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Nuteisė ir save
Laisvojo pasaulio žmones nelengva sujaudinti — jie 

yra pripratę prie visokių sensacijų, didelių nelaimių, juo
ba, kad tai vyksta kažkur toli — jų neliečia. Reikia nema
žo sukrėtimo laisvojo žmogaus dėmesiui pagauti. Pvz., kai 
spauda skelbia, kad Gulago salyne yra kalinami tūkstan
čiai nekaltų žmonių, laisvasis pasaulis nesijaudina. Kai 
Afrikos šalyse žūsta šimtai ir tūkstančiai gyventojų vieti
nėse kovose, vakariečiai taip pat tyli. Juk visa tai vyksta 
toli nuo mūsų . .. Dėlto nuostabu, kad europiečius ir ame
rikiečius sujaudino pastaruoju metu trys pavardės, bū
tent, Ščaranskio, Ginzburgo, Petkaus. Jų nuteisimas ilgų 
metų kalėjimu bei sunkiųjų darbų stovyklomis pagavo 
laisvojo pasaulio dėmesį ir sukėlė plataus protesto bangas. 
Mat, visi labai akivaizdžiai pamatė, kad Maskvos teismas 
nubaudė nekaltus žmones, kovojančius už žmogaus teises, 
pripažintas ir sovietinės konstitucijos, patvirtintas Helsin
kio akto. Laisvajame pasaulyje žodžio, apsisprendimo, są
žinės bei religijos laisvė yra savaime suprantamas dalykas, 
ir niekas už tai nebaudžia. Juk negalima bausti žmogaus 
už tai, kad jis kvėpuoja, kitaip tariant, negalima bausti jo 
už naudojimąsi prigimtine savo teise. Tai kaip tik ir jau
dina laisvąjį pasaulį. Kai žmogus netenka net viso savo 
turto, jaučiasi nuskriaustas, bet nenužmogintas, tačiau kai 
jis netenka pagrindinių savo teisių, lieka nužmogintas.

1>OKIAIS atvejais, kai galingos valstybės teismas nu
baudžia nekaltą asmenį ir jį nužmogina, iškyla aikš
tėn įsidėmėtinas paradoksas: toks teismas pasmerkia 

pats save ir padaro herojumi nuteistąjį. Sakoma, rašyto
jas su kiekvienu savo kūriniu atsiduoda visuomenės teis
mui. Ši tiesa dar ryškiau pasitvirtina maskvinio teismo 
atveju. Visuomenės akyse Viktoras Petkus, Aleksandras 
Ginzburgas ir Anatolijus Ščaranskis tapo didvyriais, o 
maskvinis teismas, atstovaująs totalistinei sistemai, atsi
dūrė nusikaltėlio suole. Mat, visuomenės teismas vadovau
jasi ne kurios nors diktatūros, valdančios partijos, o abso
liutinio teisingumo dėsniais. Dėlto visi totalistinių sistemų 
teisėjai yra ne teisingumo, o brutalios, savanaudiškos val
džios vykdytojai, prisidengę įstatymo skraiste. Jie yra ma
ži totalistinės sistemos rateliai, kurie sudyla bei sunyks
ta drauge su sistema. Tokių teisėjų pavardės bus arba 
užmirštos, arba įrašytos į nusikaltėlių sąrašus, kuŲn °’1-pil
dysis istorijoje kaip gėdos puslapiai. Tuo tarpu jų pa
smerktieji kovotojai, laikinai suniekinti bei nužmoginti, 
žėrės istorijos puslapiuose kaip didvyriai, kovoję gerą 
kovą. Juose bus neabejotinai įrašytos pavardės tokių da
barties kovotojų ir kalinių, kaip Viktoras Petkus, Nijolė 
Sadūnaitė, Petras Plumpa, Jaugelis, Vladas Lapienis, Ona 
Pranckūnaitė, Balys Gajauskas, Sergiejus Kovaliovas ir 
daugelis kitų.

KREMLIAUS valdovai praeityje, reikia pripažinti, yra 
parodę nemažai sumanumo santykiuose su laisvuoju 
pasauliu. Nekartą jie yra apstatę vakariečius suma

niais ėjimais. Betgi šį kartą jiems nepavyko — padarė di
delę klaidą, pasmerkdami Petkų, Ginzburgą, Ščaranskį, 
Lukianenką ir kitus disidentus. Jų skaičius yra palyginti 
labai mažas, ir tokio koloso kaip totalistinė Sov. Sąjunga 
sugriauti negali. Išėjimas su artilerija prieš neramius 
žvirblius yra perdėtas jėgos demonstravimas. Jis totalis- 
tinio režimo nė kiek nesustiprino, bet daug simpatijų lais
vajame pasaulyje prarado. Jeigu jau net ištikimoji Pran
cūzijos kompartija pasisakė prieš tokią Kremliaus taktiką, 
ką kalbėti apie nekomunistus! Tokiais teismais, kaip Pet
kaus, ščaranskio, Ginzburgo, Lukianenkos, Kremlius at
skleidžia pačią blogiausią komunizmo pusę, atstumiančią 
net komunistus. Tuo būdu visi atvirai pamato, kad Sta
linas tebėra gyvas su visu savo brutalumu. Daug gudresni 
buvo anksytvesnieji Kremliaus ėjimai — siųsti disidentus 
užsienin, čia jie pradžioje pakalba, parašo, bet be savo 
krašto bazės išsisemia ir netenka turėtos disidentinės jė
gos. Taip, klaidos Kremliui gali būti fatališkos,, bet mums 
tuo tarpu jos yra skaudžios, nes kapoja gyva lietuvių tau
tos organizmą, išplėšia dinamiškiausius jo narius, smaugia 
visą tautą kartu su kitomis. Visdėlto žinome, jog kiekviena 
kova pareikalauja ir aukų, tačiau galutinis laimėjimas nie
kad nebūna budelio pusėje.

KANADOS ĮVYKIAI

“Jei perbrangus kopūstai...”

cPasaulio įvykiai
EKONOMINES PROBLEMAS V. VOKIETIJOS SOSTINĖJE BON
NOJE svarstė JAV, Kanados, Japonijos, Prancūzijos, Britanijos, 
Italijos ir V. Vokietijos vyriausybių vadai. Tai buvo jau ketvirtoji 
tokia konferencija nuo 1975 m. Pagrindinis dėmesys teko silpnė
jančiam amerikietiškam doleriui. V. Vokietijos kancleris H. 
Schmidtas dėl dolerio vertės kritimo kaltina perdidelį naftos įsi
vežamą į JAV, o prez. J. Carteris kaltininku laiko V. Vokietijos ir 
Japonijos gaminių eksportą, gerokai prašokantį importą iš JAV. 
Konferencijoje šiuo klausimu buvo padarytas kompromisinis 
sprendimas. Prez. J. Carteris įsipareigojo iki 1985 m. naftos im
portą sumažinti kasdien po 2,5 milijono statinių. Kanados prem

Premjeras P. E. Trudeau 
ekonominėje konferencijoje 
Bonnoje įsipareigojo šiemetinį 
ekonominį Kanados pajėgumą 
padidinti 5% be jokių ypatingų 
biudžetinių priemonių. Spauda 
tokį jo pažadą sutiko skeptiškai, 
remdamasi sausais faktais. Eko
nominis Kanados pajėgumas 
pirmajame 1978 m. ketvirtyje 
paaugo tik 2,8%, sezoniniu 
masteliu matuojamas nedarbas 
jau ketvirtą mėnesį s i e ki a 
8,6%, o infliacija birželyje pa
kilo iki 9,2%. Daug kam atrodo, 
jog geriausiu atveju ekonomi
nis ūgtelėjimas šiemet tegali 
pasiekti apie 4%. Kanados kon
ferencijos taryba pranašauja 
nedarbo padidėjimą 1979 m. 
iki 9,1%. Kaltė dėl infliacijos 
daugiausia tenka jautienos, bul
vių ir daržovių pabrangimui 
net 2,2% birželio mėnesį. Nuo
latinį maisto gaminių kainų ki
limą liudija 1971 m. pradėti ty

rimai su kaikuriais jų pavyz
džiais. Tie gaminiai tada kaina
vo $10, o dabar jau kainuoja 
$17.50. Dėl jų į nemalonų ginčą 
įsivėlė ir Kanados finansų min. 
J. Chretienas, Montrealyje pra
sitaręs: “Jei kam perbrangus 
kopūstai, tegu perka kitas dar
žoves. . .” Dienraštis “The To
ronto Star” tuojau apskaičiavo, 
kad J. Chretienas už savo meti
nę $59.000 algą su daline paja
mų mokesčio nuolaida kasmet 
dar gali nusipirkti 151.000 ko
pūstų galvų. Tačiau kiek yra ka
nadiečių, per metus gaunančių 
tokį atlyginimą? Patarimas ko
pūstus pakeisti kitomis daržovė
mis nelabai praktiškas, nes jos 
taip pat yra gerokai pabrangu- 
sios. Dienraštis daro išvadą, 
kad toks J. Chretieno patari
mas iš tikrųjų reiškia jo kapi
tuliaciją Kanados ekonomijos 
reguliavime finansinėmis biu
džeto priemonėmis. (Nukelta į 6)

Sėkminga buvo Toronto lietuvių rengta demonstracija, protestuojanti prieš Viktoro Petkaus ir kitų disidentų 
nuteisima Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje. Viršuje — kalba Ontario vyriausybės ministeris I.. GROSSMANAS gausiai 
miniai; apačioje — vienas iš daugelio plakatų Nuotr. S. Dabkaus

Milijoninis miestas protestuo/a
Viktoro Petkaus nuteisimas Vilniuje sujaudino išeiviją • Lietuvių rengtoje demonstracijoje 
Toronte dalyvavo apie 1000 asmenų • Toronto miesto taryba priėmė protesto rezoliuciją
Pirmosios žinios, pasiekusios 

Kanadą iš Maskvos, kalbėjo tik
tai apie A. Ščaranskio ir A. 
Ginzburgo nuteisimą. Netrukus 
iškilo ir Lietuvos disidento V. 
Petkaus pavardė, kuris buvo 
teisiamas Vilniuje- Pradžioje jo 
pavardė buvo mažai minima, o 
ir žinios apie jį buvo šykščios. 
Tiktai kiek vėliau ir V. Petkaus 
pavardė pradėta minėti greta 
kitų dviejų disidentų. Matyt, ir 
spaudos agentūros dar neturė
jo tikslių žinių apie jį. Vėliau 
iš Reuterio agentūros praneši
mo aiškėjo, kad Lietuvos Hel
sinkio grupės narys E. Finkel- 
šteinas telefonu pranešė, jog V. 
Petkui paskirta trejų metų ka
lėjimo bausmė, septynerių me
tų lagerio ir penkerių metų 
tremties. Taip ši bausmė prisi
dės prie V. Petkaus anksčiau 
atkalėtų 12 metų.

Pasklidus šiai žiniai, lietu
viuose kilo spontaniška reakci
ja — tuojau protestuoti, juoba, 
kad žydai tokią demonstraciją 
Toronte, Montrealyje ir kitur 
jau buvo surengę. Buvo sudary
tas komitetas, kurį galėtume pa
vadinti Lietuvių Komitetu už 
Žmogaus Teises. Kadangi laikas 
buvo labai trumpas, šis komi
tetas veikė žaibiškai ir per 4 
dienas suorganizavo labai sėk
mingą protesto demonstraciją.

Prie miesto rotušės
Liepos 20, ketvirtadienį, 6.30 

v.v., jau pradėjo rinktis lietu
viai į Nathan Phillips aikštę su 
plakatais ir juodomis vėliavo
mis. Apie 7 v.v. jau keli šimtai 
lietuvių išsirikiavę pradėjo žy
giuoti aplink aikštę, stebint gau
siems kitataučiams. Jie skaitė 
gausius plakatų įrašus, reika
laujančius laisvės V. Petkui. 
Pvz. viename plakate buvo įra
šyta: “Stalinas prisikėlė, žmo
gaus teisės mirė”, kitame — 
“Sovietai yra naciai”, trečiame 
— “Laisvę Lietuvai” ir t.t.

Atėjus laikui, demonstrantai 
susirinko ties paruošta kalbėto
jų tribūna. Pirmoji prabilo 
KLB visuomeninių reikalų pir
mininkė, trumpai nusakydama 
demonstracijos tikslą ir pakvies- 
dama tarti žodį Toronto miesto 
tarybos narį T. O’Donohue. Pas
tarasis pranešė, kad prieš kele
tą minučių miesto taryba priė
mė rezoliuciją, pasmerkiančią 
V. Petkaus ir kitų disidentų nu
teisimą. Rezoliucija buvusi pri
imta vienbalsiai ir būsianti pa
siųsta sovietų ambasadai Otavo
je. Tuo būdu Toronto miestas 
oficialiai pareiškė savo protes
tą prieš nekaltų žmonių baudi
mą ir nepaisymą žmogaus tei
sių. Už tai gausi minia ilgai plo
jo vadovybei miesto, kuriame 
gyvena apie 10.000 lietuvių.

Žymus teisininkas
Antruoju prabilo Ontario pi

liečių teisių gynėjas didis lietu
vių bičiulis Arthur Maloney, ką 
tik grįžęs iš kelionės po Sov. Są
jungą- Ten jis lankėsi kaip Ka
nados teisininkų atstovas ir su
sitiko su disidentų žydų atsto
vais, stengdamasis rasti būdų 
jiems padėti. Taipgi jis kalbė
josi ir su sovietų pareigūnais, 
kurie, išgirdę apie piliečių tei
sių gynimą Kanadoje, pareiškė: 
“Mes tuos dalykus tvarkom 
daug paprasčiau — pasiunčiam 
į darbo stovyklas.” A. Maloney 
savo kalboje pareiškė esąs su
krėstas V. Petkaus nuteisimo 
bei sovietinio teismo sprendi
mo. Esą, jei teismas taip pasi
elgtų Kanadoje, teisėjai tučtuo
jau būtų pašalinti iš pareigų. V. 
Petkaus teismas buvęs grynas 
farsas. Kalbėtojas, trumpai api
būdinęs sovietinę Lietuvos oku
paciją, išreiškė viltį, kad jai 
(okupacijai) ateis galas.

Naujųjų demokratų partijos 
ir Ontario parlamento narys dr. 
J. Dukszta, gimęs Lydoje, bet 
kaip ateivis įaugęs į politinį 

krašto gyvenimą, išreiškė savo 
solidarumą su demonstracijos 
tikslais, kaip psichiatras smer
kė sovietinius metodus žmonių 
kankinimui ir ragino visus veik
ti vieningai per Jungt- Tautas, 
kad žiaurus sovietų elgesys bū
tų pakeistas.

Reikalauti iš vyriausybės
Kanados Baltiečių Federaci

jos pirm. L. Leivat pareiškė: 
“Petkaus įkalinimas yra visų 
nubaudimas”. Jisai siūlė reika
lauti Kanados vyriausybę, kad 
gintų V. Petkaus ir kitų disi
dentų žmogaus teises šiais bū
dais: pasiūlyti disidentams po
litinę globą Kanadoje, pasi
traukti iš olimpiados Maskvoje, 
atsisakyti kultūrinių mainų ir 
peržiūrėti atolydžio politiką.

Liberalų partijos atstovė M. 
Campbell pabrėžė reikalą suda
ryti bendrą laisvės frontą Jung
tinėse Tautose. Toronto miesto 
tarybos atstovas, kandidatas Į 
burmistrus, D. Smith pareiškė 
savo solidarumą su dembhstran- 
tais ir priminė, kad rusai skel
bia viena, o daro kita.

Bene daugiausia dėmesio su
silaukė Kanados Žydų Kongre
so atstovas Jack Katz. Jis kal
bėjo su dideliu užsidegimu ir 
ragino reikalauti, kad žmogaus 
teises stipriau gintų premjeras 
P- E. Trudeau, kuris pasirašė 
baigiamąjį Helsinkio aktą Ka
nados vardu, žmogaus teisių ap
sauga esą pirmoje eilėje vyriau
sybės pareiga.

Ukrainiečių kongreso sekr. 
Y. Shymko ugningoje kalboje 
taip pat reikalavo stipresnės ak
cijos iš vyriausybės, kuri įsilei- 
džianti marksistus iš P. Ameri
kos, varžanti P. Afrikos sporti
ninkus, bet nieko nedaranti so
vietų disidentams padėti kovoje 
už žmogaus teises turinčios da
lyvauti visos tautybės.

(Nukelta į 8 psl.) 

jeras P. E. Trudeau pasižadėjo 
augimo, V. Vokietijos kancle-s 
ris H. Schmidtas — dabartinį 
augimą padidinti 1%, Japoni
jos premjeras T. Fukuda —
I, 5%. Tikimasi, kad paspartin
tas ekonomijos augimas ne tik 
parūpins naujų darbų, bet ir 
leis importuoti daugiau ameri
kietiškų gaminių. Sekanti kon
ferencija bus surengta 1979 m. 
Bonnoje taipgi buvo priimtas 
svarbus nutarimas kovai su te
roristais, ypač tais, kurie gro
bia lėktuvus, išstatydami pavo- 
jun keleivių gyvybes. Konfe
rencijos dalyviai žada nutrauk
ti orinį susisiekimą su tokiomis 
valstybėmis, kurios suteiks glo
bą lėktuvų grobėjams. Sį nuta
rimą su dideliu pritarimu suti
ko lakūnų organizacijos kaip 
veiksmingą priemonę teroriz
mui sustabdyti.

Lankėsi V. Berlyne
J. Carterio ir H. Schmidto su

sitikimas turėjo ir kitą tikslą — 
išlyginti 1976 m. prasidėjusią 
asmeninę įtampą, kurią sukėlė 
nediplomatiškas H. Schmidto 
pareiškimas prieš pat preziden
tinius rinkimus, pageidaujantis 
respublikininko G. Fordo per
galės. Atrodo, šį kartą draugiš
kumas buvo atstatytas. Abu va
dai skirtingais lėktuvais nu
skrido į V. Berlyną, pabrėžda
mi šios miesto dalies priklauso
mybę Vakarams. R. Vokietija 
į kanclerio H. Schmidto pasiro
dymą V. Berlyne tuojau pat 
reagavo susisiekimo su V. Vo
kietija sulėtinimu savo greitke
liuose. Ji taipgi kalkėmis užda
žė antikomunistinius šūkius di
dokame Berlyną dalančios sie
nos ruože, kur buvo numatytas
J. Carterio atsilankymas. Pasta
rasis šį komunistų mostą panau
dojo žmogaus teisių propagan
dai taiklia pastaba: kai V. Ber
lyne prieš 15 metų lankėsi prez. 
J. F. Kennedis, šūkiai ant sie
nos buvo uždengti medžiagos 
gabalais, tačiau komunistai ir 
tada, ir dabar neįstengė pa
slėpti pačios sienos. O ji kaip 
tik ir liudija, kad R. Vokietija 
nesiskaito su žmogaus teisėmis.

Spaudimas Maskvai
Reaguodamas į disidentų teis

mus Sovietų Sąjungoje, prez. J. 
Carteris sustabdė elektroninių 
“Sperry Univac” skaitytuvų 
pardavimą TASSo agentūrai ir 
įvedė kontrolę technologiniams 
įrenginiams, susietiems su naf
tos pajieškomis bei jos gamyba. 
Juos dabar bus leidžiama par
duoti sovietams tik su specialiu 
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paties prezidento sutikimu, šie 
varžtai greičiausiai palies ir 
$144 milijonų vertės fabriką, 
kuris Sovietų Sąjungoje būtų 
gaminęs grąžtų galus naftos pa- 
jieškoms. Sovietai taipgi norė
jo įsigyti elektroninius skaity
tuvus ir 1980 m. olimpiadai. 
Prez. J. Carteris pabrėžė, kad 
amerikiečių dalyvavimas olim
piadoje priklauso nuo jų olim
pinio komiteto.

Dar viena auka
Gorodnios mieste pasibaigė 

ukrainiečio advokato Levo Lu
kianenkos byla, papildžiusi teis
mų prieš disidentus sąrašą. L. 
Lukianenka buvo įsteigęs uk
rainiečių grupę, sekusią Helsin
kio susitarimų pažeidimus. Jis 
gavo lygiai tokią pačią bausmę, 
kaip ir Vilniuje nuteistas V. 
Petkus — 10 metų kalėjimo ir 
5 tremties. “London Sunday 
Times” laikraščio pranešimu iš 
Maskvos, bylos dabar gresia 
trims Helsinkio grupių nariams 
— ukrainiečiui Vasilijui Civui, 
lietuviui kun. Karoliui Garuc- 
kui ir žydui Leonidui Volvovs- 
kiui. Vienas sovietų milicinin
kas, Maskvoje saugantis įėji
mą į JAV ambasadą, užpuolė 
politinio skyriaus diplomatą R. 
Smithą, einantį ambasadon, ir 
nuplėšė švarko rankovę. Užpuo
limas įvyko ambasados ribose, 
kurios laikomos JAV teritorija. 
Galimas dalykas, milicininkas 
barzdotą diplomatą palaikė So
vietų Sąjungos piliečiu, tačiau 
užpuolimas taipgi galėjo būti ir 
milicininko kerštu R. Smithui 
už A. ščaranskio bylos sekimą.

Žodingas negras
Prez. J. Carteris, atsidėkoda

mas negrams už jų balsus, 
JAV ambasadoriumi Jungtinėm 
Tautom paskyrė negrą A. Youn- 
gą, kuris savo arogantiškais pa
reiškimais jau nekartą pasitar
navo Amerikos priešams. Ko
mentuodamas A. ščaranskio ir 
A. Ginzburgo bylas, jis teigė 
prancūzų laikraščio “Le Ma
tin” korespondentui, kad ir 
JAV yra šimtai, o gal net ir 
tūkstančiai politinių kalinių. 
Dėl šio melagingo ir skandalin
gai netaktiško pareiškimo A. 
Youngas susilaukė papeikimo 
iš prez. J. Carterio ir valstybės 
sekretoriaus C. Vance, bet ne
buvo atleistas iš pareigų. Prez. 
J. Carteris mato A. Youngo pa
sirinkimu padarytą klaidą, ta
čiau nedrįsta jos atitaisyti, bi
jodamas netekti negrų balsų.
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Sustojo Eaikas...
A.a. Stasę Grigaitienę išlydėjus j amžinybę

Kas naujo pas mokytojus?

Stasei su vyru Kęstučiu bir
želio 28 d. grįžtant iš Floridos, 
kur praleido žiemos metą, ir vos 
Įvažiavus Į Kanadą (10 mylių 
nuo Windsoro) įvyko automo
bilio nelaimė. Joje ir žuvo Sta
sė Grigaitienė.

Laidojimo koplyčioje jos kars
tas skendo gėlese. Budėtuvėse 
gausus būrys lankytojų, vado
vaujami kun. P. Ažubalio bir
želio 29 d. ir kun. Iz. Grigai
čio birželio 30 d., meldėsi už 
Stasės vėlę.

Pamaldos už velionę įvyko 
Lietuvos Kankinių šventovėje 
liepos 1 d. šv. Mišias, vadovau
jami vysk. A. Deksnio, konce- 
lebravo šeimos bičiuliai kunigai
— klebonas kun. P. Ažubalis, 
kun. J. Gasiūnas, kun. J. Vaiš- 
nys, SJ, kun. P. Baltakis, OFM. 
Pamaldose dalyvavo daug gi
minių (vien atžalyno 25 asme
nys), bičiulių ir šiaip tautiečių. 
Jos žemiški palaikai buvo pa
laidoti Anapilio kapinėse.

A.a. Stasė buvo gimusi 1903 
m. lapkričio 24 d. Liepojoje. 
Augo su trimis sesutėmis. Moks
lus ėjo Telšiuose. Atsikuriant 
Lietuvos valstybei, įsijungė Į 
kūrybinį švietimo darbą — ta
po mokytoja.

1923 m. ištekėjo už karinin
ko Domo Kavaliausko, su ku
riuo gyvendama Panevėžyje su
silaukė dukters Aldonos, šei
myninis gyvenimas buvo trum
pas, nes apmokymo metu, spro
gus granatai, jos vyras Domas 
1927 m. žuvo.

Likusi našle, Stasė dirbo Pa
nevėžio savivaldybės įstaigoje. 
Būdama sociali, įsijungė į šau
lių sąjungą, karininkų šeimų 
bei labdaros draugijų veiklą. 
Aktyviai dalyvaudama šaulių 
s-gos veikloje, susipažino su 
tuo metu Panevėžyje apsigyve
nusiu teisininku Kęstučiu Gri
gaičiu, kuris buvo taip pat ak
tyvus šaulys. Toji pažintis abiem 
buvo lemtinga: 1931 m. jiedu 
susituokė. Šeimyninis gyveni
mas buvo darnus ir laimingas. 
A.a. Stasė buvo giliai religinga, 
o Kęstutis — liberalinių pa
žiūrų, bet meilė abudu nuteikė 
tolerancijos kryptimi. Lietuviš
kose šeimose yra daug pavyz
džių, kur įvairių pažiūrų part
neriai šeimose darniai sugy
vena.

