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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

KAS TOLIAU???
Irano buvęs Užsienio Rei

kalų Ministeris, dabar įta
kingas parlamentaras Ibra
him Yatzki šiomis dienomis 
paskelbė pasikalbėjimą, ku
ris vyko Teheran’e. Jo nuo
mone, naujasis Irano parla - 
mentas balsuos, kad bent ke
li iš 53 amerikonų įkaitų bū
tų patraukti teisman kaip 
šnipai. "Jų neteisimas”, sa
kė jis", būtų vienas didesnių 
apgaulingumo aktų istorijo
je".

Naujasis parlamentas, 270 
narių, išrinktas gegužės 9 d., 
yra kontroliuojamas dau - 
giausia musulmonų funda - 
mentalistų. Pirmoji sesija 
numatoma birželio 5 d., bet 
tuomet dar nesiskubins 
svarstyti pagrobtųjų ameri
konų įkaitų likimo, kol nebus 
išrinkta nauja vyriausybė.

Yra tačiau ženklų Irane, 
kad ekonominė blokada, kad 
ir daugelio nuomone nepa - 
kankamai griežta, pradeda 
daryti įspūdžio Irano blai
viau galvoja ntiems veikė
jams. Sovietų agresyvumas 
Afganistane sukėlė didelį rū
pestį Irano gyventojų tarpe , 
Visa tai galų gale privers 
Irano tamsuolius pradėti 
veikti žmoniškumo linkme.

JUNGTINĖS TAUTOS
atnaujino pastangas

Jungtinių Tautų Genera
linis Sekretorius KurtWald- 
heim’as siųs pasiuntinį į 
Teheran’ą ateinančios sa
vaitės viduryje diskutuoti 
tęsimą derybų dėl ameriko
nų įkaitų paleidimo. Jis 
siunčia A. Daoudy, Syrijos 
teisininką į Teheran’ą aptar
ti darbą su JT penkių asme
nų komisija. Ji kovo mėne - 
sį, po ilgo laukimo nuvykus 
į Iraną, nutraukė derybas, kai 
vyriausybė neleido / nors ir 
buvo pažadėta/komisijai pa - 
si matyti su įkaitais.

DAR VIS BĖGA IŠ KUBOS
Iš Kubos pabėgo jau apie 

61.700 žmonių.Katastrofiš
ka situacija išsivystė, kai 
Kuba siuntė perkrautus lai
vus žmonėmis, neatsižvel
giant į stiprų jūros bangavi
mą. Kai kurie laivai apsi
vertė ir buvo nemažai nu - 
kentėjusių. Kuba , nustebin
ta tokiu dideliu pabėgėlių 
skaičiumi, pradėjo savo ko- 
liojimosi taktiką Amerikos 
adresu, menkinti...
PIETŲ KORĖJA 
SUGRIEŽTINA TVARKĄ

P. Korėja, nepajėgdama 
tvarkyti demokratiškais pa
grindais . buvo pradėjusi 
laipsniškai nuklysti į korup
ciją ir netvarką.Nužudžius 
praėjusį spalio mėnesį pre
zidentą Park, buvo įvestas 

karo stovis. Dabar, prasi - 
dėjus ties Š.Korėjos siena 
kariniams incidentams ir 
studentų neramumams,karo 
stovio įstatymai yra prap
lėsti: uždrausta bet kokia 
politinė veikla, uždaryti uni
versitetai ir kolegijos, su - 
varžyta politinių veikėjų 
veikla, reikalaujančių de - 
mokratinių reformų.Taigi - 
istorija be galo...

Š. Korėja nutarė nedaly - 
vauti Maskvos Olimpinėse 
Žaidynėse šią vasarą.

GISCARD d’ESTAING IR 
BREŽNEV’AS LENKIJOJE

Š. m. gegužės mėn. 19 d. 
Waršuwoje, Lenkijos sos - 
tinėje, susitiko Prancūzijos 
prezidentas Giscard d’Es- 
taing ir Sovietų vyriausybės 
galva Brežnev’as pasikalbė
jimams dėl Afganistano si - 
tuacijos.Sovietai jokių nusi
leidimų nepadarė.

Giscard pasiūlė susirinkti 
pasaulio vyriausybių vadams 
pasikalbėti apie tarptauti - 
nės įtampos priežastis.

Dėl neaiškių priežasčių, 
Prancūzijos prezidentas a- 
pie savo rengiamą susiti

REFERENDUMO BALSAVIMAI PRAĖJO 
"Taip" už atsiskyrimą nuo Kanados - pasidarė 
"Ne"-ir mandato atskirti Quebec’ą Levesųue 
negavo. Už Kanados išlaikymą vieningos

Už Kanados išlaikymą balsavo /ne vien tik 
"etnikai", kaip bandė aiškinti kai kurie pekis- 
tai/ arti 60% balsuotojų. Tikslus skaičius bus 
praneštas vėliau. Vyksta kai kurie apklausi
nėjimai dėl nusiskundimų,kad kai kurie bal
savimo ženklai buvo atmesti perdideliu pro
centu.

NO - NON ... RYAN IR LEVESQUE

kimą Lenkijoje pranešė V . 
Vokietijai,Didž. Britanijai ir 
netgi pačiai Prancūzijai tik 
būdamas pakeliui į Waršu-
wą. JAV-bių aukštieji vy
riausybės tarnautojai sako, 
kad šis susitikimas duoda 
klaidingą įspūdį, jog kažkas
vyksta diplomatinėse sfe - 
rose,kai tikrumoje nieko ne
si dar o. Patys prancūzai
kritikavo stipriausiai savo 
prezidento elgesį.

15 KANADIEČIŲ APDOVA
NOTI UŽ NARSUMĄ

Yra ir gerų naujienųzat - 
siranda žmonių,kurie nesi
laiko "mind my own bus
iness’’/žiū rėk tik savo rei
kalų/filosofijos. Iš Ottawos 
pranešama, kad 15 asmenų 
gavo narsumo žymenis,iš jų 
2 vaikai. 9 m.berniukas iš 
Kingston, Ont.,išgelbėjo 7 m. kaupimo diena.
mergaitę, įkritusią į dalinai 
užšąlusį upelį. 11 m. vaikas , 
išgirdęs mergaitės šauksmą 
įbrido į šąlantį upelį ir sug
riebė ją, nespėjus srovei jos 
nusinešti. Abu gavo po Nar
sos Medalį. Du kiti kanadie
čiai gavo pomirtinius žyme
nis- Drąsumo Žvaigždes: E. 
Prevost iš Sudbury, nuskendo 
upėje, laikydamas 5 m.ber
niuką virš vandens, kol atėjo 
pagalba. Kitas-M. Fikis iš 
Thunder Bay, gaisrininkas . 
Užduso, bandydamas atgai - 
vinti išgelbėtą žmogų, kilus 
gaisrui džiovinimo krosnyje, 
atidavęs savo kvėpavimo 
kaukę jam.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
VALDYBA PRIMENA

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Vai dyba prašo 
Bendruomenes, lietuvių or
ganizacijas ir visus lietuvius 
šiais metais ypatingai pami
nėti birželio 15 dieną visam 
pasauliui primenant Lietu
vos okupacijos 40 metų su
kaktį, birželio trėmimus į 
Sibirą ir lietuvių tautos ve
damą kovą tėvynėje ir išei
vijoje prieš Sovietų Sąjungą 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. PLB Valdyba 
yra paskelbusi birželio 15—ją 
visų lietuvių maldos ir susi- 

o Clevelando studenčių vo
kalinis vienetas "Nerija" 
birželio 5 d. išvyksta kon
certams į Pietų Ameriką. 
Koncertai vyks Venecueloje, 
Kolumbijoje, Brazilijoje, Ar
gentinoje ir Urugvajuje. Juos 
rengia tų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės su Jaunimo 
Sąjungų talka. "Nerijos" tri
jų savaičių išvyką organi
zuoja ir globoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė.

© Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga praėju
siais metais sudarė sąlygas 
Simui Kudirkai birželio mė
nesį aplankyti lietuvių kolo- 
ni jas Pietų Amerikoje. Šį 
birželio mėnesį jis vyksta į 
Australiją, kur lankysis 
Sydnėjuje, Adelaidėje, Mel
bourne, Perthe, Canberoje 
ir kitose lietuvių kolonijose. 
Adelaidėje ir Melbourne Si
mas Kudirka dalyvaus bend
rai pabaltiečių rengiamuose 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos 40 metų okupacijos su
kakties minėjimuose.

e

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS kULTŪROS TARYBA 
SKIRIA LITERATŪROS PREMIJĄ

JAV Lietuviu. Bendruomenės Kultūros Taryba, Krašto 
Valdybai pritariant, savo 1980 m. balandžio mėn. 9 d.po
sėdyje nutarė įsteigti Lietuvių Bendruomenės Literatu - 
ros Premiją.

Premijos dydis - trys tūkstančiai dolerių.
Premijos sąlygos sutartos su Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdyba.
1. Premija skiriama tik atsižvelgiant į svarstomojo kūri
nio vertę.
2. lygiomis teisėmis su spausdintaisiais veikalais pre - 
mijuotini ir rankraščiai.'
3. Premija skiriama už geriausiąjį svarstomųjų metų 
grožinės litaratūros kūrinį arba už lituanistinės tematikos 
humanitarinio turinio mokslo veikalą.
4. -Premijai veikalus atsiųsti paskutinė data-gruodžio 31- 
oji diena.
5. Premijos komisiją sudaro trys Kultūros Tarybos skir
ti nariai ir du Rašytojų Draugijos atstovai/nebūtinai Drau
gijos nariai/.
Šių metų vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta vė
liau.
Informaciją premijos klausimu suteikia JAV LB KT vice
pirmininkas Viktoras MARIŪNAS, 1994 Beverly Hills Dr.,

RICHMOND HTS.,Ohio, 44143, 
tel: 1-216-481-4534.

LIETUVIŲ FONDAS - MUZIKOS PREMIJOS MECENATAS
JAV IB Kultūros Taryba savo posėdyje balandžio 9 d. 

paskyrė 1980 metų muzikos premiją 1.000 dolerių- Al - 
fonsui MIKULSKIUI.

Premijos mecenatas- lietuvių Fondas.
Šia premija JAV LB Kultūros Taryba nori pagerbti Al

fonsą Mikulskį už jo nuopelnus lietuvių liaudies dainos ir 
muzikos menui ir įsijungti į bendrą Alfonso Mikulskio kū
rybinio darbo 50 metų sukakties at žymėjimą.

PLJS-GOS POLITINĖS 
VEIKLOS KOMISIJA

PLJS Politinės Veiklos 
Komisijai pirmininkauja po 
litinės veiklos koordinatorė 
Gintė DAMUŠYTĖ, Dirbanti 
Lietuvių Informacijos tar
nyboje ir Lietuvių Katalikų 
religinėje šalpoje New 
York’e. Į Komisiją įeina: O- 
felija BARŠKĖ! YT Ė -Viiko 
raštinės vedėja Washing - 
ton’e, Linas KOJELIS- JAV 
senatoriaus Schweiker Štabo 
narys, Viktoras NAKAS- 
siekiantis istorijos dokto
rato Washington’e ir Riman
tas SRIBYS - "Bridges " 
/JAV LB anglų kalba lei - 
džiamo mėnesinio aplink
raščio/ redaktorius iš Phi- 
ladelphios.

ŽMOGAUS TEISIŲ 
PAKOMISĖ

PLJS Žmogaus Teisių Pa
komisę sudaro: pirm. Gintė 
DAMUŠYTĖ ir nariai -Rai
mundas BALSYS,New York’o 
LJS skyr. p-kas ir William 
SIDTIS, Lietuvos Vyčių vei
kėjas.

RYŠIAI SU KITATAUČIAIS
Už mėgsta glaudesni ryšiai 

su ukrainiečiais ir latviais . 
R. Stirbys 1979 m.pabaigoje 
dalyvavo ukrainiečių politi
nėje konferencijoje, kurioje 
buvo svarstoma galima gel
bėjimo akcija suareštuo
tiems ukrainiečių Helsinkio 
Grupės nariams Sovietų Są
jungoje. G.Damušytė 1979 m. 
rudenį dalyvavo Batuno/Bal
tic Appeal to the United Na
tions- Pabaltiečių Atstovybė 
prie Jungtinių Tautų/ posė
dyje. Jame buvo sudarytas 
planas 45 pabaltiečių pa
reiškimo pristatymui Jung

tinėms Tautoms. Latvis Ja
nis K ra mens dalyvavo PLJS 
Valdybos posėdyje,kuriame 
pasidalino mintimis rūpi
mais politiniais klausimais. 
Vita Musonytė ir Linas 
Rimkus dalyvavo latvių jau
nimo sušauktoje konferenci
joje.

• Lietuvos Generalinis Kon - 
sulas Anicetas SIMUTIS, š. 
m. gegužės 7 d. dalyvavo su 
žmona New York’o Miesto 
Komisionierės Jungtinėms 
Tautoms ir Konsulariniam 
Korpusui Gilliam M.Soren- 
sen ir Exon Korporacijos 
Prezidento H.C. Hauffmann 
Diplomatinio Korpuso garbei 
suruoštam priėmime Metro
politan Museum of Art,ka
me svečiai galėjo apžiūrėti 
meno objektus iš Kinijos Di
džiosios Bronzos Gadynės , 
apimančios laikotarpį pra
dedant 21-uoju šimtmečiu 
prieš krikščioniškąją erą ir 
baigiant 220 metais.

