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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SAUGUMO DIRŽAI 
PRIVALOMI

Nuo š.m. rugpjūčio 15 d. 
automobilių vairuotojai b 
priešakyje sėdintys privalo. 
Ir Quebec’o provincijoje, 
dėvėti saugumo diržus. Ne
klausantieji bus baudžiami.

Profesionalių valruotojų- 
sunkvežlmlų, taxi Ir pan. šis 
potvarkis neliečia, nes, kaip 
aiškinama Iš jų labai retai 
kas pakliūva į susisiekimo 
nelaimę.

Negalintieji dėl medici
niškų priežasčių dėvėti 
šluos diržus,privalo turėti 
gydytojo pažymėjimą.

Ontario provincijoje sau - 
gurno diržų dėvėjimas įves - 
tas Jau prieš 7 mėnesius^ 
tą laiką sužeistų ar užmuštų 
skaičius bevažiuojant žymiai 
sumažėjo.

MIN. PIRM. E.P. TRUDEAU 
- ATOSTOGOSE

Kanados premjeras Tru
deau su žmona Išvyko atos
togų į Europą. Numato ap
lankyti Ir Jugoslavijos mln. 
pirmininką, Aga Khan,kara
lių Hussein Amman’e Ir Iz
raelyje mln. plrm.Rabln. 
Grįžtant, žada Romoje pa — 
slmatytl su Italijos mln. 
pirm. Andreotti.

MOKSLO METU 
PROBLEMOS

Quebec’© prov. katalikų 
mokyklos nežada pradėti 
mokslo metų, kol nebus ga
lutinai sutvarkyti mokytojų 
kontraktai Ir atmokėti užsi

vilkę algų dėl Infliacijos pa
kėlimai. Jei toks streikasį- 
vyktų-pal lestų 1.2 mil .valkų, 
3. 500 mokyklų.

TANAKA IR KITI 
TEISIAMI
Tokyo teismas apkaltino 

buv. Japonijos mln .pirmi
ninką Kakuel Tanaką už 
ėmimą kyšių- 1.6mlLdol. 
Iš Lockheed Aircraft Corpo
ration.

Tanaka,58 m., mln.pirmi
ninko pareigas ėjo nuo 1972- 
1974 m. Patraukti atsakomy
bėn Ir trys prekybos kom
panijos, tarpininkaujančios 
lėktuvų pardavime, tarnau
tojai. Be to, dar 12 asmenų 
patraukti atsakomybėn už 
kyšių ėmimą Ir įstatymo už
sienio valiutai kontroliuoti 
laužymą.

PRIVALOMA 
STERILIZACIJA

Indijos valstijos Mahar- 
rashna vyriausybė/ 50 mil. 
gyventojų, sostinė Bombė
jus/ pati pirmoji pasaulyje 
paskelbė privalomos steri
lizacijos įstatymą. Pagal jį, 
vyrai iki 55 m. / Ir moterys 
Iki 45 m. amžiaus, jei jų vy - 
rams vasektomlja sudarytų 
pavojų/, turi būti sterDUzuo-

v airuotojas saugus, 
n audodamas

jaml praėjus 180 dienų po 
trečiojo valko gimimo. Šei
mos Planavimo direktorius 
Bombėjuje dr. D. N. Pal lau
kia šio Įstatymo patvirtini
mo Iš Indlros Gandhl. Ste- 
rtflBaclJos įstatymą palaiko'' 
Ir Indijos premjerės sūnus 
Sanjay Gandhl, priklausąs 
Kongreso Jaunimo partijai. 
Šis įstatymas , pavadintas 
Šeimos Apribojimo įstatymų 
desperatiškai reikalingas . 
Kaimuose,tačiau, Ir tamses
nėse masėse žmonių,kurie 
galvoja, kad tokiu būdu pra
ras vyriškumą, šis įstaty-
mas sutinkamas skeptiškai . 
Prie to prisideda Ir bendra 
tradicinė pažiūra,kad dide
lės šeimos, ypač su daugeliu 
sūnų, yra palaima.

Vasektomlja- tai trumpa , 
vietinę anesteziją panaudo
jant, operacija, lengvai at - 
liekama gydytojo kabinete.

Dr.Pal apkaltina Ir Ro
mos Katalikų bažnyčios pa
žiūras, kurios neatsižvelgia 
į disproporciją tarp žmonių 
prieauglio Ir resursų jam 
Išlaikyti. 'Visuomenė- sako 
jis- turi pareigą veikti Ir 
prieš žmonių taršą /people 
pollution/’.'

Per 25 metus Indija bandė 
šeimos apribojimo Idėjas 
pravesti įvairiausiais būdais. 
Tačiau, tai nedaug ką tepa
dėjo Ir dabar tenka Imtis 
priverstino įstatymo.

GRIEŽTI, KUR REIKIA

Maskvoje skundžiamasi Ir 
rūpinamasi,kad pradėjo peI'
ve ž loti narkotikus per 
Maskvos aerodromus jauni 
užsieniečiai, prakeliaudami 
Iš Azijos į Vakarų Europą .

Nesentai sulaikyta 16 JAV, 
Australijos, Anglijos, V. Vo
kietijos piliečių su hašišo Ir 
heroino kroviniais.Narkoti
kų prekijai Ieško, visam pa
saulyje sustiprinus kontro- 
lę aerodromuose, naujų ke
lių.

Sovietai įvedė 5 m.baus
mę už narkotikų laikymą Ir 
15 m. už didelio kiekio lai
kymą, gamybą Ir pardavinė
jimą.

APIE REŽISIERIŲ J.
JURAŠĄ
Plačiai Ir labai teigiamai 

aprašytas Jono Jurašo reži
sūros darbas Stamford, 
Conn.Hartmano teatre dvie
juose miesto laikraščiuose . 
Kritikos žodžlals:"Jel Hart
mano teatras Ir toliau eis 
tokiu keliu, tai Stamfodas 
pateks į kultūros žemėlapį". 
A.Amalrlko vetkalas-satyra 
East-West buvo statyta 1C 
kartų.

Laikraščiuose buvo aprai
šyta Ir jo gyvenimo Istorija, 
pacituoti jo žodžiai;" Būčiau 
gyvenęs Ir vargingiausiomis 
sąlygomis, jeigu tik būčiau 
galėjęs būti laisvas".

Lietuvių Katalikų Kronika 
pradeda atkreipti Vakarų 
spaudos dėmesį. Liepos 16d. 
liberaliųjų katalikų Com
monweal žurnale Išspaus
dinti du straipsniai, liečian
tys Lietuvos katalikus.Lei
dinio viršelyje stambiu rau
donu šriftu atspausdinta: 
Persekiojimas Lietuvoje Ir 
Serglejaus Kovaliovo teis
mas.

Pirmame-R. Kriokaus ra- 
800 žmonių aukų FUlplnųo- šytame straipsnyje perduo- 

1 v - dama Kronikos atsiradimo 
aplinkybės, turinys, paskir
tis,. jos atgarsis Vakaruose. 
Autorius prašo Amerikos 
katalikų Lietuvos katalikams 
pagalbos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
KARTOJASI

Paskutiniu laiku pasireiš
kęs stiprus žemės drebėji
mas Kinijoje, pasikartojo .

Po jo didelis žemės dre
bėjimas pareikalavo apie

Guadeloupe^ Karlbljoje, 
vulkanas Soufrlere pradėjo 
rodyti Išsiveržimo ženklus. 
72. OOO žmonių buvo Įspė - 
tl apie jiems gręsianti tie
sioginį pavojų Ir pasiruošta 
eventualiai nelaimei.

SMAGU, KAD IR 
NEPROTINGA

Naujausias Išradimas rū
bų pasaulyje- polyethylene 
skaldullat, prooesuotl taip 
jog atrodo lyg popierinė 
medžiaga. Rūbai tiktų nešio
ti du ar tris kartus,po to 
Išmetami. Kokios galimybės 
įvairumui, nerūpestingumui, 
biznieriškam išnaudojimui - 
nekalbant apie taršą.. .

XXI OLIMPIADOS UŽDARYMO METU STADIJONE PRIE BĖGIMO TAKO 
SUSIRINKĘ SPORTININKAI IR DALIS MATOMOS PUBLIKOS.

N uotrauka H. Adomonio.

BENDRUOMENYBĖS
PRANEŠIMU:IŠ ELTOS

New Yorke įvyko Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto /VLIK/ seimas, kur lame 
dalyvavo apie 42 įvairių po
litinių partijų Ir kitokių gru
pių delegatai. Pirmininku Ir 
toliau pasiliko dr. J.K. Va
liūnas. Vilkas dirba kontak
te su mln.S.Lozoraičiu,Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos 
Šefu, dar Prez.A.Smetonos 
paskirtu. Veikiama koordi
nuotai.

Kronikos leidimą galima 
paaiškinti, kaip tenykščių 
katalikų skilimo Išdavą. 
Paskatinti Katalikų Bažny
čios Išnykimo galimybe dėl 
valdžios priespaudos, " ko
vingieji" pradėjo kovą už 
teises, skelbtas Sovietų 
konstitucijoj, kai "vidurio 
krypties" atstovai buvo linkę 
nesipriešinti. Nuo 1970 m. 
50.000 lietuvių pasira
šė protesto peticijas, o 1972 
m. vyko masinės demonstra
cijos Kaune.

Tad kodėl Amerikos spau
da bevelk nemini Šitų faktų 
Ir kodėl šio krašto katalikai 
daugiau žino apie žydų per
sekiojimus, negu apie lietu
vius katalikus? Viena prie
žastis, amerikiečių nežinoji
mas apie Lietuvą. Antra- jų 
klaidingas įsitikinimas, kad 
mūsų Išeivija sudaryta vien 
Iš kraštutlnlųjų dešiniųjų,-, 
kuo Ir pats autorius seniau 
tikėjo. Sovietai tą pati teigia 
apie "Kovojančius" kataliku^ 
vadindami juos reakclonle - 
rials bei nesantaikos kurs - 
tytojals. Tikrumoje katalikų 
Ir marksistų disidentai pri
klauso dabartiniam Sovieti
niam elitui, o ne prieškari
niam. Karo jie negeidžia. 
Jie nori, kad jų valdžia lai
kytųsi savo konstitucijos Ir 
Helsinkio sutarties.

Dar viena nepalanki ap
linkybė- amerikiečių- libe
ralų nusistatymas prieš na- 

tls gali patikėti sovietų me
lui, jog lietuvių Ir kitų sie
kiai siaurai- nacionaliniai, o 
valdžios tikslas- kovoti už 
universalinį socializmo 
principą. Tai neteisinga, nes 
Sovletljos tautų trinties 
priežastis yra rusų šoviniz
mas Ir jų nesilaikymas savo 
įstatymų.

Amerikos katalikai turėtų 
smerkti Lietuvos katalikų 
persekiojimą, nes jie tokiu 
būdu daug padėtų, o Ir jų są
žinė turėtų to reikalauti. De- 
tentė tik tada bus reali, kai 
visos valstybės gerbs savo 
įstatymus Ir pasirašytas 
tarptautines sutartis.

Antrame srralpsnyje.ku - 
rlo autorius politinių moks - 
lų dėstytojas Harvey Fire - 
side, yra žinių apie biologą 
Serglejų Kovaliovą /jam 
klaidingai priskiriama lietu
vių kūmė/. Praneša, į jog 
jis buvęs aktyvus rusų disi
dentas, bet daugiausia nu
kentėjo dėl bendradarbiavi
mo su Kronikos leidėjais . 
Valdantieji tam esą nepap - 
rastai jautrūs. Aprašoma jo 
nelegalaus teismo eiga Ir 
Cornell universiteto pastan
gos jį Iškviesti universitetan.

AUSTRAI.ĮJOS LENKAI 
REIŠKIA SOLIDARUMĄ

Australijos lenkai aktyviai 
dalyvavo pabalt Iečių de
monstracijose prieš buv. 
Whltlamo vyriausybės jų 
Inkorporacijos pripažinimą 
/ vėliau naujo Australijos 
premjero Fraser’lo atšauk
tą/. Todėl, kai Australijos 
lenkai surengė eilę didelių 
demonstracijų, protestuoda
mi prieš planuojamus da
bartinės Lenkijos konstitu
cijos pakeitimus, vietinis 
lietuvių savaitinis laikraštis 
painformavo apie tai savo

skaitytojus, ragindamas juos 
dalyvauti demonstracijose 
Ir paielkš damas: "Dabar 
mūsų eilė talkinti lenkams".

Mirė dr. P. KARVELIS
Rugpjūčio IO Baden Bade

ne mlrėdr.Petras Karvelis, 
ekonomistas, visuomenės 
veikėjas.

1917 m. buvo Išrinktas į 
Lietuvių Seimą Petrapily, 
nuo 1918 m. gyveno Vilniuje 
Ir Kaune. Buvo krikščionių 
demokratų general, sekreto
rium Ir pirmininku, sei
mo nariu, Finansų MInlste - 
rijos patarėju, Mokesčių 
departamento direktorium . 
Žemės banko valdytoju Ir 
dviem atvejais finansų ml- 
nlsterlu. Atstovavo Lietuvą 
tarptautinėse ekonominėse 
konferencijose. Įsteigė Ryto 
dienraštį, rašė politinėm Ir 
ekonominėm temom.

Išeivijoje dirbo Vilke, ė- 
jo politinės komisijos pir
mininko pareigas, Tautos 
Fondo Ir Baltijos Tarybos 
narys.

VKLS CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdyba 
praneša, kad Sąjungos JAV 
Ir Kanados kraštų visuotinis 
skyrių Ir pa vie nlų Sąjungos 
darbuotojų suvažlavl- 
mas Įvyks 1976 m. rugsėjo 
mėn. 4 d. Čikagoje. Suva
žiavimas vyks "Laisvosios 
Lietuvos ” laikraščio patal
pose, 2618 West 71-st Str. 
Chicago, Hl. 60629. Tel: 
312/ 476-3371 arba 839-5531. 
Suvažiavimo pradžia IO vai. 
ryto. Suvažiavime dalyvauti 
kviečiami ne tik skyrių at
stovai, bet Ir pavieniai vil
niečiai, nors Ir nepriklausą 
skyr lams, tač lau ne nutolę 
nuo vilnietiškų re įkalu. Į su
važiavimą kviečiami spau
dos Ir organizacijų atsto
vai. Atskiri kvietimai spau
dai Ir organizacijoms nebus 
siunčiami.

Suvažiavimo reikalais 
kreiptis Į Sąjungos C V sek
retorių: Albertą Misiūną, 
2483 Woodmere Str. Detroit, 
Mich. 48209, tel : 313/841- 
3026. VKLS-gos Centro 

Valdyba

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ !

N L Bendroves V aid yb o y ra n utaru si 
I alk r ošti. siuntinėti tik ui $ 5 00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y . 
naujiems skaityto jams.
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Pagalbos
Šauksmas

Okupuotoje Lietuvoje ša
lia rusinimo vjksta Ir len
kinimas. Tikėdamiesi Išlai
kyti lietuvių tautą gyva Ir 
atstatyti ją neprUdausoma 
valstybe etnografinėse sie
nose, turėtume padėti visas- 
pastangas, kad visame pa
saulyje esantieji lietuviai Ir 
Išliktų lietuviais. Tai būtų 
pasauliui įrodymas, jog lie
tuviai niekuomet nesileis 
jokiomis priemonėmis su
naikinami Ir tai tik su tokiu 
lietuvių kietumu pasaulis 
skaitysis.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga, stovėdama rytinių 
bei pietinių Lietuvos sienų 
sargyboje, į tas sritis Ir 
kreipia- dėmesį. Šiuokart 
ypatingą dėmesį atkreipiame 
į Suvalkų, Seinų Ir Punsko 
1 le tuv Iškas st Itls,- sūtt'iii'A- 
ptntat vadinamu - Suvalkų 
trikampis, kuris šiuo mėtų 
įjungtas į Lenkijos ribas. 
Lenkai tų sričių lietuvius 
visokiausiomis priemonė
mis spaudžia sulenkėti. Lie
tuviai, nes įleisdami lenki
nami, šaukiasi viso pasaulio 
lietuvius dvasinės Ir mora
linės paramos. Kaip įrodymą 
pridedame žurnalisto Antano

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

ŽURNALISTAS A. LAUKAITIS 
"DIRVOJ" RAŠO:

SEINAI. Šio miesto,esan
čio apie 30 km. nuo Punsko, 
vardas yra nepaprastai 
brangus. Čia vyskupo A. Ba
ranausko vyskupavimo me
tais jo sekretoriumi- kanc
leriu buvo mano dėdė prela
tas J.Laukaitis, tuo metu 
buvęs Ir žinomo Lietuvoje 
laikraščio "Šaltinio" redak
torius. Dar valku būdamas, 
Iš jo paties to kitų apie Sei
nus, lietuvių kovą su len
kais juose to kita, esu labai 
daug girdėjęs. Tr dabar bū
nant, senesni žmonės geru 
prisiminė Rusijos kalėjime 
mirusį prel. J.Laukaitį.Pa
čiuose Seinuose lietuvių ne
daug, tačiau apylinkėse aps
čiai lietuvių ūkininkų. Di
džiausias vargas to rūpes
čiai yra lenkų dvaslškljos 
persekiojimas to draudimas 
lietuviškų apeigų, pamaldų 
to kt. Lietuviams yra Seinų 
vyskupo lenko paskirta maža 
buvusi vokiečių bažnytėlė, 
tačiau lietuviai jos visai ne
nori.

