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SAVAITINIAI
PRANCŪZIJA JŠSIUNTE 
47 SOVIETU SNIPUS F

Prancūzijos vyriausybė 
apkaltino 47 Sovietų Amba
sados asmenis šnipinėjimu 
ir pirmuoju lėktuvu skubiai 
išsiuntė juos namo.

Kaip ir tikėtasi, Maskva 
paneigė kaltinimus.
NAIVŪS IR PAVOJINGI 
DEMONSTRANTAI

Atrodo, kad Vakarų Euro - 
pa pamiršo Muencheno nusi- 
leidinėjimo1 politiką. Prieš 
Antrąjį Pas. Karą Nęville 
Chamberlain skraidinėjo 
pas Hitlerį ir kas kelios sa
vaitės atsiveždavo į Londoną 
fuehrerio "pažadus” gyventi 
taikoje. Kas atsitiko su tais 
nacių pažadais gerai žinome. 
Dabar, gi, kartais nemažos 
grupės demonstruoja prieš 
branduolinius ginklus, rake
tas, jų bandymą Kanadoje, jų 
išdėstymą Europoje. Sovie-

1 tinė propagandos mašina dir
ba pašėlusiu greičiu parem
dama tas akcijas, jas apra - 
šydama, aptardama ir nuro
dydama, kaip pasaulis trokš
tas taikos ir kaip teisinga 
esą reikalauti, kad gruobuo- 
niškos JAV-ės sunaikintų vi
sas savo branduolinių ginklų 
atsargas ir nebandytų ga
minti naujų. Įdomu tiktai, 
kodėl tie demonstrantai taip 
šventai įsitikinę, kad panai
kinus laisvojo pasaulio bran
duolinius ginklus ir sovietai 
juos mes į šiukšlyną?Kol 
kas Sovietų Sąjunga nėra su
naikinusi nė vieno šovinio.

Ir kitas klausimas; kodėl 
taikos mylėtojai NEMATO, 
kas pradėjo ir pradeda ka
rus? Negi jie tiki,kad JAV - 
bės arba Europos Vakarų 
valstybės užpuls Sovietų Są
jungą ?Istori ja, de^ja nemoko. 
O gal čia Maskvos režiso- 
riaus gabi ranka taip diri
guoja ir drumsčia vandenį , 
kad vėliau galėtų ramiai žve
joti?

KEISTA EPIDEMIJA IZRAELIO 
OKUPUOTOSE JORDANO 
SRITYSE

Paskutinėmis žiniomis 
virš 800 jaunų arabų/dau
giausiai mergaičių/, lankan
čių gimnazijas Izraelio oku
puotose Vakarinio Jordano 
žemėse, paguldyta ligoninė
se dėliai iki šiol dar neiš
aiškintos epidemijos. Ji pa - 
sireiškia svaigimu, vėmimu, 
skilvio skausmais ir sumen
kėjusiu regėjimu. Dauguma 
Vak.Jordano upės kranto gy
ventojų įsitikinę,kad izrae - 
litai juos nuodija kažkokio
mis naujomis dujomis.Izra
elio valdžios atstovai tei - 
gia, kad nuodugnūs tyrinėji-

KANADOS PROGR. 
KONSERVATORIAI PEŠASI 
SAVO TARPE

Buv. Toronto miesto bur
mistro David Crombie nuo
mone, vieno iš kandidatų į 
birželio mėn. rinksimus tos 
partijos lyderius, Progresy
viųjų Konservatorių partija 
pergyvenanti krizę.Toji kri
zė buvo aiški jau žymiai šei
niau, kai 198Om. toji partija, 
vos išrinkta valdžion, suge
bėjo išsilaikyti vos keletą 
mėnesių. Neatrodo, kad Joe 
Clark, neseniai atsisakęs ly
derio pareigų ir vėl į jas 
kandidatuojąs, arba ir visa 
plejada kitų kandidatuojančių 
į tą postą sugebėtų šią par
tiją sulipdyti Į darnų viene - 
tą. Nenuostabu, nes tokios 
partijos yra bent šimtmečiu 
atsilikusios nuo modernaus 
politinio gyvenimo ir jų su - 
pelijusi kapitalistinio egoiz
mo ekonominė doktrina ne - 
patraukia jaunų ir nors šiek 
tiek socialinės lygybės sie
kiančių vyresnių žmonių.
MIRŠTA KANADOS EŽERAI

Kanados Gamtos Apsaugos 
ministeris John Roberts 
tvirtina, kad jeigu per viene
rius metus nebus pasirašy
tas susitarimas kaip suma
žinti ar panaikinti rūgštin - 
gąjį lietų / acid rain /, tai 
daugelis Kanados ežerų/ ir 
miškų/ netrukus išmirs.De
šimtys tūkstančių Kanados 
ežerų yra jau beveik visiškai 
be gyvybės. Jeigu kas nors 
nebus skubiai daroma, tai 
jau po metų gali būtipervėlu.

Kanados atstovai dalyvau - 
ją tuose pasitarimuose ne
gali niekaip Įtikinti Reagan’ o

ĮVYKIAI
mai nenustatė jokių nuodų į- 
takos. Jų nuomone, tai esan
ti masinė psichozė, sukelta 
pastaruoju metų vykstančios 
įtampos tarp arabų ir žydų . 
Dėl šių apsinuodijimų įvyko 
jau keletas demonstracijų . 
Yra sužeistų arabų demons
trantų ir keli Izraelio karei
viai.
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS 
II-SIS PRISIMINĖ 
PAVERGTUOSIUS

Savo velykiniame žodyje Va- 
tikane, Popiežius prisiminė ir 
tuos krikščionis, kurie per - 
sekiojami nepalankių režimų 
ir kurie kalėjimuose negali, 
arba kuriems uždrausta sa
vuose kraštuose švęsti Kris
taus prisikėlimo Avėntę.

Tradicinę velykinę Prisi - 
kėlimo žinią jis paskelbė ke- 
turiasdešimketuriomis pa
saulio kalbomis,tarpe jų lie
tuvių ir latvių kalbomis. Di
dįjį Penktadienį Popiežius 
klausė išpažinčių Šv. Petro 
bazilikoje -apie pusantros 
valandos. Šią tradiciją jis 
pats pradėjo prieš trejis 
metus. Didįjį Ketvirtadienį 
Popiežius nuplovė ir pabu
čiavo kojas dvylikai benamių 
berniukų iš penkių kontinen
tų. Šioji tadicija jau vyk
doma virš 400 metų.
KINAI PROTINGESNI UŽ 
RUSUS

Neseniai suėjo 1OO m. 
nuo Kari Markso mirties. 
Maskvoje buvo rodoma spe
ciali televizijos programa, 
o Andropov’as prirašė spe
cialų straipsnį žurnale "Ko- 
munist".

Hu Yaobang, Kinijos ko
munistų vadas ta proga pa
sakė ilgą kalbą, kurioje iš 
drįso pakritikuoti didelį 
skaičių marksizmo klaidų ir 
pasisakė, kad kiekviena tau
ta turi pati sau pagal speci - 
f iškas sąlygas, prisiderinti 
marksizmą.

TRYS DIDIEJI ŽEMĖS 
DREBĖJIMAI

Per pastarąsias keturias 
dienas įvyko 3 dideli žemės 
drebėjimai. Du iš jų Pieti
nėje Amerikoje, o trečiasis 
Borneo saloje, Indonezijos 
salyne. Ypač baisus žemės 
drebėjimas ištiko Kolumbi
jos miestą Popajan. Beveik 
80% pastatų sugriauta, jų 
tarpe ir miesto katedra, ku
rioje tuo metu vyko Didžiojo 
Penktadienio pamaldos. Iki 
dabar rasta virš 200 žuvu
siųjų, tačiau manoma, kad 
bus žuvę nemažiau 500 as
menų. Virš 100.000 žmo
nių prarado pastogę, o su
žeistųjų priskaitoma virš 
kelių tūkstančių. 

vyriausybės atstovų, kad ta - 
sai rūgštingasai lietus būtų 
sumažintas bent 50% iki 
1990 m. Amerikos fabrikai, 
1980 metais išmetė į erdvę 
apie 28 mil. tonų sieros dvi
deginio. Reikia taip pat pa - 
minėti,kad visa eilė Kana - 
dos-ypač Quebec’o -fabrikų 
taip pat nemažiau teršia mū
sų orą.

SEPARATISTŲ PARTIJA 
PRARANDA RINKĖJUS

Paskutiniuose dviejuose 
viešosios nuomonės įstaigų 
apklausinėjimuose šios pro
vincijos piliečių dauguma 
pasisakė, kad balsuotų už Li
beralų partiją. Parti Quebe
cois / separatistai/, pagal tų 
įstaigų davinius .sekančiuose 
rinkimuose gautų tiktai apie 
24% balsų, taigi,praktiškai 
būtų tiktai mažytė grupė 
parlamente. Liberalai/nors 
dar ir neturi pastovaus ly
derio/, gautų apie 42% balsų, 

‘taigi, galėtų lengvai sudaryti 
didelės daugumos remiamą 
provincinę vyriausybę. Ne
kaip sekasi ir kraštutiniems 
separatistams.Tie patys ap
klausinėjimai nustatė, kad 
tiktai apie 12-15% šios pro
vincijos gyventojų šiandien 
nori visiško atsiskyrimo nuo 
Kanados. Visi pasisakiusieji 
žymiai labiau susirūpinę 
smunkančia ekonomine būk
le ir nedarbu šioje provin
cijoje ir visoje Kanadoje, ne
gu separatistų pastangomis 
monopolizuoti švietimą, su
mažinti mokytojams algas, 
brukti per jėgą tiktai vieną 
prancūzų kalbą arba varyti 
Kanados skaldymo propagan
dą. ,

PRANEŠA ELTA;
PABALTIJYS JAV—IŲ LEIDINYJE APIE APIE ŽMOGAUS' 
TEISES PASAULYJE

Oficialiame JAV-ių vyriausybės leidinyje apie Žmo - 
gaus Teisių padėtį įvairiose šalyse praėjusiais metais 
"Country Reports on Human Rights Practices for 1982 " , 
13 puslapių skiriama Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Apra
šomas pabaltiečių atsišaukimas, pasmerkiantis Hitlerio- 
Stalino paktą. Tvirtinama, kad Pabaltijo tautoms, ypač 
latviams ir estams, gręsia tautinė asimiliacija. Lietuvo
je padėtis esanti geresnė, bet mažėjantis prieauglis ir 
didėjanti imigracija gali ir Lietuvą greitai pastatyti į jos 
kaimynų padėtį. Sovietų politika esanti asimiliacijos po
būdžio ; sovietinė konstitucija kalba apie "homogeniš
ką" valstybę, kaip ateities tikslą.

Leidinyje rašoma, kad nepriklausomybės laikais Pa- 
baltijos valstybėse gyvenimo lygis buvo aukštesnis, negu
Sovietų Sąjungoje, ir net šiandien, lyginant su sovietiniu 
vidurkiu, ši sritis yra labiau pasiturinti. Tačiau pasta
rųjų metų bėgyje padėtis ėmė blogėti. 1932 -ais metais 
Latvijoje bei Estijoje - ir, mažesniu mastu, Lietuvoje — 
jautėsi maisto produktų, ypač mėsos ir pieno trūkume s. 
Daugelį metų gyvenimo lygis Pabaltijo valstybėse buvo 
aukštesnis kaip Sovietų Sąjungoje, bet tas skirtumas ma
žėja pabaltiečių nenaudai.

Kaimyninėje Lenkijoje įsikūrus nepriklausomam dar
bininkų sąjūdžiui, saugumo organai dar labiau paaštrino 
cenzūrą Pabaltijo valstybėse - informuoja leidinys. To - 
kie kelionių ir komunikacijos suvaržymai ypač ryškūs Lie
tuvoje, kur pradėta propagandos kampanija prieš kontak
tus su lankytojais iš Vakarų.

Skyrelyje apie Lietuvą primenama didinga jos praei
tis . Šiandien Lietuva esanti tautiniu atžvilgiu daug homo- 
geniškesnė už Estiją ir Latviją. Palyginti aukštas prie-

Senatodus Paul YUZYK 1983 m. vasario 16 d. pasakęs ilgesnę kalba 
apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukakti ir dabartine okupa
ciją. Kalba įrašyta i oficialius Senato dokumentus. Jos tekstas buvo 
paskelbtas ”NL’’ , 1983.111.10 Nuotr. J.V. Danio

anglis keletą dešimtmečių stabilizavo lietuvių nuošimtį 
/apie 80 proc./ bendrame gyventojų skaičiuje. Tačiau 
lietuvių prieauglis mažėja , o slavų imigracija padidėjo 
60 proc. nuo 196O-tų metų. Tarp 1970 ir 1980 m. kas - 
metinis imigracijos vidurkis buvo 7,300. Apžvelgiami 
pokario įvykiai, partizaninis karas, rezistencija prieš 
Sovietų okupaciją, "sąžinės kaliniai", ir pogrindžio spau
da.

Leidinys užsimena apie Lietuvos ūkio problemas. 
1982 m. pirmo ketvirčio statistika rodo, kad jau ketvirti 
metai kaip mažėja neprivati mėsos gamyba . Pieno ga
myba nebesugeba patenkinti poreikių , o javų derlius irgi 
ribotas. Pasak leidinio, padėtį dar pasunkino Lietuvai 
užkrautas uždavinys padidinti maisto eksportą į neramią 
Lenkiją. Pasėkoje, eilinė dieta Lietuvoje pablogėjo. Su
sisiekimo su Lenkija suvaržymas sumažino ir aukštos - 
nes kokybės prekių įvežimą. "Lietuvos gyventojų relia - 
tyvus homogeniškumas, jų tvirtas tautinės taptybės jaus
mas ir lietuvių bažnyčios vienijanti jėga padėjo išsaugoti 
daugelį šalies visuomeninių ir kultūrinu tradicijų", rašo
ma leidinyje. "Nepaisant to, įbrukta ateistinė ideologija, 
prievartinė kolektyvizacija ir industrializacija turėjo di
delio ardančio poveikio". 
PRANEŠA ALTA;
’’CHICAGO TRIBUNE” PRIEŠ KOLONIALIZMĄ LIETUVOJE

Milijoninį tiražą turintis dienraštis "Chicago Tribu
ne" kovo 8 d. išspausdino kun. Juozo Prunskio straips
nį apie Europos Parlamento priimtą rezoliuciją, siekiant 
Pabaltijo valstybių dekolonizacijos ir darant pastangų grą-* 
žinti nepriklausomybę Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Straipsnyje pažymima, kad Lietuvos, Latvijos, Estijos 
okupacija buvo Stalino ir Hitlerio susitarimų padarinys 
Primenama, kad Sovietų Sąjunga yra paskutinioji kolonia- 
linė imperija ir kad jau yra atėjęs laikas jos kolonijoms 
suteikti laisvę. Tą reikalavimą Europos Parlamentas iš
kelia 270 milijonų Europos žmonių vardu, pasiryžęs j tą 
akciją įtraukti Jungtinių Tautų dekolonizacijos pakomisi- 
ją, savo valstybių užsienio reikalų ministerius ir vyriau
sybes .

