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POPIEŽIUS AMERIKOJE
Paskutinių dienų laikraš

čiai. radio ir televizija pra
nešinėjo apie modernaus Po
piežiaus viešnagę Amerikoje 
Bostone, New York! e, Chi
cago'je, Philadelphijoje ir 
Washington e. Jis aplankė 
Baltuosius Rūmus, prie ku
rių atvirame ore laikė mi
šias. Visur popiežius Jonas 
Paulius II-sis buvo sutiktas 
milžiniškų minių į kurias 
įsijungė ne vien tik tikintieji 
katalikai. Visose savo kal
bose jis pabrėžė žmogaus 
vertę ir būtinumą jį gerbti 
Jo rimtumas, Šiluma ir ge
ras minčių pardavimas pa
gavo ir jaudino visus. Mūsų 
laikais, kuomet pamirštama 
abejojama arba specialiai 
naikinama žmogaus vertė. 
Šis iš naujo pažadintai gė
rio troškimas patraukė šir
dis su dėkingumu ir pagarba 
Popiežiui.

SOVIETAI ATŠAUKĖ 
GASTROLES

Buvo numatytos Maskvos 
Simfoninio Orkestro gastro
lės JAV-se, tačiau paskuti
nėmis dienomis atšaukė.

Po paskutiniu metu vieno 
po kito įvykusių pabėgimų Iš 
sovietinių gastrollnių grupių, 
Maskva bandė Išgauti iš JAV 
pasižadėjimą, kad ateityje 
klekvlęnas pabėgęs Iš gast
rolių menininkas būtų grą
žintas į Sov.Rusiją.Tačiau 
JAV-bių vyriausybė su tokia 
politika nesutinka.

LEVESQUE RUOŠIASI 
VIZITUI Į ANGLIJĄ

Iš trijų kraštų, kurie la
biausiai domisi Quebec’u - 
Prancūzija, JAV Ir Anglija - 
pastaroji dar nebuvo aplan - 
kyta provoncinės vyriausy
bės. Tarp Naujų Metų Ir ba
landžio mėn., Quebec’o Mln„ 
Plrm-kas Levesque žada 
nuvykti į Londoną Ir pasikal
bėti dėl Quebec’o ateities . 
Londono biznieriai yra in
vestavę dideles pinigų sumas 
i Quebec’o pramonę. Jeigu
Jin. Plrm-kas norės, nebus 

kliūčių susitikti Ir Karalienę 
Elžbietą.

BADO GRĖSMĖ
KAMBOD ĮJOJĘ

Badas, neįsivaizduojamo 
baisumo gręsia Kambodljai, 
pranešaJAV stebėtojaI.Grę
sta maliarijos Ir maro epl - 
demljos.

Vietnamo palaikomas rė
žimas Kambodljoje atmetė 
tarptautinių organizacljų- 
Raudonojo Kryžiaus ir UNI 
CEF - maisto pagalbą. JAV 
įstatymai reikalauja tarp
tautinės kontrolės siunčiant 
maistą pagalbal.

Jau dabar turguose nėra 
maisto ir milijonai žmonių 
laikosi ryžių koše Ir šakni
mis.

Brežnevo karikatūra

brežnev'as siūlo 
ATITRAUKTI JĖGAS

Iš Maskvos pranešama, 
kad paskelbtas Sovietų ir R. 
Vokietijos bendras pareiški
mas, kuriame sakoma, kad 
Vakarų nenoras sutikti su 
Brežnev'o pasiūlymu suma
žinti karines pajėgas Euro
poje galėtų "panerti Europą 
1 naujas ir pavojingas gink-
lavimosi lenktynes’’.

Brežnev'as tokį savo pa
siūlymą padarė po 4 dienų 
vizito Rytų Vokieti joje.šven
čiant 30 metų nuo įkūrimo 
joje komunistinio rėžimo.

CASTRO RUOŠIASI 
KALBAI

Šią savaitę Castro, po 19 
metų nesilankymo JAV-se. 
atvyks ir kalbės Jungtinėms 
Tautoms,visuotinio susirin
kimo metu. Didelę problemą 
sudaro jo saugumas,nes di
delis skaičius jo tautiečių e- 
migravo ar pabėgo į Ameri - 
ką jam užimant valdžią ir 
yra priešingi.jo politikai.

Kadaise sesijoje 1960 m . 
Castro kalbėjo 4 su puse va
landos. Šį kartą žadėjo kal
bėti trumpai.

UŽSIDARĖ "THE MONTRE
AL STAR"

11O metų veikęs Montrea- 
lio dienraštis The Montreal 
Star sukėlė didelį slurpryzą 
ir apgailestavimą,pareiškęs, 
jog baigia savo egzistenciją.

Po 8 mėnesius trukusio 
streiko, nors stengėsi grįžti 
į pirmykštį pajėgumą, dien
raštis neatgavo nei savo bu
vusio žurnalistinio lygio, nei 
visų savo skaitytojų . Gaila, 
nes lieka tik vieno stiliaus 
anglų kalba dienraštis.

Šis įvykis rodo,kad poli - 
ttka, dalies žmonių Išslkėll- 
mas ir nesugebėjimas trum
pinti streiko- pakreipė mi
nios nuotaikas neigiama 
dienraščiui kryptimi. Nūs - 
tojo darbo virš 1OOO spau
doje Ir spausdinime dirban
čiųjų.

PASIILGO - STREIKO. ..
Kalbama, kad Montrealio 

miesto autobusų šoferiai ir 
Metro tarnautojai nori vėl 
streikuoti. .. •

VOLKSWAGEN’© FONDAS FINANSUOJA
. PABALTIJO TYRIMO PROJEKTĄ

Privatus Volkswagerfo au
tomobilių fondas suteikė lė
šas jau įpusėjusiam ambi
cingam užmojui; pradėtam 
praėjusių metų spalio mėne
sį. Tai bendras vokiečių - 
britų projektas "Visuomeni
nei ir ūkinei.raidai Pabalti
jo valstybėse "tirti. Tyrimo 
grupėms iš Munsterio ir, 
Glasgovo universitetų vado- ’ 
vauja dr. Erik Boettcher, 
Kooperatinių Teorijų Insti
tuto galvą ir Alec Nive, So
vietinių ir Rytų Europos 
Studijų Instituto vedėjas. 
Tiriama visuomeninė, ūkinė 
ir politinė kaita Pabaltijo 
valstybėse prieš jų nepri
klausomybės atgavimą, ne
priklausomybės metu ir po 
nepriklausomybės prara - 
dlmo. Dalyviai analizuoja 
žemės ūkio struktūrą prieš 
1918 metus, baudžiavos pa
naikinimo ir žemės ūkio re
formos poveikį bežemiams

NAUJAS FILMAS APIE LIETUVIUS PARTIZANUS
Partizaninės te mati kos bus išsemta, juo labiau, kad 

filmai buvo gausiai gamina- rašytojai kažkaip staiga Įlo
mi prieš tuziną metų. Kaip vėsi domėtis anais laikais", 
rašo LITERATŪRA IR ME- Požėros "Gyvačių lizdas" 
NAS (1979. Vili. 4), "atrodė derinasi su dabartine Mask- 
jogpo V.Žalakevičiaus "Nie- vos politine linija.
kas nenorėjo mirti"', R. Va- "Gyvačių lizdas" filmuo- 
balo "Laiptų į dangų",. M. jamas Alytaus rajono Dzir- 
Giedrio "Vyrų vasaros" po- miškių girininkijoje. Reži- 
kario tematika ilgam laikui suoja Algis Kundelis.

AABS KONFERENCIJA NAGRINĖS 
'KRUVINĄJĮ DEŠIMTMETĮ "

Baltų Studijoms Puošė— 
lėti Draugija (Association 
for the Advancement of Bal
tic Studies) jau ruošiasi sa
vo septintąją! konferencijai, 
kuri įvyks ateinančių metų 
birželio mėnesį Georgetown 
universitete. Washingtone. 
Šios konferencijos žvilgsnis 
bus nukreiptas į Hitlerio ir 
Stalino laikmetį tarp 1940 ir 
1953 metų. Šiam "kruvina
jam dešimtmečiui" gvildenti 
sudarytas ypatingas komite

PRIEKYJE-ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIA. GILUMOJ- 
VILNIAUS U-TO ŠV. JONO BAŽNYČIOS BOKŠTAI

•valstiečiams. Juos ypač do
mina greitas giluminis že
mės ūkio ir pramoninės 
struktūros pasikeitimas Pa- 
baltyje nepriklausomy - 
bės metais. Daug dėmesio 
kreipiama į kooperatyvines 
sąjungas, mėginama patirti 
kokiu mąstu nepriklausomy
bės metų patirtis paveikė 
Pabaltijo ūkinį našumą so
vietinės ūkinės sistemos rė
muose. Išsamiai nagrinėja
mas ir pragyvenimo lygio 
į vai ravimas. įjungimo į So
vietų Sąjungą poveikis pra
gyvenimo lygiui. Politinės 
raidos temų sąrašas apima 
nacionalizmo augimą, poli
tinių partijų pobūvį, konsti
tucijos, demokratijos ir par
lamentarizmo sąvokas, au
toritarinių režimų Išsivys
tymą ir nacionalizmo reiš
kinius komunistų partijose 
nuo 1945 metų.

tas, kuriam vadovauja Okla- 
homos universiteto profeso
rius Vytautas Vardys. Komi
tetas užsimojęs išleisti kny
gą apie "kruvinąjį dešimt
metį" įvairiomis kalbomis. 
Dabartinis draugijos pirmi
ninkas dr. Ivar Ivask pabrė
žė, kad baltų profesoriai ir 
rašytojai neturėtų vengti ne
senos ^istorijos temų ir ga
lėtų pademonstruoti, jog tais 
tragiškaisiais metais Pabal- 
tyje nukentėjo ne tik žydai/

VYSKUPAS, KURIS 
POPIEŽIAUS KELIONES

Į kurį kraštą popiežius 
Paulius Povilas II bekeliau
tų, ten visada pirmas nu
vyksta vyskupas Povilas Ka
zimieras Marcinkus. Šis 57 
metų lietuvis vyskupas ap
žiūri lankomos vietos kelius, 
aikštes ar net ir zakrastl- 
jas, kur numatyta popiežiui 
persirengti ar pakeisti baž 
nytinį rūbą.

Vyskupas P.Marcinkus jau 
15 metų eina įvairias aukštas 
pareigas Vatikane. Jis yra 
Vatikano finansų valdytojas 
Kaip jau žinoma, jo anksty-
vesniais administravimo 
laikais, Vatikavo iždas, ke
liems užsienio privatiems 
bankams subankrutavus, prar- 
rado apie 80 milijonų dole
rių. Po to buvo spėliojama, 
kad vyskupas Marcinkus tu
rėsiąs iš Vatikano hierar
chijos pasitraukti. Bet po
piežius jį ir toliau paliko 
Vatikano bankinių reikalų 
tvarkytoju. Sakoma, kad po
piežius jį pamėgęs ne vien 
dėl to. kad jis kalbąs su autori
tetu ir nemėgstąs perdėto 
formalumo, bet ir dėl to, 
kad jis esąs lietuvis.

Kai 1970 m. popiežiui Pau
liui Povilui I besilankant Fi
lipinuose bolivietis dailinin
kas su peiliu kėsinosi i po
piežių. vysk. Marcinkus ir 
msgr. Macchi užpuoliką at
rėmė.

Vyskupas Marcinkus 
gimė 1922 m. Chicagoje.Ten 
šiandien gyvena ir jo motina. 
Jo vienintelė sesuo Matilda, 
turi kelionių agentūrą. 1955 
metais miręs tėvas buvo 
langų valytojų. Kazimieras 
yra jauniausias iš keturių 
brolių. «

NETEKOME ŽYMAUS 
GRAFIKO HENRIKO 
ŠALKAUSKO

Dailininkas-grafikas Hen
rikas ŠALKAUSKAS rugsėjo 
2 d. mirė nuo širdies smū
gio Australijoje.

Jis buvo labai gerbiamas 
ir mėgiamas ne tik lietuvių 
bet ir australiečių visuo - 
menės už savo kūrinius ir 
savo asmenybę.

Daugelis jo kolegų, kartu 
studijavę Freiburge Dailės 
Institute , gailisi per anksti 
jo netekę.

KAPINIU UŽDARYMAS IR
PERKĖLIMAS LIETUVOJE

Iš Lietuvos pranešama, 
jog intelektualai nerimauja 
dėl nuolatinių žinomų kapi
nių uždarymų ir dalinių per
kėlimų. Daugelis kapų dėl 
įvairių priežasčių nebeats- 
tatorni. Atrodo, kad tai da
roma norint panaikinti senas 
kapines, kurios sutraukda
vo daug žmonių ir buvo lan
komos patriotinio jaunimo. 
Išeivija prašoma apie įąi 
rašyti.

Vysk. Paulius Kazimieras 
Marcihkus lydi Popiežių Ai
rijoje

PABĖGO JAUNAS 
LIETUVIS MUZIKAS

Iš patikimų šaltinių patir
ta, jog Europoje pabėgo 
RIMGAUDAS KASIULIS, gi
męs 1957 m. , muzikas. So
vietai deda pastangas jį su
rasti ir susigrąžinti.

LATVIU JŪREIVIS PABĖGO 
T ŠVEDIJĄ

Š. m. birželio 18 d. latvių 
jūrininkas J. KALNINŠ iš 
sovietinio laivo pabėgo į 
Švediją, kur jis gavo politi
nį prieglobstį. Jis nepaste
bėtas iššoko į jūrą, kai dau
gumas jūreivių žiūrėjo te
leviziją, Jau visai nusika
mavusį KALNINŠĄ ištraukė 
Švedų žvejai.

NAUJAS "LKB KRONIKOS" 
NUMERIS

Vakarus pasiekė 38-tas 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos numeris, 88 
puslapių ilgio, išleistas "ge
gužės I d. Drauge su Kroni
ka gautas ir 26 psl. prie
das : du kunigo Prano Masi- 
lionio pareiškimai SSSR Vi
daus Reikalų Ministrui (Si
dabravas. 1978 m. gruodžio 
18 d. ir 1979 m. kovo 1 d.). 
Kun. Masilionis jau dešimtį 
metų prašosi išleidžiamas 
aplankyti savo brolių ir se
serų JAV*-ėse.

OPEROS VETERANO 
NETEKUS

Šių metų rugsėjo mėn. 12 
d. Lietuvoje mirė Antanas 
SODEIKA, profesorius, ope
ros solistas ir vienas lietu
vių profesionalinio operos 
teatro kūrėjas. A. SODEIKA 
gimė 1890 m. sausio 23 d 
Jurbarke tarnautojo šeimo
je. Muzikos pradėjo mokytis 
gimtajame mieste. 1907 m.