-Kaip mes,katalikai dzū
kai, kurių tėvai to seneliai 
„Statė to rėmė Seinų katedrą, 
dabar baziliką, galime būti 
Išmesti Iš savos tėvų baž-
2p si.

Laukaičio, šiais metais lan- 
k lūs lo Suvalkų tr Ikamplo 1 le - 
tuvius, ’’Dirvoje” aprašymą- 
Dėkojame "Dirvai’ Ir A. Lau
kaičiui už sutelktas žinias, 
kuriomis pasinaudoda
mi, specialiai susitikome su 
atvykusiais Iš Suvalkų tri
kampio lietuviais, kurie pa
tvirtino, kad aprašyta tikra 
tiesa. Mes, remdami jų pa
galbos šauksmą, savo keliu 
kreipiamės į viso laisvojo 
pasaullolletuvlų kalboje lel— 
džlamus laikraščius Ir pra
šome A. L aukalč lo aprašymą 
persispausdinti, paraginant 
visus lietuvius atkreipti dė
mesį, kad Imtųsi akcijos. 
Taip pat kreipiamės į visus 
lietuvių veiksnius, kurie 
daugiausia galėtų jiems pa
dėti, ypač į asmenis, kurių 
kompetlcljoje žinyba, per 
kurią daugiausia pasireiškia 
lietuvių le.nklnimas.

Tikimės, jų šauksmą Iš
girsite visi Ir tą, dideliu 
lietuviškumu pasireiškiantį 
kampelį, neapleiskite. Jei 
gerbiame poetą vyskupą A. 
Baranauską, tai neaplelsklm 
Ir jo lietuviško palikimo.

V.K.L.S-gos Kanados 
Krašto Valdyba

nyčlos, skundėsi man sei
niškiai.

to tikrai, pats savomis 
akimis mačiau, kaip po ofi
cialių lenkiškų pamaldų, ba
zilikoje pas Ulkę apie 200 
lietuvių, be kunigo, pradė
jus giedoti lietuviškas gegu- 
ž In lų pamal dų g Iešme s, buvo 
pradedami lenkų stumdyti. 
Man darant nuotraukas, jie 
tai pamatę su kunigu pasiša
lino Ir visas ūkininkų mal
das stebėjo Iš pašai les.

Seinuose lietuviai yra tie
siog vejami Iš bazilikos to 
vyskupas M. SASINOWSKI 
viešai Išsireiškė, kad jam 
yra geriau nustoti 4OOO lle- 
tuvlų tikinčiųjų, negu leisti 
jiems bazilikoje turėti lietu
viškas pamaldas, vyskupas 
lietuvius čia laiko blogiau 
negu šunis. Pagal lietuvių 
pasakojimus Seinuose, jie 
čia yra apsaugoti nuo fizinių 
susidūrimų su lenkais tik 
valdžios to milicijos, kitaip 
lenkai katallkalltetuvlus ba
zilikoje, ar už jos ribų, Iš
muštų. Jeigu čia yra kuni
gas geras lietuviams to no
rintis jiems padėti, tai la
bai greitai jis yra vyskupo 
Iškeliamas kitur. Prieš Ka
lėdas čia buvo tiesiog grum
tynės bazilikoje su pačiais 
kunigais to

delių Iškilmių metu lietuviai 
su šilke įrašytu lotynų kal
ba plakatu, prasiveržė Iki 

jų palydovais, tribūnos to atsistojo prieš

PANORAMA
GUDAI ARBA ANALFEBETAI - LIETUVIU ISTORIJOS VAGYS?!

"L, L.’’, 29-IV-76 , Nr. 9 
gerb. M. Blynas rašo:

’’Clevelande, neseniai 
viešų Iškilmių proga-gudal- 
vėl dalino lapelius su Gudi
jos Istorija Ir žemėlapiu. . 
Minėtame lapelyje LIETU
VOS bei DIDŽIOSIOS LIE
TUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 
vardas bevelk neminimas . 
Pagal juos ’’senovėje Gudija 
buvo nepriklausoma valsty
bė".. .’’Byeloruslja" seno - 
vėje vadinosi tiktai "Grand 
Duchy"... "L lt va". Pagal
gudus, visi didieji Lietuvos 
kunigaikščiai buvo gudal;Hę- 
dlmln, Alhlrd, Vytaut. ’’

Pagal gudus, gyvenančius 
JAV,Kanadoje/čla Irgi pla - 
tlnaml visomis progomis 
Toronte panašūs Istoriniai 
lapeliai/, Lietuvos Istorijos 
faktai, surašyti nuo amžių 
kronikų, atžymėti Istori
niuose valstybiniuose doku
mentuose, Istorikų moksli
ninkų pripažinti, yra netei
singi. Viskas teisinga, ką- 
gudal "mokslininkai"/ anal
fabetai/ Išrado.

Nei rusų, nei - lenkų, nei 
vokiečių Istorikai-moksli
ninkai "gudų teorijų" nepri
pažįsta.

Būtų arčiau tiesos, jei 
mes pasakytume, kad gudų 
tauta, kaip slavų tauta yra ta 
pati rusų tauta, tik su sklr - 
tlnga tarme, turinti kalboje 
daug ukralnų, lenkų Ir lietu
vių žodžių , sugudlntų.

Visi rimti Istorikai juo
kiasi Iš tų naujų gudų moks
lininkų,kurie vagia Lietuvos 
valstybės Istoriją. v

Prieš kellollką metų/dar 
gyvas būdamas / Istorikas 
prof, dr. A. Šapoka, man Iškė
lus tas gudų pretenzijas,pa
reiškė: " Tegul tie Istorijos 
klastbtojal gudai nuvyksta į 
Švediją, Prahą, Romą - Va
tikaną Ir archyvuose pasi
rausia. Jie ten suras tiesą. 
Istorijos klastotojų visada 
atsiranda".

Gudų tauta niekad nepri
klausomos valstybės netu
rėjo. Gudus valdė lietuviai 
kunigaikščiai /kaip Mindau
gas, Vytenis, Gediminas, 
Algirdas, Kęstutis, Vytau- 

kurle lietuvius norėjo Iš
mesti. Tačiau dzūkai yra 
tvirti Ir palietę juos lenkal- 
žlaurlal apsiriko.

Lietuviai Seinuose yra la
bai pasipiktinę vyskupo 
Deksnlo to prelato Tulabos 
raštais, kuriuos lietuviams 
skaitė /nerodė/lenkas vys
kupas SASINOWSKI, saky
damas, kad šie lietuviai 
dvasiškiai užgynė jo, kaipo 
vyskupo, paramą, duodant 
jiems bažnytėlę. Seinų to 
Punsko lietuviai per mane 
prašo pakviesti vyks.Deks- 
nį to prel. Tulabą atvykti į 
Seinus to patiems įsitikinti, 
kaip šis vyskupas to kunigai 
skriaudžia lietuvius to kaip 
jlepaskutlnįaustais žodžiais, 
net grąslndaml amžinąja 
prapultimi, viešai per pa
mokslus puola šluos tik sa
vo bažnyčią to tikėjimą my
linčius dzūkus.

Padėkime Punskui to 
Seinams. Prieš porą mėnesių 
Se Inuose buvo oficialus ka
tedros pakėlimas į baziliką. 
Vadovaujant Lenkijos kardi
nolui, dalyvavo visi aukšti 
Lenkijos to kitų kraštų dva
sininkai to svečiai. Šių di

tas tr kt./. Dalį gudų žemių 
valdė totoriai, rusai, dalinai 
lenkai, kol rusų carai visas 
žemes, gudais apgyventas, 
prisijungė prie savo valsty
bės. Dabar Gudija yra SSSR 
valstybės viena Iš ręspubll- 
kų, kaip Lietuva.

Visiems Istorikams Ir ei
liniams Europos žmonėms 
yra aišku,kas yra gudai, kas 
yra lietuviai. Visuose pasau
lio Istorijos veikaluose, en
ciklopedijose yra parašyta 
neginčijama tiesa, kad Di
dysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas / sūnus žemaitės
1. Lietuvos Is tor Ija ; nGRUNDZUEGE.DER GESCH1CHTE 
LITAUENS und DES LITAUISCHES VGLKES‘ - MANFRED HELL - 
MANN, 1966 — Darmstadt,

’’Litauen erster historisch sicker bezeuhter Vertreter Hitenflit. Vy
tenis), ist seit 1293.unumstrittener Oberheer der Litauischen Burherreu 
und Kleinfūrsten.Dėl lietuvių I- kunigątkščlų kilmės: Iš psl.18 
La.Die Familie (Vytenis) stammte aus Hochlitauen (aukštaičių), kalte 
aber uiohl auch vervandt schaftliche Beziehungen zu den alteren F ilrs- 
tengeschlechtem Schemaiten (žemai Hui's) Schon V or 1307 n ohm Witen 
(Vytenis) die litauische Ostpolitik gegenuber P olo zk und anderen Du- , 
nafūrsten ttlmern auf be scitigte die litzten o sts latvis schen T eil furs ten 
dort und vereinigte sie mit seinem Stammlandefvisa Lietuva).

Im Suden war Schwarzrusland mit Nowgrodek Schen seit den Zeiten 
des Mindowe (Mindaugo) mit Litauen (ne su B elorusija, nes tokio s vals
tybes nebuvo tada) vereinigt Worden. Als Witen(Vytenis) 1316 starb.hin- 
ter Hess er die Herrschaft uber das werdente litauische Ręich(L ie tuvos 
valstybe, ne Gu.di±!...) seinem jungeren, ums Jahr 1275 geborenen Bru - 
der Gedimin(Gediminas), der in deu 25 J ahren seiner Regierung L itauęn 
zu einer Gross macht am Rande dės ostlichen Mitteleuropa erhob*.

Talgl, kaip matome Vyte
nis buvo tikras lietuvis / ne 
gudas/Ir jo tėvai buvo aukš
taičių Ir žemaičių kuni
gaikščių kUmės.

Gedimino sūnūs buvo Al
girdas Ir Kęstutis, o jų sūnūs Lietuvos Didžiosios Kunl- 
buvo Jogaila ir Vytautas, galkštljos rusų-gudų-lletu- 
Alglrdas valdė ne tik gudus, V[ų santykių Ir valdymo Iš-

Bielarusu leidžiamas laikraštis Toronte šį žemėlapį įsidėjęs prie 
laikraščio pavadinimo l-me psl. R aveikslas iŠ to laikraščio,k ur 
kairėje jo redaktorius D. Chmara kalbasi su Toronto miesto bur
mistru Cromby ir kitais pareigūnais.

ją. Plakate buvo įrašas: 
Įsidėmi 1946 -1975. Mes 
lietuviai meldžiame Lenki
jos bažnyčios dvasiški ją, kad 
būtų grąžinta Seinų parapi
jos bažnyčiai lietuvių kalba. 
Kaip pasakojama, tai pamatę 
Seinų vyskupas to jo padė
jėjai, pabalo to Iš pykčio net 
drebėti pradėjo.

Punsko to Seinų lietuviai 
prašo viso laisvojo pasaulio 
lietuvius dvasinės to mora
linės paramos : 1. Rašyti 
protesto laiškus to raštus 
Seinų vyskupui adresu: 18- 
400 Lomža, Sadowa 3, J.E . 
Ks.Bp. M. Šasi nowski, Po
land, protestuojant prieš už
draudimą vlsųlletuvlškų re
liginių apeigų to nedavimą 
naudotis Seinų baziliką, kuri 
yra lietuvių tautos Istorija 
to praeitis.

2. Lietuvių vyskupus to 
dvasiški ją, ypatingai Romo
je, padėti šiuo retkalupuns- 
ko to Seinų lietuviams.

3. Nesiųsti jokių paramos 
siuntinių Iš Amerikos to 
Australijos per Seinų to 
Punsko parapijos dvasinin
kus, nes šie siuntiniai ati
duodami ne lietuviams, o 
lenkams, vėliau prašant pa
dėkos laiškus net to su pa
vardėmis lietuviškai. Iš 27 
siuntinių per paskutinį laiką 
lietuviai gavo tik 2.

4. Prieš siunčiant siunti
nius, vargingų lietuvių ad
resus reikia būtinai gauti Iš

Birutės Ir aukštaičio Kęstu
čio / buvo lietuvis Ir valdė 
nuo Juodųjų marių Iki Baltl-
jos jūrų lie tuviais, Ukraina Is, 
gudais, rusais, latviais ap
gyventas žemes.

Lietuvis Joga Ha buvo Len
kijos karaliumi.

Lietuviai neskelbia, kad 
Lenkija buvo to laiko Lietu
va, nors valdė lietuvis kara
lius.

Čia nėra prasmės Išcl- 
tuotl visų- mokslo veikalų, 
kur pripažįstama Lietuvos 
Istorija ne taip, kaip gudai 
nemoksliškai Amerikoje Ir 
Kanadoje skelbia, norėdami 
suniekinti lietuvius.

Duodu t Ik kelių, šių dienų 
vokiečių Istorijos veikalų 
Ištraukas.

be t užkariavo Ir rusų žemes. 
Vokiečių ordino Kronikos 
rašo, kad Algirdas "Omais 
Russia ad Lttwlnus deberet 
sImplletter pertlnere".

Virš paminėtus faktus dėl

Lietuvių Draugijos, o ne Iš 
parapijų.

5. Jokiu būdu neduoti aukų 
to pinigų Vidugirio bažnyčios 
statymui, nes šio kaimo to 
apylinkių bažnyčia yra Sei
nuose to šios bažnyčios pa
statymas aukomis Iš užsie
ni o ( būtų tik lietuvių galuti
nis Išvijimas Iš Seinų ba
zilikos.

6. Padėti lietuviams Var
šuvoje, Punske to Seinuose 
spauda, knygomis, galdo - 
mis Ir daug artimesniu tar
pus a v lo be ndr adarb la vlmu, 
ko dabar taip trūksta.

Po malonių to nuoširdžių 
viešnagių pas Lenkijos lie
tuvius buvau užtikrintas,kad 
Punske to Seinuose dar ne
gimė teks lenkas to dvasiš
kis, kuris Iš šių dzūkų Iš
įstengtų atimti lietuvišką 
kalbą, maldą to padaryti juos 
lenkais!

— • —

NETIKSLUS VLIKO 
LĖŠU PASKIRSTYMAS

Iš paskelbtų duomenų 
laikraščiuose / "Draugas” 
25 gegužės, 1976 m./ VLIKo 
1976 m. Išlaidų pozicijoje 
pažymėta,kad knygos "Lie
tuvos Steigiamasis Seimas” 
Išleidimui paskirta $ 3600. 
Ką bendro turi ta knyga su 
Lietuvos vadavimu? Keis
ta. VLIKo biudžetas toks 
menkas / $ 70450,00/,kad 
gaila viešai skelbti.

dėsto Ir vokiečių Istorikas 
Hans vonRlmscha savo vei
kale "Geschlchte Russlands" 
1972 m., Darmstadt.

H. Rlmscha, nagrinėda
mas Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos silpnėjimo Ir 
žlugimo faktus perleidimo 
rusams, rašo, kad lietuvių 
kunigaikščių valdomose rytų 
srityse daugumas gyventojų 
buvo rusai, ukrainiečiai tr 
gudal/Welssruthenen Ir"Nur 
e-tvza zu 1O % aus LITAUER ’’ 
- 124 psl/.

Perverčiau kelias enci
klopedijas, keletą Istorinių 
veikalų, bet neradau, kad, 
kur nors būtų parašyta, kad 
Vilnius buvo gudų sostinė, 
kad Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštija, atseit, Lietuva 
/LItva - slaviškai/ buvo Gu
dija. Moksllrilnkal - kalbi
ninkai Iš vietovardžių pa- ' 
vadinimų yra nustatę lietu
vių giminių gyvenamas vie
tas, ribas.

Lietuvos Istorijos nenu
ginčija net dabartiniai ko
munistų Istorikai rusai Ir 
net gudai, lenkai.

Ko siekia JAV ir Kanados 
gudai, paniekindami lietu
vius, pasisavindami Lietu
vos Istoriją, Iškraipydami
Istorinius faktus, skleisda
mi po pasaulį melagingas 
žinias, neaišku.

Tačiau lietuviai Istorikai 
turi apginti Lietuvos istori
ją. Tam, atrodo, gerlausla- 
tlktų Imtis Iniciatyvos Lietu
vių Istorijos Draugijai. JI 
galėtų Išleisti Ir brošiūrą 
anglų kalba. Lėšas turėtų 
parūpinti arba mecenatai, 
arba LB Švietimo valdyba.

