų.

Peržvelgę britų bei ameri 
kiečių negrų gyvenimo statis 
tinius duomenis, vėl grįžkime 
prie sovietinio kolchozin.nko 
gyvenimo, kurį mes gerai ži 
nome ar gerai galime isivaiz 
duoti ir pabandykime surasti at 
sakymą — Kaip greitai sovietų 
kolchozininkas prisivys viduti 
nišką britą ar amerikietį negrą, 
jau nekalbant apie kilus daug 
geriau gyvenančius.

Gi atsakymas gali būti tik 
vienas — labai ilgos ir labai 
sunkios sovietinės lenktynės. 
Nors sovietai paleidžia vis di 
dėsnius „sputnikus“, bet dau 
gelyje kitų sričių, o ypač eko 
nominėje srityje, jie juda tik 
vėžlio greičiu. Tuo laiku vaka 
riečiai ypatingai Š. Amerikos 
kraštai irgi nestovi vietoje.

J. Skardis.
NAUJI IMIGRACIJOS PA...

Malonūs „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojai redakci 
jai atsiunčia iš Lietuvos gauna 
mų laiškų. Redakcija ištisai jų 
negali panaudoti dėl to, Kad 
Lietuvos okupantas negalėtų 
kibti prie laiškų rašytojų. Ma 
ža ir to, redakcija, žinodama 
faktą, kad okupantui „įdomės 
ni” laiškai yra nurašomi ir nu 
fotografuojami, todėl kai ką iš 
tų laiškų spausdinant, tenka 
keisti tekstą, bepaliekant tiktai 
laiškuose iškeliamus faktus. 
Bet gi ne žodžiai svarbūs, o fak 
tai. Faktų gi yra labai įdomių. 
Čia ir patiekiamos kelios ištrau 
kos.

* * *
. . . Atėjęs iš mokyklos, ra 

dau jūsų, dėde, laišką ant sta 
lo ir šokau skaityti. Nežinau 
kodėl susijaudinau. Ašarrs nu 
braukęs, atsigavusia širdim per 
skaičiau. 1 aip malonu, kad 
yra dar pasaulyje vienas žmo 
gus, kuris mane atsimena. Ir 
dar kaip. . .

Jūs klausiate, iš ko pas mus 
galima pasidaryti daugiau pini 
gų. Aš, kiek žinau, pas mus dau 
giausia apsimoka medžiagos, 
nes jos yra brangios. Visos me 
džiagos — paltams, kostiu 
mams, suknelėms. Bet tas ne 
reiškia, kad tuo aš noriu jums 
nurodyti, kas siųsti.

Apie save gailu pasakyti. Gy 
venų labai prastai ir nuobo 
džiai. Pas mus, Klaipėdoje, vo 
kiečių labai mažai. Daugiausia 
yra lietuvių ir rusų. Kurių dau 
giau, tiksliai pasakyti sunku. 
Man atrodo, kad lietuvių tiek 
pat, kiek ir rusų Namai, kurie 
buvo karo metu sugriauti, be 
veik visi atstatyti. Mokausi ir 
noriu įsigyti specialybę. Be to, 
pradžioje mokiausi ir vokiečių 
kalbos, bet dabar mokausi ang 
lųų kalbos, nes vokiečių kalbos 
niekas nenori mokytis, — v:si 
mokosi anglų kalbos. Anglų 
kalbos mokausi antrus metus 
o rusų jau dešimtus metus. . .

* * * ■
Kitame laiške tas pat moki 

nys rašo: Brangus dėde, šian 
dien nutariau jums parašyti 
laišką, bet, kad jūs žinotumėt, 
kaip man sunku pradėti... Tik 
tai neturiu kitos išeities, ir tu 
riu rašyti būtinai... Jaučiuosi 
baisiai nelaimingas, nes dūžta 
visos mano svajonės. . .

Mano svajonė ouvo — kaijj 
nors baigti mokslą, gauti spe 
cialybę ir pradėti dirbti, nes 
tėvelis ligotas <»• negali dirbti 
jau kuris laikas. Todėl nėra kas 
man padėtų baigti mokslą. Ne 
galiu užbaigti mokyklos, nors 
mokytis liko tiktai viene-iu.>

(Atkelta iš 5-to psl.) 

kad ir universitetinis išsimoks 
linimas, pagal ministerių tary 
bos parėdymus, dar nėra ,,išsi 
mokslinimas”. Med. daktaras, 
nemokantis angių kalbos, gali 
būti diskvalifikuotas. Sprendi 
mą išneš atatinkama imigracinė 
Įstaiga.

Tokių įstaigų tarnautojai n 
gus metus vadovavosi tam tik 
rais nuostatais, aplinkraščiais 
nurodančiais apie tam tikrų ti 
pų diskriminaciją, dabar jie 
įgavo didesnę galią pritaikyti 
diskriminaciją, išnešant spren 
dimą apie kandidato, norinčio 
įsikurti Kanadoje, kvahfikaci 
ias. Senoji „diskriminacija“ da 
bar yra pakeista „selekcija* , 
kas reiškia tą patį.

Durų užsidarymo politika 
yra atgyventa ir reikėtų dau 
gaiu rūpintis ne propagandine, 
bet apie tokią akciją, kuri ko 
•Jaugiau Kanadon pritrauktų 
imigrantų, nes toji probler:.,, 
šiame amžiuje, yra rimta ir ke 
lianti didelį susirūpinimą.

K. M. Juozas Šarūnas.

metus. Nustojau iš tėvų gauti 
paramą, o be paramos nėra 
kaip pragyventi. Mama man 
parašė: žinai, vaikeli, kad mes 
nieku tau padėti negalime. 
Grįsk namo ir eik durpių var 
tyti. Ką gi daugiau galiu tau 
patarti.

Tiesa, pas mus mokykloje 
duoda stipendijų, bet kas iš to, 
kad ne visiems ir kad iš tų sti 
pendijų negalima pragyventi.

Man nepatogu ir baisiai ne 
malonu jus prašyti, bet tiktai 
jūs vienas man galite pagelbė 
ti. Jeigu jūs galite padėti, t 
gal kaip nors išsimušiu iki m>. 
kyklos užbaigimo, o jeigu ne, 
— tai reiks paklausyti motinos 
patarimo ir eiti durpių kasti...

* * *
Mokinio skundui pasibaigus 

laišką rašo kolūkietis.
Spėju, kad laukiate iš mūsų 

bent kelių žodžių, o mes taip 
darbais užsiėmę, kad neturime 
laiškams laiko. Jums tur būt }do 
mu, kuo gi mes užsiėmę taip la 
bai. Darbų daug.

Kai pradėjome vargti rugsė 
jo mėnesį kasdami bulves, tai, 
štai jau ir lapkiitys, o mes vis 
dar nebaigiame, i Kitais metais 
ir į lapkričio galą nespėdavo 
me nukasti bulvių. . .