Priėmime dalyvavo ir New 
York’o Miesto Meras Koch .

MIRĖ VIRGILIJUS
JAUGĖ LIS

Vasario 17 d. Lietuvoje 
mirė Virgilijus Jaugelis, ko
votojas už Žmogaus Teises 
ir sąžinės kalinys. Plačiai 
apie jį rašo LKBKronika.

V. jaugelis, slaptai įsi- 
šventęs kunigu prieš porą 
metų, paskutiniu laiku buvo 
Kybartų katal.parapijos vi- 
karujten ir įvyko laidotuvės.

• Rašykite kaliniui Algirdui 
ŽYPREI registruotais laiš
kais :T A TARŠKA YA A^R , 
420082 Kazan,ui.Ershova 49 
uchr. UE -14 8, st -6, USSR
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UI Lietuvos illai svįnimą ! Ui Utūlėmybę Kanadai! 
P our ta liberation de la Lituanie ! Loy aute an Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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MAŽA KOLONIJA 
DIDELĖ SVARBA

Kiekvienam sąmoningam 
ir sveikai galvojančiam lie
tuviui neabejotinai aišku, kad 
jungtis j kraštų politinį gy
venimą, pagal savo išgales 
veikti viešąją opiniją ir de
mokratinių valstybių politi
ką remiančias institucijas 
okupuotos Lietuvos išlais
vinimo kryptimi yra labai ir 
labai svarbus darbas, todėl 
jis visų lietuvių be išimties 
turi būti remiamas. Neuž
mirškime, kad okupuotos 
Lietuvos likimas dabar 
sprendžiamas okupanto dur
tuvais ir teroru, o laisva
jame pasaulyje, tikėkime, 
bus bent dalinai svarstoma 
Madrido konferencijoje ir 
gal būt vėliau kitur kitokio
se aplinkybėse. Todėl, kad 
susilaukus gražaus ir na
šaus derliaus, reikia iš 
anksto dirvą tinkamai išpu
renti, paruošti.

Šiuo tad reikalu ir krei
piuosi į visus tautiečius 
tremtyje, atkreipdamas dė - 
mesį, kad Pietų Amerikos 
Kolumbijos valstybėje esanti 
negausi lietuvių kolonija jau 
antri metai kaip veikia ir 
dirba Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime priim
tos rezoliucijos kryptimi, 
formuojant okupuotos Lietu- 
cos atžvilgiu palankią vi
suomenės bei jos elito nuo
monę. Jau antri metai kaip 
jie per spaudą, radio, kon
certus ir kitais būdais sten
giasi priminti okupuotą Lie
tuvą, kelti aikštėn okupanto 
daromas jai skriaudas, gar
sinti Lietuvos praeitį, meną, 
kultūrą, jos nepaprastai
mokslui svarbią seną kalbą, 
kurią okupantas stengiasi 
ištrinti-iš gyvųjų tarpo, pa
keičiant ją rusišku žargonu.

Tuo tarpu Kolumbijoje gy
venančių lietuvių pastango
mis okupuota Lietuva ir jos 
vargai garsinami per Anti- 
jokijos ir Bolivariano uni
versitetų išlaikomus siųstu
vus, nepamirštant vietos 
spaudą. Betgi to nepakanka. 
Yra užsimota ta kTyptimi 
veikti visame P. Amerikos 
kontinente - Urugvajuje, 
Argentinoje, Brazilijoje ir 
kitose valstybėse, kurių P. 
Amerikoje priskaitoma net

> apie 22.

URUGVAJAUS LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ 1976 m. su vadove

E. STANEVIČIENE
2 pal.

Aišku, kad palankiai nu
teikus tų valstybių visuome
nę ir politikus okupuotos 
Lietuvos atžvilgiu būtų labai 
didelis laimėjimas. Atsi
minkime, kad tų 22-jų vals
tybių palankus Lietuvai bal
sas Madrido konferencijoje, 
ar vėliau kitur, turės le
miamą reikšmę. Tad jų, Ko
lumbijoje gyvenančių lietu- 
tuvių, ispanų ir portugalų 
kalbomis varoma akcija už 
okupuotos Lietuvos laisvę 
yra labai ir labai svarbi, ku
rią reikia remti visomis iš
galėmis.

Apgailestaujant tenka pri
pažinti, kad dėl lėšų stokos 
toks patriotinis ir labai 
svarbus darbas nesirituliuo- 
ja taip greitai ir taip gerai 
kaip norima, kaip numatyta, 
esant negausiai lietuvių ko
lonijai Kolumbijoje ir dar 
sunkokai besiverčiant. Jų 
sukurtas Kolumbijos Lietu
vių Fondas tebėra vos gimu
sio kūdikio padėtyje, kuris 
neįstengia greitai sukalti 
pakankamo dydžio kapitalo, 
kad jo procentais naudojantis 
būtų galima įgyvendinti už
sibrėžtas tikslas, susilaukti 
gerų vaisių, ypačiai, kai pa- 
pagrindinis fondo kapitalas 
negali būti eikvojamas, ka
dangi jis numatytas perkelti 
į būsimą laisvą Lietuvą. Pa
brėžiu, kad KL Fondas yra 
užregistruotas valstybės 
įstaigose ir jų prižiūrimas.

Todėl, atsižvelgiant į rei
kalo svarbą, KL Fondo var
du, prašau tautiečius visa
me pasaulyje, neatsisakyti 
paremti finansiniai KL Fon
dą, pasiunčiant čekį Fondo 
pirmininko vardu šiuo adre
su : Padre Stanley M. Matu
tis, Parroųuia de San Roųue, 
Barranouilla, Colombia S Am. 

t Arba lengviausiu keliu, jei 
būtų pareikštas pasitikėji
mas, aukų čekį galima siųsti 
čia pat į JAV mano vardu. 
Į Kolumbiją siunčiant čekius, 
laišką reikia įvertinti pašto 
įstaigoje. Ačiū.

Reiškiu gilią pagarbą vi
siems gerios valios lietu
viams.

Vacys Prūsas
3432 S. Wenonah Ave*. 
Berwyn, III.
GO4O2.' Tel. 795-5852

PANORAMA
AR JAV PAJĖGIOS 

KARIAUTI ?
Yra toks iš prieškarinių 

laikų užsilikęs anekdotas, o 
gal ir tikras įvykis. Buvo 
žinoma, kad negras Sambo, 
tarnavęs viename Anglijos 
restorane -karčiamoje, ga
lėdavęs suvalgyti per vieną 
kartą 4 sv. duonos, 4 sv. sū - 
rio ir išgerti 4 kvortas 
alaus. Vienas iš lankančiųjų 
tą restoraną netikėjo, kad 
tas negras būtų toks valgus 
ir suderėjo su šeimininku iš 
dvidešimties angliškų svarų. 
Paskirtą dieną susirinko ne
mažai smalsuolių. Produktai 
buvo padėti ant stalo ir 
Sambo pradėjo valgyti. Kai 
jis jau suvalgė 3 sv. duonos, 
3 sv. sūrio ir išgėrė 3 kvor
tas alaus, jis, giliai atsidu
sęs, pranešė negalįs daugiau 
bevalgyti. Jis pareiškė: 
"Esu pilnas iki akių". "O tu 
niekam tikęs .niekše" - su
šuko šeimininkas. -"Per ta
ve aš pralošiau 20 svarų". 
"Aš nesuprantu - atsakė su
mišęs Sambo - "Juk dar šį 
rytą aš pasitikrinau ir tik
rai buvau tvarkoje, nes su
valgiau 4 sv. duonos, 4 sv. 
sūrio ir išgėriau 4 kvortas 
alaus".

Ar nepanašiai įvyko su 
JAV nesėkmingu bandymu 
išlaisvinti neteisėtai įkalin
tus Irane Amerikos amba
sados darbuotojus ? Nevados 
dykumoje buvo net septynios 
pakartotinos sėkmingos re
peticijos su tais helikopte
riais ir su perpylimu skysto 
kuro nakties metu iš lėktuvo 
į helikopterį. Visas pasiruo
šimas vyko sklandžiai, taip 
sakant "tip-top". Ir štai tie 
patys helikopteriai, vos spė
ję iš lėktuvnešio "Nimitz" 
nusileisti Irano teritorijoje, 
po kelių valandų išėjo iš ri
kiuotės : vienas dėl mecha
ninių sutrikimų nusileido į 
dykumą, o kitas, pasimetęs 
smėlio pūgoje, grįžo į lėk
tuvnešį. Kiek vėliau dar vie
nas helikopteris sugedo. Iš 
aštuonių helikopterių paliko 
tik penki. Nedavažiavę Te
herano 200 mylių, dykumo
je turėjo įvykti skysto kuro 
perpylirųas į helikopterius iš 
juos lydėjusių lėktuvų. Čia 
vėl baisi nelaimė : lėktuvas 
susiduria su helikopteriu ir 
abu paskęsta liepsnose. Žuvo 
8 kariai ir dar keli apdegė. 
Teko pamiršti numatytą už
davinį - išlaisvinti įkaitus 
ir visus transportinius lėk

tuvus skubiai išvežė iš Ira
no teritorijos.

Ar nekeista, kad prie pa
tikrinimo, nelyginant kaip 
su tuo anekdotišku Sambo 
viskas vyko šimtaprocenti
niai tvarkingai,o kai reikėjo 
įvykdyti uždavinį - gedimai 
ir tragiška nelaimė. Savai
me peršasi mintis, kad ko
kia tai "nematoma" ranka 
pridėjo savo trigrašį. Kitaip 
tariant, įtariama "sabotažu". 
Pas izraelitus taip neatsi
tiko, kai jie laisvino savo 
tautiečius Afrikoje iš Amino 
globos. Tenai "nei šunelis 
nesulojo" ir niekas nežinojo 
kam nereikėjo žinoti apie 
visą pasiruošimą. Todėl ir 
išlaisvinimas vyko sklan
džiai.

Kas gi tai bebūtų, jei be
kariaujant vis pradėtų gęsti 
lėktuvai, tankai ar kitos, 
komplikuotos karo priemo
nės ? Antrame Pasaulinia
me Kare tokių ryškių sabo
tažo nuotykių lyg ir nebuvo 
girdėti. Neabejotinai, kad 
tas visas tragiškai pasibai
gęs įkaitų išlaisvinimo ban
dymas bus nuodugniai ištir
tas. Tikėkime, kad bus at
rasta tikra nesėkmės prie
žastis. O gal šis įvykis bus 
tik "užglostytas".

Jau ne vieną kartą JAV 
spaudoje buvo minima, kad 
šalyje yra labai daug šnipų, 
infiltruotų iš komunistinių 
valstybių. Jei vienas ar ki
tas ir buvo pagautas ar iš
tremtas, tai jų dar liko dau
gelis šimtų, o gal ir tūks
tančių. Tų komunistinių 
kraštų atstovybių personalas 
yra labai skaitlingas ir į jų 
pareigas įeina "sumedžioti" 
kuo daugiau įvairių, ypač 
karinių žinių. Be atstovybių 
personalo yra dar įvairių 
delegacijų ir pavienių as
menų iš anapus geležinės 
uždangos ir jų visų net FBI 
ar ČIA nebepajėgia sukont- 
roliuotū

Pažvelkime į paskutinių 
laikų emigrantus iš Kubos : 
tokia jų gausybė (nebe šim
tai, o jau siekia tūkstan
čius). Juos "geradaris" F. 
Castro išleidžia ir per tele-
viziją teko matyti kubiečius, --------- -- ------------------------------ ------------------- ----------------- -- --------
bučiuojančius laisvą Ame- LAIKRAŠTIS, KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
rikos žemę. Ar įmanoma MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS t TINKA KIEKVIENA 
juos sukontroliuoti : gal kaip PROGA- KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ! 
tik tie, bučiuojantieji Ame---------------------------- --------------------------------------------------------------

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

nepamiršta
Pasivadinęs "Lietuvių 

Liaudies Laikraščiu "dvisa
vaitinis leidinėlis Vilnis tal
pina 9 nr. pirmame puslapy
je sveikinimą-telegramą net 
iš paties Vilniaus. Kokia 
proga? Nagi, visai lietu
vių liaudžiai labai "artimos" 
sukakties:

"Vilnius". - Lietuvos TSR 
Žurnalistų sąjungos, visų 
Tarybų Lietuvos žurnalistų 
vardu karštai sveikiname 
" Vilnies" laikraščio redak
ciją, visus bendradarbius.4r 
skaitytojus garbingos šešias
dešimties metų sukakties 
proga.

"Vilnies" laikraštis per 
šešiasdešimt vaisingo darbo 
metų paliko neišdildomą 
pėdsaką kovoje už taiką, de

Wl LIETUVIU
VI TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

bus liepos 6 d., 2 v a I . p. p.

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL

Bilietai Kaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje. 
2501 W. 71 St., Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėjė S20.00, mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas 
— $15.00, $12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tą pačią dieną 7 vai. v.

CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero Ave. Alsip, I LL

Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių. (Šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

rikos laisvą žemę, nori pa
sirodyti nepaprastai laimin
gi ir gal kaip tik jie yra ko
munistų infiltruoti ir taip 
"nuoširdžiai" afišuojasi, kas 
čia besupaisys ? Jau ir taip 
JAV yra 20 milijonų ispa
niškai kalbančių ir dar vis 
nauji, be atskiro įstatymo 
įleidžiami. Galimybė in
filtruoti šnipus, teroristus, 
bei sabotažnikus vis didėja.