"Drauge" Nr. 116 17.V. 76 
rašoma, kad LID kasoje esą 
$ 2^898 ir bendrai labai ver
tingų darbų atlikta. • r

Kitas degantis klausimas, 
tai lietuvių - žydų santykiai 
per • 1941*44 m. nacių okupa 
clją. Žydų autoriai atsimi
nimuose prirašė daug nepa- 
matuotų kaltinimų ne tik at
skiriems lietuviams, bet to 
visai tautai. Todėl Ir šią 
problemą lietuviai Istorikai 
turėtų Išryškinti - apginti 
lietuvių tautą. Lėšų atsiras. 
Dar nevėlu, gyvų liudininkų 
dar yra. J.Kelmas

Mano nuomone, VLIKo 
lėšos turi būti sunaudotos 
Lietuvos bylos gynimui,In
formacijai apie Lietuvos 
tautą Ir panašiai.

Žmonės aukoja VLIKul. 
Tautos Fondui tik vlršpa- 
mlnėtlems reikalams. Net 
ateityje panašiems reika
lams, kaip Bražinskų bylai, 
lėšos turi būti paimtos Iš 
BALFoar kitų šelpimo šal
tinių. Knygą ’’ Lietuvos 
Steigiamasis Seimas” turė
jo lšlelstlrgal politinių par
tijų centriniai komitetai ar 
panašios Institucijos.

Mes Iki šiol neturime 
anglų kalba abiejų okupaci
jų aprašymo. Yra Iki šiol 
neapglntl Ir žydų knygose 
apkaltinti mūsų partizanai 
Ir pan. K.Rudmlnas

Ontario.

"NL" REDAKCIJAI
” Draugo ” kultūriniame 

priede 3 liepos 1975 m. 
"Detalė, kuri užstoja visu
mą" J. Gliaudą klausia, kas 
įgaliojo V. Kavolį žurnale 
’’ Kontlrent ” demonstruoti 
lietuviškų liberalų Išpažįs
tamą kosmopolitišką patrio
tizmą.

- Iš tėvynės pasitraukiau, 
o kodėl, nebežinau.

Rusai emigrantai turėjo 
suprasti, kad lietuviškas 
skilvis prastai virškina

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PASAULINĖ ANTIKOMUNISTINE
PIRAMIDE

DR. J. VAŠKELIS
Tarptautiniam, agresy

viam komunizmui plečian
tis, jo Įsigalėjimui sulaiky
ti 1966 metais Korėjoje buvo 

i suorganizuota Pasaulinė An - 
tlkomunlstlnė Lyga/World 
Anti- Communist League 
WACL/, sujungianti viso 
pasaulio tautines bei tarp
tautines organizacijas ar 
Institucijas, norinčias kovo
ti už tautų laisvę, už žmo
gaus teises, už talką Ir de
mokratiją.

Pasaulinė Antlkomunlstų 
Lyga-WACL-vlenlntėlė pa - 
šaulyje Išbaigta piramidė, 
pastatyta prieš Maskvos va- 
do vau j amą, viešai Ir slaptai 
velklantĮ kom Inter ną bei 
tarptautlnĮ komunizmą.

WACL Idėja kilo tuojau 
pasibaigus Korėjos karui Iš 
susidariusios tada Azijos 
Tautų Antikomunistinės Ly
gos. Prie šios organizacijos 
Idėjos Išplėtimo vėliau pri
sidėjo Sovietų Rusijos pa
vergtųjų tautų junglnys:Antb 
bolševikinis Tautų Blokas 
/Antlbolsh. Bloc of Natlons- 
ABN/. Į WACL statutą tuo
met buvo Įneštas papildy

si mas: kovoti su komunizmo 
Ideologija Ir kartu su Sovie
tų Rus įjos Imperializmu.

Dabar WACL apima pen
kis gerai suformuotus Ir du 
besiformuojančius regiona
linius junginius.

Pirmųjų tarpe Įeina prieš 
22 metus Įsisteigusi, stipriai 
veikianti APACL- Azijos 
Tautų Antlk. Lyga; antrųjų- 
po Įvykusios 1972 m. VI- os 
konferencijos, susijungusi 
Pietų Ir Vld. Amerikos tautų
antlk. sąjunga /CAAL/; 
trečlųjų-Mldcfle East Solida
rity Council MESC.kurl su
sidarė praeitais metais, va
dovaujant stipriom Turkijos 
politinėm asmenybėm. Ket
virtųjų tarpe-pernai susi
jungus JAV Ir Kanados orga
nizacijom- NARWACL Ir 
penktųjų-Sovietų Rusijos pa
vergtųjų tautų junglnys-ABN.

Europos laisvosios tautoj 
nors yra sus įjunguslos-Į Eu
ropos Laisvės Tarybą-EFC- 
tačlau Į WACL Įeina paski
rai. Lygiai taip pat pavie
niai priklauso Afrikos kon
tinento atskiros tautos, su
darydamos tautinius WACL 
skyrius.

WACL kasmet šaukia vi
suotinas narių Ir prijau
čiančių konfere ncljas. Jose 
lauglausla svarstomi klau
simai, liečlą atatinkamo 
laikotarpio Įvykius pasauly
je. Svarstymai ar Išdavos 
netik tiesioginiai turi Įtakos 
Į antikomunistinę veiklą, bet 
Ir tiesioginės Įtakos Į saugu- 
mą, talką, laisvę Ir Į viso 
laisvo pasaulio gerbūvį.

Pirmoji WACL konferen
cija ne Azijos kontinente Į - 
vyko 1972 m.Meksikoje- tai 
buvo jau šeštoji. Čia pirmą

tarptautlnĮ liberalizmą.
” NL ” 23 birželio 1976 m. 

S.Pranckūnas lygina H. Bea-
cher - Stow valkams apra
šytą "Dėdę Tomą" prie Si
bire laikomų lietuvių.

Dėdės Tomo Istorija ne
pasibaigė, bet tęsiasi. Kas
dienybės čhronlka rodo, ką 
šiandien "Dėdė Tomas" daro 
Vašingtone, Čikagoje Ir ki
tuose JAV didmiesčiuose. 
Ar Pranckūnas nori, kad jo 
tautiečiai Imtų pavyzdį Iš 
"Dėdės Tomo".

Lietuviškas Pranckūno 
skilvis prastai virškina ro
maną "Unde Tom's Cabin".

Jonas Kaunas 
Chicago, Ill.

1976.VIII.18 ' 

kartą dalyvavo vlenlntė - 
Ils lietuvis, kaip ABN 
atstovas.

1973 m. turėjusi Įvykti VU 
konferencija Londone. Ta
čiau rengėjai nuo to Ibuvo 
sulaikyti/ per didelis anglų 
šeimininkų- tos konferenci
jos rengėjų detent’ės lalky - 
mosi.. ./.Tad jt buvo nukel
ta Į 1974 m. Ir Įvyko JAV , 
Washlngton’e. Joje lietuvių 
atstovui pavyko pravesti 
tiesloglnĮLithuanian Chapter.

Pernai, VHI konferenci
ja Įvyko Rio de Janeiro. Ją 
ypač rėmė Brazilijos vy
riausybė Ir stiprus jos 
WACL skyrius.

Devintoji Įvyko Pietų Ko
rėjoj- Seoul šiemet.

Be šių metinių konferen
cijų, reikalui esant, yra da
romi tarybos posėdžiai.

Iki dabar dviem dienom 
prieš konferencijas Įvyksta 
kiek vėliau Įsisteigusios Pa
saulio jaunimo Antikom. Ly
gos konferencijos.

Devintojoj WACL konfe
rencijoj šiemet dalyvavo 310 
delegatų Iš 69 valstybių Ir 26 
tarptautinių organizacijų. 
Per Išhsas penkias dienas 
buvo pasidalinta mintimis, 
patyrimais ir apsvarstyta 
šių dienų pasaulio polltlnė- 
ekonomlnė padėtis, I komu
nizmo viešas Ir slaptas vei
kimas Ir jo pastangos Įsiga
lėti Įvairiose pasaulio vals
tybėse. Konferencijos obal- 
sls — ’’Tautinė laisvė prieš 
tarptautlnĮ komunizmą.” GI 
pernykštis obalsls-"Detentė- 
ne, laisvė taip’.”.

Šių metų konferencijoj 
grupiniuose svarstymuose

Man atrodo, kad būdingas 
lietuviškos skautljos bruo- 

VETERANES SUKAKTIS žas yra tai, jog dažnas mū- 
i- sų, nuo jaunų dienų pilnai

Įvairūs sąjūdžiai,kilnios Įsisavinęs skautišką Idėją Ir 
Ir Ideologinės Idėjos, gimė sistemą, nuoširdžiai tatai 
Ir Išaugo pasaulio tautų tar- puoselėja visą savo gyvenl- 
pe. Anglams'reikia prlsklr- rn^-Tam turime nemaža pa
ti skautybės atsiradimą Ir yy džlų.
Išplitimą. Mūsų didysis at- ŠĮ kartą norėtųsi Iškelti 
gimimo dainius J. MAIRONIS v. s. Ksaverą Žilinskienę, 
juk šaukė - Idėjos, jei dl- kuriai duktė dr. Vita VUel- 
džlos, nemiršta kaip žmo- šlenė suruošė 80 metų am- 
nės. a žlaus sukakties pobūvį

Didi Ir nemirtinga skau- Woodbury, jConn.USA.
tybės Idėja pasklido pašau- V.s. Ks. Žllnsklenė gimė 
lyje.Skautybės sistemą dau- 28 rugplūčlo 1896 m. JI yra 
gelis tautų prisitaikė save žymaus mūsų anatomijos 
kultūriniams siekiams ''Ir profesoriaus Jufrglo Žilinsko1
tautiniam IdealuĮ, nes skau- 
tybė juk yra vienas Iš žy
miausių dalykų ne tik jauni
mo gyvenime, bet Ir visuo
tinėje pedagogikoje. 
Skautybė tai tikrai labai 
praktiška dorinio Ir žtno- 
gaus auklėjimo sistema.

Lietuviai skautybėl taip 
pat skyrė Ir skiria didelį 
dėmesį. Sakoma, kad per 
skautybės eiles perėjo apie 
šimtas tūkstančių lietuvių - 
moterų Ir vyrų, nes skauty
bė mums visada švyti savo 
sumanumu, kūrybiniais po
lėkiais, veiklumu, pasišven
timui Idėjiniam darbui. 

Lietuvos skautų s - gos taryba ir Vyriausiojo skautu stabo bendradarbiai 1935 m,Kaune, 
Antroje eileje iš dešines antroji sėdi sukaktuvininkė Ksavera Žilinskienė.

tapo paliesto temos; a/ ko — 
munlstų politinės, ekonomi
nės Ir socialinės blogybės , 
ypač už geležinės sienos; 
b/komunlstų suvienytų fron
tų taktika Ir psichologinė 
kovos propaganda; c/ > atly
džio politika Ir jos blbgybė; 
d/ komunizmo pavojai pa
sauliui Ir kovos būdai su juo; 
e/ Įvairūs organizaciniai 
reikalai- centro Ir atskirų 
vienetų.

Šioje konferencijoje daly
vavo užsienio reikalų ml- 
nlsterlų,parlamentų atstovų, 
mokslininkų Ir šiaip Įvairių 
tautų organizacijų vadų.

Kur vyksta konferencija 
paprastai tos valstybės pa
sižymėjęs asmuo Išrenka
mas WACL pirmininku Iki 
sekančios konferencijos.

Pereitų metų bra z U Ietis 
pirmininkas dr. Carlo Bar
bieri už savo aktyvią, veiklą 
buvo Korėjos prezidento ap
dovanotas reikšmingu orde- 
nu.

lX-oje konferencijoje gar
bės svečiai pasakė reikš
mingas kalbas ;Kor ėjos mln . 
pirmininkas, JAV kongresm. 
John M. Murphy, Columbia 
senatorius Alvaro Gamez 
Hurtado, buV.Turkijos par - 
lamento pirm.' Sablt Osman 
Avcl Ir kt. Korėjos vyriau - 
sybė, taip kaip ir pernai 
Brazilijos, konferenciją 
aukštai Įvertino. Vietinė 
spauda, radijo,televizija taip 
pat plačiai atžymėjo šią 
veiklą.

Konferencijose yra gali
mybių Ir progų užmegstl ar
timus ryšius su Įvairių tautų- 
ats to va Is, Iškelti pasauli — 

žmona. Jau 1913 metais ji 
Įsigijusi mokytojos cenzą Ir 
vardą, o 1926 m.balgtisl Lie
tuvos Universitetą bei gavu
si dantų gydytojos diplomą.

Gydytoja, vyr. skautlnln- 
kė Ks. Žilinskienė skaučių 
tarpe reiškėsi visu atsidavi
mu. Jos sėkmingai veiklai 
tur būt, nemažai padėjo jos 
Įgytos pedagoginės savybės. 
Skautybės veiklą ji atydžlal 
stebėjo Ir kitose tautose.- 
1936 m. ji dalyvavo skautl- 
nlriklų konferencijoje Švedi
joje, o 1938 m. - Šveicari
joje. JI buvo jautri Ir visuo
meniniuose reikaluose. Kai

V
Žurnalistas Meldutis Laupinaitisf vidury įe) tarp kitą.dele gatu V EI - 
P ašutiniame Antikomunistiniame Kongrese praeitais metais, Rio 
de Janeiro -Brazilijoje. t

nlame forume lietu
vių tautos reikalus Ir 
surasti talkininkų mūsų tau
tos Išlaisvinimo reikalams , 
sakysim taip, kaip pavjko 
arabams- palestiniečiams, 
afrikiečiams būti į priim
tiems Į' Tautų Sąjungą, 
Unesco Ir pan. Kitų tautų 
Išsilaisvinimo Central/pav. 
ukrainiečių/ jau yra gavę 
keletos valstybių pritarimus?

Lietuvių centrinės organl- 
deja šia svarbia organlzar- 
clja Iki dabar .rimtai nesi
domėjo.

T Ik nuo VT-os WACL kon
fere ncljos Meksikoje, vle- 
nlntėlls lietuvis dalyvau
ja kaipo delegatas tose kon
ferencijose; pirmiau kaipo 
ABN, o vėliau, kuomet Vil
oje konferencijoje lietuvių 
organizacija tapo priimta 
tikruoju WACL nariu Ir Lie
tuvos vėliava buvo Įstatyta 
tarpe keliasdešimt kitų tautų 
vėllavų-kalpo lietuvių orga - 
nlzacljų delegatu.

Džiugu,kad Altas yra šios 
organizacijos narys Irdr.K. 
Bobelis užmezgė reikalingus 
mums santykius su kitų tau
tų vadais. Būtų didžiai nau

hitlerininkai 1939 m. Išplėšė 
mums Klaipėdos kraštą, 
Žilinskienė labai Intensyviai 
velkė Klaipėdiečių Šelpimo 
Komitete, o Įsiliepsnojusio 
antrojo pasaulinio karo pra
džioje, ji ragino savo pa
valdines - skautes Ištiku
sio pavojaus metu, visada 
būti skautiško pasiaukojimo 
pavyzdžiais, nes ... "nieko 
sunkaus negali būti, kai rei
kia atlikti savo pareigą 
brangiai tėvynei Lietuvai”.

Nuo 1939 m. Brolijos Sąs
tate buvo Seserija. Mišriam 
vyriausiam štabe tada buvo 
skaučių vadė v. s. Sofija 
Čiurlionienė,bet nuo 1935m. 
Skautų Sąjungą perorganiza
vus, nuo 1936.IV. 30 Vy
riausia Seserijos Skautinin
ke liko jau v.s. Ksavera Ži
linskienė. Taipgi ji buvo pir
moji Vyriausia Skautlnlrikė 
1939 m. ji suvažiavime tom 
pareigom buvo vėl perrink
ta Ir Seserijos aukščiausią 
postą Išlaikė Iki 1940. VI. 15, 
kada Skautų Sąjungą tėvynės 
okupantai uždarė, o visus 
pareigūnus persekiojo. Kai 
1945 m. tremtyje - Vakarų 
Vokietijoje -lietuviška skau- 
tlja spontaniškai atgijo, Vy
riausia Skautlnlnkė Ks. Ži
linskienė vėl stojo Seserijos 
priešakyje. Tačiau neilgai 
trukus,Ks.Žilinskienė, kaip

dinga suorganizuoti po 5 pil
nateisius delegatus Į WACL 
konferencijas. Tada lietuvių 
delegacija galėtų pasIsklrs - 
člusl dalyvauti Įvairiose ko
misijose Ir geriau pasltar - 
nautl Lietuvos Išlaisvinimo 
reikalams.Kartu galėtų dau
giau prisidėti Ir prieš So
vietų Rusijos okupaciją bei 
josios vedamą visbkerlopą 
lietuvių tautos genocidinę 
politiką. VLIKas Iki šiol, 
šiame pasauliniame forume 
niekur nepasireiškia. Bent 
pasveikinimus galėtų 
pas lųstl, kaip kad daro kitų 
tautų centrinės laisvini - 
mo Institucijos bei antiko
munistinių valstybių vyriau
sybės*. Svarbu taip pat, kad 
dalyvautų kas Iš lietuvių jau
nimo WYACL konferencijo
se.

Sekanti tokia jaunimo kon
ferencija numatoma Wa
shlngton’e 1977 m.

GI sekanti WACL konfe
rencija numatoma ( sušaukti 
Turkijoje arba Talvrare.La
bai svarbu,kad ten lietuviai - 
dalyvautų Ir stipriau pasi
reikštų.