’išvyko į JAV, kur dalyvavo 
"Birutės" bei Dailės Mylė - 
tojų Dr-jos veikloje, 1920 m. 
grįžo į Lietuvą ir aktyviai 
įsijungė į lietuvių profesio
nalaus muzikinio teatro kū
rimą. Jis buvo pagrindinis 
baritono partijų atlikėjas 
operos spektakliuose.

Trisdešimt pastarųjų me
tų dirbo pedagoginį darbą 
konservatorijoje.
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PANORAMA
PRIEŠ 40 METU

artėjanti Švietimo krizė

S. m. rugsėjo mėn. pirmoje pusėje Ottawos dien
raštis "The Citizen" rašė, kad Ontario provincijoje 
švietimo reikalai artėja į krize, nes dabartinė švieti
mo sistema nieko gero nežada.

Dienraštis nurodęs kai kurias švietimo nesekmes :
1 ■ Ontario provincijoje bedarbiai tarp 15-24 metų amžiaus 
sudaro net 11 % viso bedarbių skaičiaus. Šitie jauni 
žmonės pilnai galėtų lankyti gimnazijas, universi
tetus ar kitas . mokyklas, jei tose institucijose jie įma- 
tytų savo ateities lūkesčių realizavimąsi.
2. Ontario Mokytojų Federacija pramato, kad per atei
nantį dešimtmetį, kol mokiniai pasieks baigiamąsias 
klases, iš gimnazijų pasitrauks 126 tūkstančiai jaunuo
lių, kurie f kaip į neviltį patekę, padarys daug žalingų - 
vandališkų veiksmų.
3. Mažėjant mokinių skaičiui visose mokyklose atsiranda 
mokytojų perteklius ir tatai taip pat didina bedarbių 
skaičių.
4. Turbūt, suminėti ar neminėti negerovių reiškiniai 
iškyla dar ir todėl kad jaunuolių švietimas-lavinimasis 
dažnai atremtas vien tik į pragmatiškumą. Juk dažnų

' tėvų svajonė yra: mūsų sūnus bus puikiai uždirbantis dak
taras ar advokatai.

Akademinis lavinimasis universitetuose taip pat 
dažną jauną žmogų apvilia, kai jis su diplomu rankose 
negauna tokio darbo ar užsiėmimo, kurio tikėjosi. To
dėl. kad įgyti nors ir siauresnės apimties kvalifikaci
jas. stojama į speciales, sakyčiau, amato mokyklas. Ir 
Šių mokyklų lankymo motyvas vis tik lieka pragmatiškas 

Dar didesnė negerovė jaunimui atsiranda,k a i jie 
iš vienos provincijos gimnazijos nusikelia į kitos pro
vincijos gimnaziją. Naujoje vietoje dažnai jiems neuž- 
skaitomi išeiti mokslo dalykai, nes gimnazijose yra ne - 
vienodos ar net skirtingos programos. Yra buvę * atsi - 
tikimų, kad kai mokytojų kolegijas baigęs jaunuolis nu
vyksta į kitą provinciją, jis negali gauti darbo, nes jo 
mpkytojo . atestatas) ar diplomas čia nepripažįstamas.

Todėl atrodo, kad švietimo sistema krizėn stu - 
miama ne vien Ontario provincijoje. Jis gali apimti ir 
visą Kanadą. Todėl manytina, kad švietimą visoje Ka
nadoje turėtų planingai tvarkyti tik Federalinė valdžia. 
Tada gal būtų išvengta daugelio atsirandančių negero
vių. Viena - Federalinė Švietimo Ministerija galėtų 
rūpintis visuotinumu, o ne, kaip dabar kai tvarkomasi, 
taip sakant parapijiniu mastu ir todėl, atrodo, kartais 
neįžiūrima į visuotinius - platesnius horizontus. Europo
je valstybiniu mastu švietimas yra centralizuotas. Gal 
tatai tiktų ir Kanadai.

Paskutiniu laiku per radiją teko girdėti, kad vie - 
šosios nuomonės surinkimo Institutas (Gallup) yra 
pravedęs tyrinėjimų ir radęs, kad didelė dauguma už
klaustųjų pasisako už centralizuotą Kanados Švietimo

• sistemą. Žinoma, visada bus tokių, kuriems refor - 
mos ar permainos atrodys kaip revoliucija, bet kartais 
ir revoliucijos atranda naujų - geresnių kelių ir paža
dina iš sustingimo. . .

Užbaigai gal reikėtų pridėti, kad šis rašinėlis tam 
tikra prasmę liečia ir lietuvius kanados ateivius- Juk ir 
mes turime nemąžai gimnazijas ir speciales mokyklas 
bei universitetus lankančio jaunimo. L. EIMANTAS

1939 m. rugpiūčio 23 d. 
buvo karšta diena Maskvoje. 
Apie vidudienį Maskvos ae- 
redrome susirinko, žiūrint 
pagal aprangą, maišytas bū-: • 
rys vokiečių : vieni jų dėvėjo 
paradines reicho armijos, 
oro ir jūros laivyno unifor
mas. kiti buvo su frakais ir 
aukštomis katiliuko formos 
skrybėlėmis civiliai. Tai 
buvo įvairaus rango vokiečių 
ambasados Maskvoje nariai, 
su jos "senjoru" - ambasa
doriumi grafu vonder Schu
lenburg priešakyje.

Kiek nuošaliau, kitoje 
aerodromo laukiamosios 
aikštelės pusėje, rezėrvuo- 
tai stovėjo kita grupė žmo
nių - sovietai. Kas kiek nu
simanė apie tuometinę so
vietų hierarchiją, tas jų tar
pe pastebėjo sovietų užsie
nio reikalų ministerijos vi- 
cekomisarą Potemkiną, pro
tokolų šefą Barkovą, NKVD 
vi čeko mis arą Merkulo- 
vą; Maskvos garnisonos ko
mendantą gen. Suvorovą ir 
kitus.

Ir dar ką naujo ir neįpras
to buvo galima pastebėti 
aną saulėtą rugpiūčio 23 
dieną - prie aerodromo pas
tato, ant penkių aukštų stul
pų, kabojo nukarusios dide
lės su svastikos ženklais 
raudonos vėliavos.

Jau apie valandą abejos 
grupės trypavo vietoje ir, 
laikas nuo laiko pakėlę gal
vas, dirstelėdavo į skaidrų 
dangų. Staiga vokiečiai pa
gyvėjo. kai pietvakariuose 
pasirodė du greitai didėjan
tys taškai. Tai buvo du ke- 
turmotoriniai vokiečių F. W. 
Condor tipo orlaiviai. Kai jie 
pe'rškridę aerodeomą pama
žu suko ratą nusileidimui, 
vokiečiai išsirikiavo į tiesią 
rikiuotę. Lėktuvams susto
jus prie aerodromo pastato 
ir pristačius laiptelius,iš jų 
išlipo 32 reicho užsienio 
reikalų ministerijos parei
gūnai su pačiu, tą dieną ge
rai nusiteikusiu, ministeriu 
von Ribbentrop.

Neužilgo sovietai buvo ne
įprasto komiško spektaklio 
žiūrovai. Mat. kaip New 
York Times koreposndentas 
E. R. Gedye 1939 m. rašė, 
Ribbentropui pristatomi iš
sirikiavę frakuoti aukštais 
katiliukais civiliai, "vienas 
po kito pašoko, sumušė batų 
kulnis, iškėlė aukštą! ranką, 
garsiai sušuko"Heil Hitler", 
o pasisveikinę su Ribbentro- 
pu, vėl pašoko ir vėl sumušė 
kulnis... "

Šūkiams ir kulnų garsams 
"nuaidėjus", priėjo eilė pa
sisveikinti ir su sovietais. 
Tik šj kartą viskas vyko ne
formaliai ir Ribbentropas 
naciniam šūkiui rankos ne- 
kilnojo. Susitikimo ceremo
nijoms užsibaigus, į aikštę 
suvažiavo visa virtinė juodų 
limuzinų. Ribbentropas bu

vo pasodintas dideliame 
amerikoniškame v "Cadila- 
ce". Kai vokiečių ešelonas 
pasiekė Maskvos miesto pa
kraščius, jam numatytose 
važiuoti gatvėse kas 30 pėdų 
stovėjo baltose vasarinėse 
uniformose: sovietų milicija 
Von Ribbentrop ir jo svita 
apsistojo buvusios nepri
klausomos Austrijos amba
sados rūmuose.

Pavalgius vėlyvus pietus, 
2. 30 v. popiet, von Ribben
trop, grafas von der Schu
lenburg ir specialiai iš Ber
lyno atsigabentasis žinomas 
kalbų ekspertas - vertėjas 
Gustav Hilger, pro plačiuo
sius Kremliaus vartus įva
žiavo 1 Kremlių.

Apie 1O valandų užtruko 
intensyvūs pasitarimai, de
rybos, tiesioginės konsul
tacijos su Berlynu ir Hitle
riu. kol 12 valandą naktį 
"fašistai" ir komunistai pa
dėjo savo parašus po su
tartimi, kurią istorija dabar 
vadina nelemtuoju Ribben- 
tropo -Molotovo arba Hitle
rio - Stalino paktu.
- Toks tai maždaug buvo 
scenovaizdis Maskvoje prieš 
40 metų. O kas tą popietę ir 
naktį vyko už storųjų Krem
liaus sienų, tuomet mažai 
tebuvo žinoma. Tik sekan
čią diėną laikraščiai spaus
dino sovietų - nacių nepuo - 
limo sutarties punktus, o 
pats nacių organas "Voel- 
kischer Beobachter'talpino 
dar ir gražius Stalino atsi
liepimus apie Hitlerį. Sutartį 
pasirašius, Stalinas pareiš
kęs, kad jis Hitleriui visuo
met turėjęs ypatingą res- 
pektą. "Aš žinau, kaip vo
kiečių tauta myli savo fiu
rerį ir todėl aš noriu išger
ti už jo sveikatą", pasakęs 
Stalinas.

Sovietų - nacių paktas 
1939 m. vasaros pabaigoj, 
kaip koks žaibas, trenkė į 
pasaulį. Kad greitai galėjo 
įvykti karas, daugelis neabe
jojo. bet . kad Stalinas ir 
Hitleris taps draugais,tuo 
jau niekas netikėjo. Tik po 
karo vokiečių archyvai at
skleidė visas susitarimų de
tales, kurios parodė, kodėl 
tie du mirtini priešai taip 
susibičiuliavo, kad net tapo 
karo draugais. Pasirodė, kad 
nuo Helsinkio iki Konstanti
nopolio Hitleris sovietams 
juvo pasiruošęs atiduoti 
dską kas jam nepriklausė. 
Dabar pasaulis sužinojo, kaip 
939m. rugpiūčio 23 d. 

Kremliuje buvo dalintas! 
svetimų valstybių žemėmis, 
tiesiamos demarkacijos li
nijos už seno metalo laužą 
ar maišą auksinių reichs
markių, malnomasi terito
rijomis (Suvalkų Trikam
pis) ir pan. Dabar visiems 
pasidarė aišku, kodėl vokie
čiai atsiekė savo tikslą per 
vieną vakarą, k#i tuo tarpu 

su rusais besiderėdami ang
lai ir prancūzai negalėjo to 
atsiekti per metus.

Taip vokietis politikas ir 
vakarų kultūros žmogus v. 
Ribbentrop, pralaužė nuo 
1920 m. nusistovėjusią 
ir ranudonajį antplūdį atlai 
kančią Rytų Europos užtva
rą. O prie jos statymo ir 
sutvirtinimo, pirmajam pa
sauliniu! karui pasibaigus, 
buvo nemažai kraujo pralie
ta : lietuviai jį liejo prie Kė- . 
dainių, Radviliškio. Zarasų; 
latviai ties Daugpiliu ir Ry
ga ; estai ties Talinu, o len
kai turėjo savo "Marnės 
stebuklą"prie Varšuvos. Net 
ir savanaudi ška vokie
čių "Geležinė Divizija" stojo 
į kovą prieš bolševikų ver- 
veržimąsi į vakarus, o ang
lų karo laivai Bothijos ir Ry
gos įlankose padėjo latviams 
ir estams atlaikyti bolševi
kus. Dabar visa tai per 1O 
valandų buvo anuliuota. Ir 
tai, nežiūrint, kad naciai 
kiekviena proga šventavei- 
diškai mušėsi į krūtinę ir 
pasauliui tvirtino, kad tik 
jie esantys pašaukti būti va
karų kultūros gynėjais.

Hitleris savo 1924 m. pa
rašytoje knygoje "Mein 
Kmpf" , gvildendamas vo
kiečių rytų politiką (Wieder- 
aufnahme der Ostpolitik) 
tvirtino, kad bet kokia vo
kiečių - sovietų karinės pa
galbos sutartis būtų Vokie
tijos galas. Jo nuomone tas, 
kuris daro paktą su sovie
tais esąs pasmerktas žūti.

Šiandien sunku pasakyti, 
kokia protinė prošvaistė 
vertė Hitleriui prieiti prie 
tokios išvados, bet jei dėl 
šių tvirtinimų būta abejonių, 
tai jo apdegęs lavonas 1945 
metais reicho kanceliarijos 
griuvėsiuose pasiliko šių 
politinių tezių geriausiu įro
dymu. O ir du 1939 m. sce- 
narijos pagrindiniai dalyviai 
taip pat susilaukė savo pra
žūtingo likimo : grafas von 
der Schulenburg žuvo kace- 
te. o von Ribbentrop buvo 
pakartas. Pati Vokietija ne
teko savo pačių geriausių ir 
derlingiausių provincijų, o 
tų sričių žmonės buvo išva
ryti.

Šiandien po 40 metų 
žvelgdami į praeitį, mes 
save klausiame : ar per tuos 
metus pasikeitė didžiųjų 
valstybių politika mažųjų 
valstybių atžvilgiu, ar ji 
pasiekė bent kokį toleran
cijos laipsnį, ar joje matyti 
kokia nauja politikos vedimo 
etika ? Turime atsakyti, kad 
ne. Tai mums aiškiai prieš 
akis parodė ir prieš keletą 
metų įvykusi Helsinkio kon
ferencija, kur garbingi Ame
rikos ir kitų valstybių atsto
vai, net be slaptų nutarimų, 
pripažino Sovietų Sąjungai 
visus jos pasigrobtus ir 
okupuotus kraštus ir garan
tavo sovietų imperijos sienų 
neliečiamybę. Kaip Hitleris f 
taip ir Fordas su Kissinge- 
riu, be sutartyje paliestų
jų tautų mandato, jas nurašė 
sovietams.