Nors JAV-ėse nepaprastai 
aukštai yra išvystyta tech
nologija, ypač karinė, bet to 
neužtenka, jei šalies viduje 
knibždėte-knibždės įvairaus 
plauko šalies kenkėjai -šni
pai. Toks palyginant minia
tiūrinis karinis epizodas - 
nepasisekęs JAV atstovybės 
narių išlaisvinimo žygis- 
ar jis neparodo, kad tikre
nybėje JAV ne tik nenori jė
ga pašalinti taikos ardyto
jus (o ypač pirmon eilėn iki 
dantų apsiginklavusią agre
syvią Sovietų Sąjungą), bet 
gal ir nepajėgtų, jei ir no
rėtų, neš šiandien tų me
namų "pacifistų" pastango
mis JAV kariuomenė, atro - 
do, nėra tinkamai paruošta 
bet kuriam rimtesniu! karo 
žygiui. J. V.

(Tie"pacifistai" nebepasi
rodo prie Sovietų ambasa
dos, kai ši vykdo dabar ag
resiją Afganistane. Nepasi
rodo jie dabar ir protestuo
jant prieš branduolinės 
energijos įmones, kas, at
rodo, pradeda būti mada 
(žinoma, vėl apkaltinant už 
nesaugų jos vartojimą tik
tai Ameriką). O Sovietų Są
junga daro toliau branduoli
nius sprogdinimus. Paskuti
niame jų žuvo keli- šimtai 
žmonių, Red).

mokratiją ir pažangą. "Vil
nis jau daugelį metų sklei
džia tiesos žodį apie Tarybų 
Lietuvą, josios laimėjimus 
visose gyvenimo srityse.

Jubiliejaus proga visiems 
"Vilnies"laikraščio bendra - 
darbiams ir rėmėjams lin
kime geriausios sėkmės 
darbuose, puikios sveikatos, 
ilgų ir laimingų gyvenimo 
metų. .

Lietuvos TSR Žurnalistų 
sąjungos valdybos 

pirminnkas A. Laurinčiukas

Visa bėda ir yra, kad išbu
vę JAV-se tiek laiko, neturė
jo progos pažinti tikrosios 
Lietuvos: jos gajumo atsta - 
čius nepriklausomybę/kad ir 
su visomis klaidomis/. Ne
pažino ir jos kančių, okupa -

RUSINAMA LIETUVIU 
TAUTA

Ne tik komunizmas per 
prievartą brukamas lietuvių 
tautai, bet ir rusų kalba. 
Jau suplanuota iš Krem
liaus rusų kalbą įvesti ir 
vaikų darželiuose.

Leninas skelbė tautoms 
kalbos laisvę ir komunizmo 
santvarkoje. Gi dabartiniai 
Kremliaus valdovai siekia 
kaip greičiau surusinti už
grobtas tautas, ypač lietuvių 
latvių, estų, ukrainų ir kt.

1979.V.29-31 Taškente 
įvyko respublikų atstovų 
konferencija, kurioje buvo 
įrodinėjarpa, kad rusų kalba 
yra TSRS tautų draugystės 
ir bendradarbiavimo kalba. 
Tėn nustatytos gairės, kaip 
greičiau sovietines tautas 
surusinti. Taigi, siekimai 
tie patys, kaip ir carų, tik 
priemonės dar griežtesnės, 
žiauresnės, klastingesnės. 
Visas rusinimas ir komu
nizmo įdėjų įgyvendinimas 
stengiamasi daryti pačių 
tautų "veikėjų" rankomis, 
slaptai diktuojant, "neklau
žadas" baudžiant.

Vakarų pasaulis dažnai to 
viso nesupranta ar ir nenori 
suprasti. Tiktuomet reaguo
ja, kai jiems jau ant kulnų 
lipama, kaip Afganistano 
atveju. J. V.

vus svetimiesiems, sulau
žius taikos sutartis. Nepa • 
galvojo, kiek ištvermės, kū - 
rybiškumo ir darbštumo pa
rodo lietuvių liaudis ir ne 
liaudis gyvenant diktatūroje.

Kaip neraudonuodamas , 
sveikina tuos, kurie tik 
man o, kad pasisako už tai
ką ir demokratiją?

Tikrasis , socializmas at
nešė darbo žmogui daug ge
ro. /Pav. Švedija gerai 
tvarkosi socialistiniais pa
grindais dar ir dabar/. Vi
sai kita kalba apie gyveni - 
mą rusiškoje diktatu roję .

Tai suprasti reikia-tikrai 
matyti i r girdėti t i e s ą .

IETIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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1979 m. rugpiūčio 27 d. 
mirė plačiai žinoma Maž.

Htajoji ūrtupa

Rašytojos Ievos Simonaitytės vasarnamis Priekulėje, Vin
gių gatvėje. Namas dabar taps memoraliniu muziejumi .

IEVOS SIMONAITYTĖS SESUO 
LANKĖSI LIETUVOJE

muziejui ir bibliotekoms.
Rašytoja buvo palaidota An-

TORONTO MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ. DRAUGIJOS 
BŪRELIS. Iš kairės į dešinę sėdi - G. DID ŽPE TRIE NĖ , 
A. BOGUŽELSKIENĖ, M.KYBRANCIENĖ, E. JANKUTĖ 
ir H.LASIENĖ. Stovi-I.DELKUVIENĖ, M. DAMBARIENĘ 
G. BALTADUONIENĖ, K. STEPONIENĖ irV.ANYSJENĖ .

MAŽOSIOS LIETUVOS
MOTERŲ DRAUGIJOS

1921 (metų rudenį, t. y. du 
metus prieš Klaipėdos atva
davimą, Klaipėdoj susirin
ko apie 1GO Klaipėdos ir 
apylinkės lietuvių moterų ir 
mergaičių. Jos, žinomo Maž. 
Lietuvos veikėjo Dovo Zau
niaus dukrai dr. Zaunytei 
vadovaujant, įsteigė "Klai
pėdos Lietuvių Moterų Drau
giją". Draugijos tikslas bu
vo suartinti Klaipėdos kraš
te gyvenančias- lietuves ir 
lietuvaites, propaguoti lie - 
tuviškus namų išdirbinius, 
šelpti varguolius, padėti 
sergantiems ir bendrai rū
pintis moterų klausimais. 
Be to, jos išlaikė valgyklą, 
kur pavalgydino lietuviškos 
gimnazijos ir mokytojų se
minarijos auklėtinius pigiu 
bet sveiku maistu. Jos ren
gė labdarybės šventes, Ka
lėdų eglutes nepasiturinčių 
tėvų vaikučiams ir 1.1. Iš 
loterijos gautų pajamų, 
draugija Giruliuose užpirko 
sklypą ir buvo bepradedanti 
statyti lietuvių tautinių išdir
binių mokyklą.

Draugijos daugiausia ži
nomas ir pagarsėjęs metinis 
parengimas buvo Užgavėnės 
metu rengiamas šiupinio va
karas. Į jį atsilankydavo vi
si, kas tik lietuviškoj krašto 
visuomenėj turėdavo žino- 
mesnį vardą. Šiupinio vaka
rai visuomet vykdavo aukšto 
lygio meninės dalies rėmuo
se : dramos aktoriai skaity
davo ištraukas iš Donelaičio 
"Metų", pasirodydavo žino
mas choras su solistais, bū
davo statomas vieno akto 
vaidinimas ir panašiai.

Tos draugijos ilgametės 
pirmininkės buvo M. Bra- 
kienė ir J. Stikliorienė, o 
garbės nariu - dr. Vydūnas.

Deja, vokiečiams 1939 m. 
kraštą užėmus, kaip ir visos 
lietuviškos organizacijos , 
taip ir Klaipėdos Lietuvių 
Moterų Draugija, turėjo sa - 
vo veiklą nutraukti ir užsi
daryti.

© » ®

Jau praėjo daugiau kaip 
40 metų nuo minėtos gražios 
lietuvių moterų veiklos tė
viškėje. Šiandien nuo Amūro, 
Murmansko, Kaspijos ir Juo
dosios jūros pakraščių į 
Klaipėdą atvykę kolonistai at 
sivežė svetimus papročius 
ir tradicijas. Be to, vietiniai 
gyventojai klaipėdiškiai tu
rėjo užleisti jiems savo gy
venvietes, o patys ieškoti 
naujų namų tolimuose ir sve
timuose pasaulio kontinen
tuose.

Vienur jie kūrėsi pavie
niai, kitur didesne grupe.
198p. V. 23 

Vienas iš laisvojo pasaulio 
miestų, kur randasi didesnis 
būrelis iš Mažosios Lietuvos 

"kilusių žmonių yra Torontas 
Kanadoje. Čia žinomas maž- 
lietuvių veikėjas bei politi -• 
kas dr. Martynas Anysas ir 
jo žmona Valerija parašė ne 
vieną Maž. Lietuvos praeitį 
liečiantį veikalą, čia rado 
prieglobstį aušrininko ir 
Rambyno sargo MartynoJan- 
kaus šeima, čia bendromis 
Maž. ir Didž. Lietuvos lie
tuvių jėgomis ilgus metus 
sėkmingai veikė Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija.

Neatsiliko ten ir Maž.Lie
tuvos moterys: 1958 m. jos 
įsteigė Toronto Maž. Lie
tuvos Moterų Draugiją, ku
ri gražiai veikia iki šiai 
dienai. Draugija kaipo tiks
lą pasistatė išlaikyti iš tė
viškės atsigabentas Maž. 
Lietuvos tradicijas ir remti 
lietuvišką veiklą išeivijoj.

Kaip anksčiau tėviškėj, taip 
ir Toronte, draugijos vyriau
sias metinis parengimas yra 
šiupinio vakaras. Jam mote
rys jau iš anksto kruopščiai 
ruošiasi. Ir taip kiekvienais 
metais, per Užgavėnes, į 
šiupinį susirenka daug mūsų 
tautiečių. Čia jie valgydami 
skanų Donelaičio laikų būriš
ką valgį, pasigroži menine 
dalimi, mėgina savo laimę 
loterijoj ir, prisimindami 
gražiuosius laikus tėviškėje, 
maloniai leidžia laiką.

Iš savo pajamų Toronto 
Maž. Lietuvos moterys pa
remia Vasario 16-tosios gim
naziją, lietuviškus laikraš
čius, chorus arba net tokias 
organizacijas, kaip Žmogaus 
Teisių Gynimo Komitetą. Pa
čios būdamos Pajūrio duk
ros, jos, pavz., neatsisakė 
paremti ir jūr. kpt. Krišto- 
paičio knygos JŪRŲ. KELIAIS 
išleidimą ir tokiu būdu pri
sidėjo prie lietuviškos jūri
ninkystės raštiško paminklo 
pastatymo.

Tai vis gražūs šalpos ir 
paramos darbai,kuriuosMaž. 
Lietuvos moterys atlieka ty
liai ir be afišavimosi. Kai 
kitos įsisteigusios draugijos 
jau seniai užsidarė, Toronto 
Mažosios Lietuvos Moterų 
Draugija, dėka jos darbščių 
narių ir valdybos, veikia jau 
du dešimtmečius. Dabartinę 
jos valdybą sudaro: E.JAN
KUTĖ- pirmininkė / ji drau
gijai vadovauja nuo pat 1958 
metų/, H.LASIENĖ —sek
retorė ir G. DIDZPETRIE- 
NĖ - kasininkė.

Draugijos valdybai ir na
riams tenka palinkėti, kad 
jos ir ateityje nepavargtų ir 
toliau taip gražiai veiktų.

Lietuvos rašytoja Ieva Si
monaitytė. Rašytoja mir 
dama nepaliko jokio testa
mento, kas labai apsunkino 
spręsti jos palikimo klausi
mą. Atsirado įvairių preten
dentų. Pvz., ilgametė rašy
tojos globėja Domutėpretenr 
davo net į pusę palikimo . 
Pagaliau ok. Lietuvos teismo 
įstaigos nusprendė, kad vi
siška įpėdinystės teisė į pa
likimą priklauso rašytojos 
Ievos Simonaitytės seseriai, 
Marijai Šiliauskienei, Mon
realyje.

Pereitų metų rudenį, taip 
vadinamos "Tėviškės" drau
gijos iškviesta, ji su dukra 
ątvyko į Vilnių galutinai pa
likimo reikalus sutvarkyti.

Perėmusi paveldėjimą, M. 
Šiliauskiens padovanojo P rie
kulėj esantį sesers yasarna- 
mį kultūros ministerijai. Va
sarnamyje bus įrengtas ra
šytojos I. Simonaitytės me
morialinis muziejus. Kiti jos 
daiktai ir knygos buvo per
duotos lietuvių literatūros 

AM*

"RINKIMAI" KLAIPĖDOJ
Š.m. vasario 24 d. visos 

Sovietų Sąjungoj esančios 
kolonijos, kurių yra penkio
lika, "rinko" atstovus į sa
vo, taip vadinamas, aukš
čiausias tarybas. Nors tie 
"rinkimai" yra bereikšmiai 
/ tarybos neturi jokių teisių 
kritikuoti ar nulemti Mask
voj esančio galingo politinio 
biuro vedamą vidaus ir už
sienio politiką/,tačiau jiems 
dirbtinai priduodama didelė 
propogandinė reikšmė. į ta
rybas išrinkti šaltkalviai, 
tekintojai, audėjos ir milžė- 
jos vėliau panaudojami kaip 
statistą, kurie sesijos metu, 
politiniams darbuotojams 
padavus ženklą, turi ploji
mais pertraukti ilgas ir nuo
bodžias partinių tūzų kalbas 
ir tokiu būdu pademonstruoti 
savo "pritarimą"...