Amerikoje gimusi, Išvyko Į 
JAV-bes.Čla skautybės rei
kalais .visada domėjosi, bet 
gyvenimo Ir sunkūs kūrimo
si sąlygos ne visada leido pa
sinerti skautiškoje veiklo
je. Tik 1968 m. nuvykusi Į 
V tautinę stovyklą Rako sto
vyklavietėje, Ks. Žilinskie
nė buvo entuziastingai visų 
sutikta Ir pati švytėjo ne
paprastu džiaugsmu. Tauti
nėje stovykloje jai buvo 
Įteiktas aukščiausias mūsų 
Sąjungos garbės ženklas - 
Geležinio Vilko ordinas.

Žiūrėdami Į mūsų S-gos 
veteranės Ks. Žilinskienės 
veiklos Ir gyvenimo kelią, 
linkėdami jai visokeriopos 
sėkmės Ir sveikatos, jos pa
vyzdžiu sekdami, sušunka
me - BUDIME!

V. s. L.E-tas

ALGIMANTO
PAVĖLUOTI SPENDIMAI, 

RŪSTOKOS IŠVADOS
Savotiškas, lyg Ir kaltini

mo aktas, Izraelyje ruošia
mas kaip Ir visai lietuvių 
tautai, kaltinant susidėjimu, 
talkininkavimu naciams, jų 
karo mašinai Ir žydų žudy
nėms, Įvykusioms Lietuvos 
teritorijoje.

Tai, žinoma, sunkūs žo
džiai, kurie Ilgainiui gali tu
rėti nemalonių pasėkų Lie
tuvos Ir lietuvių bendrajam 
vardui pasaulio opinijoje. 
Žinant Izraelitų turimus Iš
teklius, neskubėjlmą, pri
einamus Išteklius, eilę /te
gu Ir vienašaliai nūs įteiku
siu liudininkų. Atrodo, ne
bus sunku jiems sudaryti 
medžiagą, kuri negalės būti 
perdaug simpatinga ar ma
loni. Mes tuoj pat šaukia
mės savo veiksnių Ir siun
čiame jų pusėn kaltinimus, 
kodėl Iki šiol tiek maža /ar 
net Ir visai nieko/ nuveikta 

Iš mūsų pusės, prieš pasta
tant turimus faktus,medžia
gą, liudininkų parodymus, 
vaizdingai pristatant tikrąją, 
klek galint ne šalIškęsnę, lie
tuviškąją pusę.

Visa bėda tame /tiesiog, 
nesėkmė /, kad išeivijoje 
tikroji, konkreti medžiaga 
tokia reta, o Ir liudininkai 
Riboti, kurių dalis, rasi, jau 
(r neprieinami. Tad, kaip 
čia kas gali ruošti autorite
tingą dokumentaciją, kai pa
grindiniai šaltiniai tokie ri
boti, negausūs, ar, dalinai, 
gal net Ir nevisai tikslūs.

Atrodo, Lietuvos žydljos 
atstovai, nors Ir pripažįsta, 
bet ne tiek daug dėmesio , 
kreipia Į gerą puskapį ar pan 
mums čia žinomų atskirų 
žydų gelbėjimo akcijos at
sitikimų, lyg Ir lauk darni 
ne dešimčių, bet šimtų, jei 
ne tūkstančių atvejų, ro
dančių kaip, kada, kur Ir kuo 
lietuviai padėjo žydams.

Visa tai, mažiau ar dau
giau, yra sukaupta sovletl- 
namoje Lietuvoje Ir be jos 
žmonių, ar net kai kurių 
Įstaigų kooperacijos, vargiai 
ar būtų galima paruošti 
rimtą, tikslią Ir dokumen
tuotą medžiagą, vaizdžiai 
pristatančią lietuviškosios 
pusės faktlną tiesą. Prak
tiškai žvelgiant, toks abiejų 
pusių "bendradarbiavimas" 
kažin ar būtų realių galimy
bių ribose.
» Išvis, esti atvejų, kada 

kaltinamajam nėra lengva 
gintis,kai jam nėra prieina
mi gyvybinės reikšmės šal
tiniai, o kaltintojai jau da
bar turi žymiai stipresnes 
pozicijas, platesnius resur
sus Ir nepavargstantį pasi
ryžimą Įrodyti ne vien tik 
savopranašumą esamoje si
tuacijoje, bet Ir savąją pusę 
remiančius, stiprinan
čius faktus, kuriuos kaltina
majam, teturint ribotas ga
limybes, yra Itin sunku at
sverti. Toks atvejis, atro
do, susidarė Ir dabar, kai 
lauktinas tos surinktos žy
diškos medžiagos paskleidi
mas pasauly, tuo pat me
tu lietuviams neturint pa
ruoštos konkretesnės atspa
ros.

Jau dabar yra aišku, je4 
Išeivija skubotai Ir sugebė
tų ką nors paruošti, tai ne
turėtų- tiek efekto, klek žy
diškoji medžiaga, ruošiama 
Ir leidžiama Izraelio vals
tybiniu mąstu, jų pripažintu 
Institucijų vardu Ir svoriu.

Atrodo, mūsų veiksniai ŠĮ ) 
momentą jaučia, supranta Ir 
mato, kad su keletu kibirų 
sunku be užgesinti gerckal- 
Įs U lėps no justą ugnį ...Pa
dėtis tikrai nėra maloni, kai 
jausminės aistros, toli gra
žu, nėra užgesusios, bet pa
sirodo, buvo- teberusenan
čios visą pokario laikotarpį. 
Žydai, atseit, tuos Ilgus me
tus nesnaudė, bet slstema- 
tlngal rinko medžiagą, kai 
Išeivijai santykiai su žydais, 
atrodo, mažiausiai terūpėjoj 
tiek asmeniniu, tiek Ir or- 
gadlzaclnlu mąstu vertinant. 
Anoje pusėje Išleista prieš 
keletą metų knyga "Ir be 
ginklo kariai ", aišku, yra 
pozityvus Įnašas jautrioje 
problemoje, lauktina, kad Iš 
ten pasirodytų Ir daugiau pa
našios dokumentacijos. Ži
noma,leidiniai Iš anapus ne
apsieis be sovietinės spal
vos Ir tono, bet, žvelgiant 
šiuo, kaip Ir bėdos atveju, 
tektų prisiversti nuryti tą 
pakartintą /dirbtinai/ piliu
lę, jei tik jos reakcija tei
giamai prisidėtų prie klek 
galimai didesnio tiesos nu
švietimo Ir taip pakankamai 
komplikuoto' Istorinio lietu
vių - žydų santykių komplek
so, ypač liečiančio vokiško
sios okupacijos metų perlo-

3

3



KULTŪRINIS PUSLAPIS ANT KRANTO

UŽ VASAROS VARTŲ,Le
onardas Andrlekus. Lyrika, 
1976į New Yorkas.

Iliustravo Telesforas Va
lius.

Išleido Pranciškonai.
Šeštoji autoriaus eilėraš

čių knyga telkia savyje ne
lengvai pas lekiamą sintezę : 
kondensuotą vaizdą, leng

vu ritmu siekiantį apsiginu 
tl, pasiguosti, atverti, nus
kaidrinti žmogiškosios eg - 
zlstencljos supurtančius la
birintus.

Dailininko Telesforo Va
liaus viršelis Ir trijų pag
rindinių skyrių Iliustraci
jos grakščiai Išbaigtos, 
puošia rinkinį. b.

LIE PSNEL Ė
Aš esu tik liepsnelė mažytė, 
Atplevenus blyksėt laikinai. 
Nenorėkit manęs užgesytl, 
Kol pragys saulės j garbei kalnai.

si ii 'tVArSOSr fcaj> ii Ui A

Nuo vėlių pdblkėliąu suolelio
Į grėsmingą naktų odisėją. 
Tenedrįsta pastoti man kelio 
Tie pamišėliai rudenio vėjai ’.

Tik pažaist mane Dievas Išleldo- 
Negailu nei klaidinti, nei vest, 
Nei, tau sielon įdeginęs žaizdą, 
Užgesytl savęs.

IEŠKOTOJAS

Žmogus be atilsio Ieškos 
Tai,ko atrast negalima, 
Net paukščiui giedant ant šakos 
Ir saulei riedant lyguma.

ŠI vasara tokia brandi -
Giesmių Ir spindulių pūna, 
O tu versmės ne atrandi, 
Kur gimsta liūdesio daina.

MEDŽIO ELEGIJA

Tu galėjai sutverti mane medeliu - 
Medžio,mano dalia panaši.
Abu leidžiam dienas prie kelių
Vieniši, vieniši. ' /

Nulinguoja pro šalį minia, 
Tyla paukščių giesmė tolumoj. 
Jie palieka Ir jį, Ir mane 
Vienumoj, vienumoj.

. > : ■ ' ■ ■ 

Kels taures džiaugsmo antplūdy žmonės, 
Paukštis ras pelkeles ant akmens - 
Mes žaliuosim Iš Dievo malonės 
Lig rudens, lig rudens...

Medžiui uždrausta eit prie šaltinio 
Ir kaitroj paslvllgyt šaknls- 
Aš esu Tavo žemės smiltynų
Kankinys, kankinys. k

OAZĖ

Kokia žalia esi oaze, 
Kokia tyra,kokia galvi’. 
Kur aš daugiau ramybės rasiu, 
Jei ne tavy, jei ne tavy*.

Ką tik nuėjo karavanas 
Su auksu, smilkalu, mira, 
Ttr tu likai Saharoj mano 
Žvaigždės stebaldui atvira.

Čia trys keleiviai, atsigavę 
Prie tavo upės be krantų,
Į šventą miestą nukeliavo t tp-
Aukščiausiojo vardu.

Dar ne žinau,"kaip jie vadinas - - 
Žyniai,karaliai ar magai, 
Bet ženklas jų visus žvaigždynus 
Pasuks naujais takais.

Be aukso, smilkalo Ir miros 
Pradėjau vienas keliones.
Nesivedė, nesivedė per tyrus 
Į Dievo miestą jie manęs.

Je I kas prašo - gauna, 
Jei kas Ieško - randa... 
Būk pašlovinta, flora Ir fauna, 
Ant laimingo kranto ’.

Ne taip lengva žmogui
Būtų Išsakyti,
Ką čia veikla naktį žiogas, 
Paukštis ankstų rytą.

Gal tiktai Linėjus 
Žino, kas čia auga - 
Niekada neslbara su vėju 
Dievo dirvų raugė.*

Žeme numylėta,
Mes tavęs Ieškojom, 
Bėgdami per plutą kietą 
Vabalėlių kojom.

ATS t q ST A PAMPĖTI:

PROTU IR TIKĖJIMU, Mar I- 
teno Raštų R Inktlnė.

Vertė Anicetas Tamošai
tis, S. J.,kalbą tikrino VIa - 
das Kulbokas. Įrašai- dali . 
Telesforo Valiaus.

Išleido Krikščionis Gyve
nime Leidykla.

Šios knygos turinys yra 
suskirstytas Į keturlus pag
rindinius skyrius:

Protas Ir Pažinimas: 
AūklėjlmoTlkslal, Dievas Ir 
Mokslas, Filosofijos Įvadas.

Laikas Ir Istorija:
Humanizmo Tragedija, 

Naujasis Humanizmas, 
Žmonijos Istorijos Dėsniai.

Žmogus Ir Visuomenė?
Dvasios Dalykų Pirmenybė, 
Krikščionis Ir Pasaulis, 
Žmogus Ir Jo Būklė.

Tikėjimas Ir Bažnyčia: 
Dievas Ir Pasaulio Paslap
tis, Bažnyčia Ir Valstybė, 
Tikėjimo Tiesa Ir Sugyveni
mo Darna, Šlandlenėjančlų 
Kr Ikšč lonlų Kryptys, Kr Is - 
taus Bažnyčia.

Bibliografija.
Kaina $6, įmautiems dau

giau kaip 1O egz. arba pre
numeratoriams $ 4, 50. Už
sisakyti galima? Krlkščlo - 
nls Gyvenime,P.O.Bo 6OĄ 
Putnam, CT 06260.

»r %! *5-rm? ar
NERIMO SIELA, Zenonas 

Bačells. Redagavo Halina 
Dldžlulytė-Mošlnskle nė.

Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės Akademinio Sam
būrio Ir Literatūros Būrelio 
leidinys.Tiražas 200 egz. , 
kaina $2, 50. Gaunama per 
Mūsų Lietuva, CaWa Postai

4421, O1OOO Sao-Paulo, SP , 
Brazil.

Dedikaciniame puslapyje 
yra įrašyti šie žodžiai:

’’Kad ateičiai liktų jo švie
sus atminimas Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės A- 
kademtkų Sambūris Ir Lite
ratūros Būrelis susiriko,klek 
galėjo jo gyve nlmo, jo raštų, 
ję> prisiminimų lapus Ir Iš
leidžia šiame vie name le Idl- 
nyje. Mūsų nuomone ši kny
ga tebus jam kaip dėkingumo 
ženklas už lietuvių tautai 
paskirtą gyvenimą, už jo be 
perstojos kovą už laisvę, už 
jo nenuilstamą entuziazmą 
Ir neišsemiamą meilę savo 
tautai. Tai mūsų kuklus pa
minklas Inž. Z.Bačello švie
siai atminčiai.''

Alfonsas D. Petraitis
Surinkti autoriaus prisi

minimų raštai: pirmoje da - 
lyje- Iki Nepriklausomybės 
laikotarpio, antroje-Neprl - 
klausomos Lietuvos profe
siniame darbe. Trečioje da
lyje Z. Bačello Laisvoji Kū- 
ryba-įvalrūs jumorlstlnlal- 
satyrlnlal kupletai Ir 1.1. Iš 
visuomeninio darbo srities .

Kituose skyriuose telpa 
kitų pas įsakymą bspr įsimini
mai, nekrologai, bibliografi
nės žinios.

Šmaikšti plunksna parodo 
autoriaus gyvą aplinkos pa
žinimą, sugebėjimą vaizdin
gai perduoti Įvykius. Knyga 
paįvairinta nuotraukomis 
geras būdas pagerbti velkių 
lietuvybei darbuotoją, dina - 
mišką asmenybę. B.

PAŽINKIME PRAEITI /

3 5" m 
NUŽMOGĘjiHO DOKUMENTUI

/tęs l n y s /

Kad mums trūksta oro Ir vandens, tai tas kentėjimas nie
kai. Aš likau su vienais marškiniais Ir neturiu nė vieno 
palto. ..Tai viskas sulyginus su kitomis kančiomis niekai . 
Važiuoju vagone su kitais piliečiais Iš tos pačios vietovės 
mažame vagone 32 žmonės tik vyrai. Jeigu dar'-* pasiseks 
Tau parašyti Iš Rus.,tai laiške viską rašysiu atvlrkš - 
člal. Niekas Iš mūsų nežino, už ką kenčia. Kitą laišką ra - 
šyslu kitiems, tačiau nežinau, ar galėsiu parašyti, nes ma - 
tytl ateitis liūdna. Už ką??? Klekv. stato tą klausimą. Va - 
žluoja tūkstančiai žmonių.

Mano gal pask.llnk. Ir sveik, visiems artlm.-
Naujoji VUnla /pas./Stasys
1941.VI.17.

Antrasis Stasio Kairiūkščio laiškas;
Nedraskyk lt.

1941 m. VI.17 d. Naujoji VUnla.
Drauge, kenčiame neišpasakytai, trūksta vandens Ir oro, 

bet dldž. smūgis- mūsų šeimas suskaldė, nežinau, ar Išlai
kys mūsų širdys. Mus /Kaišedorlšklūs/ atskyrė Ir atsk. Iš
veža. Viso geriausio /parašas/

Antroji laiško pusė.
Aš turiu tik dvi nosines, vienus marškinius,kostiumą, o 

palto neturiu nė vieno, bet tai mažmožis.
Blogiausia, kad nuo šeimos atskirtas Ir gal niekuomet ne- 

pamatysim. Nežinau, kur Išvežė žmoną Ir Justą; širdis ne
išlaikys.

Sudiev vlslems/parašas/

Štai vienas gydytojas Iš ešelomo Naujoje Vilnioje ' rašo 
laišką, sveikatos liaudies komisaro pavaduotojui gydytojui 
J.Parnarauskul,matyt, ankščiau'buvusiam savo'draugui;

Naujoji VUnla
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Daktare,
.Sveikinu Iš paselencų ešelono.Gyvename blogesnėse są

lygose negu gyvuliai: trūksta oro - trokštame Ir badaujame. 
Už ką ? Pagaliau, jei jau mums tūkstančiams suaugusių 
klek galėtų talkinti bausmę, tai už ką kenčia maži valkai ? 
Jei jau norėjote mus Išžudyti, tai reikėjo rasti gražesnį bū
dą- skiepijimą bacUomls ir būtų Iškart baigta, ar kitą ku - 
rlą priemonę surasti. < ,

Daktare, visko tikėjausi Iš Komisarų Tarybos,bet, kad 
tūkstančius lietuvių Iš Lietuvos lšslųdtumet,kad laldotumet 
tautą, kad būtumėt tautos duobkasiai- niekuomet nesitikė
jau.