Tėvelis šiandien išvarė į gy 
valių bazę karvę. Liekame tik 
tai su viena, nes atėjo įsakymas 
tuojau atiduoti karves, kas turi 
po dvi. Jūs žinote, kad nebus 
karvės, nebus ir pieno, nebus 
ii pinigo, kurio šiek tiek prasi 
manydavome pardavę pieną... 
Taip dienos ir slenka, bet nie 
ko gera jos mums neatneša.

Klausei apie dėdę. Jis gi mi 
ręs jau 1949 metais Sibile. Ku 
rie dabar iš ten grįžo, pasak . 
jo, kad iš Lietuvos buvęs išvez 
tas silpnas, tai greit ir miręs, 
pagyvenęs vos pusantrų metų. 
Ten — nepyragai. Už siuntinį 
labai dėkojame. . .

Kitame laiške tas pat asmuo 
rašo;

Naujų metų sveikinimą ga 
vome. Ačiū. Tas mus žiema 
ligšiol minkšta Per Kalėdas 
lijo. Kol kas sniego nedaug. 
Gruodžio pradžioje buvo gana 
šalta, ir daug kam bulves ap 
šaldė. . .

Šaltis mums nelabai malo 
nūs, nes malkas baigėme. P r 
vasario laukiam, kaip gervės 
giedros. Ne tiktai mes, bet n 
gyvuliai kenčia nuo šalčio. 
Tvarte beliko viena karvelė, 
pora avių ir 13 vištų, bet trys 
vištos kolūkio. Kolūkis vištas 
išdalino visiems laikyti...

Kai tiktai viena karvė, tai ii 
pieno trūksta. Kai mėsos netu 
rime, tai vargas bus koi susi 
lauksime pienelio.

Pas mus atvažiuoja daug tu 
ristų, tai gal ir jūs po kelių me 
tų atvažiuosite kaip turistas?..

Tokie yra laiškai iš Lietuvos 
— vargo laiškai, nedarašyt. 
nedasakyti.

* Prof. P. Jucaitis išėjo į pen 
siją, ligšiol buvęs Gannon kole 
gijos chemijos profesorium.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

nrn Jūs? sv^arylU8 *f aPdraus-I " " I tus įvairius siuntinius.
pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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.

Siunčiame
paprastu ir

Turime
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS,

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-kių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą. 

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.V enskevičienė. 
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. KALŪZA
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LIETUVA 1 f»ŠL.

HAMILTON/
TAUTOS NAMAMS VAJAUS

paskutinė pirmųjų metų 52-oji 
savaitė buvo tikrai reto pas 
sekimo — gauta $2,500 i‘ nuo 
pradžios $58,300. Nuoširažiau 
šia padėka Pov. Bosui (500) 
už pridėtą papildomai $1000. 
Pavažinėjęs 2 d. po apylinkes 
irgi patyriau išimtinai didelę 
tautiečių paramą tautiniam ii 
diniui įkurti. A. ir L. Jurkui .s 
Brantford įteikė $100, o Ig.
terkevičius iš ten pat pridėję 

antrą šimtinę; V. Labašauskas 
iš Paris $100 savo panamą LN 
padidino iki $500. Pasiekęs 
Tillsonburg, buvau sutiktas iš 
imtinai retų staigmenų: B. 
Ydas atskaitė dvi šimtines gry 
nais, o J. Kuprėnas, vietoje 
prašomos vienos, pasirašė Čekį 
$500. Sal. Šernienė įteikė $ 
100. Pr. Pūkas pridėjo antrą 
šimtą, o St. Grigaliūnas .< K 
Laurenčikas įstojo LN nariais 
su $100 kiekvienas. C. Mate 
lis iš Delhi irgi pridėjo antr 
šimtinę. Visiems reiškiu paiė 
ką, o p. Cyprui, švenčiančiam 
šią savaitę 25 m. vedybinę su 
kaktį, ilgiausių ir laimingiausių 
netų! Mano nuoširdžiausi iin 
dėjimai p. Matelienei ir pp. Du 
durkams, kurių 25 m. vedybi 
nė sukaktis dieną dienon su 
tampa!

Vyt. Peldžiui, L. ir Alf. Kuz 
rnickarna ir V. Labašauskui iš 
Paris, Sal. Šernienei ir Pr Par 
gauskui iš Tillsonburg už šute-1- 
tą nakvynę, vaišes ir vežiojimą, 
esu labai ir labai dėkingas’

LN v ba drąsiai ir pilna įtari 
pa eina prie T. Namų stat/bci. 
Visi, kurie man esate i įdėję 
prisidėti, kada piadėsime sta 
tybą, maloniai prašomi tai at 
likti dabar, nes projektavimo 
darbai jau įpusėti ir apie liepos 
mėnesį planuojame statybą pr . 
dėti.

— Skola už LN sklypą ba!. 
11d. sumažinta $1000. Jas ci~i 
liko $6000.

St. Bakšys,
LN v bos pirmininkas.

ALYVOS SUTARTIS
kovo mėn. per LN Kultūros 
Fondą atnaujino B. Steponavi 
čius, J. Mikšys ir R. Giedrai 
tis. Už juos gauta po $5, iŠ vi 
so $15. Nuoširdus ačiū!

LN SUKAKTUVINIAM
Šokių vakarui vienam stalių

kui paruošti $10 paaukoto 
Shur-Heet Sales savininkai: p. 
p. Šimkevičiai. LN v-bos w 
du reiškiame gilią padėką’.

Prašome visus lietuvius i5 jų 
užsisakyti alyvą per LN Ku’tū 
ros Fondą, tuo palaikysime sa 
vąjį tautietį ir LN paremsime. 
Skambinkime St. Bakšiui, JA 
9-4662.
LN V-bos ir Kontrelės K-jos 
posėdis šaukiamas trečiadienį 
po Velykų, gal. 25 d. 7 v. 30 
min. vakaro Lie};. Namų buvu 
šioje gėlių krautuvėje. Įėjimas 
iš Main g-vės. Visi v-bos na 
riai maloniai prašomi dalyvau 
ti ir iki to laiko surinkti po $ 
500.

E. DAUGUVIETYTEI - KU 
DABIENEI PAGERBTI 

komitetas gautą pelną $97 48 
paskyrė ,.Aukurui“. Pinigą'
perduoti jo v-bos ižd. Alb. Sta 
sevičiui.

DAR 2 LIET. GIMNAZI
joms remti būrelių vadovai nė 
ra pristatę ižd. St. Bakšiui bū 
relių narių aukų. Maloniai pra 
šomi tai atlikti, nes su pinigų 
persiuntimu yra pavėluota.

Praėjusiuose ,,TŽ“ p. Aid 
rašo, kad Ateitininkų būrelis 
neišnykęs. Duok Dieve! Bet 
neužtenka tik popierinės gyv y 
bės — reikia ir lėšų, kurioms 
telkti ir yra būrelių pagrindine 
paskirtis. Nor sjau 4 mėn. po 
termino, bet šio būrelio aukų 
vis dar nėra. Šia prasme Sk. 
St. buvo teisus. Sk. St.