Kaip š.m. "rinkimų" re
zultatai parodo, tokių jau 
minėtų statistų Vilniuj buvo 
išrinkti 49, Kaune 38, o 
Klaipėdoj 19. Jų tarpe yra 
rusų: .Vilniuj - 21, Klaipėdoj 
6, o Kaune 4. Iš to matyti , 
kad Klaipėdos miestas, tu
rėdamas 176.000 gyventojų, 
turi stipresnį rusišką ele
mentą, negu pav. i Kaunas su 
370.000 gyventojų.

Klaipėdiečių lietuvių "ats
tovų" sąraše buvusių gyven
tojų vardų daugiau nebeuž
tinkama. Gal dar galime 
pridurti, kad Klaipėda ok. 
Lietuvos "respublikai" davė 
net tris "ministerius": Vy - 
tautą Zenkevičių - užsienio 
reikalų "ministerį",Romu - 
aidą Sikorskį - finansų "mi
nister!" ir Joną Misiūną-tei
singumo "ministerio" pava - 
duotoją.

PAVASARIŠKAS LAIŠKAS 
IŠ ŠILUTĖS

Mielieji, Jūs rašote, kad 
dar vis gyvenate praeitimi 
ir negalite priprasti prie 
naujojo pasaulio. Taip eina

takalnio kapinėse Vilniuje . 
Betvarkant jos rankraščius, 
buvo atrastas Ievos Simonai
tytės rašytas raštas, karia
me ji išreiškia savo norą bū
ti pilaidotn Vanagų kapinėse. 
Klaipėdos krašte.Atrodo,kad
atitinkamos įstaigos dabar 
imsis žygių dėl rašytojos 
palaikų perkėlimo.

M. Šiliauskienė su dukra 
išbuvo Lietuvoj apie mėnesį. 
Ta proga jos, nors ir paly
dovo "globojamos", galėjo 
ilgiau pabūti rašytojos tė
viškėje ir pasimatyti su vie
na kita gimine ar jaunų 
dienų pažįstartiu. Buvo nu
vykusi os ir į Girulius, Klai
pėdą bei Neringą. Nidoj pa
vaikščiojo po aukštąsias 
smėlio kopas ir aplankė ži
nomo vokiečių rašytojo To
mo Mann’o namą. Nors oras 
buvo rudeniškas ir iškyloms 
nelabai palankus, bet kelei
viai turėjo nekasdieninę pro
gą pakeliauti po užsieniolie- 
tuviams uždraustas gražias 
Klaipėdos krašto vietoves.

ir mums. Ar savo žingsnius 
nukreipsi į Klaipėdą, Katy
čius, Kintus, Neringą ar ki
tur, viskas svetima. Nauji 
žmonės,nauji papročiai,nau
jas gyvenimo supratimas ir 
tikslas. Senieji idealai, dar
bai, kovos ir gimtinės pra
eitis užmiršti ir palaidoti.

Saulelė vėl atkopdama bu
dina žemę ir pavasaris jau 
čia pat. Senasis Nemunas , 
išsilaisvinęs iš žiemos pan
čių, šiemet papylė žemupy
je nemažai vandens. Kiek 
vėliau upėse atsirado gar
siosios stintos, kurios sa - 
vo kvapą pradėjo skleisti po 
Šilutę ir jos apylinkes.Šei
mininkės kepė, virė, marina
vo, o vyrai prie gero kaušo 
vodkos stintas laidojo savo 
viduriuose...

Šeštadieniais ir sekmadie
niais upių ir marių pakran
tėje prisirenka nemažai vi
sokių žvejų-mėgėjų su meš
kerėmis", "spilingais" ir 
pan. Atvyksta jie net iš 
Klaipėdos. Pagauna jie vie - 
ną kitą "pūgžlį"/pūkį / ir 
džiaugiasi kaip maži vaikai..

Mes čia keli belikę klai
pėdiečiai laikomės kaip gi
minės. Laiks nuo laiko su
rengiame tai pas vieną, tai 
pas kitą mažus baliukus.Tu- 
riu pasakyti, kad sugebame 
pavalgyti ir atsigerti neblo
giau, kaip ir ankščiau. Nau
jus metus sutikome Prieku
lėj pas Dugnius. Jis yra ki
lęs iš Pašyšių, o žmona y- 
ra buvusios Klaipėdos kraš
to direktorijos pirmininko 
Reizgio dukra.Pats Reizgys, 
jei pameni, žuvo karo metu 
nacių koncentracijos sto
vykloj.

Šiaip mūsų šeimynėlė dar 
sveika, nors kai kada ir pa- 
sirguliuojame. Žinai, su lai - 
ku ir geriausi motorai pra - 
deda šlubuoti. Tačiau nuo
taika, bent tuo tarpu yra 
pavasariška...”

Rašytojos kapas Antakalnio Kapinėse, Vilniuje.

Ieva Simonaitytė

JOKŪBAS ŠIMONIS

Lininiais .baltais kaip sniegas marškiniais, juoda 
kamzole, pilkomis milinėmis kelnėmis apsirengęs, su 
lazda rankoje eina Šimonis apžūrėti savo laukų.

Pražilęs jau Jokūbas Šimonis. Plaukai balti kaip žy
dinti pavasarį obelis, kaip baltų dobilėlių laukas, per ku
rį jis žengia. Nors gerą skaičių metų neša ant savo kup
ros Jokūbas Šimonis, bet tiesus jis tebėra kaip ansai bal
tasis, laukų gale stovintis beržas.

Jo akys skaidrios ir budrios kaip jaunuolio, tik pra
dedančio apsiprasti su pasauliu. Bet , jeigu j tave pažiū
rės, otų negerą turėsi sąžinę, visada tai jis įspės, tau 
iš veido išskaitys.

- Jis permato žmogų, - sako kaimynai.
Kaimynai jį myli, bet ir bijo. Jis yra griežtas ir tei

singas žmogus.
- Kokie šįmet geri rugiai, - šneka su savim Šimonis. 

- Duonelės turėsime vėl pilnai, galėsime kelioliką veži - 
mų į miestą vežti parduoti. Kaip puikiai mėlynuoja kvie
čiai, miežiai avižos’. Jei tik nepagiedrės, bus gera da
ga. A, jau ir roputės reikės kaupuoti. Geriausias lai - 
kas. Ir kokios jos sūdrios*. Rodos, kad turėsime gerą 
metą.

Karvės ir arkliai ganosi dobilynuose.
- Na, na, kumely, ar avižos bado? Ko čia taip 

spardais kaip -patrakęs*. Veizėk
Laukų gale atsisėdo Šimonis ant pylimo ribos. O tik 

jau metai slegia. Kol iki čia atėjo - pailso. Tiesa, jau 
šaunų galą ir ėjo. Ir pušyną apvaikščiojo.

Gerai, kad sūnus paaugęs. Jau nebereikės žagrės 
valdyti seniui. Šienapiūtėj sūnus ves pirmąjį dalgį.Vai
kas jau pavaduoja tėvą.

Ir šildo šiandien saulelė maloniai ’. O tas vyturėlis 
ten, ore*. Iš džiaugsmų negali išeiti* Kaip tau gera , 
paukšteli’. Tu nežinai, turbūt, kas tai yra senatvė,kas tai 
yra vargas, rūpesčiai. Koks kupinas visokių vargų yra 
žmogaus amžius ir kiek reikia jam grumtis su rūpesčiais 
pakol jis į kapą įgriūva.

- Bet vis viena stovint praėjusio gyvenimo angoje 
galima pasakyti: ne veltui vargta. Dievas padėjo, Dievas 
palaimino. Ir savąjį atlikęs paliksiu visa ateinančiai 
kartai.

- Krizas išmintingas vaikis, doras. Atgavęs gyveni
mą tikrai mokės gyventi. Be baimės galima jam ūkį ati
duoti. Dievo bijąs, negirtuoklis, nepralaidokaus. Jis ūkį 
dar padidins, kaip didino visi Simoniai,kiek įstengė.

- Ūkio trobesiai nauji, tik gyvenamoji sena, sulin - 
kusi, reikės netrukus naują statyti. Kai ateis marti, atsi
neš ir pinigų, galės pasistatyti tokią, kokia patiems pa * 
tiks. Juk visa ko užtektinai. Galėsime ir turtingą mar - 
čią gauti.

Sėdėdamas ant griovio pylimo Šimonis snūduriuoda
mas svajoja. Ir mintys kažikaip susimaišė viena su kita. 
Bet nieko. Minčių į turgų neveši. Jos ateina, jos praeina- 
niekas jų nemato.

Nesitverdamas linksmybe atitrąpsnoja baltas, jaukus 
avinaitis. Smalsus jis, jam įdomu sužinoti, kas ten sėdi . 
Ilgai stovi jis ir spėlioja. Ir koja trenkia į žemę, lyg pa - 
baidyti norėdamas.Pažinęs šeimininką papurto galvutę ir 
šuoliais nulekia pas skaudžiai verkiančią savo motiną.

/ištrauka iš Aukštųjų Šimonių Likimas /
MA

"LIETUVIŠKI" JŪRININKAI 
"LIETUVIŠKUOSE" 
LAIVUOSE

Neseniai vilniškė "Tiesa" 
aprašė, kaip "lietuviško" 
žvejybos laivo "Suvalkija " 
kapitonas Anopčenka dėkoja 
chirurgui Davidui Gozui už 
"Suvalkijos" jūrininkui Vla
dimirui Korževui žūklės 
metu Atlante padaryta sėk
minga apendicito operaciją...

GAMTOS MUZIEJUS 
ŠERNUOSE

Pagarsėjusios Klaipėdos 
krašto Šernų girininkijos į- 
rengtas dviejį aukštų girios 

muziejus "Genys". Muziejuje 
išdėliotos paukščių iškam
šos, ragai, kailiai, gamtos 
keistenybės.

♦

MIRĖ BRONIUS KATILIUS
Š. m. balandžio 4 d. Moht- 

realyje mirė teisininkas Bro
nius KATILIUS. Jis buvo di
delis Maž. Lietuvos bičiulis 
ir jų reikalų nuoširdus užta
rėjas ir gynėjas. Velionis 
buvo ir vienas iš pirmųjų 
Maž. Lietuvos Bičiulių Drau
gijų steigėjų ir kurį laiką, 
vadovavo Montreal!o skyriui 
ir centro valdybai.

3 psl.
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Lithuanians dance into 24th opera season

Staff photos by Art Vassy

ŠITOKS PUSLAPIS TILPO ČIKAGOS LAIKRAŠTYJE, 
PAMININT MŪSŲ OPERĄ. Vic BARAUSKAS YRA BU
VUSIO MONTREALIEČIO a.a.LEONO BARAUSKO 
SŪNUS. IR MONTREALIO LAKŠTINGALA DALYVAVO

Chicagos Lietuviu. Opera savo 24—tąji 
sezoną atžymėjo ši. mėnesį su CARMI NA 
BURANA” — Carl Orff ir ’’pajacais” — 
Leoncavallo’s spektakliais Maria High 
School Auditorijoje^ Balerin a' širutė BA- 
RODECKAITE generalineje r ep e t i c i j o j e s u 
Vic BARAUSKU (viršuje); vyru šokėjų 
grupe ( žemai dešinėje) ; kai 'G. GRIGAS 
mankština savo balsa.. Marcela
ARIENE ( apačioj) nugriebia momenta, 
parepetuoti... Grimuojama Gina CAPKAS 
— ČAPKAUSKI ENĖ ( dešineje). Virš. 100 
žmonių, daugiausia iš Marquette Park 
’’Mažosios Lietuvos” k ai m y n y s t ė s, y r a 
Operos nariai, kurie pastato kasmet 
po pilna, opera, lietuviškai . Dirigentas 
šiam sezonui — Al vydas V AS AI7IS, rezl — 
sorius —David Hicks.

( laisvai versta is anglu kalbos).
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IŠ PADANGĖS MIELOS
ZIS spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/

ORDINAS JUSTINUI 
MARCINKEVIČIUI

Sovietų Sąjungos aukš
čiausios tarybos prezidiu
mas tautų draugystės ordinu 
apdovanojo lietuvių rašytoją 
Justiną Marcinkevičių jo 50 
m. amžiaus sukakties pro
ga.

J.Marcinkevičius yra vie
nas talentingųjų pokario me
tais pasireiškusių rašytojų, 
pelniusių sau vardą eilėraš
čiais, poemomis, proza ir 
dramomis. Ypač išgarsėjusi 
yra jo drama-poema "Min
daugas”, statoma ir ne lie
tuvių teatruose. Kitos žy
mesnės dramos -"Katedra" , 
"Mažvydas".

Nežiūrint pagarbos jam, 
Lietuvos vyriausybė, Mask
vos dar vis nurodinėjama, 
cenzūravo autorių, bandyda
ma kaip nors sumenkinti jo 
kūrybinius užsimojimus.