Kai svarstydavome 1940 m.pradžioje buvusios vyriausy
bės darbus, tai stebėdavom ės,kodėl ministrai neats tstatydl- 
na, jei nepritaria netikusiems darbams. O dabar? Vadinasi 
jūs pritariate. Pritariate tautos žudymui,tautos sunaikini
mui. Tai pirmas įvykis Istorijoje. Tokių Įvykių lletuvlųtau- 
ta težino Iš Išgamų dvarininkų, bet jūs? Kerštas-žemiausio, 
puolusio žmogaus džiaugsmas. Keršijama tik nusikaltusiem, 
bet ne tūkstančiams valkų Ir moterų.

Būkite prakeikti Lietuvos valstybės Ir tautos duobkasiai. 
Tekius linkėjimus siunčia už yūkstančlus lietuvių tas, suku* 
rluo 1939-40 m. prale Išdavai Ugas valandas, o dabar pose - 
lencas'į tolimą SSSR. Iš Elenos perduok tokius pat sveiki - 
nlmus Ir linkėjimus komisarui Girdzijauskui.

Tuose tremtinių laiškuose,kurie jau buvo atsiųsti Iš SSSR 
suprantamas dalykas,kelionės žiaurumų nebuvo galima ap
rašyti, tačiau Ir juose kelione nesidžiaugiama.

Štai Bronės Mažeikaitės- Valtulevlčlenės laiškas,atsiųs
tas Iš kelionės broliui Antanui Mažeikai Į Uteną. Laiškas—, 
matyt, cenzeral reikalaujant, rašytas rusų kalba. Jame ra
šoma;

’’Brangūs mūsų mamyte Ir Antanėli, 
Siunčiame Jums keletą žodžių IŠ tolimosios Rusijos .

Mes dar tebesame kelyje, važiuojame penktą dieną.Mes 
visi esame sveiki, taip pat prašome Aukščiausiąjį Ir 
Jums sveikatos. -Mes labai nuvargome, Iš vagonų neiš - 
leidžia, tik vieną kartą buvo Išleidę 15 minučių.Mes e - 
same netoli Maskvos - 80 km. Oršoje davė pietus, nu - 
slprausėme prie šulinio Ir gavome duonos. Pasiliekame 
sveiki, bučiuojame Jumis. Bronė. Mes esame Kalugoje. 
Antano gimtinės adresas: Alytus, Javalšonlų kaimas”.

Tremtinys G. Gumovskls,karaimas Iš Trakų apskrities 
apie savo gyvenimą Kazachstane taip,be kita ko,rašo:

’/Mūsų sovčhozas stovi ant Irtyšo 5. 300 kilometrų Il
gio upės kranto. Ligi didesnio miesto Pavlodarsko turi
me 15 kilometrų. Leido mums pasiimti daiktų Ir mals to
po 1OO kg. asmeniui. Čia nėra miškų, o šimtais kilomet
rų tęsiasi stepės. Karščiai pasiekia llglTSO^C, o žiemą 
šalčiai Ilgi 50^0. Vietiniai gyventojai,kirgizai Ir rusai, 
degina klzlaką - karvių mėšlą. Aš nenustoju vilties, nes 
be vilties ne gyventi, bet nusiskandinti Irtyšluje.
... Visi svajoja apie mūsų grįžimą rugpjūčio mėnesyje. 
Šiandien motina, Melą Ir Stepas nuėjo į Pavlodarską par
duoti arba pamainyti kai kurių daiktų. Čia daug skor- 
pljonų... .Kartą buvo audra,bet tokia,kad nežinojome , 

■kur dėtis, nes' namus,panašius Į namus,galima ant pirš
tų suskaityti, o tie, kuriuose mes Ir vietiniai žmonės 
gyvena, tai ’’prieštvaniniai likučiai ’’. Jeigu kada gyveni
me pasimatysime, tai turėsiu daug ką papasakot . Kal- 
kurie lenkai prarado viltį Ir pabaigė savo gyvenimą šok
dami Į Irtyšo bangas”.

Štai ką apie savo išgyventus vargus pasakoja Iš Sovie
tų Sąjungos, grįžusi Malvina Pranaitienė. JI buvo Išvež
ta 4š Prienų valsčiaus,Pašventupės.

-1941. VI. 17 d. antadleny apie 12 vai. die nos, pas mus Į 
namus atvyko Prienų vai. vukdomojo komiteto pirminiu -. 
kas /viršaitis/ Ir paklausė manęs,kur yra mano vyras *- 
Atsakiau,kad jo nėra namuose, jis yra Išvykęs su relka - 
lals. Viršaitis liepė man,kad grįžusiam vyrui pasaky
čiau, kad jis nueitų į valsčių arba būtų namuose. Aš vy
rui pasakiau, bet jis nėjo.

/b. d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MEŠKERIOJIMAS
E žeral Ir upės

Užmirškime upelius Ir ei
kime prie didelių trautų 
meškeriojimo upėse Ir eže
ruose. Gilūs ežerai, šaltas 
skaidrus vanduo, akmenuotas 
dugnas, Išgraužtos povan
deninės uolos - visa tai yra 
trautų vandenys. Vasaros 
metu Jie randasi 20-30 m. 
gUyje, pavasarį Ir rudenį 
galima matyti pakraščiuose 
medžiojant maistą. Spalio 
mėnesio pradžioje galima 
matyti būriai trautų sėklu- 
mose, kur jie vaikšto poro
mis prie akmenuoto dugno, 
neršto metu.

Trautal neršia rudenį, Iš- 
skyrus rainbow trautą, kuris 
neršia pavasarį. Žvyruotame 
dugne tarp akmenų patelė su 
uodega palygina žvyrą Ir 
paleidžia gintarinės.spalvos 
Ikrus, patinas ant Ikrų pa
leidžia plentas Ir su ■ uodega 
užlygina lizdą. Vandens ban
gos apneša Ikrus dar dau
giau smiltimis, kad kitos 
žuvys nepastebėtų lizdų Ir 
nesuėstų Ikrų. Išsiritę Iš 
kiaušinėlių traučlukal, pra
džioje minta vande ns augme
nija mikrobų formos, o pa
augę pereina į vikšrų Ir 
vabzdžių medžioklę. Užaugę 
trautal'yra plėšrūs Ir gaudo 
vėžius, mažesnes žuvis Ir 
kitus vandens gyvius.

RaŠo: B. Vaičaitis 
šniūru būtų atlaikomas, bet 
kartelės viršūnė turėtų pa
linkti nuo kiekvienos žuvies 
smūgio. Jeigu kartelė bus 
laikoma lygiagrečiai van
dens b* nukreipta žuvies 
kryptimi, tai šniūrą Žuvis 
tuojau numuš. Rudį pagauti 
daugiau reikta patyrimo, ne rudenį, kai vanduo atšąla 
vien šniūro Ir jauko.

Juoda spalva, arba juoda 
maišyta su ruda, skaitoma 
tikroji jaukų spalva rudžlams 
meškerioti. Jie daugumoje 
maitinasi naktį, todėl naktį 
yra sėkmingiausias rudžių 
meškeriojimas.

Ežerų trautal
Ežerų trautal yra aristo

kratinė žuvis. Mėgsta, šaltą trautal nuo dugno pakyla Ir 
Ir skaidrų vandenį Ir gyvena 
giliuose ežeruose. Savo tty- 
džlu jie pralenkia visas ki
tas trautų grupes.Per karš
tus vasaros mėnesius ji vi
sai nesirodo s3<1 urnose. Va- 1/4 - 1/8 Oz. dydžio. Įmetus 
sąrą meškeriojama su skęs- į bangas, traukiama taip, 
tančlu šniūru, pridedant kad jaukas kuo diuglau nar- 
t Ink amą svorį kad skęstų Iki dytų bangose natūraliai, lyg 
20 m. ir dar giliau. Troli- būtų vandens gyvis. Šis me
nant, jaukas turi slinkti prie 
dugno Ir dauguomje būna di
delio sunkaus formato. Ma
žesnės formos jaukai būna 
sunkūs, kaip vokiškas DevD. 
-Blinker 16 g. 
Sunkūs džigai,

metro šniūras. Kitais atve
jais geriausia naudoti trau
tams 6 Ibs. stiprumo šniū
ras, lanksčia viršūne, 7 pė
dų Ūgio kartele. Patogumo 
dėlei, žvejojant Iš laivo nau
dojama viena pėda trumpes
nė kartelė.

E žerų trautal | pavasarį ir

Išneria į paviršių Ieškoti 
maisto. Prisimintina, kuri 
trautų grupė būtų meškerio
jama, jie didelę maisto dalį 
gauna bangose įvairių vabz
džių formoje. Čia dar vieną 
trautų me Skėrio jlm o paslap
tį galima atidengti, tai jauko 
manevravimas bangose. Ka
da eina lūžtančios bangos,

nardotarp bangų, nes ten yra 
daugiau deguonies tr pagau
na maisto.

Tam tikslui parenkami 
maži voblerlal Ir splnerlal

todas yra daug kartų Išban
dytas Ir labai sėkmingas,kur 
yra trautų suslgrupavlmal 
neršto metu. Pavasarį jis 
.sficmlngas, jeigu pastebėti

ir didesnis, nardantieji trautal didelėse 
prikabinus lūžtančiose bangose. Ūka- 

sakro mėsos, tinka džlglntl notoje dlenoje geriau tinka 
ežeruose, naudojant 8 Ibs. oranžiniai, saulėtoje dleno- 
stlprlmo mono šniūrą.

Naujoje vietoje, kada ne
turima vadovo, pradedama 
meškerioti trollnant, kad 
suradus, kurioje vietoje 
trautal gyvena.Trollnant,pa
gavus pirmą trautą, laivas 
sustabdomas Ir tpllmesnlam 
meškeriojimui naudojami 
džigai. Džigai būna balti, gel
toni, juodi, su rudų plaukų 
priemaiša.

Ant džigo kabinama žuvy
tė, sliekas, bet geriausia yra 
šviežio sakro piršto didumo 
mėsos gabaliukas. Metama 
toliau nuo laivo Ir laukiama 
kol jaukas nuskęs Iki dugno. 
Po to kartelė keliama aukš
tyn Ir šniūras patraukiamas 
vieną metrą Ir suvyniojamas 
Į špulę. Kartelė vėl leidžia
ma žemyn, kol džigas atsi
trenkia Į dugną. Taip karto
jama, kol džigas atitraukia
mas prie laivo. Ištraukus, 
patikrinamas jaukas Ir vėl 
kartojamas tas pats žaidi
mas. Žaidimui tinka ta pati,, 
anksčiau minėta , taisyklė: 
plonesnis šniūras, didesnė 
akcija Iš trautų pusės.

Palengva traukiant žuvį, 
yra mažesnis pavojus, kad 
gali atsikabinti; Ant storo 
šniūro, traukiant jėga prie 
savęs Žuvį, trauto burnoje, 
prie kabliuko, pasidaro sky
lė ir, truputį atleidus šniūrą, 
kabliukas atsipalaiduoja Ir 
žuvis gali jį Išsplautl. Antra, 
traukiant jėga, jeigu kab
liukas Įsikabinęs tik Į kraš
tutinę lūpos plėvelę, lūpa 
gali nuplyšti tr žuvis pabėgs.

Naktį, vėjuotam Ir tam- 
----- --------- - --------- šiam orui esant, arba kur 

v laikoma Iškelta aukštyn, daug kliūčių, naudojama 
kad žuvies smūgis ne vien 8 lbs. gtlprumo, mažo dla-

Rudieji trautai
Rudieji trautal atvežti 

1883 iru Iš Vokietijos Ir yra 
šiame kontinente labai pa
plitę. Jie lengviau perneša 
civilizacijos apgadintą Ir 
šaltesnį vandenį, negu ežerų 
trautal. Jųrandama ežeruose 
gilesnėse, svaresnėse upė
se Ir upelių duburiuose tarp 
kajnų. T , . . „

Rudžiai pasimaitinę grįž
ta į savo nuolatines gyvena
mas vietas. Dažniausia su
tinkami gilesnėse vietose 
medžių pavėsyje Ir vandens 
paplautose pakrantėse, kur 
tamsus Ir šaltesnis vanduo.

Upėse reikia meškerioti 
prie tūtų atramų, stovų, 
paskendusių medžių.Krantai 
apaugę karklais Ir pasviru
siais į vandenį medžiais,su- 

i daro trautams geriausią 
priedangą nuo šviesos ir 
karštos saulės.

Žuvų maskavimosi meto
dus galima matyti trautų pe- 
rjfclose, stebint, kaip maža 
žuvytė Instinktyviai prisi
glaudžia prie uždangos, kad 
junklau būtų ją pastebėti.

Ruduosius trautus dienos 
metu reikia meškerioti ant 
labai plonos meškerės /OO6 
colių diametro/, tik saulei 
nusileidus arba tamsią die
ną Ir esant didelėm bangom, 
galima naudoti storesnį 
šniūrą. T am tikslui yra nau
dojama muslnė meškerė ar
ba lengvas spiningas. Spi
ningui turi būti priderinta 
lengva kartelė Ir kartelės 
viršūnė turi būtllabal lanks
ti. Užkabinus trautą, karte-

je - varinės spalvos jaukai.
Trautal turi sau mėgia

mas vietas. Jeigu kada nors 
buvo pastebėta daug trautų, 
reikia tą vietą atsiminti Ir 
paslžbrikllntl. Jie ne visuo
met būna toje pačioje vieto
je, bet jie dažnai grįžta į 
tas pačias mėgiamas vietas. 
Jeigu trautams yra tinkama 
vieta, tai daugumoje vienus *

• Išgaudžlus, už poros savai
čių jų vietoje apSlgyVėnK- ki
ti. Ežere, radus vietą prie 
uolėto kranto, kur stalgiai 
eina gUyn ir būna akmenuo
tas ar žvyruotas dugnas, ga
lima tikėti, kad ten gyvena 
dideli ežerų trautal. Tokio
se vietose reikia meškerioti 
džlglnlmo būdu, arba užka
binus žuvytę mesti,kad skęs
tų Iki dugno. Valandą Išmeš— 
kerlojus, jeigu nėra akci
jos, reikalinga pakeisti vle-

krem 
VE/ORoD^/AI

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS.\MES GALIME 
TAU PADĖT.I.

Yra atvejų, kada žuvis 
griebia jauką, kai jaukas nu
sileidžia į tam tikrą vietą. 
Jaukui nukritus klek toliau, 
žuvis visai nereaguoja. Rei
kia suprasti, kad trautas 
griebia jauką tik tuomet, kai 
jis nusileidžia į tam tikrą 
vietą, kur jis' nuolat Iš savo' 
slėptuvės pagauna maistą. 
Jis jau žino, kad jeigu jau
kas nukrito jam įprastoje 
vietoje, jis tikrai jį pagaus, 
nedarydamas sau jokios ri
zikos, nes jis prieš tai daug 
kartų Iš savo slėptuvės taip 
buvo daręs.

Jeigu trautas paskui jauką 
seka, bet negrlebla, tai yra 
kaltas meškeriotojas. Trau
tas pastebėjo, kad jaukas per 
vandenį velkamas, bet nena
tūraliai plaukiantis, todėl jis 
seka, bet ne puola jauko 
Meškeriotojas nepastebi sa
vo klaidos. Atsekęs Iki kran
to, trautas tokio jauko ne - 
liečia, bet pasukęs, nerta į 
gilumą, pamojavęs me ške - 
rlotojul su uodega good-by.

(Pabaiga sekančiame numeryje)

JONAS BUTĘIKA
Kartą vienoje pasaulio 

valstybių sostinėje, didelio 
diplomatinio priėmimo me
tu, diplomatų tarpe įvyko 
toks neva tarnybinis įspū
dingas pašnekesys:
- O žinote, - tarė vienas jų- 
kleno diplomatai patys mo

kyčiausi Ir gražiausiai Iš
auklėti ?
- Įdomu ?- Įtempė klausimą 
pašnekovas.
- GI rusai.

Čia pasigirdo klek skirtin
gų nuomonių... Pašnekesys 

.įkalto Ir vienas ne visai 
"diplomatiškai" griežtu tonu 
jį pertraukė. 
-Jūs norėjote pasakytl-ta- 
ryblnlal?
- Skirtumo nedaro, vlsvlen 
džentelme nal-patvlrtlno pa
sakotojas . 
-Patektumėte jiems Į nagus, 
pažintumėte jų džentelme
niškumą-, gindamas savo 
nuomonę, įspėjo oponentas.

Londono konfliktų tyrimo 
Instituto žiniomis, didelė 
dauguma pasiuntinybių,kon
sulatų Ir kitų tarybinių už
sienio atstovyblųbel agentū
rų personalo-profesionalai 
kagėbistai Ir gal kūno tech - 
nikai.Tarybinės atstovybės- 
šplonažo, sabotažo,diversi

jų, dezinformacijos bei dl- 
famacljos central. Visas jų 
personalas nuo apačios iki 
viršūnių Ir atvirkščiai-net 
pasiuntiniai, šlavėjai- valy- 
tojal-speclallal paruoštas, 
Išdresiruotas. Žymi jo dalis 
su aukštuoju mokslu, "kil
mingų jų"ma n le r om s kaukėti, 
su džentelmeniškomis šyp
senomis, už kurių tūno ligos 
Ir aštrios vilko Utys. Taip, 
Išmokslinti Ir Išdresiruoti 
,vlsl "4lplom,atal"- šnipai.

