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SAVAITINIU (VYKIU
APŽVALGA
SUSITIKIMAS BELGRADE
Artėja spalio 4 d., o su ja
Ir Belgrado konferencija,ku
rioje dalyvaus 35 valstybės ,
jų tarpe JAV Ir Kanada, vi
sos pasirašiusios prieš 2.
metu Hels Inkyje Saugumo Ir
Bendradarbiavimo Europoje
Aktą. Tuomet buvo sutarta ,
kad 1977 m. tos valstybės
susirinks Belgrade aptarti ,
kaip tie Helsinkio susitari
mai buvo vykdomi,
bet
tolimesnį bendradarbiavimą.
Belgrado
Konferencijai
paruošti dienotvarkės buvo
susirinkę Helsinkyje pasira
šiusių valstybių atstovai Ju
goslavijoje. Pokalbiai nebu
vo lengvi. Iš anksto buvo nu
matyta priimti tik tuos nu tarimus, už kuriuos
bus vienbalsiai pasisakyta.
Po Ilgų diskusijų Ir įtemp
to darbo vis dėl to buvo pa
ruoštas visų suderintas do
kumentas, atsižvelgiant į
skirtingų šalių Interesus.
Sunku spėlioti, kaip vyks
Belgrado Konferencija. Aliu
ku tik,kad ji gali užsitęsti Ir
Iki sekančių metų pradžios .
Blogiausia, kad komunis
tinėmis valstybėmis Vakarai
negali pasitikėti. Ypač,
Brežnevo žodžiai atsimuša,
kaip žirniai į sieną, nors jis
ir yra pareiškęs, kad Bei grado susitikimas turi nu
tiesti tiltą į rytojų, stiprinti
taiką visam pasaulyje. Bet,
kaip jau seniai praktika pa
rodė- Sov. Sąjunga ne tik
gražių žodžių nesilaiko, bet
ir rašytų sutarčių nepripa
žįsta. ..

RŪPINASI ARTIMAISIAIS
RYTAIS

tarti be palestiniečių, anot
Egupto prez.Sadat’o Ir Saudi
Arabijos karaliaus, o tik po
to bus pristatyti Ženevoje.
Arafat’as tikisi Ženevoje
Sov.Sąjungos užtarimo. Jei,
jis tvirtina, 1/2 mil.palesti
niečių reikalai nebus su
tvarkyti, tai talkos nebūsią
niekada.
SKUNDAS
PSICHIATRU.
Šiomis dienomis Montreallo dienraštis anglų kalba,
Montreal Star, remdamasis
Reuter’Io žinių agento ros pranešimais, paskelbė,
kad Maskvos disidentų gru
pė, tyrinėjanti psichiatrijos
plktnaudojimą Sov.Sąjungoje,
kreipėsi į VI-ją Tarptautinę
Psichiatrų
Konferenciją ,
prašydama pagalbos Išlals vlntl Iš psichiatrinės ligoni
nės neseniai suareštuotą
FelbC Serebrov’ą, 47 m.
Tarpt. Psichiatrų Konfe
rencija, kurioje dalyvauja 4
tūkšt. profesionalų, vyksta
Honolulu.
Pagalbos prašantis laiškasi
pasirašytas 35 asmenų, jų
tarpe Nobelio Talkos Pre .
mijos laimėtojo Andrei Sacharov’o bei maj. gen.Pyotr
Grigorenko, kuris savo laiku
Irgi buvo priverstas ’’gydy
tis" psichiatrinėje ligoninė
je.
Neseniai pabėgęs sovietų
psichiatras dr. A. Papla shvllll, atvyko į Londoną .
Jis pasmerkė Sov. Sąjungoj
Ir Čekoslovakijoj psichiatri
jos naudojimą politiniams
tikslams. Jis paruošė doku
mentinę medžiagą savo tvir
tinimams įrodyti Ir ją
pa
tieks Kongresui Honolulu.

JAV prezidentui . Carter'*
lul atrodo, kad laikas baigti
įvairias kovas Artimuose
Rytuose. Išklausęs Valsty
bės Sekretoriaus C. R. Van
ce pranešimus apie jo lan
kymąsi Art.Rytuose Ir pats
Išstudijavęs kiekvienos vals
tybės poziciją talkos klausi
mu, nutarė šaukti Artimųjų
Rytų valstybių užsienio rei
kalų mlnlsterlų pasitarimą
Washingtone dar šį mėnesį.
Ne visos valstybės šio no
ri; ypač Izraelis bijo Ir pra
mato, kad bus griežtai su
draustas Ir įspėtas nešte Igtl
naujų kolonijų karo meta
užimtose srityse, kaip kad
jau pradėjo daryti
Jorda
nijoje.

PALESTINIEČIŲ VADAS
MASKVOJE
Jaslr Arafat’as praeitą
savaitę lankėsi Maskvoje,
Ir susitiko su atsakingais
Sov. Sąjungos užsienio rei
kalų pareigūnais. Vėliau jis
užsienio spaudos atstovams
pareiškė,kad Ženevos konferencljon turi būti pakviesti ?
Ir Sov. Sąjungos atstovąl-dlplomatal. Reikalai bus ap -
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PABALTIEČIŲ ŽYGIS UŽ ŽMOGAUS TEISES
Egzekutyvlnlo
komiteto ( to vad. Birutę Radzlvanlenę ,
posėdyje įvykusiam rugplū- 8416 11O st., Richmond Hill,
člo 24 d. Dievo Apvaizdos N. Y. 11418.
Regina Schmidt, vyčių ats
parapijos Kultūros Centre »
Southfield, sudarytas Pabal- tovė, buvo aprūpinta Žygio
tIečių garbės svečių sąra literatūra,kurtą ji pažadėjo
šas ŽygluL Į kongr. Blan Išdalinti Newark parapijoje .
Bražinskas iš S.
chard Žygio proga ruošiamą Algis
priėmimą rugsėjo 22 d. .ket Orange, ,N. J.paėmė litera
virtadienį, nuo 5 vai. Iki 7 v . tūros, kurią išdalint) Eliza
v., iš kiekvienos Pabaltlečlų beth, N. J. tautinių šoklų gru
tautybės yra kviečiami 75 pėje Ir parapijoje. Algirdas
asmenys. Visus
kviečia Bražinskas Sr., Žygio rei
Naujos knygos "Mūsų. Skautybe” leidimo komitetas susitikęs pasita
muosius komitetas įpareigo kalu gavęs Informacijos, ją
rimui Klevelande pas Skautininkus V.O. šenbergus. IŠ kaires: A. Saulaltls,
perteikė
Pabaltlečlų
susi

ja laiškais paskatinti savo
V. Šenbergas, c. Senkevičius, o. Šenberglenfe, pr. Karalius ir A. SamuŠls.
Ellžabeth,
N. J.
Nuotrauka vi. Bačevičiaus.
valstybės du senatorius ir rinkime
darbai pažengę pirmyn. Lnž. ( mūsų spaudos Ir' žurnalistų
Gintė
Damušytė
apsilankiusi
savo srities kongresmaną
J. Rimkevičius yra progra- sekėlja. Bus dldžlullsbanatsiliepti į kongr. Blanchard Darbininko redakcijoje, pa
mos leidinio paruošimo da- ketas, literatūros vakaras,
kvietimą Ir tame priėmime dėkojo red.Tėv.Bučmlul už
lyvls. Jis pranešė ,kad ja “j dailės Ir Istorinių vertybių
efektingą
Žygio
reklamą.
O
būtinai dalyvauti, Spaudos
me bus įdėti paskaitų teks- parodos.
Ir tautybių
atstovai gaus vakaruose, Saulius Jankaus
tai
Ir jų santraukos, anglų Ir
specialius
kvietimus į prlė- kas , Žygio komiteto narys ,
lietuvių
kalba. Kom.p- kas , PASKUBĖKIME
mlin^ « Žygio egzekutyvlnlo rugplūčio 21 d.padarė pra - dr. R. Šilbajoris vadovaus
Jeigu užsisakysite naujai
nešimą apie ruošiamas pa
komlteto.
moksliniam simpoziumui, leidžiamą LIETUVOS ISTOLietuvių finansų komitetas baltlečlų demonstracijas Los
kurls
suskirstytas į 4-las RUOŠ tomą, kurį paruošė
Žygio Išlaidoms padengti iki AngelesŠv.Kazimiero para
sekcijos.
Be jų bus dar 9 prof.dr.Zenonas Ivinskis Iki.
šiol surinko 6,345 dol. Lat pijos salėje.
m. apalto 1 d.- gausite jį
Žygio vykdomojo komiteto sekcijos griežtųjų mokslų Iš
viai Ir estai savo ruožtu Ir technologijos
Ir
architektotik
už
1O dol. Vėliau kalniuos
gi vykdo vajų. Kviečiame turimomis žiniomis, sekan
ros,
e
nėr
gijos,
che
mlios,
f
l-dvigubai.
ŠI knyga apima L levisus \ paremti savo aukomis čios vietovės organizuoja
ztkos,
matematikos,
komtuvos
istoriją
nuo senla'jsių
šį svarbų uždavinį. Aukas autobusus vykimui į Žygį: ptūterlų mokslo, erdvės^ Ir iaJkų
Vytauto
\.DIdf4ojo
'slųaktte:
Baltic
Hdman '■Acetonas, Bridgeport, Chlcąj:
planetų tyrinėjimo Ir kt. Zo- mirties. Užsisakyti šiuo ad Rights Rally, 1617 Fairway ga, Clevelandas, Detroitas , džlu, programa lyg didelio resu;
Elizabeth N. J., Hartfordas,
Lane, Naperville, IL 60540
mokslinio universiteto iš
L.K. Mokslo Akademija
Viktoras Nakas, Žygio vy- Minersville,Penn.,Newark , įvairių gyvenimo sričių.Nė- PiaZza della Pflotta 4,
riauslas vadovas,
išvyko New Y orkas, Philadelphia , slmato
programoj ar bus 00187 ROMA, ftalla
rugplūčio 28 d. į Washing - Torontas, Waterbury.
Šiuo Žygio sėkmingas įVEIKALUI APIE MARKSIZMĄ REMTI
toną, kur tęs toliau savo stu
%
vykdymas
yra
pagalba
mūsų
dijas Ir tuo pačiu tiesiogi
’
persekiojamai
tautai
paverg

niai tvarkys paskutiniuosius
KOMITETAS
toj Lietuvoj. Todėl klekvle su Žygiu surištus reikalus.
3350 Rowena Avenue, Los Angeles, California 90027
Violeta Abarlūtė ir Gin no lietuvio pareiga yra šia me
žygyje
dalyvauti.
tė Damušytė, Žygio komtte Pabaltlečlų Žygis Už
to narės, rugplūčio 14 d.da
Žmogaus Teises
Malonus tautieti, maloni tautiete,
lyvavo Pennsylvanljos Lie
Egzek.Darbo
K-tas
tuvių Dienoje. Jos painfor
Kiekvienas lietuvis žino apie marksistinio komunizmo sistemą, pa
mavo skaitlingai susirinku - III-IS MOKSLO IR KŪRYBOS
remtą kalėjimais ir darbo stovyklomis. Milijonai varganų žmonių kaulai
sius lietuvius apie Žygį Ir
SIMPOZIUMAS
boluoja Sibiro taigose. Tačiau į klausimus, kas yra marksizmas, kodėl ko
Išdalino tuo klausimu litera
munizmas yra toks žiaurus, kokie yra jo siekiami tikslai ir kokiais pa
Mokslo Ir Kūrybos Sim
grindais jis remiasi, retas kuris gali duoti racionalų atsakymą.
tūros. Gintė Damušytė pasl- poziumas artėja šuoliais .Jis
Informavo rytuose apie Žy - įvyks Jaunimo Centre, Čika
Pastebėta, kad dėl nepakankamo pažinimo Prancūzijoj, Vokietijoj
ir kitose šalyse jaunoji karta yra palanki marksizmui. ' Žinių trūksta ir
glo ruošą ir patyrė,kad New goje, lapkričio 24- 27 d. d .
jaunajai lietuvių kartai. Šiandieną okupuotoje Lietuvoje mūsų tauta ver
Yorko lietuviai Žygio proga Rengimo
Komitetas, susgamins baltus marškinius klrstytas į kelius mažesnius ’ čiama išpažinti jai teroru primetamą ideologiją - komunistinį marksizmą.
Marksizmas tapo nauja religija, kuri Šalia savęs nepakenčia jokių kitų
/T-shirts/ su užrašu Baltic komitetus, sparčiai dirba.,
religijų, ideologijų bei pasaulėžiūrų.
Human Rights Rally, Sep Technikinis Komitetas, ku Negausioje mūsų socialinėje literatūroje visad buvo jaučiama didelė
tember 24, Washington, DC . rlam pirmininkauja dr. K .
spraga — studijos apie marksizmą nebuvimas. Prof. dr. Vladas Juodeika
Norintieji šiuos marški Ambrozaltls, buvo sušaukęs
užpildė šią spragą, parašydamas aktualų ir reikšmingą veikalą: “Didžioji
nius įsigyti gall kreiptis į .visų komitetų pasitarimą. I š
iliuzija — marksizmas teorijoje ir tikrovėje”, šis dviejų tomų stambus
veikalas bus efektinga priemonė marksizmui pažinti ir marksistinės pro
New Yorko Žygio ruošos k- jo paaiškėjo, kad renginio
pagandos tvirtinimams bei klaidinimams atremti.
Pirmame tome išdėstoma marksizmo filosofija, ekonomika, politika,
kultūros samprata, santykis su religija ir etika, anarchizmas ir marksizmo
ateitis. Taip pat pateikiami Karolio Markso gyvenimo vaizdai. Antrame
tome nagrinėjamas marksizmo įgyvendinimas Sovietų Rusijoje ir jos už
grobtuose kraštuose; jo pasėkos religijoje, kultūroje, ūkyje ir ryškiai at
vaizduojama komunistinė tironija. Veikale parodoma, kad marksizmas yra
klaidingas savo teorija ir neįgyvendinamas praktikoje. Be to, pateikiami
ir laisvosios santvarkos metmęnys. Veikalas parašytas moksliškai, bet po
puliariai ir taikomas plačiajai visuomenei. Lietuviams, siekiantiems lais
vai galvoti ir demokratiškai tvarkytis, naudinga gerai pažinti asmens ir
demokratinių laisvių priešą.
Lietuviškos knygų leidyklos nėra pakankamai pajėgios stambesniam
socialinio turinio veikalui' išleisti be visuomenės talkos. Tenka ieškoti fi
nansinės paramos ir prenumeratos. Autorius skyrė keletą metų šio veikalo
parašymui. Tikimės, kad mūsų visuomenė ateis talkon veikalui išleisti.
Veikalą spausdina Lietuvių Enciklopedijos leidykla.
Komitetas prašo jūsų paramos. Paaukoję $500.00 ar daugiau, bus
laikomi garbės prenumeratoriais; paaukoję $100.00 ar daugiau — garbės
rėmėjais; sumokėję $25.00 už du tomus — prenumeratoriais.
Čekius arba money orderius maloniai prašome išrašyti “Book Fund”
vardu ir siųsti komiteto iždininkei Mrs. Alfonsą Pažiūra, 1284 E. Live
Oak Dr., Anaheim, Ca. 92805. (Telefonas 714-533-4284).
Laukdami jūsų pritarimo ir paramos, liekame su tikra pagarba ir
padėka.

in-jo MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO KOMITETŲ PIRMININKAI. SEKCIJŲ VADOVAI IR DIREKTORIAI
POSĖDŽIO METU CHICAGOJE.
Nuotrauka A. PiaujflnaiSio.

1

2

PANORAMA

NetiiikUwita ^Lįūiu'fl

ŠEŠTAS
bi Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute an Canada!
I'or liberation of L i thuania! For loyal ty to Canada!
I
LEIDĖJAS

Second

-

Closs

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

M.oil

Registration

No.

1952.

Return

postage

guaranteed.
Postage paid at Lachine, Quebec. Published
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722
George
Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje - $9.50, visur kitur —$ 10.00.
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 į. Atski

ros numeris 25 <t.
Adm. Ir redaktorius F.Pr. Paukžtaltis
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE, QUE. H8P 1 C4

Tei. (514) 366-6220
BENDRADARBIU IR KORESPONDENTU SPAUSDINAMOS MINTYS
NEBŪTINAI ATITINKA R E D A K C IJ OS N U O MO N EI. RANKRAŠČIAI
TRUMPINAMI IR TAISOMI R EDAK Cl JOS N UO ŽIŪRA, GRĄŽINAMI
TIK IŠ ANKSTO SUSITARUS. UŽ SKELBIMU TURINI
,

REDAKCIJA

IR LEIDYKLA NEATSAKO.