SVEIKINIMAI ll-SIOMS
PASAULIO LIETUVIŲ,DIENOMS

Sveikinimai ir skelbimai II —sioms 
Pasaulio Lietuviu Dienoms bus talpi
nami VI —jų JAV ir Kanados Dainų
Šventės programoje. Pilno puslapio 
kaina - $ 100-00. pusė puslapio-$ 50.-

ketvirtis puslapio— $25.00 JAV valiuta.
Sveikinimų ar skelbimų tekstą ir čekį Lithuanian World 

Festival, Inc. vardu siusti P. Sofijai DŽiugienei, 7240 So. 
Mozart St. , Chicago, IL. 60629 USA.

Sveikinimai ir skelbimai turi būti gauti prieš š.m. 
balandžio mėn. 15 d. . .

Dainų Šventės programa bus platinama per visas 
Pasaulio Lietuvių Dienas.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ

1

1



Li Lietuvos išlaisvinimu! U f i Įtikimybę Kanadai ! 
1‘our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 

leidėjas nl spaudos bendrovė.
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J*.S, /t endradarbių. ar korespondentu spausdinamos mintys ne— 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
bliti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grądinumi 
tik iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

AR AMERIKA PADEDA PAVERGTOMS 
TAUTOMS ?

"Pasaulio Lietuvis" savo šių būdu išėjo iš II-jo Pasauli- 
metų 2-me numeryje atspaus
dino nemažą nusivylimą iš
reiškiantį vedamąjį. Ten nu
rodoma, kad nė viena laisvų
jų kraštų vyriausybių nieko 
gero nedarė Lietuvai nuo jos 
okupacijos pradžios ir grei - 
čiausia nieko nedarys. "Nei 
dabar, nei netolimoj ateity"- 

\ užbaigia išvada vedamasis.
Netenka nė sakyti, kad šito
kios išvados gerokai priside
da prie nevilties ugdymo ir, 
svarbiausia, be jokio tvirtes
nio pagrindo.

Šiais laikais Amerikai rūpi 
ne Lietuva, bet pirmoje eilė
je jos pačios likimas. Sovie
tų Rusiją, mes gerai visi ži
nome. yra tvirtai pasiryžusi 
paimti į savo delną visą pa
saulį. Ir kodėl gi ne? Argi 
ne sovietai niekam netikėtu

nio Karo didžiausiais laimė
tojais ? Kas, net Maskvoje , 
galėjo tikėti, kad po karo Va
karų demokratijos įteiks jiem 
visą Rytų-Vi dūri o Europą tie
siog ant sidabrinio padėklo ? 
Kas kada Europoj galėjo ma
nyti, kad krikščioniškos kul - 
tūros tautos bus atiduotos be
veik puslaukiniams so vi e- 
tams, kurie išniekino tų tautų 
kultūrą, jų žmones, jų šven
toves ?

Kodėl tokiu atveju netikėti 
sena sovietų agitacija, kad 
Vakarų demokratija yra kiau
rai supuvęs kelmas, laukian
tis kokio Ivano bato spyrio ? 
Nuo prezidento Rooseveltb 
iki Kennedy, nuo Johnston’o 
iki Carter'io Amerika troško 
visišku nusiginklavimu įsigy
ti sovietų meilę ir pasitikėji-

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
• įKun.dr. Pranas QAIDA,, "Tėviškės Žiburių" redaktorius 
II Pasaulio Lietuvių Diertų metu, BIRŽELIO 30 d. .’’AUŠ
RAI" skirtame vakare skaitys paskaitą.

• Juozas KAPAČINSKAS rūpinasi jumoro ir satyros 
teatro ANTRO KAIMO spektaklių pastatymo reikalais Chi- 
cagoje, II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų metu.

mą. Ji sugrūdo savo galin - 
gi austus ginklus i sandėlius, 
kad jie ten rūdytų ir surūdy
tų. Tai prasidėjo nuo 1970 
metų ir 1980 metais Amerika 
liko beveik tik su tuščiomis 
rankomis .

Ir šiandien tebėra neaišku 
kodėl jau tada sovietai nespy
rė j kelmą? Greičiausia tik 
todėl, kad "narsuoliai" rusai 
vistiktai nedrįso spirti nė į 
supuvusį amerikietišką kelmą 
nežinodami kas iš po to kelmo 
gali pasirodyti. Jiem pasiro
dė išmintinga dar geriau apsi 
ginkluoti ,dar daugiau nurikiuo 
ti į Ameriką didžiųjų tarp- 
žemyninių atominių raketų. 
Ateitis žadėjo daug,nes ir Af
ganistano bandymas praėjo — 
bent tada — tikrai be prie
kaišto. Sovietams sekėsi , 
Vilniaus, Rygos, Talino iki

iš patai-
Ir ta vi-

pabudo,

Managous beveik be šūvio . 
Bet čia jau susirūpino pati 
Amerikos visuomenė. To su
sirūpinimo pasėkoje, Baltuo
siuose Rūmuose atsirado ne 
karjeristas, bet idealistas 
prezidėntūs Reagan'as jau ir 
ankščiau šaukęs tai visuome
nei skubiai pabusti 
kavimo sovietams, 
suomenė pabudo !

Amerika pabusti
bet beveik beginklė, be tikrų 
draugų būrio ir galima saKy- 
ti — be garbės. Visur pilna . 
sovietinių agentų. Ekonomi
nis gyvenimas finansinės ma
fijos naguose. Nežiūrint to 
viso, prezidentas Reagan'as , 
galima sakyti, padarė ste
buklus. Atkūrė sąjungininkus 
— NATO. Pasiekė sutarimo 
išdėstyti Peršingo raketas , 
galinčias per 6-7 minutes pa
siekti Maskvą. Pavertė nie
kais sovietų agentų pastan
gas užšaldyti esamą apsigink
lavimą. Uždarė duris agen - 
tams į EI Salvadorą. Gaivina 
ekonominį gyvenimą ir visų 
svarbiausia --paskelbė siek
ti priemonių sovietų raketas' ! 
sunaikinti iš erdvės, jei tik 
jos bus iššautos iš savo lizdų. 
Tai jau naujausias Amerikos 
technologijos triumfas, jau da
bar sukrėtęs sovietų valdžią 
iš pagrindų. Andropovas su
sirgo, išgirdęs 1 prezidento 
Reagan’o pareiškimą. Nera-• Aldona VESELKIENĖ yra pakviesta suorganizuoti tau - 

todailės parodą laike II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų BIRŽE- dęs žodžių, pradėjo keiktis 
LIO 26- LIEPOS 4 d. .Chicagoje. diplomatijoje nenaudojamais
ŽEMIAU DEDAME PILNĄ PASAULIO LIETUVIU DIENŲ, PROGRAMĄ. Patariame /g išsikirpti 
ir pasilaikyti. Pats laikas susidaryti savo PLD planus.

NAUJOSIOS ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS PAMINKLINĖS LENTOS PAŠVENTINIMAS MONTREALYJE

epitetais. Ir kaip gi nesikeik- pirmoje eilėje sau ir savosą- 
ti: Amerika dabar jau siekia 
niekais paversti visas—bet - 
kokias—soviet’, atomines ra~ 
ketas. Si eki a padaryti j as ne - 
tinkamomis, atsilikusiomis 
net paraduose rodyti. O gi 
kiek jos sovietams kainavo ? 
Kiek atsiėjo alkio ir prakai
to sovietų darbo žmonėms... matais su dviejų trilijonų do

lerių biudžetu. Amerika yra
Taigi -- Amerika nesėdi pakankamai galinga, tačiau 

sudėjusi rankas. Padedama papildomas apsiginklavimas

jungininkams, o tuo pačiu pa
dėdama ir pavergtųjų reika
lui, nes kol sovietų Rusija ne
bus sužlugdyta, tol pavergtų
jų viltys perankstyvos- Šalia 
to kas čia paminėta, dar vyks
ta ir pagrindinis apsiginkla
vimas, kuris baigsis tik 1991

būtinas, kad ateityje sovietai 
būtų sulaikyti bet kuriame že
mės rutulio taške. 1982 metų 
gegužės mėn. "The New York 
Times'Taidoje viskas plačiai 
nurodyta'. Ten rašoma ir apie 
Baltijos kraštų laisvinimo 
perspektyvas. Jokiu būdu ne
turi me nustoti vilties. Di
džiausios nelaimės, ligos ir 
maras praeina — praeis ir 
sovietų Rusija !

S. S e t k u s

JAUNIMO TALKININKAI PASAULIO LIETUVIŲ. DIENOSE- is kaires - Jaunimo Sąjungos p-kas V.
P I i o p I y s ir j aunimo atstovė L i et u vi ų. Dienoms R. K e m e z a i t ė irLB Gage P arko LB Apyl —kės 
p—kė D.V olentinaitė. Stovi — Marquette Parko LB Ayl—kės p- ke B. V i n d a s i e n ė ir 
Brighton Parko LB Apyl—kės p—kė S. D a u I i e n ė- Nuotr P.Molėtos

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
RENGINIŲ KALENDORIUS

birželio 21-liepos 8 d.
V PLJK JAUNŲJŲ LIETUVIŲ DAILININKŲ 
MENO PARODA
School of Architecture and Urban Design 
University of Illinois at Chicago 
(Halsted ir Harrison gatvė) 
Lankymas: 12:00-6:00 v.v.
Atidarymas: birželio 24 d. 5:00-7:00 v.v.

birželio 21-liepos 9 d.
DAIL. DOMSAIČIO PARODA 
„Galerija"
226 W. Superior St. 
312/280-1149
10:00-5:00 v.p.p. Uždaryta sekmadienį

birželio 25 d., šeštadienis
LIETUVIŲ MUGĖ
Lithuanian Plaza — 69th Street 
Atidarymas: 12:00 v. per pietus

LITERATŪROS VAKARAS
Jaunimo centras 
5620 S. Claremont Ave. 
7:30 v.v.

birželio 25-liepos 5 d.
LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA 
Čiurlionio galerija
5620 S. Claremont Ave.
Atidarymas: birželio 25 d. 6:30 v.v.

birželio 26 d., sekmadienis
PAMALDOS
Lietuvių evangelikų-liuteronų „Tėviškės” 
parapijos bažnyčia 
6641 S. Troy 
10:00 v.r.

KONCELEBRUOTOS SV. MlSlOS
Sv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia 
6812 S. Washtenaw Ave., Lithuanian Plaza 
10:30 v.r.

2 psi.

II PLD DALYVIŲ SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.
6:00 v.v. Vainiko padėjimas prie 

paminklo „Laisvės Kovų” 
sodelyje >

6:30 v.v. „Aušros” šimtmečio parodos 
atidarymas mažojoje Jaunimo 
centro salėje

7:30 v.v. PLB Seimo atidarymas 
didžiojoje Jaunimo centro salėje

9:00 v.v. Susipažinimas ir šokiai 
didžiojoje salėje; PLB Seimo 
atstovams ir svečiams 
priėmimas kavinėje.

birželio 26-30 d.
VI PLB SEIMAS
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.

birželio 26-liepos 2 d.
II PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS
University of Illinois at Chicago
S. Halsted St. ir Roosevelt Rd- 
Atidarymas: birželio 26 d. 2:00 v.p.p.

birželio 26-liepos 4 d.
„aušros” Šimtmečio paroda 
LIETUVIŲ FILATELIJOS PARODA 
LIETUVOS PINIGŲ IR MEDALIŲ PARODA 
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.

DAIL. DOMSAIČIO PARODA
Valeškos meno studija 
816 N. State St.
11:00-6:00 v.v.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA 
(Vieta ir laikas bus paskelbta vėliau)

birželio 27 d., pirmadienis
LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA
Chicago Cultural Center Theatre 
78 E. Washington St.
5:30 v.v.

birželio 27-liepos 4 d.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ PARODA
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
4012 Archer Avė.
Atidarymas: birželio 27 d. 7:30 v.v.

birželio 28 ir 30 d.
„ANTRAS KAIMAS”
Čikagos lietuvių sceninio humoro ir 
satyros grupė 
Playhouse
2515 W. 69th St., Lithuanian Plaza 
Spektakliai: 8:00 ir 10:00 v.v.

birželio 29 d., trečiadienis
LIETUVIŠKŲ FILMŲ VAKARAS 
Jaunimo centras 
5620 S. Claremont Ave. 
8:00 v.v.

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO KONCERTAS 
Tautiniai namai 
6422 S. Kedzie Avė.
8:00 v.v.

liepos 1 d., penktadienis
V PLJ KONGRESO ATIDARYMAS 
University of Illinois at Chicago, 
Circle Center
750 S. Halsted St.
2:00 v.p.p.

OPERA „I LITUANI” 
Auditorium Theatre 
70 E. Congress Parkway 
8:00 v.v.

liepos 2 d., šeštadienis
V PLJK JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS 
IR SPORTO ŽAIDYNIŲ
ŽYMENŲ JTEIKIMAS 
Bismarck Hotel, The Pavilion Theatre 
171 W. Randolph St.
7:00 v.v.

liepos 3 d., sekmadienis
SV. MlSlOS LAIKOMOS 
KARDINOLO J. BERNARDIN 
Quigley Seminary South 
7740 S. Western Ave. 
10:00 v.r.

liepos 3 d., sekmadienis
PAMALDOS
Lietuvių evangelikų-liuteronų „Tėviškės” 
parapijos bažnyčia
6641 S. Troy
10:00 v.r.

VI JAV IR KANADOS LIETUVIŲ
DAINŲ ŠVENTĖ
University of Illinois at Chicago, Pavilion 
(Racine ir Harrison gatvė) 
2:00 v.p.p.

II PLD UŽDARYMO BANKETAS
Conrad Hilton Hotel
International Ballroom ir Grand Ballroom
720 S. Michigan Ave.
8:00 v.v.

liepos 4 d., pirmadienis
DARIAUS-GIRĖNO SKRYDŽIO 50 METŲ 
MINĖJIMAS PRIE PAMINKLO 
W. Marquette Rd. ir S. California Ave. 
2:00 v.p.p.

liepos 4-10 d.
V PLJ KONGRESO STOVYKLA 
Oberlin College, Oberlin, Ohio

liepos 11-20 d.
V PLJ KONGRESO STUDIJŲ DIENOS 
Trent University, Peterborough, Ontario, 
Kanada

liepos 11-22 d.
V PLJ KONGRESO DALYVIŲ TURISTINĖS 
KELIONĖS
JAV rytų pakraštyje ir Kanadoje

liepos 21 d., ketvirtadienis
V PLJ KONGRESO AMBASADŲ 
LANKYMAS
Ottawa, Ontario, Kanada

liepos 22 d., penktadienis
V PLJ KONGRESO SPAUDOS 
KONFERENCIJA 
Montreal, Quebec, Kanada

liepos 23-24 d.
V PLJ KONGRESO UŽDARYMAS, 
KONCERTAS, BANKETAS 
Montreal, Quebec, Kanada

NEPRIKLAUSOMA UETUVA
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KAIP IŠMARINO UKRAINOS 
ŽEMDIRBIUS

Vertė V. Ž.
/pabaiga/

Vasilij Grossman 
VISKAS PRAEINA - ”VSIO TEČIOT”

Aš pastebėjau dar kai ką: kiekvienas badau jantis pasi
miršta savaip. Vienoj pirkioj būna karas:vienas kitą se - 
ka, plėšosi dėl trupinių. Žmona tampa vyro priešu, vyras 
žmonos. Motina ima nekęsti vaikų. Bet kituose namuose 
meilė nepalaužiama. Aš pažinojau moterį, keturių vaikų 
motiną; ji vos bevaliojo apverst liežuvį, tačiau ji jiems 
pasakojo pasakas, kad jie užmirštų alkį. Ji vos bepakelda- 
vo rankas, bet nešiojosi vaikus. Nes toje moteryje tvyro
jo meilė. Pastebėta, kad ten kur ^uvo nesantaikos, žmonės 
mirdavo greičiau. Bet meilė taip pat nieko neišgelbėjo. 
Visi kaimo gyventojai žuvo iki paskutinio. Ir nebeliko gy ~ 
vos dvasios.