Kaip tuomet, taip ir šianr 
dien kiekvienam sveikai gal
vojančiam žmogui yra aišku, 
kad,pavyzdžiui,dėl Pabaltijo 
valstybių Amerika neis į 
karą su rusais. Bet ir nie
kas iš Rytų Europos paverg
tųjų tautų nesitikėjo, kad 
Amerika, prie kurios vartų 
juk stovi milžiniška mote
ris su didžiuliu laisvės ži
buriu. būtų tokia šykšti, kad 
joms išplėštų ir paskutinį 
laisvės vilties’ žiburėlį.

H. E. Salisbury, buvęs il
gametis New York Times 
korespondentas Maskvoje, 
tame pačiame laikraštyje š. 
m. rugpiūčio 24 d. taip api
būdina JAV politiką:

"Nors 40 metų jau praėjo 
nuo pačio siaubingiausio įvy
kio šiame šimtmetyje, bet 
nesimato jokio ženklo, iš 
kurio būtų galima spręsti, 
kad iš šio įvykio išplaukian
čios pamokos būtų buvusios 
analizuotos, absorbuotos ir 
bent prisimenamos tiek tų, 
kurie daro Amerikos politi
ką, tiek ir tų, ant kurių ši 
politika remiasi, t. y. ame
rikonų tauta (The American 
people)". A. LYM.

A. ŠTROMO PASKAITA 
APlfc DISIDENTUS

Aleksandro Štromo pa
skaitą "Kas yra sovietų di
sidentai ? (Who Are The 
Soviet Dissidents?) atskira 
brošiūra išleido Bradfordo 
Universiteto Anglijoje Tai
kos Studijų Institutas.Auto
rius Šiuo metu dirba insti
tute kaip tyrėjas ("Honorary 
Research Fellow"). Paskai
toje minima rezistenci
ja Lietuvoje ir lietuvių sa- 
vilaidinė spauda. Vienoje 
savų išvadų Štromas tvir
tina, kad kol sovietai "akty
viai remia komunistus ir vi
sokius revoliucionierius Va
karuose, kol jie teikia pa
ramą pro - komunistiniams 
"išlaisvinimo" sąjūdžiams 
nekomunistinėse Trečiojo 
Pasaulio šalyse, Vakarai tu
ri pilną teisę be kompromi
sų remti disidentus Sovietų 
Sąjungoje ir autentiškus, 
liaudies remiamus, išsilais
vinimo sąjūdžius visose so
vietų kontroliuojamuose ša
lyse ". Biografiniame žody
je Štromas pristatomas kaip 
keturių knygų lyginamosios 
teisės klausimais autorius 
taip pat drauge su kitais pa
rašęs bei suredagavęs dvi 
knygas apie sovietų teisę. 
Gimęs 1931 m. Kaune "lai
kinoje nepriklausomos Lie
tuvos sostinėje", jis 1952 m. 
baigė Maskvos Universiteto 
teisės fakultetą ir keletą 
metų vertėsi advokatavimu 
Lietuvoje. Kaip akademinės 
teisės specialistas, jis dir
bo teisės institutuose Lietu
voje ir Maskvoje iki 1973 m. 
Štromo brošiūrą galima už
sisakyti šiuo adresu: P.van. 
den. Dungen, School of Pea
ce Studies. University of 
Bradford. Bradford BD7 1 
DP, England. ■

KARO TR TAIKOS 
VAIZDAI:

KATRĖJE - JAPONU 
KARTAI PARAŠIUTI
NINKAI..

DEŠINĖJE - TAIKOS 
PABŪKLAI: NUIMA 
DERLIU KANADOS 
LAUKUOSE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš pradžių vokiečių karinė 
valdžia Lietuvos mokyklų 
veiklos netrukdė. Velkė abu 
unlversTtetal-Kauno ir VU - 
niaus. Tačiau, kuomet pa - 
dėtis Rytų Ir Vakarų fron
tuose ėmė keistis vokiečių 
nenaudai, okupacinė vokie
čių hitlerininkų valdžia pra
dėjo vis labiau spausti užim
tųjų kraštų tautas, reikalau
dama Iš jų daugiau kontri
bucijų vokiečių karo mašl - 
nal. Ypač padėtis paaštrėjo 
Lietuvos Ir kituose Baltijos 
kraštuose po 1943 metų pra
laimėjimo prie Stalingrado. 
/ Šis miestas Iki 1925 m. 
vadinosi Carycln, po to iki 
Stalino " nuvainikavimo ” 
1959 m.-Staltngrad’as. Ga
lų gale Rusijos žemei tinka
miausiu vardu - Volgograd./

Vokiečių okupaciniai or - 
ganai nusprendė paskelbti 
Pabaltijo kraštų mobilizaci
ją. Iš trijų valstybių, Lietu
va buvo mažiausiai linkusi 
leisti savo jaunuomenę tap - 
tl patrankų m^sa, be konkre
čios naudos savo tautai. Vo-

B A L TRUKONI 
(tęsinys)

Jie griebėsi, nors buvo aiš
ku, kad karą pralaimi,tikrai 
kraštutinių priemonių, užda
ria ėda m,l gimnazijas bei 
universitetus, suimdami 
svarbesnius Inteligentijos 
žmones Ir tiesiog gaudyda
mi karinio amžiaus jaunuo
lius įvairiems savo tikslams 
gatvėse Ir kitur.

/ Man pačiam teko slaps
tytis dėl nuolatinių vokiečių 
vizitų Marijampolės gimna
zijoje, jiems nuolat tikrinant 
moksleivių amžių. To pasė
koje liko nebaigti 1943 m 
mokslo metai. Vasaros a - 
tostogų metu teko laikyti pe
reinamuosius egzaminus./.

Taipgi 1943 metų pavasarį 
vokiečiai suėmė Ir Išvežė , 
tarpe daugelio kitų Lietuvos 
Inteligentų Ir veikėjų Ir Ma
rijampolės gimnazijų abu 
direktorius- Z.Masaltį Ir J. 
Janupevlčlų, mokytoją L. 
Puskunlgį, drauge su keletu 
Vilniaus Ir Kauno profeso
rių / Balys Sruoga buvo toje 
pačioje stovykloje/.

S I

"pristatyti savanorius" SS 
daliniams, 1943 m. vasario 
mėn. 17 d. vokiečių vyriau^ 
sybė uždarė Vilniaus Uni
versitetą.

Taip sukrėsta tauta stovė
jo didžiojo apsisprendimo 
kryžkelėse. Sekantys 1944 
metai lemtingai palietė1 dau
gelį Lietuvos jaunimo ir vė
liau, frontui jau dudndant 
Lietuvos žemele, privertė 
pajudėti ištisas šeimas ir 
būrius Vakarų link...

1944 metų rudejiį didžiu
moje Lietuvos karo audros 
jau buvo praūžus los. Vėl Iš 
visų Lietuvos kampelių rin
kosi po aršių fronto mūšių 
ugnies gyvi Išlikę mokiniai, 
studentai, mokytojai Ir pro
fesoriai į karo apniokotus 
Lietuvos miestus, dažnai 
griuvėsiuose gulinčias mo
kyklas Ir universitetus nau
jiems mokslo metams. Se
kė sunkūs Ir vargingi atsta - 
tymo darbai.

Daug neįkainuojamų Isto-

no Universitetas pertvarko
mas į Politechnikos Ir Me - 
dtclnos Institutus, o visi kl - 
tl fakultetai perkeliami į 
Vilnių.

1955 m. Vilniaus Alma 
Mater pavadinama Vinco 
Kapsuko vardu

Per du dešimtmečius šis 
unjversltetas Išaugo į 13 fa
kultetų su apie 17.000 stu - 
dentų, kurių pusė yra pūna- 
talkiai, kiti neakyvalzdlnlal .

Dabar ten veikla Mecha
nikos ir Matematikos, Fizi
kos, Gamtos Mokslų, Istori
jos, Kalbų Ir Literatūros, 
Industrinės Ekonomikos , 
Prekybos, Finansų Ir Eko- 
momljos, CibernetIkos,Tei
sės Fakultetai. Medicinos Ir 
Gydytojų Kursai dirba su 
Kauno Fūlale.

Mokomasis personalas 
siekia 1200, neskaitant nee
tatinio personalo. Jų tarpe 
yra apie 70 mokslo daktarų 
virš 500 mokslo kandidatų . 
Kitaip sakant, apie 60% dės
tytojų turi mokslo laipsnius 
Ir titulus.

Reikia pabrėžti, kad Vil
niaus Universitetas yra jau 
atlikęs stambių mokslo įna - 
šų Ir tarptautinėje plotmėje.

Lingvistikoje- Baltų kalbų 
tyrinėjimai domina viso pa
saulio kalbininkus.

Dabartinis • jo rektorius

taipogi atlieka darbus kelio- i

Lietuviu kalboje. Ir baltis -
se srityse.

Prof. Algimantas Marcin
kevičius sėkmingai darbuo - 
jasl kardlovaskullarlnėje 
chirurgijoje. Daug dėmesio 
kreipiama į virškinamojo 
trakto ligas, psichologiją Ir 
patologiją. Intensyviai tyri
nėjamas širdies kraujagys - 
llų užk let ė ją Imas.

1964 m. Vilniaus Unlver - 
slteto chirurgai pirmą kartą 
operavo širdį "sausu būdu" .

Iki 1977 m. buvo atlikta a- 
ple 5000 kraujagyslių ope - 
racijų, apie 80 inkstų per
kėlimų Ir buvo atlikta arti 
7000 širdies tiriamųjų ope
racijų.

ttkoje dabar žymiausi yra 
profesoriai- Jonas Kazlaus - 
kas / 1930- 1970/, Vytautas 
Mažiulis, Jonas Palionis , 
Vytautas Urbutls Ir Zigmas ( 
Zlrjkevlčlus.

Prieš karą baltistikos 
mokslai buvo svetimųjų ran
kose, nors Lietuva jau turėjo 
savus lituanistikos autorite
tus: Kazimierą Būgą, Juozą 
Balčtkonį, Joną Jablonskį , 
Praną Skardžių Ir Antaną 
Salį.

Šiuo laiku pasaulinis bal
tistikos centras jau randasl- 
Vllnluje.’

( bus daugiau )
atsisakius

»

kiečių okupantai labai įtūžo . Lietuviams

GARSUSIS

VILNIETIS 
ARCHITEKTAS

LAURYNAS 
STUOKA- 
GUCEVIČIUS 
(profesoriavo 
U-te. Daugelis 
stilingų pasta -

rimų pastatų, universitetų 
korpusų, su laboratorijomis 
stovėjo apgriauti Ir kareivių 
apiplėšti. Tačiau lietuvių 
noras IšsŪalkytl buvo stip
rus. / Pa v., matematikos
profesorius Zigmas Žemai
tis išsaugojo didelį veidrodį, 
kuris buvo reikalingas teles
kopui, paslėpdamas jį po sa
vo lova per visą karo metą ./. fesorlal- P. Brazdžiūnas Ir

Tą rudenį apie 1OOO stu
dentų susirinko į VŪniaus 
Universitetą. Tai buvo ne - 
paprastų pastangų Ir kruvino

prof. Jonas Kubūlus su savo 
matematikais yra tarptauti
niuose sluogsnluose žinomi 
kaipo originaliosios Galimy
bės Teorijos mokyklos stei
gėjai.

Profesorius Adolfas Jucys 
su savo studentais varo gūlą 
vagą atominio Ir molekulinio 
spektroskopo sferoje. Pro-

J. Vtsčiakas gvūdena pus lai
džių fiziką.

Daroma pažanga Kvantu - 
mo Teorijos studijose. Jų 

tų ir bažnyčių vargo laikai ne tik materiali- tikslas- praktiškas Laserlo 
jo suprojek- ne Prasn>©’ • \ .

tuo ta ir dabar
dar puošia 
Vilnių) 
(1753 -1798)

Apte 5 metus egzistavo 
du universitetai - VŪniaus Ir 
Kauno. 1950 metais Kau-

aparatų pritaikymas Ir jų 
konstrukcija, iFlzlnė
Chemija universitete jau nuo 
seno yra tapusi tradicija.

Medicinos tyrinėtojai VILNIUS XVII ŠIMTMETYJE Graviūra

TRISDEŠIMT METIS ŠIAME KONTINENTE

Šį rudenį daugelis mūsų tautiečių mini 30 metų nuo atvykimo į Kanadą 
ar Ameriką. Ar į kokį kitą kraštą, ar koitlnentą. Ta proga dedame apsa-r 
kymų iš 1949 m. Išleisto MŪSŲ KALENDORIAUS Dllllngen’o E>P stovykloje, 
kur] redagavo tuomet A.Merkelis, Išleido "Mūsų Kelias".

Trijų

-Kas bus jų vietoje ?
-Nauji sienpopieriai. Jūs 

i pasirūpinsite, kad jie būtų 
purpuro raudonumo, tiesiog 
liepsnoją. Kad gyslose visa 
savo galia tvinkčiotų krau
jas. Jūs suprantate : visur 
aplink mus jau kyla ir verda 
naujas sąjūdis. Tiesa, mes 
gal dar kiek- palūkėsime, mes 
gal dar iš karto nestosime 
į jo rikiuotes, bet reikia bent
derintis prie naujos kon
junktūros. Aišku ?

-Jei leisite ir man tar
ti savo žodį, - įsiterpė Žad- 
vytis. - Purpuro raudonoji 
spalva reiškia kraują ir 
gaisrų pašvaistes. Jąja gal 
kas ir žavisi, kai žiūri iš 
tolo. Mums ji buvo ir liks 
svetima. Štai ką aš jums pa
sakysiu : šio krašto dabarti
nė spalva turėtų būti gelto
na, nes ji reiškia nuolatinę 
neištikimybę ir suktu
mą, blaškymąsi ir nepasto
vumą. AŠ manau, kad ji tu
rėtų būti tikroji diplomatinių 
kabinetų spalva.. .

-Nustokite. Neišmintinga 
kalba - nutraukė ministeris 
Sanflaueris- -Kadangi šian
dien mano kraštui purpuro 
spalva gali būti labiau nau
dinga, aš pasirinkau ją.

sąsiuvini
(pabaiga)

Taip. O dabar klausykitės : 
visi pertvarkymai turi būti 
baigti iki sekančios savaitės 
pirmadienio. Atvyks konfe- 
ruoti mano naujieji užsienio 
kolegos. Aš turiu žiūrėti, 
kad jie būtų patenkinti ir 
nustebinti. Tuojau atlikite 
visus apskaičiavimus, nes aš 
noriu, kad jau rytoj pradė
tumėte darbą. Aš sumokėsiu 
20 % brangiau, negu norma
liai mokama. Jūsų žodis ?