Antirezol iucijos
Sekantieji ame r (kiečių lie
tuvių visuomeninį gyvenimą
spaudos puslapiuose, bus jau
pastebėję 4kalp daug Ir įvai
rios pylos gauna vienas mū
sų nuoširdus veikėjas, už
savo tokį, maždaug revoliu
cinio turinio pasisakymą,
kviečiantį, raginantį, siūlantį
baigti pamėgtus žaidimus su
įva Ir lų/tuz Ina Is, de š Imt Imis,
dabar jau šimtais/rezoliuci
jų priėmimais , "Išnešimais"
Ir pan. žodžių/ dažniausiai ,
tuščių/salvėmis. Jos tiesa ,
žodingos Ir turiningos,deja ,
savo specifika,esme, nedaug
atsiliekančios nuo greit su
glebus lų bal lo nų, kur le ms
pakanka Ir mažos adatėlės
dūrio. Šioje vietoje Ir tenka
sveikinti su nemeluotu entu
ziazmu visus tuos,kurie te
gul Ir pavėluotai, pagaliau
Išdrįso į visas keturias ša
lis garsiai sušukti- užtenka
žaidimų, pradėkime r Imtą Ir
pozityvų darbą*.
Rutinoje sustingusių įvai
rių Rezoliucijų kėlėjams, kū
rėjams Ir jų rašytojams toks
antirezol luc In Is nusistaty
mas, bent Iš kart, nebus nei
mielas, nei,pagaliau, supran
tamas. Esą, bent Iki šiol,
joks lietuviškas susitelkimas
suvažiavimas,gal net reikš
mingesnis susirinkimas ne
apsiėjo be rezoliucijų priė
mimo, tad, kaipgi dabar manyslmės, veiksime be jų ?
Taigi, be jų. ..Jei dar pridė
tume eibes sveikinimų, be
kurių taipogi nepraeina lie
tuviškieji suvažiavimai, po
sėdžiai Ir konferencijos, jei
atmestume Ir juos, pamaty
tume, kad žymiai daugiau
laiko liktų rimtam darbui,
svarstyboms, diskusijoms .
Gi dabar, dėl laiko stokos ,
visa tai dažnai reikia nu
traukti, klausantis sveikini
mų, juos ruošiant kitiems, na
Ir rezoliucijų surėdymas,
ginčai dėl žodžių,balsavimai,
perredagavlmal, papildymai
Ir vėl bals av Ima I, ka I ’ kada
Ir nauji pataisymai.
Jei dar visos tos rezoliu
cijos kokiu nors būdu būtų

privalomos Ir vykdomos,gal
Ir turėtume ryškesnę naudą
Ir apčiuopiamus rezultatus.
Neturint tautinės drausmės
sargybinių/Išskyrus "Aklračlų"buldogą, kuris tik loja ,
bet ne kanda/, priverstinis
rezoliucijų įgyvendinimas ,
praktiškai žvelgiant, kaip Ir
negalimas. Paprastai,rezo
liucijų užmojai Itin šaunūs Ir
labai daug siekiantieji. Tai
gal Ir nebūtų bloga, žinant ,
kad turime pakankamai jėgų
Ir lėšų atlikti visus užsimo
tus darbus.Dažniausiu atve
ju, gi, rezoliucijų dalis bai
giasi fiasco, užmirštant vi
sus įsipareigojimus, planus ,
norus Ir lūkesčius.Tuoj pat
galvojama apie vis naujas
rezoliucijas, pasitenkinant
ne jų vykdymu, bet tik žodi
niu sudėstymu.Visoje bend
rojoje ve įkloję tam skiriama
nemažai laiko, pastangų Ir
energijos.

Užtat Ir bandoma kalbėti
apie naująjį etapą lietu v Iš koje veikloje-berezolluclnę
bendrąją veiklą. Atsieit, negalšlntl brangaus laiko,ne
paskęsti
rezoliucinėse
smulkme nose,bet visą ryžtą
talentus Ir darbą angažuoti
įveikiamų planų Ir darbų
vykdymui, aktyviam įgyven
dinimui. Tų darbų Ir plačių
užsimojimų pilna, Ir tam ne
reikalingos jokios
naujos
rezollucojos. Gi
surašytų
popierių krūvos te Ils įsi sau
ramiai archyvuose ar kai
kur lų ve Ik ėjų stale tuose.
Našiam darbui Ir tokiai
pačiai veikiat Išeivijos tau
tai tikrai nereikia tuščiavi
durių rezoliucijų, tegul jos
būtų surašytos turint pačias
geriausias Intencijas. Te koncentruojasi mūsų visų
mintys, pastangos Ir lėšos
vykdymui darbų,kurie tikrai
negali laukti rytdienos. Visa
nelemtls tik tame, kad gau
sėjant
darbams,
mažėja
skaičius dirbti Ir įsipareigo
ti norinčių tautiečių.
Al. Glmantas

LAIŠKAS

tybės, negalėjo teisti pralai
mėjusių valstybių vyrlausyb ės nar lų, nužudyt l, pakart l,
kalėjlman sodinti Ir pan.
Niurnbergo tribunolą są
jungininką I/JAV, D Id. Britą nlja.SSSR Ir Prancūzija/ par
tys suorganizavo, nugalėtojų
valios principu, neprisilai
kant (kl šiol veikusių tarptaut (nlų įstatymų. Ats fe It,
pasielgta prieš tarptautinius
Įstatymus.
Sąjungininkai tribunole nu
baudė 22didžiuosius nacius ,
III-jo Reicho Hitlerio nacio
nalsocialistų partijos Ir vy

AMERIKOS

•
toliau dirbo priešvalstybinį
Atrado naują "deimančiuką" darbą. Buvo Ištremtas į A"Laisvės" nr. 28, Ieva MI- lytų Ir Klaipėdą. Po 1927 m .
zarlenė su dideliu džiaugs sukilimo, kai jam čia tikrai
mu praneša, kad okup.Lie pas įdarė • karšta, Maskvos
tuvoje esanti Išleista nauja "leidimu" Išvyko į Berlyną,
knyga, pavadinta "Siunčiu kur organizavo lietuvius ko
naujus adresus". Knygą pa munistus pabėgėlius, Berly
rašiusi draugė Elena Pušl- ne, Karaliaučiuje Ir Tilžė
nfenė apie savo jau mirusio je leido slaptą komunistinę
vyro Broniaus Leono-PušI- spaudą,kurią bruko per.sie
nlo veiklą "buržuazinėje" ną į Lletuvą/talgl, naujų lai
Lietuvoje,kuris vedęs "kovą kų "knygnešys"/. '. Kai vo
prieš neteisybę,prieš bur - kiečiams jo komunistinė
žuazlją".
veikla pakyrėjo, 1929 m. jį
Kadangi mums toks "vei visai Ištrėmė Iš Rytprūsių.
kėjas" nelaba l ž luomas, at^ - Nuo 1931 m.pastoviai gyve slvertę "Mažąją Lietuvišką no Maskvoje. Bolševikams
ją Tarybinę Enciklopediją" okupavus Lietuvą, Pušinis,
randame,kad tai būta nema kaip nepamainomas "spe
žo "tūzo". Gimęs Palnyčlo- cialistas", buvo grąžintas į
je,Marijampolės aps., 1888 Lietuvą Ir 1941 m. paskirtas
m., jau prisidėjo 1905 m. "Žemės Ūkio liaudies komi
prie tada vesto sukilimo saru". Karui prasidėjus,pa
prieš caro valdžią. Tarnau bėgo su visais bolševikais, o
damas caro kariuomenėje vėliau kartu su jais grįžo.
1915-18 m., jau prisidėjęs Nuo 1948 m. Iki 1957 m. buvo
prie M.Frunzės "revoliuci "religinių kultų reikalu įga
nio kareivių Ir valstiečių ju liotinis prie LTSR mlnlstedėjimo". Užsikrėtęs raudo rlų tarybos’,' taigi "atstova
nomis Idėjomis 1918 m.Rau- vo" lietuvių tikybinius rei
denlo valse., Marijampolės kalus. O kur tas "atstovavi
aps., vieton stojus dirbti mas" nuvedė, gražiai paro
atstatytos Lietuvos neprl- do dabar leidžiama Lietuvos
klaus o myb ės labu I, s te Igė Bažnytinė Kronika.
įvairius bolševikinius rate
•
lius, kurių tikslas buvo lyg
tam kirminui, pagraužti ne Begln’as patyrė lietuvių
vaišingumą
priklausomybę. Nuo 1919 m .
Prieš
trumpą laiką su
priklausė komunistų partijai
Ir dirbo partinį darbą tai oficialiu vizitu Amerikoje
Marijampolėje, tai Kaune , lankėsi neseniai Išrinktas
tai Kėdainiuose. 1921 m.už Izraelio mln.plrm-kas Me
komunistinę ve tklą buvo nu nahem Begln’as. Svečiavosi
teistas 8 metus kalėti,bet Ir New Yorke, kur ta proga
pritaikius amnestiją, 1923 m. vietos laikraštininkai smul apklausInėjo jį Ir jo
buvopaleIstas Ir Ištremtas į klal
Šiaulius. Kalėjimo bausmės žmoną Al Ižą.
šio užkietėjėlio nepalaužėl
Menahem Wolfovlc Begin,
1924 m., slaptai perėjęs Sle$ gimęs, rodos, rytinėje Len.-/
ną, atsidūrė Maskvoje, kur k įjoję, dabar priskirtoje prie
"atstovavo" Lietuvos prof- Sovietų Sąjungos,ką tik buvo
sąjungos III
Proflnterno vedęs, kai Hitlerio armijos
kongrese
Ir
panašiame 1939 m. Iš vakarų, o Stalino
MOPR’o kongrese. Kad su- Iš rytų ėmė "vaduoti" Len
kia Idlntų/ Lietuvos policiją, klją nuo jos nepr(klausomypas (vadino Pranu PušIntu.Šį bės. Sumuštos Lenkijos arslapyvardį Ir pasiliko vi- mljos likučiai, neturėdami
stems laikams. 1924 m. vėl kitos Išeities, užplūdo VUslaptal grįžo į Šiaulius Ir niaus kraštą Ir per sieną

Lletuvoac Estradinė dainininkė. Žiuo metu gyvenanti V. Vokietijoje VIOLETA
RAKAUSKAITĖ . ėį rudenį lankysis ifiame kontinente ir duos eile koncertų.
Spalio 22 d. ji dainuos Sporto Klubo ‘•Vytis” metiniame parengime Anapilyje
— Mississauga, Ont.Jos atvykimu rūpinasi Pasaulio Jaunimo Sgjunga.

laimėjusi karą valstybė-ės
gali teisti nubausti pralai
mėjusios karą valstybės vyr lausybę.
Bradley F. Smith knygos
Reaching Judgement At Nueriausybės narius už nacių renberg recenzente M. Mac
kriminalus, "Nacis crimes", Mlllan/Istorijos profesorė/,
įvykdytus Hitlerio valdymo darydama Išvadas Toronto
metu/ 1933-1945/ Iki reicho Star dienraštyje /12.H.77/
žlugimo,karo pralaimėjimo. rašo:
" That the Allies had no
Niurnbergo tribunolas ne apkaltino visos vok Iečių tau right to judge the Nazis be
tos Ir atskirų eilinių nacių cause they had committed
partijos narių, kurie vykdė similar crimes as,for e vadų įsakymus. Suėmė tik 22 ample, bombing Dresden or
Hiroshima. Is he /Smith/
vadus.
Labai.maža buvo atsitiki saying that one wickedness ,
mų sekant tarptautinę teisę, cancels out another? ...
kad būtų pateisintas Niurn
/Sąjungininkai
neturėjo
bergo teismo sprendimas. teisės teisti nacių, kadangi
Tai sąjungininkų sukurtas sąjungininkai darė panašius
ats It Ik Imas-precedentas ,kad nūs įkaitimus, pav. bombar -

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai
AR NIURGERGO TRIBINOLAS
IR JO SPRENDIMAI YRA
TEISĖTI ?
Teisėjas Bradley F.Smith
Nlurnbergotrlbunolo byloje ,
teisiant III-jo Reicho Vokie
tijos suvereninės valstybės
buv. vyriausybės narius,pa
rašė knygą Reaching Judge
ment At Nuerenberg/Ieš
kant teisingo teismo spren dlmo Niurėriberge/.
Nturnbego tribunolas yra
naujas precedentas jurisdik
cijoje. Pagal ankščiau vėlkuslus tarptautinius įstaty
mus, karą laimėjusios vals-_
2 r s I.

iŠ
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Menahem Begin

ve r ž ės l į
nepr (klaus omą
Lietuvą,kur jie,nors Lenki
ja buvo skaitoma priešu, bu
vo įsileisti, nuginkluoti Ir
Internuoti. Kartu per sieną
perėjo Ir nemažas skaičius
civilių Lenkijos gyentojų ,
ypač žydų. Jų tarpe Ir abu
Beglnal, kurie patyrė Lietu
vos svetingumą. Tačiau,tas
svetingumas greit pasibai
gė, kai pačią Lietuvą 1940 m
birželio 15 d. okupavo Sovietų
Sąjunga. Ir pats Begln’as
1941 m. pradžioje sovietų
buvo suimtas Ir Išgabentas į
Sibiro darbo stovyklas, Iš
kur jį sovietai paleido tik
1942 m. Jo žmonai Allzal
pasisekė Išvengti sovietinio
Išvežimo Ir ji aplinkiniais
keliais atsidūrė Palestinoje,
kurion atvyko Ir Iš Sibiro
paleistas jos vyras.Supran tarna, kad Begln’as,patyręs
sovietinį Sibiro "svetingu mą", dabar yra griežtas anttkomuntetas. Įdomu,ar jis
nors vienu geru žodeliu at
simena Lietuvą, parodžiusią
jam ir kitiems žydams tokį
svetingumą Ir vaišingumą?

Apie "karo nusikaltėlius" £
Prieš kelias savaites Wa~
shlngtone buvo susirinkęs
atstovų rūmų pakomitetis,
tirti Amerikoje apskųstus
"nacių bendradarbius Ir ka r o nūs (kaltelius", kurio pir
mininkas Joshua EUberg nu- .
s įskundė, kad jo vadovauja- ‘
mas pakomitetis Ir Imigra
cijos Ir Natūralizacijos įs -•£
taiga mažai ką tepadarė tuo T
reikalu. Ji tik peržiūrėjo 15$££
tokių apskųstųjų bylas,tarp...
kitų rasdama, kad lietuvis “
Bronius Kaminskas, rastas
protiniai
nepajėgus , stoti.
prieš teismą, todėl jo byla
atidedama mažiausiai Iki šių £
metų galo. Kas tie kiti aps- .
kųstlejl- spauda nerašė.
Anot E Ubergo pranešimo , .
kai 1949- 1950 pajudėjo Is
Vokietijos į Ameriką naujų
jų emigrantų banga, Imigra
cijos karininkai menkai te- ,
skrynlngavo norinčius
čia
atvykti dalinai
" dėl įsi
vaizduotos komunizmo bal-' "
mės",todėl esą čia prasls r./
kverbę , Ir nepageidaujamo
elemento. Įsidėmėtina, kad,^
tas pats Joshua Ellbergas
praeitais metais važinėjo po
Sovietų Sąjungą, ieškodamas
ten įt įrodymų prieš tokius,,
"nusikaltėlius".Žinoma, so vietai tok lų įrodymų pažade-t,
jo net vežimais patiekti. O
tuo tarpu,kai šiemet kovo SĮ^
d. atstovų rūmuose buvo mi
nima Lietuvos nepriklauso
mybė, tarp kitų pasakė pra - v
kalbą Ir Joshua E Ubergas ,. '
reikalaudamas Lietuvai lalsvės.Ar nebūtų geriau buvę
je I garbus te atstovas, ka L
lankėsi Maskvoje, tą būtų ,
tiesiog į akte
pareiškęs
Maskvos ponams...
A. Beržinis