Gausi Grigaičių giminė, ku
rios nariai aktyviai reiškėsi 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
darbe, pasižymėjo tolerancija 
ir šeimynine darna. Patriarchas 
Jonas Grigaliūnas-Grigaitis, gi
lus patriotas ir kovotojas už so
cialinę lygybę,' motina Monika
— nuoširdi krikščionė vaikus 
išauklėjo patriotais, neklastin
gais žmonėmis. Nežiūrint asme
ninių nusiteikimų ta ar kita pa
saulėžiūrine kryptimi, gyveni
me vadovavosi tolerancija. Tad 
Stasei, atliekant labdaringus

A, VITKIENĖ

Motinai mano
Aš braidžiojau rugienose, jieškodama mažų, nukritusių grūdų, 
ir dega, kaip žarijos, nuvargę, basos mano kojos, 
karštose mano rankose rugiagėlių melsvi žiedai nualpsta, 
laukinių medžių šakose dejuoja ilgesys . . .
Bet aš jaučiu, kaip plaka tolumoje širdis tava, 
kaip liejasi karšta liepsna — lyg geležis, lyg plienas . . . 
Užsidega ugnim raudonos, vienišos aguonų galvos 
ir visa, kas nesuprantama, pavirsta mylinčia širdim.
Nes ji, o Viešpatie, manoji motina, ji mano kraujas — 
jaugus kaip granitas žemėje gimtų namų.
Sustoja valandos ir grįžta meilė spindinčiu keliu, 
o stiprybė — plaukiančia vėsia srove iš jos akių.
Atversk senas ir nebaigtas skaityti knygas, motina mieloji, 
atversk storas maldaknyges auksiniais pakraščiais, 
lai driekiasi jų išmintis Į mano karštas gyslas, 
o tamsa tegu tampa nuostabia šviesa.
Pavargę ir šalti mano delnai užsidega ugnim, 
ir aš jaučiu savose rankose tavąjį mielą veidą. 
Į mano gyslas vėsuma gaivia tavoji meilė išsilieja 
laukiniu kvepančių sakų kvapu ir virpesiu šventu ...
Nulenkęs baltą amžinybės galvą 
sustoja laikas pagarboj tylioj, 
pro šalį nužingsniuoja šešėly vienuma, 
nualpusių laukų keliu sugrįžta saulė į namus.

A.A. STASĖ GRIGAITIENĖ.

artimo meilės darbus, vyras 
Kęstutis buvo jos talkininkas, 
nes būdamas skautu nuo vai
kystės dienų, laikėsi tų pačių 
principų — pagalbos artimui.

Pirmosios bolševikų okupa
cijos metu Lietuvoje Stasė, 
nekreipdama dėmesio į gre
siantį pavojų, organizavo ne
didelius ratelius ir pati rinko 
aukas tiems šeimos nariams, 
kurių tėvai buvo bolševikų ka
linami. Tai buvo pavojingas 
darbas, bet ji nesibaimino. Vė
linių dieną ji su savo motina 
Barbora Žiliene, moksleivių 
skautų padedamos, gėlėmis ir 
žvakutėmis taip papuošė Lietu
vos karių kapus, kad susidarė 
didžiausia tautinė vėliava, šei
myniniame gyvenime su Kęstu
čiu susilaukė dukters Birutės 
(Spudienė) ir sūnaus Kęstučio.

Artėjant antrajai bolševikų 
okupacijai, Grigaičiai, žinodami 
jų žvėriškumą, kaip ir daugelis 
kitų lietuvių, pasitraukė vargo 
keliu į tremtį. Pradžioje — Į 
Vokietiją, o iš ten — į Kanadą.

Atsidūrus svetimame krašte, 
reikėjo pasirūpinti pragyveni
mo ir vaikų išmokslinimo rei
kalais. Problemos buvo laimin
gai išspręstos. Vaikai sukūrė 
savo šeimas: duktė Aldona iš
tekėjo už Broniaus Vitkaus, 
duktė Birutė — už dr. Alek
sandro Spudo, o sūnus Kęstu
tis vedė Lionę Bakaitytę. Tė
vai Grigaičiai susilaukė septy
nių anūkų. Visos šeimos dar
niai sugyvena ir yra lietuviš
kos.

Sulaukę pensininkų amžiaus, 
Stasė su vyru Kęstučiu žiemos 
metą praleisdavo Floridoje. Bet 
toks poilsiaujantis gyvenimas 
truko tik ketvertą metų. Stasė 
atsiskyrė amžinajam poilsiui — 
išvyko dausų pasaulin, palikda
ma liūdinčius vyrą, vaikus ir 
anūkus. Iš jos seserų dar gyva 
liko Filomena Kupčiūnienė, gy
venanti Toronte.

Likusieji giminės ir artimie
ji linki jos vėlei amžinos lai
mės. B. Ž.

š. Amerikos lituanistinių mokyklų mokytojų studijų dienu dalyviai Toronte. Jose dalyvavo ir kitų žemynų mo
kytojai Nuotr. J. Kreilio

Opusis klausimas ir sunkus dialogas
Atsiliepiant i perdėtus žydų kaltinimus lietuviams

ANTANAS SKIRKA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Musų kaimo centre nuo seno 
gyveno trys šeimos žydų. Visos 
trys turėjo po kelis hektarus že
mės. Viena šeima turėjo krau
tuvėlę, antra — krautuvę ir ali
nę, trečia — traktierių. Vos grį
žęs į savo ūkį, tuojau turėjau 
dėl visokių reikalų susitikti su 
vienu iš jų — Krištanskiu Me- 
jeriu, kuris buvo apylinkei pa
skirtas komisaru (kažkas dau
giau kaip buvęs nepriklausomy
bės laikų seniūnas ir daug di
desnei apylinkei). Kitose apy
linkėse buvo daugiausia žydai 
šiose pareigose.

Su “komisaru” K. Mejeriu 
buvome vienmečiai, gimę ir už
augę tame pačiame kaime, pra
džios mokyklos mokslo draugai. 
Niekad gyvenime aš jam nebu
vau padaręs ko nors, blogo. Su
sitikdavom, pasikalbėdavom 
apie “gešeftą”, pajuokaudavom, 
tai ir viskas.

Kai susitikom po daugelio 
metų, jis laikėsi šaltai, išdidžiai, 
nesiteikė net rankos ištiesti, 
kalbėjo įsakančiu tonu ir, pasa
kęs kas jam tarnybiškai reika
linga, iš kambario demonstra
tyviai išėjo. Supratau, kad ko
misaro K. Mejerio jau esu pa
smerktas.

Kitos dvi žydų šeimos, nors 
materialiai buvo daug silpnes
nės, laikėsi korektiškai, tyliai, 
kaip ir anksčiau, palaikė gerus 
santykius su kaimynais ir ven
gė betkokių išsišokimų. Tad 
negalima kaltinti visų žydų 
kaip tautos — jų buvo ir labai 
gerų žmonių.

NKVD rankose
Man su šeima apsigyvenus 

ūkyje, po kelių dienų atvyko 
enkavedistai su komisaru K. 
Mejeriu, mane suėmė ir išvežė į 
Marijampolės NKVD patalpas, 
čia daugiau kaip mėnesį buvau 
laikomas drabužių spintoje, įtai
sytoje sienoje, arba po namu 
esančiame iki pusės sutromis 
apsemtame rūsyje, o naktimis 
tardomas ir mušamas. Tardė 
daugiausia vadinamasis NKVD 
viršininkas lietuvis (pavardės 
neatmenu), su mažomis per
traukomis sėdėjęs anksčiau ka
lėjime už komunizmą. Jo žmo
na buvo žydė. Visus nurodymus 
duodavo jo padėjėjas (kaip spe
cialistas šioje srityje) ir fakti- 
nasis viršininkas NKVD kari
ninkas, turįs kapitono laipsnį 
Rusijos žydas.

Tardytojas Lianskis
Antras, daugiausia mane tar

dęs, buvo vietinis žydas Lians
kis (vardo neatsimenu, rodos, 
Moišė). Negaliu sakyti, kad jis 
man buvo žiaurus. Jis niekad 
manęs nemušė, labai korektiš
kai atlikdavo savo pareigas, net 
bandė netiesiogiai padėti ir, 
kiek galima, palengvinti mano 
būklę. Mat, savo laiku mudu 
buvome draugai. Aš labai nu
stebau, kai jis pirmą kartą iš
sišaukė mane tardyti. Jo tėvai 
buvo gana turtingi Marijampo
lėje. Su juo kartu pradėjau ka
rinę tarnybą, su jūo pagal ūgį 
stovėjome kartu gretoje naujo
kų apmokyme, o vėliau su juo 
kartu gyvenau vienam kamba
ry Vilkaviškio kareivinėse. Bu
vo imponuojančio, gražaus su
dėjimo atletas. Baigęs lietuvių 
gimnaziją, geras sportininkas 
— futbolininkas, taktiškas ir 
draugiškas. Po trumpo naujo
kų apmokymo aš buvau paskir
tas kuopos raštininku. Turėjau 
teisę miegoti ir gyventi prie 
raštinės mažame kambarėlyje.

Po kiek laiko kuopos vado kpt. 
Kazanskio patvarkymu pas ma
ne persikėlė gyventi ir jaunas 
kareivis Lianskis kaip jo globo
tinis — vienas geriausių futbo
lo žaidėjų. Kuopoje jis, kpt. Ka- 
zanskio globojamas, gyveno 
kaip namie. Kada norėjo ir kiek 

norėjo, važiavo pas tėvus į Ma
rijampolę atostogų, parsivežda
vo iš ten lagaminus visokių gė
rybių. Kareivišku maistu nau
dojosi labai mažai, nes, kaip vi
suomet turintis pinigų, dažniau
siai eidavo Į miesto valgyklas, o 
kas šeštadienį ir sekmadienį va
žiuodavo pas tėvus. Taigi, po 
trumpo rikiuotės apmokymo 
nei aš, nei jis rikiuotės ir užsi
ėmimų daugiau neturėjom. Iš 
ryto aš eidavau darbuotis į raš
tinę, o jį dažniausiai palikdavau 
kambaryje su knyga rankose. 
Jam buvo privaloma tik lankyti 
futbolo komandos treniruotes. 
Kuopos vado išskirtinai globoja
mas, kaip niekas kitas iš lietu
vių, atliko karinę prievolę.

Taigi, buvau labai nustebęs, 
kai bene po šešerių metų vėl 
mudu susitikom, tik jau labai 
skirtingose sąlygose. Jis — kaip 
mano tardytojas NKVD kari
ninkas, o aš — kalinys. Dar la
biau nustebau, kai jis man pa
reiškė, kad esąs jau senas ko
munistų partijos narys ir kur 
partija jį skiria, ten jis ir dir
ba.

Kalėjime
Po žiauraus tardymo ir kan

Savanorio šeimos šventė
MISSISSAUGA, ONT. Lietuvos sa- 

vanorio šeima atšventė savo vedybų 
50 m. sukaktį. Naujojoj Lietuvos 
Kankinių parsį). salėje, Mississau- 
goj, liepos 8 d. buvo iškilmingai pa
minėta Emilijos ir Jono Mačių auk
sinė vedybų sukaktis. Iškilmės pra
sidėjo Mišiomis naujojoj šventovėj, 
kurias atnašavo klebonas kun. P. 
Ažubalis ir kun. Iz. Grigaitis. Per 
pamaldas giedojo sol. V. Verikaitis,
J. Govėdui palydint vargonais, čia 
kun. P. Ažubalis pasveikino sukak
tuvininkus, pristatydamas šią sen
jorų porą kitiems kaip pavyzdį, ku
rie skirtingų krikščioniškų bendruo
menių, sulaukė šio gražaus auksinio 
jubilėjaus.

Į Lietuvos Kankinių par. salę po
kyliui susirinko apie 160 svečių, ku
rių tarpe buvo parapijos kunigai — 
kun. P. Ažubalis, kun. Iz. Grigaitis 
ir vysk. A. Deksnys. Pastarasis tarė 
ir pirmą sveikinimo žodį, pasi
džiaugdamas gražia sukaktim ir pri
statydamas savanori J. Macį kaip 
vieną iš tų, kuris mums sukūrė Lie
tuvą. Sukaktuvininkų vedybinio gy
venimo istoriją trumpai papasakojo
K. Mileris, o po jo dar kalbėjo gi
minaitis J. Švedas iš New Jersey, 
Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuo
pos pirm. P. Kanopa, punskiečių 
vardu — Vyt. Pečiulis. Humoristinį 
pasikalbėjimą su tėvuku atliko G. 
Vaitkienė. Su linkėjimais pakeltos 
šampano taurės ir sugiedota “Ilgiau
sių metų”.

Vedybiniai jų metai buvo 1928, 
pats šienapjūtės laikas, ir Pilviškiuo
se šv. Petro ir Povilo atlaidai. Tada 
jaunas Parausių kaimo ūkininkaitis, 
išsirinkęs vyriausią ir pačią gražiau
sią kalvio dukterį Emiliją Rėderytę, 
atsivedė ją prie altoriaus, kur kape
lionas kun. Karalius sujungė juos 
moterystės ryšiais. Vestuvių, sako, 
didelių nebuvo, kadangi iš kariuo
menės grįžęs jaunasis Lietuvos sava
noris ką tik buvo gavęs iš valdžios 

EMILIJA ir JONAS MAČIAI iš Burlingtono, Out., iškilmingai atšventę 
auksinę savo vedybų sukaktį. Iš kairės: sūnus Bernardas, sukaktuvininkai 
ir duktė Ona Jusienė Nuotr. K. Milerio

kinimo NKVD patalpose paga
liau buvau perkeltas į kalėjimą. 
Po to viso, ką teko iškentėti, ka
lėjime pasijutau kaip danguje, 
nors ir vienutėje vienas. Greitai 
vėl buvau nustebintas, kad ir 
kalėjimo visas vyresnysis per
sonalas buvo žydai. Lietuviai bu
vo tik paprasčiausi tarnautojai 
— vienas kitas prižiūrėtojas ir 
darbininkai. Rusai lietuviais ne
pasitikėjo, dėlto pasikvietė žy
dus, kurie tas pareigas sąžinin
gai ėjo.

Kalėjime vėl žydai naktimis 
mane tardė, vedė pasivaikščioti 
į kalėjimo kiemą, kartą į mėne
sį pirtin, įteikdavo atsiunčia
mus žmonos iš namų daiktelius.

Man kalėjimo vienutėje bū
nant, atėjo ir 1941 m. vasara — 
prasidėjo vokiečių-rusų karas. 
Jau pirmos karo dienos vakarą 
iš kalėjimo pabėgo palikę užra
kintus kalinius (atrodo, neturė
jo laiko sušaudyti, o tai mielai 
būtų atlikę kaip ir kitur) visi 
žydai ir rusai. Antros karo die
nos rytą visi iš kalėjimo išėjo
me pageltę, nusilpę, vos pavilk
dami kojas.

(Bus daugiau)

10 ha žemės ir trobesiams statyti 
medžiagą. Reikėjo tada taupyti. Nuo 
tada ir prasidėjo šios šeimos istori
ja, kuriai šiandien ir suėjo 50 me
tų. Per tuos 50 metų jie ūkininkavo 
Lietuvoje. Galėdami pasitraukti nuo 
bolševikų, repatrijavo į Vokietiją. 
Po karo gyveno Naustadto liet, pa
bėgėlių stovykloje. Giminaičių Pr. 
D. Rušinskų iš Londono iškviesti, at
vyko į Kanadą. Čia, kaip ir visi, kū
rėsi. Dabar jau leidžia nerūpestin
gas pensininkų dienas pas savo sū
nų Burlingtone. Jie užaugino vieną 
sūnų ir dukterį, kurie Mačių dinas
tiją jau yra padidinę penkiais anū
kais. Ii' jauniausias prieauglis labai 
gražiai kalba lietuviškai ir priklau
so lietuvių jaunimo organizacijoms. 
Gal ir čia didieji to nuopelnai pri
klauso seneliams.

Su E. J. Mačiais yra malonu bend
rauti — Įdomu klausytis jų pasako
jami! atsiminimų, kurių labai daug 
turi. Emilija yra pagarsėjusi kaip 
skanių pyragų kepėja. Jos kepiniai 
puošia šeimos švenčių ir didžiųjų 
liet, tautinių iškilmių stalus, o Jonas 
— garbingas savanoris - kūrėjas, Vy
čio Kryžiaus kavalierius. Jei vedy
binio gyvenimo jie švenčia 50 metų 
sukaktį, tai jų draugystės ir meilės 
metų jau yra 60. Ši pora draugavo 
10 metų, kol, nugalėję visokias kliū
tis, galėjo sukurti šeimą, nes dar 
anais laikais religija buvo siejama 
su tautybe. Burlingtono miesto bur
mistre Ann Munro atsiuntė jiems 
gražų pasveikinimo įrašą, kuris bu
vo perskaitytas pokylio svečiams. 
Sekmadieni per “Tėvynės prisimi
nimų” radijo pusvalandį R. J. Sima
navičius irgi pasveikino sukaktuvi
ninkus, skirdamas gražaus skambe
sio ir dar gražesnių žodžių plokštelę: 
“Kaip aras pašautas ir blaškomas vė
jo toli nuo tėvynės randuos. Tik 
vieno maldauju, o Viešpatie geras, 
leisk numirt bent tėvynės lau
kuos. . .” K. M.

A. RINKŪNAS
Pasirodo, buvo geras suma

nymas šių metų mokytojų stu
dijų savaitę rengti ne Dainavo
je, kaip iki šiol būdavo, bet To
ronte, sujungiant ją su Pasau
lio Lietuvių Dienomis. Dalyvių 
skaičius nuo to nesumažėjo, bet 
labai paįvairėjo, nes atvažiavo 
ne tik didesnis skaičius rytinio 
S. Amerikos pakraščio mokyto
jų, kuriems į Dainavą toloka, 
bet ir gausiai dalyvavo mokyto
jai iš užjūrių, tuo būdu pada
rydami šią savaitę pasauliniu 
lietuvių mokytojų suvažiavimu 
pirmą kartą istorijoje.

Iš anksto ir rūpestingai Ka
nados ir JAV LB švietimo va
dovų planuota studijų savaitė 
pralenkė buvusias savo brandu
mu: tiek parinktomis temomis, 
tiek paskaitininkais, tiek darbo 
tvarkymu, tiek ir pačių dalyvių 
labai dalykišku įsijungimu. 
Kiekviena diena turėjo pagrin
dinę temą, nagrinėtą kelių to 
reikalo žinovų, vėliau plačiau 
diskutuojant visiems ir išvadas 
trumpai išreiškiant nutarimu. 
Pažvelkime į visa tai iš eilės.

Pirmoji diena, antradienis, 
birželio 27, buvo skirta lit. mo
kyklos tikslams nagrinėti. Pra
dėta ji veterano mokytojo St. 
Barzduko paskaitos perskaity
mu (jis pats dėl ligos negalėjo 
dalyvauti), kurioje jis, metęs 
žvilgsnį į laimėjimus, pasigedo 
platesnio tautinio ugdymo ir 
mokinių įjungimo į Liet. Bend
ruomenės gyvenimą. Prie lietu
viškojo ugdymo tikslų plačiau 
sustojo kun. A. Saulaitis, išryš
kindamas šias tikslų kategori
jas: grįžimą į laisvą Lietuvą, lie
tuvybės išlaikymą išeivijoje ir 
Lietuvoje, pasitarnavimą Lietu
vos laisvinimo tikslams, spaus
dinto žodžio panaudojimą lietu
viškajam ugdymui. Įsijungus į 
diskusijas eilei dalyvių, lietu
viškojo ugdymo sustiprinimą 
buvo nutarta įrašyti į rezoliu
cijas. Tos dienos vakaras buvo 
skirtas skaidrių ir filmų rody
mui, vadovaujant mokyt. V. Ma
tulaičiui.

Antroji diena, trečiadienis, 
buvo skirta lietuviškai nekal
bančių mokymo reikalams. Už 
paskaitininkų stalo sėdėjo tie, 
kurie jau praktiškai dirba šioje 
srityje: T. Gečienė iš Filadelfi
jos, A. Rinkūnas iš Toronto, 
kun.-A.-Saulaitis, ilgai dirbęs su 
lietuviškai n e m o k a n čiais P. 
Amerikoje, A. Muliolienė iš 
Klevelando.

Čia prieita išvadų: a. toji pro
blema yra reali, tad reikia ja 
skubiai susirūpinti; b. geriau
sias sprendimas yra mokomojo 
darbo individualizavimas, prisi
taikant prie vietinių sąlygų: 
mokyti paskirai, grupėmis arba 
visą mokyklą priartinti prie be- 
skyrės sistemos (kažkuris juok
darys pastebėjo, kad žodis “be- 
skyris” Čikagoje yra tapęs 
keiksmažodžiu); c. skubiai pa
ruošti visą seriją individualiam 
ir grupiniam mokymui reikalin
gų mokslo priemonių.

Diskusijose paaiškėjo, kad 
tam reikalui A. Muliolienė yra 
jau paruošusi skaidrių ir juos
telių seriją (kaiką ji čia pat pa
demonstravo), kun. Saulaitis tu
ri vaizdinių priemonių, naudotų 
Brazilijoje (taip pat pademons
travo), rankraščio teisėmis jau 
paruoštas D. Tamulionytės va
dovėlis “Lietuviais turime ir 
būt” (šiuo metu ji tą vadovėlį 
bando P. Amerikoje), o Kana
doje A. Rinkūnas, gavęs val
džios pašalpą, jau baigia ruošti 
visai naujos krypties vadovėlį 
“Kalbėkime lietuviškai”. Prie 
jo eis trejopi darbo sąsiuviniai 
(vaikų darželiui, mokyklai ir 
suaugusiems), o taip pat ir mo
kytojo vadovas, paruoštas 
dviem kalbom — lietuviškai ir 
angliškai. Ateityje prie vadovo 
hus pridėtos skaidrės ir juoste
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lės taip, kad suaugęs galės ir 
pats vienas lietuvių kalbos pa
simokyti.

Išvadoje pasidžiaugta jau 
pradėtais darbais ir pageidauta, 
kad atsirastų vienas pasaulinis 
centras, iš kurio visų kraštų 
mokytojai galėtų sužinoti, kas 
ir kur tuo reikalu gaunama.

Tos dienos vakaras buvo skir
tas E. Pakštaitės - Sakadolskie- 
nės labai dalykinei paskaitai 
apie tautinės muzikos ir dainos 
vienetų organizavimą mokyklo
se, po kurios sekė Stp. Kairio 
muzikinio vieneto koncertas.

Trečioji diena, ketvirtadie
nis, dėl laiko stokos turėjo bū
ti suskirstyta į dvi temas. Pir
moji dalis buvo lyg vakarykš
tės temos tęsinys, kalbant apie 
visos mūsų mokyklos sumoder- 
ninimą.

R. Penkiūnienė, vadovaujan
ti grupinės sistemos lit. mokyk
lai Vašingtone ir padėjusi tais 
pačiais pagrindais perorgani
zuoti Niujorko lit. mokyklą, pa
pasakojo apie savo sėkmes ir 
nesėkmes, tvirtai pasisakydama 
už visų mokyklų perorganizavi
mą grupinio mokymo pagrin
dais. Dr. S. Ramanauskienė, 
dirbanti patarėja amerikiečių 
mokslo priemonių firmoje “Xe
rox”, pateikė visą eilę praktiš
kų pasiūlymų. Ją papildė kun. 
J. Vaišnys iš savo praktikos su 
augštesniąja lit. mokykla Čika
goje. Po jų kalbų ir diskusijų 
nutarta įrašyti į rezoliucijas rei
kalą mūsų mokyklas sumoder
ninti.

Antroji dienos dalis teko įdo
miai ir savotiškai kontroversi
nei temai apie Lietuvos istorijos 
ir geografijos mokymą mūsų 
mokyklose. Referavo M. Drun- 
ga, J. Jasaitis ir R. Sakadolskis.

Diskusijos buvo ilgos ir jaut
rios. Jų pabaigoje konstatavus, 
kad pagrindinė Lietuvos istori
ja yra kuriama Lietuvoje, kur 
istoriniai faktai yra klastojami 
arba bent sąmoningai nutylimi, 
nutarta įrašyti į rezoliucijas pa
tarimą mokytojams, norintiems 
betką iš dabartinės istorijos 
klasėje kalbėti, pirma patiems 
gerai faktus pažinti, atskiriant 
tiesą nuo melo ir propagandos.

Geografijos dėstymo klausi
mas pasidarė jautrus, kai vie
nas paklausė, kaip ilgai mes 
klasėse idealizuosime vyžotą, 
šiaudinių stogų Lietuvą. Po il
gesnių diskusijų sutarta konsta
tuoti, kad šiaudinių stogų Lie
tuva davė mūsų tautai dvasios 
galiūnus, tad šis laikotarpis turi 
savo garbingą vietą Lietuvos is
torijoje. nežiūrint kokia dabar
tis bebūtų.

Jautresnis klausimas buvo 
kaip aiškinti dabartinės Lietu
vos technikinius laimėjimus, sa
kysime, fabrikų statymą. Priim
ta M. Drungos sugestija, kad to
kius dalykus reiktų realiai, nuo
šimčiais aiškinti, kiek yra tei
giamų ir kiek neigiamų nuošim
čių. Sakysime, naujos pramo
nės kūrimas yra teigiamas daly
kas, bet su ta pramone atveža
mi rusai kolonistai yra neigia
mas aspektas. Kas ką viršija?