KVIEČIAME ATSIIMTI 
KAS IŠLOŠTA

Kaziuko mugės metu lotef 
joje pirmą premiją laimėjo p. 
Sakevičienė — tautinę lėlę, tre 
Čią p. Trečiokas — taut, juos 
tą ir antroji nr. 022 — kiyže 
lis, kol kas niekas neatsišaukė. 
Asmuo, turįs tą nr. malonėkite 
skambinti R. Bagdonienei. 
LI 97-641. Ruošdamos tokią 
mugę ir pardavinėdamos lote 
rijos biletus, mes norime, kad 
tie, kurie mus parėmė ir kurių 
biletai buvo laimingi, savo fan 
tus atsiimtumėte. Daugiau skc' 
bimų nebus ir, neatsišaukus, po 
šio skelbimo, šią dovaną palik 
sime sekančių metų Kaziuko 
mugei.
„Širvintos“ tunto tuntininkė.

GP 2-5

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARS'KINIAI
WELLAND, Ont

RINKIMAI į KANADOS KRAŠTO TARYBĄ
K. L. B. Welando apylm 

kės Rinkimų komisiją praneša 
apylinkės lietuvių žiniai, kad 
tinkimai atstovų į Kanados 
Krašto Taryt>4 įvyks balan 

džio 29 d., sekmadienį, ir tesis 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Apylinkės rinkimų būstinė 
— 82 Lincoln St. E. Welland, 
Ont.

Dėl Port Colborniečių pato

gurno, galimas dalykas, kad 
būstinė nuo 5 vai. vakaro bus 
perkelta į Port Colborne, jei 
bus gauta būstinei vieta. Apie 
tai rinkėjai bus painformuot, 
telefonu.

Todėl prašome visus weLan 
diečius, būtinai pabalsuoti iki 
5 vai. Vakaro, y

Rinkimų Komisija.

WINDSOR, Ont.
„CONSILIUM 

linksma operetė yra statoma š. 
m. balandžio 28 d. Šv. Antano 
parapijos choro, Detroite, Ho 
ly Redeemer Auditorijoje, 
5671 W. Vernor Hwy. Opere 
tės pastatymui vadovauja mu 
zikas Albertas Mateika ir rėži 
sierius Justas Pusdešris. Tai 
pirmas šios rūšies pastatymas 
Detroite ir juo susidomėjimas 
yra didelis. Biletai parduoda 
mi iš anksto. Windsore opere 
tėn biletų galima gauti pas cho 
ristus — B. Januškienę ir V. 
Čiuprnską. Jei iki operetės pa 
statymo biletų dar liks, jie bus 
parduodami prie įėjimo, bet no 
rint užsitikrinti galimybę pama 
tyti, reikėtų pasirūpinti biletais 
iš anksto.

Į KANADOS L. B. 
KRAŠTO TARYBĄ 

iš Windsoro kandidatuoja miš

FAKULTATIS”,
kininkas Vyt. Barisas, sąsk. Va 
lė Tautkevičienė ir ekon. Pet 
ras Januška, visi trys vienu są 
rašų. Rinkimai į Krašao Tary 
bą įvyks balandžio mėn. 29 et., 
sekmadienį,

RADIO KLUBO
PROGRAMOS IŠ

naujos WQRS radio stoties, 
FM banga 105,1 mc yra girdi 
mos sekmadieniais iš ryto nuo 
8.30 iki 9 vai. Radio progra 
ma „Lithuanian Voice" yra ge 
rai paruošta. Greta vietos ži 
nių sekmadienio nuotaikos su 
darymui duoda lietuviškų dai 
nų ir muzikos. Teigiama, kad 
programa gali girdėti Rodney 
London, Samia, Chatham ir 
kitur. J.

Laisvoji tribūna.

i
i TAUPYK IR SKOLINKIS
$ KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. Į

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. J

Pilnas čekių patarnavimas. . i

Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. į
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. ;20 King St. E. Room 13. TeL JA 7-5575 i

Laiškai Redakcijai
Mielas ir Gerbiamas Redak 

toriau,
Mes, lietuviai, gyveną V. 

Vokietijoj, Springs, senelių 
prieglaudoj, nuolankiai prašo 
me jus būkite geras ir male 
nūs atspausdinti Jūsų redaguo 
jamarne laikraštyje, „Neprik 
lausoma Lietuva“, šį mūsų pa 
dėkos žodį Kanados lietuvių 
šalpos grupei „Daina“ ir vi 
siems geradariams.

Šių metų balandžio 3 dien." 
gavome iš Kanados „Drenos 
grupės 22,50 dolerių šalpos, :!• 
kurių kiekvienam atiteko p 
9,36 DM. Tai ši gerašird-iu 
tautiečių auka yra mums dide 
lė parama ir ypač labai daug 
džiaugsmo, kad turėsime už ką 
pasigerinti Velykų šventes, nes 
tas gaunamas vienodas mais 
tas labai atsibosta.

Už šią gautą gražią dova tą 
mes Springos prieglaudos sc 
neliai širdingai dėkojam. Dėko 
jam ir džiaugiamės Kanados 
tautiečių gerumu, nes tai jau 
ne pirmą kartą „Daina“ šutei 
kia mums didelio džiaugimo. 
.Dainos“ grupės žmonėms ir 

visiems geradariams aukoto 
jams uuhČhimi uuuširdžiauMus

mūsų linkėjimus, geros sveika 
tos, gražių linksmų Velykų 
švenčių ir laimės gyvenime.

Kad tas mūsų trumpas gyvo 
nimas tarp kitataučių nebūtų 
toks liūdnas, niūrus, tai nor. 
Čiau prašyti tautiečių, gal ke 
ris galėtų užsakyti mums laik 
raštį „Nepriklausoma Lietu 
va“, už ką mes būtume labai 
dėkingi.

Su gilia pagarba ir geriau 
siais linkėjimais.

J. Karpavičius 
3257 Springe DRK — Alters 
heim I St. z. 19. Germany.

LIETUVAITĖ Iš PUNSKO 
Į AUSTRALIJĄ

Australijos lietuvių laikraš 
čiai plačiai aprašė Teresės Sla 
vickaitės kelionę iš Punsko į 
Australiją, Sydnėjų, kur kovo 
mėn. ji susituokė su ją atkvie 
tusiu Pranu Dailide. Paklaus 
ta apie Punsko lietuvių gyveni 
mą, Slavickaitė papasakojo, 
kad šiaip Punsko lietuvių gyve 
nimas sunkus, tačiau iš lenkų 
pusės dabar jaučiamas mažės 
nis spaudimas. Neseniai po ii 
gų kovų gautas lietuvis kimi 
£*• _______

REIKIA IŠMOKTI
Tautinių švenčių minėjimai 

yra geriausios progos parodyti 
kitataučiams savo tautinį indi 
vidualumą, organizalinį pa j ė 
gumą ir sugebėjimą gražiai 
tvarkytis. Iš to sprendžiama 
apie bendrą tos tautos kultūri 
nį lygį, ir dėlto kiekviena tau 
tinė grupė stengiasi savo tau 
tines šventes kiek galima iškil 
mingiau ir sklandžiau organi 
zuoti ir vesti.