Aš sužinojau vėliau, kad kaime užviešpatavo ramybė. 
Nebesigirdėjo vaikų šūkavimų. Niekam nereikėjo nei žais 
lų, nei vištienos buljono. Niekas nebeūkavo. Aš sužino
jau, kad kareiviai nukirto javus ir kad neleido raudonar
miečiams Įžengti 1 kaimą. Jie gyveno palapinėse. Jiems 
paaiškino, kad siautėjusį epidemija. Bet jie skųsdavosi 
baisiu dvokimu, ateinančiu nuo kaimo pasės. Kariuome
nė pasėjo taip pat žiemkenčius.

Sekančiais metais atgabeno kolonistus iš Oriolo sri
ties. Po šimts pypkių, va tau Ukrainos žemelė, "černo- 
ziomas", o pas juos ten Oriole visada nederlius. Žmonas 
su vaikais paliko prie stoties barakuose, o vyrus nuvedė 
kaiman. Jiems įdavė pjautuvus ir pavarė į pirkias, kad 
vilktų lauk lavonus.

Numirėliai tysojo - vyrai ir moterys - lovose arba 
ant aslų. Tebetvoskė baisiu dvoksmu. Vyrai apsiraišio
jo nosinėmis galvas, užsikimšdami nosį ir burną, ir šoko 
vilkt kūnus lauk, bet tieji krisdavo gabalais. Jie tuos pa
laikus užkasė kaimo pakraštyje. Tada aš supratau, kas 
tie "rūsčiosios mokyklos kapai”. . .

Kai ištuštino izbas nuo mirusiųjų, atvedė moteris 
plauti grindų ir baltinti sienų. Žmonės darė , ką galėjo , 
bet kvapas tebetvėrė. Antrą kartą perdažė sienas kalkė
mis, pakeitė aslą nauja molio danga, o kvapas vis tiek ne 
nenyko. Nebepajėgdami nei miegoti, nei valgyti tose pir
kiose, jie grižo namo į Oriolo sritį.

Bet žemė, tokia nuostabi žemė, neliko pūdymuoti.
Ir atrodė tarsi jie niekada nebūtų gyvenę. . .O tačiau. 

. . .Jie mylėjosi. . .Moterys pabėgdavo nuo vyrų. . .Jie iš
tekindavo dukras. . . Jie susipykdavo išgertuvėse. . . Jie 
pasitikdavodraugus, .Jie kepdavo duoną. . .O kaip jie dirb
davo'., • • 
...Ir kokias dainas dainuodavo'.. . . Kaip vaikai braukda
vo mokyklėlėm . .Kokie būdavo kilnojamo kino seansai, kai 
jis sustodavo kaime; net patys seniausieji eidavo žiūrėti 
judančių paveikslų. ..

Nieko iš to viso nebeliko, nieko’.. ..Kur jis nuke
liavo tas gyvenimas?’. Ir toji šiurpi kankynė. Negi gali - 
mas daiktas, kad nieko nebūtų likę. Negi niekas už tai ne
atsakys. Ir viskas užsimirš, ir žmonės apie tai nekalbės. 
Žolė jau atžėlė. ,

Aš tavęs klausiu, kaip visa tai gali atsitikti?
Na, naktužė prabėgo. Žiūrėk, jau švinta. Renkimės, 

kągi’. Laikas eiti dirbti’.

/Vasilij Grossman. VSIO TEČIOT, Frankfurt /Main, 
Possev Verlag, 1970./.•••••••••••••••••••••e

MnwmSMURTAS AFGANISTANE EINA NUOŽMYN mmnm

AFP agentūros Peshaware pranešimu, po trijų su vir
šum mėtų kovų Afganistane, sovietai griebėsi naujos stra
tegijos: slstematingai griauti visus kaimus ir miestelius, 
kurie randasi pagrindinių plentų pakelėse, kad tuo užtik
rintų savo tieuimui saugumą. Rezidencija, savo ruoštu, 
išnaudoja partizaninio karo taktiką miestuose.

Pakutiniųjų trijų metų bėgyjesoviętai yra praradę tarp 
10. 000 — 12. 000 Įtarių, žuvusių pasalose. Tai privedė juos 
vengti pagrindinių kelių ir naudoti malūnsparnius kariuo- 
mėnės tiekimui. Pradėję iš pradžiųkirsti medžius ir krū
mus išilgai strateginės reikšmės kelių, idant partizanai 
nerastų kur slėptis, jie dabar nusprendė sulygint su že
me visus pastatus, esančius artumoj.

Kabulo, Logaro ir Kandaharo vietovėse ir dar keliose 
provincijose šiaurėj, kaip pąsakoja keliautojai afganasta- 
niečiai, kaimai, kurie buvo arčiau kaip 60 metrų nuo ke
lio, nušluoti nuo žemėlapio. Buvo sugriauta šimtai namų 
ir įrengti nauji kariniai punktai aplink stambiuosius mies
tus, kad būtų varžoma sukilėlių infiltracija.

Jau egzistuojančius postus aprūpino sunkiais pabūklais 
toli šaudančiom patrankom, kurių ugnis siekia 12 km. 
Šiuos punktus galima bus panaudoti išvystant puolimą visu 
frontu prieš moujahedinų telkinius.

"Sovietai ruošiasi naujai, stambaus masto ofensyvai, ar 
net karui.be jokio pasigailėjimo, kad sutriuškintų anti-ko
munistinį. sukilimą''— pareiškė Peshaware esančios afga
nistaniečių rezistencijos organizacijos.

"Kitas simptomas, kad sovietų politika būtų pasikeitusi, 
būtų toji, kad dabar sovietų žinių agentūros daug daugiau 
kalba apie rusų nuostolius Afganistane"— priduria tie pa
tys afganistaniečiai. "Nepajėgdami nuslėpti skaudžių nuo
stolių, oficialūs sovietų organai duoda daugiau žinių apie 
padėtį, kad paruoštų sovietų žmones susitaikyt su aukom 
ir ilgo karo perspektyvom.

"Sovietai sausina kūdrą, kad išžvejotų žuvį" — spren - 
džia vienas buvęs Afganistano diplomatas, kuris perėjo į 
rezistenciją. Vykdantiem šią degėsių terionės politiką 
Sovietams visiškai nerūpi, jog jinai iššaukia žmoniųkratt- 
stymąsi" — priduria jis,—"ir kad dabar apie 3 milijonai 
1983,IV.7

’ARAS” dainuos Šv. Kazimiero Jubiliejiniame koncerte Montrealyje.

žmonių yra persikimšę pabėgėlių stovyklas PaKistane".
Jiems nė motais, kad afganistaniečių liaudis priversta 

pasirinkti tremtį. Jie trokšta jų žemės, geidžia, kad toji 
žemė rastųsi saugi jų rankose ateityje, — teigia tas pats 
diplomatas, darydamas užuominas į. beatodainnius bom
bardavimus iš oro ir sistematingą griovimą kaimų vie — 
nas po Įeito.

Nuolatinis bombardavimas pasėlių, naikinimas derliaus, 
įvarė kaimiečiams siaubą"—tvirtina afganistaniečių re
zistentai, primindami oro puolimus, įvykdytus pereitą mė
nesį Shishakanoj (krašto Šiaurėj), kur buvo sugriauta 1000 
namų ir užmušta daug civilių gyventojų. Prie jų prisideda 
šimtai gyvenamų namų, kurie buvo sunaikinti Joz Jan pro
vincijoj išilgai SSSR pasienio.

Sovietai prasimanė Afganistane "Poligoną naujų ginklų 
išbandymui"— teigia afganistaniečiai,ir "jie jau išmėginę 
yra ant Islamo kovotojų savo naująjį modelį minų; tai nau
jo tipo mina prieš žmones, 10 cm. ilgio. Ją yra naudoję 
Paktia, Nimroze, Ghasim vietovėse ir šiaurės srityse".

Kitų naujų ginklų, pasak rezistencijos vado, esą "che- 
miniai milteliai", kuriuos purškia iŠ lėktuvų; nuo jų kyla 
dujos, jie dega saulės atokaitoj, iššaukdami žmonėse są
monės netekimą.

Vienas partizanų vadų tvirtina, kad moujahedinai atlai
ką padėtį ir kad jų rezistencija esanti gerai organizuota. 
Įvairių sambūrių kovotojai koordinuoja savo veiksmus Bal- 
khe ir Badakhshane, išilgai sovietų — Afganistano sienos 
ir "vienybės dvasia esanti tame fronte kur kas * geresnė , 
negtf Peshaware, kur šiuo mdtu veikia apie tuzinas rėžis- > 
tencijos grupių". '* **'

Partizanų strategija yra toliau tęsti aerodromų ir pa
grindinių kelių antpuolius ir naikint karinius postus,įren
gimus jų stambiųjųmiestųperiferijoj. Moujahedinams yra 
pavykę pakartotinai užklupti priešą Jalahabade irBagaha- 
me.

"Mūsų vyrai", aiškinama tuose sluogsniuose, "yra rim
tai apsisprendę įsikverbti Į didžiuosius miestus". Kabulas 
kurį sudrebino praėjusią savaitę visa eilė sprogimų, yra 
Įrodymu, kad jie tvirtai pasiryžę tokiems veiksmams. 
"Mes esame pasiruošę pasitikt naujus iššūkius", —sako 
jie, — išreikšdami savo lūkesčius, kad naujieji Afganista
no metai, kurie prasideda kovo 27 d. bus dar kovinges- 
nės ir geriau apginkluotos rezistencijos metais. V. A. J.

NEĮTIKĖTINOS VERTĖS HITLERIO 
BRANGENYBĖS

Antrojo Pasaulinio Karo metu, sąjungininkų kariuome
nei pavykus išsikelti Prancūzijoje, vokiečių kariuomenė 
buvo priversta trauktis, nes prasidėjo labai stiprus ame
rikiečių ir arųįlų Vokietijos pramonės centrų, susisiek’ 
mo mazgų ir miestų bombardavimas. Nuo bombardavimų 
nukentėjo ir Mūnchenas, kuriame gimė ir išaugo vokiška 
sis nacionalizmas,užkūręs pasaulinį gaisrą. M&ichene 
buvo pagrindinė nacių partijos būstinė, kurią užėmus vie
nam amerikiečių kariuomenės daliniui, kariai, nieko ne
laukdami puolė į nacių partijos pastatą, ieškodami suve
nyrų, nors jis buvo irgi nukentėjęs nuo ,r bombardavimų. 
Išvartė likusio pastato aukštus ir, nieko įdomaus neradę, 
čia apsistojo poilsio. Vienas puskarininkis, smalsumo ve
dinas, atsidūrė rūsyje, kuris buvo apsemtas sugadinto van
dentiekio, ir vandenyje pastebėjo , plūduruojančią dėžę, 
kažkieno numestą atsistojimui, kad nesušlaptų kojų. Pa
spyręs koja ir dėžei apsivertus ant vieno jos šono jis pa
matė užrašytą adresą kažin kokios moters, gyvenančios 
Argentinoje. Dar kartą spyręs į jos šoną, dėžė atsidarė 
ir iŠ jos pabiro kristalinių indų Šukės. Jam kilo įtarimas, 
gal dėžėje randasi ir vertingesnių daiktų. Jis pradėjo 
traukti iš jos į laikraščius suvyniotus indus ant kurių pa
stebėjo inicialus "A. H. ", manydamas, kad tai buvo turtin
go vokiečio supakuoti kristaliniai indai, įkišęs ranką į dė
žės vidų, jis užgriebė knygą. Ją ištraukęs, pats pastebėjo, 
kad ji įrišta į tamsiai raudonus viršelius ant kurių įmuš
tos raidės "A. H. ", Ją pavartęs ir nesuprasdamas ranka 
rašyto vokiško teksto, ją nusviedė į vandenį. Antrą kartą 
įkišęs ranką, jis užčiuopė dėžutę. Ją atidaręs, labai nu
stebo joje pamatęs paauksuotą pistoletą ir iš džiaugsmo 
vos nesušuko: dabar aš radau tikrai vertingą daiktą. Bet 
tuojau susilaikė, nes ir kifi jo draugai jau buvo rūsyje be
tešką suvenyrų. Nieko nelaukdamas jis pasičiupo dėžę ir 
atsidūrė viršutiniame pastato aukšte, kur suradęs nuoša
lesnę vietą pradėjo atydžiau tyrinėti savo grobį. Atplėšęs 
dėžės Šonus ir išvertęs indus tarp kurių jis pastebėjo gau
blį padarytą iš sidabro ir ant jo viršaus išgraviruotą svas

Viduryje sol. V. Vtfrikaitis ir muz. J. Govėdas

tiką ir tas pačias raides A. H. Mažesnėje dėžutėje rado 
paauksuotomis rankenomis kitą pistoletą, ant kurio jis 
įskaitė .*"Dem Fuhrer Hitler von PG KehlMūnchen aus Des- 
sen der Waffestadt Suhl". Dabar jį apėmė džiaugsmas,nes 
tikrai įsitikino, kad rastieji daiktai ir turtai tikrai priklau
sė Hitleriui, ir išmestoji knygutė galėjo būti Hitlerio die
noraštis. Nubėgęs į rūsį, deja jos neberado. Atidaręs 
gaublį, jame rado paauksuotą platinos žiedą, kuris buvo 
išpuoštas svastiko ženklais ir brangiaisiais, akmenimis. 
Taip pat rado keliolika senų vokiškų monetų, gražiai įrė
mintą Hitlerio motinos nuotrauką, jo mylimo šuns"Blondi" 
atvaizdą, Geležinio Kryžiaus ir Erelio ordino medalius.

Puskarininkis Joseph nesuprato kokie vertingi turtai 
pateko į jo rankas. Nesigailėdamas jų, jis kai kuriuos 
rastus daiktus išdalino draugams. Vieną kartą jį užtiko 
dalinio vadas besidžiaugiant Hitlerio turtais ir pamatęs 
paauksuotą pistoletą, jam tarė: "Atiduok man ginklą, tu 
neprivalai jo turėti". Paėmęs tą pistoletą, norėjo išeiti , 
bet puskarininkis Joseph suriko .’"Grąžink man ginklą, nes 
kitaip vietoje nudėsiu" . Leitenantui sumokėjus 500 dol., 
pistoletą jis jam perleido.

Dabar šis pistoletas randasi privačioje kolekcijoje 
Andrew Wright, Kanadoje. Kitą pistoletą ir likusį turtą 
jis išsaugojo iki pat paleidimo į atsargą.