Paskutinioji diena, penkta
dienis, buvo skirta daugiau ofi
cialiems reikalams. PLB valdy
bos narys švietimo reikalams J. 
Kavaliūnas padarė pranešimą, 
ypatingą dėmesį kreipdamas į 
P. Amerikos lietuviškąjį atbu
dimą. Po to ėjo priėmimas ge
rai apgalvotų rezoliucijų, pa
skelbtų 28 “TŽ” numeryje.

Apskritai, mokytojų dienų 
įspūdis kiekvienam liko puikus. 
Niekas čia nedemonstravo jo
kios “valdančios rankos”— bu
vome visi vienodi tos pačios 
tautos vaikai. Nuotaiką dar pa
gerino gražus visų mokytojų 
priėmimas ir nemokamas visas 
keturias dienas maitinimas, ku
rį galėjo suruošti švietimo ko
misija.

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 
Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės



Nepasiduoti pagundai, bet ir nenumoti ranka
A. Štromas (Polemika su entuziastais ir skeptikais)

Nepasiduoti pagundai... Pa
gundai spręsti svarbius ir sudė
tingus uždavinius jų pobūdžiui 
neatitinkančiais, elementariais 
būdais; pagundai pakeisti reika
lo esmę, jo formą; pagaliau, pa
gundai sutapatinti savo savimy
los patenkinimo kelius su ke
liais, kuriais einant pasiekiami 
augšti visuomeniniai-politiniai 
tikslai. . . Ar ne pasidavimu to
kiai pagundai paaiškinama tai, 
kad gyvybiškai svarbus, labai 
komplikuotas ir be galo rimtas 
Lietuvos valstybingumo pilna
ties atstaty^no tremtyje uždavi
nys suvedamas į vienkartini eg
zilinės vyriausybės sudarymo 
aktą, kad manoma, jog šiuo 
aktu savaime išsispręs visi mū
sų išeivijos politinės egzistenci
jos klausimai?

Entuziastai ypatingai lengvai 
pasiduoda tokiai pagundai, nors 
jai pasiduoti negalima. Negali
ma todėl, kad vyriausybės trem
tyje sudarymas kaipo toks, 
kruopščiai bei tinkamai jam iš 
anksto nepasiruošus, iš anksto 
nenumačius akivaizdaus politi
nio pelno, kuri toks aktas at
neštų, — ne tik negali išspręs
ti nė vienos mums aktualios po
litinės problemos, betgi, dargi 
atvirkščiai, gali padaryti nema
žai žalos jų sprendimo kelyje. 
Pavyzdžiui, jei sudarytoji egzi- 
linė vyriausybė nesusilauktų vi
sos ar bent didelės daugumos 
išeivių visuomenės bei jos veiks
nių pripažinimo, tai ji neišven
giamai pavirstų į dar vieną eili
nę emigrantinę grupuotę ir tuo 
tik dar labiau padidintų jau ir 
taip nemenką politinį susiskal
dymą. Maža to, tokios vyriausy
bės santykiai su jos nepripažįs
tančiais veiksniais taptų dar vie
nu ir, greičiausiai, gana stam
biu išeiviškų vaidų bei rietenų 
šaltiniu bent jau dėlto, kad to
kia vyria usybė neišvengiamai 
pretenduoti] vadovauti visiems 
kitiems veiksniams.

Apsidairykime aplinkui, pa
žiūrėkime, kokį vaidmenį poli
tiniame savo išeivijų gyvenime 
atlieka Ukrainos, Estijos, Len
kijos egzilinės vyriausybės, ir 
mums paaiškės apie ką čia eina 
kalba. Tačiau įsivaizduokime 
(nors tai ir sunku), kad sudary
toji egzilinė vyriausybė susilau
kė visų išeivijos veiksnių pri
pažinimo. Ar tai jau apsaugo 
mus nuo betkurių jos egzistenci
jos neigiamų pasekmių? Juk to
kios vyriausybės egzistencija ga
li paralyžuojančiai paveikti ją 
pripažinusių veiksnių vedamą 
politinį darbą, pirmoje eilėje 
apsunkindama jų kontaktus su 
atitinkamų V a k a rų valstybių 
vyriausybėmis. Nebent, jei to
kia egzilinė vyriausybė gautu 
tarptautinį pripažinimą, tai ši
tokių jos egzistencijos pasek
mių galima būtų išvengti.

Neigiami] egzilinės vyriausy
bės sudarymo pasekmių, norint, 
galima surasti ir daugiau. Ta
čiau ir taip aišku, kad gal vis- 
dėlto geriau tam tikrais atve
jais neturėti vyriausybės, nei 
leisti tokiom neigiamom pasek
mėm įvykti.

Taigi, nepasiduokime pagun
dai ir kritiškai vertinkime entu
ziastų pasiūlymus dėl vyriausy

Čiurlionio ansamblio kanklininkė penktojoje š. Amerikos lietuvių dainų 
šventėje Toronte, kurioje dalyvavo daug liaudies instrumentalistų

bės tremtyje sudarymo, kurie 
mus į tą pagundą veda . . .

Bet ar nepasiduoti tokiai pa
gundai reiškia, kad i egzilinės 
vyriausybės sudarymą galima 
paprastai numoti ranka, ką ir 
daro mano aukščiau išdėstytais 
(ar dar ir kitais) samprotavi
mais apsiginklavę skeptikai? 
Manau, kad jokiu būdu negali
ma. Negalima lygiai taip pat, 
kaip negalima siekti egzilinės 
vyriausybės sudarymo tik var
dan to, kad ji būtų sudaryta, 
neatsižvelgiant nei į sąlygas, 
nei į aplinkybes, nei į galimas 
tokio akto politines pasekmes. 
Skeptikui turbūt bus lengviau 
nenumoti į šį reikalą ranka, jei 
jis galvos ne tiek apie tai, ar 
čia sudarius dabar vyriausybę 
ar ne, kiek apie tai, kad būtų 
sukurtos palankios politinės są
lygos, tokios aplinkybės, kurio
se mūsų egzilinės vyriausybės 
sudarymas taptų ne tik pagei
dautinu, bet net būtinu ir ku
riose teigiamos tokios vyriausy
bės sudarymo akto pasekmės 
žymiai viršytų visas galimas 
neigiamas jo pasekmes. Tačiau 
taip galvoti nelengva. Ne tik 
dėlto nelengva, kad sudėtinga, 
bet ir dėlto, kad įpareigoja — 
tokia galvosena reikalauja iš 
žmogaus ne tik žodžių, bet ir 
veiklos. Taigi, ir skeptiką pa
gauna pagunda nueiti lengviau
siu keliu, t.y. pasamprotauti 
apie egzilinės vyriausybės su
darymo nepraktiškumą ir po to 
ramia sąžine numoti ranka į vi
są valstybingumo pilnaties 
tremtyje atstatymo reikalą ap
lamai. Dievaži, tarp tų dviejų, 
vienai ir tai pačiai pagundai 
pasidavusių atstovų, aš atiduo
čiau savo simpatijas greičiau en
tuziastui nei skeptikui.

Man atrodo, kad ir entuzias
tai, ir skeptikai turėtų visų pir
ma įsisąmoninti, jog egzilinės 
vyriausybės sudarymas toli gra
žu nėra nei pradinis, nei juo 
labiau vienintelis valstybingu
mo pilnaties tremtyje atstaty
mo aktas. Atvirkščiai, į egzili- 
nės vyriausybės sudarymą rei
kia žiūrėti kaip į didelio bei 
kruopštaus darbo, ruošiant vals
tybingumo pilnaties atstatymo 
tremtyje pagrindus, galutini 
tikslą, kaip į jo rezultatą, ap
vainikavimą, o jokiu būdu ne 
kaip Į io pradžią.

Kyla betgi klausimas: ar ap
lamai apsimoka tokį darbą pra
dėti? Ar nėra taip, kad betku- 
riuo atveju, sudarydami vyriau
sybę tremtyje, atnešime dau
giau žalos nei naudos? Juk tų 
pačių Lenkijos, Ukrainos ir 
netgi panašioje į mus padėtyje 
esančios Estijos egzilinių vy
riausybių patyrimas rodo, jog 
taip kaip tik ir yra. Mano atsa
kymas į šį klausimą yra viena
reikšmis: apsimoka. Ir ne tik 
apsimoka, bet būtina. Būtina 
todėl, kad Lietuvos valstybin
gumo padėtis yra visiškai uni
kali, kad Lietuva yra vienintelė 
šalis pasaulyje, kurios valsty
bingumo pilnatis tremtyje yra 
principe atstatytina teisiškai ne
priekaištingomis formomis. To
dėl ji gali susilaukti ir pilno 
tarptautinio bei per tai ir mūsų 
pačiu “nesuskaldyto” vidinio 

pripažinimo išeivijoje ir pačio
je Lietuvoje.

Pabandysiu paaiškinti šį tei
ginį, kad ir palygindamas mū
sų padėtį su Estijos padėtimi. 
Estijos prezidentas Konstanti
nas Paetsas 1940 m. nepasi
traukė į užsienį. Jis pats savo 
aktu perdavė valdinius įgalioji
mus sovietu statytiniui Johane- 
sui Varesui, pats atsistatydino 
iš savo pareigų, nutraukdamas 
tuo savo vyriausybei galimybę 
rasti konstitucinę tąsą betku- 
rioje kitoje Estijos vyriausybė
je, išskyrus “varesinę”, kurią 
sovietai ir panaudojo kaip įran
kį Estijos nepriklausomybei 
tais pačiais 1940 m. neteisėtai 
panaikinti.*) Egzistuojanti Esti
jos egzilinė vyriausybė ir yra 
sudaryta ne “paetsinės”, o 1941 
m. “sukiliminės” vyriausybės 
pagrindu. O anoji vyriausybė 
dėl eilės priežasčių (ne pasku
tinėje eilėje dėlto, kad ji nie
kada nesiorientavo ir ano me
to sąlygose negalėjo orientuo
tis į kariaujančių su Vokietija 
valstybių pripažinimą) neturėjo 
jokio pagrindo net ir preten
duoti į tarptautinį pripažinimą 
ar ir į tai. kad ji buvo 1940 m. 
smurtu panaikintos Estijos 
valstybės atstatymo vyriausybe 
(tam jai trūko ir konstitucinio 
pagrindo, ir istorinio konteks
to; pagaliau ji ir pati savęs to
kia niekad nelaikė). Taigi, to
kios vyriausybės pagrindais su
daryta egzilinė vyriausybė (kai- 
kas iš “entuziastų” ligi šiol ne
atsisakė vilčių panašiais pagrin
dais sudaryti ir Lietuvos egzi- 
linę vyriausybę) iš anksto pa
smerkta nepripažinimui. O tai 
reiškia, kad ji pagal pačią savo 
prigimtį negali tapti nei vals
tybingumo pilnaties atkūrimo 
tremtyje instituciniu pagrindu, 
nei politiniu išeivijos jėgų su
vienytoju. Egzilinė Estijos vy
riausybė gali todėl tarnauti kla
sikiniu pavyzdžiu, rodančiu, kad 
geriau apsieiti be egzilinės vy
riausybės nei turėti ją, sudary
tą abejotinais pagrindais.

Skirtingai nuo Estijos ir juo 
labiau nuo visų kitų sovietų 
valdomų valstybių (kurių egzi
linės vyriausybės vienokiu ar 
kitokiu laipsniu neišvengiamai 
yra apsišaukėliškos) Lietuvai 
nereikia, jokių, kad ir mažiausiu 
laipsniu abejotinų, institucijų 
bei formų tam, kad būtų galima 
atstatyti jos valstybingumo pil
natį tremtyje. Tarptautinės tei
sės požiūriu teisėta mūsų vals
tybės galva Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona nieka
da iš savo pareigų atsistatydi
nęs nebuvo. Jis pasitraukė į už
sienį realiai gresiančios Lietu
vai okupacijos išvakarėse (ne- 
kitaip pasielgė ir daugelis 1939- 
1941 m. vokiečių okupuotų 
valstybių bei vyriausybių gal
vos, vėliau tremtyje sudariusios 
vyriausybes, kurios kovojusių 
su Vokietija sąjunginių valsty
bių buvo pripažintos teisėtomis 
tų šalių vyriausybėmis) ir tik 
laikinai perdavė savo įgalioji
mus ministeriui pirmininkui 
Antanui Merkiui. Pastarasis šių 
savo įgaliojimų neturėjo teisės 
perduoti niekam kitam, išsky
rus patį A. Smetoną. Todėl atsi
statydindamas iš ministerio pir
mininko bei einančio respubli
kos prezidento pareigas postų 
ir perduodamas juos “lietuviš
kam Varesui” Justui Paleckiui, 
Merkys sulaužė ne tik jam duo
tą ir jo priimtą konkretų res
publikos prezidento mandatą, 
bet ir Lietuvos konstituciją (72, 
74 str.), kurios pagrindais orga
nizuota Lietuvos valstybė buvo 
visų kitų valstybių laikoma pil
nateisiu ir lygiaverčiu tarptau
tinės valstybių bendruomenės 
nariu. Nuo to momento, kai 
Justas Paleckis be jokio teisė
to pagrindo tapo einančiu Lie
tuvos respublikos prezidento 
pareigas ,t.y. nuo 1940 m. bir
želio 17 d., Lietuvos teritorijo
je nustojo egzistavusi tarptauti
nės ir vidinės teisės normomis 
pagrįsta valstybinė organizaci
ja Dėlto antikonstituciniais ir 
neteisėtais pripažintini visi toli
mesnieji Paleckio vadinamo
sios “liaudies” vyriausybės ak
tai bei veiksmai. Respublikos 
prezidento valdiniai įgaliojimai 
taip pat nuo to paties momento 
neginčytinai grįžo pilnoje jų 
apimtyje teisėtam Lietuvos 
valstybės galvai Antanui Sme
tonai, kur pastarasis bebūtų — 
Lietuvoje ar svetur. Neginčyti
na vidinės Lietuvos konstituci
nės teisės atžvilgiu, ši padėtis 
galioja ir tarptautinės teisės po
žiūriu.

Tarptautinėje teisėje atitin
kamos normos buvo taikytinos 
atvejams, kur kas labiau abejo

tiniems nei mūsų svarstomasis. 
Prisiminkime, kad ir Benešo 
(skirtingai nuo Smetonos atsi
statydinusio savo paties neabe
jotinai pasirašytu .tačiau vėliau 
atšauktu aktu) pripažinimą, na
ciams okupavus Čekoslovakiją, 
tos respublikos prezidentu, tei
sėtu jos pilno suverenumo ne
šiotoju tremtyje.

Iš to, kas pasakyta, seka dvi 
išvados:

1. Prezidento Smetonos aktas, 
skiriantis naują Lietuvos minis- 
terį pirmininką ir tuo pačiu sa
vo įpėdinį, sutinkamai su vis 
dar veikiančios (ir vienintelės, 
į kurią Lietuvos valstybingumas 
gali būti atremtas, nežiūrint į 
tai, patinka mums ar ne) 1938 
m. konstitucijos nuostatais, yra 
teisėtas aktas nepriklausomai 
nu<> to, kada ir kur jis buvo de
kretuotas.

2. Betkuri Lietuvos teritori
joje ar svetur sudaryta mūsų 
šalies vyriausybė (tame tarpe ir 
1941 m. “sukiliminė” vyriausy
bė) negali būti pripažinta teisė
ta, jeigu ji, A. Smetonai esant 
gyvam, nebuvo jo patvirtinta, o 
juo labiau, jei ji aplamai igno
ruotų Smetoną, kaip teisėtą mū
sų valstybės galvą. Po A. Smeto
nos mirties ta pati tezė taikyti
na jojo paskirtam ir todėl pagal 
1938 m. konstitucijos 72 str. 
vieninteliam teisėtam jo įpėdi
niui Stasiui Lozoraičiui.

Taigi, kol Stasys Lozoraitis 
gyvas, gyva jo asmenyje ir tei
sėta mūsų nepriklausomo vals
tybingumo tąsa tremtyje. Kad 
toji tąsa nenutrūktų, būtina, 
jog St. Lozoraitis savo aktu su
spėtų paskirti konkretų asme
nį Lietuvos ministerio pirmi
ninko pareigoms eiti. Manyčiau, 
kad nuo tokio St. Lozoraičio, 
veikiančio valstybės galvos par
eigoje, akto ir reikėtų pradėti 
veiklą, nukreiptą į Lietuvos 
valstybingumo pilnaties atsta
tymą tremtyje.

Yra žinoma, kad Baltijos 
valstybių inkorporavimas į So
vietų Sąjungą nėra de jure pri
pažintas nė vienos nuo Sov. Są
jungos šiuo metu nepriklauso
mos ir 1940 m. jau egzistavu
sios valstybės. Tuo pagrindu 
nurodytos valstybės pripažįsta 
ir tas Baltijos valstybių institu
cijas, kurios tęsia savo egzis
tenciją nuo nepriklausomybės 
laikų, pavyzdžiui, jų pasiuntiny
bes, kurios 1940 m. įvykusios 
okupacijos faktu nebuvo ir ne
galėjo būti panaikintos.

Šiuo atžvilgiu Lietuva niekuo 
nesiskiria nuo Latvijos ir Esti
jos. Tačiau iš tų trijų respub
likų Lietuva yra vienintelė, ku
ri dėl augščiau minėtų priežas
čių taip pat turi teisiškai ne
priekaištingą pagrindą atkurti 
tremtyje ir savo vyriausybę 
kaip konstitucija pagrįstą 1940 
m. egzistavusios nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės tąsą. 
Pats Lietuvos inkorporavimo į 
Sov. Sąjungą nepripažinimas 
teisiškai įpareigoja to fakto ne
pripažįstančias valstybes be są
lygų ir išlygų tokią Lietuvos eg- 
zilinę vyriausybę pripažinti ly
giai tais pačiais pagrindais, ku
riais jos pripažįsta teisėtomis 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių veikiančias savo kraštuose 
pasiuntinybes.

šis teiginys išreiškia, tarp kit
ko, ne tik paskiro teisininko 
nuomonę, bet ir vieningą išva
dą, prie kurios priėjo visa eilė 
stambiausių pasaulio autoritetų 
tarptautinės teisės bei politinių 
mokslų srityse, su kuriais 1977 
m. lapkričio mėnesį San Fran- 
ciske tarptautinės mokslų vie
nybės konferencijos metu šių 
eilučių autoriui teko gana de
taliai apsvarstyti Lietuvos vals
tybingumo problemas.**) Nebu
vo šių svarstybų dalyvių tarpe 
ir didesnių nuomonių skirtumų 
dėl to, kad šiuometinė padėtis 
Rytų-Vakarų santykiuose yra 
visiškai palanki tam, kad teisiš
kai nepriekaištingais pagrindais 
sudaryta egzilinė Lietuvos vy
riausybė gautų pilną tarptauti
nį pripažinimą.

Manyčiau, kad šie samprota
vimai duoda mūsų veiksniams 
ir pirmoje eilėje Diplomatinei 
Tarnybai pakankamą pagrindą 
nedelsiant pradėti derybas su 
užsienio valstybių atstovais dėl 
sąlygų bei galimybių egzilinei 
Lietuvos vyriausybei iš jų pu
sės pripažinti, šios derybos, ma
no nuomone, turėtų būti veda
mos daugiau iš kietai-reiklių 
nei iš prašančiai nuolankių po
zicijų. Pralošti šiose derybose 
mes neturime ko, laimėti gi ga
lime daug, net tuo atveju, jei ir 
neatsieksime iš karto savo pa
grindinio tikslo. Pradėti tokias 
derybas ir jas be atvangos ves
ti, įtraukiant į jų eigą simpati- 
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo atstovai registruojasi ‘‘Royal York” viešbutyje Toronte

Bendruomenės seimo nutarimai
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės V-sis seimas, susirinkęs 
1978 m. birželio 30 — liepos 4 
dienomis Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu Toronte, Kanadoje, 
“Royal York” viešbutyje, daly
vaujant laisvojo pasaulio lietu
vių atstovams iš Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, Didžio
sios Britanijos, Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Kanados, Ko
lumbijos, Prancūzijos, Šveica
rijos, Urugvajaus, Venecuelos, 
Vakarų Vokietijos ir Naujosios 
Zelandijos, — pareiškia savo 
nusistatymą šiais klausimais.

ŽODIS LIETUVIAMS 
TĖVYNĖJE IR SVETUR

Lietuvos pavergimas ir lietu
vių tautos žmonių persekioji
mas yra genocidinio pobūdžio. 
Tai vykdoma dviem būdais: fi
ziniu naikinimu ir pastangomis 
palaužti žmonių dvasinį atspa
rumą.

'Bet tauta pavergtoje Lietu
voje smurto nepabūgo ir savo 
dvasia sustiprėjo. Tai rodo dau
gybė prasmingų ženklų, kad sa
vo drąsioje kovoje už žmogaus 
teises ji remiasi didžiosiomis 
žmogaus dvasios vertybėmis. 
Susilaukiame drąsių ir ryžtingų 
moterų bei vyrų, kaip Nijolė 
S a d ū n a i tė, Balys Gajauskas, 
Viktoras Petkus, Petras Paulai- 
tis ir kiti, nepabūgstančių as
meninės kančios kovoje už lietu
vių tautos ir savo sąžinės laisvę.

Lietuviškumo ir krikščioniš
kumo jungtis, taip išryškėjusi 
mūsų tautos rezistentų veiklo
je, yra aiški pastanga ir kryptis 
stiprinti lietuvių tautos dvasinį 
bei moralinį atsparumą.

Dviejų galybių, komunistinio 
ir laisvojo pasaulio, politiniame 
žaidime ryškėja stambaus mas
to idėjinė krizė. Komunistinis 
partneris savo idėjinį skurdą ir 
pralaimėjimą dangsto besaikiu 
ginklavimusi bei smurtu prieš 
kovotojus už žmogaus teises-

Bet ir laisvajame pasaulyje 
vis dar reiškiasi spekuliavimas 
žmogaus teisėmis, jieškant leng
vų sprendimų, stokojant valios 
garantuoti visiems žmonėms 
laisvę ir ginti skriaudžiamųjų 
teises. Tokiomis aplinkybėmis 
sugebėjimas vertinti pavojų, 
pakilti iš kasdieninių darbų ir 
rūpesčių bei daryti sprendimus, 
kurie atitiktų laiko reikalavi
mus ir sudarytų tvirtą pagrindą 
lietuvių tautos šviesesnės atei
ties tikrovei, yra mūsų, į šį sei
mą suvažiavusiųjų, šventoji pa
reiga.

Lietuvių tauta šios pasauli
nės krizės metu pasisako už 
dvasinių vertybių pirmumą 
prieš medžiagines, už pilnuti
nės žmogiškosios asmenybės 
laisvą reiškimąsi ir smerkia 
prievartinį žmogaus teisių slo
pinimą.

V-sis Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas kviečia:

1. pasitikėti savo jėgomis 
bei solidarumu ir laikyti glau
dų ryšį tarp pavergtųjų ir lais
vųjų lietuvių;

2. kurti ir išlaikyti sąmonin
gas tvirtos moralės lietuvišką
sias šeimas visame pasaulyje, 
siekiant gausaus prieauglio ir jį 
auklėjant lietuviškoje bei krikš
čioniškoje dvasioje;

3. skatinti jaunuomenę at
kakliai siekti mokslo, giliau pa
žinti bei vartoti lietuvių kalbą 
ir dalyvauti lietuvių kultūros 
ugdyme;

4. atgaivinti vyskupo Motie
jaus Valančiaus tautos blaivy
bės idėją ir vieningai priešintis 
okupanto pastangoms žaloti tau
tą alkoholizmu;

5. laisvajame pasaulyje mo
raliai ir materialiai remti mūsų 
laisvinimo veiksnių darbus ir 
visomis jėgomis ginti okupanto 
persekiojamuosius disidentus ir 
rezistentus;

6. įtaigauti laisvojo pasaulio 
viešąją opiniją įžvelgti komu
nistų kėslus, savo veiksmų ne
remti iliuzijomis ir efektyviai 

ginti skriaudžiamųjų teises-
Mūsų pastangas ir darbus te

lydi:
išmintis, kuri tepaverčia mū

sų siekimus taikliais sprendi
mais,

teisingumas, kurio pagrindu 
kurtume šviesesnę s o c i a 1 i nę 
santvarką, dvasinė ištvermė ir 
savitvarda, kurios būtinos mū
sų teisingame kelyje į laisvę.

Tepadeda Dievas mūsų bend
ruomenei stiprėti ir dirbti, kad 
mūsų brandi, augštos dvasinės 
kultūros lietuvių tauta laimėtų 
laisvę ir Lietuva atgautų nepri
klausomybę.

LIETUVOS LAISVINIMO 
VEIKLA

1. Seimas siūlo VLIKui vėl 
šaukti periodines veiksnių kon
ferencijas darbams aptarti, de
rinti ir remti.

2. Seimas pritaria White 
Plains 1974 m. konferencijos 
nutarimams ir įpareigoja Lietu
vių Bendruomenę vykdyti joje 
sutartus darbus kartu su tais 
veiksniais, kurie sutiks bendra
darbiauti.