Su atsakymu Žadvytis dar 
delsė, galvodamas, kaip iš
lysti iš Šitos kvailos bėdos, 
bet, nieko nesumojęs, atsa
kė :

-Taip. . Rytoj rytą aš ma
nau ateiti. Žinoma, aš atei
siu, -' o pats sau tarė :- 
tiek jis mane ir bematys.

-Puiku. Aš tuč tuojau įsa
kysiu ištuštinti kabinetą, - 
tai taręs, misteris Sanflau- 
eris prisiartino prie savo 
rašomojo stalo ir paspaudė 
elektrinį mygtumą.

Kažkoks senyvas ponas 
įėjo iš gretimo kambario.

-Klausau šefe - tarė jis.
Rytų skyriaus direktorius 

misteris Sanflaueris tuojau 
sėdosi už rašomojo stalo, 
skubiai atidarinėjo visus 
stalčius ir ėmė traukti iš

K.Apaščia
ų, b y I a '

ten storas ir plonas bylas 
ir pluoštus įvairiausių pa
laidų popieriaus lapų. Viską 
atskiromis krūvomis jis dė
jo ant stalo.

-Misteri’ Pankčeri, kaip 
matote, pagaliau atsirado 
ir dekoratorius. Rytoj rytą 
jis pradės savo darbą. To
dėl teiksitės įsakyti, kad vi
si baldai, paveikslai ir ki
limai būtų nedelsiant iŠ čia 
išgabenti.

Žadvytis tuo metu žings
niavo pasieniais, tartum ma
tuodamas sienų ilgį. Kkrtu 
jis atsidėjęs klausėsi ir 
misterio Sanflauerio įsaky
mų, kuriais, atrodė buvo 
verta domėtis ir jam.

-O čia, misteri Pankčeri, 
žiūrėkite, bylos ir dokumen
tai. Atsiminkite, kad jų 
tvarkymą aš patikiu tik 
jums... Jūs šitaip padarysi
te : šitą storąją bylą, api
mančią Lenkijos reikalus, 
teks nunešti į nedegamąją 
spintą ir įdėti į skyrių, pa
vadintą "lauktina konjunktū
ros pasikeitimo". Suomijos 
bylą, Štai Šitą baltuose vir
šeliuose; padėsite į "neaktu
alių reikalų" skyrių. Tas 
bylas vėl man grąžinsite, 
kai tik remontas bus baig

tas. O čia štai - vadinamoji
Pabaltės byla, susidedanti iš 
3 sąsiuvinių: Lietuva - Lat
vija - Estija. AŠ nebetikiu, 
kad man kada nors dar būtų 
reikalas Šiton bylon žvilg
terti. Tai jau tik medžiaga 
romantiškojo istorijos lai
kotarpio studijoms. Visą Pa
baltės bylą tad nuneškite į 
rūsį ir perduos!te archyvo 
žinion. ’..

Šitie žodžiai iš karto rėž
te įsirėžė Žadvyčio širdin. 
Sujudęs kraujas maištingai 
ūžtelėjo gyslomis.

-Ne, taip nebus. Jūs, ne
tikę archyvarai - staiga su
šuko jis.

-Kas tau, žmogau ? Kaip 
tu drįsti - kumščiu trenkda
mas į stalą, pašoko iŠ savo 
krėslo misteris Sanflaueris.

-Tai mano tėvynės byla 
Aš - lietuvis DP. Jei norite 
žinoti - Žadvyčio balsas bu
vo kaip ugnis.

-Tokiems uždrausta čio- 
mai įeiti.

-DP įeis visur, nes jie - 
jus persekiojanti dvasia.

-Jūs -ne dekoratorius. Jūs 
apgavikas, Ko jūs įsibrovėte 
į šiuos rūmus ? - šaukė San
flaueris.

-Ko ? Kad pažiūrėčiau į 
tamstos veidą ir pasakyčiau: 
pasikeitei tamsta misteri 
Sanflaueri, labai pasikeitei. 
Jūsų veide belikus tik kaukė. 
Esu buvęs tamstos bičiulis 
Džordžas ir todėl patikėki- 
tę :kaukėti žmonės daug pik
to mums padarė. Meskite tą 
kaukę Šalin, tada ir mane 
atpažinsite - piktos ironijos 
žodžius berte bėrė Žadvytis. 
. -Misteri Pankčeri, žiū
rėkite - juk šitas žmogus čia

pat pamišo - ir Sanflaueris/ ris metus. Aš tada dirbau 
susmukęs į savo krėslą, sku
biai ėmė šluostyti kaktos 
prakaitą.

Pankčeris truktelėjo 
pečiais :

-Deja, aš pirmą kartą to
kioj situacijoj. . .

Misteris Sanflaueris ieš
kojo išeities.Pagaliau jis iš
sitraukė piniginę ir tarė:

-AŠ labai apgailestauju, 
bet aš nebegalėsiu jums duo
ti darbo. Jus turite ir pats 
suprasti, kad dekoratorius, 
kuris... Taigi, prašau, pri
imkite nors šią suną - tai 
atlyginimas už sugaištą lai
ką - ir jis atkišo Žadvyčiui 
vieną banknotą.

-Ne. misteri Sanflaueri. 
Tą pinigą pasilaikykite sau, 
nes iš tiesų juk tik aš su-, 
gaišinau tamstos laiką. Aš 
ir privalau atsilyginti. Bet 
sumokėsiu kitokiais pini
gais. Sekite - vis dar tebe
virpančiu balsu atsakė Zad- 
vytis, sviesdamas ant stalo 
kažkokį ’ nedidelį metalinį 
daiktą su spalvota juostele. 
O pats bėgte išbėgo pro du
ris.

Didžiai nustebęs misteris 
Sanflaueris paėmė tą daiktą 
į rankas. Sumišęs Pankče
ris priėjo dar arčiau. Juodu 
žiūrėjo į savo šalies orde- 
ną, kurio antroje pusėje 
įspausti žodžiai sakė, kad 
jis suteiktas Jurgiui Žadvy
čiui. . .

Misteris Sanflaueris tik 
dabar viską prisiminė.

-Misteri Pankčeri - skel
kite man į ausį - sušuko jis. 
-Žmogus, kuris čia buvo, 
tai mano bičiulis Džordžas. 
O, tai buvo prieš aštuone-

mūsų .šalies pasiuntinybėje 
Kaune. Jurgis Žadvytis - 
kurį mes visada vadinome 
tiesiog Džordžu-tarnavo tos 
mažos valstybėlės užsienio 
reikalų ministerijoje ir bu
vo mums pats maloniausias 
žmogus visame Kaune. 
Džordžas nuoširdžiai dirbo 
dėl mūsų abiejų kraštų bi
čiulystės. Jis skaitė pa
skaitas, vertė knygas ir 
straipsnius, organizavo spe
cialią draugiją. .. O, tai bu- 

. vo puikus žmogus. Aš pats 
tada kreipiausi į mūsų pa
siuntinį, kad Džordžas nors 
mūsų ordenu būtų atžymė
tas. O dabar. . . jis bėgte 
turėjo pabėgti nuo manęs 
Štai ką padarė aštuoneri ne
simatymo metai. Teisingai 
pasakyta : keičiasi laikai - 
keičiamės ir mes su jais. 
Keičiamės mes visi. . .

-Ne visi, šefe. Jūsų bi
čiulis Jurgis Žadvytis, tas 
Džordžas, ar tik nebus likęs 
tas pat ? - atsakė misteris 
Pankčeris. »

Misteris Sanflaueris su
simąstė. Po to jis tyliai ta
rė :

-Aš manau. .. Ne tai yra 
tikra: nebedarysiu aš čia 
jokio remonto. Viskas tegu 
lieka kaip buvę. Gal kada 
nors dar čia pasirodys ma- ’ 
no bičiulis Džordžas. .. Ma
čiau, jam nepatinka mano 
projektai. Jis teisus. .. Jūs, 
misteri Pankčeri, galit© 
eiti...

Rytų skyriaus direktorius 
pamažu ėmė sklaidyti bylą,' 
sudarytą iš 3 sąsiuviniui 
Lietuva - Latvija - Estija.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
, Pranys Alšėnas

žmogaus susikaupimas ties pačiu savim
PrieŠ keletą metų Toronte 

veikė Lietuvių Akademikų 
Draugija. Tos draugijos svar
biausioji veikla buvo paskai 
tų ruošimas ir toms paskai
toms prelegentų suradimas. 
Vieno vakaro paskaitai buvo- 
iškviestas paskaitininku iŠ 
Vašingtono mūsų jaunesnio
sios kartos, intelektualas dr. 
Antanas Sužiedėlis,kuris Pri
sikėlimo parapijos muzikos 
studijoj metė žvilgsnį į ant
raštėje užrašytą temą.

Svečias paskaitininkaą gim
naziją baigęs tremtyje, Vo
kietijoje - Hanau stovykloje, 
o aukštuosius mokslus - A- 
merikoje, iš psichologijos 
doktoratą gaudamas Kat. U- 
niversitete Vašingtone. Tuo 
metu jis buvo besidrabuojąs 

■ten pat kaip ekstraordinari - 
nis profesorius. O toliau — 
mano užrašai iš paskaitinin
ko minčių ( atpasakojamoj 
formoj).

net dėl mažų procedūrinių 
prasižengimų, esą paleidžia
mi iš arešto tikrai nusikaltę 
žmonės.

Bet gi kas yra žmogus net 
pats sau? Tai buvęs ir te
besąs sunkus ir painus klau
simas , daugelio įvairiai aiš
kinamas. Vienas studentas, 
esą, pasakęs : "Aš esu žmo
gus, kurio rytoj nebus". Ir 
tikrai, jis nuvykęs į Vašing
toną. tikslu tenai nusižudyti. 
Tačiau tenai dar knygyne nu
sipirkęs knygą, pradėjęs ją 
skaityti, toji knyga jam pati
kusi ir todėl buvęs nudelstas
nusižudymo planas, nes rei- timis miegant arba ir dieną 
kėję knygą perskaityti. Po 
to. buvusi visiškai užmiršta 
mirtis.. .

vasis aš-ego. esąs, mažiau
sia, bent dvigubas. Žmogus 
turįs išviršinius veiksmus 
irporeiškius ir turįs tam tik
rus (pasąmoninius), tarytum 
sandėlius - libido, tarytum 
gyvenimo nuosėdas tų sandė
lių dugne.

Žmogus visuomet pats su 
savimi kovojąs, o tie pasą- 
monėn nusėdę vaizdai ir pri
siminimai - tą kovą dažnai 
pakeičią ir ją padidiną. Jis 
(žmogus) save cenzūruojąs, 
bet kartais sulaukiama, esą,
tokių prasiveržimų (iŠ tų pa- motina pasakiusi, jog ji labai 
sąmonės nuosėdų), ypač nak-

Kitam, girdi, jeigu ma- 
žystėje motina pasakė: "Tu, 
vaikeli, inžinierium tai jau 
nebūsi", tai jis įsikalęs į gal
vą, jog jis tikrai negabus, 
todėl ir siekiąs "inžinierium 
nebūti", nes kaip gi kitaip? 
Juk motina sakė - ji žino ... 
Kaip matome, čia kalbama 
apie žmogaus pasąmonės 
nuosėdas, kurias ir yra psi- 
choanalistųpareiga iš ten iš
imti, iškelti į paviršių ir, 
jeigu galima, jas panaikinti.

Kažkuriai nergaitei, esą,

Kitas gi apie save sakęs : 
"Aš tai esu Šitas, va, žmo
gus, bet ne kas kitas". Vie
nok ir kiekvienas žmogus, 
nežiūrint kaip jis save api
būdintų. vis dėlto, norėtų 
pasižiūrėti į save iš "šono" 
kaip jis iš tikrųjų atrodo, 
pamatyti save, išgirsti sa
vo balsą etc. Vadinasi, vis-

Žmogus - kaip Rodino 
"Mąstytojas"

Anas kūrėjas - genijus.be 
savo nemirštamo kūrinio
"Mąstytojo", sukūręs ir dau- tiek žmogui pačiam save nė- 
gelį kitų garsių kūrinių, bu
vęs tiesiog apkaltintas, kad 
savo kūrybos modelius "lie- 
jąs tiesiai ant gyvų žmonių'* 
todėl ir jo kūryba esanti to
kia impresyvl. Esą, kartą 
mergaitė, žiūrėdama į Rodi
no "Mąstytoją", klausiusi pa
ti savęs ir tuo klausimu pa
sidalinusi su paskaitos pre - 
legentu. samprotaudama apie 
ką jis (Rodino "Mąstytojas") 
galvojąs ?Pagaliau. pasvars
čius! keletą galimybių, pri
ėjusi išvados, kad jis galvo
jąs apie save. Ir tai žmo
gaus galvosenoj esą visiškai, 
natūralu. Žmogus nuolat gal-

ra lengva pažinti, net ir ak
tyviausios analizės metu.

Kas aš esu ? - Tai sunkiau
sias klausimas, kankinąs 
žmogų, visais laikais- Be
svarstant ir analizuojant ši
tokį klausimą, prieinama 
(kažkieno) net išvados, jog 
aš esu sau iki gyvos galvos 
kalėjime,atseit, sutvėrimas 
be išeities, be ateities ir be 
šviežos.

Save pažinti, save stebėti, 
svarstyti ir analizuoti ko
kios mintys ir prie'kokių ki
tų minčių veda - reikalauja 
iš žmogaus daug pastangų ir 
energijos.

kad žmogus savęs visiškai 
nebegalįs atpažinti, jis pa- 
juntąs baimę, nerimą ir kito
kius tamsumynus.

Todėl žmogus ir esąs lin
kės į save įsistebėti, ypač į 
savo vidų, save tirti, save 
cenzūruoti, bet, deja, ten e- 
sąs "kažkas", kas neištiria- 
ma ir nesukontroliuojama. 
Tam gelbsti psichoanalitikos 
mokslas ir tos srities spe - 
cialistai. Pažymėtinas tos 
srities mokslininkas K. Ro
gers, tuo reikalu eilę veika
lų parašęs ir visokeriopai 
dėstęs savivokos klausimus 
bei jų praktiką.