Šiais metais vasario 16 šven 
tės minėjimas Toronte buvo 
pratsai paruoštas. Dėl to, rega 
Įima praleisti to reikale tylo 
mis, kad ateityje vėl nepasikar 
totų.

Nežiūrint, kad minėjime da 
lyvavo augšti asmenys, kaip 
Ontario premjeras Robarts, 
VLIKo pirm. dr. Trimakas, 
burmistras Philips, konsulas J. 
Žmuidzinas, salės pasirinkimas 
ir scenos papuošimas sudarė to 
kią skurdžią improvizaciją, kad 
nejauku buvo salėj sėdėti.

Kam galėjo ateiti į galvą pa 
rinkti seną devyniolikto šimt 
mečio namą (buv. žydų sina 
gogą) su „galerijomis“ vasa

• Vilniuje kovo mėn. vyko va 
dinamieji „pedagoginiai skai 
tymai“, kuriuose dalyvavo per 
300 spec. vid. mokyklų dėsty 
tojų, augšt. mokyklų „moksli 
nių įstaigų“ ir kt. atstovai, be 
to, ir „delegatai“ iš Maskvos 
bei „broliškųjų respublikų. Tie 
ms „skaitymams* buvo prista 
tyta 103 pranešimai mokymo- 
-auklėjimo klausimais. Pirma 
me posėdyje buvo išklausyt1 
du pranešimai — apie „grupės 
vadovo darbo patirtį“ ir „Ate 
islinį auklėjimą spec. vid. mo 
kykloje“.

• Muzikas V. Strolia, geg- 5 
d. New Yorke skautų akademi 
kų studijų dienose skaitys pas 
kaitą: Muzika okupanto sieki 
mų tarnyboje. -

REPREZENTUOTIS.
rio 16 šventės minėjimui. Dr. 
Kaškelis, N. L. Nr. 9 rašyda 
mas apie šį minėjimą, pažymė 
jo, kad „po 10 metų pertrau 
kos jau nebeturėtų pasireikš 
ti, tokius minėjimus pravedant, 
lengvai išvengtinų nesklandu 
mų ir per ryškaus snobiška 
mo“, bet jis nieko nepasakė, 
tik davė suprasti.

Įeinant į salę, ankštame 
prieškambary žmonės grūdosi 
be jokios tvarkos ir nežinojo, 
ar čia reikia aukoti, ar ne — 
prie durų jokios kontrolės nesi 
matė. Prie staliukų sėdėjo tau 
tiniais rūbai apsirengusios mer 
gaitės, neva aukas rinko, bet 
kai buvo skelbta, kad salėj bus 
renkamos aukos vokeliais, tai 
daugelis Čia neaukojo. Kiti su 
mokėję 5 dol. prie įėjimo, pas 
kiau salėje vėl turėjo dėt' į vo 
kelius auką.

Scenos „papuošimas“ buvo 
rekordinis. Ant užpakalinės. šie 
nos skersai pakabinta ant trijų 
vinių neva tautinė vėliava, ku 
rios apatinė dalis — raudonos 
spalvos užėmė du trečdalius vi 
so pločio, o trečdalį sudarė ža 
lia ir geltona. Vertikaliai dar 
buvo iškabintos mažesnės vė 
liavos — Kanados ir Lietuvos, 
o tarp jų viduryje tas pals, vi 
sada naudojamas trikoj's, į kru 
vą susirietęs žirgas. Šį Vytį 
jau seniai reikėjo išmėsti, kaip 
netinkamą, bet nėra kam pasi 
rūpinti pagaminti geresnį. La1 
ke minėjimo žiūrint į salę r į 
sceną darėsi liūdna, kad mes 
taip nusigyvenome ir nepaje 
giame geresnės salės išsinuo 
muoti.

Sekantį sekmadienį 25 vast, 
rio buvo estų tautinės šventės 
minėjimas. Jie nusisamdę ge 
riausią Toronte O'Keef Center 
salę. Iš Toronte gyvenančių 
6000 estų, į minėjimą atsilan 
kė 3000, užpildė visą sale. Į 
sceną išėjo apie 300 žmonių, 
jų tarpe 200 asmenų choras,

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, n 
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.

Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČ1Ų AKVARELĖ..........................$ <.00
S. Gira. BUENOS AIRES...................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA.................................$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas.....................$3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
A. Škėma. BALTA DROBULĖ......................................$1.00
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė,.ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ...................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.........................$ 4.0b'
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai....................................................$5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės...................................$3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.......................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS............................. 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.....................5.00
Fr. Naujokaiti* UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’tORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ........ $1.00
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................6.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po............................$2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.....................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .................................................................4.0C
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.............................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.................. $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.UJ
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............. $3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................$3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.............................. $ 1 *0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................$ 2.0 j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . . $ 3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................$3.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota.................................... '................................................$2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLE1VYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu.................................. ..................................................... $2 00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............ 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.................. ....................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIM1-

NIMAI................................................................................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
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,POSAKIA13.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................. 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................  L00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS......................................... $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25 
Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS....................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.......................................... $5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS.....................$2.50
V. Alantas. TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ...................$ 4.5C
Ig. Šeinius. KUPRELIS . . ............................................$ 3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias....................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS..........................$3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI.......................... $2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS........................$3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................. $2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS........................................ .. $ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS................................... . $ 3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ............................ $2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖS......................$5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI.............................................$2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS.............................$2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO...............................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOB1S........................................ $4 00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

dingą vaizdą. Svečių tarpe bu
vo parlamento spikeris Mitch 
ell, Amerikos konsulas ir daug 
kitų žymių kanad'ečių. Pagrin 
dinė kalba buvo a'spausdinta 
angliškai ir išdalinta svečiams, 

skautai ir kitokios organizaci Gerai, kad kaip tik laiku į T > 
jos, kas sudarė įspūdingą ir di ronlą atvyko konsulas p. Ž-bui

džinas, kuris ten lietuvių var 
du sveikino. Kitaip vėl būu: 
atsitikę, kaip latvių šventės mi 
nejime, kur lietuvių niekas ne 
atstovavo. Mums reikia mo 
k.ntis iš estu susiklausymo, 
tvarkos ir gero skonio.

Dalyvi*.