3. Seimas siūlo PLB va Idy- 
bai ir kraštų Bendruomenėms 
sekti ir atitaisyti svetimųjų in
formacijos apie Lietuvą klai
das, sudarant tam reikalui spe
cialius onganus.

4. Seimas siūlo Lietuvių 
Bendruomenei kartu su kitais 
veiksniais sudaryti dvi nuolati
nes bendras komisijas:

a. Lietuvos sienų ir santykių 
su kaimynais,

b- Parengties.
5. Seimas, kreipdamas dėme

sį į žydų ir lietuvių dialogą, ry
šium su Antrojo pasaulinio ka
ro įvykiais, skatina visuomenę 
laikytis jame didžiausio objek
tyvumo, išjungti iš diskusijų 
jausmus ir pavienių asmenų nu
sikaltėlių veiksmus vengti pri
skirti tiek lietuvių, tiek žydų 
tautoms. Taip pat seimas siūlo 
PLB valdybai rūpintis doku
mentinės medžiagos kaupimu 
ir paruošti žydų-lietuvių santy
kių istoriją.

6. Bendradarbiaujant su ki
tais veiksniais, siekti, kad Vil
niaus arkivyskupija šventojo 
Sosto būtų prijungta prie Lietu
vos bažnytinės provincijos. 
Taipgi prašyti, kad Karaliau
čiaus sritis būtų išimta iš Lenki
jos bažnytinės provincijos ir 
priskirta Lietuvos bažnytinei 
provincijai.

7. Seimas ragina Lietuvių 
Bendruomenę kelti pasaulio 
viešumon Vilniaus Šv. Kazimie
ro bažnyčios ir katedros grąžini
mą kulto reikalams. Ateistinis 
muzėjus bažnyčioje ir katedros 
naudojimas ne kulto reikalams 
užgauna tikinčiųjų lietuvių 
jausmus ir niekina visos lietu
vių tautos praeitį.

8. Seimas prašo visų kraštų 
Bendruomenes atkreipti savo 
kraštų vyriausybių ir visuome
nės dėmesį į 1980 m- Maskvoje 
busimuosius olimpinius žaidi
mus, skatinant juos boikotuoti, 
jei ir toliau Sovietų Sąjungoje 
bus vykdomi pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidimai.

9. Seimas prašo PLB valdy
bą kreiptis į Šventąjį Sostą, 
Lenkijos vyskupų konferenciją, 
Varšuvos ir Gniezno arkivysku
pą kardinolą Wyszinski — Len
kijos primą ir Lomžos vyskupą, 
kad lietuviams būtų užtikrintos 
tos pačios teisės melstis lietu
vių kalba ir naudotis Seinų ka
tedra, kaip ir lenkams, ir kad 
Katalikų Bažnyčia Lenkijoje 
Seinų-Punsko krašto lietuvius 
laikytų lygiateisiais Bažnyčios 
sūnumis bei dukterimis. Ragin
ti išeivijos lietuvių veiksnius, 
organizacijas ir visuomenę ak
tyviai prisidėti prie Seinų-Puns
ko lietuvių kovos už savo teises.

10. Seimas skatina PLB val
dybą sudaryti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės visuomeni
nių reikalų komisiją politi
niams reikalams.

11. Seimas skatina siekti, 
kad Nobelio taikos premija bū
tų skiriama sovietinio režimo 
disidentams, jų tarpe ir lietu
vių rezistentų grupei Helsinkio 
nutarimams sekti.

12. Seimas ragina laisvinimo 
veiksnius plėsti politinių kali
niu gelbėjimo akciją.

13. Seimas didžiai vertina 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” bei kitos pogrindžio 
spaudos leidimą ir prašo visų 
kraštų Lietuvių Bendruomenes 
visais įgalimais būdais šias pa
stangas remti-

KULTŪRINIAI LIETUVIŲ 
REIKALAI

1. Seimas pritaria IV-sios 
PLB valdybos kultūriniams ry
šiams su kitais kraštais ir ra
gina naująją PLB valdybą juos 
tęsti, taip pat išplečiant į Euro
pą ir Australiją. Stengtis, kad 
repertuarai visų pirma būtų 
lietuviški.

2. Seimas ragina visus lietu
vius ir visų kraštų Bendruome
nių vadovybes remti jaunimo 
kongresus, prašo į mokslo ir kū
rybos simpoziumus kviesti 
mokslininkus ir iš kitų kraštų, 
siūlo paskirų kraštų Bendruo
menių vadovybėms organizuoti 
keliones į kitus kraštus, pavyz
džiui į Australiją, Europą, Pie
tų Ameriką ir kitur, siekiant 
palaikyti glaudesnius savitarpio 
ryšius.

3. Seimas ragina visų kraš
tu Bendruomenes ruošti dau
giau vadovų chorams, tautinių 
šokių bei teatro grupėms ir ki
tiems meniniams vienetams.

4. Seimas siūlo PLB valdy
bai steigti komisiją, kurios tiks
las būtų aprūpinti prieinamo
mis kainomis visų kraštų lietu
vius knygomis, plokštelėmis, 
laikraščiais ir kitais leidiniais.

5. Seimas ragina PLB valdy
bą sudaryti sąlygas kuriame 
nors šiaurės Amerikos univer
sitete pastoviai lituanistikos ka
tedrai.

6. Seimas siūlo PLB valdybai 
peržiūrėti išeivijos lietuvių kul
tūros politiką, skiriant daugiau 
dėmesio toms sritims, kur susi
duriama ypač su sovietinės 
ideologijos ir Maskvos politinių 
varžtų iškraipymais.

7. Seimas prašo visų kraštų 
Lietuvių Bendruomenes ir visas 
lietuvių organizacijas švęsti ka
raliaus Mindaugo vainikavimą 
drauge su Vasario 16-sios šven
te.

LIETUVIŠKASIS 
AUKLĖJIMAS IR ŠVIETIMAS

1. Tautinio savitumo išlaiky
mas yra vienas iš pagrindinių 
Lietuvių Bendruomenės užda
vinių, todėl seimas skatina Lie
tuvių Bendruomenę:

a. padėti tėvams ir parapi
joms steigti bei išlaikyti litua
nistines mokyklas;

b. rengti, tobulinti ir leisti li
tuanistines mokslo priemones 
mokykloms ir šeimoms;

c. skatinti glaudesnį tėvų, mo
kytojų ir Lietuvių Bendruome
nės bendradarbiavimą;

d. mokslo metų pradžioje ska
tinti šeimas leisti savo vaikus 
j lituanistines mokyklas, aplan
kant jas asmeniškai.

2. Kalba yra pagrindinė sąly
ga tautiniam savitumui išlaiky
ti, o šeima — pirmoji ir pagrin
dinė sąlyga kalbai išmokti. Sei
mas primena visiems tėvams 
lietuviams jų didelę atsakomy
bę už savo vaikų lietuvišką auk
lėjimą ir pabrėžia ypatingą 
svarbą.

a. kalbėti šeimose lietuviškai;
b. pramokyti vaikus lietuviš

kai skaityti ir rašyti, prieš lei
džiant juos į vaikų darželius bei 
mokyklas;

c. leisti juos į lituanistines 
mokyklas.

3. Kadangi lituanistinių mo
kyklų mokytojų trūkumas di
dėja, seimas skatina:

a. Lietuvių Bendruomenę — 
(Nukelta į 7-tą psl.)
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PAKEITĖ “MINISTERIUS”
Birželio 29 d. “Tiesa” paskelbė 

trumpą pranešimą, kad vilniškės 
augščiausiosios tarybos prezidiumo 
įsaku ligšiolinis statybos “ministe- 
ris” Romualdas Sakalauskas yra pa
keistas Bron'slavu šešplaukiu. Šias 
pareigas R. Sakalauskas ėjo nuo 
1962 m., o dabar gavo kitą darbą. 
Apie B. šešplaukį nėra jokių duome
nų "MLT Enciklopedijoje”. Atrodo 
jis yra jaunesnis už R. Sakalauską, 
gimusį 1928 m. Šiauliuose, nespėjęs 
pasižymėti, kai buvo leidžiama mi
nėtoji enciklopedija.

MODERNI VAGYSTĖ
Birželio 24 d. visoje Sovietų Są

jungoje ir jos okupuotoj Lietuvoj 
buvo pravesta sąjunginė komjauni
mo ir jaunimo talka, kurion daug 
kur įsijungė ir senesnioji karta. Tą 
šeštadienį uždirbti rubliai buvo per
vesti į XI-jo pasaulinio jaunimo ir 
studentu festivalio fondą. Sis pro
pagandinis festivalis, organizuoja
mas Sovietų Sąjungos iniciatyva, 
įvyks Kubos sostinėje Havanoje. 
Festivalio šūkis: “Už antiimperialis- 
tinį solidarumą, taiką ir draugystę!” 
Taigi, jame bus žarstoma Maskvos 
paruošta propaganda, kaltinamas 
Vakarų pasaulis dėl Įvykių Afriko
je, nors iš tikrųjų pagrindinės kalti
ninkės yra Sovietų Sąjunga ir Ku
ba. Iš okupuotos Lietuvos, kurios 
gyventojai birželio 24 d. uždarbį tu
rėjo atiduoti festivaliui, bus pasiųs
ta viena oficiali ir kita turistinė 
grupė.

OLANDŲ PARODA
Vilniaus sporto rūmuose buvo su

rengta Olandijos firmos “Oldelft” 
medicininių įrengimų paroda. Ją ati
darė tos firmos atstovas O. čylekas 
ir rusas A. Grobovas — Lietuvos 
prekybos ir pramonės rūmų prezidi
umo pirmininko pavaduotojas. “Ode- 
Ift” firma jau 15 metų prekiauja 
su Sovietų Sąjunga. Lietuvos svei
katos įmonėse yra jos pagamintų 
elektrooptinių “Delkaliks” stiprin
tuvų, sujungtų su videomagnetofo
nais, bei kitų aparatų. Parodoje Lie
tuvos medikai susidomėjo “Simu- 
lyks-y” aparatu, kuriuo ligoniai pa
ruošiami spinduliniam gydymui, 
funkcinei diagnostikai skirta apara
tūra bei kitais naujais prietaisais.

DUOKLĖ PROPAGANDAI
Estradoje prie Rokiškio kraštoty

ros muzėjaus rūmų 1.100 šio rajono 
saviveiklininkų atliko masinį trijų 
dalių spektaklį, kuriam scenarijų 
buvo parašęs ir kurį režisavo A. 
Zauka. Pirmosios dalies scenos 
“Prieš audrą” ir "Kas buvo nieks, 
tas bus viskuo” atspindėjo nesėk
mingus bolševikų bandymus 1918 
m. rudenį įvesti sovietinę santvar
ką Rokiškyje. Antroji spektaklio 
dalis “Kalvių žemės ąžuolai” daly
vius supažindino su Maskvai tada 
tarnavusiais rokiškėnais. Sovietų 
Sąjungą bei jos idėjas garbinančiai 
dabarčiai buvo skirta trečioji spek
taklio dalis “Darbo, kovų ir drau
gystės vainikas”. Jos atlikime daly
vavo chorai, šokėjai, kaimiškos ka
pelos, pučiamųjų orkestrai.

WINNIPEG,
FOLKLORAMAI '78 ARTĖJANT
Buvęs Tautybių Meno Tarybos 

pirmininkas Manitoboje Cecil Sem- 
chyshyn yra formalus tos tarybos 
steigėjas.

Kai buvo rengiama Winnipege 
įvairių tautybių paroda, jis išleido 
brošiūrą, kurioje nusakoma, kad tai 
tarybai pirmieji pagrindai buvo pa
dėti 1964 m. ęji rengė tarptautinius 
dainų koncertus, šokius ir kartu su 
universitetu Manitoboje įvairias pa
rodas. Savo pramogomis ji prisidė
jo prie tarptautinės padėkos šventės 
minėjimo. Įvairios tautybės, kurios 
pačioje pradžioje dar tik formavosi 
į The Folk Arts Council of Manito
ba, rengė stovyklas su savo tauti
niais šokiais ir dainomis Manitobos 
provincijoje ir ištisai per visą Kana
dą. 1970 m. C. Semchyshyn įvedė 
tautybių savaitę, kuri buvo pavadin
ta Folklorama ’70 ir joje dalyvavo 
22 tautybių paviljonai.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 

Kapitalas — virš $10,000,000.

Winnipego tautybių savaitėje — Folkloramoje 1977 metais: “Vilniaus” 
paviljono burmistras stud. R. BALČIŪNAS ir iškilioji paviljono lietuvaitė 
“Miss Lithuania” stud. CAROL LION-LIAUKEVIČIŪTĖ

KONKURSAI ARCHITEKTAMS
Lietuvos architektų sąjunga su 

valstybiniu statybos reikalų komi
tetu paskelbė tris konkursus: Kau
no autobusų stoties, Alytaus cent
ro, kaimui skirto individualaus vien
bučio mūrinio namo. Naująją Kau
no autobusų stotį norima pastatyti 
Lenino prospekte (buvusiame Vy
tauto) ir ją sujungti su Kauno ge
ležinkelio stotimi. Per parą šion 
stotin atvyks ir išvyks 1.000 autobu
sų, kasdien pervežančių 35.000 ke
leivių. I Alytaus centro planus yra 
įtrauktas administracinis vykdomo
jo komiteto pastatas, vaistinė, preky. 
bos centras, vėlesnieji statybos 
objektai, — 300 vietų viešbutis, 
muzėjus su p a r o d ų sale, 400 vie
tų kino teatras, 800 vietų teatras, 
turgaus salė, pastatai su mankštos 
bei sporto salėmis. Kaimui skirtas 
mūrinis namas gali būti vienaaugš- 
tis su 2-3 kambariais arba dviaugš- 
tis su 4-5 kambariais. Konkursų lai
mėtojams numatomos keturios pre
mijos: I — 1.200 rb., II — 800 rb., 
III — 500 rb. ir paskatinamoji — 
300 rb.

EKSPORTUOJA SRAIGES
Lietuvos kooperatyvų sąjungos 

darbuotojai su jiems talkinusiais 
moksleiviais birželio mėnesį gaudė 
sraiges Šiaulių, Molėtų, Kupiškio 
bei kituose rajonuose. Graikiško 
riešuto dydžio vynuoginės sraigės 
daugelyje Europos šalių yra laiko
mos skanėstu. Jas iš Lietuvos jau 
daug metų perka Prancūzija. Jai ir 
šiemet buvo išsiųsta didelė šių mo
liuskų siunta.

BALTIJOS APSAUGA
Ateinantį pavasarį Suomijoje 

Įvyks tarptautinė konferencija, ku
rioje bus svarstoma Baltijos jūros 
apsauga nuo taršos. Neseniai Hel
sinkyje įvykusiame organizacinio ko
miteto posėdyje Sovietų Sąjungai at
stovavo technikos mokslų kandida
tas Julius Sabaliauskas, Lietuvos me
lioracijos ir vandens ūkio ministe- 
rio pavaduotojas. Konferencijoje bus 
padaryta daug pranešimų įvairiose 
jos sekcijose. Numatyti ir keli Lie
tuvos organizacijų bei miestų atsto
vų pranešimai. J. Sabaliausko teigi
mu, iki 1985 m. bus visiškai sustab
dytas užteršto vandens išleidimas 
Baltijos jūron. įgyvendinant šį pla
ną, Lietuvoje teks imtis apie 1.200 
priemonių, kurios pareikalaus 400 
milijonų rublių.

DAINOS IR ŠOKIAI
Panevėžio rajono dainų ir šokių 

šventė, susilaukusi 3.000 saviveikli
ninkų, įvyko Krekenavoje. Ji pra
dėta ilga dalyvių eisena per mies
telį ir augštą Nevėžio tiltą į Kreke
navos pušyną, kur šiemet buvo pa
statyta nauja estrada su tribūnomis. 
Dainų bei šokių programa truko net 
tris valandas. Dalyvių gretas šiemet 
pirmą kartą papildė neseniai įsteig
tas Ramygalos moksleivių dainų ir 
šokių ansamblis. Gudų bei latvių šo
kėju susilaukta iš Smorgonės ir Lim- 
bažių rajonų. Iš kitų Lietuvos sri
čių dalyvavo Elektrėnų vyrų cho
ras ir' Šiaulių rajono kultūros dar
buotojų moterų choras. V. Kst.

MANITOBA
Pernai Folk Arts Council of Win

nipeg pirm, dienraštyje “Winnipeg 
Tribune” rašė, kad per 30 įvairių 
tautybių paviljonus perėjo per mili
joną lankytojų. Atspausdinta apie 
80.000 pasų ir visi išparduoti. Paso 
kaina buvo $3.

Į paskutinį Folkloramos ’77 vaka
rą, kuris įvyko Winnipeg Conven
tion Centre, prisirinko per 6.000 
žmonių. Ten įvyko koncertas, Miss. 
Folklorama ’77 rinkimai ir oficialus 
Folkloramos uždarymas.

Miss. Folklorama ’77 buvo išrink
ta Kristina Stowski iš lenkų pavil
jono Varšuva. Be jos, dar buvo iš
rinktos trys princesės — Carol Pat
tison iš škotų paviljono, Marilou Sa
avedra iš Filipinų ir Judy Glogovecz 
iš vengrų.

Šiais metais, vietoje buvusio Folk 
Arts Ciuncil of Winnipeg, pirm. 
Henryk Lorenc, lenko, išrinktas Ag
nus Bramadat. Šiais metais po du

(Nukelta į 7-tą psl.)

Australijos lietuvių jaunių krepšinio rinktinės žaidėjai prieš rungtynes klausosi vadovo nurodymų

S HAMILTON
KANADOS ŠAULĖS, talkinamos 

šaulių vyrų, rengia gegužinę bei 
jaunimo sąskrydį Medžiotojų ir Žūk- 
lautojų Klubo vietovėje prie Kale- 
donijos rugpjūčio 20, sekmadienį. 
Tikslas — sutelkti lėšų pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui. Laukiame 
visų atsilankant.

S. Petkevičienė,
Kanados šaulių r. m. vadovė

KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA” užbaigė pusmetį, pasiek
damas $11.954.715 balansą. Pusme
tinis balanso padidėjimas yra $1.- 
522.967. Prie balanso padidėjimo 
prisidėjo iš OCU Lygos gauta pa
skola daugiau kaip pusės milijono 
dolerių, nes normaliai bankelis pa
augo apie vieną mil. dol. Šiemetinis 
augimas yra kiek mažesnis nei per
nai.

Narių šėrai sudaro $10.080, 
čekių sąskaitos $938.398, 
santaupos $4.056.359, terminuo
ti indėliai $4.864.000, registruotas 
pensijų taupymo planas $1.146.027. 
Nariams duota asmeninių paskolų 
$667.574 ir nekilnojamo turto — $9.- 
855.852. Vasaros mėnesiais pinigų 
telkimas bankelyje sulėtėjo, tačiau 
paskolų pareikalavimas, ypač nekil
nojamo turto, labai pakilo, nes per 
birželio mėn. kredito komitetas lei
do išduoti naujų paskolų $642.200, 
o gegužės mėn. — $735.550. Dėlto 
“Talkai” teko paimti OCU Lygoje 
$600.000 paskolą, kad galima būtų 
patenkinti visus narių prašymus. To
dėl dabar nariai, norintieji gauti ne
kilnojamo turto paskolas, prašomi iš 
anksto užsiregistruoti “Talkos” raš
tinėje, kad norimu laiku galėtų gau
ti pinigus.

Per pusmetį gauta pelno $47.868. 

Lietuviškos mokyklos mokiniai ir mokytojos Delhi, Ontario

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 
metų patarnaujame Hamiltono ir apylinkės

keleiviams
1922 - 55 metai - 1977

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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TRAVEL 58 JAMES ST. N. ĮSSĮ Travel 
HAMILTON 

SERVICE 525-8686
REPRESENTATIVE

Per birželio mėn. į bankelį įstojo 
12 naujų narių ir išstojo 2. Dabar 
yra 2124 nariai ir 570 skolininkų.

“TALKOS” VALDYBA turėjo mė
nesinį posėdį liepos 7 d. Priimti 
mėnesiniai pranešimai. Nariams už 
pusę metų prirašyti nuošimčiai už 
laikomus pinigus bankelyje $388.- 
375. Jie prirašyti už čekių sąskai
tas, santaupas ir registruotų pensi
jų taupymo planą. Taip pat nutarta 
“Talkos” raštinėje pardavinėti šalia 
“American Express ir “Thomas 
Cook” kelionių čekius ir už patar
navimą mokesčio neimti. Nutarta 
priimti adv. J. Chrolavičiaus patar
navimus nariams, sudarant nekilno
jamo turto dokumentus. Tuo būdu 
dabar per “Talką” narius aptarnaus 
4 lietuviai ir 3 nelietuviai advoka
tai.

PER PASTARUOSIUS MĖNE
SIUS “Talkos” valdyba paskyrė pi
niginę paramą: Tautos Fondo atsto
vybei Hamiltone $250, Hamiltono 
mergaičių choro “Aidas” kelionei į 
Bostoną $500, dramos teatrui “Au
kuras” festivalio išlaidoms dengti 
$500. Taip pat paskirta $513 vieno 
mokinio kelionei iš Hamiltono į Va
sario 16 gimnaziją Vokietijon.

Studijuoti “Talkos” raštinės pa
talpų praplėtimo klausimui sudary
ta komisija iš V. Leparsko, J. Stan
kaus ir A. Patamsio, kurie, viską iš
tyrę, pateiks valdybai savo rekomen
dacijas.

“TALKOS” RAŠTINĖJE esant 
daugiau darbo ir norint paruošti as
menis geresniam ateities darbui, 
valdyba nutarė samdyti naują tar
nautoją ir nutarimą skelbti abie
juose Kanados lietuvių laikraščiuo-

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7 %
term, depozitus 1 m. 83/l % 
term, depozitus 3 m. 9Va°/o 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto pask. 93/a %

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje 

se. Norima tam darbui gauti tinka
mas asmuo, mokąs gerai lietuvių 
kalbą, pasiryžęs dirbti finansinėje 
srityje ir turįs noro dirbti lietuviš
kame kredito kooperatyve. Pagei
dautina dirbę finansinėje srityje ai
sti atitinkamu toje srityje išsilavini
mu. Suinteresuoti lietuviai kandida
tai gali kreiptis ne tik iš Hamiltono, 
bet ir iš kitų kolonijų. Prašymus 
siųsti valdybos pirm. J. Krištolaičio 
vardu.

Vasaros mėnesiais dalis “Talkos” 
tarnautojų turi atostogas ir raštinė 
šeštadieniais būna uždaryta. Norin
tieji atlikti reikalus gali tai padary
ti penktadienių vakarais iki 7 v.v.

Stasys Dalius
VASARIO 16 GIMNAZIJAI REM

TI BŪRELIO vadovas St. J. Dalius 
surinko iš būrelio narių rėmėjų 
įnašus už 1978 m. antrą pusmetį. Su
mokėjo už pusę metų po $6: P. Le- 
sevičius, A. Mingėla, T. Mureika, L 
Varnas. Surinkti $24 liepos 13 d. 
įnešti “Talkoje” Šalpos Fondo są- 
skaiton ir bus išsiųsti Vokietijon. 
Šiuo metu šį dvigubą būrelį sudaro 
57 nariai rėmėjai, iš kurių 53 buvo 
sumokėję mokestį už visus metus. 
Nuo būrelio įsteigimo 1965. IX. 1 
iš viso surinkta ir išsiųsta gimnazi
jai paremti $8.124. Ačiū visiems bū
relio nariams už pastovią paramą, 
kuri padeda jaunimui mokytis, nes 
ir šiemet Vasario 16 gimnaziją bai
gė iš 8 laikiusių egzaminus 7 abi
turientai.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

Delhi-Tillsonburg
LIETUVIŠKA MOKYKLA užbaigė 

mokslo metus gegužės 7 d. Motinos 
Dienos minėjime. Moterų dr-jos na
rių rūpesčiu pavasario žiedais iš
puoštoje parapijos salėje mokiniai 
atliko dienai paruoštą programą.

Įžanginį žodį perskaitė Rimas 
Norkus. Audra Beržinytė skaitė 
straipsnį iš “Moters” žurnalo apie 
motinas. Jaunieji mokiniai — Rita 
ir Jonas Amelotte, Jill ir Joanne 
Chanda, Kara Demycr padainavo ke
lias lietuviškas daineles ir padekla
mavo porą eilėraščių. Ramunė Jau- 
neikaitė skaitė straipsnį apie pava
sarį. Nijolė Vytaitė supažindino vi
sus su pirmuoju Lietuvos poetu K. 
Donelaičiu. Ištraukas iš jo kūrybos 
skaitė: R. Norkus, R. Jakubickas, A. 
Ratavičius. R. Amelotte. K. Remyer 
paskambino pianinu. Mergaitės 
skaitė Motinos Dienai skirtus eilė
raščius. Užbaigai visi mokiniai, pri
tariant minėjimo dalyviams, padai
navo kelias liaudies dainas ir Mairo
nio “Lietuva brangi”, kuri maloniai 
nuskambėjo kartu su joje išreikšta 
meile mūsų gražiai tėvynei.