Kaip minėta, Išdresiravo 
7 Ir aukštesnioji komunistinių 

gaujų vadovybė, Ir dabar va
dovaujantieji vilkai,, nors jie 
Ir vaidina nekalčiausius ė- 
ylukus. Jie Išeina prieš visą 
pasaulį saloninių "kavalie
rių" vaidmenyse: linkčioja, 
lankstosi į visas puse s, ko
jytėmis braukokulrellus su- 
glausdaml, Išsikvėpinę, Išsi
dabinę, buržujų damoms ran
keles bučiuoja, o ponams 
buržujams, pagal rangą, 
lankstosi Ir stenglaslįtikti..

Amerikoje yra žinoma to
kia vizitatorių kategorija: į 
turtingus namus atvjksta, 
sakysim, "prekybos agentas" 
elegantiškai apsirėdęs sub - 
jektas su automatiniu plsto- 
lletu šoninėje švarko kiše
nėje. Tokio "komlvojažle- 
rlaus’'’ vaidmenyje,savo me
tu Į JAV atvyko ne koks nors 
smulkus biznio firmos agen
tėlis, ne eUlnls "šlapių" 
reikalų specialistas, - atvy
ko pats CK SSRKP generali
nis sekretorius. 'Atvyko su 
talkos pypke, kuria Ir pade
gė talką.. Atvyko prašyti pa
galbos-gelbėti tarybinę eko
nomiką Iš komunistinės ūki - 
nės sistemos liūno,o drauge, f" 
kad tiksliau apskaičiuotų 1 
jankiams ruošiamąjį smūgį 
Paskui, kai ateis laikas, kai ĮnaUJIENOS tvirtai Stovi ir kovoja už.Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 
naivusis gelbėtojas nusigink
luos Ir tuo būdu apsllps- Ir 
smogti sprendžiamąjį smū-

DAŽNI REIŠKINIAI: V.... f -
Piniginės paramos spauda prašo. Bet vien savo diktuojamas Ii* 

tanijas spaudoj rašo. Švenraičiu okupanto kontroliuojama spauda 
virto tremtiny; ^rašydamas,plunksną okupanto politikoj mirko.

Spaudoj gausu*j»atriotu" išminčių. Bot trūksta protingu minčią. 
Nejaukuotai dvasiškis dedasi dievuku, jr bet koks pareigūnas _ 
tradiciniu Tautos Vaduku. ____

B. Bičiūnas

būti ve rtlnaml kaipo valsty
bės Išdavikai, artimai 
bendradarbiaują su priešu 
/pastarojo naudai/ karo me
tu ’....

Norint kovą laimėti, ne - 
reikta bijoti aukų, peikia 
valingai aūkotls. Reikia ryž
tis nugalėti. Komunistiniam 
pasauliui privalo būti pritai
kyta visapusiška Ir šimta
procentinė blokada. Silpna - 
valiai Iki nemoralumo "ne
utralieji” privalo būti pri
versti pažlntl-suprastl grę
siantį šaliai Ir tautai pavojų 
Ir pagal tai veikti.

Taipgi griežtai Ir tiksliai 
kalba kitas Samizdat auto
rius T. R., apybraižoje Gy
venimas Kalėjime, paskelb
toje trečiame nr. Poslev 
žurnalo. ” Neapykanta mane 
smaugia, sušunka I. R. Nea
pkanta niekšingiausių nlek*^ 
šų. 59-rl metai,kai kraujuje 
Ir ašarose skęsta mano 
kraštas, mano Rusija.. .Jie, 
nlekšfcl, griovėjai, jie su
griovė viską,kas buvo didin
ga, gražu Ir brangu, bet jie 
nieko naujo nesukūrė be var
go, skurdo Ir bado.. .Nieka
da Rusijoj nebuvo tiek skur
džių, tiek paliegėlių, tiek 
bepročių, tiek alkstančių Ir 
vargstančių,klek jų priveisė 
bolševikai- .-komunizmas. 
Tai tokią jie sukūrė laimingą 
senatvę Ir laimingą jaunatvę 

laisvai gyvenę 
dabar,

tame komunistų "rojuje” vi
sai neturi butų.. .Jie turi tik 
gyvenamą plotą.. .Tik par - 
tlečlal-komunlstal turi pato
gius butus Ir viską, kas 
žmogui patogiam gyvenimui 
reikalinga. Tai tokį jie at
nešė milijonam žmonlų’’ger- 
buvĮV Čia visai neminima 
Solženltsyn’o aprašytų Gula- < 
go Archipelagų, kur milijo
nai nekalčiausių žmonių 
kankinami, miršta Iš bado... 
ne date kilų...

Todėl komunistai įsikibę 
laikosi valdžios,kaip aklasis 
tvoros, nes be valdžios jie 
niekis. 59-nerl metai,tat o- 
keanal kraujo Ir ašarų . 
" Imperialistinis komuniz
mas- tai didžiausia žmoni
jos gėda’. Kruvinoji, nenu
plaunama gėda

Plačiai Ir garsiai pačioje 
Rusijoje jau aidi pogrindžio 
veikėjų pagalbos šauksmo 
balsų aidai. Ar Išgirs kada 
nors juos laisvasis pasaulis, 

tiems milijonams 
pa-

čloje ” Plačioje Tėvynėje” , 
kur politinis pogrindis a- 
llarmuoja Samlzdato leidi
niuose. O NATO aukštieji 
karo vadai, taipgi, tai ne tik 
jaučia, bet Ir permato, Ir 
įspėja, ką reikia įspėti,kad 
nesQpnlntl,bet stiprinti rei
kia savąsias ginkluotas pa
jėgas, nes... nelaikąs šunis 
lakinti, kai laikas eit me
džiot.

Praėjusių metų rusų e- 
mlgrantų žurnale Poslev nr . 
8 paskelbta Samlzdato kana
lais gauta V. N. apybraiža 
Pavergtųjų Tautų Tragedija 
Ten labai aiškiai aptarta ag
resoriaus su Vakarais poli
tikos santjklal, nesėkmingai 
dr. Klsslnger’lo neva deri
nami.

Jeigu taip ankstėliau, pav., 
Čekoslovakijos krizės metu- 
rašoV. N. .Vakarų demokra
tijos būtų parodę sveikos są
monės Išdavą—kietą sa
vo kumštį Ir būtų nutraukę 
su hlpokrltlškuoju agresorių 
-Sovietais- diplomatinius , 
ekonominius Ir politinius 
santykius, tai jle-Sovletal- 
neabejotlnal būtų pasitraukę 
Ir kaip ’’musę kandę”-tyilal 
būtų prisiderinę prie Vakarų 
politikos linijos.

' Dabar demokratijai nebė
ra klastlngesnlo, žiauresnio, 
nuožmesnio Ir balsesnio 
priešo,koks yra totalitarinis., -r£rp,onės
komunizmas,kuflsbe atvan- atskiruose namuose 
gos stengdamasis užmigdy
ti vakariečių budrumą,pats 
Intensyviausiai glnkluojasl- 
ruošlasl karui.

Joki "detente”, joks , su- 
slgeTinimas su šiuo pasalū
nu- klastinguoju Ir galingu 
priešu,-nebeįmanomas. Ko
munizmas nepertraukiamai, 
be jokios atodairos prieš 
laisvąjį pasaulį tęsia Ir 
kursto/Cuba Ir kt. /’’šaltąjį ” 
karą, o laisvasis pasaulis, 
pagal V. N. nuomonę į smū
gius privalo atsakinėti tiktai 
smūgiais Iki pat ekonominių 
Ir diplomatinių santykių nu
traukimo, be jokių kompro - 
misų, nuolaidų be l pataikavi
mų, kurie pasireiškia įvai
riais būdais-didžiausiu pa
lankumo principu, pigiausiai 
parduodant Ir pr Istatant ja
vus Ir t.t...

Vlskokle, .kokie tik bebūtų 
su komunistais kontaktal-ra- 
šo jis-privalo būti atsargiai 
vykdomi, tik ne dr.Kissin
ger lo palankumu tvarkomi, c ar ateis 
įvairūs panašūs komunistam prispaustųjų žmonių 
pataikūnai oficialiai turėtų galbon,kol dar re vėlu?’.

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)
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Ne vien tik mus,emigran
tus-Išeivius DP šiurpas kre- 
■čla. Baimė Ima, Ir perspėja- 
-jamlejl signalai aidi Ir pa-
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Hamilton Toronto
— - —.......

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda.
Nemokomas pilnas čekiu patarnavimas.
Kapitalas — viri $7.000.000.

SĖKMINGA GEGUŽINĖ
Liepos 25 d. HamUtono 

SLA 72 kuopos rengta gegu
žinė buvo sėkminga. Sekma
dienio saulėta Ir šilta diena 
visus viliojo į gamtą, todėl 
Iš čia dalyvavo svečių bei 
viešnių su įvairaus amžiaus 
prieaugliu Iš Toronto, Pa
ris na, Ir Hamiltono bei ki
tų artimesnių vietovių tau
tiečiai. Taip suvažiavo su
lėkė per 150 dalyvių. Galėjo 
būti jų Ir daugiau, betgi be 
kitų priežasčių gera dalis Ir 
mūsų tautiečių pasiliko prie 
TV aparatų sekti olimpines 
žaidynes Montrealyje.

Kaip jau žinoma, gegužinė 
buvo rengiama pagerbti Ni
jolę Sadūnaltę. Čia kuopos 
pirm. J.Šarapnlckas geguži
nės dalyviams nupasakojo 
Nijolės bylos eigą Ir teismo 
nuosprendį, kuriuo Nijolė 
buvo nubausta 3 metais sun
kiųjų darbą kalėjimu Ir Iš
siųsta Sibiran ją atlikti.

HamUtono Liet. B-nės 
pirm. K. Deksnys padėkojo 
kuopai už rodomą dėmesį 
jaunimui čia, Ir anapus At
lanto.

Graži diena leido visiems 
plačiai Išsidėstyti parko 
erdvėje Ir patogiai naudotis 
savo atsivežtomis gėrybė
mis bei gegužinės virtuve, Iš 
kurios sklido gomurį kute
nantis malonus kvapas šei
mininkėms pradėjus virti Ir 
keptlkoldūnus Ir balandėlius, 
o šiltas oras skatino naudo
tis Ir šalįals skysčiais bei 
kavute Ir prie jos skaniais 
pyragaičiais. A.Pakalnlšky- 
tėpravedė loterijos laimikių 
traukimą, o kitu laiku vado
vavo mažųjų svečių žaidi
mams Ir sportui. A.Padols- 
klo šeimininkė pasiuvo tau
tinę lėlę Ir ją padovanojo 
kuopai. Parinkus klek aųkų 
lėlė buvo Išleista laimikiu 
burtų keliu.

-Šoktų Sventė-
Tautinių Šoklų Šventė jau 

nebetoli. Visi komitetai Ir 
komisijos dirba išsijuosę. 
Šokėjų grupės per vasaros 
atostogas turi vargo mokin
tis, nes jaunimas išvažinėjo 
savo keliais, tačiau repetuo - 
jarna kas savaitę. Bilietų 
platinimas eina sėkmingai, 
ložėse jų jau nėra. Prade
dant nuo 7 dol. ir mažiau,dar 
galima įsigyti pasirenkant 
vietas. Visuomenė reikalą 
supranta Ir žino, kad įsigi
jus Iš anksto b H lėtus, nebe
reikės vargti šventės dienoj.

Šiemet -Tautinių Šoklų 
Šventė bus skirtinga, nes ja 
bus paminėta Ir Amerikos 
laisvės 200 metų sukaktis .

6 p s!

MOKAME UŽ:
daposltus (P.C.A.) 6%
santaupas ................ B'/į %
form, daposltus 1 m. 9'Zi %

IMAME UŽ:
asmeninas paskolas . 12 % 
nakiln. turto pask. 11%

Parko erdvėje skambėjo 
lletuv. plokštelių muzika Ir 
grupinės liet, dainelės pri
tariant K. Deksnlo akordeo
nui. Visi skirstėsi į namus 
linksmi Ir patenkinti,saky
dami Iki pasimatymo kitame 
šios kuopos renginyje. Zp.

Grandinėlės Koncertas 
įvyks Hamiltone š. m. rug
sėjo 26 d., sekmadienį,3 vai. 
p.p.Mohawk CoUege audito
rijoje. Grandinėlė į'HamU- 
toną atvyksta su visai nauja 
programa Ir apranga. Šiam 
koncertui bilietai jau ats
pausdinti Ir pradedami pla
tinti pas J. Stankų tel. 545 - 
5432. Šio koncerto pelnas 
skiriamas Aldo kelionei į P . 
Ameriką.

Lėšų telkimo vajus 
Aldo kelionei į P.Ameriką po 
truputį..juda. Gauta aukų Iš 
kai kur lų asme nų, kur lems 
širdingai dėkojama.

Taip pat yra organizuoja
ma didesnio pobūdžio lietu
vių dailininkų paveikslų lo
terija, kuri rado didelį pri
tarimą pačių dailininkų tarpe. 
Visiems jiems Aldas širdin
gai dėkoja’. Dar neprisidėję, 
bet norintieji paaukoti vieną 
kitą savo kūrinį,kreipkitės į 
Aldą tel. 549-5372.

Ąldo gegužinė 
ruošiama Aldo rėmėjų ko
miteto įvyks rugpjūčio Ž2 d. 
sekmadienį, gražioje Me
džiotojų klubo vietovėje. Vi
si kviečiami. Atvjfcę galės 
pasivaišinti gardžiais už
kandžiais Ir atsigaivinti šal
tais gėrimais. Taip pat bus 
gera proga praleisti laiką 
gamtoje Ir lietuviškoje nuo
taikoje sekmadlenlopopletę . 
Vykime visi' į tą gegužinę , 
kurios pelnas skiriamas Al
do kelionei įP. Ameriką. Už 
jūsų atsilankymą dainuojan
tis jaunimas bus visada dė
kingas. J. P.

Tai padėkos Išreiškimas A- 
merlkal, kad tiek daug He - 
tuvių galėjo joje apsigyventi 
Ir rasti prieglaudą nuo bal
sių persekiojimų Ir nelaimių

Atvykę į šį mišrų pasauli
nį miestą, būkite atsargūs 
su gyventojais, ypač juodo
sios rasės Ir porter Ik le čia ls 
bei meksikiečiais. Klauskl- 
tės kelio ar ko kito policijos. 
Vietiniai lietuviai irgi žino 
viską, ko jums re Ikėtų, todėl 
prie jų Ir laikykitės. ' Ge
riausios sėkmės visiems šo
kėjams Ir svečiams ’.

Pavergtųjų Tautų Paradas 
Daugelis tautų Išreiškė savo 
laisvės troškimus. Lietuvių 
grupė buvo skaitlingiausia, 
jos vežimai atatinkamai Iš-

bėtl, buvo pranešta, kad 
"Snęaky Russian" Onlščeriko buvo tuojau įso- 

Vfenas pietautojas kalbasi dlntas į ISctuvą Ir Išvežtas į 
su kitais,prie to paties sta- Maskvą.
lo sėdinčiais tautiečiais Ir o jau kitos dienos "The 
reiškia nuostabą, kurią jis Sun" karikatūriniame piešl- 
apturėjęs, sekdamas televl- nyje bLvo pavaizduoti sovie- 
zįjoję sporto -Ollmpljados tų koncentracijos stovyklos 
1OO metrų plaukymo rung- įnamiai, laukią fechtavimo 
tynęs. Kaipo lietuviui, jam instruktoriaus.
buvę labai nemalonu, kai Nuodai vandenyje 
pranešėjas, apga lie s tau- Nuklystant nuo Ollmplja- 
damas kanadiečio laimėtą dos, vienas Iš didesnių, te
tik ketvirtą vietą, paminėjo rontlečlus nustebinusių nau- 
"sneaky russlan" laimėjusį jlenų buvo lietuvių draugo 
trečią vietą. Tiktai viena Tony O’Donohua kelionė Ita- 
šlmtąja sekundės dalimi lljon. Šis, lietuvaitę vedęs 
"pasalusis rusas " Arvldas miesto tarybos narys, ofl- 
Juoza lt Is pralenkė aštuonlo- claltoje kelionėje poEuro- 
llkmetį Graham Smith, lai- pą, tyrė miestų švaros prob- 
m ėdama s bronzos medalį. lemas. Būdamas Belgijoje,

Ąpgaulus rusas jis sužinojo, kad į geriamą
Toliau svarstant oi Imp l- vandenį ten dedama . 25 da-

nes nuotrupas, buvę , Irgi 
įdomu, kai Toronto dienraš
čiai pirmuose puslapiuose 
pranešė apie ruso fechtuo
tojo apgaulę. Olimpiadoje 
dalyvavęs 38 metų kariuo
menės majoras Borls Onlš- 
čenko padarė kai kurių ne
leistinų "patobulinimų" savo 
špagoje Ir varžybose su 
anglu buvo Išaiškintas. Ang
lui ’ tą pastebėjus Ir pasi
skundus, rungtynės tuojau 
buvo nutrauktos Ir špaga Iš
tirta. Atradus ruso-majoro 
padarytą specialų rankeno
je mechanizmą,kurį paspau
dus, užsidega laimėjimo 
tašką užskaltantl signalinė 
šviesa. Žaidėjas buvo tuojau 
diskvalifikuotas.