ATOMINĖ JĖGAINĖ 
LIETUVOJE

"Broliški" ryšiai su Ru
sija dar daugiau sustiprėjo 
pradėjus statyti Ignalinos 
atominę elektrinę. Tam dar
bui atvežė kelis tūkstančius 
amnestuotų sovietinių reci- 
divistų. Eina kalbos, kad nė 
viena Baltijos respublika ne
sinaudos tos elektrinės ener
gija, viskas bus eksportuo
jama į užsienj, o Lietuvai 
teliks radioaktyvumas ir pa
daugėjęs išsigimimų skai
čius. Įvykus nelaimei, di
delė teritorija taptų negy
venama. Ar nepermaža Lie
tuva tokiems eksperimen
tams ?

Busimoji elektrinė apie 
1OO km. nuo Vilniaus - štai 
kaip greit ir originaliai gali 
išsispręsti sena Vilniaus 
krašto problema. Lietuvos 
inteligentija, siuntusi peti - 
peticiją į Maskvą, gavo pa
tarimą į valstybinius reika
lus nesikišti. '

O Lietuva - ne 
valstybė ? Ir dar broliška.

RUMŠIŠKIŲ LIAUDIES 
ANSAMBLIO KONCERTAI

Rumšiškės liaudies muzi
kos ir teatro grupė visą va
sario mėnesį koncertavo 
Plungės rajono Rietavo,Var- 
duvos, Žlibinų ir Platelių 
žemės ūkio darbinįnkams.

Jie pateikė 19 a. pabaigos 
ir 20 a. pradžios liaudies 
dainų, šokių, žaidimų ir 
papročių programas.

. Džiugu, kad mūsų liau
dis vertina savąją kūrybą* ir 
randa kaip kultūringai pra
leisti laisvalaikį.

AUTOBUSŲ STOTIS
Zarasai susilaukė naujos 

autobusų stoties, kurią su
projektavo vilnietė architek
tė A. Dabulskienė. Stotis tu
ri erdvią laukimo salę, bu
fetą, patalpas tėvams su vai
kais.

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

JEIGU NORI NUSTOTI - •* MŪSŲ *♦

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS 

SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK KIMS:
Leonui G. 366-2548 <namų), 489-5391 (darbo);
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

1980. V. 23

O Į KĄ PAKUOTI ?
Vilniaus statybos apdailos 

mašinų gamybos susivieniji
mas turi filialą Kaišiadory
se. Jo kolektyvas dirba ne
blogai, metinius planus vi
suomet vykdo. Mėnesines 
užduotis taip pat beveik vi
suomet, nors . . . jos įvei.- 
kiamos šturmuojant pasku
tinėmis dienomis. Šturmo 
priežastis - blogai teikiamos 
medžiagos.

Kaišiadorių skyriuj gami
nami statybos apdailos 
purkštuvai pastatams dažy
ti kalkėmis. Per metus jų 
pagaminama apie 165-170 
tūkstančių. Purkštuvai pa
kuojami !*■ medines dėžes. 
Joms pagaminti yra gauna
mos lentelės ir tašai iš Kaz
lų Rūdos bandomojo medie
nos gaminių ir Rūdiškių me
džio apdirbimo kombinatų. 
Anksčiau tą medžio žaliavą 
gaudavo reguliariai. Pasta
ruoju metu dažnai būna taip : 
atveža lenteles, o neatveža 
tašų, arba atvirkščiai. Taigi 
aišku, kad dėl to sutrinka 
gamybos ritmas ir tas 
kolektyvas lieka be kaltės 
kaltas.

* Kai nereikės atsiklausti 
Maskvos dėl kiekvienos vi - 
nies-tadagal greičiau v i s- 
k ą supakuos.

LIETUVOS FOTOGRAFAI
Nors Lietuvoje fotografi

jos technika ir yra atsiliku
si'nuo Amerikos, tačiau ge
rų fotografų ir ten netrūks
ta. Kai kurie jų dalyvauja 
fotografijos parodose ir yra 
neblogai vertinami. Pačioje 
Lietuvoje yra išleidžiama 
iškilesnių fotografijos mė
gėjų nuotraukų albumų. Štai 
jau Šiais metais Minties lei
dykla išleido gana gražų 
Mariaus Baranausko albumą 
"Dainavos kraštas",kuriame 
sutelkta 145 spalvotos ir ne
spalvotos Dzūkijos nuotrau
kos. Patraukliausi yra gam
tos vaizdai ir istorinių pa
minklų nuotraukos. Patrau
kia dėmesį ir keli senų žmo
nių portretai.

MIŠKININKŲ DARBAI
Lietuvos miško pramonės 

darbuotojai sėkmingai įvyk
dė gamybines užduotis ir 
virš plano ūkiui perteikė 21, 
6 tūkst.kietmetrių medienos.

Geri darbo rezultatai pa
siekti dėka naujos technikos 
ir dėl geresnio pasiruošimo 
diegimo metodams bei page
rintos darbo organizacijos. 
Nemažai smulkių medelynų 
sustambinta, daiginimui sėk
los paruošiamos centralizuo
tai. Tačiau liko daug sausuo
lių ir medžių išvartų kai ku
riuose miškuose. Nepakan - 
karnai plečiami ąžuolų,juod - 
alksnių, maumedžių ir kitų 
labai vertingų medžių jau
nuolynai.

VAFLIŲ TORTAS
Imama 1O apvalių vaflių, 

400 g. sviesto, 250 g. mil
tinio cukraus, 4 tryniai, 1OO 
g. šokolado, 200 g. riešutų,

Sviestas išsukamas iki 
baltumo. Atskirai ištrinami 
kiaušinių tryniai su miltiniu 
cukrumi. Į išsuktą sviestą 
po truputį sudedami ištrinti 
kiaušinių tryniai ir sukama 
tol, kol masė pasidaro labai 
puri. Riešutai susmulkina
mi, paliekant kelius bran
duolius papuošimui.

Į išsuktą masę sudedami 
paruošti riešutai, tarkuotas 
šokoladas ir išmaišoma. 
Vafliai plonai tepami paruoš
ta. mase ir dedami vienas 
ant kito paspaudžiant. Suli
pinamas tortas ir atšaldo
mas.

Torto viršus ir šonai su
tepami tos pačios masės pa
likta dalimi ir papuošiami 
laužytais vaflių gabaliukais 
bei paliktais riešutų bran
duoliais.

VYNIOTINIS SU AVIEČIŲ 
UOGIENE
8 kiaušiniai, 185 g. . cuk
raus, 150 g. miltų, 35 g. 
bulvių krakmolo, šaukštelis 
vanilijos .

Kiaušinių tryniai labai ge
rai išsukami su cukrumi. Į 
masę sudedami miltai, krak
molas ir vanilius. Viskas 
gerai išmaišoma. Po to da
limis dedami gerai išplakti 
kiaušinių baltymai. Viskas 
labai atsargiai sumaišoma 
ir pilama į sviestu išklotą 
skardą ne storesniu kaip 
1. 5 cm. sluoksniu. Kepinys 
iškepamas bet ne sudžiovi
namas. Po to aptepamas 
aviečių uogiene ir suvynio
jamas į volelį. Vyniotinis 
dar iš viršaus aptepamas 
aviečių uogiene ir apibarsto
mas miltiniu cukrumi. Piau- 
stomas 1.5 cm. storio py
ragaičiais.

o o o o o o
MOTINOS MEILĖ
- Ką tas tavo netikęs vaikas tau padarė, kad tu jam visą 
galvą apvyniojai ? - klausia viena kaimynė kitą.
- Ogi, tas tavo gerasis sūnelis jam su akmeniu galvą 
pradaužė, - atsakė užklaustoji.

/ Parinko Ant. Bernotas /

Kas nariais į KANADOS LIETUVIŲ FONDA stoja, 
— tas Lietuvos laisvė* reikalams aukoja I

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINUAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWICZ' 
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

T f L. S2S-S97I-

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

onifA Photo Studio
2SSO FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIkJjY^®* 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROG0S

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vai. naktie*

PROGRAMOS VROtjAS
L. 1033 Alb«wl Cr.f F.* T1L. 44^*4444

MARGAS KEKSAS
300 g.miltų, 200 g. svies

to arba margarino, 200 g. 
cukraus, 6 kiaušiniai, 50 g. 
riešutų, citrinos žievelės, 
šaukštelis sodos, 30 g. ka
kavos, migdolo kvapų.

Iki purios masės išsuka
mas sviestas ar margarinaą. 
Po to į jį dedama po vieną 
šaukšą cukraus, miltų ir po 
kiaušinį ir vėl maišoma iki 
purios masės. Tokiu būdu 
sudedami visi produktai ir 
masė padidėja du-tris kar
tus. Baigiant sukti sudedami 
riešutai ir soda.

Paruošta tešla perskiria
ma , pusiau. Į pusę tešlos 
įmaišomi su pienu sumaišyti 
kakavos milteliai. Į tamsią 
tešlą įlašinami migdolų kva
pai, o j šviesią - pridedama 
citrinos žievelės. Į formą 
pakaitom dedama šaukštas 
baltos ir šaukštas tamsios 
tešlos ir tada keksas iške
pamas. Kepama apie valandą 
laiko 350 l. karštumo orkai
tėje.

... SLAPTI NORAI ...

MORENGAI
6 kiaušinių baltymai, 300 
g. cukraus, -vaniliaus ir cit
rinos sulčių.

Kiaušinių baltymai plaka
mi tol, kol jų tūris padidėja
7 kartus. Po šaukštą pilamas 
cukrus ir plakama, kol ma
sė sutirštėja ir pasidaro 
stangri. Įdedamas vanilius, 
įpilamos citrinos sultys, su
beriamas likusi s cukrus ir 
viskas išmaišoma.

Morengaį kepami apie 200 
1. karščio orkaitėje, kol jie 
išdžiūsta. Sviestu išteptoje 
skardoje jie šaukštu sukre
čiami krūvelėmis įvairiomis 
formomis. Ataušinami 
toje pačioje skardoje ir tik 
po to išimami iš jos. Prieš 
kepant juos galima apibars
tyti tarkuotu šokoladu, tokiu 
būdu iškepę jie būna margi.

KAI...

IŠSIPILDO

o o o
DARBININKAI

Viršininkas šaukia į sandėlį - "Kas ten yra šiuo metu?" 
-Tai aš,Albertas, pone viršininke’.
- O ką tu ten veiki ?
- Nieko, pone viršininke.
- O kur yra Jonas ir ką'jis veikia ?
- Jis man padeda, pone viršininke.

o o o o o o
GUVUS NAUJOKAS

Puskarininkis: -Ką kareivis daro,prieš pradėdamas iš
valyti šautuvą ?

Naujokas: - Jis pirmiausiai pasižūri Į jo numerį.
- O kam tas reikalinga ?
- Kad jis per klaidą svetimo šautuvo neišvalytų...

SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIAI DŽIAUGSIS GAVĘ 
iš tavęs rūbų! kreipkis į šalpos skyrių ’.
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Taupyk ir sk o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
13’/z% už 6 mčn. term indėliui 
13 % už 1 m. term indėliui
12 % už 3 m: term, indėliui
12 O už pensijų ir namu plana 
12 ' % speciali taup. sqsk.

AKTYVAI viri 2 5 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki H vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 

term, indėlius 6 mėn. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų s-tą 
taupomąją s-tą ’> 
spec. taup. s-tą t) 
depozitų-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS 1$: 
asmenines 
mortgičius

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 
’) Nuo gegužės 1 d.

10-3 
10-3

Pirmadieniais 
Antradieniais 

Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9-1 

9.30-1

Nemokoma vilų narių gyvybė* drauda pagal santaupų dydi Iki $2,000, 
akmeninių paskolų, mirtie* ir Invalidumo atvejai* — Iki $10,000. 
Parduodame "American Expreti" kelionių čekiu* Ir pldiglna* zparlalda«. 
Nemokomos čekių ir tųtkaitų patarnavimo*. • M0*ų tikite* — A 

PELNAS, bet įgiinlnga* PATARNAVIMAS lietuviam*.

LIETUVIŲ NAMAI

GRAŽIAI PAMINĖTA 
MOTINOS DIENA

Motinos Dienos sekmadie
nio Popietėn atsilankė labai 
daug svečių.

U. PETKUNIENĖ buvo 
specialiai pagerbta, sulauku
si 1OO metų amžiaus.

LIETUVIAI
ŠACHMATININKAI VYKS Į 
AUSTRALIJĄ RUNGTIS

Š.m.Kalėdų metu Austra
lijoje vyks Lietuvių Dienų 
proga varžybos dėl pasaulio 
lietuvių šachmatų meisterio 
vardo. Jose dalyvaus ir LN 
Klubo šachmatininkai.

e LN Valdybos posėdis bus 
gegužės mėn. 22 d.

LIETUVIU SENJORU 
METINIS POBŪVIS

Toronto Lietuvių Senjorų 
Klubas gegužės mėn. 22 d., 
ketvirtadienį, 1 val.p.p.LN 

e Anapilio salėje gegužės 
25 d., sekmadienį, 3 vai.p. 
p. meninėje programoje da
lyvaus ir Montrealio Jauni
mo Ansamblis GINTARAS , 
su specialia programa^ skir
ta Kristijonui Donelaičiui 
paminėti.

• Anapilio kilimas, austas 
dvejetą metų Anapilio Mote
rų Būrelio iniciatyva, baigia
mas austi. Tikimasi, kad jį 
bus galima išstatyti "Vii 
niaus" Pavilijone, Karavano

JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS", 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MUSŲ”.

ATEIK Į LIETUVIU, AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 MIMICO AVENUE (Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 V. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psl.

PARAMA
11 ’/4% už taupymo s-tas
6 r<' už čekių s-tas'dep.)