Lietuviškoje mokykloje pernai 
veikė dvi grupės: jaunesniųjų ir vy
resniųjų mokinių. Vyresnieji mo
kyklą baigė šiais metais. Jaunesnių
jų grupei vadovavo jauna mokytoja
— Nijolė Vytaitė. Mokiniams moky
tojos įteikė pažymėjimus ir lietuviš
kas knygas 1978 mokslo metų prisi
minimui. Moterų dr-ja apdovanojo 
mokytojas gėlių puokštėmis. Sveiki
nimus išreiškė L. Bendruomenės ir 
KLK Moterų dr-jos pirmininkai.

KUN. LAURYNAS KEMĖŠIS įsi
jungė į Šv. Kazimiero parapijos dar 
bą. Šventovėje grįžtama prie anks
čiau buvusios sekmadienio Mišių 
tvarkos — 9 ir 11 v. ryto.

KLK MOTERŲ DR-JOS DELIU 
SKYRIAUS NARĖS š. m. balandžio 
mėn. išsirinko naujų valdybą: pirm.
— A. Ratavičienė, vicepirm. Z. Au- 
gaitienė, sekr. B. Lukošienė, ižd. E. 
Rugienienė, parengimams B. Rudo
kienė. Valdyba veikia sėkmingai, su
šaukė visuotinį susirinkimą ir pla
nuoja rudenį švęsti draugijos 20 m. 
sukaktį.

Senoji valdyba, energingai dirbu
si per metus, su visų narių pagalba, 
iždo knygoje turėjo $1079.53. Paja
mos padarytos iš parengimų, kavos 
virimo ir nario mokesčio. Pinigai 
paskirstyti: centro valdybai $100, 
“Moters” žurnalui $100, “Tėviškės 
Žiburiams" $50, parapijos bibliote
kai $50, Lietuvių Dienoms $25, “Eg
lutei” $25, “Ateities” žurnalui $25, 
“Skautų Aidui” $25, Tautos Fondui 
$50, Lietuvių Fondui $25, Vasario 
16 gimnazijai $25, Religinei šalpai 
$50. Ižde palikta $529 einamiesiems 
reikalams ir perduota naujai valdy- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

JA Valstybės
LIETUVOS ATSTOVAS VAŠING

TONE a.a. Juozas Kajeckas, sulau
kęs 81 metų amžiaus, po ilgos ligos 
mirė liepos 2 d. Velionis buvo gimęs 
Shenandoah vietovėje, Pa., Lietu
von nuvežtas 1909 m., mirus tėvui 
Petrui Kajeckui. Mokėsi Seinų ku
nigų seminarijoje, Rygiškių J o n o 
gimnazijoje, Kauno universitete. 
1927-29 m. studijavo politinių moks
lų mokykloje Paryžiuje ir ten gavo 
diplomatinių mokslų diplomą. Dip
lomatinei tarnybai paskyrė net 47 
savo gyveninio metus. Pradžioje dir
bo Lietuvos pasiuntinybėse Londo
ne ir Berlyne. Į JAV grįžo 1940 m. 
rudenį ir buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybės p a t a rėjų Vašingtone. 
Šitoje pasiuntinybėje darbavosi 36 
metus, 19 metu — kaip Lietuvos 
atstovas. Atsisveikinimas su velio
niu įvyko liepos 5 d. Gawlars laido
tuvių namuose. Pagrindinį žodį Lie
tuvos diplomatų vardu tarė Lietuvos 
atstovo pareigas Vašngtone einantis 
dr. Stasys Bačkis. Velionies palaikai 
palaidoti liepos 6 d. iš Šv. Mato ka
tedros Vašingtone.

AUKSINE KUNIGYSTĖS SU
KAKTĮ birželio 26 d. paminėjo kun. 
Jonas Kardauskas, MIC. Čikagos 
lietuvių marijonų koplyčioje jis 
koncclebravo Mišias su savo broliu 
kun. A. Kardu, kun. P. Ciniku, kun. 
J. Vašku ir kun. J. Petraičiu, atvy
kusiu iš Argentinos. Giedojo sol. D. 
Stankaitytė, vargonais palydima M. 
Mondeikaitės-Kutz. Vaišes šarkos 
restorane sukaktuvininkui pagerbti 
surengė marijonų bendradarbių Či
kagos skyriaus pirm. A. Snarskienė, 
vicepirm. P. Dvilaitienė ir ižd. S. 
Kaulakienė. Su sukaktuvininko nu
veiktais darbais dalyvius supažindi
no lietuvių marijonų vienuolijos 
provincijolas kun. J. Dambrauskas, 
Čikagos vienuolyno vyresnysis kun. 
dr. V. Rimšelis.

Kolumbija
BIRŽELINIUS LIETUVIŲ TRĖ

MIMUS į Sibirą prieš 37 metus 
specialiomis pusvalandžio programo
mis Medelline paminėjo dvi univer
sitetų radijo stotys — “Radio Boli- 
variana” ir “Radio Antioųueno”. 
Šiomis laidomis bei joms skirta me
džiaga pasirūpino Jonas Kaseliūnas. 
Laidose skambėjo M. K. Čiurlionio 
muzika, buvo priminti pagrindiniai 
baisiojo birželio (Junio de horror) 
faktai: 35.000 lietuvių — vyrų, mo
terų, vaikų ir senelių išvežimas į 
šiaurinį Sibirą 1941 m. birželio 13- 
14 d.d. Įvadą programoms padarė 
kolumbietis Roman V. Gordon, o jas 
pravedė radijo darbuotojai Octavio 
Arcilla ir Gustavo Chason.

Urugvajus
MONTEVIDEO TELEVIZIJA V- 

tu kanalu transliavo programą, ku
rioje gražiai pasirodė “Ąžuolynas” 
ir vyresnieji “Rintukai”, nors abi 
grupės buvo nepilnos sudėties — tu
rėjo tik po šešias šokėjų poras. 
“Ąžuolynas” atliko Audėjėlę ir Au
dėją, “Rintukai” — Gyvatarą. Gai
la, kad nebuvo įvado, žiūrovus su
pažindinančio su šiais tautiniais mū
sų šokiais.

ATSISVEIKINIMAS SU KUN. 
PETRU DAUGINČIU, SJ, įvyko bir
želio 25 d. Perleidus jėzuitų vado
vautą Šv. Kazimiero parapiją Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, iš Romos 
atvykusioms saleziečiams, kun. P. 
Daugintis, SJ, dabar darbuosis Čika
goje. P. Amerikos lietuviams jis yra 
paskyręs 23 savo darbo metus, kurių 
didžioji dalis prabėgo Montevideo 
mieste. Išleistuvių proga jis atnaša
vo Mišias Montevideo lietuviams, o 
po to dalyvavo arbatėlėje, kurios 
metu buvo pagerbti birželio mėne
sio varduvininkai — Antanai, Jo
nai, Petrai, Povilai bei šių moteriš
kų vardų atstovės. Gražią tautinių 
šokių programą atliko “Ąžuolynas”, 
vyresnieji ir jaunesnieji “Rintukai”.

MONTEVIDEO NORTO KAPINĖ
SE palaidotas a.a. Leonas štendelis, 
48 metų amžiaus. Jis mirė birželio 
21 d. Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 
vykdydamas su viena laivu bendro
ve pasirašytą darbo sutartį. Mirties 
priežastis — peršalimas ir dėl jo ki
lusios komplikacijos. Velionis yra 
jauniausias Montevideo gyventojos 
Stefanijos štendelienės sūnus. Jai 
ir visai jos šeimai užuojautą reiškia 
lietuviai kunigai ir Katalikių Mote
rų Draugija.

Australija
BALTIEČIŲ SAVAITĖ ADELAI

DĖJE buvo skirta trėmimų Sibiran 
metinėms, Baltijos respublikų ne
priklausomybės atstatymo šešiasde
šimtmečiui ir baltiečių suvažiavi
mui. Savaitę surengė federacinė 
Australijos baltiečių taryba, P. Aus
tralijos baltiečių taryba ir P. Aus
tralijos moterų sąjunga. Rengėjų ko
mitete lietuviams atstovavo J. Lap- 
šys, L. Gerulaitis ir dr. S. Bacevi
čienė. Trėmimai į Sibirą paminėti 
ekumeninėmis pamaldomis šv. Pran
ciškaus Ksavero katedroje, dalyvau
jant visų trijų tautybių dvasinin
kams, augštiesiems svečiams, gie
dant lietuvių, latvių ir estų chorams. 
Nepriklausomybės atgavimo šešias
dešimtmetis paminėtas birželio 10 d. 
baltiečių dailininkų darbų bei tau
todailės parodos atidarymu, iškil
mingais pietumis birželio 16 d. Da
lyvių eilėse buvo imigracijos ir et
ninių reikalų min. R. MacKellar bei 
kitų žymių svečių.

SEMINARINIO POBŪDŽIO BAL
TIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS įvyko bir

želio 17 d. Pietų metų darbietis Ch. 
Hurlford, Adelaidės atstovas fede
raciniame parlamente, pranešė dar- 
biečių parlamentarų nutarimą at
šaukti savo buvusio vado G. Whitla- 
mo padarytą Baltijos respublikų de 
jure pripažinimą Sovietų Sąjungai, 
šį pareiškimą pakartodamas ir pa
čiame seminare, kai jam teko tarti 
sveikinimo žodį. Paskaitą "Etninės 
kalbos Australijoje” skaitė Adelai
dės universiteto švietimo departa
mento vadovas dr. J. Smolicz. Jo 
duomenimis, 5 milijonai Australijos 
gyventojų yra imigrantai, o pusė jų 
vis dar kalba gimtąja savo kalba. Pa. 
skaitininkas, būdamas lenkas, dau
giausia kalbėjo apie lenkų kalbą. Į 
seniausias baltiečių kalbas jis įrikia- 
vo estų ir latvių, o lietuvių kalbos 
net nepaminėjo. Sakėsi lietuvių ne
pažįstas ir nieko nežinąs apie jų kal
bą. A. P. Taškūnas, atvykęs iš Tas
manijos, prabilo apie Sovietų Sąjun
gos pretenzijas į dvigubą baltiečių 
pilietybę. Esą Hagos konvencijos 
1930 m. nutarimu Sovietų Sąjungos 
piliečiai nepraranda savo pilietybės 
net ir kitą priėmę. Kadangi baltie- 
čiai iš savo šalių išvyko po to, kai 
juos Kremlius įsijungė Sovietų Są
jungom jiems gali būti primetama 
ta pilietybė. Seminaro dalyviai nu
tarė prašyti Australijos vyriausybę, 
kad ji griežtai atmestų tokį dvigu
bos pilietybės principą. A. P. Taš
kinio iniciatyva buvo renkami para
šai peticijai, kurią Tasmanijos vy
riausybės atstovas nuveš Jungtinėms 
Tautoms. Peticijoje reikalaujama, 
kad Jungtinėse Tautose būtų svars
tomi Baltijos valstybių reikalai. Žo
dį tarė ir darbietis istorijos moky
tojas T. R. McGlynn, kadaise viešai 
susikirtęs su darbiečiu premjeru G. 
Whitlamu, bandžiusiu sumenkinti 
Baltijos respublikų istoriją tik pas
kutinio nepriklausomybės tarpsnio 
pabrėžimu. T. R. McGlynn tada jam 
priminė Didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštystę, jos valdovų žygius, ste
binusius visą Europą. Seminare da
lyvavusius balticčius jis ragino pa
grindinį dėmesį skirti Australijos 
visuomemės informavimui apie so
vietinės imperijos siekius, laisvės 
varžymą Baltijos ir kitose okupuo
tose šalyse. Paskutinis kalbėjo tas- 
manietis liberalas M. Hodgman, ko
vojantis prieš komunizmą ir siekian
tis laisvės baltiečių tautoms.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ

JUNGOS centro valdyba jieško nau
jo nuolatinio redaktoriaus Londone 
leidžiamam savaitraščiui “Europos 
Lietuvis” mirusiam red. a.a. Juozui 
Lūžai pakeisti. Suinteresuotieji pra
šomi kreiptis į valdybą šiuo adresu: 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, Britain. Šia proga “EL” 27 nr. 
buvo paskelbtas įdomus skaitytojo 
Kazio Leono laiškas: “Paskaitęs ‘Eu
ropos Lietuvyje’, kad reikalingas 
laikraščio redaktorius, skubu siūly
ti, kad redaktorium būtų paskirta 
moteris. Tikiu, kad skaitytojai imtų 
labiau domėtis laikraščiu ir jų skai
čius padidėtų. . .” Laiško autorius 
pasigenda moterų įsijungimo į “EL” 
bendradarbių eiles, nors jos esan
čios “sumanesnės, ištvermingesnės, 
atkakliau siekia tikslo ir turi savo
tišką intuicijos savybę”.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA moks

lo metus užbaigė birželio 16 d. baig
miniu aktu pilies rūmų salėje. Susi
rinko visi mokytojai ir 68 mokiniai, 
kurių tarpe 10 buvo iš JAV, 7 iš Ka- 
nados, 1 iš Venecuelos. Į augštesnes 
klases buvo perkeltas 61 mokinys, 
toje pačioje klasėje liko 5 ir vienas 
pavėluotai pradėjęs mokslą, vienas 
gavo pataisą. V. Vokietijos mokyk
lose pažymiai rašomi nuo 1 iki 5. 
Mūsiškį penketuką atstoja jų viene
tukas. Mokslo metus su augščiausiu 
pažymių vidurkiu baigė: septintokė 
L. Rekašiūtė — 1,76, septintokas B. 
Federavičius — 2, aštuntokė A. But- 
rimaitė — 2,08, pirmokas T. Verše
lis — 2,18, ketvirtokas A. Gronau 
—2,46, ketvirtokė L Pancerytė — 
2,46. Jie buvo pagirti už uolumą. 
Geriausią elgesio pažymį — vienetu
ką už visus vertinamus elgesio daly
kus gavo septintokas B. Federavi
čius. Trys mokiniai mokslo metus 
baigė su elgesiu, įvertintu tik ket
vertuku (mūsiškis dvejetukas!). Pa
žymys jiems sumažintas iki tokio ly
gio už nenakvojimą bendrabutyje, 
pervėlų grįžimą, lovų nepasikloji- 
mą ir netgi pamokų nelankymą be 
pateisinamos priežasties. Tokių mo
kinių pasilikimas gimnazijoje ir 
bendrabutyje kabo ant plauko. Iš 
tikrųjų gal būtų geriau, jei Vasario 
16 gimnazija imtų ir nukirptų tą 
plauką, atsisakydama neigiamos tos 
trijulės įtakos kitiems mokiniams 
sekančiais mokslo metais. Dešimties 
mokinių metinis elgesys įvertintas 
trejetuku, kuris taip pat reiškia ir 
mūsiškį trejetuką. Jų nusikaltimas 
— nemandagus elgesys su mokyto
jais, atsikalbinėjimai, gatvės forma 
reiškiama “meilė”, profanuojanti šį 
kilnų jausmą. Gimnazijai didelį rū
pestį sudaro mokinių bendravimas 
su aplinkinio kaimo vokiečių jauni
mu. Jų tarpe yra ir padorių jaunuo
lių, bet taipgi netrūksta ir tokių, ku
rie daro neigiamą įtaką mūsiškiams 
gimnazistams. Po direktoriaus V. 
Natkevičiaus kalbos, atskleidusios 
kaikurias Vasario 16 gimnazijos pro
blemas, padėkos žodį mokytojams ir 
mokiniams tarė kuratorijos pirm, 
kun. A. Bernatonis.



Penktosios Š. Amerikos lietuvių dainų šventės Toronte dirigentai. Iš kairės: ST. GAILEVIČIUS, V. VERIKAITIS, 
A. JURGUTIS, A. MIKULSKIS, A. STEPHENS. Trūksta:BR. BUDRIŪNO, F. STROLIOS, J. GOVĖDO S. Dabkus

Iš anksto svarstyti repertuarą
Muzikos profesorius Vytautas Mariįošius apie penktųjų dainų šventę Toronte

Kanados skulptorių parodoje

— Dalyvavote penktoje Ka
nados ir JAV lietuvių dainų 
šventėje Toronte. Būtų įdomu 
išgirsti Jūsų kaip muziko bei 
dirigento nuomonę apie tą di
dįjį renginį. Visų pirma pasa
kykite, koks buvo bendras Jū
sų įspūdis — džiuginantis ar 
liūdinantis?

— Nors dideli žmonių susi
būrimai manęs netraukia, ta
čiau tam tikrais atvejais tai ne
išvengiama, reikalinga ir net 
įspūdinga. Tikrai malonu buvo 
stebėti daugelio chorų įžygiavi- 
mą šventės pradžioje, žiūrėda
mas į juos džiaugiausi, kad dar 
yra žmonių, kurie suranda lai
ko talkinti tokiems užmojams 
kaip dainų šventė. Tačiau į ma
no džiaugsmo jausmą ir dėkin
gumą šventės rengėjams bei da
lyviams skverbėsi ir minorinės 
mintys. Spėliojau, kiek dar tų 
pasiryžėlių turėsim kitai pana
šiai šventei.

— Dainų šventėje dalyvavo 
gana daug chorų iš Kanados, 
JAV ir net Australijos. Ar, jū
sų nuomone, chorai (jungtinis 
mišrus, vyrų, moterų) buvo pa
kankamai gerai paruošti “suly
dyti” ir muzikiniu požiūriu “iš
lyginti” per vieną bendrą šeš
tadienio repeticiją?

— Tiek, kiek chorinė medžia
ga — choristai buvo lankstūs, 
ir choro vadovai turėjo sugebė
jimų, laiko bei kantrybės, tiek 
ir buvo pasiruošta.

Žinant sunkias sąlygas cho
rams egzistuoti, aišku, kad pa
siruošimas buvo nevienodas. At
rodo betgi, kad mažiau pasiruo
šę neperdaug trukdė geriau iš
lavintiems vienetams, ir bend
ras skambėjimas tam tikrais 
momentais buvo be priekaištų, 
nors ii’ turėta iš viso tik viena 
bendra repeticija.

— Ar nesunkino dainavimo 
“Maple Leaf Gardens” sporto 
arena, kuri nėra skirta koncer
tams? Be to, turbūt turėjo 
reikšmės ir choristų sustaty
mas?

— Tokiom masinėm manifes
tacijom patalpų klausimas iš
spręsti nelengva. Aišku, dainų 
šventei sporto arena nebuvo 
tinkama, tačiau techniškai pa
gerinti akustinį skambėjimą bu
vo galima, ampflifikuojant dai
navimą garsiakalbiais, užkabi
nant virš choro akustines plokš
tes ir uždarant šonus portatyvi- 
nėm užtvarom. Ar tai galima 
buvo techniškai padaryti ir ar 
tam turėta lėšų — nežinau. At
sakingi asmenys galėtų tai pa
aiškinti.

Choristų sustatymas per re
peticiją buvo geresnis, bet per 
koncertą nevisai vykęs. Atrodo, 
vaikų chorui buvo proga per 
pertrauką užimti scenoje vietą 
(moterims pasitraukus nuo sce
nos į šoninius išėjimus). Pali
kus vaikų chorą viduryje sce
nos, jungtinio choro vyrai vi
sai programai liko taip iškelti 
į dausas, kad iš ten jie nei di
rigentą galėjo sekti, nei garsą 
koncentruoti į klausytojus. Tai, 
žinoma, dainavimo nepalengvi
no ir prie geresnio skambėjimo 
neprisidėjo, tačiau gera valia, 
kantrybė ir ryžtas pagelbėjo 
viską “sulydyti”, kad ir nevisai 
“išlyginti”.

Aplamai, prie geresnio skam
bėjimo daug prisidėtų ryškesnis 
žodžių tarimas, o to tai tikrai 
trūko. Gerai dikcijai yra reika
linga širdis ir intelektas, širdis 
gero skambėjimo yra balsiai, o 
priebalsiai — tai intelektas. 
Tiek, kiek galima, būtų gera 

ryškiau iškelti potekstės pras
mę, įvairesnę garso spalvą ir 
dinaminį įvairumą.

— O ką galėtumėt pasakyti 
apie vaikų chorą, kurio daina
vimą lydėjo simfoninis orkest
ras?

— Iš tikrųjų nedaug ką. Jų 
balsai buvo persilpni sporto sta- 
dijonui. Prie geresnių akustinių 
sąlygų tikriausiai jie ir simfo
ninis orkestras skambėtų kitaip. 
Neturiu, deja, jų dainų partitū
rų, bet du sykius išgirdus (per 
repeticiją ir šventę) liko įspū
dis, kad ryškesnio ritminio kon
trasto dainos būtų jaunimui 
daugiau prie širdies.

— Daugeliui klausytojų atro
dė, kad šioje dainų šventėje 
trūko publikos uždegančio cho
rinio iškilumo, išskyrus vieną 
kitą dainą. Ar nebuvo kaltas re
pertuaro parinkimas?

— Visai teisingai — trūko. 
Iš dalies akustikos kaltė, cho
ro nuovargis, stoka entuziazmo, 
programos ilgumas (3 v.p.p. — 
7 v.r.) ir, svarbiausia, Jūs at- 
spėjot, repertuaro parinkimas.

Repertuaro problema labai 
komplikuota, nes reikia, derin
ti patriotizmą, meną, asmenines 
ambicijas, techninius sunkumus 
ii’ lėšas. Imkim, kad ir šią pas
kutinę šventę. Reperuaras buvo 
tikrai sustabarėjęs. Per 20 dai
nų reikėjo chorui išdainuoti, ne
skaitant vaikų repertuaro. Be
veik visos dainos, slinkties ir 
dinamikos atžvilgiu, buvo įky
riai vienodos ir taip pasitaikė, 
kad vienam dirigentui diriguo
jant, iš 4 dainų 3 iš jų buvo vi
sos toj pačioj sol mažorinėj to
nacijoj!

— Visi matė, kad chorams 
talkino net trys orkestrai: pu
čiamųjų, styginis ir kanklių bei 
kitų liaudies instrumentų. Ar 
jų dalyvavimas praturtino bei 
sustiprino dainų šventę ir jos 
programą?

— Iš trijų orkestrų turbūt 
tik pučiamųjų tikrai buvo rei
kalingas chorų įžygiavimui. De
ja, kiti du buvo permažai gir
dimi, ypač kanklių, kuris kon
certo eigoj taip išsiderino, kad 
mažiausiai tiko skambiam pava
dinimui “Lietuviška rapsodija”.

— Paprastai dainų šventės 
kokybė priklauso nuo chorve
džių, paruošiančių chorus, ir 
nuo šventės dirigentų. Ar šioje 
dainų šventėje chorvedžiai, o 
ypač dirigentai, tinkamai atli
ko savo dalį?

— Susidariau įspūdį, kad cho
rai ir chorų vadovai, kaip jau 
minėjau, savo užduotį atliko ge
rai. Visi ant šventės aukuro su

Žymenų įteikimas penktosios dainų šventės dirigentams. Iš kairės: Br. Budriūnas, KLB vicepirm. L. Skripkutė, 
A. Stephens, muzikinės komisijos pirm. V. Verikaitis Nuotr. St. Dabkaus

dėjo savo geriausias pastangas. 
Tikriausiai jungtinis ar paskiri 
vyrų ir moterų chorai buvo pa
siruošę atsiliepti į daug įdomes
nę interpretaciją ir visa širdim 
atsilieptų į dirigentų reikalavi
mus. Deja, nevisi dirigentai pri
lygo tam garbingam pašauki
mui. Pas kaikuriuos, deja, bu
vo daug judėjimo, bet maža lai
mėjimo.

— Kaip visose, taip ir šioje 
dainų šventėje buvo gražių, pa
sigėrėtinų momentų, bet netrū
ko ir taisytinų dalykų. T ką la
biausiai reikėtų atkreipti dėme
sį rengiantis sekančiai dainų 
šventei?

— Tikrai buvo. Nelaukta staig
mena išvakarėse dainų šventės 
buvo Melburno Dainos Sambū
rio koncertas. Ėjau iš tikrųjų į 
tą koncertą atlikti pilietinės 
pareigos, kad australiečiai ne
dainuotų tuščioj salėj. Bet išgir
dęs, kaip jie dainuoja, buvau la
bai maloniai nustebintas. Jie 
ne tik atliko pilietinę pareigą, 
bet iš atminties išdainavo visą 
programą, buvo aktyvūs ir gy
vi atlikėjai. Gera dikcija ir ta
rimas ir, mano nustebimui, kad 
ir savita, bet patraukli, intri
guojanti ir įtikinanti interpre
tacija.

Su malonumu prisimenu per 
dainų šventę K. V. Banaičio 
“Po aukštus kalnus”. Tas pats 
choras, kuris vos galėjo pradė
ti Kanados himną sutartinai ir 
užbaigti paskutines kelias dai
nas šventei baigiantis, Banaičio 
dainoj nuo pradžios atkreipė 
dėmesį į dinaminius ženklus ir, 
dirigentui inspiruojant, sopra
nai ir altai, su pakelta nuotai
ka gyvai užtraukė “Po aukštus 
kalnus vaikščiojau, saldžias uo
geles rankiojau.”