Reporteriams telraujan- 
tls Ir norint su juo paslkal- 

■ ............stebo, sužinoję apie Amerl-
puoštl. Stebėtina, kad pirmą 
kartą prie pavergtų tautų 
prisijungė Ir žydai, kurie 
nešė savo plakatus Ir Iš
reiškė savo pažiūras. Tik 
gaila, kad lietuviai Išvyko 
demonstracijai į miestą, o 
apie 2 vai. vyko juodukų de
monstracija Marquette Par
ke. Susimetę apie 50 juodu
kų sukėlė tokį triukšmą,kad 
visa spauda,radijo Ir televi
zija pora savaičių apie tai 
kalbėjo. Apie Pavergtas 
Tautas bei paveikslo, nei 
kronikos televizijoj’.

Marquette Parke 18 liepos 
įvyko Ir narsiųjų mūsų lakū
nų Dariaus Ir Girėno orte 
paminklo paminėjimas. Čia 
susirinko virš tūkstančio 
lietuvių atiduoti garbę tiems 
didvyriams. Kokia liūdna 
bus ateitis, jei juodieji u- 
žlms Parką. Tai Ir mes He - 
tuviai nebeturėsime didvy
rių paminklo. Laikykimės 
visi vienybės Ir kovokime 
prieš visokių nešvarių juo
dukų atėjimą’. Nebėkime Iš 
jo-mūsųkello galas jau Čia.
Įsįkūrėme Ir nei žingsnio 
nesitraukime, neapleiskime 
to, ką mūsų senoliai įkūrė, 
kur patys savo kultūros 
centrus ugdome- juk čia yra 
dalis Lietuvos su Lietuvių 
Plaza’. Bal.Braždžlonls 

Pavergtųjų Tautų paradas Chicago* vidurmiesfiio gatvėse. Foto:M.N agi*

lys chlor Ino/vienam milijo
nui dailų vandens/, tuo tarpu 
Toronte tekiam pat kiekiui 
vandens naudojama . 80 da
ilų chlorino.

Kaip žinoma chlorinas 
/žiurkių nuodai/ turi nei
giamas pasekmes kaulams, 
širdies Ilgoms Ir yra viena 
Išdidžiausių priežasčių šir
dies priepuoliams.

Bet chlorino naudojimo 
šalininkai, pastebėję tą nau
jieną spaudoje, neliko pėsti. 
Už poros dienų per radiją Ir 
laikraščiuose buvo paskelb
ta, kad nuo 1962 m., nuo to 
laiko, kai į vandenį buvo 
pradėtas dėti chlorlnasjvatkų 
dantų gedimas yra sumažė
jęs visu 50 %.

Siuntiniai į Lietuvą \ 
Torontlečlal nemažiau nu-

kos Lietuvių Tarybos pa
stangas Iškelti aikštėn so
vietų lupikavimą už savo gi
minėm siunčiamus siunti
nius. Jie ten yra sudarę 
specialią komisiją, kuri 
kreipsis įkrašto vyriausybę, 
prašydama apsaugoti Ame
rikos gyventojus nuo sovietų 
valdžios Išnaudojimo. Tuo 
tarpu komisija kviečia at
siųsti persiuntimo agentūros 
blankų kopijas, kaipo įro
domąją medžiagą, klek už 
pasiųstas dovanas sumokėta 
muito. Tuo pačiu jie ragina 
ką nors panašaus daryti Ir 
kanadiečius.

Nauja radio valandėlė
Nors negalėdami klausyti, 

bet toronftečlal su malonia 
nuostaba sutiko žinią apie 
K. Brazdžlonytėe įsteigtą 
naują lietuvišką radio valan
dėlę Čikagoje. Kanadiečiai 
gal daugiau sužavėti tuo 
šviesiu pavyzdžiu, kurį pa
rodė gražiai lietuviškai kal
banti, jauna Ir sumani mer
gaitė.

IC5M LIETUVIU NAMAI

Moteris, L let. Namų 
administratorė

ŠI naujiena greitai paskli
do Toronto lietuvių tarpe Ir 
ypač jaudino vyrus.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja M ZZ ■
TORONTO LIETUVIŲ fARAMA
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------ —--

MOKA:
914% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
814% už pensijų ir namų planų
814% už spec, taupymo sųsk.
714% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13 r

IMA:

914% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

nilijonų dolerių '
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 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 — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro; 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

Balio Maskeliūno
ATSTOVYBĖĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA. ••ebo 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Namų tel. 277-0814
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

Sutikau lauke, prie Lietu
vių Namų, pasirėmusius ke
letą vyrų. Žiūriu, pažįstami 
veidai Ir užšnekinau, sakau, 
bene turite kokį s us Ir Ink l-
mą, ar posėdį, gal pirmi
ninkės reikia ? Ne, ne - keli 
kartu atsakė, girdi, jau už
tenka mums moterų "val
džios"* Negalėjau greitai 
atspėti | nusiminimas ar tai 
pašalpa jų veiduose reiškėsi, 
bet jų fizionomijos dvelkė 
nepasitenkinimu. Vienas Iš 
jų Ir sako pastebėjęs mįs
lingą mintį mano veide -argi 
negirdėjai,kad moteris per
ėmė LN administratoriaus 
pareigas Iš p. Dunderlo ? 
Tikrai nebuvau dar girdėju
si, kad t Aldona SkOandžtū- 
nlenė pasiėmė tą naštą. Su
tikau tą žinią su nuoširdžiu 
džiaugsmu. Aiškiai vyrams 
pasakiau savo nuomonę -te
gul Ir lietuvės moterys įro
dys vyrams, kad jos sugeba 
ne tik patarnauti, bet Ir va
dovauti, jei atsiranda gera 
proga Ir sąlygos.

Suprantamas vyrų neri
mas, gal daugumoje Ir nepa
sitenkinimas, Ir vargu ar jie 
visi paklus moters vadova
vimui. O kodėl gi ne ? Argi 
nėra pasaulyje tiek pat mo
terų / net daugiau/ kaip Ir 
vyrų, tai kodėl gi jos negali 
vadeles palaikyti savo švel
niose rankose bent retkar- 
člals ? Moterys jau senai 
bodisi vyrų vadovavimu vi
sa kur.

Kai kam vėl kyla abejonė, 
kaip moteris numalšins 
maištaujančius arba įsigė
rusius ,kalp šioje salėje kar
tais pas įtaiko pobūvių metu. 
Čia reikia pripažinti, gali 
būti problema, sprendžiant Iš 
fizinių jėgų nelygumo. Bet 
argi valstybių Ir korporaci
jų prezidentai renkami pagal 
jų raumenų stiprumą? Yra 
Ir kiti metodai, ne tik kumš
čiai,netvarkai pašalinti. Tai
gi, vyrai, kad Ir nenoriai, 
turės sutikti su tuo,kad mo
teris maištininkus gali nu
malšinti daugiau apeliuoda
ma į sąžinę ar psichiką, ne
gu naudojant raumenis.

Jei moterys jau sugeba 
būti valstybių avangarde 
/ kalpI.Gandllndljoje, Slm. 
Bandanaralke Cellone, bu
vusi G. Mayer Izraelyje Ir 
kt./, tai nėra abejonės, kad 
Ir lietuviai vyrai palengva 
bus priversti nūs delsti Ir 
pripažinti moters autoritetą 
tai vienoj, tai kitoj vietoj.

Jie greit įsitikins j kad mo
terys turi tik silpnesnių^ 
raumenis, bet dvasioje jos 
tokios pat stiprios.

Vėllauteko susitikti tr pa-
sįkalbėti su naująja Lietuvių 
Namų administratore. Ste
bėjausi jos pasiryžimu bei 
pasirinktais metodais "tvar
kyti" maištaujančius. Jau 
pirmomis dienomis jai už
sukus į ” Lokio" svetainę 
/esančią L. Namuose/patik
rinti tautiečių reakciją, gud
rūs vyrai, mėginę "suminkš
tinti" jos širdį, pasiuntė 
"linksmos los ", nuo kurios jl; 
jų nustebimui, kategoriškai 
atsisakė. P. Aldona prasi
tarė, kad jai buvę sunku Iš- 
slašklntl, kokia Intencija 
buvo pasireiškęs toks vai
šingumas, nes pasiūlymai 
atėję bent Iš pustuzinio vy
rų.

Atrodo, kad nėra ko ste
bėtis jei vyrai susidomėjo, 
nes naujoji administratorė 
patraukli asmenybė ne tik 
savo Išorine Išvaizda, bet Ir 
spindinčia Išmintimi, bei 
pasiryžimu neapvilti ne tik 
vyriškąją visuomenės dalį, 
bet Ir moteriškąją.

Jei viskas vyks gerai, tai 
bus mūsų pasididžiavimas 
Ir tvarka šiame Toronto lie
tuvių centre. Lietuvių Na
mai pripratę turėti jaunus, 
šauniai atrodančius adml- 
nlstratorlus Iki šiol, nenusi
vilsime nei Aldona Skilan
dį tūn te ne.Be abejo ji tiks ir 
į tą, taip Ištaigingai Išpuoš
tą "ofisą"su minkštom sėdy
nėm Ir 1.1.

Tai yra gera pradžia lie
tuvėms moterims Imtis at
sakingos nlų pare Igų. S ėkmės 
Aldonai. . , .Gunda AdomaitienėI
• Lietuvių Namų pajamos 
1975 metais siekė 328 tūkst.
dolerių. Daugiausia gauta Iš 
nuomos/blngo, Irkt./. 238 
tūkstančiai Ir baro-61 tūkst.

Išlaidų buvo 290 tūkst., Iš 
kurių algoms Išmokėta 113 
tūkst., nuošlmčlams 73 t 
tūkstančiai.

Skolų Įteka 675.5 tūkstan
čiai: Bank of Montreal 181.5 
tūkst., paskoloms 265.5 
tūkst., Ipotekai 89 tūkst., 
Paramai 1O tūkst.,kitiems 
139. 5 tūkst.

Narių sukaupto turto yra 
191.5 tūkst. arba 22% viso į- 
ve rt Into turto. Visa tai yra 
nurodoma',chartered accoun
tants''firmos metinėje sąs
kaitoje .
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sudbury
Lfetūvlų Bendruomenės 

valdyba, Povilo Jutello va
sarvietėje, "French River 
/Baravykas/ surengė gegu - 
žlnę Ir visą gautą pelną Ir 
aukas paskyrė lietuvių spau- 
dal;TėvIškės Žiburiai Ir Ne- 
r Iki aus omą Lietuva savalt- 
raščlams Ir Moteris žurna
lui. Tai graži, jau Ilgesni 
laiką tęstam Sudburlo lietu
vių tradlclja-neužmlrštl I iš

spaudos.
• Zigmas Ir Jadvyga La- 
buckal atšventė savo 30 me
tų vedybinę sukakti. Ta pro
ga ”Malronlo” kuopos šau
liai, sukviesti A. Gataučlo 
Iniciatyva, atvyko i jų na
mus pasveikinti Ir itelkė 
simbolinę dovaną, bei kartu 
su sukaktuvininkais laiką 
praleido kukliose vaišėse.

J. Labucktenė yra veikli 
LB valdyboje Ir yra šaulių 
moterų pirmininkė. Z. La- 
buckas yra nuoširdus ir 
energingas tautinių reikalų 
rėmėjas. Jadvygai Ir Zig
mui Ilgiausių metų.
• A. a. Petro Jutello antro
sios mirties metinės. Greit 
prabėgo 2 metai, kaip nete
kome uolaus tautinės veiklos 
rėmėjo Ir didelio patrioto. 
Gyvam esant, ne visi jo dar
bai buvo suprasti Ir įvertin
ti, bet 
dviems 
matėme 
trūksta,
bendruomeniniam gyvenimui 
visų lietuvių pUnal įvertina
mi. Deja, jis jau nebegrįš 
pas mus. Gražus, lietuviš
kais motyvais paminklas , 
kurį pastatė brolis Povilas 
Jutelfe Mississauga lietuvių 
kapinėse, visiems primins, 
kad ten ūsIsl buvęs didelis 
lietuviškų reikalų rėmėjas, 
bekompromlslnls patriotas 
a. a. Petras Jute Ils.

dabar, praslinkus 
metams, visi pa- 
kad Petro mums 
jo auka Ir darbai

TEL. 525 - 8971

5 Į-^hi
2680 FRONTENAC ST

to
MONTREAL P Q

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL.: 694-1037

ĮMIKI RUTKAUSKAS!

PLAZA FINA
MECANIOUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - RĖMO R QUAG E
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
216 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILiU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i al I (^nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $ui:nskas & San, tai. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriausia* patarėjas Ir darbo atlikėja* jum* gali būti stogdengy* Guy 

Rlchardl, kuri * jau seniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kol statote 

364-1470

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodehuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

6396 Bonnonfyne Ave. Verden, Montreal. Tel. 767-6183

Viskas moderniems namams 1
3 Visi kiti vandentiekio ir 

šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- 
manių pardavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuomo- < j
vtmui karšto vandens tie- A.
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktoriu*.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976.VIII. n

D. N. Baltrukonls
Porą savaičių trukęs sap

nas pasibaigė staiga. Pasi
baigė taip,kaip Ir pr as Idėja 
Tą, melancholijos pilną 
sekmadienio vakarą, gau
džiant vienišam trimitui, o— 
llmptnė ugnis staiga Išblės a 
NutUo pUnl stadionai, ūžę 
nuo žiūrovų, Ir kitos patai - 
pos, kuriose vyko įvairios 
olimpinės < varžybos... Iš - 
s Isktrs t ė, Išvažinėjo atgal 
namo iš įvairių pasaulio 
kraštų suvažiavę atletai.

Išsiskirstė atgal į savo 
tėvynes / tikrąsias Ir antri
nes/ taipogi .šioje Ollmplja- 
doje dalyvavusių lietuvių 
sportininkų.

Didžiumą šio būrelio su
darė, žinoma, 8 lietuviai 
atletai Iš mūsų mielosios 
tėvynės Lietuvos, rungda
miesi Sov.Sąjungos vardan . 
Visi kiti-vardan kitų pasau
lio kraštų.

BU1 Jankūnas- šokime į 
aukštį-dėvėjo JAV uniformą. 
Deja, jis Iškrito Iš rungty
nių, vos per Sekęs 2.10 met
rų ribą, kai kiti keturi var
žovai jau rungėsi virš 2.20 
metrų. Aukso medallstas - 
lenkas, berods, užbaigė su 
2.25 metrais. Sąlygos,tiesa, 
nebuvo Idealios. Tą dieną 
gerokai lijo Ir pusiau atvi
ras stadljonas buvo šlapias 
bei slidus. Iškrito taipgi dėl 

• Vasaros atostogų metu 
sudburlečlus aplankė:” sve
čiai Iš Punkso, keletas Iš 
Toronto pas S.E .Tolvaišas, 
J. B. Stankus /deja pąvardžlų 
nespėjau sužinoti/, Elena 
Pajedlenė, dukra Danutė Ir 
sūnus Rimas Iš Čikagos ap
lankė J. A. Kručus, kun. A. 
Nockūnas Iš Čikagos atosto
gas praleido p. M. yenskų 
vasarvietėje, Fre.noh\Rlver. 
Juozas Kasperunas Ir sesuo 
Gražina Iš Ędmontono ap
lankė senus pažįstamus. A. 
Juozapavičius laimingai grį
žo Iš Lietuvos. J.Kručas

šlapio pagrindo Ir pasaulio 
rekordlstas, B. Jankūno 
partneris-Dwight Stone, vos 
peršokęs 2.20 metrus.

E d. Palubinskas šauniai 
kovėsi Australijos krepšinio 
komandoje. Televizijos pra- 
ne š ėja l- kome ntator la l jo 
vardą nuolat su pagarba mi
nėjo. Deja, jo komanda taip
gi Iškrito, nepasiekusi jo
kių medalių. Tačiau Ed.Pa
lubinskas figūravo kaip vie
nas Iš geriausių krepšinio 
Individualių žvaigždžių, pa
siekęs aukštai pagarbų taškų 
skaičių. Barzdotas jaunuolL 
atrodė kaip tikras senovės 
L fe tuvos -P H ėnų karys.

Geriausia pasirodė Ir pel- lyvavo moterų aštuonvfetėj 
nę medalius, grįžo namo valtyj, TSRS rinktinėje.Lal- 
Lletuvos lietuviai atletai. m ėjo taipgi sidabro medalį .