davo Dresdeną ,Htroshlmą .
Glntaro Karoso atsilankymą',:
Ar Smith nori pasakyti,kad ir supažindinimu su jau ĮS^
t tik vieni jų buvo nusikaltę?" teigta
organizacija įval-'f
Ats fe lt, v fe nos pus ės nūs (kalr lems lietuviškiems
me
tlmas anuliuoja kitos?
niškiems darbams platinti.
Yra tiesos tame pas aky - Jie '"stengiasi apimti ne tik
me. Naciai turėjo KZ-us , lietuvius,bet latvius Ir estus.
žudė degino nekaltus žmones P irk ėja Is būtų v te ų tautyb lų
įvairių tautų. Gi SSSR
vy žmonės. Taip būtų garsina
riausybės atstovai, dar 1945 mas pabalt le č lų kultūr In te Ir b
m. sėdėjo sau Niurnbergo
politinis reikalas.
teisme ,kalp apkaltint ojai, o
f»v
jų valstybė vykdė toliau tuos
Visi audėjai, drožėjai,
pačius
nusikaltimus, kaip metalo ornamentikos dir
naciai. Net pačioje Vokieti bėjai, plokštelių, platesnės
joje šaudė savo tautiečius , apimties filmų gamintojai , •
pakl luvus lūs į belą Is vę, ka- keramlstal, gaminantieji lfr’
zokuSjIr vežė į Sibiro KZ-us smulkesnius
Išdlrblnlusužimtų Europos valstybių pi llet. kakalaralščlus, lėles,'
liečius.
juostas, raktams la Ik Iki lūs ,
Niurnbergo tIrbunolas yra ženklelius automobiliams ,
sąjungininkų sukurtas, pada - ant dviračių Ir laivų, plakarytas
precedentas. Karą tus, atvirukus, anglų kalba,
pralaimėjusi valstybė gali gerų lietuviškos ar pabaltlebūti patraukta teisman,kaip tlškos minties
brošiūrų
karo nusikaltėlė.
spausdlntojal Ir kt. prašomi
JAV Ir sąjungininkai pra siųsti apie savo žinias:
laimėjo Vietname karą. Už
Baltic Enterprises, P.O .
bombardavimą Ir kt.šaudy Bo 8241’Boston, Mass 02114 *
mus, napalm bombų naudoji USA.
mą Ir kt. žudymus, Š. V let Š. m. lapkr Ič lo mėn. Balt lc
namas, Kinija, SSSR Ir kt.
valstybės tuo pat principu Enterprises yra pažadėję .
remiantis, gali Ir turi teisę leisti spalvotą 24 psl.katasuruošti teismą-Hanoi trl- logą su garsinamais minėtų
sričių menininkų kūrybos
bunolą...
Ateitis parodys,kas ką Ir pavyzdžiais. Bandykite pa
kada dar teis, nes nužemin kliūti į tą, masiniai spausdi
tieji, pavergtieji kada nors namą spalvotą katalogą. Parvienio katalogo nr-Io kalną ,
sukyla Ir Išsilaisvina.
Kas liečia lietuvius Ir žy $1.Organizatoriai yra jauni ,
dus Ir kilusią kovą nėr laik
veiklūs,
žlnomllIetuvIakGln- .
raščius
galima pastebė
taras Karosas,Rimas Mano
ti štai ką:
jei Niurnbergo tribunolas ma It te, Mykolas D rungą ,
ne apkaltino vokiečių tautos Norbertas Lingeraltte,Pet - .
už nacių vadųkrlmlnalus,tal ras Sandanavlčlus. Visi velk- .,
kokiu pagrindu buv.Lietuvos lūs lietuviškoje veikloje.
Sumanymas labai remti*- {
piliečiai žydai mėgina ap
kaltinti visą lietuvių tautą už nas. Našiai, organizuotai
žydų geto naikinimus, ku - veikiant galima būtų pasiekti,
r tuos įvykdė naciai vokiečiai. labai plataus mastelio. Vis l
Kur logika?
J.Kelmas siųskite reikalingus adresus; •
Paraginkite latvius, estus ,
•
amerikiečių, anglų,kanadfe - ,
TALKINKIME lietuviu liaudies
člų biznierius.
kūrybai paplisti pasaulyje
Kęstutis Gardinas
Buvau maloniai nustebin
Los Angeles, Cal. 1
tas jauno, veiklaus lietuvio
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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XI-n mokytojų ir jaunimo
studijų savaitė
Dainavoje prie Detroito,
kas vasarą mūsų Išeivijos
lietuviai ruošia įvairių susi
telkimų, suvažiavimų, konfe
rencijų, kursų ar stovyklų .
Lietuviai mokytojai ir jauni
mas šiemet nuo rugplūčlo 14
Iki 21 dienos turėjo čia jau
vienuoliktą studijų savaitę.
Dabar daug kas sako, kad
lietuviškoje veikloje mūsų
gretos Ir entuziazmas turi
tendencijos mažėti. Tūčtau,
kai pasižiūrėjau į šiųmeti
nius studijų dalyvius,kurių
jau pirmąją dieną buvo Iki
150, pagalvojau, kad peslmlzman kristi dar per anks
ti. Ir mokytojų tarpe nesun
kiai dar gali įžvelgti pasto
vumo Ir pare Iglrigumo žymių.
Šią nuomonę sutvirtina Ir
jau vienuoliktą kartą į stu dljų savaites atvykę mokyto
jai: Bronius Krokys, šieme
tinis vyriausias vadovas, Iš
Rochester’lo, Juozas Masl
llonls Ir Juozas Plačas Iš
Chlcagos, bei vienas kitas
mokytojas Iš Kanados. « Kad
mokytojų studijos yra popu
liarios Ir dažną mokytoją
domina rodo tai,kad šiemet
būta mokytojų Ir tolimųjų
vietovių: Iš Montreallo H.
Nagys, S. Ališauskienė Ir
gausi p.p.Adamonlų šeima,
Iš New Yorko judrieji p.p.
Kregždžlal , Iš New Jersey
Švietimo Tarybos Inspekto
rius Masionis su žmona, Iš
Bostono O. [vašklenė Ir kt.
Mokytojų Studijų Savaites
ruošia Amerikos Ir Kanados
B-nlų Švietimo Vyr. Organai
bet didžiausią naštą čia vel
ka Amerikos Liet. B-ės
Švietimo Taryba. Dabartinis
p-kas Bronius Juodelis ati
daromam posėdy džiaugėsi
XI studijų savaitės dalyvių
neišsenkamu ryžtu žengti
mūsų Išeivijos Ir lietuvybės
ugdymo keliu, įtraukiant mū
sų jaunimą Ir mokyklinio
amžiaus mūsų prieauglį į
lletuvlšką-bendruomenlnį gy
venimą. Visuose studijų sa valtės svarstymuose akty vlal dalyvavo Ir abu buvę
Švietimo Tarybos pirminiu kai Jonas Kavaliūnas Ir Sta
sys Rudys.
Kad lietuvių mokytojų dar
bas Ir ryžtas sutinka nema
ža kliūčių, kad mūsų mokyk -

L.Eimantas
los nevlsada turi gražių saulėtų dienų, reikia sutikti,
bet taip.pat reikia prlšažlntl
kad mūsų mokyklos visgi
ugdo mūsų ateities darbinin
kus Ir tatai dar patvirtina ,
k;ad Ir šis gausus jaunimo
dalyvavimas studijose. Bū
dinga, kad jaunimas čia sus
krido savanoriškam darbui .
Lietuvių kalbos kursus In
tensyviai lankė Ir pažymėji
mus gavo 26 jaunuolės-lal, o
j le ms daug pad ėj o mokyt. J.
Maslllonls Ir V. Augulytė.
Tautinių šoklų kursus baigė
net 32 jaunuoliai, vadovauja
mi J. Matulaitienės Ir O.
I Vaškienės. Gyvas susido
mėjimas buvo Ir mūsų tautodalle. Medžio drožinėjimo
pamokas lankė 1O jaunių, va
dovaujami dali V. Veselkos,oi
juostų audimo Ir siuvinėjimo
mokėsi 9, vadovaujami Juozo
Jas tūno. Nemaža darbščių
studijų savaitės pareigūnų

buvo Iš jaunimo, kaip tai
mergaičių vadovė Jūratė
Krlokytė, maudyklių saugas
A. Kazlauskas, muzikos Ir
dainų vadovas Rimas Kaspu
tis, vakarinių programų va
dovės L. Bradūnaltė Ir J .
Krokytė. Bendrai paėmus ,
studijų savaitėje buvo ryški
jaunimo dauguma.
Įžanginę studijų paskaitą
apie lituanistines mokyklas
skaitė Švietimo Tarybos
p Ii—kas Br. Juodei Is.
ŠIU3 metu didelio sus Irūplnlmo kelia mokinių skai
čiaus mažėjimas. Geriau
sias mūsų mokyklų lanky
mas buvęs Išeivijoj- Vokle tljoje. VėlIau-JAV-se mūsų
mokyklų lankymas gaus lau
slas bene buvęs 1968-69 m .
Po to prasidėjęs mokinių
mažėjimas Ir dabar tas ma
žėjimas siekia net 21%. Per
paskutinius trejetą metų
mokinių mažėjimo procentas

I /
j*_ *

W OTERUTIMAL FOLK FAIR SOCH
oj
St. Petersburg’o Lietuvių Klubo tautinių šokių grupė.sj pavasarį per International Fair tautybių pasirodymą.
Grupei vadovauja Angele Kamiene.
Nuotrauka Jurgio Aušroto.

bene pastovus,būtent 5% kasCARISTINES IR KOMUNISTINES RUSIJOS PALYGINIMAS
met. Surinktą statistiką patlekdamas, prelegentas nu
Pradėkime nuo viršūnės Prieš davo Stalinas. Tapęs generalisimu,
rodė, kad dabar mūsų mo 1917 m. revoliuciją caras buvo iis dėvėjė baltą švarką ir juodas
kyklose jau dirba 15% moky absi.liutus Rusijos valdytojas, au kelnes lygjai taip, kaip caras.
Prieš 50G metų Jonas Didysis,
tojų Iš mūsų jauniausios kar tokratas. Jis valdė kraštą padeda
Maskvos
kunigaikštis, samdė ita
tos,© tatai juk rodo, kad daž mas tninisterių, kurie tik jam vie lus architektus, kad pastatytų dvi
niausiai šie jauni mokytojai nam t>uvo atsakingi. Dabar Rusi didžiausias Kremliaus katedras,
ją vai. o politbiūras ir komunistų
savo laiku yra buvę mūsųll- partijos sekretorius, padedamas Kremliaus murus ir bokštus. KruštuanIštintų mokyklų mokiniai ministrių. Stalino laikais ministe čiovas husamdė italų automobi
kuriems mokyklapadarėtlek ,rial arbįt komisarai buvo nereikš- lių bendrovę Fiat, kad pastatytų
įtakos, kad jie pasiryžo ne- mingas dalykas, nes viską nuspręs- Sovietams automobilių jmonę
prie Volgos maždaug 700 km j
sIškirti su lietuvišku švieti
pietryčius nuo Maskvos. Italai jmu, o jį jau tęsti mokytojų
rūonę
pastatė, o Kruščiovas tą
lltuanIštinto švietimo Ir auk
rolėje. Reikia manyti, kad
miestą
pavadino
mirusio italų ko
atsižvelgiant į šiuolaikines lėjimo reikalais turi suge munistų lyderio Togliatti vardu.
sąlygas, jie bandys sustip bėjimo Ir net pareigos pasi
Norėdamas turėti gerą priėjimą
rinti mokinių motyvacijas , sakyti Ir net spręsti klek - prie Baltijos jūros, Petras Didysis
- . Paskutiniu
u pelkėse ir miškuose pastatė Petkodėl reIklalankyti lituanis vienas Iš mūsų.
laiku
net
mūsų
Išeivijos
rapilj dabar vadinamą Leningratinę mokyklą.
spaudoje
mokytojams
duodadu.
Norėdamas Leningradui gerą
Mokinių mažėjimo proble
ma
visokių
nurodymų,
daroužnugarį
ir užtikrinti susisiekimą
mos buvo svarstytos Ir kitą .
ma
užmetimų
bei
siūloma
su
M
u
rmasko
uostu, Stalinas atėdleną.Svarstybose Išryškėjo,
mė
iš
Suomijos
Kareliją, oJos gy
kad dabar Išeivijoje velk vl- reformų. Dažnai tų nurody ventojus apgyvendino už Lado
• sur vyraujanti nuomonė, jog mų ar užmetimų mintys bū gos ežero ir prie aukštutinės Vol
na, atrodo, nepilnai Išmąsty gos. Petras Didysis samdė vokie
tos Ir todėl nepriduoda rel- čius, švedus ir olandus amatinin
klamo dėmesio lituanisti kus, kad mokytų rusų amatų ir
Naloks radio stotln pristatė
pradėtų šiokią tokią pramonę. Da
savo SD vyrus aprengtus len- niam švietimui Ir dėmesį bar Brežnevas ir Kosyginas samdo
-į kų ’ kar Ine un If or ma Ir, už mokyklų lankymui tik maži Vakarų Europos'' Bendrovės, kacf
pusvalandžio jam atvežė be na.
statytų Sovietams visokias įmo
Toliau svarstybose bandy nes. Norėdamas pagerinti žemės
mirštantį kacetlnlnką— len
ką. Nelaimingojo visas vei ta Išryškinti kai kurios prie ūkj, Kotryna Didžioji kvietė vo
įtakos į kiečius ūkininkus j Rusiją ir ap
das buvo kruvinas Ir jis vos žastys, turinčios
mokinių mažėjimą. Štai keli gyvendino juos, prie Volgos. Da-.
alsavo. Jį prinešė prie įėji
bar Sovietų valdovai steigia že
nepaneigiami faktoriai:
mo į radio stotį Ir čia nume
1/ Amerikos žemyne Ir ki mės ūkio mokyklas ir savinasi Va
tė ant žemės. Nauloks įsakė
tur, šeimose mąžta vatkųgl- karų Europos ir JAV žemės ūkio
pradėti puolimą. Tuojau še
techniką.
mlmas.
Bijodami svetimųjų jtakos, ca
ši "lenkai” užėmė radio sto
2/ Neigiamos įtakos mūsų rai buvo jvedę laikraščių ir knygų
tį Ir "lenkas "agitator lūs pri
mokykloms daro gyvenamojo cenzūrą. Taip, pavyzdžiui, caras
ėjo prie mikrofono Ir pradėr
krašto mokyklos,kurias mū Nikalojus I cenzūruodavo garsio
jo prieš vokiečius kalbą. Len
kams jis liepė žudyti visus sų valkai juk lanko 5 die jo Rusijos poeto Puškino eilėraš
čius. Grafas Lew Tolstojus, bijo
vokiečius. Jo kalba buvo pa nas į savaitę,
3/ Nemaža dalimi kalti Ir damas, kad jo veikalus nepraleis
lydima pistoleto šūviais,kad
cenzūra, kai kuriuos savo raštus
Kanados lietuviu mokyklą mokytojai prie mokytojų kryžiaus Dainavoje.
tuo sudarius tikrą radio sto tėvai Ir todėl, kad nepakan - išgabeno j užsienį ir ten juos at
Nuotrauka V. Šalčiuno.
ties užpuolimo iliuziją. Po karnai patys domisi mokyk - spausdino. Taip elgiasi ir dabar
1O minučių visa operacija bu lomls Ir nevlsada skatina kai kurie Sovietų rašytojai, pavyz
vo baigta, Hitleris gavo jam savo valkus mokyklą lankyti džiui Solženytsenas. Garsusis Rusijos rašytojas Dostojewski buvo
re IkalIngą — Lenkijai užpul- b? mokytis.
užduotį — atakuoti vokiečių 11 pretekstą.
ištremtas j j Sibirą,
Sibirą.Nesilaikančius
Nesilaikančius
4/Šiais laikais Ir aukš-ištremtas
radio stotį Glelvltce.
komunistų
partijos
linijos, ir SoŽinoma, adm.Kanarls nle- tesnlų skyrių mokiniai netu... "Tamsta pas trinks l pa kada nebūtų sutikęs tokį lnce-rl reikiamos motyvacijos , vietai tremia savo rašytojus j SiKalpas Uogintus
tikimus SD bendradarbius — nlzavlmą suvaidinti, tai tvlr- kodėl reikia lankyti mokyklą, b'.^- lšn?eta Ju°s 'Rytojų drauivu
_
j
j
gijos arba uždaro j bepročių nasako Mileris Nalokul, apreng nudvmų buvdiuuui,
(Tąsa iŠ praeito numerio)
pirmuosius šūvius. Vien tik site juos lenkų karine unifor tlna visi jo buvę valdiniai Ir net ta musų mokykla yra ne mus
mus. Taip
Taip elqėsi
elgėsi jr
ir caru
carų pareigū
pareigu-. '
bendradarbiai.
Ir
karo
žval