Į ką labiausiai reiktų kreipti 
dėmesį ateičiai? Kuo anksčiau
siai svarstyti repertuarą ir bu
vusių klaidų vengti.

Atsiųsta paminėti
PASAULIO LIETUVIS nr. 42 
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kas. Administratorius—Stasys Džiu
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DAIL. DAGYS

Kanados Skulptorių Sąjunga 
(jai priklauso tik vienas lietu
vis dail. Dagys) šiemet mini sa
vo gyvavimo 50 metų sukaktį. 
Ta proga Sąjunga surengė dide
lę skulptūros parodą, kurioje 
dalyvavo 72 asmenys. Kiekvie
nas jų galėjo pasirodyti tik su 
vienu savo darbu.

Toronte ši paroda buvo. su
rengta erdviuose Ontario val
džios rūmuose — Macdonald 
galerijoje gegužės 23 — birže
lio 18 d.d. Ji bus perkelta Į kai- 
kuriuos Europos kraštus. Ang
lijos Londone, Kanados rūmų 
galerijoje, ji bus liepos 19 — 
rugpjūčio 30, Paryžiuje rugsė
jo 22 — spalio 22, Briuselyje 
lapkričio 9 — 30 d.d. Po to gal 
būt bus perkelta i JAV.

Toronte šioje parodoje vyra
vo didelio formato darbai. Ve
žant parodą i užjūrį tie didieji
darbai numatomi pakeisti ma- 
žesnais tų pačių autorių dar
bais. Kadangi kiekvienas auto
rius tegalėjo išstatyti po vieną 
savo darbą, tai paroda buvo la
bai įvairi. Joje, be keleto tradi- 
cinių-realistinių statulų ir po
ros biustų, buvo nemažai dau
giau ar mažiau deformuotos 
gamtos, bet daugiausia vyravo 
įvairiai kraipomos, rangomos, 
laužomos, sukiojamos bereikš
mės abstraktinės formos, įvai
riose medžiagose. Tai šių laikų 
dvasia (tiksliau — liga), kuri 
su savimi traukia ne tik jaunus, 
realiau nesugebančius p a s i- 
reikšti, bet ir senesnius daili
ninkus, nenorinčius atsilikti 
nuo laiko srovės. Todėl kiekvie
nas autorius stengiasi būti kuo 
originalesnis, kuo sensacinges- 
nis savo darbais, bet palieka 
(bent man) beprasmių didelių 
pastangų įspūdį. Žiūrint į tuos 
darbus, skverbiasi mintis: ar 
tai kuriamas naujas menas, ar 
tik gaminami sensacingų kons
trukcijų griozdai: Tokiem dar
bam pateisinti sukuriama teo
rija, kad skulptūra yra forma, 
t.y., kur yra forma, ten yra

Lituanistinis seminaras artėja
EMILIJA SAKADOLSKIENĖ

XII mokytojų studijų savaitė, 
šiais metais įvykusi Toronte, 
Pasaulio Lietuvių Dienų rėmuo
se buvo išskirtina tuo, kad joje 
buvo iškelta visa eilė problemų, 
kurios jau ilgą laiką nesulau
kia reikiamo dėmesio mūsų 
švietimo institucijose.

Pagaliau aptarti trūkumai 
dėstant Lietuvos istoriją po ne
priklausomybės laikų. Kitur at
kreiptas dėmesys į kalbos kul
tūros menkėjimą. Dažnai užsi
minta apie jaunų mokytojų li
tuanistinių žinių trūkumą.

Tokie rūpesčiai buvo aktua
lūs ir VII mokytojų studijų sa
vaitėje 1973 m. Dainavoje, kai 
ten dalyvavęs jaunimas pats 
ėmėsi iniciatyvos toms proble
moms šalinti. Pasisakyta, jog 
pats laikas pasekti latvių ir es
tų pavyzdžiu, kurie jau eilę me
tų ruošia kursus vasaros metu. 
Susirinkęs jaunimas norėjo su
daryti tokią aplinką, kurioje 
maža grupė studentų galėtų kal
bėtis tik lietuviškai, užsidaryti 
nuo angliškai kalbančio pasau
lio, atsiriboti nuo miesto triukš
mo, dulkių ir intensyviai daly
vauti universitetinio lygio pa
skaitose. Ilgų diskusijų rezul
tatai išvydo dienos šviesą jau 
sekančių metų vasarą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ry-

skulptūra. Jei taip, tai viso pa
saulio žmogaus ir gamtos su
kurti objektai yra skulptūros, 
nes visur vra formos, gal net 
dailesnės ir malonesnės, bet jos 
yra įprastos, todėl nelaikomos 
menu. Bet forma, iš kurios ne
spinduliuoja dvasinė nuotaika, 
nėra menas. Todėl, matant pa
našias pastangas, plaukia išva
da. kad yra statoma šventovė, 
kurioje nėra ir nebus Dievo, o 
tik erdvę skaldančios sienos 
bei nepraktiški baldai.

Man tenka šioje parodoje da
lyvauti su mano kūrybai nebū
dinga pusiau abstraktine skulp
tūra “Sugriautas miestas”, bet 
joje galima įžiūrėti sugriautų 
pilių viršūnes, apdegusių langų 
paslaptingas angas ir viduryje 
tų degėsių matyti neaiškus ra
miai stovinčio vaiko vaizdas. 
Tai lyg simbolis iš griuvėsių ky
lančio naujo gyvenimo.

Dail. DAGIO skulptūra “Sugriautas 
miestas”. Ji buvo išstatyta Kanados 
skulptorių parodoje Toronte

šių Centro suruoštame lituanis
tikos seminare.

Pirmasis bandymas buvo kuk
lus, palyginus su artėjančiu 
penktuoju seminaru š.m. rug
pjūčio 6-20 d.d. “Loyola of the 
Lakes” rekolekcijų namuose 
netoli Akrono miesto Ohio vals
tijoje. Tuometinis 10 dienų se
minaras, kuriame buvo dėstomi 
keturi pagrindiniai kursai, su
silaukė neabejotino entuziazmo. 
Per ketverius metus daug kas 
keitėsi, tobulėjo. Naujų kursų 
skaičius augo, lektorių gretos 
plėtėsi, reikalavimai didėjo, 
bet išsaugotas pirmykštis gaivu
mas ir entuziazmas.

Šiais metais organizatoriai at
kreipė ypatingą dėmesį į tuos 
kursantus, kurie lankosi kelin
tus metus. Dalyviai turės pro
gos rinktis iš 11 kursų lietuvių 
kalbos, lietuvių literatūros ir 
Lietuvos istorijos srityse. Kiek
vienas kursantas privalo lanky
ti mažiausiai 4 kursus, bent po 
vieną iš minėtų sričių.

Bus dėstomi šie kursai:
LINKSNIAI IR PRIELINKSNIAI 

— mokyt. Stasys Barzdukas, BEND
RINE LIETUVIŲ KALBOS RAŠY
BA, SKYRYBA IR KALBOS KUL
TŪRA — kun. Juozas Vaišnys, S.I, 
LIETUVIŲ K A L B O S KIRČIAVI
MAS — prof. Antanas Klimas, ŽO
DYNO TURTINIMAS — prof. An
tanas Klimas, DAILUSIS SKAITY
MAS — akt. Henrikas Kačinskas, 
POKARIO LIETUVOS POEZIJA — 
prof. Rimvydas Šilbajoris, LIETU
VIŲ DRAMA — dr. Ilona Gražytė- 
Maziliauskicnė, LIET UVIŲ LITE- 
BATŪROS ANALIZE — pfof. Rim
vydas Šilbajoris, LIETUVOS ISTO
RIJA 1772-1918 — prof. Romualdas 
Misiūnas, LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 — prof. Benediktas Ma- 
čiuika, LIETUVOS ISTORIJA NUO 
1940 METŲ — prof. Benediktas Ma- 
činika.

Stovyklos mokestis — $120. 
Norintieji gauti įskaitas iš Ken
to valstybinio universiteto turi 
užsimokėti atskirą, papildomą 
mokestį už tris arba šešias ket
virčio valandas.

Platesnių informacijų teirau
tis: PLJS Ryšių Centras, 2422 
West Marquette Road, Chicago, 
IL 60629, USA.

Lituanistikos seminaro idėja 
išsivystė ne vien jaunų mokyto
jų nepritekliams mažinti, bet ir 
visam gimnaziją baigusiam jau
nimui, norinčiam išsamiau pa
žinti lituanistinį lobyną. Sku
biai registruokitės — liko tik 
10 vietų. Neapleiskime, o bran
dinkime tai, kas mus išskiria iš 
gyvenamo krašto aplinkos.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
DAIL. KĘSTUČIO ZAPKAUS kū

rinių parodą, truksiančią iki rugpjū
čio mėnesio, surengė Cincinnati 
miesto dabartinio meno centras 
Ohio valstijoje. Šį pavasarį K. Zap- 
kus turėjo jau antrą sėkmingą pa
rodą vienoje žymioje Paryžiaus ga
lerijoje. Pirmąją jo parodą Paryžiu
je buvo surengusi JAV ambasada, 
kai jis ten gilino savo studijas. K. 
Zapkus yra niujorkietis, turintis vie
ną savo studiją Manhattane, o kitą 
— Long Island vietovėje, Niujorko 
valstijoje. Tapybos dėstytoju jį yra 
pakvietęs Princetono universitetas.

TORONTIEČIO DR. JONO ŽMUI- 
DŽINO studiją “Commonwealth po- 
lono-lithuanien ou l’Union de Lub
lin (1569)”, kainuojančią 78 V. Vo
kietijos markes, Kanados ir JAV lie
tuviai gali užsisakyti šiuo adresu: 
Walter de Gruyter, Inc., 3 West
chester Plaza, Elmsford, N.Y. 10523, 
USA. Adresas kitų šalių tautiečiams: 
Walter de Gruyter and Co., D — 
1000 Berlin, Genthiner Strasse 13.

SOL. D ANOS STANKAITYTES 
PLOKŠTELE išleis šiam tikslui Či
kagoje sudarytas komitetas, renkan
tis rėmėjų aukas. Komitetas taipgi 
surengs jos dainų bei operų arijų 
rečitalį šį rudenį.

POETE ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ gavo 
anglų literatūros daktaro laipsnį 
Northwestern universitete, Evans- 
tone, III. Pastaruosius dvejus metus 
ji dirbo dėstytoja Illinois universi
tete, Circle Campus. Sekančiais 
mokslo metais pakviesta profeso
riauti Tarlham kolegijoje, Rich- 
monde, Indianoje, kur jai teks dės
tyti renesansinę anglų literatūrą ir 
kūrybinę rašybą.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGI
JOS susirinkime Čikagoje birželio 
15 d. įdomią paskaitą “Pergyvenimai 
nacių lageriuose” skaitė buvęs Stutt- 
hofo kalinys M. Mackevičius, kuris 
su 45 lietuviais intelektualais į 
Stutthofą buvo atvežtas 1943 m. ko
vo 26 d. Kalinius darbo metu muš
davo specialių SS dalinių nariai, 
juos stumdydami ir plėsdami. Lietu
vių grupę iki gegužės 30 d. prareti
no ligos, badas, kriminalistų siautė
jimas. Įtakos į gerą pusę turėjo Lie
tuvos pogrindžio administracijai da
romas spaudimas ir frontuose pra
sidėjusios vokiečių nesėkmės. Tada 
essesininkai lietuvius pradėjo trak
tuoti švelniau — prievarta nevarė į 
darbus, leido gauto maisto siunti
nius, susirašinėti su artimaisiais Lie
tuvoje. Visdėlto Stutthofe žuvo apie 
100 lietuvių. Aukų būtų buvę dar 
daugiau, jei ne dr. A. Starkaus tei
kiama pagalba. Pastarasis išgelbėjo 
ir patį M. Mackevičių, susirgusį dė
mėtąja šiltine, su menkais gyvybės 
ženklais nusiųstą į lavoninę. Daug 
kančių teko patirti, kai Stutthofo 
kaliniai, artėjant sovietams II D. ka
ro pabaigoje, buvo varomi arčiau 
jūros. Šioje kelionėje mirė kun. A. 
Lipniūnas. Sargybiniai šaudydavo 
nusilpusius ir nepajėgiančius eiti. 
M. Mackevičius jau buvo paliktas 
prie telefono stulpo, bet jį išgelbė
jo pravažiuojantys vokiečių kariai, 
paimdami savo globon.

MELBURNO M. K. ČIURLIONIO 
DISKUSIJŲ KLUBAS, telkdamas 
savo narių $100 įnašus, 1973 m. pra
dėjo rinkti moderniosios grafikos 
kūrinius. Gegužės 14 d. Lietuvių 
Namuose įvyko šio rinkinio paroda. 
Lietuvių grafikai atstovavo dailinin
kai — Eva Kubbos, Henrikas Šal
kauskas, Sigitas Gabrie-Gabrijolavi- 
čius, Žibuntas Mikšys, Viktoras Si- 
mankevičius, Vida Kabailienė, Kris
tina Vingytė, Teisutis Zikaras, Ado
mas Vingis, švedų — Birgit Skiold, 
Axel Diek, japonų — Joichi Hoshi, 
Hiroyuki Tajima, Maki Haku, pran
cūzų — Bernard Jardel, italų — 
Mario Bonello, Eugenio Carmi, mek
sikiečių — Alfredo Zalce, australų 
— Robert Grieve. Klubo nariai Vil
niaus universitetui, švenčiančiam 
400 metų sukaktį, planuoja padova
noti platesnės apimties grafikos kū
rinių rinkinį.

SONATŲ VAKARĄ Bostono mu
zikos mokykloje Community Music 
Center surengė joje dirbantis smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas, pasi
kvietęs tris kolegas pianistus. Pro- 
gramon buvo įtrauktos trys L. Beet- 
hoveno, J. Gaidelio ir J. Brahmso 
sonatos, kurias I. Vasyliūnas atliko 
su skirtingais pianistais. Ypač dide
lio koncerto dalyvių dėmesio susi
laukė Juliaus Gaidelio sonata, ku
rią apibūdino Elena Vasyliūnienė.

K. DONELAIČIO “METUS’ len
kų kalba išleis Lenkijos leidykla 
“Pojezyerze” Olsztyno mieste 1980 
m., kai bus minima jo mirties 200 
metų sukaktis. Naują “Metų” verti
mą šiai leidyklai ruošia Britanijos 
Londone gyvenantis poetas Zygmunt 
Lawynowicz, kuris yra gimęs, augęs 
ir mokslus ėjęs Lietuvoje. Lenkijos 
leidykloms jis yra išvertęs nemažai 
Vakarų pasaulio poezijos kūrinių.

KAZIO BARĖNO APSAKYMŲ 
KNYGĄ “Kilogramas cukraus” šie
met išleis A. Mackaus vardo knygų 
leidimo fondas Čikagoje. Ši stam
boka knyga jau surinkta, taisomos 
korektūros. Aplanką ir titulinį pus
lapį jai paruošė dail. V. Žilius. K. 
Barėnas taipgi yra parašęs ir dido
ką romaną, kurio pagrindinis veikė
jas yra “Tūboto gaidžio metų” Ig
nacas, persikėlęs į miestą, šį roma
ną taipgi vėliau yra linkusi išleisti 
minėtoji leidykla.

VEIKLOS DEŠIMTMETĮ paminė
jo folklorinis Vilniaus universiteto 
studentų ansamblis. Pirmosiomis jo 
narėmis 1968 m. pavasarį buvo fi
lologės Veronika Janulevičiūtė, Ma
rytė Razmukaitė ir Audra Žiurlytė 
su vadove Aldona Ragevičiene, da
lyvius sutelkusios iš visų etnografi
nių Lietuvos sričių. Darbas buvo 
pradėtas “Kalendorine pavasario 
švente”, kurią papildė žiemos šven
čių tautosaka, vestuviniai papročiai, 
humoristinė miestelio mugės insce
nizacija “Turgus”. Antroji ansamb
lio vadovė Laima Burkšaitienė pa
ruošė programas “Lietuva — dainų 
kraštas”. Sukaktuvinį koncertą pra
dėjo veteranų grupės tų ankstesnių
jų programų ištraukomis. Nuo 1976 
m. rudens etnografiniam studentų 
ansambliui vadovauja jauna muziko
logė Zita Kelmickaitė, debiutavusi 
su programa “Paukščiai liaudies 
tautosakoje”. Sukaktuvinio koncerto 
antrajai daliai ji paruošė premjeri
nį spektaklį “Supkit, meskit mani 
jaunų” — pavasario-vasaros laikotar
pio papročių ir apeiginės tautosa
kos lydinį, kurį sudarė jurginių, pa
raginęs, sūpuoklinės, kupolinės dai
nos, sutartinės, lalavimai, rateliai, 
pasakojimai. Dainos yra paimtos iš 
archyvinės medžiagos. Kaikurios jų 
jau buvo bebaigiančios išnykti XX š. 
pradžioje — “Jurgi, šildzyk žamį”, 
“Oi lia lia kalnelis”, “Oi ant kalne
lio stovėjo grūšelė”, “Labas vakars, 
pons gaspador, ei lalo”. Naujoje pro
gramoje kupolių tautosakai atstovau
ja tarmiški žemaičio ir augštaitės 
pasakojimai apie šios šventės apei
gas, atliekami K. Jonušo ir D. Jonu- 
šytės. Jon taipgi įtrauktas net aštuo- 
nių dalių augštaitiškas “Kadrilis”.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERI
JOJE, kuri pastatyta Žaliakalnio pa
pėdėje, birželio 23 d. buvo atidary
ta Lietuvos jaunųjų dailininkų paro
da, susilaukusi 180 dalyvių, šiuo me
tu veikia tik pirmasis naujosios ga
lerijos augštas, turintis 700 kv. met
rų salę. Pirmajai parodai naujuo
siuose rūmuose pateikta daugiau 
kaip 500 kūrinių — tapybos, skulp
tūros, grafikos, metalo, odos dirbi
nių, dailiosios tekstilės, keramikos 
pavyzdžių, scenovaizdžių ir sceninių 
drabužių eskizų. Rudenį antrame ir 
trečiame galerijos augštuose bus su
rengta M. Žilinsko dovanoto paveiks
lų rinkinio paroda. Iš V. Berlyno at
siųstame V. Žilirtsko rinkinyje yra 
apie 300 įvairių dailininkų kūrinių.

VILNIAUS UNIVERSITETO Sar
bievijaus kieme surengtas poezijos 
vakaras buvo skirtas artėjančiai šios 
mokslo institucijos 400 metų sukak
čiai. Įvadinį žodį tarė filologijos fa
kulteto prodekanas Albinas Jovai
šas, primindamas pirmuosius iš šio 
universiteto išėjusius mūsų rašyto
jus — Simoną Daukantą, Mikalojų 
Daukšą, poetą Silvestrą Valiūną. Su 
vėlesniais jo auklėtiniais dalyvius 
supažindino Mykolas Sluckis. Savo 
eilėraščius skaitė poetai — Tatjana 
Rostovaitė, Alfonsas Maldonis, Algi
mantas Baltakis, Marcelijus Marti
naitis, literatūros kritikas Algiman
tas Bučys, buvęs teisininkas Algi
mantas Karčiauskas. Ypač įdomus 
buvo A. Baltakio eilėraštis “Studijų 
draugams”, sukurtas universiteto 
baigimo proga ir dar neskelbtas 
spaudoje. Į poetų gretas įsijungė ir 
jauniausieji universiteto absolven
tai — Henrikas Bakanas su Justinu 
Kubilium. Poezijos programą už
sklendė Justinas Marcinkevičius, o 
koncertinę dalį atliko Sauliaus Son
deckio vadovaujamas orkestras.

SPECIALIU KONCERTU ŠIAU
LIUOSE savo veiklos dvidešimtmetį 
paminėjo simfoninis šio miesto liau
dies orkestras, vadovaujamas J. Da
mausko. Koncerto programoje buvo 
E. Griego, P Čaikovskio, G. Pucci
ni, A. Chačiaturiano, J. Naujalio, 
S. Šimkaus bei kitų kompozitorių 
kūriniai. Orkestrui talkino jo sol. B. 
Rainienė ir bosas V. Daunoras, tarp
tautinio Tulūzos konkurso laureatas.

ERŽVILKO J. BANAIČIO KUL
TŪROS NAMUOSE, Jurbarko rajo
ne, birželio 10-11 d.d. įvyko tarpra
joninė liaudies dainininkų, muzi
kantų ir šokėjų šventė “Prie Nemu
nėlio”. Vertintojų komisija, vado
vaujama R. Kibildienės, paskyrė pri
zus: geriausios pasakorės — Lazdi
jų rajono atstovei O. Budzevičienei, 
geriausio dainininko — lazdijiečiui 
A Olšauskui, dainininkės — E. Var- 
nauskienei iš Vilkijos, geriausio mu
zikanto — P. Janušaičiui iš šakių 
rajono. Geriausiųjų laurai taipgi te
ko: moterų ansamblio — Šiaulių ra
jono Raudėnų kolchozininkėms, inst
rumentinio ansamblio — Kėdainių 
rajono “Armonikoms”, netipinės kai
miškos kapelos — eržvilkiečiams, 
liaudiškiausios grupės — etnografi
niam Kurtuvėnų ansambliui iš Šiau
lių rajono. Specialų prizą už nuotai
kingumą išsikovojo Varėnos savi
veiklininkai. Pagerbti ir vyriausieji 
amžiumi šios šventės dalyviai — 
jurbarkietis T. Bukauskas, plungie- 
tė M. Butautienė. Premijuotieji me
nininkai ir ansambliai surengė kon
certą Jurbarko dainų slėnyje.

VLNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
gastroliavo amerikiečių ledo bale
tas “Holiday on Ice”, kuriame yra 
sutelktas nemažas būrys dailiojo 
čiuožimo čempijonų bei prizininkų 
net iš septyniolikos pasaulio šalių. 
Žiūrovams labiausiai patiko baleto 
numeriai “Didžiosios rungtynės”, 
Beždžionių metas”, “Kalėdų atosto
gos pagal Dickensą”. v. Kst.
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PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSREAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu įvažiavimu; namas b? skolų.
ROYAL YORK-EGLINTON, gražus 6 kambarių vienaaugštis; pilnai 
užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, 2 atviri malkomis kūrenami židiniai; 
garažas su privačiu Įvažiavimu.
SWANSEA, atskiras, originalus tributis, 3 ir 2 miegamųjų, vos kelio
likos metų senumo; garažai su privačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE-BLOOR, 8 kambarių mūrinis namas, 2 mod. virtuvės; 
garažas su privačiu įvažiavimu; namas be skolų; prašoma kaina $64.900.
HIGH PARK-BLOOR, 7 kambariu atskiras namas; kvadratinis planas, 
vandeniu-alyva šildomas; 2 prausyklos: garažas su plačiu įvažiavimu, 
netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, atskiras vienos šeimos 2 miegamųjų (5 kamb.) 
vienaaugštis, vandeniu-alyva šildomas; užbaigtas rūsys, nemažas skly
pas, garažas su privačiu įvažiavimu.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 dideliu kambarių atskiras namas; kvadrati
nis planas; garažai su plačiu privačiu įvažiavimu; namas be skolų.
JANE-ANNETTE — palikimas, 5 kambariu atskiras mūrinis vienaaugš
tis; garažas; prašoma kaina tik $55.000.

16 ĮSTAIGŲ JŪSŲ PATARNAVIMUI TORONTE IR 
ONTARIO PROVINCIJOJE.

P. K E R B E R I S, 
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCiOA89e St' Tor°n,°' °nt' • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3

Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų 8’/2%
E pensijų ir namų s-tas 8’/2%
= taupomąsias s-tas 7%
= depozitų-čekių s-tas 6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines 9’/2%
= nekiln. turto 9!/į%
E investacines ..............................10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944 
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . ...... U1 . ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

PROGRESS ISZst0 w
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

Simnu ę television
M' > " TV/J Savininkas — V. SiMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE m«kET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Gausios golfo varžybos. Golfas — 
mūsų plataus susidomėjimo ir grei
tai plintanti sporto šaka. Tad ne
nuostabu, kad PLS Ž-nių golfo var
žybose dalyvavo 150 golfininkų iš 
Australijos, Los Angeles, Niujorko, 
Čikagos, Klevelando, Detroito, Ro- 
česterio, Hamiltono ir Toronto. 
Žaidimai vyko dvi dienas. Varžėsi 
paskiri asmenys ir miestų koman
dos tarpmiestinėse - komandinėse 
varžybose.

Tarpmiestinėse varžybose dalyva
vo 8 komandos — Čikagos 3, Toron
to 3, Klevelando 1 ir Detroito 1. Šios 
varžybos rengiamos jau 10 metų. Dėl 
1 v. dažniausiai kovoja Čikagos ir 
Toronto pirmosios komandos. Iki 
šiol Torontas yra laimėjęs 5 kartus 
ir Čikaga 4. šį kartą geriau žaidė 
Čikagos 1 komanda, kuri ir laimėjo 
žaidynių aukso medalius. Toronto 
I-oji atsiliko 17 (144-3) taškų ir pa
sitenkino sidabru. Gerai žaidė II To
ronto komanda, kuri, pralenkusi 
Detroitą, Klevelandą, Čikagos II ir 
Čikagos inžinierius, laimėjo bronzos 
medalius.