‘9009 1 VM PI 
•|vaj)uoyų 

‘1g uostB^i g9££ 
■ntuipnBjpde ns 

sbuiXiįįbi;į snSnes ihjbsbą 
•sn}[Bd >niuĮ|iB>] 

snuss os
ibi jį Bfonippouiaj ‘snfnBu 
BAnis ‘snABisS BponpjBj

SHIM NOSSVW
svN0i?ari9 m

‘Z880-IE9 'PI '®UĮtpwi 
anuaAy 99 — g88 

SVNI5MO9 SVNOI 
«nUO)qBJ)QO)Į >OJ)3f9|3

P.M 3IHD313 *9 *1

•« B » U IĮ n g ’Ą

iz.sO’6 na ppi ®»piu!q«uB>Įg 
vaiv'ionN swviAnian 

SVNISVW SVA9N33 
nvzva mi nvsivi

'ZZ*Z'Z VM ‘sĮuotuapy
eO|O3Į6HJ   SHOnpnBJQ 

ątuaZ — ĮBiBisvj 
•sourefed sojsq 

OOO‘SZ$ buiosbjj 000*01$ 
pajĮoiuf -%2/xg s; 00 000*09$ 
BjoqsBj SBuatA)Įai>| 00*39$ od 
Įiotuonusj 'SBUlXp|ĮS hjjUĮUĮlU 
onjq ’hpai £ 'snusquieq srupj 
S)B p od hjnq g į ‘junotuasog 
10S8-ZIA M ®qoojqjaqg ££i 
SM3NOM9 31V1S3 M1SIO

■ M M M -4

—  ........ . —»
ORZfr-4 Od 4««fJnf a P8A. 'S90Z-9 NO ‘swjoujog -f uijį«i

ZS6Z-I HH ‘Pi — n5Į!Bi nip|
’ZZVZ Z VH 'Pl s|uJ°puB[BA oqjBp aiunotusseg 

‘fe’JSUĮpnjĮ -J tfdfąpBd 'pSA VBd BĮldiaj^ SIBĮBJJĮaj fiĮOipvj 
■a Z T (PU f) T onu s!B!u®’Pel?38 J! 'A 6 PI! £ onu s,BĮuatpBiJjuad 

ji siBĮuaĮpBĮjaJi : (xi sĮJ }» \Ą\) ‘pAĮg junotuasog £068
•d -d įba g—£ onu siBruaipeiijuad jį siBiuaipBisaji

! ]BA g--- £ onu JĮ UBA Zl-"01 onu SĮBĮUSĮpEtUJld
:unpjaĄ ‘a A y aSpijg pjO4jA\Bjj tsiBĮuarpBnĮoįg

•afa|B« -JBd *A 'V 'PA l"0€‘0l :sy»iuaipBUiJ|as iBiqiaA roquwg
•inpsiji] luujaii iuv^oiį iaq sotueponp 

IB]13J9 jį lBAŠhl9| SOJOJJBBJ 1BO}8nBjpdB ĮBUĮld ■odnB)uwg

„S V1I1“ 3AAJ.VM3.IOON O1IO3MM OAVS

spfUIioqs 4; qAdnei

X 
t

sniJIABdlĮIJ-ddlĮĮIJ Ą\ -JOĮĮcJ 
*5890'6 Od • Pl sqdiajg setu 
itiiiXpe feqjBp zn seia9 iBqBq 

•hiatu ofr
pp snizuiB ‘ feujifatuXzBd aųnuu 
uau qaini uni : sofi3B5,ip|BAg

•sį^įbsįioj so(qbj3iiuį jį hfistiad 
hxsipIBA ‘saqXiaiIid :sni,uB|q 
snijĮostA opĮidzn jį sniuipaA

ojep ‘asontuipnBjp higni 
hp,osiA B(nB>|uiuidJBi iSdtB ,

1«®3 >g OUH)UO £8SZ 
•auBio)sag SBunsg tu d

t>- ~1 iHjįstuaujsB SIBiuaipBiuqag 
®II«S«3 ‘ IS P-^pi *891

sinq oi|tUBV\| ‘V d
9088'9 Oa nuoppi jb ib>,siu 
siusB -ui d 5—į siBiuaipepag 

'8£S£ * MO
9688'1 MO °!U»!P®1’®?

up oiuaipeuuid onu nutqtue^g 
•otuukiBd otuXppd fi3|UBIq
XVI 3WO3NI hppsiA 

8nep uni ‘sb(oiX^oiu s^Anq 
‘smpnej, sbubjj

XVI 3 VM O 0 N I

nnmtttnttntwitttHttntttiunnnnni!' 
8819 L Od PA 9 °d 

ZS8Z-8AV SĮuiouaip 
•unpjaĄ ‘auXiuBuuBg 9g£9 

■nronippouiag 
nBsiBjL <nponpjBtj ‘nAnig 

'SVfSAflIS Anivx 

sAzbjot

Al

I

Ji inqjBp sofiouJhABjq į 
; sibiįbSiįbabs inqjep tueiAoised

IVMAA Aa IONHVMI3M

HIPIAI *1
npJBA h)|UĮUI)Į|B] Snt’fBĄ 

•fUĮUiutJĮĮB) netiinep 
auiui^neq 'sbujbįsši snfBA

ICZi-9 OQ !nuIsny -\j 
‘9<'89--£ IM I ‘9S69
£ Od ĮauaiĮiBSsį^ f llu!q
įtieks atuosBjd ‘nStutd iiSuap 
ed siuopiBĮsi otuiiuntsjad jb 
‘hiznqBjp afXAOis aiusjaž Jsp 
hiOAap Įio^need ifatiuuojq 

■ĮB5ĮSIBĮ ---  IBtuXsBjd if
nvu ixuad ofaie jsp 3iibabs fej 
laBJj - iBiSoisai} iupunis feuatA 
aiunissd ĮBtuzpn^Į "y dj

|op oi ’e’lSiPW I 
jį |op ę auaiipiBig y ‘qop oi 
hj|si|biai f jq :ofo^nB u3uap 
ed suioptHĮSi otuIiunrsjaj 

•auaiujag 
ji auaijpi[^ d ‘jbjįooj, SJIAI
•JĮĄ[ ‘ĮBlSjaSB^Į d d 'ĮBĮUĮg d 
d ‘iB^snesIiy g -y ‘tepnr)i y 
f 'aiXInStua^ 'Q ‘ąuaiinf ą 

•uo}įjbu3 g *auaii|suipng 9 
■aĮXjA[ y *sX8bn h
aiSotuag ’iąį 'auai>|UBig *y :of 
oMnB hqng iiiiutiunts luXidas 
qshisBd Siįbabs feiĮaejg

SlAIVIAni3Il rtMlVAOS 
snrvA fiaoM

•d

•an

•hĮo^Įs -|op 000*8 
OUĮZĖjS BfldBJBd OUOf "Ag 0

laid od įba f, p 6Z |BC1 S,<P 
ojisud sttuouuAop ns (,ainqoq 
h>|XpĄ“ Jud ouii|aqisijg q

BfiuntuoT] as ns įba 08'6 
6 d ‘61 |B^J 

luoj^-unpiaĄ anuaAy Xiieag 
589 : nsajpB iisnts sbiuįz sbi 
snBjžns sotuosBJd ibįuoįbuj ‘b( 
iioisi hf Bdtunu }uaq Bionp ji 
soqAp|BA sauIiiBqep soiXpoinu 
‘BĮ-jĮiaA hl ausaqjBAs u Biauiuj 
r>« }ao ‘soiąuituns įbiiįįi au hi 
nq alolipadoĮ^iaug hiAniaig 
pn^Į 'uou solini, ‘soIįsbzįubS 
jo htAniai, oiuojoj^ soisnsQ