karjerlnė,bet
Idealistinė.
n
ai.
Devynioliktame
šimtmetyje
Hitleris projektavo Išpro deklarac įjos neužtenka: —re F- ma ir paskirtu laiku atakuo
Užbaigai, visas svarstybų žymus mokslininkas ir filosofas
vokuoti karą su Lenkija, tiks kla gauti neužginčijamų ;
site mūsų radio stotį. Išbu gas turėjo savo tradicijas Ir
principus, juo labiau — bu mintis susumavus, prie!- Petras, Tšaidajew buvo oficialiai
liau pasakius — užpulti Len vaizdžių įrodymų. Visą šitą site joje 5—10 minučių, ly
vęs kontradmirolas Ir aris ta prie maždaug tokių išva- paskelbtas bepročiu už straipsnį,
kiją Iš pasalų. Jis žinojo, kad organizuoti privalą IT amsta. giai tiek, kad mūsų žmogus
kuriame jis rašė, kad rusai yra
tokratas.
Kalbama, kad Ka- dų:
adm.Kanarls tokios provoka Kada jau turėsime faktlnus galėtų lenkų kalba per radio
a/
Reikia
daugiau
realumo
’2
Q^^b^pa^engti
cijos nesutiks vykdyti, todėl įrodymus, tada Goebelsas pasakyti prieš vokiečius nu narls sužinojęs visą tą Ges
pirmyn
mokydamiesi
iš Vakarų
mūsų mokyklose. Jaunasis
tapo suvaidintą "lenkų už
šiuo reikalu susitarė su Hel- pasistengs visą tai patelkti kreiptą kalbą"...
Europos ir priimdami katalikų
puolimo" dramą, pasipikti Arvydas ŽYGAS pastebėjo -, tikėjimą.
drlchu. Kaip dabar Iš Gesta užsienio spaudos atstovams
Mileris operaciją tęsė: — nęs pasakęs: "Ir ko kito Iš kad paskutiniais laikais su
po ir SD archyvų jau aišku, — -korespondentams. Tam
Petras Didysis įvedė laikraščių
šitoji operacija buvo sutarta tikslui turime Išprovokuoti "Čia, Opolne, kalėjime sėdi kiaulių buvo gal Ima laukti".?. mažėjo domėjimasis lletuvy- cenzūrą, slaptą policiją ir padali
Kada 1944 metais vasarą be- Todėl mąžta dėmesys Ir no valdininkus j 14 kategorijų.
kacetlnInkai. Mes juos stal
vadinti "Mėsos Konservai". pasienio Incendentų Ir tuo
Tos tradicijos laikosi ir Sovietai.
adm.Kanarls
gestapo agen- mokyklai,
... 1939 m. vieną rugplū sukurti aiškų lenkų agresi giai panaudosime, kad tik
Ne tik valstybės ar partijos parei
člo naktį, vienas gestapinin jos vaizdą, —faktinį, daikti riau, patikimiau incenlzuotl tų,kaip vienas suokalbio prieš b/ Lituanistinės Mokyklos gūnai, bet ir mokslininkai yra
Hitlerį Inspiratorių Ir orga lankymas priklauso nuo tau suskirstyti į kategorijas.Aukščiau
kas pavarde Na toks, buvo Iš nį įrodymą. Tamstos užduo mūsų radio stoties užpuoli
šauktas pas He Idrichą, kuris tis — tokį Incendentą suorga mą. Kalinius apvilks lenkų nizatorių buvo areštuotas, tinės sąmonės šeimoje.
sią vietą užima mokslo akademi
c/ Mokytojas K.Mileris Iš jos nariai, paskui eina institutų
tuojau ėmėsi uoliai vykdyti nizuoti Gleltce, prie mūsų karine uniforma, nužudys Ir jis neginčijo nei savo daly
Fiurerio jam pavestą darbą. radio stoties. Šią operaciją jų lavonus Išmes arti tos ra- vavimo suokalbyje, nei slė Hamiltono pas tūlė, kad vieto direktoriai, pilni profesoriai, sky
. . ."Fiureris nusprendėkar- atlikti pavesta Mileriui, o dljos stoties. Po to,mūsų ki pė savo neapykantos bepro vėse reikėtų komisijos ar rių vadovai, laboratorijų vedėjai,
čiui fiureriui Ir nelšdavėnė- kito organo,kuris patyrinėtų, daktarai, universitetą baigę tyri
tą ant visados baigti su Dan tamsta privalai padėti. Su no operatoriai Ir fotografai
cigo klausimu Ir pamokyti pratai ? Linkiu sėkmės .’L .. visą tą"užpuollmo"sceną nu- vfeno, kurto kito suokalbi - kodėl kai kurios mūsų šel - nėtojai ir t.t. Net sportininkai
nlnko — nepasakė nė vienos mos Iš viso neleidžia savo turi savo kategorijas: Nusipelnęs
fografuos Ir tada turėsime
lenkiją —tarė Heldrlchas....
sporto meisteris, sporto mejisteris
suokalbio dalyvių pavardės. valkų Į lituanistines mokyk - tarptautinės klasės, sporto meis
Karo pradžios diena jau pa
Dieną, kai Na toks nuvyko ką užsienio spaudos kores
Asmeniniu Hitlerio įsaky las. į
skirta. Viskas paruosta. Rei ant lenkų sienos Opolnb,Mi pondentams parodyti".
teris A klasės, sporto.meisteris B
d/ Valkai Iš tėvų turėtų klasės ir taip toliau.
mu, admirolas WUhelmas
kia tik preteksto Ir... karo. leris operaclją"Mėsos Kon
Rugplūčlo 31 d. J.1 vai. , Na- Kanaris buvo pakartas ant susUauktl mažiau pataikavi
Carai nusipelnusiems valdiniams
Pradėti karą, turėtume turė servai" jau buvo pradėjęs Ir
duodavo titulus, ordinus, dvarus
ti kokį nors pretekstą Ir Va savo padėjėjus Instruktavo. lok’ą Iššaukė prie telefono.— plonos royallo stygos — no mo.
e/ Mokytojai, grįžę Iš šių ir privilegijas. Sovietai elgiasi pa"Operacija "Mėsos Konser
rėdamas Hitleris pratęsti jo
karams parodyti, jog mes bu Vienas jų privalėjęs vado studljų,turėtų
visada galvo- na^,a*- Aukšti komunistų partijos
vome priversti prieš Lenki vautt vokiečių užpuolimui vai" prasidės rytoj 5 vai.ry prieš mirtinas kančias. Tai
vasar
je
tokį
klausimą,
"Ari leidi pareigūnai
Pare!gūnai gauna ordinus, vasarviena Iš daugelio Hitlerio
ją karluautl Mes privalome Pltcene, kitas — užpulti vo to. Paskambink Mileriui Ir
namius, automobilius su šoferiais
savo valkus įlltuanlstlnę mo- jir maisto,
• ' buto, atostogų gydymo
.'
keršto aukų.
Ir visam pasauliui Išgarsiu - kiečių muitinę Gechllntene , gauk vieną "konservą"—ka

mokyklą?
"
/iš
vokiečių
šaltinių/.
cetlnlnką".
Vėlų
vakarą
tl, kad lenkai Į mus paleido o Naloks gavo "‘svarbiausią
si ir kitas privilegijas.
3
1977.IX.7
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Admirolas Kanaris
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Kazys SAJA

K L U M P ĖS

FRAGMENTAS E KNYGOS

Vieną vasaros dieną dėdė su talka plovė šieną, teta ,
namie pasUtkusl, šėrė kiaules, virė pietus, o aš pūdy me ganiau Žalmargę. Bepigu ganyti kur nors prie miš ko, kur galima, draugų pasikvietus, slapukais pažaisti ,
ugnį susikurti, o ola - jau nuralšlotas, plikas lyg būgnas
dirvonas, Aplinkui nei krūmelio, nei uogelės nerasi.
v Kurį laiką atsigulęs ant kauburio, žiūrėjau į dangų.
Debesuota šiandien - Žalmargė, tur būt, negyliuos, • Ir
man reikės Iki pietų ganyti. O po pietų- Ir vėl.
Debe
sys keisti tokie- slenka vienas ant kito lipdami, grūda mlesl, lyg Išalkus los juodmargės prie kopūstlapių šūs ties. Tiktai piemens niekur nesimato. Štai Išlindo Ir jis,
toks senas, apšepęs, su didele galva IrMlga barzda.T Ik rlauslal skerdžius... Paskui viskas susiliejo: atsirado
lyg laivas su burėmis, "skerdžiui" nutrūko lazda, Ir jis
pas įdarė panašus į Dauktlnį, kuris padeda šiandien dėdei
šienauti.
Visko galima prigalvoti, žiūrint į plaukiančius debe
sis, bet Ir tai Ilgainiui nusibosta.
-Piemenys, vagys,
Kame jūsų avys ?’. staiga uždainavau, manydamas prisišaukti kaimynų Vy tuką.
- Avys po pievas,
Piemenys po levas...
Šaukiau Iš viso vieko, bet vist lėk niekas neatsiliepė.
Nors splaudyk Ir gaudyk Iš nuobodumo. Pagriovyje
pa
mačiau didelį žalsvą žiogą. Vargais negalais nutvėriau jį
Ir prltūpdęs ant delno, sušukau:
-Žioge, žioge, duok
deguto’. Jei neduosi, galvą suk
siu’.
O žiogas supukęs kad gnybs man įpirštą!. Cyptelėjau
Ir sviedžiau blaurybę į šalį.
Ir vėl’nebebuvo kas veikti. Iš mūsų trobos raudono
kamino ttkdabarpakllo dūmas. Pietūs dar negreitai.. .Kur
dabar benusįdaužti? Girdėjau,kad nuobodžiaujant labai IšIštįsta nosis. Paslčluplnėjau , - rodos, Iš tikrųjų didesnėTaip man bežlopllnėjant, rūgštynes beskabant,
ant
basos kojos užšoko maža, ruda varlytė. Vikriai ant jos
užmečiau kepurę Ir sugavęs Iš visų pustų apžlūrlnėjau .
Varlytė buvo mažesnė už pupą Ir šalta, tarsi Iš sniego Iš
lindusi.
"Vargšele, kur tu taip sušalai?" žgalvojau, Suspau
džiau ją saujoj Ir ėmiau pūsti kvapą. Bet varlytei šiluma,
matyt, nepatiko: ji kabarojosi, maloniai kutendama del ną šaltu snukučiu brovėsi pro tarpupirščius, stengėsi Iš
lįsti.
Paleidau ją žemėn Ir, smilgele varinėdamas, žiuri nedarnas, kaip ji straksi, draugiškai kalbinau:
- O kur bėgi ? Palauk, aš tave ganysiu, aš tau tvar
tą pastatysiu, pašersiu, pagirdysiu...
Žalmargė atsigulus ėmė atrajoti, o .aš, ramiai > be

žaisdamas, nepajutau, kaip Ir laikas praslinko...
Nusivaręs Žalmargę į dirvoną, Išleidau Iš
dėžutės
varlytę, JI, greitai liuoksėdama, pabėgo nuo manęs Ir par
slslėpė žolėje. O aš ją šiaudeliu Iškrapščlau, uždengiau
delnu ur žiūrėjau, kur ji suras plyšelį, kaip paspruks Iš
nelaisvės. Nelauktai varlytei atsitiko didžiausia nelaimė:
bestraksėdama ji leptelėjo tiesiai į kuolo duobę, kur ka
daise buvo pririšta Žalmargė. Pamatavau su smllga-vos
pasiekiau dugną. Vargšelės man labai pagailo. Mėginau
kasti rankomis, bet žemė buvo molėta Ir kieta ,tartumei
plyta. Kaip ją dabar Iš ten Iškrapštyti ? Pati ne Išlips, pardvės Iš bado...
Parinkau grumstelių Ir ėmiau juos mėtyti į skylę.Ma
niau,kad varlytė, užslrangydama ant jų,pamažu Išlips į
viršų. Atsargiai įleidau vieną grumsto gabalėlį,
palau
kiau - įmečiau kitą. Prisikišęs žiūriu - tamsu, nieko ne
matyti. Įmečiau dar kelis didesnius grumstelius,-varly
tės nesimato. Dar įmečiau...
Grumstelių pritrupinau daugiau, negu pusė duobės,p
varlutės ant jų nematyti. Ji vargšelė, nesuprato manęs Ir
tupėjo dugnelyje tol, kol aš ją palaidojau gyvą.
Nebežinodamas, ką bedaryti, pravirkau lyg apkultas
Ir pykdamas ant savęs, ašarojau Iki pat vakaro,kol Išgir
dau tetos šaukimą varytis namo.

KARKLŲ KATINĖLIAI

Iš:

RUDENS GĖRYBĖS
PUPT, NUKRITO OBUOLYS
NUO ŠAKOS PRINOKĘS.
RUDENĖLIS JUOKDARYS
POKŠTŲ MUS PAMOKYS.

KRIAUŠĖ VAISIU KUPINA,
LINKSTA PIEVON ŠAKOS.
"KAM KELI, KIEK NEGALI
RUDENĖLIS SAKO.

SLYVA STOVI IŠDIDI
SODE PRIE PAT TAKO.
RUDENĖLIS ŠTAI JAU ČIA
JOS ŠAKELES KRATO
SODE

VASARĖLĖ KĄ AUGINO
RUDENĖLIS PRINOKINO
ŠYPSOS SODE OBUOLIAI
PADAŽYTI RAUDONAI.

PRAŠOM SKINTI NUO ŠAKŲ
PRAGAUKIT, KAIP SKANU!

Birutė Vytlenė

PETELIŠKĖRUDENĮ
PASKUTINĖ PETELIŠKĖ
SKUBA , IRIAS PER MIGLAS.
ŠVELNUS IR LENGVI SPARNELIAI
KAIP TOLI JĄ BE NUNEŠ?

AR PASIEKS JI SAULĖS ŠALĮ,
KAS KELIONĖJ JĄ LYDĖS?
VIEN AUKSINIS RUDENĖLIS
JAI DAUG LAIMĖS PALINKĖS’.

RUDENĖJANT

GELTONAS VĖLIAVAS *
KLEVAI IŠKĖLĖ.
IR SAULĖ JAU NEIŠPINA KASŲ,
IR DEBESYS NE BE META ŠEŠĖLIU,
TIK SUNKIAI DRYKSO
VIRŠ MIŠKŲ T AMSIU.
O VAKARAI DRUNGNĖJA IR DRUNGNĖJA TOKIE ILGI,

PILNI GARSŲ GŪDŽIŲ.
PER VISĄ NAKTĮ
—
STŪGAUJANTIS VĖJAS
MIGLOTĄ LIETŲ
KREČIA NUO ŽVAIGŽDŽIŲ.

>

DIENA NUBUNDA , NUO ŠALNŲ SUSTINGUS,
BALOKŠNIAI TELKŠO
ANT KELIŲ TYLIŲ,
DRĖGMĖS PRITVINKĘ,
STYRO MEDŽIAI TINGUS,
ŠLAPIA MIGLA >
ANT PIEVŲ, PABALIŲ. .

BET KOK], LINKSMĄ TRIUKŠMĄ
UPĖS KELIA ’.
IR KRIAUŠĖ DŽIAUGIAS NUIMTA NAŠTA.
IR ŽYBČIOJA
EGLIŠAKIŲ UGNELĖ,
1
ŽVAIGŽDŽIŲ LIETAUS
PER NAKTĮ ĮPŪSTA...

PAŽINKIME PRAEITĮ !
r

57. Šleinius Jonas. Lavondėmė stipriai Išreikštos vi same kūne. Abu žandai sudaužyti su dideliu kraujo Išsilie
jimu, Dešinė akis sumušta Ir Išsiliejusi,Šauta žaizda 0,5
cm. diametro. Lyties organai sumušti su kraujo Išsllle jlmu. Ran kos surištos.
58. Liudas Bachmanas. Lavondėmės stipriai Išreikštos
ant viso kūno. Pakaušis sumuštas. Žalėdos plotis 3,8 cm
Krūtinės kairė pusė sumušta su kraujo Išsiliejimu.Ketu
ris kartus šautas Iš arti prie stuburkaulio.
60. Neatp. Lavondėms stipriai Išreikštos ant viso kūno.< Skruostas peršautas, žaizdą zonduojant 0,5 cm. Pa
kaušio srity yra žaizda su kraujo Išsiliejimu.
Rankos
surištos, veido oda nudraskyta. Lytiniai organai sudaužy
ti Iki kraujo.
♦ Ir taip kiekvienas...

..../ Kas jie, tie žmonės? Gimnazistas, aviacijos tar
nautojas, eigulys, vėl gimnazistas,amatų mokyklos mo klnys, ūkininkas, tarnautojas, mūrininkas, amatų mo kyklos mokinys, ūkininkas, ūkininkas, smulkus prekybi
ninkas, mokytojas, ūkininkas, mokytojas, ūkininkas vi suomenlnlnkas, raštininkas girininkijoje, valsčiaus sek
retorius, Inspektorius, verslininkas, beturtis ūkio dar blnlnkas, vargonininkas Ir ūklnlnlkas, raštininkas, stam
besnis ūkininkas, mokinys, notaras, pašto viršininkas ,
,buv. policininkas, elektros stoties raštvedys,sąskaitinin
kas, batsiuvys, siuvėjas, studentas, pienininkas, advo katas, dvarininkas, laikrodininkas,puskarininkis, kalė jlmo prižiūrėtojas... Vieni jų dalyvavo kokioje nors lie
tuviškoje organizacijoje, kiti visiškai niekur neprtklau s ė/
a
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ŽEMAIČIŲ KANKINIŲ LAIDOTUVĖS
Iš Rainių miško į Telšius vieškeliu slenka ilga 70 v
žlmų virtinė. Kiekvienas vežimas papuoštas žalumynais Katedros šventoriuje kankinių karstai skendi vainikuose
Ir eglaitėmis, tarp kurtų guli karstas. Telšių . apylinkių
bei žallumynuose...
žemaičiai palydi į amžino poilsio vietą savo kankinius. Iš
Telšių katalikų kapuose karstai vienas prie kito sude
raudonųjų kraugerių kankinimo vietos visi buvo palmtl.Vldami
į duobę. Iš viršaus ant karstų
nepertraukiamai
suomenės pastangomis visiems padaryti karstai, Ir štai ,
krenta gėlių puokštės Ir gailios ašaros. Dvasininkai pa dabar visi palydimi į Telšių kapus.
sako graudų atsisveikinimo žodį Ir atlieka religines apei
O kapuose jau Iš vakar dienos eina darbas, kasama
gas.
Pasigirsta "Amšlną atilsį", krenta ant karstų smė
bendra duobė, nes nusistatyta kartu kentėjusius kartu Ir
lis
Iš
artimųjų rankų. Bendradarbių, artimųjų, organiza
palaidoti, kad kiekvienas praeivis per amžius juos visus
cijų, visuomenės Ir vietinės valdžios atstovai pasako at čia kartu gulinčius, - buvusiojo mūsų tėvynėje neišmatuo
slSvelklnlmo
kalbas Ir kankinių aky va Iždo je prisiekia vi jamojo žvėriškumo auką.
somls
galiomis
ginti tėvynę, ginti jos laisvę, Prie atviro
1941 m.llepos 1 d. Antradienis,eilinė darbo diena.Ta
kapo
giedamas
Tautos
Himnas,kurio gatsal susilieja su
čiau Telšių miestas atrodo Ir jaučiasi labai nepaprastai .
visos minios nesulaikomomis ašaromis Ir kūkčiojimais .
Jau nuo Išsivadavimo valandos kabančios tautinės tris
Tai
buvo Iš tikrųjų didelio dvasinio pakilimo momentas, ,
palvės vėliavos perrištos juodais kaspinais. Visų žmonių
kokį
gali Išgyventi tauta, paaukojusi ant savo tėvynės au
veidai liūdni Ir rūstūs. Visl,rengiasi laidotuvėms, kokių
kuro sunkiausias savo sūnų kančias Ir gyvybes Ir prie jų
ne tik Telšiai, bet Ir visas mūsų kraštas niekados ! nėra
kapo
daranti nepalaužiamą pasiryžimą ateičiai.
matęs Ir, Dieve duok, kad niekados ateityje nebematytų.
Po
kiekvienos kalbos aidi tautinės Ir religinės gles Gėlės, vainikai, kaspinai - jų nesuskaitoma daugybė.
mės.
Visai
miniai graudžiai palydint, duobė Imama už Žemaitės, žemaičiai prlpynė jų tiek, kad užteko apsupti Ir
pUtl žeme. Vėl gėlių, ašarų, kūkčiojimų lietus - paskuti
kiekvieną karstą atskirai, Ir visą 70 vežimais
vežamų
nė atsiskyrimo valanda.
karstų procesiją bendrai.
Telšių
kapų angoje Išdygo didelis,gėlėmis ir ža
Telšių Katedros šventoriuje Įrengtas altorius, laiko
lumynais apkrautas kapas, kapas- toks,kokio nežinojo dai
mos gedulingos pamaldos. Toks skaičius karstų Ir tokia
mūsų tautos Istorija.
daugybė palydinčių žmonių Katedros viduj juk jokiu būdu
Brangus tautieti, lietuvi, žemaiti. Būdamas Telšiuo
netilptų.
se,
aplankysi
visada šį kapą. Čia atsiminsi s sunkiausius
Po gedulingų pamaldų vėl karstai ir minia , sujuda.
mūsų tautos gyvenimo metus, atsiminsi jų didvyrius
Ir
Paskutinė kelionė į amžino poilsio vietą-. Prieky eina ke
pasisemsi
jėgų
savo
dąrbul,.
savo
valiai
Ir
siekimams
su

letas kunigų, įvairių organizacijų nariai, atstovai, mokyklų
stiprinti.
mokiniai Ir 1.1. O aplinkui gatvėse žmonių minios. Choras
Pabaiga
Ir orkestras pakaltomis traukia gedulingas melodijas.
N E P R IK L A U SO M A LIETUVA
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PATARIMUI
PRADEDANČIAM
PRIRASINETOJUI
(IŠ