Komandinės varžybos vyko dvi 
dienas. Devyni žaidėjai sudarė ko
mandą, tačiau tik 6 geriausių žaidė
jų pasekmės buvo užskaitomos tarp
miestinėms varžyboms. Taip atrodė 
pirmųjų trijų komandų žaidėjai ir 
jų pasekmės:

1. Čikaga I (997) — M. Petrošius 
158, G. Zarr 164, Z. Prochnow 164,
R. Panaras 169, E. Nakas 168, A. 
Dagys 174, T. Lapas 179, J. Kubi
lius 179.

2. Toronto I (1014) — P. Paukš
tys 158, A. Sergautis 166, A. Simin- 
kevičius 167, V. Ubeika 169, V. Ser
gautis 176, S. Podsadeckis 178, Alg. 
Simanavičius 181, P. Gutauskas 186.

3. Toronto II (1101) — V. Paukš
tys 175, R. Šimkus 183, A. Stauskas 
185, V. Kaknevičius 185, R. Stri
maitis 186, Aug. Simanavičius 189,
S. Kėkštas 189, P. Stauskas 190, M. 
Ignatavičius 187.

Komandinėse varžybose buvo var
žomasi ir su išlyginamaisiais smū
giais. čia geriausiai žaidė Čikagos 
inžinierių komanda, kuri 3 taškų 
persvara laimėjo prieš III Toronto 
komandą.

Laimėtojų taškai: Čikagos inžinie
riai (943) — Z. Petkus 142, J. Ta- 
landis 158, O. Nakas 158, E. Lapas 
160, V. Vaitkus 162, A. Smolinskas 
163, D. Varnaitis 164, J. Cinkus 166, 
J. Baris 178.

Visos golfo varžybos praėjo sklan
džiai. Šalia pagrindinių rengėjų — 
S. Krasausko, P. Stausko, A. Klimo 
ir A Žaliausko, talkino V. Vaitkevi
čius, R. Kymantas, A. Banelis, I. Ky- 
mantienė, J. Paukštienė ir G. Staus- 
kienė.

Golfininkams ketvirtadienio vaka
re “Holiday Inn” patalpose buvo su
ruoštas tradicinis susipažinimo va
karas. Medaliai laimėtojams buvo 
Įteikti šeštadienį “Royal York” vieš
bučio patalpose.

Apie individualines golfo varžy
bas — sekantį kartą. A. S.

Atletika Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynėse

Dvi dienas užtrukusios lengvo
sios atletikos varžybos Etobicoke 
stadijone davė ir naujų laimėjimų 
išeivijos mastu.

Vyrų ritulį A. Barkauskas (Lon
dono Tauro) nustūmė 56.0’ (17.07 
m).

Jaunių A. klasėje Andrius Pūkš
tys (Čikagos lietuvių lengvaatletų 
klubo) nustūmė rutulį 52’4.5” (15.97 
m). Jis taip pat jaunių diską nume
tė 145’11” (44.48 m).

Jaunių B klasėje naujų laimėjimų 
pasiekė Paulius Karosas (Toronto 
Aušros) 100 m bėgime per 11.5 se
kundes ir 200 m per 24.6. Aidas 
Kriaučiūnas (iš Detroito Kovo) nu
bėgo 110 m su kliūtimis per 16.9 se
kundes.

Jaunių C klasėje buvo daugiau 
naujų laimėjimų. Algis Penkiūnas 
(Vašingtono Vėjo) 100 m nubėgo 
per 12.4 sek., o Tomas Dundzila (Či
kagos 1.1. klubo) 400 m nubėgo per 
1:01.4 min. ir 800 m — per 2:34.3 
min. Simonas Namikas (Toronto Vy
čio) iššoko į augštį 1.49 m. Algis 
Penkiūnas (Vašingtono Vėjo) nu
metė diską (1 kg) 34.16 m.

Jaunių D klasėje Rodd Novak 
(Klevelando Žaibo) 200 m nubėgo 
per 28.7 sek.

Mergaičių B klasėje Ingrida Gied
rytė (Klevelando Žaibo) nubėgo 100 
m su kliūtimis (2’6”) per 17.7 sek.

Mergaičių C klasėje Diana Buine- 
vičiūtė (Čikagos) nubėgo 100 m per 
13.2 sek., o Rasa Orentaitė (Detroi
to Kovo) nubėgo 200 m. per 28.8 
sek.

Mergaičių D klasėje Dalia Kašu- 
baitė (Klevelando Žaibo) nubėgo 
100 m per 14.3 sek., o 200 m per 
30.4 sek.

Mergaičių E klasėje Adria Motie
jūnaitė (Klevelando Žaibo) nubėgo 
100 m per 15.3 sek., o 200 m per 
32.9 sek. V. M.

VYČIO ŽINIOS
PLS ž-nių medaliai, šalia krepši

nio, vytiečiai dar laimėjo medalių 
lengv. atletikoje, stalo tenise, lau
ko tenise ir šaudyme. Daugiausia 
medalių laimėta lengv. atletikoje. 
Medalių laimėtojai: jauniai A (19) 
— E. Petrus 1 bronzos; jauniai B 
(16) — J. Karpis 1 bronzos; jauniai 
C (14) — P. Bukauskas 1 aukso, 1 
sidabro, 1 bronzos; A. Saplys 1 auk

so, 2 bronzos; S. Namikas 1 aukso; 
J. Ažubalis 2 sidabro, 1 bronzos; T. 
Karpis 1 sidabro, 1 bronzos; jauniai 
D (12) — L. Ažubalis 1 aukso, 1 
sidabro; R. Stanulis 2 sidabro, 1 
bronzos; J. Namikas 1 sidabro, 2 
bronzos; P. Karpis 1 bronzos; mer
gaitės D (12) — Ina Balsytė 1 auk
so, 2 sidabro, 2 bronzos.

Be laimėtų medalių, kaikurie 
lengvaatlečiai pasiekė neblogų pa
sekmių. E. Petrus, nors ir telaimėjo 
III v. rutulio stūmime, tačiau jo pa
sekmė 15.18 m. pasigėrėtina — ne
daug atsiliko nuo pirmųjų vietų. S. 
Namikas šuolyje į augštį jaunių C 
(14) klasėje pasiekė naują žaidy
nių rekordą, peršokęs 1,49 m. Ina 
Balsytė dalyvavo visose D klasės 
varžybose ir kiekvienoje laimėjo po 
medalį. Jaunių C estafetė 4 x 100 m. 
laimėjo I v., tačiau laimėjimas ne
buvo užskaitytas.

Nemažai medalių laimėta ir stalo 
teniso varžybose. Sėkmingiausiai žai
dė P. Tutlys, kuris laimėjo 3 aukso 
medalius. G. Nešukaitytė laimėjo 1 
aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos. E. 
Vaičekauskas — 2 aukso ir 1 bron
zos; J. Nešukaitis — 2 aukso, 1 
sidabro.

Gerai žaidė ir patys jauniausi sta
lo tenisininkai. R. Marcinkevičius 
laimėjo 1 aukso ir 1 bronzos; J. Kri- 
vas — 2 bronzos.

Vyčio vyrų komanda, kurioje žai
dė E .Vaičekauskas, J. Nešukaitis ir 
P. Tutlys, laimėjo I v. G. Nešukai
tytė žaidė Toronto moterų koman
doje ir laimėjo I v.

Pirmas vietas dar laimėjo J. Ne
šukaitis ir E. Vaičekauskas vyrų 
dvejete, P. Tutlys — jaunių A ir 
jaunių B klasėse ir R. Marcinkevi
čius — jaunių C. E. Vaičekauskas 
vyrų vienete laimėjo III v.

Ed. Andriulis, vienas iš lauko 
teniso favoritų, pusbaigmyje pralai
mėjo Soliui iš Toledo ir, įveikęs 
Smetoną iš Klevelando, turėjo pa
sitenkinti trečia vieta bei bronzos 
medaliu.

Taiklūs buvo ir šaudytojai. E. Ku- 
chalskis šratiniu šautuvu “Skeet” 
varžybose laimėjo I v. ir aukso me
dalį, A. Zaleskis taip pat šratiniu 
šautuvu “trap” varžybose buvo ant
ras ir gavo sidabrą.

Lauko tenisininkams treniruotės 
vyks iki sezono pabaigos pirmadie
niais, antradieniais ir trečiadie
niais nuo 7 v.v. High Park aikšte
lėje 4 nr. A. S.

GOLFO TURNYRAS
Rugpjūčio 6 d., 11.30 v.r., Bonaire 

golfo aikštėje įvyks tradicinis Geor
gian Bay vasarotojų atviras golfo 
turnyras. Aikštė yra prie 400-tojo ir 
12-tojo kelio kryžkelės. Visi golfi- 
ninkai bei golfininkės maloniai kvie
čiami dalyvauti. Rengėjai

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Federacinės Kanados vyriau
sybės Įvestas prekybos mokes
čio sumažinimas 3% Ontario ir 
daugelyje kitų provincijų pasi
baigs spalio mėnesį. Tada Onta
rio gyventojams prie perkamų 
gaminių kainos vėl teks pridėti 
7% provinciniam iždui. Kana
dos finansų min. J. Chretienas 
užtikrino, kad ši nuolaida ne
bus pratęsta dėl perdidelių iš
laidų. Taigi, šį rudenį vėl susi
lauksime staigaus gaminių pa
brangimo 3%, kai Ontario pro
vincija nuo 4% grįš prie 7%. 
Tiems, kurie planuoja įsigyti 
brangesnių prekių, kaip pvz. 
automobiliai, televizijos priim
tuvai, šaldytuvai, patartina to
kius gaminius nusipirkti prieš 
spalio mėnesį.

Kanados paštininkų unija sa
vo nariams nori reikalauti $8.25 
valandinio atlyginimo. Senoji 
sutartis, pasibaigusi 1977 m. 
birželio 30 d., paštininkams bu
vo užtikrinusi valandinį $6.38 
atlyginimą su priedais pragyve
nimo pabrangimui kompensuo
ti. Ta kompensacija paštininkų 
atlyginimą jau yra padidinusi 
$0.76 iki dabar gaunamų $7.14. 
Valandinio atlyginimo padidini
mas iki $8.25 paštininkams už
tikrintų savaitines $330 algas, 
kokias Kanadoje gauna net ne
visi kvalifikuoti specialistai. 
Prie šio reikalavimo unija pri
deda ir dar kitą — sutrumpinti 
40 valandų darbo savaitę iki 30 
su tuo pačiu reikalaujamu atly
ginimu. Tada paštininkai, dirb
dami 30 valandų per savaitę, 
gautų net po $11 už valandą ir 
įsirikiuotų į brangiausiai apmo
kamų specialistų eiles. Unijai, 
žinoma, nesvarbu, kad Kanados 
valdžia iš savo iždo kasmet turi 
padengti didžiulį pašto deficitą,

Ateitininkų žinios
Stovykla Wasagoje prasidėjo lie

pos 23 d. ir baigsis rugpjūčio 5 d. 
Uždarymas įvyks rugpjūčio 5 d. tuoj 
po 11 v. Mišių.

Stovyklos tema “Aplinka ir mes” 
bus gvildenama kasdieniniais pasi
kalbėjimais mažomis grupėmis po 5- 
6 stovyklautojus. Kiekvienam pasi
kalbėjimui bus paimta atskira tema 
iš šiandieninės aplinkos. Temai min
čių duos rinkinys įvairių iškarpų iš 
laikraščių, paveikslų, pasisakymų, iš
kabinėtas ant atskirų lapų salėje.

Pasikalbėjimams bus paimtos šios 
temos: aplinkos įtaka aplamai, gam
ta ir jos teršimas, dvasinės aplinkos 
teršimas, įvairios įtakos: spauda, te
levizija, muzika, politika, moralė, 
mokykla, namų aplinka, religija-pa- 
rapija, lietuvių bendruomenė, drau
gai. Pati paskutinioji tema, kuri bus 
lyg visko susumavimas, “Krikščionis 
gyvenime”.

Stovyklos vadovybė: dvasios va
das — kun. A. Prakapas, OFM, ko
mendantas — Algis Juzukonis, vyr. 
mergaičių vadovė — Laima Petro- 
liūnienė (iš Čikagos), mergaičių ir 
sporto vadovė — Rima Gustainytė, 
jaun. mergaičių vadovė ir stovyklos 
programos koordinatorė — Ramunė 
Stravinskaitė, jaun. mergaičių ir 
meno vadovė — Rūta Girdauskaitė 
ir Giedrė Čepaitytė; vyr. berniukų 
vadovas — Jonas Juozevičius (iš 
Niujorko), berniuku vadovas — Rai
nius Valiūnas (iš Vokietijos), jaun. 
berniukų vadovai — Linas Kaknevi
čius, Romas Žaliukas (iš Vokieti
jos), kuris taip pat vadovauja spor
tui, ir Audrius Stundžia (antrą sa
vaitę). Stovyklos dainavimo moky
toja ir akordeonistė — Rasa šoliū- 
naitė (iš Lemont, Ill.). Laikraštė
liu rūpinasi Kęstutis Ivinskis (iš 
Vokietijos), stovyklos slaugė — 
Danguolė Pranaitienė. Ūkvedžiai — 
Z. Girdauskas, J. Stravinskas ir V. 
Marcinkevičius. Tėvai ir svečiai 
kviečiami stovyklą aplankyti savait
galyje arba vakarinių programų me
tu savaitės dienomis.

Skautų veikla
• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 

vienetas nuoširdžiai dėkoja A. Brič- 
kui, nemokamai pataisiusiam viene
to instrumentus.

• Liepos 15-16 d.d. Romuvoje tal
kino: A. Aušrotas, J. Bajoraitis, O. 
Bąlsienė, A. Daržinskas, K. Gudins- 
kas, G. Jakubauskas, R. Jakubaus
kas, V. Keturakis, V. Savickas, R. 
Sriubiškis ir A. Stauskas. Visiems 
skautiškas ačiū. Stovyklavietė visiš
kai paruošta stovyklavimui.

• XVI-toji Romuvos stovykla pra
dedama liepos 29 d. Stovyklautojai 
laukiami iki 12 v. Dėl susidėjusių 
aplinkybių stovyklauti nebegalint s. 
A. Baziliauskui, stovyklos viršinin
ku pakviestas v. vi. R. Sriubiškis. 
Pirmąjį stovyklavimo savaitgalį šau
kiamas skautų vyčių sąskrydis. Pen
kių dienų varžybinė programa pra
dedama liepos 31 d.

• Vykstantieji iškylauti į Romu
vą turi registruotis pas v.s. K. Ba
tūrą tel. 233-9917, pranešdami iš
kylautojų skaičių, iškylos tikslą ir 
pavardę vadovo-vės, kuris-ri atsa
kinga už pasinaudojimą stovyklavie
te. Tuo norima palaikyti tvarką ir 
kontrolę, nes patirta, kad kaikurie 
stovyklavietės lankytojai netvarkin
gai palieka pastatus, jais pasinau
doję. C. S.

nepaisant pakartotinio paslaugų 
pabrangimo. Jai taipgi nesvar
bu, kad skandalingai lėtu pašti
ninkų darbu yra nepatenkinti 
visi kanadiečiai ir kad tinginius 
lengvai galėtų pakeisti bedar
biai, pasirinkti iš beveik milijo
ną siekiančios jų armijos. Jie 
tikriausiai būtų laimingi ir dar
bingi, gaudami dabartinį valan
dini paštininku atlyginimą — 
$7.14.

Didėjantis mokytojų pertek
lius Ontario provincijoje dėl 
mokinių skaičiaus mažėjimo 
jiems graso atleidimu. Savotiš
ką išeitį pasiūlė Lakehead švie
timo vadybai priklausantys 
Thunder Bay mokytojai, bū
tent, metinį atlyginimą suma
žinti iki 80% penkerių metų lai
kotarpiui, kuriame kiekvienas 
mokytojas turėtų po vienerius 
metus atostogų, algą gaudamas 
iš kasmet sutaupytų 20%. To
kiu atveju švietimo vadyba ne
turėtų papildomų išlaidų. Su
manymas greičiausiai nebus 
įgyvendintas — prieš jį pasisa
kys unijose vyresniškumo teisę 
turintys mokytojai, kuriems ne
gresia atleidimas net su kasmet 
didinamu atlyginimu.

Ontario švietimo ministerija, 
vadovaujama min. T. Wellso, 
paskelbė anglų kalbos gaires 
gimnazijų XI-XIII klasių moks
leiviams. Trečdalį viso anglų 
kalbos kurso gimnazijos turės 
skirti žodžių mokymuisi parai
džiui, gramatikai ir rašybai. 
Anksčiau tų klasių anglų kal
bos kurse vyravo literatūrinė 
programa. Naująsias gaires pa
diktavo iš universitetų bei kole
gijų ateinantys skundai dėl bu
vusių gimnazistų skurdaus žo
dyno, gramatikos klaidų, nesu
gebėjimo savo mintis dėstyti 
raštu. Kaikur pirmakursiams

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

Telefonai: 536-2738 ir 536-2664 
1611 BLOOR ST. WEST

MILTON, ONTARIO, dvejų metų senumo puikus vienaaugštis (bun
galow, side split), brangūs kilimai, 2 šaldytuvai, krosnis, indams 
plauti mašina, šaldytuvas (deep freeze), bilijardo stalas; savininkas 
išvažiuoja j JAV.

LESSARD GATVĖ, pusiau atskiras plytų namas; 6 kambariai, už
baigtas rūsys, garažai; prašo $63.000.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMU, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Kaina nužeminta.

MEDLAND GATVĖ, atskiras, didelis plytų namas, 10 kambarių, 
labai geram stovyje; 3 virtuvės ir prausyklos, garažas; įmokėti 
$15,000.

Vakarais skambinkite i namus

A. Garbenis 489-1543

Tau p y k i r skolink i s
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: =

81/2% už 1 m. term. dep. =
8’/2% už pensijų ir namų planų = 
71/2% speciali taup. sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel* 533-5454

Lietuviška "Real Estate" Įstaiga St. Petersburge, Floridoje
Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai)

ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker • Realtor 

Notary Public

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

QTEDUAIFQ EIIDC 406 Roncesvalles Avė.
OltrnHnO runa Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, -a *><>4
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telef Ofl<lS 531“1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
”‘pD'ndAose" College) Telefonas 531-1305
Automobiliu saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

studentams netgi tekdavo įves
ti specialų anglų kalbos kursą 
tiems trūkumams pašalinti.

Kanados sporto ministerė I. 
Campagnolo praneša, kad į Bri
tų Bendruomenės sporto žaidy
nes Edmontone nebus įsileisti 
P. Afrikos atletai bei jų organi
zacijos dėl šios respublikos ra
sistinės politikos. Pagal naująjį 
imigracijos įstatymą, įsigalioju
sį š. m. balandžio 10 d., kiek
vienas svečias iš P. Afrikos res
publikos turi gauti specialią vi
zą. Jos nebus duodamos tiems, 
kurie nori dalyvauti sportinėse 
varžybose ar kongresuose kaip 
oficialūs P. Afrikos atstovai. 
Toje respublikoje žmogaus tei
ses negrams užkrautais varžtais 
laužo baltųjų rasistų vyriausy
bė, susilaukusi Britų Bendruo
menės šalių pasmerkimo. Spor
to min. I. Campagnolo, paskel
busi šį pranešimą, nė nepaminė
jo Sovietų Sąjungos, kur kom
partija taip pat laužo pagrindi
nes žmogaus teises nuolatiniais

IMA:

9'/2% už asm. paskolas

914% už mortgičius

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

jas ginančių disidentų teismais. 
Sovietų sportininkams bei ka
nadiečių ryšiams su jais netai
komi jokie suvaržymai.

Kanados statybininkų unijų 
atstovai pirmajame savo suva
žiavime prie m ė rezoliuciją, 
smerkiančią premjero R. Leves
que įstatymą, Kvebeko staty
bose leidžiantį dirbti tik šios 
provincijos gyventojams. Suvar
žymas daugiausia palietė Onta
rio statybininkus, gyvenančius 
Kvebeko pasienyje. Suvažiavi
me dalyvavo ir Kvebeko statybi
ninkų unijų atstovai. Jie taipgi 
nepritaria šiam įstatymui, ku
ris varžo darbą Kvebeke kitų 
provincijų kanadiečiams. Rezo
liucija prašo premjerą P. E. 
Trudeau šiuo klausimu gauti 
augščiausiojo teismo sprendi
mą. Suvažiavimo dalyviai taip
gi ragina kitų provincijų vy
riausybes nesiimti panašaus at
kirčio darbininkams iš Kvebe
ko provincijos.



Prie registracijos stalo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime. Iš kairės: 
organizacinio komiteto pirm. dr. J. SUNGAILA, L. KULIAVIENĖ S. Dabkus

Bendruomenės seimo nutarimai

Nauji 
minimaliniai 
atlyginimai

1978 metų rugpjūčio 1 dienę įsigalios 
nauji minimaliniai atlyginimai.

Štai naujos normos:

’"’Nuo 1978 m. 
rugpjūčio 1 d.

Bendras valandinis atlyginimas $2.85
Mokinio valandinis atlyginimas 2.75
Statybos ir statybos vietų sargų
valandinis atlyginimas 3.15

’ Valandinis atlyginimas asmenų, 
patarnaujančių patalpose, turinčiose
leidimą alkoholiniams gėralams 2.50

^Valandinis studentų atlyginimas 2.15
Ambulansų vairuotojų ir pagalbininkų 
savaitinis atlyginimas 136.80
Medžiotojų arba žvejų vadovų, 
dirbančių mažiau nei 5 iš eilės valandas 12.50 
penkias ar daugiau valandas 
iš eilės ar ne iš eilės 25.00

’Kambarys ir maistas
Nustatytas šis maksimalinis 
atlyginimas, kai j minimalinį atlyginimą 
įskaitomas kambarys ir valgis:
Kambarys į savaitę 11.00
Valgis į savaitę 24.00
Kambarys ir valgis į savaitę 35.00

’’nepakeista — toks buvo ir anksčiau
**PiIna darbo savaitė, 

kurioje išpuola rugpjūčio 1

Daugiau informacijų apie naujus minimalinius 
atlyginimus ir įdarbinimo įstatymą galite gauti, 
rašydami arba skambindami:

Employment Standards Branch 
Ontario Ministry of Labour 
400 University Avenue 
Toronto, Ontario 
M7A1T7 
(416) 965-5251

Ontario 
Ministry of 
Labour

Employment 
Standards 
Branch

Hon. Bette Stephenson, M.D., Minister

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

Į ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

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

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

šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno įstaiga

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

V EACE NAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
organizuoti ir remti mokytojų 
kursus paskiruose kraštuose;

b. Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą — savo mokslą plėsti 
vasaros semestrais;

c. Organizuoti suaugusiųjų 
švietimą, kreipiant dėmesį j lie
tuviškai nekalbančius suaugu
sius ir vaikus.

4. Seimas ragina visus laisvo
jo pasaulio lietuvius remti vie
nintelę išeivijoje Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje.

5. Lietuvybei išlaikyti lygiai 
svarbus kiekvienas lietuvis, ne
žiūrint kuriame krašte jis gy
ventų, todėl seimas skatina Lie
tuviu Bendruomenę ir Lietuvių 
Fondus remti visų kraštų lietu
viškąjį švietimą.

6. Seimas skatina Lietuvių 
Bendruomenę minėti tautai 
reikšmingą Vilniaus universite
to 400 metų sukakti.

7. Seimas skatina Lietuvių 
Bendruomenę ir PL Jaunimo 
Sąjungą derinti savo švietimo 
pastangas.

JAUNIMO REIKALAI
L Seimas ragina PLB valdy

bą visomis išgalėmis remti IV- 
tą Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, kuris Įvyks 1979 m. 
Europoje.

Kongresui lėšos telkiamos 
bendrai PLB valdybos ir PLJ 
Sąjungos.

2. Seimas siūlo PLB valdybai 
sudaryti PLB konstitucijai keis
ti komisiją reikalingiems papil
dymams pateikti.

3. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos prašomas, seimas pri
taria, kad PLB garbės teismo ir 
kontrolės komisijos kompeten
cijos būtų išplėstos ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungai.

4. Seimas pritaria PL Jauni
mo Sąjungos pastangoms, kad 
1980 m. Maskvoje Įvyksiančioje 
olimpiadoje okupuotos Lietuvos 
lietuviai sportininkai būtų va
dinami lietuviais ir kad jų pa
vardės būtų tariamos lietuviš
kai.

5. Seimas nutaria, kad PLB 
valdyba, nustatydama atstovų 
skaičių kraštams, rekomenduo
tų kraštų Bendruomenėms į sa
vo Krašto atstovų tarpą įtrauk
ti ir Krašto LJS Valdybos pir
mininką arba jo atstovą pagal 
to Krašto rinkimų tvarką.

SPORTO REIKALAI
1. Seimas sveikina šiaurės 

Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos ir 
Australijos Sporto Sąjungos 
ryžtą įsijungti į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę ir tapti orga
nine PLB dalimi.