IMA:

15 % už asm. paskolas
I4’/j% už mortgičius

% 
% 
%

13’/z % 
13 
12 
12 
103/4% 
12’/i%

6 %

15 %
14 Vi %

ICJ LIETUVIŲ NAMAI

GediminoPilies Menėje ren
gia metinį narių pobūvĮ-pie- 
tus.

Registruotis pas Klubo 
Valdybos narius arba pra
nešti tel: 762-2415.

• Organizacijos ir pavieniai 
asmenys, norintieji nuomuoti 
LN sales 1981 metams,pra
šomi nedelsiant jau dabar 
jas užsisakyti.

JONINIŲ VAKARAS- 
GEGUŽINĖ

Pirmą kartą LN Vyrai or - 
ganizuoja Joninių Vakarą - 
Gegužinę birželio 21 d., šeš - 
tadienį, Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje Naujoje Wassa - 
goję. Įsidėmėkime šią datą, 
ir gausiai dalyvaukime šioje 
iškyloje. Norintieji tenai ga - 
lės ir pernakvoti.

Toronto Lietuvių Namų Vy
rai kviečia visus atvykti.

metu.
Kilimo porjektas- dail.A. 

ir A.Tamošaičių.

• Išganytojo Parapijos Ko
mitetas šelpti vietnamie <■ 
čiams, jau priėmė' vieną 
šeimą iš šešių asmenų.

Moterų Draugijos Baza- 
ras įvyks gegužės mėn. 31 d. 
1O v.r. - 2 v.p.p. /kampas 
Indian Rd. ir Bloor/ 

o PrisikėlimoParapijon at
vyko 3-jų asmenų vie t na-

toronto

LIETUVIŠKIEJI PAMATAI

Pati svarbiausioji ir pa
grindinė visų mūsų organi - 
zacijų ir lietuviškosios 
bendruomenės dalis, ląs
telė - lietuviškoji Šeima. 
Nors ir nedidelis vienetas, 
bet tai yra pagrindas, pama- 
matai, ant kurio ir laikosi 
visa mūsų lietuviškoji bui
tis. Tiktai nuo lietuviškos 
šeimos stiprumo, sąmonin
gumo, jos tautiško suprati
mo priklauso ir bendrai vi
sa mūsų lietuviškoji ateitis. 
Šis dėsnis yra privalomas ne 
vienai kuriai tautinei mūsų 
grupei, bet vienodai visiems 
tiek čia tremtyje, tiek ir sa
voje tėvynėje gyvenantiems 
Gyvenant už savo tėvynės 
ribų, vienas iš pačių didžiau
sių pavojų mums visais lai
kais buvo, tebėra ir bus, tai 
mišriųjų mūsų šeimų klau
simas. Ši didžiausia ir pa
grindinė bėda yra labai opi, 
komplikuota, nusileidžianti, 
perdaug kontroliuojama ir 
neatlaidžiai slystanti bend- 
rojon šio gyvenamo krašto 
orbiton. Tai ir yra pats di
dysis pavojus visai lietuviš
kai išeivijai, nesvarbu ku
riame krašte ji begyventų. 
Džiaugiamės dar visi,kada 
stebime tai vienur, tai ki
tur, kartas nuo karto įvyks
tančias gražias lietuviškas 
vestuves, kur abu jaunieji 
kad ir svetur gimę, su pasi
didžiavimu įsijungia į bend
rąją lietuvišką šeimą. Tai 
mūsų jaunosios atžalos, iš
tikimai sekančios savo tėvą 
pramintomis pėdomis. Tai 
lietuviškojo ir mums bran
gaus medžio vaisius, kuris 
nenori pertpli nukristi nuo 
kamieno. Visi tuo pagrįstai 
gėrimės ir didžiuojamės.

Bet, kaip visur, taip ir 
šiame reikale, kaip tas pa
lyginimas sako "medalio yra 
ir kita pusė". Šiandieną ir 
mūsų kolonijose mišrių ve
dybų ne tik kad pasitaiko, 
bet nuolatos gausėja ir yra 
jau bene didesnė pusė. Vi
są tai daro perilgai jau už
sitęsusi tremtis, gyvenimas 
svečiose šalyse. Be to ir lai
kas gana negailestingai atsi
gręžia prieš mus. Skaudu 
darosi matant jauną ir gra
žią mūsų tautos atžalą savo 
tolimesnį gyvenimą surišant 
su kitos tautybės asmeniu. 
Dar skaudžiau, kada toksai 
jaunuoli s-1 ė, pasirinkęs sau 
tokį gyvenimo kelią, visiškai 
nutolsta netik nuo bet kokios 
lietuviškos veiklos, bet ir 
iš viso nuo lietuvių visuo
menės.

Savaime kyla klausimas : 
kas gi pagaliau kaltas dėl 
to ? Argi jau mums šiame 
reikale nėra kokios išeities ? 
Ar visas šis svarbus reika-

miečių šeima ir bus lietu - 
vių globojama.
VESTUVĖS:

Vedė:Silvija PAKNYTĖ ir 
Richard VELLA

st.catharines
iškilmingai atšventė
SIDABRINg VEDYBŲ 
SUKAKTI

Juozas ir Virginija ŽE
MAIČIAI gražiai atšventė 
25-ių metų vedybinę sukaktį.

Balius Įvyko š. m. ba
landžio 19 d., gražioje Vo
kiečių salėje. Sukaktuvini n - 
kai būdami aktyvūs lie tuvi š-> 

las taip ir turi palikti ? At
sakymas tur būt būtų toks : 
nėra išeities iš šio akligat- 
vio. Nėra čia aplink mus nė 
kaltininkų. Tai paties gyve
nimo ir mums skirto likimo 
tokia valia, kurios, deja, ne
pakreipsime. Negalime net 
kaltinti ir tų, kurie sudaro 
tas mišrias šeimas. Jie jau 
suaugę, savarankiški žmo
nės ir patys sau renkasi to
limesnio gyvenimo kelią. 
Dar tik viena galimybė liku
si, kuri bent šiek tiek gali 
padėti šiame opiame rei
kale. Mes galime pageidau
ti, prašyti ir maldauti, kad 
pasirenkantieji savo gyveni
mo draugus kitokios tauty
bės, nepamirštų ir lietuviškų 
reikalų, savo kalbos, tradi- 
ciję. grąžių lietuviškų pa
pročių, savų parapijų ir 1.1. 
Su draudimu šiame reikale 
nieko neatsieksime. Drausti 
mergaitei tekėti už svetim
taučio - tas pats kaip ir vi
siškas nesutikimas su vedy
bomis. Savų berniokų tarpe 
gal jai nesiseka, tuo reikalu 
jie nesidomi. Negi patrio
tizmo vardan geriau palikti 
nevedus ? Turime ir visą ei - 
lęgražiausių pavyzdžių. Ma
tome, kad ne visi mišriųjų 
šeimų nariai šalinasi nuo 
lietuvių. Kai kurie mielai 
dalyvauja, prisideda arba 
nors kartkartėmis atsilan
ko. Pažinę mūsų gražias 
tradicijas, papročius, mūsų 
meną arba ir lietuviškąjį 
maistą, nė vienas kultūrin
gas, kad ir kitos tautybės 
asmuo, nuo to nesišalina, 
nebėga. Tik mes privalome 
jiems visą tai parodyti ir 
supažindinti. Tai yra dar la
bai stipri ir nepamainoma 
korta mūsų rankose. Su ja 
dar mes galime labai toli 
nueiti ir daug laimėti.

Nieko gi gersnio šiame 
svarbiame reikale negalėda
mi surasti nei pakeisti, maž
daug panašiai turėtume elg
tis ir su čia gimusiais ir jau 
lietuviškai menkai arba ir 
visai nebekalbančiais jauno
sios kartos atstovais. Ir jie, 
nors ir nekalbėdami savo 
tėvų gimta kalba, gali daug 
pasitarnauti bendriesiems 
mūsų visų ir mūsų tautos 
reikalams. Tik neatstumki- 
mejų, nepalikime anapus ri
bos, nesmerkdami jų kal
bos, tempki mės ir juos su 
savimi, kur tik beįmanyda
mi. O jei ir tai nepadės, ta
da galėsime kaltinti šią visą 
tremtiniškąją dalią.

Užtai gi būkime atsargūs 
ir taip lengvai šiandieną ne
kaltinkime ir nepasmerkime 
visų tų, kurie gal būt ne taip 
daro, kaip turėtų būti ir kaip 
mes norėtume.

Ruošiasi vestuvėms:

Kęstutis URBONAS su Dana 
ABRAMAVIČIŪTE, Aleksas 
GRIGONIS su Elizabeth GLI- 
CA.

koje veikloje ir draugiškai 
sugyvendami su visų pažiū
rų lietuviais, yra Įsigiję la - 
bai daug draugų. Vienas iš 
dalyvių Į sveikinimo atvirutę 
Įrašė juos apibudinančius 
žodžius:"Didžiai gerb. Jubi- 
liatai-Juozas ir Virginija Že-

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įsteigei tai. 233 3334 231 2661 231 6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M98 1K8

♦ Namą — Gyvybė*
/ A A * Automobiliųį UR * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b 6.
1551 Bloor Street W, 

TORONTO, ONTARIO roo oroi
M6P iA5 ‘tel, 533-3531

maičiai- Kada saulė šviečia 
vedusių žmonių kelią, 25 ve - 
dybų metai yra trumpi. Jums 
šita laimė atiteko ir šiandie
ną, švenčiant šią reikšmin
gą sukaktį, Jūsų veidų bruo
žai atsispindi pačios jaunys
tės grožiu.

Ilgo amžiaus sulaukia ir 
nesensta tie, kurių širdyse 
rusena artimo meilė savo 
šeimai-? vaikams, d raugą ms 
ir tėvų gimtam kraštui-Lie
tuvai .

Jūs esate šių idėjų puose
lėtojai. Bet kokia lietuviška 
veikla Jums yra nesunki ir 
miela. Todėl Jūs turite daug 
gerbėjų ir Jūsų 25 metų ve
dybų sukakčiai paminėti rei
kėjo šios salės, kad sutal
pintumėte savo gimines ir 
draugus. Linkiu Jums su 
laukti ne tik auksinės, bet ir 
deimantinės vedybų sukak
ties’." Svečių buvo atvykę ir 
iš Niagara Falls, Hamilton’o, 
Cambridge, Toronto, Mont re- 
al’io ir iš JAV- Detroit’o. J . 
ir A. Keršių šeimai iš
Montrealio, Juozo broliui dr.dos Premjeras P.E.Trudeau 
P.Ž e| ma a i č i u i ir dr. B. ir St. Catharines miesto par- 
Kviečiui iš Detroit’o lamentaras Joe Reid. Buvo
atvykti užtruko 8 valandas, , ir daugiau sveikinimų raštu, 
bet esant geram orui-visi at- bet visų neįmanoma išvar - 
vyko laimingai dinti.

Po sveikinimų buvo Įteik- 
tos dovanos, kurių buvo daug 
iš giminių ir draugų. J.ir V. 
Žemaičiai yra labai populia
rūs ir kitose lietuvių koloni - 
jose, nes tautinių švenčių 
minėjimus aplanko ir pare - 
mia ir už St.Catharines ribų. 
Virginija lankiusi Kanados 
anglų kalbos mokyklą, tad per 
lietuvių šventes apsilanko 
pas miesto merą, radio sto - 
ties vedėją, suteikdama in-

Baliaus ceremonijų vedė
ja buvo Stasė Verbickaitė- 
Zubrickienė. Ji pak
vietė svečius už stalų, su
kaktuvininkams sūnūs prise
gė gėles ir atlydėjo juos 
prie Garbės Svečių stalo . 
Visi sūnūs-Rimas, Petras ir 
Audrius susėdo šalia savo 
tėvelių.

Ceremonijų vadovė pak
vietė prie garsiakalbio Tėv .
J. L i a u b ą, OFM palai- formacįjas lietuvių reikalais, 
minti stalą. Vakarienė buvo jęaį vyksta tautų festivaliai - 
pradėta vyno taure su Ilgiau- jį dagnai altstovauja lietuvius 
šių Metų linkėjimais jubi -paruošdama su padėjėjomis 
liatams. Pasistiprinus gar- lietuviSkus valgius.
džiais valgiais, sekė sveiki- J# ir v> žemaičių sūnūs, 
nimo kalbos žodžiu ir raštu , įį^ paūgėję, priklausė skau - 
dovanų Įteikimas. Pirmas tams ir tautinių šokių grupei 
jautriu žodžiu pasveikino "Nemunas".Tėvai perdavė ir
Vienuolyno viršininką? Tėv .jiems žmogiško taurumo ide- 
J.Liauba, Įteikė dovanų kry- aius> išaugo darbštūs, man - 
želĮ su skaitline 25. Vėliau dagūs.Kai šeimos žengs pa - 
kalbėjo Tėvi B, Mikalauskas,kopomis aukščiau Į žmoniš - 

kėjimą, tuomet ateis galas ir 
visokiems žiaurumams 
ir silpnųjų skriaudimams.

J. ir V. Žemaičiai jau virš 
20 metų gyvena St.Cathari
nes mieste ir nuo pat atvy
kimo rado laiko būti tautinė
je veikloje ir užauginti 3 sū
nus. Atšventus sidabrinę- 
sukaktį,linkiu sveikiems su
laukti ir auksinės sukakties.

J.Šarapnickas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

OFM ir Įteikė Popiežiaus 
palaiminimą su menišku ant 
specialios drobės Įrašu ir 
asmenine dovana-kryželiu.