Dail. st. Šetkaus

MEŠKERIOJIMAS
Rašo B. Vaičaitis

NL daug rašyta apie šią žuvį.
Dabar noriu tik pakartoti kai
kurias starkio savybes Ir jo
meškeriojimo techniką.
Nereikia daug dėmesio
kreipti į blogas oro sąlygas
me ške rlojant
starkius ar
upėtakius. Blogas oras daž
nai reiškia gerą šių žuvų
meškeriojimą, jeigu būna
tinkamas metų sezonas.Pri
tyrę meškeriotojai pripažįs
ta vieną taisyklę: vakarais
Ir rytais meškerioja star klus, vidurį dienos skiria
poilsiui arba lydekų Ir aukPaukščiai, žvėrys Ir žuvys slnaklų gaudymui.
Starkis mėgsta didesnius
nuostabiai gerai prisitaiko
Ir
gilesnius
vandenis, ne
prie aplinkos sąlygų. Kel člant aplinkos sąlygas, kel- gu ešerys arba lydeka.Meš člasl Ir pati žuvis, jos spal - kerlojimo sezoną atidarius
va Ir Išvaizda. Akvarlnlnkal, geriausias žuvavlmas yrą
keisdami aplinkos sąlygas , upių žiotyse, kur vanduo pu
kryžiuodami įvairias žuvų sėtinai švarus,prie elektri
rūšis, darydami atranką, nių, žvyruoto ar akmenuoto
gauna naujas rūšis, kurios dugno pakraščiuose.
Starkius, ypatingai tuoj po
šiaip gamtoje neegzistuoja.
Lietuvoje gyvenančios tos neršto, galima rasti didelių
pačios veislės žuvys gali tu ežerų Ir upių uolėtose, žvy kur
rėti skirtingą Išvaizdą Ir puotose pakrantėse ,
spalvą, negu Kanadoje. Įdo vandens bangos plakasi į uo
mus reiškinys žuvų pašau - las. Jie ten grupuojasi nerš
lyje-spalvos keitimas. Žuvų to metu. Tuoj po neršto, kol
odoje pigmentinėse ląstelėse vanduo dar šaltokas,patelės
yra daug pigmentinių grūde nuplaukia į gilesnes vietas,©
lių. Ląstelėms
susitrau patinai, nors lizdų nesaugo ,
pasilieka Ilgesnį lai
kiant ar Išslplečlant, gali pa bet
ką
neršimo
pakrantėse.
sikeisti žuvies kūno spalva .
Starkių
meškeriojimo
Žuvis keičia savo spalvą
gana
įvairi ir
neršto metu,kovojant su ki technika
tomis žuvimis ar prisitai komplikuota. Priklauso nuo
vietos maitinimosi, vandens
kant prie aplinkos.
sudėties, dugno paviršiaus Ir
panašiai. Daugumoje jfe ialSt ark Is - walleye
Starkis- anglų kalboje va- kosi . kur dugnas nelygus,
dinamas walleye arba pleke-! prie įgriuvusių medžių, porell Kanados lietuviai jį va vandeninių uolų Ir keterų,
dina tiesiog "pikelis". Star - didelių įdubimų dugne, kur
nešamas
klo mėsa yra skani Ir Išva nusėda . srovės
maistas.
Starkiai
mėgsta
lius atsimeta tik 1/3 žuvies
svorio. Mėsa turi 20% bal - būti,kur uolų keteros smar
tymų Ir mažai riebalų.Star kiai bėgančiame vandenyje ,
kis Lietuvoje natūraliai vei duoda priedangą žuvytėms .
siasi Kuršių mariose Ir Ne Jomis užaugę starkiai minta.
Sunkus
priėjimas
prie
muno žemupyje, bet jis yra
vietos
Ir
užveistas Ir kai kuriuose e- meškeriojimo
bendrai
mažai
meškeriotojų
žeruose. Starkis - labai pa
geidaujama
žuvis
sporto lankomos vietovės žada gerą
Žvyruoti
meškeriotojų. Jau ankščiau t meškeriojimą.
Perskaičius NL straipsnį
’’Vadinkime lietuviškai”, ja
me randame kai kurių žuvų
pavadinimų lietuviškai. Būtų
gerai, kad daugiau mūsų
spaudoje tokių stralpsnlij
pasirodytų’.
Susidarytume
lietuvišką meškeriojimo ter
minologiją. Daug techniškų
pavadinimų būtų
galima
versti į lietuvių kalbą, pav.,
fly road-musellnė meškerė.
Daugumoje,tačiau,teks var
toti tarptautinius žodžius.
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upių ir ežerų pakraščiai, kad
Ir negilūs,prie netoliese esančių gilių vietų, reiškia
gerą starkių meškeriojimą
vakarais Iki pusiaunakčio Ir
auštant, IkllO vai. ryto.
Liepos Ir rugplūčlo meneslals
starkius geriausia
meškerioti gilesnėse vietose
negu pavasarį ar rudenį. T Ik
tamsoje jie Išeina į seklumas maitintis. Debesuotą Ir
vėjuotą dieną starkiai seklumoję ne tik maištą randa,bet
banguojančiame
vandenyje
yra daugiau deguonies, negu
giliose vietose.
Vasarą skaidriame vandenyje žuvys randasi giltuose
vandenyse. Nežiūrint kokios
oro sąlygos būtų, jeigu yra
;pttedanga bu o šviesos, starklal jaučiasi saugiai šešėlių,
ar po įgriuvusių
medžių
prieglauda. Tokiose vietose
Ir dtenos metu gali būti sėk
mingas meškeriojimas.
Vėlyvą rudenį, ypač šal
tam orui Ir vandeniui esant ,
mažėja £uvų maisto parel kalavlmal Ir starkių judesiai
būna lėtesni. Tokiame van denyje Ir jauko judesiai pri
valo būti lėti.
Jeigu geras meškerioji
mas būna vakare, tai daugu
moje Ir anksti rytą žuvys
bus ten pat Ir meškeriojimas
bus geras, jeigu
neįvyko
didelių oro
permainų nuo
praėjusio vakaro.
Atsirandant vis daugiau
meškeriotojų Ir vis įvaires
nių meškeriojimo priemonių
Ir jaukų, atsiranda ir nauji
meškeriojimo metodai. Žve
jas turi žinoti visus meške
riojimo būdus Ir privalo
mokėti pritaikyti tam tikroje
vietoje tam tikrą meškerlo jlmo metodą Ir panaudoti
meškeriojimo techniką tin karną ypatingose sąlygose.
Naujoje vietoje, kad Ir ge
ras meškerlotojas, dažnai
gauna menkus rezultatus.
Geresni yra rezultatai meskerlojant žinomose vietose ,
naudojant pritaikytus visus
metodus.
Panaudojus tą pačią tech
niką Ir metodus naujoje vie
toje Ir kitose aplinkybėse ,
prityręs meškeriotojas galt
labai nusivilti. Vietą
Ir
meškeriojimo būdą gali pa laikyti netinkamu, nors nau dojant kitokią techniką, tas
pats meškeriotojas būtų ga-
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gSjRIRAŠĮNEJIMAS mūsuose,
|r kaip žinia, nėra -laikomas
Anaiptol.
Prirašinėtodorybe,
jai smerkiami, kritikuojami ir
parsekiojami.
Jie,
galinet
sakyti,
dedami
j
viėlentyną
su
alkoholikais
ną
mušeikomis.
Tačiau
yra
ir
čia vienas „tačiau“ — smerkiam i lik nutverti už rankos, revizorių. aktuose aprašyti prirašinėtojai. Šiaip jau gyvenime te
begalioja priežodis — nepagau
tas ne vagis. Apdairus prirašy
mas yra visai neblogas dalykas.
Juo pasiremiant, galima pelnyti
ir moralinių, ir materialinių ga
lybių — premijų, garbės raštų,
net ir Į susirinkimo prezidiumą
galima palėkti, o jau blogiausiu atveju — išvengti barimo
blogą
plano
vykdymą,
Tai
suprasdami, prirašinėtoj ai
nesiruošia liautis prirašinėję.
Juos suprasdamas ir užjaus
damas. jaučiu pareigą pasidalyti
patyrimu, kuris
gali
padėti
įdiegti pažangiausius prirašinėji
mo metodus, pakelti prirašinėtų
jų darbo našumą, o taip pat iš
vengti klaidų, kurias yra paba
ri s:os ankstyvesnės prirašinėto
ji) kartos.
Pirmoji prirašinėjimo
pakopa
— tai
vadinamasis pirmykštis
prirašinėjimas. Šis būdas yra la
bai lengvas ir paprastas. Daž
niausiai naudojamas
statybose.
Statybininkai privalo iki metų
pabaigos užbaigti namą, tačiau
nespėja. Jie pasiima iešmus, už
suka j tabako parduotuvę, po
to — į mėsinę. įsikrauna beržinių malkų (tinka ir aiksninės)
ir važiuoją pas užsakovus. Kadaugi prieš Naujus metus
rai ir upės dažniausiai jau bnna užšalę, derybas .geriausia ves
ti suomiškoje pirtyje, neblogai
tinka ir medžiotojų namelis. Te
nai aptaiiamas nebaigto objekto
priėmimo-pei davimo aktas.
Sis
būdas yra susijęs su kai kurio
mis negamybinėmis
išlaidomis
(mėsa, „degalai"), tačiau prakti
ka iodo, kad gautos pi eini jos su
,kaupu padengia nuostolius.
S) metodą gana tobulai jva’dj
buvęs Jonavos kilnojamos
me
chanizuotos kolonos viršininkas
B. Daukša. Kolona plahą įvyk
dė 92,1 procento — o jis pra
nešę, kad visu 100 procentų. Už
lai kolonai buvo išmokėta 605)

==
vęs gerus rezultatus. Spalio
gale, šaltą rudens dieną į
Winnipeg
upę prie Pine
Falls elektrinės A.pradėjo
meškerioti spiningu Mono ,
valas /šalūras/lO Ibs stlp rūmo. Naudojo "rapalą" bal
tos Ir auksinės spalvos jau kūs. Protarpiais pakelsda mas "dare devil” oranžinės
Ir varlės spalvos. 1/4 oz
šaukšto formos blizges. Re
zultataivienas mažasis
starkls/sagerls/ po tr ijų varlandų meškeriojimo. Po vi
durdienio į tą pačią vietą atėjo meškeriotojas B. Iš dė
žutės išsitraukė džigą be
papuošalų Ir apdarų, užkabl-no 3 kartus perdurdamas Il
gą slieką, sudarydamas'slie
ko kilpas ant kabliuko .Į met ė
į tą pačią vietą,kur pirma
sis meškeriojo Ir,palaukęs
kol jaukas pasieks dugną,
pradėjo Iš lengvo su potrūklals traukti dugnu savo jau
ką. Per valandą Ištraukė 3
starkius po 2 svarus Ir vlenas pabėgo,užsikabinus valui
už keteros.
Matydamas
menkus A.meškeriojimo re
zultatus,
meškeriotojas B.
davė keletą sliekų [r patarė
kabinti ant džigo, kuris buvo
papuoštas
rudos spalvos
plaukais.
Patarė
įmetus
traukti dugnu su potrūklals,
bet Išlengvo. Po valandos A.
turėjo 2 starkius Ir vieną
mažąjį starkį.
Tad tikras meškeriojimo
būdas tinka tam tikroje vie
toje Ir tam tikrose sąlygose.

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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Vilniaus "Tiesos” puslapių)

rubliai premijų. Kelmės kilno
jamos mechanizuotos kolonos vir
šininkas A. Pernarauskas pasiel
gė
dar
drąsiau — atsiskaitė^,
kad vaikų darželis pastatytas. <5
jis nebuvo pastatytas ir net ak.tas nepasirašytas.
Po Naujųjų
metų dar tris mėnesius darželį
tinkavo, dažė ir aktus pasiraši
nėjo. O statybininkai gavo be
veik tris tūkstančius rublių pre
mijų.
Kitas prirašinėjimo būdas yra
žymiai tobulesnis.' jį sąlygiškai
galima pavadinti apsauginiu pri
rašymu. Vienas iš jo kūrėjų yra
buvęs „Pirmūno" gamyklos di
rektorius S. Varšavskis. Šį būdą
glaustai galima apibūdinti taip.
Mėnesiui baigiantis, fabriko san
dėly trūksta
gatavi) gaminių.
Trūksta dėl tos paprastos prie
žasties. kad jie nepagatnlnji'. Ta
da d'rektorius pasikviečia j sa
vo kabinetą cecho viršininką Ir
sandelio vedėją ir paaiškina, k.is
yra kolektyvo garbe.
Sandėlio
vedėjas parašo raštą, kad
jis,
sandėlininkas,
neturi
sandėly
vielos visam
gausiam
prekių
asortimentui sukrauti, todėl dalį
produkcijos palieka gamybinėse
patalpose cecho viršininko, ap
saugai. Pasirašo abu. Sandėlyje
vietoje emaliuotų puodų ir du
benų atsigula apsauginis raštas,
o teletaipo laidais nuskrieja pra
nešimas apie eilinę darbo per
galę. Šis būdas yra ganą pati
kimas, nes |j tikrintojai galt pa-*
stebėti tik pirmą ar antrą sekan
čio mėnesio dieną. Po to puodai
pagaminami, ir visi pėdsakai ne
grąžinamai dingsta. S. Varšavskiui šia prasme nepasisekė —
revizoriai užgriuvo kaip tik ta
da, kai ceche su apsauginiu raš
tu dar nebuvo ką saugoti.
Apsauginio prirašymo metodo
autorius, netekęs
direktoriaus
kėdės, nenusiminė. Tapęs „At
ramos" gamybos skyriaus virši
ninku, jis ėmėsi ir čia įdiegti
sukauptą „vertingą
patyrimą".
Jo kaip Jik prireikė šių melų
rirgpiūčib mėnesį, kai planas de
gė blankia neritmingumo liepsna.
Ir vėl iškviečiami du reikalin
giausi žmonės ir pagal žinomą
formulę rašomas raštas -kad ne
pagalvotumei, jog tai prasimany
mas,. atsiprašau už pasikartojimą
ir cituoju jį visą):

jiems
įdomumas
septyniolika
karių per vieną vasarą j tą patį
miestą važiuoti. Važiuoja avaly
nė. Ten ji parduodama, surašo
mi kvitai. O kad gražiau viskas
atrodytų, parašoma, kad ekskur
sijų vadovas buvo aukštai kva
lifikuotas, ekskursija praėjo. įdo
miai.
Tokiu būdu šiemet per
penkis menesius „išekskursavo“
27.8 procento visos fabriko realizaci jos.

Fabriko direktorius V. Narijauskas, paklaustas, kodėl taip
daug avalynės, skirtos kaunie
čiams, buvo išgabenta ir kodėl
serijinė gamyba išstūmė indivi
dualius
užsakymus, paaiškino:
„Realizuota produkcija už lespnblikos ribų už 131.8 tūkstan
čio rublių pagal gyventojų už
sakymus. todėl ir skaitoma kaip
buitiniai patarnavimai. Jeigu nė
ra užsakovo parašo, skaityti, kad
tai nebultlnlat patarnavimai, mū
sų nuomone, netikslu" (Mano pa
braukta — A. K.j.
Taigi, direktoriaus
nuomone,
šios prirašymo formos trukumas
lik vienas — parašo stoka. A’ht
nebuvusio, užsakovo nebuvusio
užsakymo suraičlus parašą, jokių
priekaištų neturėtų būti, ir at
seit prirašymus su ekskursijomis
reikėtų visiškai legalizuoti.

Ketvirtasis
pi Įrašymo
būdas
— prirašymas su nurašymu —
tinkamas naudotis
kolūkiniam
kaime. Iš karto reikia pasakyti,
kad šis būdas nėra labai papli
tęs. nes didžiajai daugumai kol
ūkių ir tarybinių ūkių nėra rei
kalo prirašinėti.