Psichoanalistul pacientas 
išpasakojąs savo elgesį, 
veiksmus, mintis, sapnus ir 
kt. . o jis tą viską susumuo
jąs ir analizuojąs, kodėl prie 
tokio elgesio prieita, kodėl 
pacientui nutinka šitaip, o ne 
kitaip. Pvz. žmogus įsitiki
nusiai sako: "Aš esu nega
bus matematikoj". Bet tai 
dar nesąs "grynas pinigas". 
Gal jis ir apygabis arba ir 
visiškai gabus, bet jis taip 
įsivaizdavęs nuo pat pirmųjų 
pradžios mokyklos skyrių, *

graži. Buvę pasakyta taip į- 
taigojančiai, kad pastaroji 
tikrai įtikėjo, jog ji - "labai 
graži" ir taip pradėjo iš tik
rųjų jaustis, tuo tarpu, ji 
buvusi tik dora ir sąžininga 
mergaitė, bet grožiu tikrai
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vejąs, kaip pačiam save iš- - Psichoterapinės teorijos ir 
reikšti, prieidamas net iš- Freudo psichoanalizės 
vados, jog kas man gera-tas Freudo- psichoanalizės -

kada jam vienas ar kitas už
davinys nepasisekė.iStrynus 
iš jo pasąmonės tą nepasiti-

BRANGUS MANO BROLI. TAI TU, BEKRAŠTE ŽEME,
, KURIĄ JAUČIU,

ir teisu. O demokratiškuose 
kraštuose - ir įstatymai ypač

buvusios gana siauros pras
mės. O pats žmogus, kaip

kėjlmo jausmą, gal jis, esą, 
pasidarytų pats geriausias

KUR UPĖS STAIGA IŠDŽIŪSTA, IR SAULĖ 
TAIP KEPINA KŪNĄ. KAIP RŪDĄ DEGINA ŽAIZDRE.

giną žmogaus-individo teises, visas kompleksas, kaip sa- matematikas. BET AŠ JAUČIU TAVAS MINTIS. JOS KAIP MANO.

Poppiežius Jonas Paulius IT - Kfirol Wojtyla- rašė 
eilšraščius dar būdamas kunigu, vėliau Jau ir 
Krokuvos vyskupu. Laisvą jų vertimą yra paruošęs 
kun. Juozas Prunskis.

Dalis eilėraščių yra išversta į anglų kalbą ir suda
rytas rinkinys, pavadintas EASTER VIGIL & OTHER 
PO EM S. Knygą išleido Random House. New York. 
82 psi. Kaina $ 5. Surinko ir vertė J. Peterkiewicz.

KAI JOS PRASIVERŽTA. BALANSAS TAS PATS
TIESOS IR KLAIDOS SVARSTYKLĖSE. , '
DŽIUGU SVERTI MINTIS TOMIS PAT SVARSTYKLĖMIS,
MINTIS. KURTOS SKIRTINGAI MIRGA TAVO IR MANO AKYSE,
TAČIAU iŠ ESMĖS - JOS TOS PAČIOS,
( Iš “LIETUVIU DIENOS'-LITHUANTAN DAYS- 1979 m. rugsėjo mėn.)

( į anglų kalbą išvertė S. Tąlbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Cranks haw)

( tęsinys )

/Komendanto Crabbe įvykis sukėlė anuo metu didelį 
skandalą Ir Iki dabar,kas liečia publiką,tebėra paslaptis. 
Ar rusai jį nužudė, ar jis pats paskendo? Ir kodėl jis 
plauktojo Iš viso po sovietų karo krūserlu? /Kn- Kom- 
rlus/.

Mūsų lankymosi Anglijoje metu, teko susitikti Dar - 
blečtų partijos opoziciją. Mes pamatėme, kad darblečlal 
buvo prlešlnglau nusistatę prieš mus negu konservatoriai. 
Manau, kad šį savotišką paradoksą aš galėčiau paaiškinti. 
Konservatoriai reprezeitavo didįjį kapitalą Ir didžiuosius 
biznius. Mes atstovavom darbininkų klasę Ir komunistų 
partiją. Mes žinojom, už ką jie stovi, jie žinojo mus.To
dėl galėjome vieni su kitais kalbėti realistiškai, Darble
člal save laikė dirbančiųjų atstovais Ir tikėjo,kad jų po- 
llktka Ir buvo dirbančiųjų klasės. Trumpai sakant, jie 
skelbė įvairiausių dalykų,kurių mes negalėjome nelprl - 
Imti, nei pripažinti. Todėl tarp mūsų atsirado nemažas 
įtempimas.

Darblečlų partijos pietų metu mums pagerbti buvo 
pakeltas tostas neišvengiamo agnllškojo whiskey/. Varg
šas turbūt, buvo pasiilgęs neišvengiamos vodkos... Vert. 
Kom-ras/ ,kalp paprastai viešuose priėmimuose, Kara - 
lie n ės garbei. Po to mūsų delegacijos užgėrė viena kitą.

Galtskell bent parodė šiek tiek takto savo pastabose 
po pietų, bet staiga George Brown įsikišo Ir perėmė pa - 
4 PSI.

s įkalbėjimą. Tuo metu jis turėjo ambicijų pas pasidaryti 
Darblečlų partijos lyderiu Ir buvo labai nusistatęs prieš 
mus. Jis pasakė kalbą,kuri buvo visiškai skandalinga 
Ir nepriimtina. Mes buvome čia jo svečiai, o jis metėsi į 
atsišaukimus prieš mūsų polotlką’. Aš nedangsčiau savo 
žodžių atsakydamas į jo puolimus. "Pone Brown,aš pa - 
sakysiu visai ties lai, ką aš galvoju apie jūsų prakalbą . 
Mes esame jūsų svečiai ir manome, kad taip ’ turite su 
mumis elgtis. Jeigu Tamsta Ir toliau mus įželdlnėslte , 
deja, neturiu kito pas Ir likimo, kaip padėkoti už pakvie
timą pietums Ir Išeiti". Čia mes ylai demonstratyviai Iš
ėjome, Ir pietūs taip pasibaigė.

/ Tuo metu šitas Incidentas plačiai nuskambėjo spaudoje. 
Galtskell buvo tuo metu Darblečlų partijos lyderis. Ir jis 
suerzino Chruščev’ą, įteikdamas jam raštą Rytų Euro - 

pos socialistų politikų sąrašą, kurie buvo pradingę be 
žinios .prašydamas! jo pasiteirauti, kas su jais atsitiko 
/jie, kaip žinome, buvo visi sušaudyti/. George Browne, 
praradęs kantrybę, sušuko ant Chruščev’o, kuris labai 
dėl to užsigavo. Dėl priežasčių .kurias pats Chruščev’as 
čia mini, sovietų komunistai visuomet labiau neapkentė 
Europos socialistų negu kad jie neapkentė konservatorių. 
Kn. Kom-rlus/.

Dieną ar panašiai po to, buvo mums suruoštas priė
mimas Lordų Rūmuose. Brown Irgi ten buvo. Jis prisiar
tino prie manęs Ir Ištiesė ranką. Aš pažiūrėjau tie
siai į akis Ir pasakiau: "Pone Brown, po ano vakaro Incl- 
deito, aš negailu su Jumis pasisveikinti"

"Reiškia, Jūs nenorite man paduoti rankos?-jis Iš
tiesė ranką Ir du kartus ją atitraukė.

Aš nepajudėjau Ir pasakiau: "Ne, nepaduosiu".
Jis nuleido ranka, ir mes pasitraukėme vienas nuo ki

to. Kiti darblečlal,kurie matė,kaip aš atstūmiau Brown, 
buvo labai atsargūs priėję pasakyti man labas; jie atsar
giai paduodavo rankas lyg. bandydami ar aš priimsiu, ar 
ne. Aš su visais pasisveikinau. Mes pajuokavome, nors 
aš dar buvau suerzintas dėl Brown elgesio Ir tai jiems 
pasakiau. Vėliau delegacija Iš trijų darblečlų atsiprašė 

už Brown šiurkštumą Ir užtikrino, kad jis kalbėjo tik pats 
už save. Brown buvo laikomas labai antl-sbvtetlšku. Jis 
pasinaudojo proga mūsų atsilaikymo Ir sugadino mūsų 
santykius.

/Pastaba apie santykių sugadinimą yra labai daug ką 
pasakanti. Nei Chruščev’as nei joks kitas sovietų lyderis 
nepajėgia suprasti, kad žmogus gali kalbėti prieš komu - 
nfzmo prievartą Iš gilaus įsitikinimo Ir be jokio kito tiks
lo. Kn.Kom-rlus/.

Kai sutikau Eden’ą po Incidento su Brown, jis šypso - 
josi sau į ūsus:"Na, kaip pavyko pietūs su darblečtals?/ 
Žinoma, jis jau labai gerai žinojo,kas buvo atsitikę.

Aš nusišypsojau atgal Ir pasakiau: 'Taigi, nebuvo vis
kas ,kalp galėjo, būti".

"Sakiau,kad geriau derėtis su konservatoriais. Tie 
darblečlal yra tiesiog neįmanomi". Eden’as neapleido 
progos pasinaudoti tuo konfliktu su darblečiais. Konser - 
vatorlal buvo labai patenkinti, kad mūsų pirmas kontaktas 
du darbtečlals taip nepavyko.

Pakvietėme Eden’ą, atsilygindami už vaišingumą , į 
Sov.Sąjungą. Jis mums padėkojo Ir pakvietimą priėmė. 
Tačiau jam neteko mūsų aplankyti. Grįžus Iš Londono , , 
prasidėjo įvykiai Lenkijoje, Vengrijoje Ir, svarbiausia - 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos Ir Izraelio ataka prieš 
Egyptą. Mes palaikėme Egypto pusę Ir grtebėmeė stlp - 
raus diplomatinio spaudimo į agresorius sustabdyti karo 
veiksmus. Karas pasibaigė po 22 valandų nuo mūsų įSlkt- 
'šlmo. Polemikos dėl to .tačiau, pasiekė karštligišką In
tensyvumą spaudoje Ir nebuvo nė kalbos,kad Eden’as at - 
vyktų į Sovietų Sąjungą.

Seka skyrius, IroniškaiJr mums,kurie pažįstame so
vietų metodus Ir rėžimą, skaudžlal-pavadlntas Čhruščev’o- 

TVARKOS ATSTATYMAS VENGRIJOJE

/Chruščev’o stipriai besiteisinanti Interpretaclja'Veng- 
rljos sukilimo 1956 m. taip stipriai skiriasi nuo visuoti
nai žinomų faktų, kad reikėtų atskiros knygelės atsakyti 
papunkčiui į jo versiją įvykių Ir perduoti tikrąją eigą.Ta- ?» 
člau reikta keletą pagrindinių dalykų pabrėžti. (b-d. ) 
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/IS spaudos okup. Lietuvoje Ir 
PILIE SSKERSG A? VIO 
MENO PARODA

Vilniuje, Pilies skersgat
vyje, liepos mėn. buvo su- 
ruoSta septintoji tradicinė 
liaudies meistrų meno pa
roda, skirta ’’išvadavimui" 
nuo hitlerinių okupantų, kaip 
rašo "Literatūra ir Menas".

Figūrinių kompozicijų te
mos Tankistai prie Šiau
lių", "Išvadavimas", "Ko
vojantis Vietnamas", "Man 
reikia taikos" ir dar daug 
kūrinių skirta poilsiui, šven
tėms ir 1.1.

Tarp peizažų ir natiur
mortų, kaip rašoma, pasi
taikė ir nusaldintų paveiks
iu

BUITIES RŪMU 
PASLAUGOS

Naujai pastatytuose bui
ties rūmuose pradėjo veikti 
kino -foto laboratorija. La
boratorija gamins spalvotas 
skaidres mokykloms, orga
nizacijoms taip pat ryškins 
kino ir foto juostas. Įrengta* 
filmų ir skaidrių demonst
ravimo salė. Pasvaliečių 
buitininkų kino-foto labora
torija aptarnaus ir kaimyni
nius rajonus.

FILMAI APIE RAŠY
TOJUS

Filmai apie lietuvių komu
nistinius rašytojus šiuo me
tu yra statomi okupuotos 
Lietuvos kino studijoje. Jau 
rodomas filmas apie Vytau- ■ 
tą Montvilą. Režisorius R. 
Šilinis ruošia filmą apie J 
Baltušį, filmuojamas poetaą 
Justinas Marcinkevičius.

IN’f'EKF'RETŪb JA 'JONO 
AISČIO KNYGĄ.

Lietuvoje išleista Jono 
Aisčio knyga anglų kalba 
"Neapykantos skleidėjai". 
Knygoje esą rašoma, kaip 
tarptautinio klerikaliz
mo ultradešinieji sluoksniai 
ir užsienio lietuvių klerika
lai visą pokario laikotarpį 
kursto, lietuvių išeivių tarpe 
antikomunistines aistras 
prieš Sov. Sąjungą...

NAUJOS S. KRIVICKO 
PAREIGOS

Nuo 1977 m. ėjęs ryšių su 
išeiviais "Tėviškės" drau
gijos pirmininko pavaduoto
jo pareigas, Sigitas Krivic
kas išvyko į New Yorką 
dirbti žurnalisto darbo.

Jis ten pakeitė Joną Luko
ševičių, kadaise buvusį 
"Gimtojo Krašto" redakto
rių, kuris grįžta Lietuvon.

ORO RŪMAI
Turint lakią fantaziją, ga

lima mintyse pastatyti iš 
oro gražiausius rūmus, Įvai
rius pastatus ir net.. . pa
doriai įrengti kiaulides. .

Pasirodo, kad tokią fan- 

* JEIGU GIRI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS »*

* JEIGU NORI NUSTOTI - ** MUSU ** *

* ATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
* *
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO. *
* *
* ARBA SKAMBINK MUMS: *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *
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Iše įvijoje/ Parinko J. P-lis 
taziją turi ne tik pasakų 
vaikams kūrėjai, bet ir kai 
kurie kaimo statybininkai. 
Konkrečiai - Joniškio tarp- 
kolchozinės statybos orga
nizacijos pirmininkas Alek
sas Damalakas metų pabai
goje apsidairė ir sunerimo : 
jo vadovaujama organizacija 
gali neįvykdyti metinio pla
no. O iŠ to nieko gera - ne
bus nei premijų nei padėkų.' 
Galvojo žmogus dieną, gal
vojo naktį ir sugalvojo, kaip 
toje pasakoje, pastatyti rū
mus iš oro...

Juodu ant balto surašė 
graudžią peticiją Respubli
kiniam tarpkolchozinių sta
tybinių organizacijų susi
vienijimui. Atseit, kadangi 
negalima privažiuoti prie 
"Tarybų Lietuvos" kolchoze 
statomos karvidės, nepa
ruoštas frontas gelžbetoniui 
montuoti. negalima bus įvyk
dyti metinės programos.To
dėl jis, pirmininkas, prašo, 
kad būtų leista atlikti darbų 
už 90 tūkst. rublių kituose 
kolchozuose : Linkaičių - už 
40 tūkst. K. Požėlos - už 
50 tūkst.