Leitenantas jį buvo įspėjęs, kad šių turtų jis, grįždamas 
į Ameriką, negalės pervežti per muitinę. Už vieną dei
mantą jis galėtų juos pervežti per muitinės kontrolę, nes 
karininkųTagaminų nekontroliuoja. Puskarininkiui Joseph 
sutikus, leitenantas Hitlerio turtus pergabeno per muiti
nę Ir puskarininkis Joseph juos Atgavęs pasitraukęs į at - 
sargą, gavo darbą geležinkelyje, o turtus laikė paslėpęs 
po lova net 29 metus, bijodamas jų netekti.

Platinos žiedą, papuoštą svastika ir deimantais, jis pa
dovanojo vienai mergaitei, kuri jį nešiojo 11 metų. Bet 
jam vedus kitą ir žmonai sužinojus apie žiedo kilmę ir jo 
vertę, ji privertė jį atsiimti. Auksines ir sidabrines mo
netas išdalino giminėms, o Hitlerio auksinį laikroduką ne
šiojo jis pats, kol vieną kartą Pitts burgh'e išgėręs alaus, 
paliko vyrų kambaryje ir taip prarado.

Apie atsargos puskarininkį Joseph pradėjo sklisti gan
dai, kad jis turi auksinį pistoletą. Jie pasiekė ir ginklų 
kolekcijonierių Rav Bily, pagarsėjusį Kalifornijos sūrių 
pramoair.ką. Jis ryžosi surasti Joseph. Po ilgų ieškoji
mų jį surado, nupirko už nežinomą pinigų sumą Hitlerio 
turtus, ir juos slaptai laikė Genoa miesto banko seife, 
Nevadoje.

Ray Bily, norėdamas įsitikinti ar jo Įsigyti turtai tikrai 
priklausė Hitleriui, nusisamdę Munchene agentą, kuris tik 
po trijų metų surado meno istoriką August Priesack, kuris 
tarp 1935-1939 m. tvarkė nacių partijos archyvą. Jam pa
rodžius 15 objektų spalvotas nuotraukas, jis tuojau atpaži
no, kad tie daiktai priklausė Hitleriui. Auksinėmis plokš
tėmis padengtą pistoletą buvo padovanojęs ginklų fabriko 
savininkas August Menz, o įrašą išgraviravo Richard Schi
lling, už aukso plokšteles apmokėjo Max Kehl. Gaublį , 
pritvirtintą ant sidabrinės kojos, vaizduojančios svastiką 
išpuoštą rubinais, buvo padovanoję vokiečių auksakaliai, 
kuriais visada didžiuodavosi Hitleris. Pagarsėjęs retų 
ginklų vertintojas Sam Costanzo, Willoughby Hills, Ohio, 
apibūdindamas Hitlerio labai mėgtą pistoletą,išsįreiškė, 
kad kaip retenybė, pinigais sunku būtų įvertinti, bet ap
draudimui jis vertintų 375. OOO dolerių.

Aštuonerius metus Ray Bily, Hitlerio turtus slaptai lai
kė banko seife, tik retkarčiais jais pasidžiaugdamas, ta
čiau anot jo išsireiškimo: "Kai pažvelgiu į juos, manyje 
kyla jausmas, kad Hitleris ištiktųjų buvo nepaprastas as
muo: jis žadėjo Vokietijos vaikams suteikti "lebensraum" 
sunaikinti žydus tardamas, kad pasaulyje nerasime tokio 
dalyko, prie kurio žydas nebūtų prikišęs pirštų. Staigiu 
puolimu vokiečių armijos perbloškė Lenki ją, Daniją, Nor
vegiją ir kitus kraštus, sužavėdamas Italijos diktatorių 
Benito Musolinį pasisekimais, kuris net nepasiruošęs pa
skelbė karą Anglijai. 1941 m. birželio 22 d. jis pasiuntė 
trijų milijonų vokiečių armiją prieš Staliną. Bet 1942 m. 
karo laimė nusisuko nuo Hitlerio ir tai matydami, vokie
čių generolai 1944 m. liepos 20 d. susprogdino Hitlerio 
būstinėje bombą, norėdami atsikratyti diktatorium. Se
kančiais metais balandžio 29 d. Hitleris vedė Evą Braun 
ir ant rytojaus abu nusižudė reichskanclerio ’bunkeryje 
Berlyne, o po savaitės- Vokietija kapituliavo.

Mano žmona ir vaikai nenori, kad aš ilgiau laikyčiau 
šiuos turtus, kurie primena žmonių ašaras ir skausmą, 
o aš jau sulaukiau 67 m. amžiaus, ir ruošiuosi juos tes
tamentu palikti Smithsonian Institutui". P. Indreika
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RENGIANT II PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS Nuotr. J. TamulaiJio

Po II PLD Renginių Kalendorių 
Besidairant
Alfonsas NAKAS

Dar pora mėnesių su trupučiu, ir oro bei žemės keliais 
patrauksime Chicagon. Šia proga su skaitytojais noriu pa
sidalinti vėliausių mano Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų 
(II PLD) informacija.

Neseniai gavau II PLD spaudos k-jos pirmininkės Rito- 
nės Rudaitienės kruopščiai paruoštą ir dailiai išspausdin
tą renginių kalendorių. Trigubai sulankstytame, tad leng
vai kišenėn arrankinukan įtalpiname mašinraščio lapo for
mato spausdiny paskelbti visi II PLD renginiai. O tų ren
ginių — per du tuzinus ! Kadangi visi Į PLD atvykusieji šį 
kalendorių gaus, čia tepaminėsiu tik renginių vardus ir jų 
datas:

V PLJK Jaunųjų lietuvių dailininkų meno paroda — bir
želio 21 — liepos 8; dail. Prano Domšaičio paroda -- bir- 
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J u o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

Antroji Dalis

/tęsinys/
11/69/

Apie 9 vai. šeši rusų lėktuvai žemai skrisdami, ata
kuoja aerodromą, numeta visą eilę bombų ir iš kulkošvak 
džių apšaudo bombas vežančius sunkvežimius. Mes vos 
spėjarp Įpulti Į tolokai esančius apkasus ir pasitraukti nuo 
pavojingo bombų krovinio. Rusai ataką pakartoja, tšmestų, 
bombų sprogimai mus priglaudžia prie apledėjusių apka
sų. Pakilę vokiečių naikintuvai juos nusiveja Stolpo pusėn, 

Nebeatvykus sunkvežimiams, grįžtam į barakus. Visa 
kuopa laukiam nesulaukiam įsakymo išžygiuoti.

Pietų metu mus vėl atakuoja rusų lėktuvai, apšaudy
dami'iš kulkosvaidžių mus, einančius pasiimti pietų. Pa - 
gal eilę, ėjau aš parnešti Vytui ir Klemui sriubos. Grįž
tant, kaip tik tuo momentu pamačiau artėjančius rusų lėk
tuvus. Norėjau skubiai pasiekti apkasus.Netikėtai užkliu
vau už išsikišusios medžio šaknies ir kiek ilgas, išsitie
siau kartu su rankose laikytais katiliukais.

Teko.visiems trims likti be sriubos ir priedo, dar su
trenktas kojos kelias. Į kalnų atšlaitėse esančius apka - 
sus atvyksta dar daugiau wehrmachtiečių. Jų daugumas 
ginkluoti kulkosvaidžiais ir panzerfaustais. Jie Įsiruošia 
naujus kulkosvaid-ių lizdus ir savaip užmaskuoja apkasus. 
Kelia į miško gilumą nurieda dar šeši didieji tankai.

Į ambulatorijos patalpas atvyksta lauko sanitarinis 
personalas.

Evakuojami prie virtuvės pastatų esantieji sandėliai: 
viskas paruošiama minavimui. Lygiai taip pat, kaip Jur
gaičiuose. Mūsų išžygiavimo minutės virsta valandomis.

Miškas virpa nuo netolimų patrankų šūvių, jų trenks
mas aidu kartojasi tarpukalnės slėnyje. Čeža barakų lan
gų stiklai, užklijuoti popieriais, apsaugai nuo bombardavi
mų .

Su artėjančiu saulėleidžiu iš miško gilumos atplau - 
kia parako ir dūmų kvapas. Wehrmachto kareiviai sėdi 
apkasuose ir laukia priešo. Nuvažiavusių tankų kryptimi 
dunksi netolimi patrankėlių dūžiai, kalena kulkosvaidžiai 
ir tarška automatai. Sustingusios pušų viršūnės klausosi 
neįprastos giesmės, virpa ir geria krauju ir dūmais al
suojančia vakaro vėsą. Langų stiklai žaižaruoja ugnimi.

Tik šeštą valandą apleidžiam miško prieglobstyje e- 
sančius barakus ir nakties tamsos dengiami, išžygiuojam 
Į aerodromą, kuris iševakuotas .atrodo be gyvybės ženklų.

Nakčiai apsistojau? kareiviais perpildytose aerodro
mo pakraštyje esančiose kareivinėse. Tamsos dengiami, 
dalis pasileidžiam Į maisto medžioklę, nes iš patyrimo ži
nome, kad neseniai iševakuotuose sandėliuose kartais dar 
galima šis tas rasti.

Neapsirikom. Virtuvės sandėlių rūsiuose randame 
žalių raugintų kopūstų, agurkų, svogūnų, uogienės ir induo- 
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II PLD /kovo mėn. 4 d./ po
sėdyje , iš kairės į dešinę : 
I. BUBLIENĖ, kultūrinių ren
ginių pirm.; Giedrė ME_- 
RECKIENĖ - nakvynių k-to 
atstovė, Jadvyga ŠLIAŽIENĖ- 
bilietų k-to pirm.; -Danutė 
KARZONIENĖ - sekretorė, 
dr. Antanas RAZMA -II PLD 
k-to pirmininkas.

želio 21 — liepos 9; Lietuvių mugė — birželio 25; Litera
tūros vakaras — birželio 25; Lietuvių dailininkų paroda— 
birželio 25 — liepos 5; Pamaldos evangelikų ir katalikų 
bažnyčiose — birželio 26; II PLD dalyvių susipažinimo va
karas — birželio 26; tą pačią dieną įvyks’’Aušros "šimtme
čio parodos atidarymas, PLB seimo atidarymas ir susi - 
pažinimo Šokiai (pradedant pamaldomis ir baigiant šokiais, 
kalendoriuje pažymėta kaip vientisa birželio 26-sios ren
ginių grandis); VI PLB seimas — birželio 26 — 30; II Pa— 
šaulio Lietuvių sporto žaidynės — birželio 26 — liepos 2; 
"Aušros” šimtmečio, Lietuvių filatelijos ir Lietuvos pini
gų bei medalių parodos —birželio 26 —liepos 4 (tomis die
nomis vyks ir Lietuvių tautodailės paroda, bet kalendorių 
ruošiant dar nebuvo žinomas jos atidarymo laikas bei vie
ta); Lietuvių liaudies muzika (koncertas ?) — birželio 2'7; 
Lietuvos žemėlapių paroda — birželio 27—liepos 4; "Ant
ro kaimo" spektakliai — birželio 28 ir 30; Lietuviškų fil
mų vakaras — birželio 29; tą pačią dieną įvyks ir Clevelan- 
do Vyrų okteto koncertas; V PLJ. Kongreso atidarymas — 
liepos I; tą pačią dieną ir "I Lituani" operos spektaklis; V
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se paliktų gatavai nuskustų bulvių, kurias ir konfiskuoja - 
me, kas kiek norime.

Mūsų pėdsakais nuskubę ip kiti, atsineša irgi šio to 
sau. Po valandėlės kareivinių kambariuose ant ten esan
čių geležinių pečiukų prasideda bulvių virimas. Nesant 
tinkamo kuro, naudojame viską, kas po ranka papuola :dė- 
žes, skudurus ir čiužinių šiaudus, nuo kurių prarūksta dū
mai,; graužia akis ir ima svaigti galva. Tenka praverti 
langus ir duris. Vokiečiai nieko nesako, tik liepia gerai 
uždangstyti langus, kad rusų lėktuvai nepastebėtų šviesų. 
Jie nuolatos skraido virš evakuoto aerodromo, ieškodami 
taikinių.

Valgome kartu su Varnage ir Gefreiteriu, jie ir alka
ni, kaip ir mes. Kemšame viską kartu: bulvės , kopūstai 
ir agurkai tinka neblogai, tik nuo neįprasto stipraus rūgš
tumo pradeda ėsti kartėlis. Uogienę pasiliekame kitam 
kartui.

Naktis praeina be poilsio, nuolatiniam rusų lėktuvų 
pavojuje. Net keturis kartus turėjome nešdintis iš karei
vinių j lauko slėptuves. Nespėji užsnūsti - ir laukan. Tre
čia naktis be poilsio. Vokiečių priešlėktuvinė ir lauko ar
tilerija išsijuosusi dirba per visą naktį. Šūvių trenksmas 
drebina naktin paskendusią žemę,dūžta langų stiklai, nuo 
sienų krinta tinkas.

Mūsų paliktoj stovykloj kalena kulkosvaidžiai, sprogi
nėja granatos. Rusai iš artilerijos apšaudo aerodromo ry
tinius pakraščius. Virš Dancigo ir Naustato dangų remia 
didžiulės gaisrų pašvaistės, juodą nakties tamsą pjausto 
aštrūs prožektorių pjūviai. Žvaigždėmis mirksi prieš - 
lėktuvinių šūvių taškai.

Taip atvirom akim praleidžiam visą naktį. Dar su 
tamsa mus visus išskirsto prie bombų išvežiojimo darbų, 
paruošiams aerodromas išsprogdinimui. Dirbame skubė
dami, nes iki aušros turime išdėstyti bombas, kad atvykę 
sprogdintojai galėtų tęsti savo darbą toliau. Suprakaituo
jami, šaltas oras šiurpuliais varsto nugarą, miegas mer - 
kia akis.

Nuo vakarykščių produktų daugeliui paleido vidurius. 
Tikras vargas su jais- jie kas pusvalandį turi bėgti į nuoš: 
šalią vietą,© mes turim dirbti ir skubėti.

Graži, žvaigždėta naktis žada gražią dieną. Truput? 
šąla po vakarykščio atolydžio. Vietomis po kojomis lūžta 
plonas ledelis. Baltu šerkšnu apsitraukęs bombų metalas 
slidus, jo kilnojimas sunkus ir pavojingas,taurime saugo
tis, kad 250 kilogramų svoris neužguitų ant kojų. Sušlam
pami ir susipurvinam iki ausų.

Perkrauti sunkvežimiai klimpsta į žemę ir nepajėgia 
išvažiuoti. Turime eiti jiems padėti ir savo pečiais iš - 
stumti. Nusikamuojam, kad vos galim pajudėti.

Aušta rytas. Su brėkštančios aaulės žara, su artėjan- 
os dienos šviesa prapliumpa uraganiška artilerijos dvi

kova. Išsijuosę dirba vokiečių ir rusų pabūklai, rusų svie
diniai įnirtingai ardo rytini aerodromo pakraštį ir šalia 
jo einantį plentą. Fontanais kyla žemių ir sniego kupstai, 
mirtį nešančios skeveldros atzvimbia net iki mūsų.