Vis dėlto, kai kur jis dar ga
li būti naudingas. Sis būdas re
miasi nuostabia grūdine kultūra,
kuri vadinasi „žaliam pašarui".
Pamačius, kad derlingumas išei
na mažesnis, negu rajono viduikis, galima surašyti aktą, ku
riuo dalis pasėlių sunaudota „ža
liam pašarui". Tokiu būdu atsi
radę papildomi grūdai
žymiai
pagerina bendra derlingumo ba
lansą. Žiemkenčius galima nura
šyti pavasarį, vasarojų — bet
kuriuo laiku, kai jie dar lauke,
tik ne lapkričio mėnesį, .nes vi
siems yra žinoma, kad miežiai
lapkričio mėnesį jau biįųa nupiatili. Sis metodas slepia“ vieną
pavojų, kurio
nepaštėbejo Jonavos rajono Žeimių tarybinio
ūkio vadovai, Užsėjo 40 hektarų
žiemkenčių rugių, pavasarį 20
ha nurašė žaliam pašai ui. Iškū
lė. Išėjo nei šis, na tas — po
49 centnerius iš hektaru. Rugių!
Viršytas oficialus pasaulio re
kordas! Zeimiečlal neskuba šiuo
rekordu girtis, jie suslgėdę kos
čioja. o kaimynai dai paerzina
4~ uždarykime, girdi, Dotnuvą,
išvaikykime mokslininkus,
nuo
dabar važ,mesime į Žeimius mo
kytis.^ Taigi šis metodas naudo
tinas saikingai, neviršijant pa
saulio rekordų, nes kaimynai da' bar labai atidžiai stebi vienas ki
to laukus ir nenori būti pra
lenkti.
Dar viena prirašymų lūšis —
smulkūs prirašymai. Jie gali bū
ti labai įvairūs. Pavyzdžiui, gali
ma priiašinėti
komandiruotes.
Jeigu darbuotojas turi komandi
ruotę — vadinasi, jis ir dirba, ir
dar papildomai gauna už parą
apie tris rublius (su nakvynpi
nigiais be kvitų). Buvimas ko
mandiruotėje atpalaiduoja
nuo
būtinybės sėdėti -kabinete, pade
da išvengti visokių
nemalonių
pokalbių ir - įpareigojimų. Tačiau
čia irgi reikia laikytis tam tik
rų taisyklių. Pavyzdžiui, nega
lima.
būnant
komandiruotėje
Elekllėnuose, pasirašinėti algala
pius .Kaune — šiuolaikinė tech
nika dar neduoda žmogui gali
mybių“ būti vienu metu dvięjo-i
se vielose. Tai užmiršo Kauno
teritorinio statybos tresto valdy
tojas J. Bytautas. Jis vienu me
tu sugebėjo- būti ir Kaune,
ir
Kelmėje,, ir Jonavoje. Būdamas
komandiruotėje, jis savo kabine
te pasirašinėjo“ ne tik algalapius,
bei kitus finansinius dokumen
tus, bet ir rengdavo gana gau
sius pasitarimus. Ir atsakinėjo Į
telefonų skambučius. Praėjusiais
metais draugas J. Bytautas ko
mandiruotėje buvo 221 dienas.
Šių meti| pradžioje iš 84 dar
bo dienų 81 jis buvo išvykęs
komandiruotėm Valdytoją reikia
supranti ir užjausti. Per keturis
mėnesius būnant, darbovietėje tik.
tris dienas, sunkoka spėti pasi
rašyti visus popierius ir sutvar
kyti''visus kilus stambaus tresto
reikalus. Tenka prisidurti laiko
i.š komandiruočių.
Čia pateikiau tik kelis pata
rimus pradedančiajam prirašinė*
tC’ui. Prirašinėjimo formų yra
ir daugiau, tačiau laikraštis
—
ne vadovėlis, viską išsamiai iš
dėstyti
neįmanoma. Nevykusio
prirašymo pavyzdžiais mane su
šelpė respublikos Finansų minis
terijos
kontrolės-revizijos
val
dybos vyr. kontrolierius-revizorius Kauno miestui
Marijonas
Ignatavičius.
Algirdas KADŽIULIS

„Apsaugos raštas
Kadangi gatavos produkcijos
sandėly,e nėra vietos, kur būtų
galima dėti produkciją, rugpjū
čio mėn. 31 d. pagaminti balio
nai liko cecho patalpose. Viso
liko SfR vnt balionų, kurie pri
klauso galavos produkcijos san
dėliui.
. Cecho viršininkas
a
R. Rutkauskas
Sandėlininkas
V. Kisarauskas."

Revizoriai atėjo rugsėjo 3 d.
Kaip jie beskaičiavo
balionus,
saugomus ceche pagal raštą —
gatavų surado lik 230, kiti 589
tebebuvo nebaigti. Taip pat bu
vo įtrauktos į planą nepagamintps 285 litavimo lempos ir dar
viena kita smulkmena.

Metodo autoriui ir vėl nepa
vyko, bet del to paties apsau
ginio metodo dar negalima lai
kyti nei sukompromituotu, nei
netinkamu. Svarbiausia — netu
rėti priešų, kitaip tariant — ne
turėti šalia savęs per daug są
žiningų žmonių.
<3 atrodo, šis
prirašinėjimo
būdas yra labai
perspektyvus.
Juk
penkmečio
plane numatyta pramonę smar
kiai išplėsti, o revizorių skaičių
padidinti 'nenumatoma. Priešingai
— revizorių etatai, kaip admi
nistracinis personalas, gali būti
sumažinti. Taigi revizoriams,bus
vis sunkiau viską aprėpti, ir ti
kimybė būti užkluptam pirmo
siomis mėnesio dienomis vis ma
žės. O kad nereikėtų gaišti lai
ką ranka rašant apsaugos raš
tus. juos masiniu tiražu ir be
kalbos bei korektūros klaidų ga
lėtų atspausdinti spaustuvė.

Trečiasis prirašymo būdas —
prirašymas su ekskursija. Pramo
nei jis netinka, užtat gana sėk
mingai gali būti laikomas buiti
nio aptarnavimo sferoje. Si sie
ra. kaip žinia, susiduria su vi
sokiausiais
klientų
kaprizais:
vienas reikalauja bato su ilgu
aulu ir žemu kulnu, kitas prie
šingai — nori trumpo aulo
ir
aukšto kulno, vieno pėda siau
ra ir lenkta, kitas, atsiprašant,
tokių nuospaudų prisiaugino kad
(oks kurpalis jam netinka. Nuo
vist) šitų reikalavimų ir gabiau
siam batsiuviui
gali apsisukti
galva. Žymiai patogiau paleisti
konvejeriu seriją — ir darbo
našumas geresnis, ir iš viso leng
viau. Tiesa, yra įstatymai, reika
laujantys patenkinti tuos nelem
tus gyventojų užsakymus, ir net
parodyti užsakymų kvitus
lik
tada avalynė Įskaitoma į buitinių
paslaugų planą. Štai čia ir gali
padėti ekskursija. Taip daro Kau
no „Tauro" individualaus avaly
nės siuvimo cecho meistrai. Pasisamdo iš ekskursijų biuro au
tobusą ir dumia į Kaliningradą.
Važiuoja ne batsiuviai — koks

„Tiesos“ koresp.
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toronto

Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose neimliose —

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125
valandos:

pirmadieniais - ketvirtadie

MOKAME UŽ:

niais nuo 10 iki 5 vai , penktadieniais nuo
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

depozitus (P.C.A.)
santaupas
...............

Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait

term, depozitus 1 m.

galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.
Kaoitolas ---- virš $9,000.000

IMAME UŽ:
asmenines paskolas

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Hamiltono Žūklautoji^ ir
Medžiotojų Klubo GIEDRAITISI, valdyba ruošta savo na
riams Ir prijaučiantiems ge
gužinę Ir Ontario lėkščių
šaudymo pirmenybes, kurios
įvyks rugsėjo 11 d.,sekma
dienį, savo šaudykloj už Ka ledonljos. Pradžia-12 vai.
Bus priziniai šaudymai Ir
žvejyba savam ežere.
Rugsėjo 18 d.klubas ruo šia savo narių 22 kalibro Ir
lėkščių šaudymo varžybas.
V-ba
Daunoro koncertas
Solisto Ričardo Daunoro
koncerto laukiame susido
mėję. Solistas nesentai yra
pas įtraukęs Iš okup • L lėtu vos Ir dabar koncertuoja A mertkoje Ir Kanadoje. Ha
miltone jo koncertas numatytas rugsėjo 17 dieną. Scot
/ Park gimnazijos auditorijoj.
Šeima Iš L lėtu vos
Rugplūčlo 22 dieną čia at
vyko nuolatiniam gyvenimui
L. Z. Bakšys, jo žmona Van
da, duktė Rasa 12 m. amž. Ir
sūnus Stasys 5 m. Naujieji
Imigrantai apsigyveno pas
savo tėvą St, Bakšį, kuriam
prieš dešimtį metų pavyko
atsikviesti ir savo žmoną Iš
okup. Lietuvos .Sūnaus Zeno
no Ir jo šeimos nelengvos
atstkvletlmo pastangos už
truko net septynerius metus.
Sveikiname
naujuosius
atęlvlus, linkėdami gražios
ate itles Hamlltone Ir pač loję
Kanadoje,kaip antroje jų tė
vynėje.

nekiln. turto pask.

6%
7 %
%

11 %
93A %

Sol. Ričardas Daunoras

MEŠKERIOT OJAI
PASAKOJA
Kokių Istorijų neprlpasakoja tie mūsų šaunieji meš
keriotojai’. Kartais net pa
kinkiai suvirpa jų besiklau
sant. O jei pasitaiko dar Ir
medžiotojas jų, tarpe-tal
geriau jų klausykis sėdėda mas Ir dar atsirėmęs, nes
ko gero Ir Iš klumpių gali
Išvirsti...
T Ikr lauš la, kad ne v Iską
jie meluoja, nes kaipgi da
bar Imsi Ir Iš nieko viską
sugalvosi, be to, jie yra tie
patys krikščionys, kaip Ir
mes.
Štai vienas Iš tų Išrinktųjų
mums pasakoja:
" Sėdėjome keli vyrai lai
velyje, bevelk ežero vidury
je. Diena buvo gera Ir ne
blogai mums sekėsi. Žuvys
kibo pačios, savanoriškai,
visai be vargo, Ir mes aps
čiai jų prisiviliojome. Su
grįžus mums į namus visi
tik džiaugėsi tokia nusiseku
sia žve jyba. Pagal lau vle nas
ypatingai sužavėtas,susijau
dinęs Ir sako mums: "Rei
kėjo būtinai tą gerą vietą pa
sižymėti, užbrėžti nors kry
žiuką ant valties, kad mes
kitą kartą galėtume Ir vėl
lygtai ton pačlon vieton nu
važiuoti".
Kitą kartą buvo taip:
" Sėdi žmogelis valtyje
rūstus. Nesiseka, Ir niekas
net nepabando jo vargšės
meškerės. Nutaręs
Ilgiau
nebebūti, pradėjo Iš vandens
traukti savo meškerėlę. O
ji dar Ir užkliuvusi kažkur .
Patampo, pašmėkščloja Ir
vlstlek nieko.
Tai ką gi trūks laikys, paima ranko
mis meškerės šniūrelį Ir
Ima traukti. Taip, žinoma ,
užkliuvusi už kokio tat pagarHo ar šakos, nes traukdamas
jaučia, kad kažkas tai Iš gel
mių artėja valties link. Net
Išplėtęs akis žiūri, kai prie
valties krašto prisitraukęs ,
pamato,kad jis užkabino ke-

Amžinybėn Išlydėti buvo: S.
Sąvoką It Is, Pr. Kalvaitis,
Vyt.Kažemėkas Ir D.Guja.
Pirmieji trys jau buvo
peržengę pirmąją žmogaus
amžiaus pusę, o pastarasIsD. Guja paliko dideliame
skausme savo tėvelius, vos
baigęs 22 m. amžiaus ir
vienturtis tėvų sūnus. Dar
jaunas, bet jau spėjęs siekti
auktšojo mokslo net ketve
rto metus. Jeigu jau likimo
buvo taip lemta-n lėk o nega Įima pakeisti. Bei laka mums
tik pareikšti gilios užuojau tos žodžius mirusiųjų šelmoms, o mirus lems tebūna
lengva vaišingos Kanados pasdluosavo 1921 m. viršilos
žemė.
laipsnyje. 1923-24 m.tarna
vo Panevėžio Šaulių Rink
Mano Tėv.Žlburliį
tinės raštvedžiu ir, įvedus
kalėdinį 1976 m. numerį
naujus etatus,buvo paskirtas
gavau š.m. rugplūčlo 15 d. kuopos vadu.
Iš savo pašto dėžutės Išsiė
1924 m.steigiant Panevė miau naują naujutėlaitį.Kur žlo muziejų, buvo pakviestas
jis taip Ilgai "atostogavo", to muziejaus prlžlūrėtojuneturiu supratimo. Buvau vedėju, kur lame Išdirbo virš
IšlydeiI amžinybėn
labai
nustebintas atvykimu 1O metų, praplečiant gamtos
Rugplūčlo mėnesį, dviejų
savaičių bėgyje mūsų kolo Ilgai laukto Ir netikėto s ve - skyrių vabzdžių rinkiniais Ir
Zp. savo darbo apie 1OO eg
nija neteko net keturių narių; člo.
zempliorių paukščių Iškam
šomis. Pasitraukus iš muzlejaus
dirbo Panevėžio
VISUOMENININKAS STASYS BANELIS 80 m. AMŽIAUS f, miesto’savivaldybėje buhalterlo padėjėjo, buhalterio Ir
žyje.
Ten.
pirmojo
karo
me
vyresnio Inspektoriaus pa Stasys Banells gimė rug plūčio 3 d. 18a7 m., šešių tu lankė lietuvių ir vokiečių relgose.
Buvo aktyviai įsijungęs į
vyresniųjų brolių Ir dviejų kalbos kursus.
Organizuojantis
lietuvių
šaulių
veiklos darbą, būnant
jaunesniųjų seserų šeimoje ,
ginkluotom
pajėgom
1919
m.
IO
metų
Rinktinės tarnyboje,
netoli Panevėžio. Savo 80ta gimtadienį kukliai atšven vasario mėn. įstojo savano- kūrėjų-savanorlų valdyboje
tė savo šeimos Ir artimųjų riuKėdainiuose į organizuo Ir kitose visuomeninėse bei
jamą Panevėžio atskirą Ba- ekonominėse organlzacljotarpe.
talioną,
vėliau tapusį 4 pėst. se valdomuose^organuose.^
Caro laikais, lietuviško
Vedęs Oną Povilonytę, Išrašto pramoko pas savo tetą, Lietuvos Karaliaus Mindau
tris
Išmokslino>
buvusią to meto kaimo taip go pulku. Pradžioje dalyvavo augino
sūnusAlgirdą,Vytautą
ir
vadinamą
"daraktorką" . kovose prieš bolševikus prie
Algimantą.
Kaip linkusį mokslui, tėvai Kėdainių ir Panevėžio.Vė
Nesvetimas jam buvo ir
leĮldo toliau mokintis rusų liau buvo paskirtas į pulko
dviklasėje ir miesto ketur - štabą ūkio dalies raštininko spaudos darbas. Baigęs pir
muosius Kaune koresponklasėje mokykloje Panevė- pareigoms. Iš kariuomenės
dencinlus-reporterių kursus,
2 metus buvo nuolatinis Lie
tuvos Aldo korespondentas
į| ĮSIDĖMĖTINAS
IŠRADIMAS
Sūriausias Amerikoj Ir Europoj "J IB Haarpf icge-Lotionz' preparatas su lai F
Panevėžio ir jo apylinkei.
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pataline nleiėjlmų, plaukų skilimų,
Bendradarbiavo Panevėžio
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
Balse, Mūsų Krašte, Kary Ii
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jraiyti vaistinių RED BLUE knygoj.
JIB Medicine Lig. 3 uncijos lč savaičių >6.00. Pinigus siųsti mūtųatstovybei:
Kanadoje- Tėviškės Žibu
riuose,
Nepriklausomoje
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,
Lietuvoje ir Laisvoje Lietu
Illinois 60650, U. S. A.
voje.
6 psl.

notal prarastą Ir visiškai
puikiai atrodančią meškerę ’.
Įsitraukęs valtln su įdomu
mu apžiūri , na Ir vynioja tos
sugautos meškerės išbėgusį
šniūrelį. Ir štal-vos Iš vai ties nelšvlrto- gale tos su
žvejotos meškerės priedo
dar apie 12-os svarų lydeka
užsikabinus’.
Arba štai vėl:
Vienoje didelėje upėje, nępe rt oi taus lai nuo kr ant o, du
vyrai, sėdėdami laivelyje ,
užsįtaiso meškeres Ir palei
džia jas vandenin. Vos minu
tei praslinkus, vienas Iš jų
šmykštell meškerykotį Ir
pradeda vynioti špūlę. Anttrasls bevelk pyktelėjęs, jam
s ako: "T u mano meškerę už
kabinai’. "
Abu traukia
meškeres
laukan, nežinodami, kas ten
Iš tikrųjų dedasi. Ir va, di
džiausiam abiejų nustebimui
abu yra pagavę tą pačią žuvį
vienu kartu, maždaug 2-jų
svarų didumo basą, kurio
gerklėje juodvlejų
abiejų
kabliukai buvo toje pačioje
vietoje įstrigę'.