Š'tal jte Ir jos: tį priklauso Vilniaus Žalgl-

1- AngelėiRUPŠIENĖ-kreps- 
šlnlnkė, TSRS komandoj Iš
sikovojo aukso medalį. Pri
klauso Vilniaus Žalgirio 
Klubui.
2- Aldona ČESATT YT Ė-ran- 
klnlrikė/tlnkllnlo/, vėl miš - 
r toj TSRS komandoj tapo ap- 
'dovanota aukso medaliu. JI 
priklauso Kauno Žalgirio 
Klubui.
3- Vytautas BUTKUS- Irk - 
luotojas aštuonvletėje valty
je, mišrioj TSRS komandoj, 
laimėjo antrą vietą ir sl-^ 
dabro medalį. Jis yra Kau
no žalgirietis.
4- Klaudija KOŽENKOVA- 
Lletuvos rusė Iš Zarasų, da-

Australu krepšinio komandoje nr. 8 — E d.Palubinskas gina krepšį.

V Bačėnąs All Seasons Travel, b.d.
2224 bUNDAS STREET W.. i visais kelionių1 reikalai’

ON^'io, f“1*'
lx# tel,

Pharmade BRONX PARK Pharmacy 
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

LIETUVIŠKA RADIJO
____________________________ -J*V PROGRAMA
RADIO 14 10 M O NT R E A C' T*
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO H iki 11,30 vai. vok.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. 5tank«v|/lu*. 1053 Albane! Cr., Dvvarnay, P.O. TEL. 649*8834

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS Į,

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir cieinamomi s kainom!s.
- tai. 366-6237- 3b96. 

Mochani suolas ratų ir kitų dalių ragu!iavimas< Iforbs(Body) taisymas ir 
dažymas nauj ame garaže ir moderniom i s priemonėm! s. Kreipkitės — 
De LoVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365* 3364.

Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos Centro V aldybos 
pirmininkui *KAZIUI VEIKUČIUI, 
jo sūnui GINT AUTUI Vilniuje mirus, užjaučiame 
liūdesio valandose ir sykiu dalinamės tuo 
skausmu “y^LS-gos Kanados Krašto

V a I d y b a

Šauliui R. SIMANIŪKŠČIUI, jo tevaliui 
Lietuvoje mirus, reiškiame jam 
nuoširdžią, užuojautą —

L.K.Mindaugo Šaulių Kuopa

rlo Klubui.
5- GenovaltėRAMOŠKTENĖ- 
prįklausanti Vilniaus Žalgi
riui- dvivietėj valtyj baigė 
trečioj vietoj- bronzos me
daliu.
6- E - norą KAMINSK klT Ė - 
Kauno Žalgirio Klubo nar-ė, 
dvivietėje valtyje taipgi lai
mėjo bronzos medalį. Šios 
dvi moterys sudarė Montre- 
alyje visą valties įgulą Ir , 
tai galima sakyti, grynai lie
tuvišku laimėjimu...
7- Arvydas JUO Z AIT iš
plauk įkas. Šis 20 metų jau
nuolis tikrai puikiai pasiro
dė, baigęs 1OO metrų krūti
ne plaukimą, laimėdamas 
bronzos medalį. Jo f Inlšavl- 
mo laikas buvo 1:04. 33 mln . 
t Ik 1.12 sekundės Vėliau po 
pasaulio čempl jo no-ameri
kiečio John Hencken, kuris 
finišavo 1:03.11. Reikia ma
nyti, jog Arvydas Juozaitis 
dar šauniau pasirodys se
kančiais 4 metais. Jis- Vil
niaus Žalgirio Klubo narys . 
Jo treneris- tėvelis.
8- Antanas ČIKOTAS, pri
klausantis Kauno Dlnamo 
Sporto Klubui, dalyvavo a.1- 
tuonvletėj TSRS valty Ir už
baigė Vll-oje vietoje. Vle - 
nlntėlls grįžo namo be me
dalio. s ...

Msdiioga suknelėms- Crimlsnr, kostiumam* ir švarkams gimtttsracsnflM rudis

Angį liko medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester *io - nuolaida iki 60 %. 
Skarelės vilnones, arba Silkinės ir naujdUsiais pieniniais.
Megztukai, galiui ir puloveriniai — didžiausios pasirinkimas specialiomis 
kainomis.
Moteriški paltai-Borgano (art..fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
VyriSki megzti marškiniai (kanodiiki) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 
kitiį daiktu reikalingu Lietuvaįe.

4 » PARCEL SERVICE 3891 St. Lowr.nce Blvd.,. 
Montr.ol, P.O. H2W 1X9. Tol. 844 • 9098.

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
—7661-A CENTRALE 
““’—lcoin/ corner So ava 365-7146 
_ ____J) 495-90e AVĖ

coin Z cornor Bnyno 365-1143

S :
Chrysler • Monaco e Charger e Dodge e Dart 
&ort e Swinger e &ecial o Sedan o Trucks

Tenka tiktai džiaugtis Ir 
didžiuotis mūsų tėvynainių 
šauniais laimėjimais Ir pa
sirodymais. Tačiau- drauge 
Ir liūdna, jog platus pasau
lis net nežinojo,kad šie pui
kūs atletai yra lietuviai...

Sovietų Sąjunga jau 5-tą 
kartą Iš 7-nlų laimėjo olim
pinių varžybų I-ąją vietą,’ 
surinkusi šį kartą 125 meda- 
llus/785. 5 taškus/. Antroj 
vietoj- V. D.R. su 91 meda
liu /634 t./ Ir trečioj vietoj 
su 95 me dalia ls/611. 75 t./ - 
JAV. Tačiau JAV gali pasi
guosti, Išvystę geriausią pa
saulio sportlnlnką-Dekathlo 
no čempljoną- Bruoe JEN
NER, surinkusi 8,618 taškų. 
Tai naujas pasaulio Ir olim
pinis rekordas.

Mūsų Kanada Ollmpljado- 
je atsiekė lO-ą vietą su 108 
taškais. Na, - geresnės lai
mės sekantį kartą Maskvc j, 
1980 metais *.

P.S. Kaip žinoma,Kana - 
dos tinklinio/volleyball/ ko
mandoje dalyvavo lietuvaitė 
Regina Armonaltė.Su ja te - 
ko susitikti Ir paruošti pa
sikalbėjimą, kuris pasiro
dys ateinančiame NL nume
ryje . NL

i ž

7 psl.

7
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Armonalt%25c4%2597.Su


NL REIKALAI
Ankščiau aprašyta b* skel

biama NL gegužinė jau čia 
pat’. Sekmadienį, tikėdamiesi 
gražaus oro- o nežiūrint Ir 
koks bebūtų- lauksime visų 
tautiečių atsilankymo. Jau 
vasarėlės pabaiga netoli Ir 
ši NL laikraščio gegužinė 
bus paskutinioji Išvyka į 
gamtą, gražiai žaliuojančią, 
prie Ottawos upės, apylinkę.

Tad- Iki pasimatymo ’. 
LAIKRAŠČIO R ĖMĖJAI

Rėmėjo prenumeratą,ne
mažiau 15 dol. apsimokėjo

Petronėlė Norkellūnlenė, 
Vincas Bele vlč lūs Iš Monts- 
reallo, Joe Kratavtčlus Iš 
Rainer River, Ont., J.Gure
vičius Iš St. Catharines, Ont., 
Ir dr^T.Kaškells Iš T or onto.

Aukojo:
Po $15-KL B Ottawos Ap-kė, 
$ 30- KLB Sudburlo Ap-kės 
lietuviai Iš gegužlnėsipelno. 
Po$15-KLB Ottawos Ap-k ė , 
Mozūras Br. Po $ 1O- Pul - 
kaunlnkas V., Kerevlčlus P; 
$ 6- Pauliukas A; $5- Kęs
gailą St.; $ 4- L. A.Latvab

člal; po $2, 50- Adomėnas J.
Ir Šlmelaltls Pr.

Visiems nuoširdus ačiū ’.
SKAUTŲ STOVYKLA

Šiemet Baltijoje stovyk
lavo dvi savaites apie 75 
asme nys.

Įdomu, kad stovykla susi
laukė Ir svečių skautų sto- 
vyklauti-keturios skautės Iš

22-ji KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MĖNESIO 9-10 DIENOMIS

• Juozas Grigaliūnas su me gausios paramos.Relš—.. Boruslenel, P. Žuliui, J. 
dukromis Regina Ir Linda Iš klame nuoširdžią padėką prel. Deksnlul, B. Pakalniškiui, 
Chlcagos, lankosi Montrea— J.Tadarauskul,kun. Januškai Z. Matūkaltlenel, R. Matu
lyje pas draugus Ir pažįsta- už garsinimą Iš sakyklos, Ju- kalčlul, Z.Pullanauskul, G. 
mus Iš ankščiau čia gyvento venallul Llaubal OFM Iš St. Melnykul, A.Kaušpėdai, S .

P. Skruibla

NL LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI KVIEČIA VISUS MONTREAr 
LIEČIUS IR OTTAWIEČIUS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS SU 
PAŽĮSTAMAIS ATVYKTI į

GEGUŽINĘ,
KURI RUOŠIAMA PAS F. SKRUIBI, JO GRAŽIOJE 
Vasarvietėje, Pointe Fortune, prie Ottawos upės, 
rugpjūčio 22 d., sekmadieni.

orrA^ją

nOHTSEAL

pasitarnavimai !

Vietovė pasiekiama va
žiuojant į Ottawa, Prava
žiavus Rtgaud išsukti į P oin te Fortune  ---------- ,
o privažiavus 17 kelią, tučtuojau išsuk-^17 - 20 _ 40 

. ti i dešinę link Pointe Fortune. ■ 
nuo Ottawos valiuojant į Montrealj — 

išsukti East Fortune ir paupiu pietų . 
kryptimi važiuoti iki geguiines. ’’

Veiks muzika ir kiti svečiams

Pietų Amerikos Ir 1 
Iš Chlcagos.

Stovyklos kome ndanto pa
re Igos teko Gintarui Naglul, 
skaučių stovyklos viršininkė 
buvo Elė Jurgutlenė, sporto 
vadoval-R.Otto Ir J. Valtku- 
tytė, ūkio vedėjas-P. Jurgu
tis, šeimininkė M.Kaspera
vičienė. Stovyklos vadovybei 
talkininkavo Br. Niedvaras .J

Skaučių Instruktorės buvo 
Audronė Ir Lilė Jonelytės.
• Sol. Gina Čapkausktenė 
davė rečitalį Kę nnebunkport, 
Maine rugpjūčio 15 d. Jai 
akomponavo pianistas Sau
lius Cibas Iš Bostono. Mūsų 
solistė jau treti metai Iš ei
lės tenai koncertuoja.
• Tauro Ir vienos Montrea- 
llo miesto lygos krepšinin
kas Paulius Rutkauskas Iš
vyko Į Europą apsižvalgyti . 
Baigęs Loyola koležą,tęsia 
studijas komercinio mokslo 
srityje.
• Gražų pagerbimą suruošė 
Rima Ir Dana tėvų Albinos Ir 
Petro Styrų vedybinei 25 
metų sukakčiai paminėti.

DĖMESIO LIETUVIAMS I

skautas laikotarpio.

INVESTACIJA JŪSŲ ATEIČIAI

Vertingas žemės plotas, išdalintas į sklypus, tinkamus rezi
denciniams pastatams, prie Richelieu Golf & Country Club.
9 mylios nuo Montrealio. Žemas [mokėjimas, mes pervedame 
balansu PUIKUS INVESTAVIMAS!

Skambinti: 382-7603; vakarais - 363-5066 
__________TRIANGULAR DeJCLOPMCNT CORE 
PAMALDOS EVANGELIKAMS Pamaldas sušv. vakariene

Montreal We«t Automobile pardavimo 
(įtaigoja per L. Gureckę, pries naujo 
sezono otld <rymg, g atima prieinama 
kaina Įsigyti auto-m ašln ęVi iūr skelb/

PADĖKA
Perlipus 65 metų amžiaus 

slenkstį, mano draugai mane 
nuoširdžiai prisiminė. Nle - 
kam nieko nesakę, aplankė 
mane vasarvietėje Brome P. 

pasveikinti su valšlnė - 
mis gėrybėmis. Visą vieno 
šeštadienio popietį vaišino 
mane su žmona Iki vėlyvos 
nakties, įteikdami Ir vertin
gų dovanų.

Už tą sutelktą man didelį 
džiaugsmą neturiu kuo kitaip 
atsilyginti, kaip tik nuošlr - 
džlal padėkoti.

Pirmiausia, dėkoju Inicia
toriams Magdalenai Ir Ba - 
llul Kasperavičiams, Ir da - 
lyvlams Onai Ir Augustinui 
Mylėms, Aldonai Ir Petrui 
Rzevuckams, Nijolei Ir Bro
niui Bagdžlūnams, Antaninai 
Ir Ignui Petrauskams,Pra - 
nul Ir V. Dlkalčlams, Moni
kai Ir Mykolui Gr Inkams Ir 
Pr; Tekutlenel.

Adolfas Jurjonas 

PADĖKA
Ruošdami SLA 72 kuopos 

tradicinę gegužinę pagerbti

Catharines už visokeriopą 
paramą Ir auką $ 5. Auko
jusiems loterljal;K.MIkšIul- 
$15, po $1O-J. Varnui, V. 
Bagdonui, G. Melnykul , 
J. Ir M. Paukščiams, J. 
Ir P. Kalalnlams, P. ir Ei 
Dauginama, J. Glrevlčlul, J. 
Šarapnlckul Ir VI. Kunkullul; 
po $5-V.TrlponuI Ir V.Ma- 
tiikalčlul; Klarai Farr už 
tautinę lėlę , Iš Paris; K . 
Deksnlul už muziką; Z.U1- 
blnlenel Iš Niagara Falls Ir 
D.Dauglnlenei Iš St.Catha- 
rlnes už maisto paruošimą; 
S. Ročlenel-už maisto lšda-1 
vlmą; loterijos bilietų pla
tintojams: A. PadolskluI Ir 
A.Kuzmlcklul Iš Paris, M.

Pilipavičiui, A.Kareckfenel, 
V. Bagdonui Ir J. Šarapnlckul 
Už loterijos paruošimą O. 
Sakalauskienei Iš St.Catha
rines; už pravedlmą Anltal 
Pakalniškytei, už smulkios 
loterijos platinimą M. Boru
slenel, p. Kr Ivinskienei ,
p.Steponaitienei, Anltal Pa
kalniškytei Ir 1.1. Dirbu - 
slems prie kontrolės: B.Pa
kalniškiui Ir P.Ročluljspau- 
dal už garsinimą gegužlnės- 
Tėvlškės Žiburiams Ir Ne
priklausomai Lietuvai, Nau 
j ienoms, Tėvynei Ir Radijo 
Valandėlei Tėvynės Prįsi
minimai; svečiams už gau
sų dalyvavimą gegužinėje.

SLA 72 Kuopa

j SI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerika) Ir Europoj "J IB Hoorpflege-Lotion" preparatas sutaiko 
plaukų slinkimą, naikino pleiskanas, palotina niažėjlmų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų Šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūslta nei ŽIU, nei pliki 100%. pralyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicina Liq. 8 uncijos 16. savaičių *6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

Lietuvių evangelikų pa- praves kun. Burbulis Iš Chl—

Lietuvos laisvės kovotoją 
Nijolę Sadūnaltę, susilaukė-

maldos Montrealyje rugpjū
čio 22 d. sekmadienį 11 vaL 
laikomos St. John’s Lutheran. 
Church, 3594 Jeanne Mance,I

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528
9 .............................  —

DR. V. GlRlONlENC 
Dantų gydytoja

— • —1
6330 L'A«aoa*RT»ON Buvo.

MOMTREAU
Tat. 265-3536

oagoa. Parapijos Taryba 
• Mirė mūsų kolonijos ak - 
;yvus narys Petras Vnupshaa.

Ov P /*) • 'Cziamic s.
( Mike Rutkauskas 2

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. HSR 4A5

TEL. SSS-0370
------------- -- ---------------------

JOPįAS&COTE^REALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772, namų 366-7041

LEONAS GURECKAS 
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas)

GM

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11*12 

MONTREAL PQ- 
Tel. 932 - 6662*-nomu 737 - 968 1.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYB*

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

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M.. M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S fc'

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

©RoyalTrust-ft
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žemė)

G
PHARMACIE

ognon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, BA, BCL
606 Cathcort(prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. - Tel: 871 -9644, namų 678-’3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marle, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514)871-1430

8 psl.

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langei ter, Montreal, P.O. H IN 3A7 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 Z Namu - 72 1-06 14'

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

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442. 273^9 18 1, 737-0844.

Montreal, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
tel.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIQNAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac * Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manager** 

 LEO OURĖKAS

1 GM

mat montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
lAt the and of S herb rook a Street Wtsll

LEFEBVRE & ROBERT
AMtuauMENr. ruettnuet

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pąsirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CamtAUE -4e AVENUE 363-3887
|~Te43 eeNTRAMĮ 300-1282 (DKCORATIONj Į

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

KASOS VALANDOS

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 11-0%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Terrain, ind. 1 me tams 9.5% Čekių kredito 12.0%
Terrain, ind. 2 metams 9.75% Investacines nuo 11.0%
Ter.tiin. ind. 3 metams 10.0% 
Duoda nemokama gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s 

r •• ...... .........
-tos sumas. už paskolos sumą.

1465 De Sevę St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki 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

8
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