Miške paliktų barakų vietoj girdėti aršus kulkosvai
džių, minosvaidžių ir panzerfaustų kalimas. Saulėtekio 

PLJK Jaunųjų talentų vakaras ir Sporto žaidynių žymeniu 
įteikimas —liepos 2; Chicagos kardinolo J. Bernardino lai
komos pamaldos — liepos 3; tą pačią dieną pamaldos evan
gelikams, VI JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventė bei II 
PLD uždarymo banketas; Dariaus ir Girėno skrydžio 50 
metų minėjimas—liepos 4; V PLJ Kongreso stovykla—lie
pos 4 — 10; PLJ Kongreso studijų dienos — liepos 11 — 20; 
V PLJ Kongreso dalyvių turistinės kelionės — liepos 11 — 
22; V PLJ Kongreso dalyviai lankas ambasadas — liepos 
21; V PLJ Kongreso spaudos konferencija — liepos 22; V 
PLJ Kongreso uždarymas, koncertas ir banketas — liepos 
23—24. Paskutiniai keli įvykiai (PLJK renginiai) bus toli 
už Chicagos ribų, kiti net Kanadoje, bet juos įvardinau tik 
dėl bendros informacijos, renginių kalendorių sekdamas.

Nereikia nė aiškinti, kad į visokias parodas ir sporto 
žaidynes bilietus bus galima įsigyti ten lankantis ir dėlto 
jokių rūpesčių nebus. Bet bilietus į Dainų Šventę, į "I Litu
ani" operos spektaklį, į didžiuosius banketus reikia nedel
siant užsisakyti, nes jų greitai pritrūks. Tai atlikti visai 
lengva, nes jie platinami vienoje vietoje —Vazneliųkrautu
vėje, vardu GIFTS INTERNATIONAL'. Adresas: 2501 West 
71st Street, Chicago, IL. 60629, USA. Tel: (312) 471-1424. 
Su Jonu Vaznelių teko kalbėtis kovo 27 d. Jis patarė skai
tytojus įspėti, kad pats geriausias būdas bilietus užsisaky
ti telefonu skambinant, nes susirašinėjimas perilgai už
truktų ir tuo pačiu norimų bilietų gali pritrūkti.

Antras svarbus dalykas — apsirūpinimas nakvynėmis 
tiems, kurie giminių ar draugų Chicagoje neturi. II PLD 
nakvynių komisija yra susitarusi su septyniais viešbučiais, 
kurie lietuvių mielai laukia. (Viešbučių pavadinimai, jų 
telefonai ir kainos buvo jau skelbta "NL", taip pat kurie 
viešbučiai randasi arčiau kurių parengimų. Red.). Nakvy
nių k-jos vadovai įspėja, kad kambarius viešbučiuose rei - 
kia rezervuoti iki gegužės 15 dienos.

Nežinau, kaip Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos popu
liarios tarp Montreaiio ir Toronto tautiečių, bet gerai ži
nau savos — Detroito — kolonijos nuotaikas. Čia jau kuris 
laikas visi viską planuoja, kad jei ne ištisa savaitė, tai 
bent kelios Fourth of July — JAV Nepriklausomybės Dienos 
— savaitgalio dienos būtų skirtos tik išvykai į Chicago.
Is 'Dail.Ad.YTRlS^ n s k i s

Voroneže teko pergyventi revoliucinį laikotarpį. Rei
kėjo būti atsargiam ir baimintis. Bet jau tenai mūsų him
nas buvo taipgi giedamas.

Bet gal Įspūdingiausiai man himnas skambėjo tai karo 
muziejuje, vakarais nuleidžiant vėliavas. Verkiau tada ne 
kartą, - pasakojo Adomt.s Varnas. -Ir kai mūsų pirmąją 
operą Kaune statė, buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Bu
vo tada atvykęs ir J. Jablonskis. Kaip šiandien girdžiu jo 
pro ašaras ištartus žodžius:

- Ar aš galėjau tikėtis kada, kad susilauksiu lietuvių 
kalba dainuojamos operos.
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auksiniai spinduliai liejasi su ant žemės tekančio kraujo 
šviežumu. . . Su nuo miško atplaukiančiu vėjeliu, atplaukia 
ir aitrus parako kvapas. (

Rusų lėktuvai Įnirtingai atakuoja kalnuose gerai įsi
tvirtinusius vokiečių priešlėktuvinės artilerijos punktus. 
Vokiečiai ginasi stipria pabūklų ugnimi. Platus dangaus 
akiratis nuo Dancigo iki Stalpo dengiasi gęstančių Ir nau
jai kylančių gaisrų dūmų debesimis. Siūbuoja ir virpa 
sprogimų purtoma žemė. Tik jūros link palyginti ramu, 
nors ir virš jos girdėti zenitinės artilerijos ir karo laivų 
šūvių trenksmas.

Alkani, suvargę ir sušlapę prie paskirto darbo išbū - 
nam iki atvyksta sprigdintojų komandos, kurios skubiai 
imasi darbo. Į busuias kareivines nebegrįžtam, nes jos 
jau paruoštos išsprogdinimui,

Pasitraukiame į už aerodromo ribų laukuose esan
čius apkasus, arčiau Rachmelio miestelio. Apkasuose ran
dame ir daugiau savųjų. Į juos ateina ir kiti likusieji. Vi
sų veiduose rimtis ir nemigo nakties pėdsakai. Širdis krū
tinėje tokia nerami. Pavojaus jausmas slegia ją ir ji pla
kasi, kaip niekada. Frontas artėja valandomis ir mes tai 
jaučiam ir matom pirmą kartą taip realiai. Vidinis ins - 
tihktas liepia trauktis, bėt mes šį kartą esame griežtoje 
kontrolėje ir be įsakymo negalime pajudėti.

Aštuntą valandą pradedama sprogdinti pirmieji ae - 
rodromo pastatai, įvairūs kuro ir ginklų sandėliai, lėk - 
tuvų remonto dirbtuvės, pakilimo takai ir apsauginiai bun
keriai. Iš aerodromo pakyla paskutienieji vokiečių lėktu
vai, apsukę didelį ratą, atsisveikina su aerodromu, pamo
ja paskutinį kartą sparnų atlankomis ir nuperia Į už 
aukštumų esantį kovos sūkurį, išmeta priešui skirtą kro
vinį ir pasuka pajūrio link.

Aukštai, lyg plėšrūs vanagai, narsto rusų žvalgybi - 
niai. Jie akylai stebi sprogdinamą aerodromą ir nebando 
nusileisti žemiau į priešlėktuvinės artilerijos sviedinių 
pasiekiamą ribą. Rusų artilerijos sviediniai siekia jau ir 
mūsų apkasus, kaikurie prašvilpia virš mūsų galvų ir 
nukrenta į miestelį. Gilūs apkasai gana saugūs ir mes 
juose jaučiamės neblogai. Atvyksta vehrmachtiečiai, ir 
mes susimaišom tarpe jų. Jie stipriai ginkluoti,© mes e- 
same beginkliai.

Dalis mūsų vyrų, rizikuodami gyvybėmis, pasileidžia 
į aerodromo komendantūros rajone esančius maisto san
dėlius maisto medžioklėn. Zuikio šuoliais mėtydamiesi 
tarp srpoginėjančių sviedinių, jie neria per platų aerod
romo plotą ir dingsta dar neišsprogdintuose pastatuose . 
Po gero pusvalandžio grįžta su neblogais laimikiais, ati
tempia vos pavelkamus maišus gėrybių.

Jiems padėti, iššokame iš apkasų ir mes. Visų vei
duose džiaugsmas ir pagarba drąsuoliams. Laimingu gro
biu dalinamės visi,gauna ir Varnagė su Gefreiteriu. Iš 
Vyto ir Vanago gaunu ir aš mėsos konservų, margarino ir 
sausainių. Kitiems pavyko rasti vyno ir rūkalų. Paskuti
nį didžiulį pusmaišį tempdamas grįžta Liudas.Džiaugiasi 
pasisekusiu laimikiu, manydamas radęs mėsos konservų. 
Pasirodo vietoje tikėtos mėsos, visose atsineštose dėžu
tėse yra žirnių ir pupelių mišinys,tinkamas tik virimui.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS padangės mielos AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU, LIAUDIES PASAKĄ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO,JUMORO. IR IŠMINTIES)

raižiniai

awo

kaip visų piemenų, reiškia, jau tu skaitaisi žmogus. Ta 
diena visą gyvenimą palieka atmintyje.

( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE) 
NAUJAS PANEVĖŽIO 
PRIEMIESTIS

Kniaudiškėse, vakarinėje 
Panevėžio miesto dalyje ar
chitektas Mindaugas Stepo
navičius suprojektavo naują 
ten vadinamą mikrorajoną, 
kuriame galės apsigyventi 
apie 30.000 panevėžiečių. 
Pirmajam daugiabučių pas - 
tatui su 45 butais pamatai 
jau padėti.

ĮDOMI ASMENINE PARODA
Vilniaus Dailės Parodų 

Rūmuose neseniai buvo ati
daryta grafikės Aspazijos 
paroda. Ji pasižymi ne tiktai 
iliustracijomis,bet ir pavie
niais raižiniais ir lietuvių 
lietuvių liaudies dainų ir pa
sakų ciklais.

Šioje parodoje buvo išsta
tyti svarbiausi per paskuti - 
nį dvidešimtmetį sukurti es
tampai, knygų iliustracijos.

pataikaudami. . .

Rungtynių momentas — centro puolėjas, pagarsėjęs krepšinin
kas Arvydas Sabonis.

KAUNO "ŽALGIRIS" 
LAIMĖJO SIDABRO MEDALĮ

Kaune vyko baigminis 50- 
tasis Sov.Sąjungos krepšinio 
Čempionatas. Rungėsi Kau - 
nas- Maskva. Kauno "Žalgi - 
riui" reikėjo pereiti per 39 
rungtynes, kad priartėtų prie 
baigminių žaidynių. Laikui 
pasibaigus, rungtynių rezul
tatai buvo lygūs -70-70. Per 
paptldornas 5 minutes per - 
svarą įgijo svečiai ir lai - 
mėjo aukso medalį, laimėję 
79 prieš 77.

"Žalgiris" pelnė sidabro 
medalį.

Maskvoje "Žalgiris" buvo 
laimėjęs 83-80.

PIRMOSIOS VIETOS LIETUVOS 
LEIDYKLOMS

Pabaltijo ir Baltarusijos 
valstybių knygų leidimo kon
kurse, įvykusiame Minske, 
"Vagos" leidykla ir K.Požė
los spaustuvė laimėjo dau
giausia pirmojo laipsnio 
diplomų;Lietuvos knygų lei
dėjai laimėjo krištolinę per
einamąją taurę už konkurse 
išstatytas 18 knygų.

APIE KALBOS KULTŪRA^
Vilniuje atspausdintas 44 

- tasis sąsiuvinys serijos 
"Kalbos Kultūra", 86 psl. , 
6.000 egz. Tai yra Lietu - 
vių Kalbos ir Literatūros 
Instituto leidžiamas sąsiuvi
nys, kuriame nagrinėjamos 
kalbos kultūros problemos .

Kodėl tokio svarbaus są
siuvinio tik 6.000 egzemp
lioriai? Juk tokius reikėtų 
paskleisti visose aukštesnė
se mokyklose, jeigu tikrai 
rūpi savoji kalba. O svetim
žodžiai ir griozdiški išsi
reiškimai vis dažniau pas - 
tebimi Lietuvoje.Argi tai 
ne okupanto "nuopelnas", ir 
tų, kurie persistengia jam

LIAUDIES ANSAMBLIS 
"LIETUVA" ŠVENČIA 

6 000 —AJI KONCERTĄ C •> •>
Pažymėtinas savo meniš

ku autentiškumu ir išradin - 
gurnu Valstybinis Akademi
nis Dainų ir Šokių Liaudies 
Ansamblis "Lietuva" pasiro
dė su savo 6.OOO-uoju kon
certu.

Šis pagarsėjęs ansamblis 
’yra aplankęs apie 30 užsie
nio valstybių, tarpe jų ir Ita
liją, Prancūziją, Graikiją , 
Japoniją ir kt.

Jubiliejiniame koncerte 
buvo atliekami kūriniai nuo 
jo pirmojo vadovo- J. Švedo 
sukurtų kūrinių liaudies ins
trumentams ir šokiams, iki 
naujausių muzikinių ir instru
mentinių kūrinių-J. Juzeliū - 
no, A. Bražinsko ir kt. , ku - 
rie surišti su naujai sukur - 
tais šokiais.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, KALBŲ-LIETUVISKAI

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

1983.1 V. 7

ATEIK Į LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENI. 1122 GEORGE ST. LA SALLE. QUE?

B vai. vakaro

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N, : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.

ĄKtMŪSUAMTMūS

kReM 
VElORObŽ/M

Aspazija S u r g aili ene
LIETUVIU DAILĖS DRAUGIJA

1907 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje m žas lietuvių dailinin
kų ir inteligentų būrelis įkūrė Lietuvių Dailės Draugiją.) 
Draugijos valdybą buvo išrinkti; diil. Antanas* 7MUTDZI - 
NAS, Mikalojus K. ČIURLIONIS, skulptorius Petras RIM
ŠA, Jonas VILEIŠIS ir Sofija GIMBUTIENĖ.

Svarbiausias Draugijos tikslas - kelti aikštėn ir ap - 
saugoti nuo žuvimo mūsų tautos kūrybą, sujungti išblašky
tus visame pasaulyje lietuvius dailininkus,populiarinti 
meno idėją atbundančios visuomenės tarpe, leisti dailės 
leidinius ir 1.1. Jaunutė Draugija gyvai pradėjo dirbti : 
iki I-ojo Pasaulinio Karo buvo surengtos jau 9 lietuvių 
dailės parodos Vilniuje, 2 Kaune, 1 Rygoje. Draugija pri
sidėjo prie naminių dirbinių parodų surengimo Petrapily
je ir Vilniuje.

Netekusi savo veikliausio nario M K. Čiurlionio, Drau 
gija suorganizavo mūsų genialaus tapytojo kūrinių parodą , 
kuri vėliau virto nuolatine paveikslų galerija Vilniuje ir 
veikė arti dviejų metų. To dėka M K. ČIURLIONIO pa - 
veikslai tapo tautos nuosavybe. /V. Didžiokas/.

LAUKU DOBILAS

Parke Ant Suoliuko
/tęsinys/

Būna kartais, kad pasikalbi su kitais, pasiklausai, ką 
didesni piemenys sako ir išeina, kad turi tokiais atvejais 
nebėgti, bet patikrinti, kas ten buvo. Ką gi darysi, bet 
pats sau pagalvoji - tauški niekus, vyruk. Sekmadienyje , 
prieš pat mišias, kada velninį patys pikčiausi ir dar be 
tėvo ar kito vyresnio - tikra durnystė nebėgti. Kryželio 
veik nė vienas neturime, kas jį mums duos. Nešiojame 
škaplierius, kurie, būdami iš medžiagos, nuo prakaito ir 
visokių kitų dalykų juodi pasibarė ir Mergelės Marijos vi
sai jau nematyti. Manai,kad vėlniai ar vaiduokliai jų bi - 
jos? Negali rizikuoti,dėl to nieko.nekainuojamo pabėgimo 
prarasti savo dūšelę - ne juokas. Koks gi bus gyvenimas 
be jos? Nesi ruskis, ar germanas, kurie, kaip senelis 
sakė, yra bedūšnikai. Jiems daug kas nesvarbu,bet gi ne 
tau, kuris nei ruskai, nei germanskai nešneki, neužtenka, 
kad žinai tik tris žodžius- "gut.šlekt" or "matka". Jau 
kartą be dūšios, kur tu čia dėsies, reikėtų eiti pas bedūš- 
nikus, o taip daryti, visai kvailystė. Tegul piemenys kal
ba, kaip jie nori, mažas būdamas jiems neuždrausi,bet tu 
bėk, jei tik dar spėji ir džiaukis, kad pasprukai. Jei tie 
vyresnieji tave priima į kompaniją,gerai,pritark jiems , 
bet pats taip nedaryk. Jei jie šneka- tegu ir daro, nėra 
durnių.