Šį prašymą savo parašu 
patvirtino Joniškio rajono 
žemės ūkio valdybos virši
ninkas V. Norkevičius. Lei
dimas buvo gautas. Vado
vaujami A. Damalako, vyrai 
pradėjo karštligiškai dirbti. 
Po kelių dienų Linkaičių ir 
K. Požėlos kolchozai gavo iš 
jų gelžbetonines konstruk
cijas kiaulidėms, apmokėda
mi tarsi už atliktus monta
vimo darbus atitinkamai 
20. 6 ir 35 tūkst. rublių. Bet 
montuoti jų vyrai ir negal
vojo.

Vėliau patikrinus rasta 
prirašymų už 18.4 ir 13. 6 
tūkst. rublių. Štai Šie 42 
tūkst. rublių ir padėjo vy
rams "įvykdyti" metinį pla
ną IOO. 5 procento.

įdomu, kaip tokius "oro 
rūmus"ir jų statytojus įver
tins Respublikinis tarpkol
chozinių statybinių organi
zacijų susivienijimas ? Ir 
dar vienas klausimas: iš kur 
toksai Linkaičių ir K.Pože - 
los kolchozų vadovų dosnu
mas - apmokėti už neatliktus 
darbus ? Juk ne iš oro tie 
pinigai, žmonių uždirbti. »

NAUJAS SPORTO 
STADIONAS KAUNE

Kaune, visai netoli sporto 
halės, kurią daugelis dar 
pažįsta iš ten vykusių Eu
ropos krepšinio pirmenybių 
1939 m, pastatytas didžiu
lis stadionas lengva jai atle
tikai ir kitoms varžyboms 
Čia rugpiūčio mėn. vyko 
tarptautinio pobūdžio brolių 
Znamenskių lengv. atleti
kos varžybos. Jose bronzos 
medalį laimėjo ir Kauno 
Žalgirio sportininkė Z. Jan
kūnai tė (ieties metime).

Algirdas Mockus, iš Klai
pėdos, Sovietų Sąjungos dvi
račių čempionate iškovojo 
bronzos medalį.

ATEITIES 
VAISIAI
- 9 SPALIO PROGA-

Sodiname ' medelį, kad 
ateityje iŠ jos vaisių būtų 
nauda ir turėtumėme pasi
tenkinimą. Kad tai gautu
mėme - privalome apsvars
tyti visas obelies augimo ap
linkybes. Pirmiausia, ar tam 
vaismedžiui yra tinkamas 
dirvožemis. Jei netinkamas, 
tenka jį pataisyti : iškąsti 
duobę ir ją pripildyti vais
medžio mėgiama žeme. Vė
liau sekame jo augimą. Davę 
reikiamas trąšas, tinkamai 
apgenėjame, giname nuo 
įvairių vabzdžių ir ligų. Tik 
stropiai prižiūrint ir gerai 
apgalvojant, galima sulaukti 
džiuginančių vaisių. Tas pats 
receptas yra tinkamas ir 
daugybei kitų darbų ir užsi
ėmimų, kaip tautiniame, taip 
ir valstybiniame reikale.

Būdami išeivijoje, visi 
kalbame apie Lietuvos Ne-
priklausomybės atgavimą. 
Girdime kalbas, bet planų 
nesimato net ir tokio, ką 
reikia daryti, norint išsiau
ginti obelį nešančią vaisius. 
Todėl kiekvieno turėtų būti 
ne tik teisė, bet ir pareiga 
galvoti ir savas mintis vie
šai išreikšti. Kalbant apie 
Nepriklausomybės atgavimą, 

♦ kyla mintis, kodėl mes ją 
praradome ? Paviršutiniš
kas ir išsisukinėjantis atsa
kymas būtų - buvome silpni 
tokioms galybėms kaip Ru
sija ir Vokietija. Lietuva 
suklupo ne prieš fizines Eu
ropos jėgas, bet prieš klastą 
ir apgaulę. Ta pati klasta 
vyksta ir dabar, jii bus ir 
ateityje, kai atsiras galimy
bė Nepriklausomybę atgauti.

Dabartinė lietuviškoji iš
eivija kalba vien tik apie ru
sų iŠ Lietuvos pašalinimą - 
irĮJetuva įau bus laisva.Lyg 
kitų pavojų ir nebūtų. Kodėl 
bandoma, užmiršti 1920 - ji' 
metai ? Prieš ką lietuviams 
tada reikėjo kariauti ? Rusų 
ir vokiečių bermontininkus 
pasisekė iŠ-Lietuvos išvary
ti, bet lenkus tik dalinai. Jie 
vistik atkando trečdalį Lie
tuvos teritorijos. To paties 
jie sieks ir ateityje, apie ką 
jie jau dabar viešai pasisa
ko ir yra net pasiruošę pa
čioje Lietuvoje. Įsitikinimui 
pasiskaitykime kelias laik
raščių ištraukas, kaip yra 
pinamas būsimos Lietuvos 
Nepriklausomybei pasmaugti 
voratiklis ir kodėl lietu
viai nuduoda to nematą 
"Naujienos" Nr. 194 (1979 
Vili. 21) informuoja savo 
skaitytojus apie lenkų kalbą 
okupuotoje: Lietuvoje, kur 
minima, kad lenkų spauda 
" krajuje" ir'"Dziennik 
Związkov:y" Chicagoje su 
pasitenĮdnimu persispausdi
na iš Vilniuje leidžiamo 
dienraŠčio"Czerwony Sztan- 
dar" (Raudonoji Vėliava), 
naujausias informacijas apie 
lenkų kalbos mokymą ir jos 
vartojimą rusų okupuotoje 
Lietuvoje. Tas
jas Vilniaus dienraščiui 
(Czerwony Sztandar) surin
kęs istorinių mokslų docen
tas W. Czeczot taip apibūdi
no :

informaci—.' Buose,

TBL. 525-8971.
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KAD BĖGIMAMS PADARIUS GALĄ -'ta
Ibi

Trijų baleto šokėjų pabė
gimas Į vakarus buvo didelė, 
gėda Sovietų Sąjungos pro
pagandistams. Prie to dar 
prisidėjo ir dviejų pašau - 
linio ^arso rusų ledo čiuo
žėjų pasitraukimas Šveica
rijoje. Atrodo, kad rusus 
apėmė panika ir, kad išven
gus dar didesnės gėdos, š.

"Pasiremiant SSSR 
konstitucija, kuri garantuoja 
mokslą gimtąja kalba, re
miantis Lietuvos TSP švie
timo ministerijos duomeni
mis, aiškėja, kad toje res
publikoje gyvuoja 124 aštuon- 
klasės ir vidurinės mokyk
los su dėstomąja lenkų kal
ba. Jose mokosi arti 13000 
vaikų ir jaunimo lenkų tau
tybės.

Per 20 metų tiems pir
miesiems kadrams mokyto
jus ruošia lenkų kalbos, len
kų literatūros skyrius Vil
niaus Pedagoginiame Insti - 
tute. Jis ten tobulinasi pa
grindinėje mokytojų specia
lybėje - lenkų kalbos ir lite
ratūros ir papildomai isto
rijos ir geografijos.

To instituto fizikos mate
matikos skyriuje lygiagre
čiai yra grupės studentų su 
dėstomąja lenkų kalba. Be 
to, jau metai kaip veikia 
nauja specialybė -pedagogi
ka.

Studijos su dėstomąja len
kų kalba, be abejo, kaip vi
same institute, tęsiasi 5 
metus (stacionarinės studi - 
jos - akivaįzdlnės), o ne aki- 
vaizdinės - 5.5 metų. Šiuo 
metu ten tobulipasi 280 len
kų tautybės studentų, o ab
solventų skaičius tuose pa
daliniuose jau viršija 500 
asmenų.

Aišku, kad daugumas jų 
mokytojauja lenkiškose mo
kyklose, bet, pavyzdžiui, ab
solventai su pedagogišku pa
siruošimu bus taip pat nu
kreipiami į rajoninius Švie
timo skyrius,-gali būti mo
kyklų direktorių pavaduoto
jais arba dirbti patarėjais 
kabinetuose.

Jau dabar daug Vilniaus 
polonistikos absolventų dir
ba respublikos įstaigose ir 
organizacijose tokiose pa
reigose, kur reikia „mokėti 
lenkų kalbą. Pavyzdžiui, jie 
yra įdarbinti turizmo biu- 

archyvuose, redak
cijose, radijo pranešėjais, 
vadovėlių lenkų kalba leidyk
lose ir daugelyje kitų vietų. 
Taip pat daugelis jų užima 
vietas partijos aparate ir 

m. lapkričio mėn. suplanuo
tas Maskvos valstybinio 
simfoninio orkestro pasiro
dymas JAV -ėse buvo rusų 
staigiai atšauktas. Į New 
Yorką atvyks tik Ii sovietų 
boksininkų, kurie dalyvaus 
pasaulinio mąsto bokso 
ryngtynėse. Bet kiekvienam 
boksininkui yra paskirti 2 

administracljose, Lietuvos 
KP rajonų komitetuose,vyk
domuose komitetuose, kom- 
somole ir panašiai.

Per IO metų Institutas 
Vilniuje ir Wroclavo (Bres
lau) universitetas palaiko 
glaudų mokslišką ir didak
tišką bendradarbiavimą. Per 
tą laiką Wroclave mėnesi
nėse kalbos praktikose da
lyvauja daugiau kaip 180 stu- 
dentųiš Vilniaus, o 4OWroc- 
lavoprofesorių praveda dik- 
tatinius užsiėmimus Vilniu

Parrot, Te*as Flame, . Nizza.
Pavasaris be kvapaus hyaclnto- nebūtų tikras. Iš .-/x 

ankstyvųjų patartina sodinti : L’Innoncence, Jan Bos, 
Queen of the Pinks, Delfi Blue. Vėliau žydinčios tulpės , 
- Lord Balfour, Blue Jacket, Lady Derby, King of the • pjf, 
Blues. <

Hyaclntal turi būti sodinami 6"-8" gylyje. Mėgsta su- '-į 
maltų kaulų /bone meal/ pamaišytų Į žemę. Vietovėse,kur, 
žiema švelni,užtenka juos pasodinti 4"-6" gylln. Svarbu 
pasodinus juos užkloti 3"-4" klodu komposto ar medžio 
drožlėmis. Jeigu apklojlmul vartojami lapai- juos nudengti,
vos pradėjus dygti gėlėms. *

Peržydėjus- nuimti žiedus,palikti lapus Ir kotus Iki af3-c 
pageltonuoja. Jie padeda Išmaitinti Ir sustiprinti gėlės , 
svogūną bei pagaminti naujų . Po to įmaišyti "peat moss", 
su šiek tiek kaulų miltelių. Ir-pasptaudžlus į savo žalią 
nykštį, kad gėlės atneštų gerą pavasarį - <-stebėti krtn- , . 
tančtus lapus Ir sniego pūgas.. . , b psl.

RUDENS GĖRYBĖS
.. .Ugninių atspalvių lapai... .Megztiniai......... Padėkos
Diena......... Geltonieji arbūzai............ Savaitgalių futbolo se
zonas.. .. Vėsuma Ir lengvas rūkas.... ?'

Ir žalianykščlų nauji planal pavasariui, nes ruduo - 
tai tas magiškas laikas,kuris suriša pabaigą- su pradžia.

Tulpes, narcyzus, hyacIntus,krokusus, dafodtlus rei
kia sodinti rudenį, kad pavasarį jie sumlrgėcų vaivorykš
tės spalvomis Ir džiugintų mūsų išalkusias akis.

Žinovai pataria:
a/ pirkti tik geros rūšies gėlių svogūnus- sveikus ,

♦ be defektų Ir didelius;
b/ jeigu užsisakėme gėles paštu Iš katalogo, užsa - b 

kyklrne jas kaip galima ankščiau,kad gautumėme geriau- o - 
stas. Gavus-tuojau sodinti,arba Išvynioti Ir padėti vė - -.'A 
šioje vietoje, sausai ,lkl galėsime pasodinti;

c/ gėlių svogūnai mėgsta lengvai drėgmę praleldžlan 
člą žemę. Jeigu žemė molinga ir sunki - Įmaišykite klek 
smėlio, vermtkullto ar šiaip smulkių drožlellų^

d/ sodinti reikta prieš šalčiui sukietinant žemę.Pir
miausia, sodinti dafodtlus ir kitas mažas svogūnines gė - 
les. Didesniųjų svogūnų-tulpes,hyacIntus Ir 1.1. - nuo rug
sėjo Iki lapkričio mėnesio;

e/ svarbu sodinti tinkamame gylyje, smaigaliais Į 
viršų. Tulpės Ir dafodtlal- 8" gilumo, krokusal Ir kiti 
smulkūs svogūnai- 4";

f/ svogūninės gėlė įspūdingiausiai atrodo pasodintos 
krūvelėmis po 12 ar 24;

g/ pasodintas gėles reikia gerai palieti po sodinimo 
Ir jeigu mažai lyja, laistyti rudens metu. Iki užšalimo;

h/ užkloti pasodintus svogūnas drožlėmis, sausa žo
le ar sausais lapais. Tai padeda Išlaikyti drėgmę., Vos 
tik pasirodžius daigams pavasarį- atidengti.

Be krokusų, kurie vieni pirmųjų praneša žfemos pa
baigą- spalvingos ir malonios yra scilla, scllla slberlca, 
miniature tris, Iris reticulata, muscarls Ir kt.

Tulpių yra Išauginta įvairiausių atmainų: anksti žy - 
dlnčlos, vėliau žydinčios, pilnavidurės,karpytais, apva - 

xItals ar pailgais lapeliais Ir 1.1. Ypatingų spalvų rasite 
šiose rūšyse: Aladdin, Queen of Sheba, Fantasy, Flaming /v.\

treneriai. Tokiu būdu, be 
minėtų II boksininkų atvyks 
dar ir 22 enkavedistai.

Žemiau pateikiame vieno 
JAV karikatūristo idėją, kaip 
Maskvos valst.simfoninio or
kestro vadovybė būtų galėju
si išspręsti orkestro narių 
pabėgimo problemą. . .

L.

je. Be to, Wroclavo studen
tai atvažiuoja į Vilnių pagi
linti rusų kalbos mokėjimą.