Sveikinimo žodį tarė B-ės 
p-kas A. Šetikas. Va - 
dovė pakvietė ^ir sūnų vardu 
vyriausias, Rimas, pradėda - 
mas kalbėti, pa reiškė: "Apie 
savo tėvelius, jų gerumą ir 
meilę,kol mus užaugino rei
kėtų ilgai kalbėti, kol viską 

išsakyčiau. Mūsų tėveliai 
mylėjo mus iki užaugome, 
tebemyli ir dabar".Rimas 
Įteikė savo ir brolių didelio 
formato spalvotą, Įrėmintą 
nuotrauką.Po Įteikimo visi 
sūnūs tėvus išbučiavo.

Juozas ir Virginija Žemai
čiai gavo ir daug sveikinimų 
raštu iš tų, kurie negalėjo 
dalyvauti baliuje.

Sveikino: Tėv. B.Grauslys. 
OFM, kuris Virginiją Kriš
čiūnaitę ir Juozą Žemaiti 
sutuokė Toronte. Taip pat 
sveikino Virginijos dėdė , 
Augustinas Kriščiūnas iš 
Kauno, Juozo brolis Justinas 
Žemaitis iš Klaipėdos.Pas
tarasis atsiuntė ir dovaną- 
gražią lino juostą, Įaustais 
žodžiais:"Sveikinu sidabri - 
nių vestuvių proga". Sveiki
no iš Floridos, JAV, Juozas 
Šarūnas su žmona ir Jonas 
ir Kunigunda Dervaičiai . 
Pastarieji gyvena Kanadoje , 
bet žiemos metu išvyksta il
gesniam laikui Į šiltąją Flo
ridą. Sveikino SLA 72- oji 
Kuopa iš Hamilton’o, Kana -
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X

15%

N

Nemekamei pH«e» tekią fatantaalmei. 
Kapitalai — virt $14,000,000.

farm, dapoiitui 1 m. 
tarm. depozitu, 3 m. 
pemiją fondo

f;

Vienintelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose — 

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA” 
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

MOKAME UŽ: 
depozitu, (P.C.A.) •*
■aMauMt 1 1 Z1 70

12% 
11 ’/i % 
11 ’/» % 
pirmodieniois - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol , leitodieniais nuo 9 iki 12 vol.

sukaupęs viri 14 mil. dol. kapitalą 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ

penktadieniais nuo
Liepos - rugpjūčio men ir prie! ilgus sovoitgolius leftodiemois uldoryto

CHORAS "AIDAS" SAN 
FRANCISCO KATEDROJE

Jau eilę metų kaip JAV ir 
kitų kraštų lietuviai gėrisi 
Hamiltono mergaičių^ choro 
"Aidas" koncertais. Choras 
"Aidas" yra apkeliavęs di
desnę pusę žemės rutulio ir 
yra koncertavęs įvairiuose 
pasaulio didmiesčiuose ir 
net Vatikane. JAV LV Vaka
rų apygardos kvietimu š. m. 
kovo mėn, vidutyje jis ry - 
žosi aplankyti Kaliforniją ir 
duoti porą koncertų Los An
gele s lietuviams.

San Francisco LB Apylin
kės Valdyba, pasinaudoda
ma choro viešnage Los An
geles, ryžosi jį atsikviesti 
ir į San Francisco, vietos 
lietuviams sudarant progą jį 
išgirsti - suteikti dvasinę 
atgaivą. Kovo 23 dieną cho
ras "Aidas" jau galėjo pasi
rodyti San Francisco ir da
lyvauti Saint Mary's Kated
roje pamaldose. Sekmadie
niais čia yra laikomos pen- 
kerios šv. mišios, LB Apy
linkė s Valdybai prašant, Ka - 
tedros administracija sutiko 
leisti "Aidui" giedoti per 
12:15 v. šv. mišias lietuviš
kas giesmes iš anksto biu
letenyje pranešant, kad 
"The Lithuanian choir from 
Hamilton, Ontario, will sing 
at the 12:15 Mass today. We 
welcome these visitors to 
oilr Cathedral".

Katedros vadovybė sutiko 
įsileisti jiems mažai pažįs
tamą chorą ir leido giedoti 
lietuviškas giesmes tik dėka 
Valdybos pastangų, reko
menduojant Hamiltono mer
gaičių chorą, kuris buvo 
giedojęs Vatikane irturi ati
tinkamą giesmių repertua
rą.

Katedra prisipildė pilna 
žmonių. Ji yra labai mo
derniška, puikiai įrengta. 
Suskambėjus lietuviškoms 
giesmėms ir jas palydint 
griausmingais vargonais, 
choro ir solisto R. Strimai
čio balsui pritariant, nuai
dėjo nepaprastu iškilmingu
mu ir ne vienam lietuviui ir 
svetimtaučiui giesmių melo
dijos giliai smigo į širdį. 
Tai gal pirmą kartą San 
Francisco Katedra išgirdo 
lietuviško žodžio skambu
mą, kuriuo savo tėvynėje ir 
net sostinės Vilniaus Kated
roje lietuvis nebegali išlieti 
savo jausmų Aukščiausiajam 
nes ji yra atimta ir paversta 
paveikslų galerija.

Pasibaigus pamaldoms ir 
chorui dar tebegiedant, pa
sipylė plojimai, kurie reiš
kė, kad lietuviškos giesmės 
prabilo į visų žmonių jaus
mus. "Aido" perteiktos gies
mės iš gintaro šalies, išdi
džiai nuskambėjo Pacifiko 
pakrantėse.

Nežiūrint, kad mūsų gyve- 
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nimas svetur yra pilnas 
preštaravimų ir šakotumų, 
bet dainos ir giesmės me - 
nas turėtų būti tų nelygumų 
lygintojas. Tektų išreikšti 
apgailestavimą tiems, ku
riems yra mielesnis sraigės 
nerangumas ir nepasisten
gia jo negalėti - praleisda
mi negrįžtančias progas ap
silankyti į koncertus ar ki
tus kultūrinius parengimus. 
Paliekant juos snaudulio ne
rangume, tenka pasidžiaug
ti, kad į salę prisirinko gau
siai amerikiečių, estų, lat
vių ir net trečios kartos 
lietuvių. Tai vis dainos my
lėtojai, nes daina yra uni
versali.

Chorui atliekant mišrią 
ir sudėtingą programą, ypač 
jo dirigentui muzikui J. Go- 
vedui buvo nelengyaę užda
vinys suderinti choro ir so
listo partijas. Jis tai lengvai 
nugalėjo savo išradingumu, 
sukeldamas didžiulį klausy
tojų susidomėjimą atliekamu 
repertuaru.Vyravo mūsiškių 
kompozitorių kūriniai, atlie
kami vieno choro arba kartu 
su ąolistu R.Strimaičiu (kaip 
F. Schubert serenada). Vie
nas solistas išpildė S.Gaile- 
vičiaus "Klajūnas", A. Va
nagaičio "Stasys " ir P. Tos- 
ti "Tavęs nebęmyliu".

Hamiltono mergaičių cho
rą "Aidas" dar labiau su
stiprina ir paįvairina solis
tas R. Strimaitis. Choras jo 
operų arijas palydi refrenu 
ir melodijos padvelkia tėvy
nės 1 auloj skaidriu vaisku
mu ar dvasine kultūra, ku
rią jau baigia užgožti mo
demiškos muzikos garsai. 
Todėl po kiekvienos atliktos 
dainos klausytojai nesigai
lėjo ilgų katučių, prašydami 
pakartoti. Bet kartojimams 
nebuvo laiko, nes reikėjo iš
dainuoti apie 30 dainų, kurių 
atlikimas užėmė nemažai 
laiko. Per visą koncertą vy
ravo šventadieniška nuotai
ka, apipinta lietuviškos dai
nos sparnais, prabildama 
apie lietuvių tautos dvasinę 
kultūrą.

"Aidas" buvo atsivežęs 
savo įdainuotų plokštelių, ku
rios po koncerto buvo iš
grobstytos ir visų negalėjo 
patenkint.

Padėkos žodyje LB apylin
kės pirmininkas R. Tervy- 
dis teisingai pastebėjo, kad 
mes laukdami choro, vilia
mės jį "sušildyti" pavasa
riška San Francisco saulute 
ir nustebinti ankstyvaisiais 
margaspalviais gėlių žie
dais, bet išėjo priešingai - 
choras mus sušildė dainos 
posmais ir patriotinėmis 
nuotaikomis.

P. Indreika

SVARBŪS 
RINKIMAI

Mieli Hamiltono ir apylin
kių lietuviai. Šiais metais 
mums reikia pravesti net 
trejus rinkimus. Pirma - į 
Kanados Jaunimo Sąjungos 
Valdybą reikia išrinkti pen
kis atstovus. Jau surasti 
penki kandidatai : AUŠRO- 
TAITĖ KRISTINA, GAJAUS
KAS PAULIUS, KAIRYS VI
DAS, KRIVINSKAITĖ ADE
LĖ IR TRUMPICKAS RI
MAS. Tikimasi, kad jie bus 
patvirtinti aklamacijos bū
du.

Antra-Reikia išrinkti aš
tuonis asmenis į Kanados 
Krašto Tarybą. Sutiko kan
didatuoti 15 asmenų, kurie 
jau buvo paskelbti Kanados 
lietuviškuose laikraščiuose

Trečia - Mums svarbiau- 
sai pareiga yra išrinkti Ha
miltono Lietuvių Bendruo
menės Valdybą iš 7 asmenų. 
Sutikę kandidatuoti 1O as
menų irgi jau paskelbti spau
doje. Revizijos komisijon 
reikia 3 asmenų.. Kandida
tuoja 5 : BAJORAITIS JUO
ZAS, DEVEIKIS JONAS, KY
BARTAS VLADAS, PATAM - 
SIS ALFONSAS ir VENSLO- 
VA BRONIUS.

Visi kas tik gali užeiki
me Rinkiminėn Būstinėn Jau
nimo Centre, 48 Dundurn St. 
N. tarp 9 v. ryto ir 5 v.va
karo gegužės mėn. 25 dieną. 
Išsirinkime geriausius as
menis mūsų Valdybon atei
nantiems dvejiems metams.

Hamiltono Rinkiminė 
Komisija

MEDICININĖS IR TEISINĖS 

PROBLEMOS KELIAUJANT
Jeigu nesisaugosi ir nebū

si rūpestingai pasiruošęs, 
gali susilaukti pakeltų dak
tarų ir advokatų sąskaitų, 
Greitosios Pagalbos aukštų 
užmokėjimų, hotelio sąskai
tų (vietovėje, kurios niekad 
nenorėjai aplankyti) laukda
mas leidimų arba skiepiji
mų, ar pinigų perlaidų, re
ceptų iš Kanados. Gali pri
sidėti ir nenumatyti ilgų dis
tancijų telefonai daktarui, 
šeimai ar banko tvarkytojui.

Štai keletas patarimų, kaip 
išvengti šių problemų ir ką 
daryti su jomis susidūrus. 
Pasiteirauk savo kelionių 
agento apie privalomus ir 
rekomenduotinus skiepus 
vietovėse kur keliausi. Skie- 
pykis gerokai prieš kelionę 
nes kai kurie skiepijimai tu - 
ri būti pakartoti per kelias 
savaites. Skiepijimai daž
niausiai nieko nekainuoja 
viešose sveikatos įstaigose. 
Laikyk skiepų pažymėjimus 
kartu su pasu, kad galėtum 
juos parodyti pervažiuojant 
sieną. Be jų gali neįleisti.

Jūsų paprastas provincinis 
sveikatos draudimas nebūti
nai padengia gydymo išlai
das kituose kraštuose : jeigu 
pav. JAV-ėse jums lūžtų ko
ja, tai pagalba galėtų kainuo
ti apie $600, nes standar
tinė sąskaita būtų $875, o

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle 
Oeriausias patarė,-. .. darbo »iHk**'.as atosadensxs

QUY UUCH ARD. kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar bą 
atlieka) sąžiningai |r prieinamomis kainomis. Skambinkite

TRYS MERGELĖS, KAIP LELIJOS, iš Hamilton’o Mergaičių Choro AIDAS- užpučia 
SUKAKTUVINES ŽVAKELES NUO TORTO, KURĮ ĮTEIKĖ NL AIDO DEŠIMTMEČIO 
PROGA, Spaudos Baliaus metu Muntrealyje,po Choro atliktos programos.

Nuotrauka: Tony’s Studio

Ontario Sveikatos Draudimas 
padengtų tik $ 282.

Kelionių agentas gali jums 
padėti gauti sveikatos drau
dimą už Kanados ribų. Kar
tais galima gauti gyvybės ir 
nelaimingų atsitikimų (Acci
dent and Life Insurance) 
draudimą kartu su bagažo 
draudimu. Tačiau, jeigu turi 
jau pakankamą draudimą, at
skirai kito nebereikia.

Kai kurie draudimai nepa
dengia sužeidimų, jeigu nau
dojate "charter" ar privatų 
lėktuvą, arba jeigu dalyvau
jate rizikinguose užsiėmi
muose, kaip pav. automobilių 
rungtynėse. Naudojant aki
nius, vežkitės receptą kar
tu - jeigu sulūžtų ar pames- 
tumėte.

Jeigu vartojate reguliariai 
vaistus, paprašykite savo 
gydytojo recepto su pagrin
diniu "(generic") vaisto pa 
vadinimu, kad galėtumėte 
pagal reikalą dasipirkti.