Ak, ta brangi, nekalta ir tokių stebuklingų paveikslų 
pilna vaikystė. Kokie mes laimingi tada buvome ir netu
rėdami tų stebuklingų televizijų ir visokių dviratukų. . . . 
Ką vaikai dabar žino? - Nieko, absoliučiai nieko, tik kau
bojus ir muštynes, ir dar kad mergos su bernais bučiuo - 
jasi. Tą kiekvienas durnius gali padaryti. Puikūs, senie
ji laikai. . .

Amžius ligi penkių-šešių metų labai nuotykingas, žin
geidus, bet kartu ir negarbingas. Nori ar nenori- reikia 
iš vieno gabalo kelnes ir bliuskutę, su taip vadinamu su
segimu užpakalyje dėvėti dėl visokių čia neišvardinamų 
ręikalų. Jau vien tas sako, kad tu "snarglius", kaip pri - 
imta šaukti vyresniųjų. Tas vaiko amžius toks, kad nieko 
nereikia dirbti, bet už tai turi visų klausyti, pienburnio 
vardą nešioti ir ,kaip jau minėjau, tos nelaimingos kel - 
nės. Tame amžiuje viskas labai įdomu, ir kai įsijungi į 
kokį labai sudėtingą darbą, nėra laiko saviems reikalams, 
kitaip sakant, juos nustumi vis toliau, ir kai galų gale rei- 

'kalas prispirta nebe juokais, kartais nebebūna ir laiko , 
reiškia, pervėlai. ir še tau boba,devintinės- pilna, kur 
nereikia.

Neprisipažinsiu, kad man taip buvo, bet gi nepaslap- 
tis.kad ;aip būna. Visi to amžiaus už tai turi nukentėti , 
kaltas ar nekaltas. Bobutė aiškiai pasakė: "Nieko nepada
rysi, vaikeli, čia jau nerašytas zokonas, taip buvo, taip ir 
bus", - paploja per užpakaliuką ir liepia bėgti toliau žais
ti, kelnes pamiršti. O, koks jau didelis būna džiaugsmas, 
kai vieną kartą tau, kaip vyrui, mama pasakys: "Tai ką, 
Pranukėli, jau daugiau metai kaip užpakaliukas švarus, 
manau laikas tave aprengti piemenėlio kelnėmis." Ne
matytas džiaugsmas*. Kelnės kaip visų, su iš drobės pa - 
siūtomis petnešomis, tik per prieki susegamos. Visai

C F MB LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tek: 669—8834

Washington’o ir Maskvos dialogas
GAUSUS DERLIUS

-Ar teisybė, kad Rusijoje nuimamas derlius 4 kar
tus per metus?

- Taip. Vienas gaunamas Rusijoje, kitas- iš Vengri
jos, trečias iš Kanados ir ketvirtas iš JAV-bių.

KAIP PAGERINTI TAPYBA
Gerai įkaušęs žmogėnas pakliuvo j meno galeriją, ku

rioje vyko abstraktaus stiliaus paveikslų paroda. Prisi - 
merkęs ir nusvyravęs nuo vieno paveikslo prie kito, ste
bėjęs taškinius, rutulius ir spalvų kleckus, atsiduso ir 
pasiskundė šalia stovinčiam paveikslų autoriui, kad nieko 
nesupratęs.

- Matote, aš tapau tai,kas yra mi.no vid.ije ,-paaiš
kino dailininkas.

- Ei, tai pabandyk alka-seltzer ’. - patarė nuoširdžia* 
žmogėnas.

Taip ant suoliuko besvajojant, matai parke berniukas 
gal trijų metukų, stumiasi su triračiu, o prie jo motina ki
tą vežimėlį vežasi,kuriame gali sutilpti ir berniukas, ir 
jo dviratukas. Didelė pažanga; gi tais mano jaunystės lai
kais tokių stebuklų ne tik kad nebuvo, bet ir sapnuose nie
kas nėra to regėjęs.

Prisimenu, buvau jau kaimo pradžios mokykloje, tre- 
čiame skyriuje, kai atėjęs vienas labai kalbus žmogus, va
dinamas šiaučiumi, man išmieravo koją ir vėliau, gal už 
poros savaičių,atnešė pasiūtus batukus. Tokie gražūs, su 
plonų virvelių, juodai dažytų užraizgais, blizga juodi, kaip 
ir visų kitų vyrų. Tėvas, pamieravęs .nusprendė: "Dido
ki, ale ilgai užteks, nes vaikai greit išauga. Reikės juos 
pranešioti kai eisi prie pirmos komunijos, kuri jau neto - 
Ii. Žiūrėk, nesupurvink ir tik prie špitolės juos apsiauk, 
taip ir einant namo ten nusimauk, ba kitaip tuoj išbrisi" .

Iš tikrųjų, kas su jais ir būtų ėjęs keturis kilomet - 
rus. Tokie sunkūs ir 'taip sakoma, nenaravi. Geriausia 
būna basiems. Tai bent ėjimas’. Akmenų basas nepaspar- 
dysi, bet ir kam to reikia, gali ir ranka akmenį taip pa
sukti, kad jis pasiekęs žemę svimbs.kaip pašėlęs. Jautą 
meną gerai mokėjau, net dideli piemenys pavydėdavo.

O dabar, Dievulėliau, vaiko dar tik laukiasi, o 
pripirkę kelias poras batukų, snargliui, kuris visai 
vaikščioti nemoka. Kur tu tą matei? Visai kitas pasaulis, 
ir gana. Gal tai ir nereikėtų minėti,bet pagalvojus .labai 
keistas suderinimas randasi. Negi melas,tikra teisybė.

Prie gretimo suoliuko, jau apšviesto saulės ir spėju - 
šio nutirpdyti šalną, garsiai kalbėdami priėjo du pusam - 
žiai vyrai. Yuojau pirmasis iš kišenės išsitraukė butelį 
kažkokio gėrimo ir užsikąsdami sausainiais, būdami la - 
bai geroje nuotaikoje, jį tuštino. Gal jų žmonos negeros, 
o gal čia jų namai. Ką gali žinoti? Visko pasitaiko. Nors 
rudeninę nuotaiką jie man kiek sumaišė, bet vistiek min
ties nuo namų - vaikystės dienų - nenutraukė. Prisiminiau 
vieną neišdildomą vaizdą iš po pirmųjų mūsų valstybės at
kūrimo dienų. / bus daugiau /

jau 
dar

1983 metu
EKSKURSIJOS 
I LIETUVĄ

GEGUŽĖS 26, LIEPOS 14 ir RUGSĖJO 8 

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU :
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

TAIPGI MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS !

Į KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIKS 239—

Kreiptis*. ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W IY7

30 METŲ PATYRIMAS KELIONIŲ, PATARNAVIME !
TEL: (514) 844-5644

5 psi.
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: *
8 % ui 90 dienu term indė). E 
8 % % už 6 ;nėn. term, indėlius Z 
8 ‘/2% už 1 metu term, indėlius £
8 % % už 2 metų term, indėlius j» 
9%% už 3 metu term indėlius S 
11 % už pensijų plana
9 % už namų planat
7 Vi % už specialia taup. s—tą £ 

7% už taupymo s-tas S
6 % už čekių s—tas (depj

skolinkis

PARAMA
IMA: 

už asm paskolas nuo . 14 % 
už nekilnojamo turto paskol. 

(mortqaqes) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų....... ......... 11%%
2 metų 12/?%
3 metų .....m...... 13 % 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metu.. 11 '/z % 
(variable rate)

AKTYVAI VIRS 33 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmenihės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolosdLine of credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONŲ

KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:

= 90 dienų term, indėlius... 8% 
H 180—185 d. term, i nd......  8 % %

Pirmadieniais 10-3 = Term, i nd. 1 metų............8/z %
Antradieniais 10-3 = Term, i nd. 2 metų..... ....8%%
Trečiadieniais uždaryta = Pensijų s-ta................... 11%
Ketvirtadieniais 10-8 E $pec< tįup# sLfa............. 7'/z %
Penktadieniais 10-8 | Taupomųjų s-taj............ 7%
Šeštadieniais 9 — 1 E Depozitų-Čekių s— tą... 6 %
Sekmadieniais 9:30—1 = DUODA PASKOLAS:

E Asmenines nuo............14'/z%
Mortgičius nuo .ll/z% —13 %

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki. 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par— 
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio užjšraŠytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSU TIKSLAS —

NE PELNAS. BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS •* •

toronto
GIRIA MUSŲ KREPŠININKĄ

Kovo 20 d. .Kanados radi
jo stotis CBC savo rytinėje , 
sekmadieninėje trijų valan
dų programoje "Sunday Ma
gazine", plačiai paminėjo 
krepšinio žaidėją kanadietj 
Leo Rautinš, kaip šių metų 
krepšinio žvaigždę, kuri jau 
nusavino JAV krepšinio ko - 
jna nda.

Minimą sekmad’enį Leo 
žaidė Ohio valstijoje. Jį pa -

Jo motina paaiškino iš kur 
kilo mintis pasukti 1 JAV. 
Leogaudavęs tiek daug laiš
kų po gastrolių JAV/net iš 
milijonierių Rockfeller’ių/, 
aukštinančių jo talentą, kad 
vietoje pašto dėžės prie na
mų ji padėdavo didelę pinti
nę.

P. S. Lietuviai didžiuojasi 
išgirdę, kad jis sporto 
žvaigždė, ir kad vadina save 
lietuviu, nors pavardė ne
skamba lietuviškai.

Gunda Adomaitienė
VASARĄ BAIGS PENSININKUgarsindama, stotis paskyrė 

apie penketą minučių laiko NAMU STATYBA 
Įterpiant ir pasikalbėjimą su 
juo bei jo motina. Paminėjo, 
kad tėvai taip pat buvę spor
tininkai.- Nepamiršta pami - 
nėti, kad jis lietuvių kilmės 
kanadietis,pradėjęs šią kar
jerą Toronto lietuvių bažny
čios salėje/Prisikėlimo pa
rapijoje G. A./. Jau būda
mas 16 metų, vadovavo Ka
nadoje krepšinio žaidėjų gru
pei. Kanada jo talento ne
pripažino, tinkamai neįver
tino, bet kai gastroliavo JAV 
ten buvo pripažintas, kaip 
turintis "star"' - žvaigždės 
davinius ir jam pasiūlyta ge
ra mokykla tęsti mokslui ir 
tobulintis sporte.

Kas nori turėti patogų gy - 
venimą Toronto Lietuvių 
Pensininkų Name prašomi 
pasiskubinti išsinuomuoti.

Užbaigus statybą, atsiras 
daug pareigų viduje namo, 
tam reikalui jau jieškomas 
prižiūrėtojas - /superinten
dent/. Prityręs tame darbe 
lietuvis, ar bent gerai nusi - 
manantis tokioje srityje, ga - 
lės gauti gerą darbą ir kartu 
butą ten pat.

Tuo reikalu prašoma 
skambinti tel:242-4543, arba 
rašyti - Lithuanian Hall , 
1573 Bloor W. .Toronto,Ont . 
M6P 1A6 c/o Lietuvių Pen - 
sininkų Klubui-H. Adamoniui.

6 psL

mane atstovauti '’Nepriklausomos Lietuvos” spaudos bendrovės

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK Į LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENĮ 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.v.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

Toronto Pensininku Namų statybos vaizdas is kiemo pusės

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ NAMO STATYBA 

VYKSTA PILNU TEMPU

/ tęsinys/
štai patiekiamos visos smul-koną (talpinant) apie 250 as

Kios žiluos, Toronto Lietuvių 
Pensininkų Namams: adresas 
nepainus, nes Bloor W. — 
Keel gatvių kampas, kur ir 
požeminė stotis, taip pat Lie- 
tuvių Namai, gerai žinomas 
ir iki Pensininkų Namų tik 5 
minučių kelio pėsčiomis. Par
kas — čia pat, ir bendrai lie - 
tuvių apgyventa apylinkė.

Pastatas susideda iš 9 aukš
tų, įrengtų 115 butų: 100 butų 
vieno miegamo (beveik 500 lev 
pėdų), kaina — $500. 00 mėne
siui; 7 butai dviejų miegamų, 
su dviem prausyklom (apie 
860 kv. pėdų) — $600. 00. 8 
butai vieno kambario (vien
gungiams) su vonios kamba
riu ir pritaikyta patogiam gy
venimui — $400. 00 (apie 400 
kv. pėdų ploto). Kiekvienas 
butas turės gretimai sandė- 
iiuką. Visi butai (įskaitant ir 
viengungių) turės savo viri
mo plytas, šaldytuvus, atski
rus vonios kambarius, rūbų 
ir virtuvės spintas (sienose 
įrengtas), balkonus, televizi
jai — TV cable; apšildymas , 
virimas, ir apšvietimas — 
elektrinis ir viskas įskai
tomas | nuomą. Yra du 
elevatoriai ( ir atsarginiai 
laiptai). Tik telefoną-- 
reikės patiems apsimokėti.

Ypa bendros patalpos: bib
lioteka— skaitykla, adminis
tracijai patalpa, namo prižiū
rėtojui (superintendent) atski
ras butas I-me aukšte. Salė, 
su pakeičiamomis sienomis 
(sportui, susirinkimams, mi
nėjimams) apie 300 žmonių 
su stikline siena į dideli bal-

menų). Jis planuojamas pa
puošti medeliais ir gėlynais , 
tiks vasaros susiėjimams po 
atviru dangum. Greta salės — 
prausyklos ir virtuvė bei rū
binė. Mažesnė salė — rūsyje 
(apie 250 vietų) su virtuve ir 
prausyklom. Posėdžių kamba
rys su durimis i salę. Mankš
tos (gimnastikos) kambarys 
su nemaža vonia (wizle pool") 
talpins apie 10 žmonių, atski
ros pirtys (saunos) ir prau - 
syklos. Atsiras — bendras 
televizijos kambarys, rank
darbiams kambarys —mezgi
mui, siuvinėjimams ar me
džio menininkams ir 1.1.

Rūsyje — bendra skalbykla 
su džiovintuvais. Visi butai 
apšildomi elektra. Ventileci- 
ja tik salėse ir virtuvėse. 
Viskas paruošta tam ir butuo
se, kas norės, galės išsinešti. 
Automobiliams aikštė — 16 
vietų Lauke — rytų pusėje , 
sodelis su medžiais ir gėly
nais (ir taip pat priekyje) per 
jį — takas | požemini trauki
ni (subway) tik pora minučių 
pėsčiomis.' r- -

Apatinlame aukšte numaty
ta išnuomuoti patalpos ambu
latorijai ir vaistinei. Šios 
patalpos paskelbtos viešai iš
nuomavimui . Jei būtų koks 
sveikatos centras — tai jis 
būtų naudojamas visos apy
linkės gyventojų.