IVINIZ API9VZINV9MO 
ftlAni3Il O1NOMO1

SBtutunel sXponsed aloijn>į 
‘sųup auĮiiaauo^j ji sng t>ep 
uiĮopoiaj^“ Ėlipauioi, ■ htirs^tiiĮ 
oiBis B|a3of g 
sipii, Bisom hiaid od 
62 Įuq iuatpBUups 
alaĮus uud ouof as

AM31OW 
AIM1339NVA3 filAOldn
P ZZ oizpuB,Bq sopĮuiued h>,X, 

3A 'Bltuntuoi, 'as ns a 08’6 P 
OZ lBtl ‘iuaipB|i,uad iltpifĮ snq 
aloioXtizeq nuoiainiĮ sauoĮHjĄ,

SIAIVNI339NVA3 
SOaiVlMVd

•ĮlSunfĮsl fejBuituas 
į atuosvjd ‘stBiaiu Z961—T96T 
snsjn^Į snisnSieq ‘sntupĮouj
snstĄ sBSJn>| ojBUituas sisbj
1UB ĮlJjiaA sapBid sotzpiud hi 
aui otsnoui hfnuti onu }ed din į 
•sniatu snuaiA jep ĮisiiBJd sns 
jn^ hiatu oįs>|oiu ntautUĮas onu 
SBUtXUBtUnS SBlĮaJĮSĮ ‘SBIUB5Į 
tiered BJau sBunfąiĮotu soqp>q 
hiAiuaiĮ n f Ji tunui įbubį įbįuį^ 
otų BUiaiu susinu Į iStiepe'g 
teitn^otu snsjni, 5s|ub| iBidoj}s 

.’B iStuq iBjaS į|į^ patuXzje 
sna Būni, ‘suiBSjniĮ fetuBJBd žu 
izituid uinisnlapBZFd •tnuinipiz 
aig otiatuiag giIAI auiBlo^afi 
•nlontujid sSteq sun-jĮ ‘intui-SĮOtu 
ĖtiBAop sa>jaA |op ę2 zn imj 
tuiaj d attiBfo^ąp ied divj, 
•siiugSXu-s, sttuoiĮSĮAniaĮi sįujoįz 
ej3 uouBAopdB snq įbįuįsįoui 
laisnjhBq įsia B^ap of fetuuj 

ud [op ę/ zn „mpg“ in^uBq 
fe^apud atuBi^siaJ B§ojd bis 

■otuiSuaJns otAnqod 
ois aud iiapisijd ruiosBjd Įuqe| 
įBAai hitn>Įotu snsjnjf hlht3uu>' 
ub’J ’alaĮBs sohdBJBd hiJBĄ soj 
sny "5įba '[ba £ siAnqod jį sbi 
jb outiSiuq hsjn-iĮ -p ^ oiįazjig 
•nizpoz ĮBUĮUiBzSa solijBjSoaS 
JĮ eoqX>|Įl ‘SOjniBJBlĮĮ ji soq,B> 
hiAniaiĮ : p 92 saznSar) -(ubu 
UUBZSa SofĮJOJSĮ JĮ SĮSBIUOSBJ 
q>| htAniaiĮ) p 61 sąznSaS sap 
isBjd iBiittuBzŠa ĮfaĮtuBtSieg

•ĮinBAX,ep ibis 
neišneš otuį BtUBiaaĮAij įbįuo 
rtu anatuonsĮĄ ■ibįuį'>|ouj hsjni 
S^IĮIB i|Bp ŽUIU8ĮĄĮ 'opuH|aAaĮ9 
si auatoiABUiisnSny ’d sXiibsis 
feliBiĮSBj -sotims od fon> ‘tu 
aipsuups ‘-p fĮ saznSaS s>|XAi 
SBUiifąuitu sotiaip souįioįąį 

•iBi^afojd hiatu oįs>|oiu 
ifneu taq siAnqod jį sbi^įb otų 
iSieq nsjn>] •leutujezSa 'souatp 
nloiX^otu ‘sBtuilauitu souaip 
souiiotti :ie)->]und ats pjeidy

•intiap 
•g 'f u lauaioiAasjuiig į •intij 

aaj "un-jĮ ‘iniSBjų -jq ‘tauaiotAas 
°>|ng g ‘tauaiuXuof -p\[ ‘taiXz 
BJ£) Į :iUBlnBAXjep ‘ p 3 į °<?P 
uhįbci o^XaĮ sipasod nfo}X>|ou.t

OMVNIIAI3S 139 
rtsMOM fiiNiusiNvnin

•5iaidod fetu 
•|BA V p 
oi5,Xįbaib
BfiSneip

•snijiAapBF) -g oa 
buoJšjbą hiuotuz §nsp otiubi 
tsiy olasid ibizbjS ‘inisiBTjU 
3A A 41 Pl!V5I*l8nn f suibisii 
os u miaiJBAj, ‘inioųs sohdei 

liiB(neAX|ep ‘afotoXuzeq 011 
•as sBiiaauoi, sunSqag n 

•ĮuaipBUDĮas huaiA-jĮaii, 
diB-s, bis^Xa softaipjnzaj od 
sopĮBiueg -asontuaiainiq sotu 
’iq,a^s sotinu ‘humpt^s hun>, 

ib}, Srfjnt asoioXtizeq asots ąiiBA 
es ilorzpiQ -įba £ •įuaĮputu^as 
hlXi 11SNUB snq laiuse^ dtBJ,

*3SOPANZVa AlAA13n 
SOOlVlAIVd S3NIMA33A

of

(98Z) 91 -4N — ‘81 AI Z96I

<JXsi-9 oa '•ips’n
* •n”W»3 0* "PP^M |
WOZ-9 Nfl J! E90Z-9 hin I 
a -|g 91UBQ aj)ON £91 i

I SOZ ®«ng

98ZZ.Z VI "Pl 
•3 3MOOMAM3HS 9S6 
HiUH^njpuy-g-jq

M311BV d HdHSOf
SV1VXOACIV

ttss-i Kin 
106 ’IPS 

•3 ’is ®*"«a ®ji°n * 
a m ‘vsxnva sasvis

8S66-Z IA 
’M PAI8 qdwof ųg g£ 
ONV3MVH3 M ja 
sbAhuįuo Ji av)Sf|VĮ»»d> 
hmv jį «ą|jfj»8 ‘»aiso|\j