Viename didelės
upės
krante susirinkę ptknlkavo
lietuvių medžiotojų Ir meš
keriotojų klubas.
Visa pakrantė tik ūžia Ir
klega nuo gausiai susirinku
sių savųjų Ir svečių.
Pasirodo, kad visi nekant
raudami dar laukia pačios
didžiosios šio parengimo
staigmenos- Iš kitos upės
pusės Iš miestelio turi atga
benti didelį, Iškeptą ir skanų
paršą.
Pagaliau jau pasirodė lai
velis, kuris mikliai skrodžia
vandenį Ir artėja šio kranto
link. Laiveliui priartėjus Ir
sustojus, krante tik visi su
bruzdo sujudo,tarytumei su
sitarę visi ėmė šaukti rėkti:
"Kiaulė jau at važiavo, kiaulė
atvažiavo", - ūžė visa pak
rantė. Tik nežinia, ką jautė
iš laivelio Iššokęs ir pak -

BVa%
9%
7’/2%
7%
6%

1 m. term. dep.
už pensijų ir namų planų
už spec, taupymo sosk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)
už
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Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Darbo

jfi

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

9’/i% už asm. paskolas
9’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš t 7 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bioor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontar'io

ir

532-1149

M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ---- - Namų tel. 277-0814

2405 Lakė Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

* Namų — Gyvybės
* Automobilių ■
* Komerciniai

9
9
533-1121

Walter Dauginis

822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas A// Seasons Travel,

2224 DUNDAS STREET W ,
TORONTO ONTARIO
mok

b.d.

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

lx*________________________________

tel, 533-3531

rantės takeliu prie šūkaujan į ežerą. Štai nuo kranto
čių artėdamas šio klubo pir linksmai atlinguoja net šeši
mininkas, kuris virpančiu Iš laiveliai, pilni visa kam pa
susijaudinimo balsu bandė siruošusių meškeriotojų.
-Ar pagavote čia ką nors?
visiems pranešti,kad ta tik
roji kiaulė dar neatvažiavo , -jie klausia čia esančius .
Kaip gi ne: šie pakelia
ir
nes dar nėra gatava...
Keli vyriokai, pasigavę parodo savo turimąjį grobį .
keletą didesnių žuvų, esant Netruko nė minutės,kaip jie
vėsokam orui, nutaria priva visi paskubomis čia suleido
savo
paruoštas
žiuoti visai arti vienos salos vandenin
kur jau visiškai negilu Ir tik meškeres, visiškai nesltel šiaip sau dar pabuvoti.Prl- ravę,kur tos žuvys pagautos.
Naujai atvykus lems praartėję visai prfe salos,tik
dėl
mados
suleidžia
meškeres,nešė,
kad jiems jau gana, ir
Nep r įklausomos Lietuvos
vos
juokais
beišturėdami,par- !
Pro
šią
salą
kaip
tik
reikia
valstybės buvo apdovanotas
suka
kranto
link...
kūrėjų-savanorlų medaliu, praplaukti norintiems toliau
Nepriklausomybės medaliu ,
- - i
Šaulių Žvaigžde, Vytauto OrUKSU LIETUVIU NAMAI ’
denotrečiojo laipsnio meda
liu sukardals ir Ugniagesių
Sekmadienį, rugplūčlo 28 d
Artimui Pagalbos
trečio
LN popietėje dalyvavo apie
laipsnio ordenu.
200 narių bei svečių. Iš to
Kanadoje Iš miškų darbų
limesnių vietovių buvo: K .
persikėlus į Toronto, Iš pir
Švarlytė-Peterborough, Ont.
mų dienų įsijungė vlsuomeV. V. Staškūnal-Indlan River,
nlnėn vetklon, aktyviai vei
Ont., Nijolė Kavecklenė Ir
kiant Lietuvių Namų įs įgyjiEdvardas Ka ve ckls-Chicago,
mo darbe, telkiant lėšas LN
HI. ,E. Člžlnausklenė- Tlns-f
reikalam. Juos įgijus, ne
ley Park, UI., L.Nelmanasmaža įdėjo darbo Ir
rū
Cleveland, Ohio, p.p.Meje pesčio būnant tų namų vai-.
rial- California, J.RapsevFdomuose organuose./I -los
člus- Australia.
admln. valdybos p-ku/. Ne
P r a ėjus lą sava Itę Jonas
žiūrint gražaus amžiaus,su
Varanavičius įmokėjo $1OO
Stasys Banells
kaktuvininkas Stasys Banelis
Ir tapo pilnu LN nariu.
Ir nuo dabartinių LN nėra
Administracija dar Ieško
nutolęs, būdamas kontrolės t Iškas, ramus, jauna Išvaiz asmens,kuris sutiktų prižiū
da beslšypslantls, su dideliu rėti Rūbinę savaitgalių pa komisijoje.
St. Banells aktyviai daly patyrimu visuomeninėje ve įk rengimams.
loję. Vedinas nepartinių pa
vauja Savanorių-Kūrėjų Są
Sekmadienių popietėse bus
jungoje . T or onto skyr lu je bū žiūrų, daug yra prisidėjęs
galima ne tik gardžiai pa
damas tai pirmininku, tai val prie lietuviškų organizacijų
valgyti, bet Ir įsigyti įvairių
domuose organuose Ir j Is yra karštakošiškos veiklos atšal- gintarinių papuošalų, lietu
garbės narys. Jubiliatas yra dymu, patarimais Ir pats da viškų audinių,plokštelių Irt.
Ir Šaulių Sąjungos garbės na lyvaudamas. Tai pavyzdingas t.
rys. Taip gi, jis ilgus metus Ir Idealus lietuvis, visuome
Vasaros atostogoms bai
buvo Tautos Fondo Įgalioti - nės veikėjas. Labai pastebi giantis .LN vajaus komiteto
nlu Kanadai. Jo veiklos su - mai yra prisidėjusi Ir jo vi darbai vėl atgyja- o jų yra
manumo dėka buvo surinkta suomet šypsanti Žmonelė, daug. Tikimasi greit Išleisti
dešimtis tūkstančių dolerių kuri dabar stengiasi Išaugin projektuojamus pavetksllu ti anūkus gerais lietuviais.
Ir pasiųsta VLIKul.
Linkiu jaunuol lu I Sta kus, atvirlaiškio formoj.
Be virš suminėtų organiza
Greitu latkū bus paskelbtas
cijų, St. Banells yra buvęs siui, sulaukusiam aštuonde- susirinkimas dėl vajaus ko
valdomuose organuose "Para šlmtmetį sveikatos, gražių, miteto, ir talkininkų su nau - j
mos" bankelyje, Prisikėlimo gražių dienelių, sulaukti —
jomis idėjomis Ir užsimo
parapijoje Ir yra Žurnalistų šimtmečio—
tais
darbais.
Panevėžietis Jonas Karka
S-gos narys. Jis visad tak NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Politinė sąmonė Lietuvoje
tor. A. Stromas

Schematinis

atpasakojimas

paskaitos, skaitytos Lietuvių Studijų Savaitėje
Londone

(Skaitytoj am s, tobulesniam susioriantavimui Lietuvos padėtimi, perspaudiname
iš “Europos Lietuvio" rugpiūclo mėn. 23 d.laidos, pradžioje mėnesio vykusiose

studijose paskaitos atpasakojimą. NL.)
(Tąsa IJf praeito numerio)
Kalbant apie gyvą Lietuvos žmonių po
litinę sąmonę, reikia griežtai Skirti du jos
aspektus: teleologinį, apibūdinantį pa
grindinius politinius tikslus, kuriuos žmo
nės norėtų matyti pasiektais jų (krašte
nors ir (tolimesnėje aiteityje, t. y. nepri
klausomai nuo to, kiek reali šiandien yra
tų tikslų pasiekimo 'galimybė, ir pragmatinlai-taJktikinį, nustatantį šiuolaikines
politinio elgesio formas, einamuosius po
litinius tikslus bei būdus ir priemones
jiems pasiekti. Jei teleologinis .politinės
sąmonės aspektas yra maždaug bendras
didžiulei krašto žmonių daugumai ir gali
būti suformuotas .tam tikra bendra , for
ma, tai pragmatiniai-taktikinis gali pas
įvairius žmones būti visiškai skirtingas.
Maža Ito, žmogus, kuris yra radikaliausiai
nusiteikęs teleologiniu atžvilgiu, gali bū
ti maksimaliai konformistiniai nusiteikęs
.pragmatiniai-taktikiniu atžvilgiu, t. y.
jis gali praktikoje elgtis kaip lojaliausias
tarybinės Lietuvos visuomenės narys.
.Manau, Ikad dabartinė Lietuvos (politi
nė sąmonė gali būt: apibudinta sekančiais
momentais:
L Laisvos ir nepriklausomos Lietuvos
atstatymas etnografinėse ribose.
2. Toks politinės, visuomeninės bei eko
nominės krašto santvarkos pertvarkymas,
kurio rezultate ta santvarka atitiktų na
cionaliniams lietuvių tautos interesams
bei istorinėms tradicijoms, o taip pat su
darytų tų interesų .be: tradicijų rėmuose
daugiau galimybių individualinei bei gru
pinei iniciatyvai pasireikšti.
3. Kuo tampresne betarpiškų politinių,
ekonominių bei kultūrinių ryšių užmezgi
mas su Vakarų pasauliu.
4. Kompaktinės nacionalinės visuome
nės Lietuvoje atstatymas bei sutvirtini
mas, rusifilkacinių bei kitokių asimiliaci
nių tendencijų eliminavimas.
5. Pilnos kūrybinės, kultūrinės bei reli
ginės laisvės užtikrinimas kompaktinės
nacionalinės visuomenės sąlygose.

(Pusantros valandos trukusioje paskai
toje Šios tezės buvo prelegento plačiau iš
vystytos, paaiškintos ir paremtos tiek Lie
tuvos gyvenimo faktais, tiek ir Lietuvoje
sukurtomis idėjomis bei pavyzdžiais).

Kas liečia pragmatiniai taktikinį as
pektą, Lietuvos politinėje sąmonėje gali
ma išskirti tris pagrindinius nusistaty
mus, pasireiškiančius: a) pilnutinio kon
formizmo pozicijoje, b) konservacinės
veiklos .pozicijoje, c) aktyvistinės veiklos
pozicijoje.
Pilhutinis konformizmas valdžios at
žvilgiu diktuojamas iš esmės egoistiniais
motyvais ir su politine sąmone teturi tik
tiek bendra, kad naudoja ją tokiai savo
pozicijai pateisinti (pvz. jei aš neužimsiu
šio (posto, tai jį atiduos kokiam nors ru
sui). Tai gana paplitusi pažiūra, kurioje
pasireiškia ir minėtas politinio lauko
tautos sąmonėje reliatyvus silpnumas ir
visiškai išsiplėtojęs krašte moralinis ci
nizmas.
(Pozityvi pragmatiniai-taktikinė politinė
sąmonė labiausiai masiškai pasireiškia
konservacinės veiklos pozicijoje. Jos pa
grindą sudaro lįsitikinimas, kad savo jėgo
mis laisvės neiškovosime, o todėl tiesiogi
nis .pasipriešinimas valdžiai yra bepras

miškas, o dažnai ir pragaištingas, nes sta
to į pavojų fizinę tautos egzistenciją. Tai
gi reikia veikti sistemos ribose, stengian
tis išsaugoti tautos kūną kuo ilgiau ir kuo
sveilkesiniame fiziniam bei /dvasiniame
stovyje. (Ši pozicija yra .bendra tiek dau
geliui oficialių pareigūnų, besistengian
čių gerinti respublikos materialinės eg
zistencijos sąlygas, įkelti jos kultūros ir
švietimo kokybę bei nacionalinį lygį, o
taip pat saugoti krašto gamtą, ekologinę
sistemą ir t. t., tiek ir daugeliui disiden
tų, kurie tais pačiais tikslais protestuoja
prieš tam tikrus valdžios valksmus pačios
valdžios vertybių sistemoje.
Paprastai „konservacininkai“ tiki, kai
jie savo veiksmais saugo tautos integra
lumą rytojaus dienos laisvei. Vieni jų
samprotauja, kad imperijos ir politinės
sistemos nėra amžinos, o tauta yra ir tu
ri likti amžina; kiti gi turi konkretesnių
idėjų ir sieja Lietuvos laisvės valandą su
totalistinės bolševikinės santvarkos griu
vimu Maskvoje. Pastarųjų tam tikra da
lis stengiasi susirišti su Rusijos disiden
tais ir veikti bendrame fronte su jais. Iš
konservacinės logikos išsivysto aktyvistinė-disidentinė pozicija.
Visgi tarp „aktyvistų“ ir grynų „konservacininkų“ nėra sutarimo. Ypatingai
ryškia.i tas nesutarimas pasireiškė Lietu
voje, vertinant 1972 metų įvykius Kaune.
Visa sąmoninga Lietuvos visuomenė pa
sidalijo tada į dvi partijas: kalantininkus
ir antikalanitininkus. Grynieji „konserva
cininkai“ (ir jų buvo didžiulė daugurųa)
užėmė grynai antikalantiškas pozicijas,
teigdami, kad tokie veiksimai kaip Ka
lantos susideginimas ir po to seltę įvykiai
nieko neduoda, o tik padidina Maskvos
kontrolę Lietuvai, kliudo sėkmingai vyk
dyti .konservacinius“ uždavinius, stato i
pavojų tas optimalias tautos išlaikymo
sąlygas, kurias jie taip sunkiai bando
kurti.
Gi kalantiškoji aktyvistinė mažuma
įvertino Kalantos žygį teigiamai, matyda
ma jame vieną iš tų, anot Stefano Zweigo, žvaigždinių tautos valandų, kurių me
tu ji sugeba pati save atpažinti, suvokti
ir įtvirtinti kaip istoriškai prasmingą vie
netą. Pagali juos, (teigiamosios Kalantos
žygio pasekmės istorinėje perspektyvoje
žymiai persveria tuos atskirus neigiamus
reiškinius, kuriuos jie irgi iššaukė. Rei

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas
•
•
•

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'1

6396 Bonnontvne Ave. Verdun', Montreal.

Tel.

PRAS ĮDEDA MOKSLAS
MUSŲ MOKYT OJA I
Šeštadieninė Mokykla praMontreal lo Šeštadieninės
Mokyklos mokytojai posė deda pamokas š.m. rugsė
džiavo jau 31 rugplūčlo, be - jo 17 d., 9 vai. rytę, tose pa slruošlant pradėti naujuo č lose patalpos/Cherrler Ir
St. Hubert gatvių kampas/ ,
sius mokslo metus.
Ta proga teko atsisveikin Cherrler mokykloje.
Naujus mbklnlus Ir Dar ti su mokytoja veterane Ele žello
valkus .refelstruoklte
na Navlkėntene bei Sesele
Paule, kuri Išsikelia į To - pas Mokyklos vedėją Moniką
Jonynlenę tel.: 489-2106 ,ar
rontą vesti Valkų Darželį.
Į atsisveikinimą atėjo Ir ba atveskite tiesiai į Mo
Mokyklos T ėvų Komitetas . kyklą. Jūsų visų laukia
Apgailestaujant t Ir pare lš- n u o Š Irdž [aus lai’.
klant padėką pasltrauklančloms mokytojoms, Mokykla LITUANISTINIS SEMINARAS
Mūsų
jaunuoliai, baigę
Ir Tėvų K-tas įteikė joms po
Mokyklą, yra
P. Baltuonlo medžio i skulp Šaštadleninę
tūrėlę. Pasigirdo
mokinių dažniausiai gabūs Ir tikrai
giedamas Ilgiausių Metų , pajėgūs pasireikšti kūryblš nes jie,.baigę taut, šoklų re kesnėje plotmėje. Pramokę
peticiją, atžygiavo į šį atsi lietuviškai, šiuose kursuose
sveikinimą. Buvo pasivai jie jau gali turėti ir nemaža
šinta sūriu, vynu, kavute tr malonumo Iš lietuvių kalbos
tortais bei pyragais.
m. vartojimo. Kursai
vyksta
kas antrą šeštadienį- taigi
Ir užtarnautas "atostogini^’
Ii ir valdyti“. Oficialiosios ideologijos
šeštadienis ne pro šalį...
Spaudimas sukelia žmonėse daug agresy
vių jausmų. (Antirusiškas nusistatymas
Šiemet planuojama įdomi
Lietuvoje yra stiprus (taip .pat ir valdžios
programa, apie kurią bus
atstovų tarpe). Dažnai išgirsti, pavyz
paskelbta netrukus.
J.
džiui: ^Padorus rusas — lai .keptas le
das“. Tačiau tokie (įvykiai, kaip Kovalio
vo byla, Sacharovo ir Orlovo parama lie
tuviams akivaizdžiai rodo, Ikad esama ir
kitokių rusų, nėkaip demoralizuoti (kolo
nistai. Rusifikacijos (kampanija, aplamai
paėmus, tuo tarpu nepakirto tautos. Prie
šingai, dažni atvejai, 'kada mišriose šei
mose rusiškoji pusė ir ypač vaikai visai
sulietuvėja.
Nors Seinų ir Punsko krašte nestinga
ginčų su lenkais, šiaip jau Lenkija Lietu- ,
vai daro teigiamo poveikio, nes per ją at
eina daug informacijos iš Vakarų. Didėlį
įspūdi palieka Lenkijos katalikų kova,
sukilimai, darlbininkų gynimo komitetas.
T. Venclovos nuomone, reikia jau dabar
ieškoti 'bendros kalbos su visais kaimy
nais ir galvoti apie humanišką, konstruk- '
tyvų tautinių mažumiĮ problemos spren
dimą ateityje. Žinoma, nedera šnekėti
apie naują uniją, 'bet tam tikrą platesnė
federacija Rytų Europoje galėtų ilgainiui
atsirasti. Dabartinė sistema, gal būt, pra
dės byrėti ne nuo Maskvos, o, pvz., nuo
Varšuvos.
Ryšių palaikymas su Lietuva esąs svar
bus ir būtinas. Atvykus i Lietuvą žymes
niam išeiviui, jo pamatyti ir išgirsti, anot
vilniečių, „susirenka žmonių, kaip iį Sta
lino laidotuves“. Tokie apsilankymai ge
rina tautos savijautą ir yra naudingi pa
čiai išeivijai. Tik reikia mažinti su tuo
susijusias neigiamybes — pvz.v vengti ne
išmintingų
pasisakymų
^Gimtajame
krašte“.
T. Venclovos pozicija: ne per nepriklau, somyfoę į laisvėjimą, o per laisvėjimą į
nepriklausomybę. Žmogaus teisių net var
dan kilnaus tikslo negalima suspenduoti,
nes jų laikinas suvaržymas visada linkęs
virsti amžinu. Todėl, jo manymu, šian
dien žmogaus teisės yra pirmoji ir svar
biausioji problema.

; PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA

Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

L ASSOMPTION.. MONTREAL. OUĖ H1N 2H2 Į TĖL 254-5302

ĮVAIRIOS R.ROGO

T. Lauunaitis

Skubiai
\\ si nešt a s.
9 v
išvalome,--paimame,
pristatome

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER
TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H7N 1C9 • Tel. 255-4076
M. PHILIPPE IZZI
Prop.

SKAMBINKITE

495-90e AVĖ
coln / corner Bayne 365-1143

GUY
RICHARD
ROOFER------COIIVREUR
Geriausias patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
Rlchardl, kuri* įau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgžinIngai
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas arkai statote

365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
coin, corner 5. ava766UA ££Į|T||Aįg

te/. 389 - 057 i.

7725 George LaSalle

1

T EL. 525- 8971.
3035. BOUL

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
Savininkai V. Šulinskas & Son

a S. Veiversio, gyv. V. Vokie
tijoje, prašome suteikti adresą
laikraščio administracijai. N L.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

•

AUKSO AMŽIAUS KLUBAS
Montreal to Aukso Am
žiaus Klubas sparčiai ruo
šiasi savo parodai.
Nariai
Ir narės pasiryžę pagaminti
savo rankomis po 1O ekspo natų.
• 50 knygų
Bibliotekai
paaukojo Alina /Tumėnienė/
Ir Steve Sheffchlck » Klubas
už tokias vertingas knygas
yra labai dėkingas.
• Sr.Romas Knystautas bu
vo nuvykęs į Vakarų Vokie
tiją ir Skandinavijos kraštus,
dalyvauti kaip McGill u-to
atstovas įvairiose tarptauti
nės ekonferencljose/kur bu
vo paliečiama aerodinami
kos ir aeronautikos temos/.
Kelionėje
Išbuvo apie
mėnesį Ir atliekamu laiku
pasigrožėjo Norvegijos fl- '
jordųgrožybėmis. Apgailes
tavo, kad ribotas laikas ne’ leido jam viską
i išsamiau
■ apžiūrėti.

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

■ LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC.

767-6183

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. —

Vietoje diskusijų dėl dr. A. Štromo pa
skaitos savo nuomonę pareiškė dar nau
jesnis atvykėlis iš Lietuvos Tomas Venc
lova. Svarbesniosios jo pastabos šičia ir
pateikiamos.
Oficialioji indoktirinacija lietuvių tau
tai nepadarė esmingos įtakos. Komunis
tinės ideologijos prievartinis, įkyrus die
gimas sukelia vidinį pasipriešinimą (ta
tai liečia ne tilk lietuvius, bet ir didelę
dalį, gal net daugumą SSSR gyventojų).
Postalininės epodhos sukrėtimai, techni
nis progresas, visuomenės sudėtingumas,
ryšiai su Vakarais galutinai pakirto ofi
cialiąją ideologiją . Anot B. Sruogos, išsi
gimė visi velniai. Čia turi reikšmės ir
grynai biologiniai procesai — neužmirš- kime, kad Kremliaus valdovai senesni ir
už mūs ii diplomatus...
Dr. Štromas gal kiek perdeda kairiųjų
intelektualų vaidmenį 1940 metais. Čia
būta įvairiiĮ psichologiniij situacijų: kai
kas ieškojo karjeros galimybių, kai kas
užsidėjo kaukę, kuri vėliau, deja, prilipo
prie veido. Marksizmo šalininkai netek
davo nuovokos, susidūrę su stalinizmu.
Marksizmas, šiaip ar taip, yra ideologija,
o stalinizmas — tiktai sustabarėjusių ir
drauge guminių formulitĮ sistema, dangs
tanti plikų tironijos praktiką. Buvo nuo
monė, kad rusų okupacija Lietuvai ma
žiau pavojinga, negu vokiečių. Tos visos
priežastys turėjo poveikio daliai inteli
gentų, perėjusitj į komunistų pusę. -Bet
reali tų inteligentų reikšmė nebuvo dide
lė.
Nederėtų partizanų pasipriešinimo Lie
tuvoje vadinti pilietiniu karu. Tai klai
dinga tarptautinės .teisės požiūriu, nes pi
lietinis karas negali vykti aneksuotoje
šalyje. Tačiau d r. Štromas teisingai pa
stebi, kad tam tikra tautos dalis vis dėlto
palaikė okupantą — taigi, pilietinio karo
atspalvis buvo. Partizaninis karas baigėsi
ne kompromisine kapituliacija, o veikiau
partizanų fiziniu sunaikinimu.
Nors Lietuvos,gyventojlį tarpe ir gausu
antikalantininkų, dauguma gerai supran
ta Kalantos akto ar LK'B Kronikų istori
nę vertę. Laisvė neateina savaime, ir tik
pačios tautos aktyvumas ją priartina. Be
abejo, savižudybė yra sudėtinga moralinė
problema. Niekam negalima rekomenduo
ti savižudybės ar dėl jos džiūgauti, Let
sykį įvykę, -tokie aktai, kaip Kalantos su'siįlegi rūmas, tūli
nepaprastai
didelės
reikšmės. Jie formuoja tautą ir įtvirtina
ją tarptautinėje bendruomenėje.
Nedėtina didelių vilčių į Lietuvos ofi
cialųjį komunistinį elitą, šiandien jame
vyrauja demoralizuoti, vien savo privilegijomis susirūpinę žmonės. Tačiau A.
Sniečkus yra tikrai nuveikęs ir kai (ką pozityvaūs. Jo mirtis žmonėse suikėlusi auGentišką nuliūdimų. Pasakojama, kad iš
po nakties ant jo 'kapo atsiranda lentelės
su užrašais —■ „Antanai, prisikeik ir pa
žiūrėk, kų jie mums padarė“. Tai grei
čiausiai tik gandas ar anekdotas, bet jis
parodo liaudies nuotaikas.
Perdėtas nacionalizmas nesąs sveikas
reiškinys. Jis padedąs viršūnėms „skaldy-

Montreal t s

KRONIKA

kia pasakyti, kad aktyvistinės pozicijos
nuo 1972 .metij Lietuvoje sustiprėjo, nors
jos vis dar yra mažumos pozicijos.
Šiaip ar taip, bet Lietuvos krašto (poli
tinės sąmonės analizė rodo, <kad jis ruo
šiasi tai savo pagrindinei žvaigždinei va
landai, kada Lietuva vėl taps laisvas ir
nepriklausomas .politinis vienetas. Išeivi
jai reiikia teisingai suprasti tautos kraš
te politinės sąmonės stovį, nuolatos sekti
jos vystymosi raidą, nes tik tai įleis jai
įnešti atitinkamą indėlį j tos žvaigždinės
Lietuvos tinkamą paruošimą, tik tai įga
lins ją suvaidinti mūsų krašto ateities is
torijoj tą vaidmenį, kuris pateisins deda
mas i ją tautos kamieno viltis.

)
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Chrysler • Monaco ■ Charger • Dodge • Dart
Sport • Swinger • special e Sedan • Trucks
7635 Boul. Lasalle, La Salle, P.O.
_

ĮHUSUK
Viskas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir
I
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Galiniu prie- j ir^^SS
maniu pardavimas ir iren- 1
girnas. Atstovaujame Hydro - Quebec išnuomavimui
Ą
v • mu i karito vandenstiekimo. Veltui įkainavimas.

•AURENT DAIONEAŪLT,
usa'lleauto m o b i L E

INC

j

& Heating kontr oktori u$.

140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
1977. a. 7

7

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių regul i avimo s. Išarės (Body) taisymas fr
dažymas naujame garaže ir moderniom i s priemonėmis.

K r e i pk ite s —

De LoVerendrye, pr’e Lapierreir vandens kanalo. Tol. 365- 3364.
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• Viltus Laplnattls,statybos
darbų verslininkas,persikė 
lęs su šeima į Ottavą, mėgi
vės Iždą yra atėjusi tik 400 na praplėsti savo įmonę. Jis
susirišo su eile architektų ,
dol.suma.
Šia proga B-vės V-ba no kurie rekomenduoja jam dar
ri pakviesti laikraščio skai bus.
tytojus atkreipti malonų dė
mesį į akcijų įsigijimą. Jos
įgalintų namo remonto dar
bus.
Šiais metais yra pirkę ak
cijai Ir nepaskelbti:
Abromonls Bronius -1; vi
so turi 13, Pullanauskas Z. 2;viso 18, Danys J. V.-2; vi
so 14, Kalvaitytė Rūta -1O;
viso 20, Valtkutls Jonas -1;
viso 2, Lukas Kazys -5;vlso
17, Paukštaltls Pr. 18; viso
50, Latvaltls Andrius -l;vfr
so 3.
D Stojame pirkus lems Ir
laukiame atsiliepiant naujų ’.
NL B-vės Valdyba

|QO . KANADOS LIETUVIŲ DIENA I

NL REIKALAI
NL B-VĖS ŪKIO REIKALAI
Prae Ityje, buvus los V-bos
žmonės yra daug padarę NL
patalpų-namo remontui pra
vesti, ypač Iš vidaus-, ir
lauko.
Šių metų naujoji v-ba pra
dėjo svarstyti tolimesnį na
mo Išbaigimą bei kiemo aptvarkymą. Leonas Gureckas,
valdybos narys ūkiškiems
reikalams, jau
pradėjo
ruošti vartus Iš gatvės pu
sės. Jonas Petrulis, v-bos
pirmininkas Ir profes lonalas
statybos verslininkas, rūpi
nasi namo priekio įėjimo
aptvarkymo, bei fasado at
naujinimu. Jis galvoja,kad
namą reikia pilnai sutvarky
ti Ir pritaikyti rinkos kalnai,
kadangi randasi komercinėje
gatvėje Ir kad nebūtų toks
apšepęs Ir
nemėgstamas
į kaimynų.
Norai geri, tik bėda, kad
Į remontui medžiagų kainos
pasakiškai pakilusios,
o
šiais metais šėrų būdu į B-

prenumeratos
mokesčiu.

į

Į

• Arch. V. E. Makauskas
perkeltas darbovietės į Al
bertą
atsakingoms pare F
goms.

T E L - (6 1 3) 225 - 400 1_____________

kutinius 6 metus man dlrPrašau
bant'Montrealyje.
Viešpaties, kad Jums vlstems atlygintų,kaip yra pa
žadėjęs, šimteriopai...
Su dėkingumu,
Sesuo M.Paulė

GM

GM

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS:
= MOKA UŽ:
1Q _ 3 = term, indėlius 1 metų
Pirmadieniais
10 3 = pensijų *r nam,f s-tas
Antradieniais
= taupomąsias s-tas.
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas
10-8 f
Ketvirtadieniais
= DUODA PASKOLAS:
Iv- o —
Penktadieniais
asmenines
Šeštadieniais 9-1 = nekifn. turto
Sekmadieniais
9.30-1 E 'investacines

814%
..... 9%;
...7%

.6%

9’/2 %
9’/4%

10%

Greitas ir tikslus patarnavimas!

fAanageriu

______ IEO GUREKAS________

Tel. Bus.: 722-3545

mau montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

Res.: 256-5355

489-5391
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

WALTER TRUMPA B. Sc.

( Jone* Grigaila)

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

LES IMMEUBLES

717 South Ocean Boulevard .
Pompano Beach, Florida 33062
Telephone (305) 943 - 302Q

mai n vi I le - p o i r i er

i

REALTIES

■

L

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita, nekilnojamą.'
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės
795 Ste Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

LEFEBVRE & ROBERT
AMEUBLEMENY - FURNITURE

P A R D A V

MAS

—•—

— • —

1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q-

5330 L*AssoMPTioN Blvd.

Montreal.

Tel. 265-3536

Tel. 932- 6662, namų 737- 968).

Dr. A.S. Popleraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.tO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Oue.

JOEjAS&COTE^EEALTIES

PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livrą i son grafu i te - Free delivery

366-9742

ĮVAIRIU
v**

BALDU
5159 DE MAiSONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS

PER

NeCAITIS

KRAUTUVES

VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
Tel: 482-0772. namu366-7041

Tel. 931 -4024

PHARMAC1ENS

3

AUKŠTUS

© Royal Trust

e Užeikite ir įsitikinsite, kod įmonėje baldai yra
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
b Didęli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
•
Tel. 354-0360, namu.722-9663.

7635 CEMTRALE : 4e AVENUE
363-3887
Į 73*3 CKNTRAkĖ 330-1282 ĮPBCORATlO>i|~į

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė )

365-0505

Skubus ir nek ai nuo j anti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

ADVOKATAS

D.N.

216 St. Paul W., Montreal, P.OTel: 288-6316, namų -658-5.513
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514)871-1430

BALTRUKONIS

Sylka Realties Inc.

R. J. Išganaitis, ba, bcl

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Ros. 737-0844.

Foto -M.L.S.
Sistema.

ADVOKATAS

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

A g e ntura

v e i k i a_ _n

Albertas NORKEL.IO NAS, B.A. C.S.C., I.B.
168 Notre Dama Street E.įuitt 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

■)

Alontrealio Lietiniu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766-5827

Montreal, Que.

TEL.727-3120 Namų 376-3781

8 psi.

St" Toront°' Ont • Tel. 532-3400

Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000,
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —■ iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ---- - ne
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE |
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU

mshSas96

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
MŪSų FIRMA NUOŠIRDŽIAI
IR SU IŠIMTIMI JOMS,
PASITARNAUS I

LEONAS GURECKAS
Sales Manager
(Lietuvis atstovas)

IESORT MOTEL

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

irgi vienišos# nevyresnės tarp 55-65 m.
amžiaus moters (gamitnti maistu abiem s,
ir ki ti em s. menki em s namy ruojos dar*
bams. Galinti susikalbėk U angGSkaU
S k ambinti 733 - 70 16*
(Galima kalbėti ir lietuviškai)

Enginering 8. d e s i g n i n g p a t ar n a v i m a s.
IN -GROUND Swimming Pool s t o t y b o( 10 y e or guaranty).

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

1 Tel: 866-8235, namų 488-8528

DR. V. G1RIŪNIENĖ
Dantų gydytoja

lE^KO ŠEIMININKES

Virs 70 m. amžiaus vyras našlys ieško

PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINĖ STATYBA,
arbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

Pontiac ★ Buick ★ Astre

• Susirgę Ir yra ligoninėje
• Mirė Julius Danlsevlclus, — V. Bunys, H. Virbai lene,
81 m. amžiaus. Paliko žmo K. Ktela Ir F. Spalčys.
ną Mariją Ir dukterį Eugenlją su šeima. Velionį kankl- • Šią vasarą nemažai mon' no paralyžiaus liga per 26 treallečlų buvo Išvykusių į
metus Iki mirties. Į Kanadą Europą. Nuostabiausia, kad
. atvykęs 1927 metais.
Europa domisi lietuviškas
jaunimas, nes žinoma, kad
• Jonas Vilkelis buvo sune ten lankėsi A. IrL. Jonelygalavęs širdimi ir paguldy-. tės, G. Bendžlūtė Ir sesutės
tas buvo į ligoninę.Pergrelt D.V. Kaušylaltės.
Išėjo Iš ligoninės,kur Ir vėl
turėjo sugrįžti.

Suite 600

das. Skambinti pas lietuvį, te!.
9 33- 78 29.

GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont.

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
IR NAUJU AUTOMOBILIU f

1440 rue Ste-Catherine Ouest

ISNUOMUOJAMI APARTMENTAI
prie vandens — panoraminis vaiz

W. LAPENAT

AUTOMOBILE

____________________ i

Dantų gydytojas

WW»1111IITWli

• Romas,Emilija Ir Audrutė
Verbylal atliko didelę kelio
nę Europon. Aplankė Vokle tlją, Austriją, matė Paryžių
Londoną Ir lankėsi Airijoje .

MONTREAL WEST

,

'Tikslus adresas)

Dr. J Mališka

SPALIO MEN. 7 - 9 DIENOMIS

1

Foto: D. Vakare.

Nespėdama visų atsisvei
kinti asmeniškai, prieš Iš
vykstant dirbti į Torontą,
noriu bent trumpai rašy-i
tu žodeliu padėkoti už gražų
bendradarbiavimą Ir visoke
riopą pagalbą per šluos pas

Prasome Hkirpti ir prisiųsti
f Pavardė ir vardas)

LONDONE, ONTARIO

■

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

• NL Administracijai rel kalingas asmuo, kalbantis
vietines kalbas ir mokantis
ar mokanti rašyti mašinėle.
Teirautis redakcijoje tel,:
366-6220. NL.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujom skaitytojui
tik už $ 5.00 mėtoms *

IjCiWlF

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
6.0%
Taupomąsias s-tas
7,5%
U t pensijų planą
8,5 %
Termin. ind. 1 metams 8,75%
Termin. ind. 2 metams 8,75%
Tenstin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
10,5%
Nekiln. turto
10,0%
Čekių kredito
12.0%
Investacines nuo 10,5 %
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir Uečikdieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.4S iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama
vasarą nuo, gegužės 15 d. Ud spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
8