Visos pramogos irsusirin- 1 
kimai pastate vykstantys,bus 
pasiekiami elevatoriais. Tai
gi, atrodo, patogumų netrūks - 
ta. Prie išlaukinių įėjimo du-

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuo
tinis akcininkų -šėrininkų susirinkimas šaukiamas 
1983 m. gegužės 1 d. 1 vai. p p. redakcijos patalpo
se, 7722 George Street, LaSalle, P. Q. H8P IC4.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komi sijos rinkimas
4 Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Valdybos narių pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8 Vaidybos ir revizijos komisijos rinkimai
9. Einamieji reikalai

I 0 Susirinkimo uždarymas.
Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime 
dalyvauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti 
įgaliojimą kitam akcininkui, kuris susirinkime 
dalyvaus. Valdyba

•į GALIOJIMAS

Aš, ............................................................................................................

gyvenantis...........................................................  ..

šiuo Įgaliojo............................................................................................

1983 metų akcininku (šėrininkų ) susirinkime.

Turiu ............ ..... akcijas - serus.

Data.....................................  Parašas:.,-..................   .

Turiu ............   akcijas - serus.

Data.........................................  Parašas:.. ..................   ,

rų, iš abiejų pusių — apšil -ba ir jau pristatė visas rei- 
domos grindys — sniegui su-kalingas anketas sveikatos 
tirpdyti. Toks bendras vaiz-ministerijai patvirtinti leidi — 
das, kaip pensininkų namas mui gauti. Bet dar nėra jokių 
atrodys. Be to, yra ir invali-žinių. Čia norima patikslinti 
dams butai. Dar vienas pato-kad slaugymo namai (jei jie 
gumas — parkas, beveik prie-kada bus), nieko bendra netu- 
šais. ri su Šiuo Statomu pensininkų

Dėl nuomos nepasiturin-namu. Tai būtų visai atskijv- 
tiems — yra galimybė ją su-ras pastatas greta šio. sta- 
mažinti, atsižvelgiant J paja-tomojo. Tas pats statybos 
mas. Jei mėnesio pajamos komitetas mėgina tik gauti 
$600. 00 toks nuomininkas leidimą, nes dabar yra pro- 
mokės tik vieną ketvir - ga, bet daugiau, nieko nepro- 
tadalį nuo $600. 00 sumos jekluojama, kol daugiabutis 
— $150. 00 mėnesiui, (jei jo namas neužbaigtas. Taigi, 
butas vertas $500 00). Gaila, prašome tų dviejų projektų 
kad tokių papiginimų leidžia- nesujungti i vieną.
ma labai mažai šiam pastatui.

Yra kai kam neaiškumų su Nuomuokite butus Toronto 
senelių prieglauda ("nursing pensininkų pastate ! 
home"), apie kurią taip pat Statybos Komiteto
šitas statybos komitetas kai- Informacija.

TORONTO MIESTO 
PAREIGŪNAI

Toronto metropolis turi
6 savivaldybes: Toronto 
miestas /apie 1 mil.gyv./ir 
5 priemiesčiai: North York , 
East York, Scarborough ,
York, Etibicoke.

Metro Toronto jau turi 
virš 2 mil. gyventojų. Jo me
ru yra miesto tarybos ren - 
karnas asmuo, kurią sudaro

st. Catharines
BRITŲ GENEROLAS
APIE SUKILIMU RUSIJOJE

Britų armijos atsargos ge
nerolas Maurice Tugwell š.m 
vasario 17 d. skaitė viešą pa
skaitą St Catharines miesto 
Centrinėje Bibliotekoje. Pa
skaitoje generolas siūlė atsi
sakyti ginklavimosi lenktynia
vimo su so vietais, kaip visai 
nereikalingo, nenaudingo ir 
vietoje to susikoncentruoti į 
ruošimą sukilimo visoje Ru
sijoje.

Šis Britų kontražvalgybos 
ekspertas, savo laiku veikęs 
Malajuose bei Artimuose Ry
tuose, nurodė jog ginklų jau 
tiek daug yra prigaminta, kad 
Rusija gali būti kelis kartus 
sunaikinta (žinoma,atominiais 
ginklais). Vakarai neturėtų 
eikvoti lėšų nė paprastų (con
ventional) ginklų lenktynėms 
nes esą šioje srityje būtų sun
ku pralenkti sovietų kareivių

daugiausia balsų gavę alder- 
manai ir 6savivaldybių bur
mistrai- merai. .

Toronto miesto meras yra 
Art Eggleton, Mis sis saugos- 
Hazel McCallion, kuri Ana
pilio reikaluose yra paslaugi 
ir draugiška; Tony O’Dono - 
hue ir Bill Boytchuk per
rinkti. Su šiais pareigūnais 
lietuviams tenka susidurti 
įvairiuose reikaluose. J.K.

Tony O’Donohue

mases jei, pav. karo metu, 
Kinija laikytųsi neutraliai.

Generolo Tugwell manymu, 
geriausia sovietus pulti dve
jais būdais: 1) pradėti tokio 
masto anti sovietinę propa
gandą, kokią naudoja sovie - 
tai visame pasaulyje, 2) pra
dėti organizuoti planingą so
vietams pasipriešinimą jųpa- 
vergtuose kraštuose.

Šiuo metu generolas M. 
Tugwell yra New Brunswick 
universiteto specialių studijų 
direktorius. St. Catharines 
dienrašti s "The Standard"pla- 
čiai aprašė Šią paskaitą vasa
rio 18 laidoje, patalpindamas 
generolo nuotrauką su |rašu 
apačioje :"Insurgence Expert 
Maurice Tugwell". Aprašy
mas baigiamas Tugwell žo
džiais: "Ve should promote 
internal warfare in the Soviet 
Union. . . Ve should be think
ing of carring internal warf
are in their own camp’"(The 
Standard, Friday, February 
18, 1983). S. Šetkus

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS - paruošė Algirdas GUSTAITIS. 
Braižymus atliko Kęstutis STROPUS. L ietuvos miestų 
herbai piešti Telesforo VALIAUS.

Šį Lietuvos žemėlapį išleido 1982 m. pabaigoje Lie
tuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių Istorijos Drau
gija. Žemėlapio kaina $ 1O atsiimant iš leidėjų. Siunčiant- 
brangiau. Žemėlapis nelankstomas. Užsisakyti žemėlapį 
galima pas šaulius- 2417 W. , 43rd St. , Chicago,IL.6Q632 
tel:/312/ 376-0551 arba /312/ 254-8830. Taip pat pas is
torikus 6547 S. Washtenaw Ave. . Chicago, IL 60629,“USA 
tel:/312/ 776-3209.

n D ET C 11 C D INSURANCE &I# H E O fl t it REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo vaiandos: 9 v.r. — 7 v. v. . iektadieniai s 9 v.r. — 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

INSURANC * Namų—Gyvybės 
J * Autame bi Ii ų 
J * Komerciniai 

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

V. Bačenas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P iA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel, 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose — 

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E.
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
depo.ltus (P C. A.)............ 6 %
santaupas.....................7.75 %
kasdienines palūkanas 
už santaupas................... 1 %
'erm. depoz. 1 m........ . 9.50 %
term, depoz. 3 m............ 10 %
reg. pensijų fondo.......... 9U %
M dienų depozitus ......9.25 %

IMAME UŽ:
neklln. turto peak. ......... 11%% 
asmeninės paskolas..... . 14 %

Nemokoma gyvybes ir asm. paskolų drauda 
Nemok anas pilnas Čekių aptarnavimas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais |r ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadieniais 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

Hamilton
PRANAS ROČYS- 
NAUJAS PENSININKAS

Praną Rodį pažinojau iš ne
priklausomos Lietuvos laikų. 
Abudu esame gimę viename 
Laumių kaime, Barstyčių pa
rapijoje. Man tik gimus ir 
tėveliams nusipirkus ūkį Yla
kiųparapijoj užaugau ten, bet 
netoli nuo Laumių kaimo. Tė
vui mirus Pranas 'Ročys jau
nas padėjo savo motinai ūkį 
vesti. Žemės ūkio mokyklą 
lankydamas, gavo naudingu 
žinių kaip pelningiau tvarkyti 
ūkį. Tai panaudojo praktiškai 
ir kas metai ūkis darėsi pro- 
duktingesnis. Jaunuolis ūki - 
ninkaitis nevengė ir sunkių 
darbų, žiūrėjo į ateitį, prisi - 
laikydamas taupumo. Gyven
damas pavyzdingai, savo ma
lonumui buvo nusipirkęs mo
tociklą ir tik vienas iŠ jaunų
jų ūkininkaičių toje apylinkė
je jį turėjo. •

Sovietams okupavus Lietu
vą, Pranas vieną turgaus die
ną Ylakiuose privažiavo su 
motociklu prie kooperatyvo ir 
prašė degalų. Degalais aprū- 
rūpinau aš. Bepilant benziną 
į motociklą, Šaligatviu ėjo 
Prano pažįstamas, kuris pa
sisveikino rankos pakėlimu • 
Taip pat, tuo metu iš paskos 
ėjo ir komunistas
šininkas Markauskis-Birge- 
lis, bet dar neuniformoje ir 
tik vietiniams žinomas kaipo 
NKVD-tas. Tad jis prisika
bino prie Prano, kaltindamas 
už pasisveikinimą hitleriškai. 
Pranas Ročys taip pat griež
tai atkirto jam, kad kaltini
mas yra be pagrindo. Mar
kaus kis- Birgelis buvo gir
tuokli s, mušeika ir vietiniams 
žinomas savo žiaurumu. Kaip 
tik tolu e, sovietams okupa
vus Lietuvą, ir buvo paskirti 
visagaliais raudonais"cariu-

kais", kurie turėjo teisę bet 
kada lietuvį be pagrindo, be 
teismo areštuoti ir net su
šaudyti. Aprūpinęs degalais, 
Praną Ročį paprašiau tuojau 
eiti į kooperatyvą užsimokė
ti. Ir tokiu būdu galėjau atpar 
laiduoti Praną nuo NKVD-to 
užsipuolimo, kuris galėjo 
baigtis areštu. Tyliai Pranui 
pranešiau su kuo vedė ginčą 
ir patariau tuojau pasišalinti 
iš miesto. . .

Tolimesnė pažintis su Pra
nu jau Kanadoje. 1949 metais 
rudenį, su grupe lietuvių nu
vykome į Timinsą miško dar
bams. Užėjus su draugais į 
valgyklą Timinso mieste, ra
dau ten bešeimininkaujant 
Stasę Batakytę-Ročienę, sa 
kuria buvome pažįstami iš 
Lietuvos. Ji pasisakė, kaip 
pabėgo iš Lietuvos irkaippa- 
teko į Kanadą ir kad esanti 
susituokusi su Pranu Ročių. 
Jis dirbąs Timinse aukso ka
syklose. Davė adresą, ir tu
rėjau progos aplankyti senus 
pažįstamus draugus Kanado
je. Buvo didelis džiaugsmas 
pirmą kartą ir pirmą artimą 
kaimyną sutikti Kanadoje. 
Taip ir vėl tęsėsi mūsų pa
žintis Kanadoje. Tą pažintį 
palaikome ir dabar.

Pr. Ročys susitaupęs pini
gų, pasitraukė iš sunkaus ir 
pavojingo darbo, atvyko į Ra

gavo dar
geresnį ir pelningesnį darbą 
Defesco geležies apdirbimo 
monėje. Susitaupęs daugiau 
lėšų, Hamiltone nusipirko na
mą. Turėdamas nuosavą pa
stogę tik tada pradėjo rūpin
tis šeimos prieaugliu. Susi
laukė dukros ir sūnaūs. Abu 
vaikus išauklėjo pavyzdingai. 
Duktė Rita ir sūnus Stasys abu 
yra baigę universitetus ir bū
dami gabūs moksle, abu turi 
su gerais atlyginimais atsa
kingus darbus.

Tėvai myli vaikus, vaikai

NKVD vir-'% miltono miestą ir

VASARIO 16 DIENOS PROGA AUKOJO TAUTOS FONDUI
VASARIO 16 d. proga aukojo Tautos Fondui; Hamilto

no SLA 72 Kuopos Valdyba- 1OO dol. , J. E. B. - 1OO dol. ; 
Tėvai Pranciškonai per kun. Juvenalį Liaubą - 30 dol. ;pcr 
25 dol. - Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubo Valdyba,A. 
D. Jankūnai, R. Bulovas; 20 dol. - Hamiltono Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos Valdyba; 18 dol. -V. Beniušis;lO 
dol. - Z.Gasiūnas.

Visiems aukotojams Tautos Fondo Atstovybė Hamilto- 
tonę nuoširdžiai dėkoja.

$ 1.50 kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

tėvus. Visi tėvai myli savo 
vaikus ir kartais save nu- 
skriausdami aukojasi vaikų 
labui: leidžia į mokslą, kad 
nereikėtų dirbti sunkių darbų 
kaip tėvams reikėjo dirbti 
atvykus į naują kraštą. Pasi
taiko ir taip, kad tėvai viską 
atidavė, kad tik galėtų savo 
vaikus išleisti į mokslą. O 
kai išmokslinti vaikai išvyks
ta iŠ namų į tolimesnius mie
stus, nebeįvertina tėvų ir jų 
malonumas pasidaro praban
giai gyventi su savo amžiaus 
draugais, o tėvai tampa ne
gerbtini.

Pranas ir Stasė Ročiai tuo 
atžvilgiu yra laimingi. Kųip 
jie mylėjo savo vaikus kol už
augino ir išmokslino, taip 
dabar vaikai myli savo tėvus. 
Pranui Ročiui išėjus į pensi
ją jo vaikai — duktė Rita ir 
sūnus Stasys suruošė šaunų 
ta proga pagerbimo balių sa
vo mylimam tėveliui. Taip 
pat nupirko ir brangią dova
ną — modernų plokštelių gro
jimo aparatą. Balius įvyko 
š. m . ko vo 12 d. Prano ir Sta
sės Ročių gražiame erdvia
me name. Vaikai užsaicė pas 
patyrusią šeimininkę St. Pet- 
kevičienę svečiams paga
minti maistą, kurio buvo pa
gaminta įvairaus ir gardžiai. 
Pr. Ročio vaikai kviesdami 
svečius prašė, kad nieko ne- 
sineštų eidami į jų tėvelio

montreal
LITO ATEITIES PLANU, MIGLAS 

BESKLAIDANT
D.N.Baltrukonis

Š.m. kovo 19 d. Aušros Var
tų šventovės salėj įvyko meti
nis Lito narių susirinkimas. 
Dalyvavo 200 registruotų na
rių ir 12 svečių.

Susi rinkimą atidarė -ilga
metis valdybos p-kas inž. 
Algis Kličius. Sekant dieno
tvarkę buvo paskirti .balsų, 
skaičiuotojai, pirmininko, ve
dėjo ir kredito komisijos prar 
nešimai bei praeitų metų pro
tokolo skaitymas ir priėmi
mas, 1982 m. apyskaitos—ba
lanso skaitymas ir revizijos 
komisijos pranešimas.

Sekė svarbiausieji punktai 
— būtent: 4 valdybos narių, 
kurių 3 metų kadencijos bai
gėsi rinkimai, diskusijos, 
1983 metų sąmatos priėmi
mas ir klausimai bei suma
nymai .

Į vaidybą, pasitraukus P. 
Adamoniui ir G. Vazalinskui, 
aklamacijos būdu išrinkti — 
adv. V. Rudinskas ir inž. H. 
Dauderis. Pastarasis buvo 
išrinktas "in absentia", nes 
dėl tūlų priežasčių negalėjo 
susirinkime dalyvauti.