Panašūs kontaktai jungia 
"piacowką"(pirmuosius kad
rus su Varšuvos ir Jagelio- 
niiį uni versti tetai s. Jie sten
giasi lenkų mokymo įstaigo
se ištobulinti sugebėjimą ' 
■tinkamai dėstyti vilniškę po- 
įlionistiką ir studentus iš 
Vilniaus nukreipti į polio- 
nistikos studijas Varšuvoje 
ir Krokuvoje...

( bus daugiau )

I
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių'Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

MOKAME UŽ:
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtodie- ii depozitui (P.C.A.) ..... 6%
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II santaupas 1O'A%
10 iki 7 vai., šeStgdieniais nuo 9 iki 12 vol. II term, depozitus 1 m. J0Į4 % 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II term, depozitus 3 m. 1 0 */4 % 
galius šeštadieniais uždaryto, II pensijų fondas 9% %
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. II asmenines paskolas 1 2l/s % 
Kapitalas — virš $14,000,000. || nekiln. turto pask. 12 %

toronto

Linas Bronius SAPLYS, 
•gimęs 1952 m. spalio 30 d. 
baigė Toronto universitete 
penkių metų architektūros 
kursą ir gavo bakalauro dip
lomą architektūros srityje. 

“Aktyvus lietuviškame gyve
nime :yra baigęs "Maironio" 

• VASAROS GARSAI- dai
nos trijulė iŠ Toronto pak - 
viesta atlikti programą Bos
tone, meninėje programoje , 
kurią organizuoja spalio 13 d. 
tautinių šokių ansamblis 
Sambūris Bostone.

• Toronto Teatras AITVA
RAS, vadovaujamas A. Dar
gytės- Byszkiewicz, pradėjo 
ruoštis dalyvauti daugiakul- 
tūriniame 1979 m. Festiva
lyje. I jį buvo pakviestas 
atstovauti lietuviams, nes 
ankstyvesniame Festivalyje 
buvo laimėjęs nemaža žy - 
menų.

Šiais metais lapkričio 16 
d. Aivaras vaidins Vyt. A- 
lanto komediją Saulėgrąžų 

PAREMTISAVAITRAŠČIUI

SPAUD OS

VAKARAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street W didžiojoje salėje

RENGEJ Al

Trumpo menine programa 
Spaudos karalaičių. P/istatymas 
Lo t e r i j a

ĮĖJIMAS: suaugusiems - $ 5. 00 
pensininkams ir studentams-$3.00

KAI? TAUTA IŠLIKTU GYVA - REIKALINGA SPĄUDA

• Karšti valgiai
• Baros

šeštadieninę mokyklą, ilgus 
metus šoko "Gintaro" an
samblyje, priklausė spotto 
klubams "Vytis" ir "Aušra" 
(lengvojojeatletikoje ir tink
linyje). Daug energijos ir 
darbo įdėjęs 1978 m. orga
nizuojant Toronte pasaulio 
lietuvių sporto olimpiados 
lengvos atletikos žaidynes. 
Nuo vaikystės priklauso 
skautų organizacijai.

Ėjo įvairias skautų vadovo 
pareigas ir pasiekęs paskau- 
tininko laipsnio. Šiuo metu 
yra Toronto skautų "Ram- 
byno" tunto tuntininkas. Šią 
vasarą vadovavo skautiškam 
jaunimui, "Romuvos" sto
vykloje eidamas stovyklos 
viršininko pareigas. Sukūręs 
lietuvišką šeimą su Asta 
Senkevičiūte. Jaunas archi
tektas pradėjo dirbti profe
sinį darbą Toronte su archi
tektūros profesoriumi Georg 
Robb. a ,, . ,

Sala, St. Lawreuce Teatre .

• LIETUVOS PREZIDENTU
PAGERBIMAS buvo suorga - 
nizuotas Skautininkių-kų Ra- 
MOVĖS pastangomis, rugsė
jo 30 d. LN Mindaugo Menė
je, kuris praėjo naujai ir įs- 
lūdingai.

Kiekvienas paskaitininkas 
pristatė prezidentus trumpai 
aiškiai: Meninę dalį puikiai 
išpildė VOLUNGĖS Dainos
Grupė ir aktorė EI. Kuda
bienė su deklamacijomis.

Ši įvairi programa užtru
ko tik valandą ir 30 minučių.

Paskaitininkai: B. Spudienė 
dr.K.Grinius, dr. i A. Dailydė. 
A.Smetona, dr. J. Čuplinskię- 
nė. A. Stulginskis.

GAIRES

(

Ilgėjant rudens vakarams, 
savaime atsiranda daugiau 
laiko ir tuo pačiu pagyvėja 
bendras lietuviškas vei
kimas. Veikliasnieji įvairii 
sambūrių, ratelių bei orga
nizacijų nariai ir vėliai daž
niau susirenka pasitari
mams, įvairioms diskusi
joms arba repeticijoms. To
kiuose pasitarimuose visuo
met bandoma rimčiau pa
žvelgti į nueitąjį kelią, žvel
giama į ateitį, nustatant ir 
sau pasirinktosios veiklos 
gaires, derinantis prie be
sikeičiančio ir skubančio 
laiko.

Dažnai tenka pasitikrinti, 
vėl ir vėl pažiūrėti pasirink
tojo veiklos kelio tikslumą, 
derinantis ir neatsiliekant 
nuo esamojo laiko sąlygų.

Pažvelkime į kai kuriuos 
įdomesnius pasisakymus bei ' 
pasiūlymus šiuo klausimu, 
kuriuos patiekei Lietuvių Na
mų veikiančio Vyrų Būrelio 
nariai specialiam visuome
ninės veiklos atstovui.

Pasiūlymai :
Bendras LN ir LN Vyrų 

ti,kslas turėtų būti lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje. Ma
žinimas nutautėjimo. Jungi
mas visų lietuvių ir jų tar
pusavio ryšių palaikymas.

Visi prisideda prie pa
grindinio mūsų ateities tiks
lo - Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo.

LN Vyrai talkininkauja ir 
rengia LN rėmuose koncer
tus, gegužines, teatro vei - 
kalus, pastatymus, vasaros 
poilsio stovyklą. Talkinin
kauja lietuviškos spaudos 
platinime.

LN Vyrai, norėdami plės
ti arba pagyvinti savo veik
lą, pirma turi išspręsti pa
tį svarbiausią klausimą:
surasti ne skaičiumi, bet ko
kybe daugiau tam reikalui 
atitinkamų ir pasišventusių 
asmenų. To nepadarius,nie
ko par daug gero negalima 
tikėtis nei ko rimtesnio pa
siekti. •

LN Vyrų veikla turi ribo
tis ir sutapti su šių Namų 
įstatais, neišeinant iš jų 
apimties. Jie turi glaudžiai 
bendradarbiauti netik su šių 
Namų Valdyba, bet ir su ki
tomis organizacijomis, ypač 
kas liečia šiuose Namuose 
išvystomą kultūrinę veiklą.

LN Vyrai, ypač dabarti
niame sąstate, negali užsi-

toronto
A. LUKOŠIUS

NUSTATANT

moti perdaug. Jie turi sau 
nusistatyti, kiek ir ką jie 
gali atlikti. Rekomenduo
tini du ar trys geri kultūri
niai parengimai šių Namų 
salėse metų bėgyje. Sureng
ti dvi gegužines gamtoje, 
Poilsio Stovyklą vasaros 
atostogų netu. Tai ir vis
kas.

Visuomeninėje veik
loje remti disidentus, daly
vauti galimoje politinėje 
veikloje, talkininkauti 
ir remti "Speak Up", remti 
Tautos Fondą. LN jaunimą

Pasisakymai stovyk - 
los reikalu:

Pats svarbiausias punk
tas ruošiant Jaunimo arba ir
Šeimų Poilsio stovyklas, tai 
pilnas ir kruopštus joms pa
sirengimas, pram a tymas 
visų stovyklą liečiančių rei
kalų.

Nemažiau svarbus ir bū
tinas dalykas tai yra atitin
kamai gerai paruošta, plati, 
o svarbiausia, laiku praves
ta reklama. •

Stovykloms ir gegužinėms 
reikalinga geresnio ir anks
tyvesnio planavimo. Labai 
yra svarbus gerų ir tą rei
kalą suprantančių stovyklos 
pareigūnų paskyrimas ar 
suradimas.

Stivykloje reikalinga su
daryti lietuviškos atmosfe
ros ir dvasios nuotaiką.

Suaugusių žmonių stovyk
lose yra būtini kultūriniai 
renginiai, kuriuos turėtų at
likti specialiai tame reikale 
nusimanantis asmuo, reika
lui esant, sugebąs susirasti 
sau tinkamus talkininkus.

Ilgas savaitgalis gėriau 
tinka Stovyklos pradžiai ar 
pabaigai, ypač Stovykloje 
rengiamai gegužinei. Reko- 
menduotlna Stovykloje prar
vesti "Dypuko" teismą, 
įtraukiant kiek galima dau
giau dalyvių. Surengti eks
kursiją į įdomesnes kaimy
nines vietoves, pav. Midland 
ar panašiai.

Pasisakymai dėl geguži
nių :

Gegužinių rengime pirmas 
ir svarbiausias dalykas - jų 
pravedimui sudarymas spe
cialaus komiteto, kuris pa
sirūpintų tos dienos progra
mos organizavimu.

Gegužinė tai yra ne susi- 
kaupino ir ne maldos diena, 
įvairūs žaidimai', gamtoje 
pritaikinti, varžybos, mu-

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD. 

įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 106.

JZILLUJDJ
* Namų — Gyvybės / 0 A M * Automobilių< ft if Lt * Komercinioi

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Visais kelionių reikalais 

TORONTO, ONTARIO bCtkur P-^u'^kambintl 
M6P 1A5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvallcs Ave., _. . _ ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
a Užsakymai priimami telefonu a Nemokamai pristatymai o

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• (itąjgoi tel. 233-3334 231.2661 2?1,-6226»

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ 

e Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
o Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — S v.p.p. (po 5' v.p.p. susitariu telefonu);

ieitadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniai! uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2NS 531-3098 S- ir F, JOM.Yiffgi-----1

zika, tos dienos specialus 
maistas, pagal galimybes 
baras, tai patys būtiniausi 
punkt ai.

Reikalingas nusimanantis 
asmuo gegužinės numatytai 
programai pravesti. Aiškiai 
nustatyti, ' kas, ką,kaip ir 
kuriuo laiku atliks.

Gegužinės metu labai pra
vartu būtų gauti dvi krepši
nio ar tinklinio komandas 
rungtynėms. Gal LN sutiktų 
padengti tokių rungtynių iš-

TR VĖL • - •

Ir vėl, kaip kas metai, ar
tinasi iškilmingas spaudos 

, vakaras Toronte, spalio 27- 
tą dieną 1979 m. Iškilmin
gas, didingas, kaip visada. 
Nors jis praeitais metais 
buvo taip pat puikus, bet ir 
šiemet planuojama kas nors 
naujo.

" Nepriklausomos Lietu
vos" savaitraščio parengi
mas įvyks Toronto Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. W.

Pasipuoškit, keturračius 
"žirgus" pamiklinkit, Kadi- 

Ottawa
OTTAWOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 

IŠKILMĖS t 7

Š. m. lapkričio 17 d. , Pub- VEDUI, kuris yra parašęs 
lie Library Salėje vyks iš - specialiai Ginos Čapkauskie- 
kilmingas Ottawos Lietuvių nės koloratūriniam sopranui 
Bendruomenės 30 metų veik- keturias dainas. Jos bus pir- 
los paminėjimas. mą kartą išpildytos Šiame

Ta proga bus surengta pa- rečitalyje.
rodą iš įdomių nuotaikų , 
leidinių ir kt. Ją organizuo - 
ja inž. J. V. Danys. Paroda Ottawieciai vasarą buvo 
atidaroma 7 v. v. Už valandos, pakviesti dalyvauti daugia- 
viršutinėje salėje vyks sol . kultūriniame Festivalyje 
Ginos ČAPKAUSKIENĖS re - miesto centre. Buvo sureng- 
čitalis, akomponuojant muz . ta paroda ir Kavinė. Abu 
ir kompozitoriui Jonui GO - renginiai labai gerai pavyko.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

laidas, paskiriant pereina
mąją taurę.

Čia tik būdingesni Vyrų
Būrelio narių pasisakymai 
Norint geresnio pasisekimo, 
kai kurie iš jų yra būtini dė
mesio. Tai aiškiai pasak"3 ir 
praėjusių trijų metų patir
tis. Veikliam vienetui, kaip 
kad yra šis Būrelis, priva
lėtų rimtai jų laikytis; užsi
tikrinant sau gerų rezulta
tų.

lakus, Biujkus, Ševus, For
dus, ir kitus, o ko gero gali
ma ir pėsčiomis prisistatyt. 
Jeigu pasiilgę senų draugų- 
draugių atvykite.. .

Mes, torontiškiai ir "NL" 
skaitytojai laukiame Jūsų su 
šiltomis'š i r di m i s , su 
džiaugsmu spindinčio - 
mis akimis, ištiestomis 
rankomis.. .

Iki pasimatymo.

Jūsų
Bernardas Naujalis

l
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SVARBIOS ŽINIOS
CANADA SAVINGS BONDS 

LAKŠTU savininkams
LAIDOMS PRIES 1974

Jeigu turite nepasiekusius termino Canada 
savings Bonds? datuotus prieš lapkričio l d. 
'974, Jums priklauso specialus primokėjimas 
grynais lapkričio I d. i979. Štai atatinkamos 
serijos ir suma už $ 100 vertę:

Šeri j os G r ynais išm okėi imas 
Lapkr icio 1, 1979

1967/68 (S22) $32.50
1968/69 (S23) $23.50
1970/71 (S25) $16.75
1971/72(526) .$19.75
1972/73 (527) $20.25
1973/74(528) $20.50

(Holders of the Centennial Series, dated <ov. 1, 1966 and maturing on Nov. 1,
1979, will receive at maturity a cash bonus ot $30.75 per $100 face value.)

Grynais pinigais išmokėjimai, kurie buvo 
paskelbti 1974 metais, padidina metinį lakštų 
pelną iki 10 'Ą % nuo rugsėjo l d., 1974 iki* 
spalio 31 d.. 1979.
GALUTINIS PRIMOKĖJ IMAS TERMINUI S UEJ US

Priedo prie lapkričio 1 d. 1979 primokėjimą 
grynais, Jūs gausite dar galutinį pri
mokėjimą grynais, jei išlaikysite tuos lakš
tus iki termino. Jie per tą laiką vis neš 
10 % palūkanų.
f - ——1—  —- 

Ser i j os Ter m i nas
Gal ut inis gr ynais 

išmokėj imas
1967/68 (522) Nov. 1,1980 $ 4.50
1968/69(523) Nov. 1,1982 $11.75
1970/71 (525) Nov. 1, 1981 $ 5.50
1971/72(526) Nov. 1, 1980 $ 2.75
1972/73 (S27) Nov. 1, 1984 $17.00
1973/74 (528) Nov. 1, 1985 $21.50

KAIP ATS I IMTI LAPKR.ld.1979 P.RIMOKE JIMĄ
Nuneškite lakatus į bet kokį banką ar įga

liotą lakštų pardavėją. Jie nuims viršutinį 
kairiojo lakšto kampą ir grąžins Jums lakš
tą. Jums nereikia išpirkti lakšto ar iškirpti 

„ procentų kuponą, kad gautumėte Šį primokėji
mą grynais.