•fetuXpojnu hiuafi|>| hlnuu 
zn sof'tuajg -sauotui sąuouiBid 

J; wvqX^ajd ‘įbiubu ‘tBdX[5,s 
9 a N ‘V’s MOM ’P’d Sl*Z

ZS6Z-1 n H ‘"npuĮpna jj
•p y S9Į||D8g įpJV 

MNMMNMNMNMNWMNWW*^

9608-8 Od JZ^99-Z 3A\ 
qunn, n b t ‘ }- xn3 Oltl 

efo)XpX<^ h)UBQ 

dNsnsfyivr o v ^a

‘ISOZl nW "I»l ftareN 
S8Z89 NQ I®1 ‘61* ®ln!S 
TA lg auuaipeo )g 9681 
vnkiivw t •••a 
SVfOlAQAO ftlNVG

į 8Z8Z-Ž IA paJJUoju ‘iseg ajjoojqjaug up 
‘sial iBnbpeajq Xijbj bįbuoįibįu uoiuq 

:sąiuĮdtgj5j hfiSBuuojuĮ htusa>,[ntus į3q

MV A IVA 00:9 VN3IQ Vl'81 OI?aNV3V9 
tN3iaVI93Hl (SVTVNVM) SI1O1S lfO'9 
..SIVTVMIMM SIVINIDNIAOMd“ :Są9TVN

SVMNINISI31 — sviNaams 
£ OlSHSMMAINn '17T93JAI ,4

liOI>niSVA NIlMNVMd

tuaioiu jį hiaiBS 
jatu OS I aids oabaXibp aloij 
ni, ‘BuatuSiBis auiAnisaAgaixd 
Bisomns OAnq alaĮes Ąy lai 
ĮBSiatu soinui hznauBjd ‘upaA 
sun), ‘ouaĮiyĮĮ f oje>,OApy Q 

BftSnBJp 
niaioĮ^Į -g ”1 g ei3uai Bi 
iB>,sBg sXjaiotu saAniai, oiĮBai 
lUOpų SOSIA SOtUBiaalAi, bjX bįj 
nq i 'BiĮBijsed autsnjĮsip saiXiXA 
sBĮų-sauaiaiABUiisnSny 'pjy d 
‘opjB,aAa,3 si sotusaiA ‘įtuopi 
snq •afXjBqtUBi, hizpąsod solid 
Bjed niJBĄ soisny -a ’a 08’Z 
■p 21 uatu saznSaS tu

SIIAIOflSflMSia 
ns vuvMsvd sna

itmttnmmtttttttrtmntttttttttmttttttttttttutttttittirtttttttttttttttmtttmmmtti 
•iniJasuos, tusiai įijijįs fejB>,BA Bi iiuBiaaiAj, įsią

•fetuopy ji fezonj 
sėd sBtuepas 
BtzppĮBjd sb3 
si seoof j £

^įiaoj snijoiq 
OIA
o]so4v ‘ojuojojl

eqXpiBA
a(X3X( atUBUJBsa }uaq 

sjĮijed o ‘sąSo|qedau siuziq 
ia( ‘ėpuapiAip ĮusaisSne JBp 

.. <>>i.,i afXiiaife eujoiBtunjq
•stBiauj 

19'0961 nSau nBĮSnsp X 
1 ‘sniatu sniuisuBuij Z9*I96I 

zn ėpuapiAip %g suiejjutuuas 
stuaisiA iiasjotugĮ BiJBjnu atutsj 
uutsns atuBiuiiniĮSBd soqXp|BA

NOIlVMOdMOD 
1N31AI1S3ANI V9I13VS

siBisqos ns Ji sbjous sbuoia
— BtuuiSoid sofizmu saut}>piu B)Xp|idsi snq atuBiini]

eismu afąiBs dejed hiJBĄ soJsny ‘iuatpeisas ’feuaip ę saznSaS 

‘IAI3IA3D3IIA1S inM3IWIZVN 
inzoniJiA - mistuBid Ji

I3N3n3aMVM IV13I9Z33
isisqos soJsdQ soAniaiq lUBfnBAXjBp

‘OPIVZOHSWV OMQNVSN31V
o->pznui semepaA

‘svhohd snasiw soridVHVd hiMVA soasnv

ntll!1!.......*......................................................................................... .

V A n 1 3 I 3

9ę'Z>-l VM ftarau JZSSSZ VM 
•P4lfl iaoura«oH 8868 
VfOlAQAD AXNVa 
3N3INHIMI9 A JQ

ittttrtt:. iiiitutiutunwnttiitiuiititUM
Z3S6-9 oa huwu f9£ie-Z Od

ui -d j—n !ua!pBi?3?
•tu d 6—£ JuaipBĮjaj}

S3un|ąg I1U9AX8 sis^iis 
jad jį 8Ay 06 sntueu oijjĮdisnu 
df?IPStrI SBJ13<J seuBZB^j 0 

•tuBisnf 
ąiup'Įn’i Binetonzfi ijXS bi^ibg 
nv( SBisJid jeqeQ seisji>|nu od 
ei sbSubįbj sisBtujid ofattuĮas 
Bd s«}gJ>d sp^PiP sojjubj sąuig 
rip o.piBd iBią>|!iau fe( Į ‘snfoiu 
ledtst’b tuuiseiu — ątuiupu o>( 
list afaiatAoqjBp fezujn^Į j

3m3IAOflMVa 
31ASIV33N

•feuip ę sąznS 
o2 sjiXaI sutiJĮ ‘atuiABĮZBAns siu 
eu.wĮ£onj hiujijotu jį hloiXsjotu 
sofizvutuiS oSjnquap[Q sjuoj 
OJ^ ĮlOniJ93UO>| fetUĮlBĮAij - OABS 

diannvd 3Nor sisnos
•BU 

opiV 9"9Įun>ĮJ0W s-obN ‘woa4! 
ąuai3iA3soi|nq ą^uiuipzj buiu 
b[ auaiuotuopy ąjoiajspg ‘3s 

ąuaijjsnBJiaj uuidasiy^ ‘3; 
įBAOuag auattuzpnjĮ tujij

■ isiiuoStaJBd ąisJĮJjsisBd sqXp 
|BA BfnBU SnBIjXqS OI|BaJ)UOĮ^ 
sor-Ma AM31OW m t n

•hiatu 
f-£ ’auaiOIAa^BzojI b(ijb^[ jį ąu 

aĮngin sojopiBĮBj
•SJ 

atujĄĮ ytuipXIBd sibu 
ouiiĮg 'd uueConSuip 
oabaXibq 'snzejS ĮBq

bįiįasibą

BiuBpag 
oSjba jį 
■ĮBJOU3 t, 
e, oAiiq ‘tiiBizpoz snaisug tuXi 
dag“ sioqnQ iiXppdsi oAnq atu 
uiini, ‘siutiXuzeq ‘sBpaouog 

•feuoisog į o5,Xa§į ‘jąį 
gQ ‘sBUni?Į0 ’J, snuajuoĮSĮjfl 
hĮjailĮdBJBd Snup ąjjuBĮisiu 