Revizijos komisijos kaden
ciją užbaigus veikliamMont- 
realio visuomenės veikėjui — 
veteranui Juozui Šiaučiuliui , 
išrinktas stiprus varžovas 
B. Staškevičius. Kredito ko
misijoj taipgi savo kadenci
ją užbaigęs V. Pieeaitis leng
vai laimėjo prieš kandidatą 
A. Kudžmą, likdamas savo 
pareigose kitiems 3metams-

Paskutiniu susirinkimo ei-

Hour

wervice
SKAMBINKIT: 365*71461

, _______ NETTOYEURS CLEANERS
365-7146 NIVA SMUKU

i 365*1143

786-2667

1983. IV.7

pagerbimą. Bet hamiltoniš- . 
kiai atvyko su visų dalyvių 
nupirkta bendra dovana — 
auksiniu kišeniniu laikrodžiu 
su retežiu. Dalyviai iš kitų 
miestų įteikė individualias 
dovanas.

Šį Prano Ročiaus pagerbi
mo balių sumaniai pravedė 
Kazys Mileris. Pradėdamas ; 
oficialią baliaus ceremoniją, 
apibūdino laimingą pensinin
ko gyvenimą, prilygindamas 
prie pradžios 3-čios jaunys
tės. Kaipo artimą Prano Ro
čio kaimyną K. Mileris pa
kvietė tarti sveikinimo žodį 
ir mane. Prano duktė Rita 
išreiškė padėką visiems sve
čiams už gausų dalyvavimą 
jos tėvelio pagerbime. Sve
čiai sudainavo Pranui Ilgiau
sių Metų.

Pranas Ročys visiems at- 
Vykusiems svečiams už do
vanas ir sveikinimo kalbas 
išreiškė padėką , o vaikams 
už suruošimą baliaus. Sve
čių nuotaika buvo gera, visi 
linksmi. Dar geresnė nuotai
ka pasidarė, kai pradėjo 
skambėti lietuviškos dainos, Vietoj Šių turėtų "palocių1 
o gerais balsais svečių buvo 
daug, ir visa eilė jų dalyva- 
sių ir tebedalyvaujančių pa
rapijos chore.

Linkiu mielam kaimynui 
Pranui laimingai leisti pen
sininko gyvenimo laiką.

JĮ.Šarapnickas

Mirus Mylimai Motinai

a Ta
MAGDALENAI DANILIAUSKIENEI,

jos sūnų Kuopos šauli inŽ. J. DANĮ ir 

artimuosius broliškai užjaučiame —

L.K. MINDAUGO S.kp. VALDYBA

/Už praeitame "NL" nr. įvykusią užuojautoje klaidą atsi
prašome ir ją pataisome. Red./.

PADĖKA

Mirus mano vyrui a.a. Juliui ANIOLAUSKUI, 
visiems, iŠreiškusiems man užuojauta^ raštu, žodžiu, 
atvykusiems Į šermenis Laidotuvių Namuose, daly
vavusiems pamaldose reiškiu nuoširdžia padėka.

Ypatingai dėkoju AV parapijos kunigams: St. 
KULBIUI ir J. ARANAUSKUI už gedulingų mišių 
laikymo, suteikiant paskutini patarnavimą; Sese
lėms PALMYRAI ir JUDITAI už dalyvavimo šerme
nyse, pamaldose, ir rožinio maldas —

KLARA ANIOLAUSKIENĖ

triniu. Choro moterys neteks 
savo kavinės — "saliono", o 
maestro Aleksandras — mo
komojo pianino kambarėlio.<

gos punktu (diskusijos, balan
so priėmimas, klausimai ir 
sumanymai), vykstant gyvam 
dialogui, išryškėjo keletą toli 
siekiančių planų, kurie bus 
labai lemtingi netik paties 
"Lito"tolimesniam augimui , 
bet ir atrodo, neigiamai atsi
lieps šiose patalpose prisi - 
glaudusiam mūsų A.V.Para— 
pi jos chorui.

Visų pirma, su apgailesta
vimu tenka pabrėžti, kad "Li
to" patalpų išplėtimo projek
tas nebuvo iš anksto suinte — 
ręsųotai visuomenei tinkamai 
patiektas, nei išsamiai ap
svarstytas, nei apgalvotas. 
Net ir šiam metiniam susi
rinkimui nebuvo prideramai 
pristatytas - periodikoje skel
biamas. O ir patys cirkulia
rai — prospektai daugumą na
rių pasiekė tik pora dienų 
prieš patį įvykį. Nenuostabu, 
kad į valdybą tik pora kandi
datų teatsirado, nes kiti tik
riausiai nieko apie tai neži
nojo. . .

Kaslink pačių patalpų pri
taikymo "Lito" kaipo finansi
nės institucijos būstinei-iš
kyla keletą rimtų abejonių. 
Visų pirma — pats dabarti
nis kambarių išdėstymas yra 
sunkiai pritaikytinas "Lito" 
funkcionaliniam naudojimui. 
— Katilinė, kur randasi, vie - 
nintelė choro vyrų užeiga ir
j ų paskutinė "tvi r to vė "(innga 
sanctum) kurio jie, atrodo , 
be kieto mūšio taipjau leng
vai neužleis; — būtų pagrin
diniai perdirbta. Tai reiš
kia, kad bus išmesta dar la
bai geram stovy esanti lydin
to špižo šiluminė krosnis, vi
siškai panaikintas centrinis 
šildymas, jį pakeičiant elek-

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka saliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo dengimui ‘ar tai symui skambinkite: 364-1470

Akyvaizdoje galimybės be
reikalingo antagonizmo, trin
ties, apatijos ir net visiško 
A. V. parapijos choro sunyki- 
mcūšvietinant jį iš taip jo pa
mėgtų minimalių patalpų, o 
"Litui"išleidžiant tokias su
mas pinigųir pasiliekant abe
jotino prestižo ir menko funk
cionalumo erdvėse, — AR 
NEVERTĖTŲ DAR VISIEMS 
— "LITp"VALDYBAI, PA
RAPIJAI IR VISIEMS"LITO" 
NARIAMS, DAR KARTĄ GE
RAI PERGVILDENTI SAVŲ 
NAMŲ STATYBOS ALTER
NATYVĄ?. . .

Dabar, kai kapitalo kaina 
nusėdo jau iki 11%, tai darbo 
jėga ir medžiagos yra pigiau
sios, tai statybos realizavi - 
mas gal ir nebūtų jau toks 
baisus. Naujasis "Lito" pa
statas turėtų būti suplanuo - 
tas netik savo moderniškoms 
bankinėms funkcijoms, bet 
dargi galėtų priglausti kaipo 
nuomininkus ir kitas lietu - 
viškas įstaigas bei organizar 
cijas. Čia būtų ir kitokių ko - 
mercinių galimybių. Žodžiu 
šis statinys lyg užbaigtų ir 
apvainikuotų lietuviškojo

chorui yra siūloma (ruošia
mas) šalia salės esantis baro 
kambarėlis, dabar atliekan
tis įvairių "atsigaivinimų " 
pakrovimo ir jų sandėlio fun
kcijas. Į šią alternatyvą dau
gelis choristų jau dabar labai 
neigiamai atsiliepė. . .

Kalbant apie šių perdirbi
mų išlaidas, valdybos many
mu jų būtų apie $70 000. Ne
žinia, ar tai įskaityta ir kle
bonijos naujasis šildymo įve
dimas. Užklausus kaip ilgai 
"Litas" galvoja šiose patal
pose būti, — atsakymas buvo 
-- apie 10 metų. . .

— Ar tai reiškia, kad jau 
tiek metų svajota ir kalbėta 
"Lito" savų namų statybos 
idėja bus galutinai numarin
ta?

— Ar visa tai reikštų, jog 
dar velionio Pr. Rudi n s ko pa
stangomis įsigytas čia pat 
puikioj vietoj esantis žemės 
sklypas taip ir toliau paliks 
pūdymauti, kai "Litas" išme
tęs gal šimtą su viršum tūKs- centro Montrealy kompleksą, 
tančių dolerių ir toliau pasi - 
liks klebonijos požemiuose ? 
Vargu ar tai reikštų pragmar 
tiškumą bei progresą, juoba, 
išleidus dar gerą sumą kom
piuterizacijai ?

O susisiekimo atžvilgiu vie
ta tiesiog ideali: ir Metro sto
tis čia pat, ir miestą rišan
čių greitkelių sistema visai 
netoli. /bus daugiau/

VERDUN SHELL
5460 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto Iki II vol,vok

• VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
• PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
4 PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

lL lėtučiams speciali nuolaida> 
(Atidaryta Šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

EmHaiiij Out czAĄfg. cfttg

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $ 500.- IKI. $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 845-2912 embassy fur

FUNERAL HOME

U J.F.Wilson & Sons Ine. i 
^123 Maple Blvd. 5784 Verdun Avi 
r Chateauguy , Verdun ,Que.

Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

7 psi.
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PARENGIMŲ KALENDORIUS 
BALANDŽIO 16-17 d. d. ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJOS 75 
m. SUKAKTUVĖS. 
-AKTAS-KONCERTAS, ba_ 
landžia 16 d. , 4 vai, p. p. 
Marguerite de la Jemmerais 
Gimnazijos Salėje, 555ft 
SHERBROOKE St. EAST, prie 
1'Assomption Metro.
-BALIUS 7 vai, v. , Šv.KAZI- 
MIE RO PA RA PI JOS SALĖJE. 
- IŠKILMINGOS PAMALDOS 
balandžio 17 d. , 12 vai. , Šv . 
Kazimiero Parapijos baž - 
nyčioje.

BĄl_4bTP^LQ_2A£L »"AUŠROS* 
ŠFmTMŪCIO MINĖJIMAS,AV 
Parapijos Salėje, po II vai 
pamaldų. Paskaitininkas- 
dr-Henrikas Nagys. Rengia 
KLK Moterų D-jos Montrea- 
lio Skyrius.
BALANDŽIO 3Q,d. , 7 v. v. 
"NL" TRADICINIS SPAUDOS 
BALIUS, A V Parapijos Sa
lėje.
GĘ GU Ž Ė S 1 cL_-VIS UO TINA b 
"NL"’§ERININKU. SUSIRIN - 
KIMAS Redakcijos patalpose.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIU PARAPIJOS MONTREALYJE

7 5 METŲ JUBILIEJUS
1983 metų balandžio mėn. 16—17 dienomis

16 d. 4 vai. - p.p. 
SALĖJE

AKTAS-KONCERTAS - balandžio mėn.
MARGUERITE DE LA JEMMERAIS GIMNAZIJOS 

5555 Sherbrooke St. East, ■ Montreal, ■ Que., 
Kampas L’Assomption Blvd., prie L’Assomption 

( Yra vieta automobiliams pastatyti )
Toronto Vyrų Choras ’’ARAS” 
Šv. Kazimiero Parapijos Choras 
Aušros Vartų. Parapijos Choras 
Mergaičių choras ’’PAVASARIS

PROGRAMOJE:
Solistė Gina ČAPKAUSKIENĖ
Solistas A. KEBLYS

Muzikai ir dirigentai : V. VERIKAITIS, M. MILOX
A. STANKEVIČIUS, J. GOVĖDAS

Metro

ĮĖJIMO AUKA: Suaugusiems $7.00, Moksleiviams $4.00*

BALIUS ~ BALANDŽIO MĖN. 16 d. , 7 vai. vakaro
Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

Gros 10 asmenų” LACHMAN ” orkestras. Šilta vakarienė, baras 
BILIETAI : Suaugusiems $12.00,' Moksleiviams $6.00

IŠKILMINGOS PAMALDOS - balandžio mėn. 17d. ,12 valandų 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

J.E. Ark. Paul GREGOIRE
J. E. Vysk. Vincentui BRIZGIUI

dalyvaujant

PRAŠOME

Bilietai

VISUS LIETUVIUS GAUSIAI DALYVAUTI

yra platinami iš anksto. Prašome būti laiku. ,
RENGĖJAI

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS

SPAUDOS BALIUS
balandžio 30 d šeštadienĮ, 7 v.v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 De SEVE St. Montreal, P. Q.

PROGRAMOJE : Montreal io Vyrų Oktetas

Dir. ir akomponuoja : M—me M. ROCH

ĮĖJIMAS $ 10.00
JAUNIMUI : $ 6.00

ŠOKI AMS GROJA :
J. RIMEIKIO orkestras

VISI MALONIAI KVIEČIAMI

VALSO

• Šilta

IR DISKO ŠOKIU. PREMIJAVIMAS

v ak ar i erti • Bara* • Loterija 
u r ■

"NL" SPAUDOS BENDROVĖ

OR. J. MALI SKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

144 0 st. Cath arine W. 
Suite SOO, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-823 S 
Namu.: 4 88 — 852 8

DR. A.0 JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ * 

1410 G u y St.
Suite 11 — 12 Montreal 1’. Q.
Tel: 932-6662

Namu,: 73 1-96 8 I

NORĖDAMI PATENKINTI
DIDĖJANČIOS KLIJENTŪROS REIKALAVIMUS

PRIE ATSTOVAUJAMŲ DRAUDIMO BENDROVIŲ 

DAR PRIDĖJOME

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ INDEPENDENT INSURANCE MANAGERS

i 10p.m. 
9:30 p. m.

9 : 30 p • m.

•n Iki 
iki ' 

m. iki 
PRI STATYM AS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Q. 
TEL: 366—9742 ir 365-0505

DRAUDIMO BENDROVIŲ GRUPĘ:
iekmodienioit : nuo 10 a. 
GREITAS . NEKAINUOJANTIS CANADIAN PROVINCIAL INSURANCE CO. 

CORNHILL INSURANCE CO. OF CANADA

Dr. A. S- POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

PRAŠOME TEIRAUTIS MŪSŲ SĄLYGŲ IR KAINŲ.

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Adamonis Insurance Agency Ine.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel. : 722-3545

8 psl.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

•Aprašytoji praeitame "NL" 
numeryje netikėta vagystė 
buvo įvykusi Šv.Kazimiero

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M Eng., L.L.B., B.C.L.

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366—6245

notaras

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, Ule Perrot, P.Q. H7V 5V6 
Res. TEL.: 453-9142

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal)

* * 1982
INCOME 7AX PILDYMAS

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ
1918 -1939 IŠPARDAVIMAS

LEONAS MARKAUSKAS 
7085 MARQUETTE H2E 2C6

parapijoje.
Kaip liūdna, kad nepakan - 

karnai auklėjamas pagarbos 
jausmas kitų žmonių jaus - 
mams ar nuosavybėms. . ..

DĖMESIO -
Dėl techniškų priežasčių 

"NVSpaudos B-vės visuoti
nas akcininkų susirinkimas 
įvyks NE A V parapijos salė
je, bet "NL" REDAKCIJOS 
PATALPOSE /žiūr. sk^lb .

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120NzmV 376 -378 1

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.ę., LB.

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ji_r_9__v tilsJ .

____wilrr mircj iiBi ruTim—m—nilT) .. .... . .......... .
FRANS QUEBEC SIDINGS ITD

ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que.. H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIUI

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI

• UŽEIKITE) ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE !

montreol west

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Menager'iu Leo GUWECKAS

muu montreal watt automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489*5391

8
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