Nuo spalio 9 d. Jūs galite iŠ anksto 
. susitarti dėl tų specialių primokėjimų.

Galite tai padaryti spalio mėnesį ir 
visi reikalingi patvarkymai bus 
tuojau.»Mlkti ir nuo lapkričio l d. - 

inąu£varkyįi., fc-

CANADA SAVINGS BONDS 
PUIKUS PASIRINKIMAS

Nauji Canada Savings Bonds nesą 10 '4 % kasmet per 7 metus 
Parduodami spalio 9 d.

BOSTON 
_ l~- 1 - '

Bostono lituanistinės mo
kyklos metinis banketas 
įvyks spalio 20 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėje.

LIGONYS
Enciklopedijos leidėjas 

Juozas KAPOČIUS buvo iš
tiktas širdies priepuolio ir 
guli ligoninėje.

Iš ligoninės išėjo Juozas 
JANUŠKEVIČIUS, inž. dr. 
Jonas KUODIS ir p. ŠID
LAUSKIENĖ. Jie visi turėjo

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

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

(Lietuviam* duodame ipec i oi i nuol ai d p)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS -------
V

Savininkai V. Šulinskas & San. Tel. 364-5712

1979. X. 10

PALŪKANOS 
i LAI DOMS

’979 vidutinės palūkanos 
išpildžiusiems terminus,

DIDESNES. L 
PASKUTINĖMS 5

Nuo lapkričio l d.
pakeltos iki l0/£%
datuotus lapkričio I d. 1974 iki lapkričio 1 d. 
'919.

1974/75,1975/76 IR 1976/77 S E R u o s
Šių serijų savininkai suėjus terminui gauna 

didesnes pajamas grynais pri mokėjimai s. Tai 
padidina matines tų lakštų palūkanas iki 
'0J£% nuo lapkričio l d., 1979 iki 'termino. 
Štai primokėjimai už $ 100 vertės lakštus:

Ser ij os — Grynais išmokėjimas
ier m mas terminui suėjus

1974/75 (S29) Nov. 1,1983 $2.50
1975/76(530) Nov. 1, 1984 $4.75
1976/77(531) Nov. 1,1985 $8.00

teisę

Kad gautumėte primokėjimus 'grynais, turite 
išlaikyti lakštus iki termino. Tuo pačiu, gali 
te ir toliau išpirkti savo kuponus arba palū
kanų čekius kasmet ir vistiek turėti 
į specialius primokėjimus grynais.

1977/78 I R 1978/79 S E R
Nuo lapkričio 1 d. 1979 šios serijos

duoda iki 10'4% palūkanų už kiekvienus iki 
termino likusius metus-

Tokiu būdu, savininkai šių Regular Interest 
Bonds šių Serijų gaus kasmet $ 102.50 pa- 
'ūkanų už kiekvieną $ 1000 
dedant lapkričio ld. 1980

uos 
dabar

vettės lakštą, pra- 
iki lakšto termino.

Bonds palūkanos da- 
metus. Jos išmoka-

mos
Taip 
vieną

Už Compaund Interest 
bar padaugės 10 J4 % psr 

išperkant lakštus arba suėjus terminui, 
augs Compaund Interest Bonds už kiek- 
$ 100 vertės lakštą: i

Ser ii os 1977/78 Ser i j os 1978/79
Nov. 1, 1979 $115.81 $109.50
Nov. 1, 1980, $127.69 $120.72
Nov. 1, 1981 $140.77 $133.10
Nov. 1, 1982 $155.20 $146.74 •
Nov. 1, 1983 $171.11 $161.78
Nov. 1, 1984 $188.65 $178.36
Nov. 1, 1985 $207.99 $196.65
Nov. 1,1986 $229.30 ____________

dideles operacijas.
Visiems ligoniams linki

me stiprybės.

KONCERTAS
Bostono lietuvių tautinių 

šdkių sambūris, vadovauja
mas Onos IVAŠKTENFS ir 
sūnaus Gedimino, dirba di
delį Lietuvos ir lietuvių po
puliarinimo ir reprezenta- 
vimo darbą. Jau kelios de
šimtys metų šis ansamblis 
dalyvauja ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių renginiuose, 
tarptautiniuose festivaliuo
se.

NAUJA BALFO SKYRIAUS 
VALDYBA

Bostono BALFo skyriaus 
valdyba jau yra sudaryta, bet 
ji darbą pradės tik po BALFo 
veiklos 35 metų sukakties 
minėjimo. Ją sudaro: pirm, 
kun. Antanas BALTRUŠŪ- 
NAS, vicepirm. Antanas JA
NUŠKA. ižd. Petras NOVO- 
DZELSKIS, sekr. Ona VI- 
I-Ė NTŠKTENĖ. BALFo sukak - 
tuviniu parengimu dar rūpi
nasi senoji valdyba.

BALFo Bostono skyriaus 
35 metų sukakties minėjimas 
įvyks spalio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

TODORO & BIGRAS LTD. 
6752 Sherbrooke Street East 
Montreal, P.O. H1N 1C9 o Tel. 255-4076

Pokongresinis 
Balius

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE. 
1979 m Spalio 13 d. • 7 vai. vak.

PROGRAMA - Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
SKAIDRIU, PRISTATYMAS 

V)kiška Vakariene - Baras -Orkestras — Šokiai 
[ĖJIMAS: suausiems $6.00 

st u d e n t a m s $ 3. 00 

laukiame v i s ąi
Rengia Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

Montrealio Skyrius

DŽIAUGIAMĖS SAVO JAUNIMO VEIKLA?

PAREMKIME JUOS ATEIDAMI I JŲ

RENGINl

M PHILIPPE IZZI
Prop

SKAMBINKIT -

kelnėms- 
pristatant 
ir atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

COJ2°......... 7661-A CENTRALS
W 495-90e AVĖ l\ *I j coin / corner Bayne 365-1143

2 9 55 Allard Street, Ville EmatcH
766-2667.

PARDAVIMA S: 

Ctiryaler • Monaco • Charger a Dodie e Dan

Mechanl luotai rety Ir.klfu dally regullevlmee. taliymai
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės —
De LoVerendrye, prie Laplerrelr vandens kanalo. Tol. 365-3364.

7 P S t.
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Sol. GINA ČAPKAUSKIENFmontreal

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, b*, bcl
216 St. Pool W-, Montreal, P.O- 

Tel. 878-9534, namų-658-5513

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
rUZ ?M9 ,

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimo* Montr*olyj*
Ir. vestaci jos J,A. V. ir kt. Konado*provincijos*

J. E . G o v e 
Jonas Edvardas GOVEDAS 

gimė Anglijoje. Atvykęs į 
Kanadą, apsistojo Toronto 
mieste ir muzikos studijas 
pradėjo pas komp. Stasį Gai- 
levičių. Vargonavimo ir te
orijos 
muz.
stojo į Muzikos Fakultetą 
University of Toronto. Baigė 
Bachelor of Music, piano, 
chorvedybos ir kompozicijos 
laipsniu 1972 metais.

Šis jaunas muzikas yra
=»

pamokas ėmė pas
H. Rosewear. Vėliau

MKM DRAUGIJA KVIEČIA VISUS MONTREALI EČl US ATSILANKYTI 

SOL. GINOS CAPK AUS KIENES

Išleistuvių i
KONCER TA

KURIS ĮVYKS s. m. SPALIO 20d i sėst adi eni 7 v a I. v. 
AUŠROS VARTQ PARAPI J0S SALĖJE • 14 6 5 deSeveSt.

• MENINĖ PROGRAMA

* PAVEIKSLUI LOTERIJA
« ŠALTU UŽKANDŽIU V AK ARIENE - BAR AS 

ŠOKIAMS GROS „PEGAS US”

IMAS : suaugusiems $ 5 . <0 0
st u d e n t ams ir pensi ninkams $4. 00

DR. > J , MALISKA
DANTŲ. GYDYTOJ AS

1440 rue St e Catherine Quest Suite 600

Tel. 866-8235 Namų, 488-8528

Dr. E. Andrukaitis,
TtL.: 322-7236 

632, BOUL ST-JOSEPH E.
.Montreal H2J i K4 

F. Q. CANADA

Ft.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C , E.R.C.S.(C)

Medical Art* Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suit* 215, Montreal Qu*.

TeL931-4024

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livro i son grotu i te - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central’St. /Ville LaSalle

366-9742

365-0505

NOTARĖ

Rūta Pocauskas,Bc.L.
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

59 47 Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

- NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Sv/re 627, 3 PI oct Villa Maria, 

Mantraal, Qvabac H3B 2E3
Te/. (5 M) 871-7430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU B.CX
168 Notre Dama Straat E.juita 205. 

Tai: 866-2063; 866-2064

8 PSl.

JAUNIME I
- Stokit nariais i.KANADOS LIETUVIU FONDĄ
— Fondo ateitis — Jūsų rankose !

D R . A.O. J AUGELI ENE
* DANTŲ. GYDYTOJ A

14.10 GUY ST. SUIT 11-12 MONTREAL. P. Q.

Tel. 9 3 2-66 2 Namų, 737 -9681 

Tau pyk ir skolinkis

koncerte 
stipriai įsijungęs į lietuvių 
muzikinį gyvenimą. Šiuo me
tu vadovauja garsiąjam Var
po chorui ir ypatingai popu
liariam Hamiltono mergai
čių chorui Aidas. Pastoviai 
vargoninkauja Anapilio pa
rapijoje. Akompanuoja so
listams ir paskutiniuoju me
tu garsėja savo originalio
mis stilingomis dainomis. 
Keletą jų sukūrė "Volungės" 
Dainos vienetui.

1979 metais jis 
4-ių dainų ciklą 
liai koloratūriniam 
Ginai Čapkauskienei : Ne
baigta Daina, Laimės Rytas- 
abiejų žodžiai N. Sims-Čer- 
neckytės, Liepsnelė - žodž. 
L. Andriekaus ir Serenada-- 
žodž. J. Baltrušaičio.

Jas mes girdėsime Ginos 
Čapkauskienės koncerte 17 
spalio Ottawoje, akompanuo
jant autoriui,

sukūrė 
spscia- 

sopranui

Montrealio Katalikių Mo
terų D-jos ruošiamame va
kare spalio 20 dieną AV pa
rapijos salėje dainuos Gina 
Čapkauskienė, akompanuo
jant Mme Roch. Savo kon
certe tarp kitų dalykų ji at - 
liks ir šio jauno ir gabaus 
lietuvio kompozitoriaus J. 
Govedo specialiai jai sukur
tą minimą 4-ių dainų ciklą.

DĖMESIO - PASINAUDOKITE PROGA -
NUPIGINTOS KAINOS MAŠINOMS 1979 metų PONTIAC TR 
BUICK - KURIAS GALITE PIRKTI PER LEONĄ GURECKĄ

-L....:......... MONTREAL WESt* 
AUTOMOBILE

PoMIm ★ Buick ★ Autre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

LEONAS GUREOOŪ • UŽCIK,TE 1 ĮTIKINKITE ILEONAS GUWECXAS PASINAUDOKITE I

SU I GM

muu montreal watt automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 4B&-5391
___________________ ĮAl ęog d SbfrtxooMt YVlžU _ __ _____

T R U K 0 N I S
: - CLASSIC INC.

W. Su i t e 39 5 , Mont r eal 
.................. Namu -7 37 — 9844.

D . N . BAL
I M M E U B L E

445 Jean Ta 1 o n ’
FOTO M L.S Tel . 273 - 9181

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTORA

6695 t— 3 5 th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Hemų 376-3781

A Q_e n t 0 ro v_*_įk i a. _n u a

Albertas NORKELI0NAS,BJL C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimai

Pirmutiniame ir didžiausiame m m m mm m 
TORONTO LIETUVIŲ K AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE ----- -- ---------------------------

MOKA:
1 0 '/z % už 1 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėliu* 
10 % % už pensijų i/ namų planą 
10 J4 % speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo stos 
6% už čekių s-tas (dep.)

= IMA:

= 11 1/a % už asm. paskolas

= 11 % už mortgičius

AKTYVAI virš 23 milijonu dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių 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 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8___________________ •___________532-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 10’/a% 

.... , _ _ E term, indėlius 2-3 metų 10 %
Antradieniais 10-3 ę pensijų ir namų s-tas 10'/4% 
Trečiadieniais uždaryta = taupomąją s-tą 10 %

.... « - spec. taup. s-tą 1O’/a%
Ketvirtadieniais 10-8 | depozitų-čekių s-tą 6 %
Penktadieniais 10-8 E . , = DUODA PASKOLAS IS:
Šeštadieniai 9-1 | aimert|ne. 11’/4%
Sekmadianiais 9.30-1 = mortgičius 11 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 
■” pensijų s-tą nuo lapkr. 1/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

Nemokamo visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidai. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — na 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMtuaumtar - H/emruet 

R D A V I M A s

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir Įsitikinsite, kad ijnonėįe baldai yra 
oukŽtos kokybės ir prieinamomis kainomis. .

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CilITItAU r 4e AVENUE LASAU! 363-3887

7*43 CMNTRALM 300-1**2 IDKCORATIONĮ

. . t jl r KIŪNTHEHUD UETIRNU 
UTZ3±3 HREDITg UNIJA

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Sere Si., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; .ketvirtadieniais nuo 12 ikį 8 v. v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vosorg nuo 
gegužės 15 iki spolio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

' penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

MOKA UŽ:
6.0 %

DUODA PASKOLAS:
1 3 %Einamąsias s-tas As me n t net

Taupomąsias s-tas 10 % Nekiln. Uirto 11.75 %
Pensijų planas 9 % čekių kredito 14 %
Term. ind. 1 m. 11: % Invesfacin.s nuo ...... 14 %

Duoda nemokomo gyvybė. apdraudė Nemok, gyvybe* opdr. iki $10.000
iki $2,000 už taup. s-tos sumos. už paskolos uimg. . - -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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