‘ibjoŠ o^jXABd sofĮ3qa,oqay 
l^Į J’ 01 od aua;>,snBUBq 

:3 'M 41 SBUiuiBjy f ‘siipsBjg 
•y 'SI|a>,SĮ/^ J ‘51 SBUnlOĮBJĮipĮĮ 
\ ‘61 sBsnuef y *02 °d b^į 

neg p ji sntSABdisy f ‘Bijsnj 
M *8$!B?3!d d ‘auaisBSJBr^ 
f *į,2 od sB^papg g ‘si|n3 

BM A ‘SZ sBunĮzpzneĮg f ‘ov 
SB^jsnBpeg y ‘ Įop 001 seuni] 

aN V !B!?Xu?»q oAB>,ny 
•S1151 sui?| 

4! 661 £1 — ®A®!PIU!M
• BfuaioĮ 

iBiijos snq ‘iBianSiBtu įsneiz 
bj8 ĮtuefonfĮUiaid sng ojBijeA 
A 08 £ "P 8Z oizpuBIBq įsbiu 

Bisom įauauBJĮBA hiarESjejĄj 
•SĮBiuaiputu 

JJ8S dlB-J, ‘SOtSIUJ -AS SĮtUOpUBĮBA 
ll •*! OI ‘6 ‘8BU4fI35I!sĮ4d °1^4 
a 08'9 :sĮuaipBiuj,as hJjXp^ 

•soiSĮiu soIiįį§ia hijXIayY 4' 
SBtuiuĮiuaAg suapuBA jį saiut 
a a £ tsiuaipeisas sisXpig 
•seiĮiiiusBd jį sosatu onu feuaip 
Bi sBiuXi,BĮisng ĮBĮĮai, snetzXj->, 
įba £ :siuaipei>,uad sisXpiq 

SOĮSĮtU AS ĮBA 
•J,BA ĮBA 8 ‘SOpĮBlUBd hiaid od 
8 ‘sA’iuizBdsi ojb>įba įba 08 9 
08’9 : siuaipBĮjįAiaj, sisXpiQ

SOINIZ SOfldVMVd 
OM3IMZVM AS

3

ii

VWOSnVTMIMdHN

m dfr—z I !“®!PBl’IU8d
I JĮ ĮuaipBJlUB 

d6-4-*fr-Z I t~!P’»J!A”5l
jį tuaipBiuitg

•unpja^ ‘auXjuBuuHg it^g

SV9OIAI3S T JO

•iiubaXS uo) ąjąjĮis 
Jad p 9| '[uq onu jį snuiuu snf 
neu osjjidtsnu luaineg ig aq 
!A !B4UI dd 4! ąuaisdnBĄ -3 

Bfisiuiog auitui^uig
•įsia aiutj|tj}B Iionsjuq iaq 

‘atuuou zn atui^onsĮBg
•feStajud Suptis! 

oabs H'ĮĮĮlB ĮtiiBijaiA?, iBiAniat’ 
saA,ui[XdB ji oĮĮBaj]uoj^[ isią 

•asą,Bs sopdejed ojattu 
izug a§ jį h}JBĄ soisny :snq 
satnisnq sąu;tuii,utg ojbjįba 
•įba ą p,; o]Xi įba 6 onu ‘(b, 
XjaAiy iad) -p 6Z u?111 °Į?P 
ui?|Bq bisjiXaI alXIBaiiuo]^ ibiu 
opiu soqXiBj^ oisBjg sauatu 
< .upuag hiAnjatg sopuusg

3SOAIM1MNIM 
3lAIIMnVAA3Va ISIA

Bll’OJĮ SOU33S S3ĮBS SofldBJBd 
hsntu BiXjIiBAins įbįzbjS zn b>į 
apud įpjtsonu in}UBtu,B(j 'f 

•uzuq • \ -y ‘hpd od įba į 
•p 8Z °’?PUBIBCI *!U3’PBl?a5 8:>l 

XaĮ siiuizBdsĮ horqiBA jį bIisįi 
adai - sBuiĮsomisud laiUAS hit? 
niĮĮBA įbį§ feuip 6Z °!?PUBIBq 
‘tiiaipBUUĮas o,5,X[aAiB feiuatu 
BllĮBS otUĮUĮiJĮAins ji B.liuntuoj, 
•as feffetujig stuBionjjiBA hsntu 
sopins sXSzijg • ą ‘asqg T 

’8Z7ZH n3oid hli3>,apn| 
ai solidBied hsntu B)oqneng 

•įba i T JĮ OT *6 8 Bnq so’§!u‘ 
song -oiXj įba g sąptsBJd sois 
itti 'As soSuitiiĮiJĮSĮ jį Bfisaaojd 
‘sBtuĮĮą-jĮiSĮjg "BuaĮp hqXpĄ

•h 
93d 'M ^A?l 8wd BUJO8B4d 8*1 
onjjstSag tuaipuisas jį įuaĮP 
Bi>Įuad ‘juaipBiJiAia-i, ĮHp’P °q 
bjS ji otuila|B>Į sneistjg aud 
afolisBJopB ĮinBAX[up ‘iubįs 
la^ISBd ‘SOtUBIt?alA5Į ĮBIZpJĮg 
onu bjX soft3BziuBSjQ supĮBtu 
ud sauuB^ĮBA sbsia Jad BUJOS 
nu[>Į snq htjuizBdsĮ oij^Htunp 
it np ĮufiSBJope SBiXiBissi snq 
SBlUaiUBJJĮBS ‘AS ‘SOĮSĮtU 'A§ 
°1 og TĮBA ĮBA 9 sąptsBJd — 
sa^ĮBAZ h-5,X|3Ą JĮ SUapUBA ‘S3ĮU 
8n SBtuiuĮiuaAS — soSiadu sau 
iSiniig -siuaipB)sas sisXpig 

•SBJĮUĮUSBd feuatp fei§ *hp 
iBttiBd od jį SBpĮBtued saiid np 
Ūbįpa BtuosnBĮi, snq hiauĮZBd 
SJ OĮępjBUJnpiA Į1ĮĮ ĮBflSBJOpB 
SB1X}B1SSĮ snq SBiuauiBj^Bg -as 
hisuu og 3JBA įba 8 so!§!tu A5 
u soSiade sauiSjnpg snBizXj>Į 
jus hjsijg tsnjiiu sntu zn tiqjaS 
Bd 'hiaid od -įba £ ĮB’P’I sneiz 
Xig -siuaipBl^uad sisXpiQ 

•hpĮBtuBd od jį SBpĮBtued 
saiid eptiBĮBA BtuosnBĮi, snq fuo 
uizudsj -otjiĮBUjnpiA n,; ĮBflS 
BJOpB SB1X1B16SI Snq SB1U3UIBJ 
7|Bg AS htSĮUI og ĮBA 8 3JB,I 
ba soisttti 'A§ Ji soStadB sąurS 
mm -siuaipeiJiAjaq 8ĮsXpi(j

■BJĮJBA} SąlĮBABS soisoizpiQ

SOINIZ SOfldVMVd 
ftlMVA SOM$nV .

UI

*3Sd 8


	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1962-04-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