Maistas paprastai yra 
įskaitomas į lėktuvo bilieto 
kainą. Jeigu esate vegetaras 
arba reikalingas specialios 
dietos, paprašykite kelionių 
agento pranešti lėktuvo tar
nautojams (kodėl mokėti už 
tai, ko nevalgysite ?).

Informacijas apie klima
tą, vandens ir maisto tin
kamumą, riziką susirgti 
maliarija, kur rasti angliš
kai kalbantį gydytoją, žinantį 
Š. Amerikos medicinos me
todus, galima gauti Interna
tional Association for Medi
cal Assistance to Travel
lers ( 1268 St. Clair Ave., 
West, Toronto, M6E 1B9, 
dr. V. Marcolongo).

Pasirūpinkite, kad jūsų 
pasas galiotų bent keletą 
dienų ilgiau negu planuoja
ma grįžti.

Nešiokitės pasą su savimi 
visą laiką. Ypač kraštuose, 
kur yra politinė įtampa ar 
neramumai.

Nors ir turint Kanados pi
lietybę, jūsų gimtasis kraš
tas arba valstybė, su kuria 
buvote kurį laiką susii’išęs, 
gali jus dar laikyti savo pi

liečiais, Kanados Užsienio 
Reikalų Departamentas pa
taria, prieš vykstant į kraš
tą, kuris jus skaito savo pi
liečiais, patikrinkite savo 
pilietybės statusą su Amba
sada ar Konsulatu tų kraš
tų ar būtų jums ten statomi 
kokie nors reikalavimai ar 
ypatingi kaltinimai.

Gaukite adresus iš kelio
nių agento konsulatų ir am
basadų krašte, Į kur keliau
jate. Jeigu reikia pagalbos, 
bet dar nesate Kanados pi
liečiais, susisiekite su kon
sulatu krašto, kurio pasu 
keliaujate. Gali prireikti pa
galbos, įvykus politiniams 
neramumas, gamtos nelai
mėms, susirgus, apiplėšimo 
atveju arba susidūrus kon
flikte su įstatymais.

Jeigu būtumėte jėga su
laikomi ar pakliūtun^ėte į 
kalėjimą - reikalaukite lei
dimo susisiekti su artimiau

Mūsų, Kredito Unijos narei

a+a
SALOMĖJAI M OZURAI Tl ENEI

mirus, jos sūnui JUOZUI su šeima bei 
visiems giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžia^ užuojauta, reiškia

Montreal io Lietuviu^ Kredito 

Unijos LITO Valdyba

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

siu Kanados Konsulatu. Pa
gal tarptautinius įstatymus 
jus turite teisę tai padaryti.

Respekt uokite vietos nuo
status ir papročius, liečian
čius alkoholio vartojimą,fo
tografavimą, pinigų keitimą, 
politinių pažiūrų skelbimą ir 
1.1. , vengiant konflikto su 
vietos įstatymais. Atsimin
kite, kad Kanadoje asmuo 
skaitosi nekaltas kol įrodo
ma kitaip, bet daugelyje 
kraštų yra atvirkščiai. Taip, 
kad galima praleisti savai
tes ar net mėnesius kalėji
me, kol įrodomas nusikalti
mas.

Pasirinkite ’ atsargiai ir 
savo bendrakeleivius.

Saugokitės tokių, kurie 
prašo pervežti laiškus ar 
paketus.

(Canadian Scene Nr. 1058, 
1980 m. gegužės mėn. 9 d. 
Laisvai vertė iš anglų 
kalbos b. n.)
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NL REIKALAI
NL Laikraščio B-vės Valdyba pasiskirstė pareigomis: 

pirm. - Jonas PETRULIS; Vice p-kas 1. - Leonas NOR
VAIŠA-GIRINIS, Vice p-kas 2. - Jonas PAŠKEVIČIUS, 
kasininkas - Petras KLEZAS, sekretorius - Augustinas 
MYLĖ, direktoriai - Pranas PAUKŠtAITIS, Juozas 
ŠIAUČIULIS ir Antanas ŽIŪKAS.

NL SPAUDOS VAJAUS METU PARĖMĖ LAIKRAŠTĮ: 
/ tęsinys /

MONTREAL, P. Q.
$ 69, - R. Piešina;

$ 35, - J. Zabieliauskas;
$ 34, - J. Žitkus;
$ 30, - J. Intas;
$ 28, - dr. H. Adomonis;
$ 25, - B. Makauskas, O. 
Cerkus, P.O. Lecours, R. 
Bulota, A. Kaziliunas, A. 
Matusevičius, E. Urbonaitė. 
P, Žukauskas, V. Sabalys , 
N. Šliogeris, J. Martinaitis, 
P. Adamonis;
$ 20, - S. Naginionis, A. 
Mingėla, A. Keblys, P. Bu- 
nys, P. Šukys, S. Baraus
kas, A. Saviškas, A. Vins
ky, J. Jukonienė, V. Bytau
tas, A. Norkeliunas, A. Va
linskas, L. Gedvilaitė-Lan- 
dry, K. Rašytinis, A. Zur- 
kevičiutė, J. Lukoševičius, 
K. Baltuškevičius, J. Lady- 
ga;
$ 18, - V. Lapinas, P. Nar
butas, R. Kalvaitis, V. Pa- 
vilanis;
$ 15, - K. Šimkus, J. Lai - 
mikis, A. Ūsienė;
$ 1C, - M. Krausa, M. Ma- 
tusevičionė, K. Lukošius, S.

Vaičekauskas, L. Grigelis, 
T. Čipkus, Ch. Ambrasas, 
M. Petrauskas, K. Strausas, 
J. Dargis;
$7, - P. Norkeliunas, D. 
Gurklys;
LA SALLE, P. Q.
$ 42, - C. Voroninkaitienė,
$ 38, - J. Lingaitis;
$ 23, - A. Mockus;
$ 20, - P. Dikaitis, V. Ke-^ 
turką, L. Balaišis, J. Pie- 
čaitis, P. Verykis, P'. Dre- 
šeris, P. Bukauskas, O. 
Bieliūnaitė, G. Gedvilą, A. 
Piešina, J. Kandižauskas ;
$ 16, - M. Zižys, J. Bitneris; 
$ 1G, - A. Vazalinskas, A. 
Viskantas, J. Adomaitis, V. 
Biliūnas, M. Meškauskas;

MONTREAL APYLINKĖ
$ 50, - dr, J. Senikas;

$30, - A. Latvaitis, E. Lu
košius;
$ 25, - L. Bernotienė, M. 
Mažeikienė, G. Andraitytė;
$ 20, - A. Brilvicas;
$10, - M. Kukenis, B. Zin
kevičius, P. Alekna, A. Ur
bonas, P. Bileckas.

Visiems nuoširdus AČIŪ’.

PASIBAIGĖ MOKSLO METAI 
LITUANISTINĖJE
MOKYKLOJE

Š.m. gegužės mėn.lO d « 
mūsų Mokykla užbaigė moks
lo metus.Šiais metais ją bai
gė 9 mokiniai:

Marija ADAMONYTĖ,To
mas JAUGELIS,Kristina KI- 
BIRKŠTYTĖ, Linas KNYS- 
TAUTAS,Audra LAPINAITĖ, 
Krista OTTAITĖ, Danius 
PIEČAITIS, Silvija VAZA- 
LINSKAITĖ ir Aleksandra 
žemaitaitytė.

Mokyklos baigimo pažy
mėjimai buvo Įteikti gegužės 
11 d.,Seselių jaukioje salėje.

Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos rūpestingas Tėvų 
Komitetai suruošė gražias 
vaišes, pakviesdami ne tik 
tėvus ir gimines, bet ir ofi
cialiuosius mūsų bendruo
menės atstovus -B-ės pirmi- MONTREALIO ANSAMBLIS " GINTARAS ", pasižymėjęs ypač savo 20 žmonių liaudies 
ninką A. Kličių,Tėv.kun. J . instrumentų orkestru, susidedančiu iš : KANKLIŲ, RAGELIŲ, BIRBYNIŲ, LUMZDELIŲ, 
Kubilių, Tėv. J.Aranauską , BERŽINIŲ TRIMITŲ, SKRABALŲ, TABALŲ , SKUDUČIŲ.
"Lito"vedėją R.Piečaitienę , Ansamblio daugumą sudaro tautinių šokių šokėjai, dalyvauja ir 9 dainininkės ir 4 daini - 
Švietimo Reikalams Įgalio - linkai. Ansamblio akordeonistai - Arūnas ir Linas Staškevičiai. Ansamblis buvo Įkurtas
tinį P.Adamonį.

Abiturientai buvo pasvei - 
kinti ir apdovanoti plokštele 
"Baltos Gėlės", įdainuota

ir 9 metus vadovaujamas Zigmo Lapino. Antri metai Ansambliui vadovauja Rasa Lukoše- 
vičiūtė. Montrealio GINTARAS yra apkeliavęs daugelį Amerikos, Kanados miestų. Taip 
pat dalyvavo IV-jame PLJ Kongreso atidaryme Londone, Anglijoje, 1979 metais.

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

1440 St. Catharine W. 
Suite 6 0 0, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235

NamuJ 488 — 8 5 28

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A 

1410 Guy St.
Suite 11-12 Montreal P. Q.
Tel: 932-6662

Namu.: 737-9681

Hamiltono Mergaičių Choro 
"Aidas".

Originaliausias linkėji
mas buvo gal skambantis ir 
linksmai, bet manau teisin
gai / tegul niekas neįsi
žeidžia/, bet aš jį pacituosiu: 
"Abiturientai, nebūkit durni- 
būkit lietuviai’."

Abiturientai kiekvienam 
mokytojui prisegė po raudo
ną rožę ir atminimui pado
vanojo savo nuotraukų kola- 
žą kiekvicnąm.

Po to sekė vaišės. Visi 
maloniai ir labai jaukiai pa - 
bendravo. D alyvis

RUOŠIASI VEDYBOMS
• Vilija POVILAITYTĖ su 
Neil MIYAMOTO ir Teresė 
ZAVADSKAITĖ su Joseph 
ROGER.

“LITAS'
VASAROS METU NUO GE

GUŽĖS 18 D„ IKI SPALIO 
MĖN.19 D. SEKMADIENIAIS 
NEVEIKS.

AUKSINIO AMŽIAUS 
RŪTOS KLUBO IŠVYKA

Birželio mėa. 11 d Montre
alio Klubas RŪTA organi
zuoja išvyką Į Cap de la 
Madeleine. Kelionės kaina 
$ 5.50. Reikia užsiregist- 
rubti iki gegužės mėn. 31 d. 
Į šią išvyką yra priimami ir 
neklubiečiai. Cap de la Ma
deleine yra labai žymi irgra 
ži vieta.

• A. ČEPULIS,P.GIRDŽIUS 
IR J. ŠIAUČIULIS įdėjo 
naujus šventoriaus vartus

AVparapijai. Parapija, kle- • Montrealio "Gintaras" da- 
bonas ir kunigai labai dėkin- lyvauja Toronto "Gintaro"25 
gi. metų veiklos šventėje.

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
iuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, šuvelės !

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que.
Tel. (819)449-4355.

DR. E. ANDRUKAITIS m.d.,f.r.c.p.to
Tel: 5 2 2-7 2 36

83 2 Bo u 1 . St.Joseph E. M o n t r e a 1 , P. Q, H2J 1 K4

Dr.A.S. Popieraitis
H S.M.b. C.M.. M.S*.. L.M.C.C , f..R.C.S.(Cv

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Soniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimariche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
l.ivraijon grafaite - Free delivery 
Skubus ir nek amuoi anti * pristatymo* 
7626, rue Central St., Ville LaSalle

364- 9742

365- 0505

ADVOKATAS

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

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tėt. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245
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MALONIA/ , GREITAI IR PATYRUSIAI. 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPEC! ALI S T AS.

365-0511285 - 2eAVENUE, LASALLE 
QUE. H8P 2G7
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Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus■■ 722 3545 
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. i. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 7 2 7 - 3 1 20 Narni/ 3 7 6 - 3 7 8 1

Albertas NORKELIUNAS, B.A. C.S.f., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent ū_r_a_ v e _i__k J JĮ_JT_u_o__Į_945_[n,_

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl 
notaire notary 

TITI.E ATTORNEY

5947 Park Ava. Montreal, P. O. H2V 4H4

Tel: 279- 116 1 Res.453 -9 142

advokatas

Roman J. iSganaitis, b.a., b.c.l.

4 NQTRE-DAME E. SUITE 504

MONTREAL, QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B78-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
'< Place Ville Marie, Suite 627
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E 3

Tel: < 5 I 4) 8 7 1 - 1 430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, I.CX
16 8 Notre Dame St., E. , Suite 205 
Montreal, P. Q. H2Y 3 P6

Tel: 866—2063, 866-2064

8 psi.

'Tfta.cciiee
Kailių siuvėjas-

JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

©Didelis pasirinkimas gatavu paltų 
©Vasaros laiku saugoj i mo s (Storage) 
o Taisau ir remodeliuoj u 
o Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

automobile 
PONTIAC e BUICK e ASTRE 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU. 
IR NAUJ U AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MUSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!

SALES

MIC!

MONTREAL, OUĖBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

montreal west

MENAGER PASINAUDOKITE!
PASIKALBĖKITE SU

Menas erių LEO GUREKAS

mu mootroa! woat automobili

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i b

8

8
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