2. Seimas nutaria, kad PLB 
valdyba . kooptuotų vieną narį 
specialiai sporto reikalams ir 
rekomenduoja, kad kraštų ir 
apylinkių valdybos padarytų tą 
patį.

3. Seimas skatina sportuojan
tį jaunimą stiprinti visose spor
tinio veikimo srityse darbštu
mą ir pilniau įsijungti į bendrą 
kultūrinį ir tautinį išeivijos gy
venimą, o per sportą palaikyti 
ryšius ne vien tik tarp įvairių 
kartų, bet ir tarp atskirų kraš
tų lietuvių siekiant įgyvendinti 
sportinio solidarumo ir asmens 
auklėjimosi pradus, grindžiant 
tauriu lietuvišku elgesiu.

PLB VALDYBOS LĖŠOS
1. Kraštų Bendruomenių val

dybos yra prašomos per savo 
padalinius ruošti Vasario 16 mi
nėjimus, jų metu telkti lėšas 
Lietuvos laisvinimui bei lietu
vybės išlaikymui pagal aukoto
jo valią ir bent trečdalį šių lė
šų skirti PLB valdybai.

2. Visos kraštų valdybos ragi
namos sumokėti PLB valdybai 
nemažiau kaip 15% tautinio so
lidarumo įnašų, kaip to reika
lauja PLB konstitucijos 33 pa
ragrafas.

3. Seimas prašo -JAV ir Ka
nados Lietuvių Fondus skirti 
stambesnes sumas PLB valdy
bos švietimo ir kultūros dar
bams.

SPAUDA IR INFORMACIJA
Lietuviška spauda yra tauti

nės gyvybės apraiška, ypač 
svarbi išeivijai.

1. Seimas, didžiai įvertinda
mas lietuviškos spaudos ir in

formacijos svarbą, su dėkingu
mu prisimena laikraščius ir ra
dijo valandėles, remiančias bei 
palaikančias Lietuvių Bendruo
menės pastangas.

2. Retėjant spaudos bendra
darbių eilėms, seimas prašo 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungą rū
pintis spaudos, radijo ir televi
zijos bendradarbių ruošimu ir 
kviečia jaunimą tuo domėtis.

3. Seimas ypatingai vertina 
PLB valdybos leidžiamą bei vi
suomenės pasitikėjimą turintį 
“Pasaulio Lietuvį” ir ragina vi
sų kraštų Bendruomenes prisi
dėti prie jo išlaikymo, teikiant 
finansinę paramą bei telkiant 
prenumeratorius, o PLB valdy
ba raginama, reikalui esant, 
dažninti jo leidimą.

4. Seimas dėkoja “Pasaulio 
Lietuvio’ ’redaktoriui PLB val
dybos pirmininkui Broniui Nai
niui, administratoriui Stasiui 
Džiugui ir redakciniam bei ad
ministraciniam kolektyvui už 
“Pasaulio Lietuvio” gerinimą ir 
redagavimą.

SVEIKINIMAI IR PADĖKOS
L Seimas nuoširdžiai dėkoja 

IV - tajai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai, vado
vaujamai Broniaus Nainio, už 
tikrai didžius penkerių metų 
darbus.

2. Seimas dėkoja visiems jį 
sveikinusiems.

3. Seimas dėkoja kraštų val
dyboms ir visiems kitiems pa
saulio lietuvių darbuotojams už 
tautinių šokių bei dainų šven
čių, jaunimo kongresų, moks
lo ir kūrybos simpoziumų, teat
rų festivalių bei kitų renginių 
organizavimą ir už dirbamą 
bendruomeninį darbą.

4. Seimas dėkoja visiems mo
kytojams, chorams ir j vi vedė
jams, tautinių šokių grupių va
dovams ir šokėjams, vaidintojų 
trupėms, visų jaunimo organi
zacijų vadovams ir nariams, 
muzikos bei kanklių rateliams, 
spaudai, radijo valandėlėms, te
levizijai, menininkams, rašyto
jams ir kitiems lietuvių mokslo 
bei kultūros kūrėjams ir visų 
lietuviškų darbų rėmėjams.

5. Seimas sveikina gausią, še
šiuose laisvuose kraštuose vei
kiančią Lietuvių Skautų Sąjun
gą 60-ties metų sukakties pro
ga, jų surengtą Vl-tąją Tautinę 
Stovyklą Australijoje ir busi
mąją JAV-se.

6. Seimas sveikina JAV Lie
tuvių Bendruomenę, ryžtingai 
įsijungusią. į Lietuvos laisvini
mo darbus, ir už sėkmingą lėšų

Čikagos lietuvių horizonte
VLADAS RAMOJUS

V A S A R A REIKŠMINGESNĖS 
KULTŪRINĖS ir visuomeninės veik
los nedaug. Rašyti apie gegužines 
nereikšminga ir labai neįdomu. Tie
sa, iki birželio mėli. pabaigos kaiku- 
riais vakarais veikla Jaunimo Cent
re buvo labai gyva, nes repetavo su
augusiųjų) ir jaunimo chorai, ruoš
damiesi V-jai dainų šventei Toronte. 
O sekmadienį, liepos 8, popietėje, 
nors mieste siautė karštis, Jaunimo 
Centrą užtvindė minios žmonių — 
gerokai per 1,000. Tą dieną į Čikagą 
buvo atvykęs Simas Kudirka, ir JC 
įvyko naujosios knygos “For Those 
Still at Sea” sutiktuvės, o po to Mel
burno Dainos Sambūrio koncertas. 
Choras koncerte padainavo net 21 
kūrinį. Publika chorą sutiko bei pa
lydėjo labai šiltai, su didelėmis ova
cijomis. Po koncerto kavinėje įvy
kusiame choristų priėmime juos 
sveikino beveik visų Čikagos lietu
vių chorų atstovai, LP> pirmininkai. 
Kamšatis vėsinamoje kavinėje buvo 
taip pat didelė. Abu renginius ruošė 
LB Vid. Vakarų apygardos valdyba, 
vadovaujama K. Laukaičio.

SU AUSTRALIECIAIS daininin
kais artimiau teko susitikti liepos 
10 d. vakare T. Šluto televizijos stu
dijoje. čia australiečiai choristai bu
vo Čikagos Lietuvių Operos svečiai. 
Operos valdyba jiems parodė spal
votame garsiniame filme įamžintą 
nepamirštamą “Nabucco” operą. 
Prieš pradedant filmo demonstraci
ją, studijoje svečiams ir saviesiems 
įvyko kuklios vaišės, šeimininkams 
atstovavo Operos valdybos pirm. Vyt. 
Radžius, valdybos narys J. Vidžiū
nas, operos dirigentas A. Vasaitis, 
solistai — St. Baras ir J. Vaznelis 
su žmonomis. "Nabucco” filmo pa
žiūrėti bei pasiklausyti susirinko per 
30 melburniškių. “Nabucco” operą 
filme jie sekė su dideliu dėmesiu 

telkimą tiems darbams remti.
7. Seimas dėkoja Australijos 

Lietuvių Bendruomenei už sėk
mingas pastangas atšaukti Lie
tuvos pripažinimą Sovietų Są
jungai.

8. Seimas sveikina Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės garbės 
pirmininką Stasį Barzduką ir 
sunkiai sergantį pirmąjį PLB- 
nės pirmininką Joną Matulionį 
ir linki jiems sveikatos.

9. Seimas sveikina dailininką 
Adomą Varną jo 100 metų am
žiaus sukakties proga.

10. Seimas dėkoja Juozui Ka
počiui ir jo bendradarbiams už 
36 tomų lietuviškos ir 6 tomų 
angliškos Lietuvių Enciklope
dijos išleidimą.

11. Seimas dėkoja Pasaulio 
Lietuvių Dienų rengėjams, su- 
ruošusiems Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes, V-ją Kanados 
ir JAV dainų šventę, šį V-jį 
PLB seimą, o ypač Pasaulio 
Lietuvių Dienų komiteto pirm. 
Jonui R. Simanavičiui, Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių komi
teto pirm. Pranui Berneckui, 
V-sios Kanados ir JAV dainų 
šventės vadovui Vaclovui Veri- 
kaičiui ir V-jam PLB seimui 
rengti komiteto pirm. dr. Juo
zui Sungailai.

12. Seimas dėkoja Kanados 
valdžios įstaigoms, lietuvių or
ganizacijoms ir pavieniams as
menims, parengusiems šiuos 
renginius.

13. Seimas yra ypač dėkingas 
V-jo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimui rengti komi
tetui ir visiems torontiečiams, 
taip šiltai visus priėmusiems.

V-jo PLB seimo nutarimų 
komisija:

pirmininkas — Vytautas Kut- 
kus, JAV; sekretorius —Jonas 
Urbonas, JAV; nariai: Valenti
na Bukauskaitė, Argentina; dr. 
Adolfas Damušis, JAV; Vladas 
Mažeika, Venecuela; dr. Bro
nius Nemickas, JAV; Vytautas 
Neverauskas, Australija; prel. 
Pijus Ragažinskas, Brazilija; Al
gis Rugienius, JAV; Vytautas 
Skrinskas, Kanada; Kęstutis 
Slotkus, Kolumbija; Richardas 
Tendzegolskis, Vokietija.

sekretorius

bei įdomumu, visą eilę vietų paly
dėjo plojimais, o filmui pasibaigus 
išreiškė didelį pasitenkinimą ir pa
dėką Čikagos Lietuvių Operai.

Filmą paruošė T. Siutas, per 10 
m. vadovaujantis “Lietuviai televi
zijoje” pusvalandžiui, kuris per 26 
TV kanalą transliuojamas kiekvieną 
sekmadienio vakarą. T. šluto televi
zijos studija, įrengta Jaunimo Cent
ro apylinkėje, yra komercinė, kuria 
kartu pasinaudoja ir “Lietuviai tele
vizijoje”. Už visa tai T. Siutas nie
ko neima, nes “Lietuviai televizijo
je” programos ir šiaip skęsta sko
lose. T. šluto studijoje, kur įsigy
ta gana brangi aparatūra, ruošiami 
komerciniai skelbimai įvairioms fir
moms, vėliau perduodami įvairiais 
kanalais. Šis užsiėmimas yra mūsiš
kio T. šluto pagrindinis pragyveni
mo šaltinis, nors konkurencija di
delė. Turėdamas tokią studiją ir rei
kiamą aparatūrą, T. šlutas, kiek ga
lėdamas, kartais apmokant jam fak
tines išlaidas, užfiksuoja ir svarbiuo
sius lietuviškus renginius. Jei jis ne
būtų nufilmavęs ir įrašęs “Nabuc
co” operos, pvz. Australijos lietuviai 
jos nebūtų niekad girdėję.

Kalbant apie lietuviškus filmus, 
štai kiek jų yra paruošta kun. A. 
Kezio, SJ: prel. J. B. Končius, dr. 
S. Biežis, poetas J. Aistis, poetė J. 
Vaičiūnienė, “Jūratė ir Kastytis” 
(muziko D. Lapinsko spektaklis), 
kompoz. VI. Jakubėnas, poetas II. 
Nagys, rašyt. A. Vaičiulaitis, poetai 
B. Brazdžionis, K. Bradūnas, rašyt. 
M. Katiliškis, dail. V. Petravičius, 
kun. St. Yla, poezijos šventės ir t.t.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas.
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Nepasiduoti pagundai

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
zuojančius mūsų bylai politi
nius bei visuomeninius veikė
jus, mokslininkus bei kultūri
ninkus, o taip pat ir neutralias 
teisines įstaigas, — ir yra vie
nas iš svarbiausių paruošiamų
jų veiksmų mūsų valstybingu
mo pilnačiai tremtyje atstatyti.

Užsienio valstybių nereikėtų 
statyti prieš įvykusį faktą ir rei
kalauti jau post factum jo pri
pažinimo. Daug geriau būtų jas 
tam faktui iš anksto paruošti ir 
per tai numatyti jų galimas re
akcijas.

Kitas irgi labai svarbus užda
vinys yra nuodugniai paruošti 
organizacinę bazę, konkretų 
planą egzilinei Lietuvos vyriau
sybei sudaryti. Tas planas turė
tų būti toks, kad jo įgyvendini
mas būtų įmanomas betkuriuo 
metu. Čia, žinoma, pagrindinė 
funkcija atitektų asmeniui, ei
nančiam valstybės galvos parei
gas, kuris turėtų veikti išvien 
su visais mūsų pagrindiniais 
veiksniais, pirmoje eilėje su 
VLIKu.

Nėra paslaptis, jog sudaryti 
tinkamas sąlygas tokiam vienin
gam mūsų veiksnių darbui nu
rodyta linkme reikėtų nemažai 
pastangų. Nepaskutinį vaidme
nį čia turėtų suvaidinti ir mūsų 
išeiviškosios visuomenės spau
dimas į veiksnius, ir ypač mūsų 
spauda, nenuilstamai propaguo
dama Lietuvos valstybingumo 
tęstinumo užtikrinimo bei jo 
pilnaties atkūrimo tremtyje rei
kalą.

Tik po to, kai derybos su pa
grindinėmis Vakarų pasaulio 
valstybėmis duos bent tam tik
rų teigiamų rezultatų ir kai visi 
pagrindiniai mūsų veiksniai su
sitars darniai veikti Lietuvos 
valstybingumo pilnaties atsta
tymo kryptimi, — Lietuvos eg- 
zilinės vyriausybės sudarymo 
galimybė taps realiu, praktiškai 
sprendžiamu politiniu klausi
mu. Ir netgi šiose sąlygose rei
kėtų dar pasvarstyti, kiek yra

Delhi-Tillsonburg
(Atkelta iš 4-to psl.) 

bai. Senosios valdybos narės buvo — 
B. Vytienė, J. Vitkauskienė, D. Nor
kienė, P. Laureckienė, S. Mažeikie
nė.

KUN. DR. J. GUTAUSKAS persi
kėlė į naują butą Delhi, Ont. mies
telyje. Apylinkės lietuviai džiaugia
si, kad jis pasiliko jų tarpe ir linki 
jam geriausios sėkmės. B. V. 
paviljonus turės: airiai, vengrai, 
lenkai, ukrainiečiai. Be to, prisidės 
nauji paviljonai — Ryga, Panonia

Winnipeg, Manitoba
(Atkelta iš 4-to psl.) 

(vengrų), indėnų, švedų, rusų. Tai
gi, šiais metais susidarys 34 pavil
jonai. Pernai paviljono leidimas kai
navo $50, o šiais metais — $100, pa
sai — $5. Paviljonai, kurie neįteikė 
pernai piniginių apyskaitų, šiais me
tais negaus leidimų. KLB Winnipe- 
go apyl. valdybos pirmininkas yra 
atsakingas už Folkloramos apyskai
tos paruošimą, todėl visi darbuoto
jai privalo jam padėti ir sąžiningai 
perduoti pinigines apyskaitas.

Folklorama ’77 Miss. Lthuania bu
vo studentė Carol Lion — Liaukevi- 
čiūtė, o burmistru stud. Rennie Bal
čiūnas. Šiais metais lietuvių paviljo
nui atstovauja April Stepon-Stepona- 
vičiūtė, paviljono burmistru pa
kviestas inž. Jurgis Valaitis. Taigi, 
šiais metais irgi numatoma daug 
publikos paviljonuose, tad ir lietu

D-JA INSURANCERESHER-JDARAUSKAS kTcJ
realestate.

W. G. UlA O ijL rjIt realtor I

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1 K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais — 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C. 
470 COLLEGE ST., TORONTO 

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu 

* Namų — Gyvybės
# Ą įįtUĮ E * Automobilių
< n * Komerciniai

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

tikslinga tokią vyriausybę ati
tinkamu momentu praktiškai 
jau sudaryti, žinoma, jei pa
vyktų iš anksto užtikrinti pil
ną tokios išeivijos visuomenės 
bei jos pagrindinių veiksmų tei
giamą nusistatymą jos sudary
mo atžvilgiu, tai egzilinės vy
riausybės sudarymą galima bū
tų laikyti jau absoliučiai pri
brendusiu ir neatidėliotinu rei
kalu, kurį tuoj pat būtina pra
dėti praktiškai vykdyti.

Tačiau, kad tokia padėtis 
bent perspektyvoje galėtų tapti 
realia, reikėtų baigti bevaises 
diskusijas tarp entuziastų ir 
skeptiku ir jau betarpiškai im
tis konkretaus bei sistemingo 
paruošiamojo darbo šiame 
straipsnyje nurodytomis krypti
mis. Imtis žygių sudaryti egzi- 
linę vyriausybę, iš anksto neat
likus tokio paruošiamojo darbo, 
būtų tiek pat pragaištinga, kiek 
ir aplamai atsisakyti nuo Lietu
vos valstybingumo pilnaties at
kūrimo tokios vyriausybės as
menyje. Kas žino, gal sėkmė, 
sudarant tarptautinėje plotmė
je pripažintą Lietuvos egzilinę 
vyriausybę, atidarys kelius ir 
Latvijos bei Estijos tarptautiš- 
kai pripažintų vyriausybių su
darymui, o taip pat ir įvairioms 
kitoms mūsų bylai teigiamoms 
politinėms perspektyvoms!

<■) Tas pats taikytina ir Latvijai, 
kurios prezidentas Karolis Ulmanis 
“prezidentavo” iki pat Latvijos pa
skelbimo sovietine. — Negalima ne
pažymėti, kad yra duomenų, jog 
Paetso atsistatydinimo aktas buvęs su
klastotas, jog jis pats jo niekada ne
buvo pasirašęs. Tačiau oficialiai šis 
aktas buvo išleistas Paetso vardu ir 
anuo metu to akto neužprotestavo 
nei Estijos ministerial, nei diploma
tai (pats Paetsas buvo tuoj pat po 
to suimtas ir išgabentas i Rusiją).

< ””) Tokia autoritetingos eksper
tų grupės vieninga nuomonė šiuo 
klausimu galėtų būti gana efektin
gai panaudota, praktiškai spren
džiant Lietuvos valstybingumo pil
naties atstatymo tremtyje uždavinį.

viams vertėtų pasitempti. Be to, 
Winnipeg© burmistras Robert Steen 
jau per Vasario 16 minėjimą primi
nė: “Aš šiais metais aplankysiu lie
tuvių (jūsų) paviljoną”. Tad turėtu
me jį tinkamai priimti.

1978 m. Folklorama bus rugpjūčio 
12-19 d. d. K. S-tis

Sudbury, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už suruoš- 
t ą man gimtadienio pobūvį ir gra
žias dovanas. Esu dėkinga rengėjai 
Birutei Stankienei ir jos dukroms, 
viešnioms — A. Albrechtienei ir jos 
dukrai, S. Poderienei, G. Podcrytei, 
O. Poderienei, M. Lapienienei, S. 
Rudienei, E. Raškevičienei, J. La- 
buckienei, D. Kusinskaitei, B. Visoc- 
kienei, E. Tolvaišienei ir mano duk
rai Zitai. Jūsų malonios lietuviškos 
širdys ir praleistos gražios valandos 
kartu su jumis niekados neišdils iš 
mano atminties.

Nuoširdus ačiū jums —
Liucija Griškonienė

Pajieškojimai
Jicškomi: Bertašius Juozapas, s. 

K.; jo vaikai: Bertašiūtė Manė (Juo
zapo), Kalniškių km., Salantų vaisė.

Jucys Kazimieras, Stefanijos Ber- 
tašiūtės krikšto tėvas. .įieško Berta- 
šiauš Kazimiero vaikai.

Atsiliepti sekančiu adresu:
J. Gedrimicnė, 162 Rothsay Ave., 
Hamilton, Ont. Canada L8M 3G4.

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Anapilio žinios

— Parapijos šventovėje susituokė 
Arūnas Jasys ir Laura Žukauskaitė.

— Praėjusį savaitgalį iš parapijos 
šventovės palaidoti: a. a. Kostas 
Bernatonis, 63 m., a. a. Izabelė Gai- 
žauskienė iš Port Severn, Ont.; a. a. 
Jonas Slanina, 80 in., po religinių ap
eigų pervežtas į Timmins, kur palai
dota jo žmona. Šv. Jono lietuvių ka
pinėse palaidotas a. a. Stasys Rukšė
nas, 54 m., iš Hamiltono ir a. a. Juo
zas Butkus, 69 m., iš Port Colborne. 
Be to, iš Šv. Kryžiaus kanadiečių ka
pinių buvo pervežti palaikai a. a. 
Edvardo Kasperavičiaus ir palaidoti 
lietuvių kapinėse. Visų mirusiųjų 
šeimoms ir artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

— Pamaldos Wasagoje sekmadie
niais laikomos 10 ir 11 v. r. Jas 
lanko gausus tautiečių būrys, ten 
atostogaujančių, gyvenančių ar sa
vaitgaliais atvykstančių.

— Pamaldos: ši sekmadienį Lie
tuvos Kankinių šventovėje: 10 v. už 
a. a. Kotryną Monkevičienę, 11 v. — 
A. Barkauskų šeimos mirusius; Wa
sagoje: 10 v. r. už a. a. Stanislovą ir 
a.a. Danutę Jonaičius, 11 v. už a. 
a. Uršulę ir a. a. Antaną Jonaičius.

Lietuvių Namų žinios
— Toronto lietuvių organizacijos 

kviečiamos užsakyti LN sales paren
gimams 1979 m. Prašoma tai atlikti 
artimiausiu laiku.

— Lietuvių Namų žinių biulete
niui pranešimai, žinios ir medžiaga 
turi būti įteikta LN vedėjui trečia
dienį, jei norima įdėti tą pačią sa
vaitę. Biuletenis multiplikuojamas 
penktadienį.

— Svetainė “Lokys” pasipuošė 
tikru originaliu juodos spalvos lokio 
kailiu. Laukiami svečių pasisakymai 
ir pageidavimai.

— LN valdyba sudarė komisiją 
peržiūrėti ir pritaikyti LN įstatus 
pagal šio meto reikalavimus ir sąly
gas. Suinteresuoti asmenys — na
riai, norintieji ką nors siūlyti, patar
ti, prašomi savo pageidavimus pa
duoti raštu valdybos vicepirminin
kui A. Senkui LN adresu.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo ir svečių knygoje pasirašė: 
N. Kulakauskas, Vilnius, A. Beno- 
tas, Panevėžys, Lietuva, E. Mar
cinkevičiūtė, Australija, A. Briedis, 
Anglija, R. ir K. Ražauskai, Detroit, 
E. Baltrušaitienė, Čikaga, R. Paulai- 
tis, Sudbury, M. Kiaupa, Kitchener.

A. a. Stasei Grigaitienei mi
rus, vietoje gėlių paaukojo Tau
tos Fondui $25 Bernardas Žu
kauskas, iš Čikagos. Už auką 
nuoširdžiai dėkojame.

TF Toronto apylinkės 
atstovybė

Į Pasaulio Lietuvių Dienas iš 
Britanijos buvo atvykęs Ant. 
Briedis su visa šeima. Lankyda
masis “TŽ” papasakojo apie lie
tuvių gyvenimą Britanijoje. Esą 
Kanadoje žmonės gyvena žy
miai geriau. Kanadoje ir JAV- 
se jis numato praleisti 4 savai
čių atostogas. Londone jis turi 
siuntinių įstaigą “Tauras”, per 
kurią daug lietuvių siunčia įvai
rius siuntinius į okup. Lietuvą.

Be jau minėtų “TŽ” Brazili
jos lietuvių atstovų, dalyvavu
sių PLB seime, buvo ir šie at
stovai: kun. A. Saulaitis, SJ, 
kuris padarė pagrindinį prane
šimą, kun. P. Urbaitis, SDB, ir 
mokyt. A. Joteikytė.

Prisikėlimo parapijos žiniąs
— Sveikiname Rūtą Vaškevičiūtę 

ir Paulių Stankų, susituokusius mū
sų šventovėje liepos 22 d.

— Gili užuojauta: Augustinui Gri
ciui ir Pranei Barakauskienei, Lietu
voje mirus jų mamytei Magdalenai 
Gricienei; Jonui Puteriui, kurio 
sesuo Elena Butkienė mirė Lietuvo
je; broliams Mykolui ir Jonui Zabu- 
lioniams Toronte, mirus Apolonijai 
Zabulionytei Lietuvoje.

— Sveikiname Alfonsą ir Stasę 
Mazlaveckus, kurie liepos 22 d. at
šventė savo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį.

— Ateitininkų stovykla Wasagoje 
prasidėjo liepos 23 d.

— Dėkojame Vladui žemaičiui iš 
Longlac už $200 auką parapijai.

— Vasaros metu mūsų stovykla
vietėj Mišios sekmadieniais laiko
mos 11 v. r.

— Sekmadienio Mišių tvarka Pri
sikėlimo šventovėje — 8, 9, 10,
11.30 v. r. ir 8.30 v. vakaro.

— Pensininkų pobūviai vyksta tre
čiadieniais, 2 v. p. p., jų patalpose.

— Sveikiname pasaulio lietuvių 
kunigų vienybės naują valdybą, ku
rią sudaro kun. J. Staškus, kun. Pr. 
Gaida, kun. P. Ažubalis, kun. Augus
tinas Simanavičius ir kun. Antanas 
Prakapas.

— Mūsų stovyklavietėje Lietuvių 
Namų vyrai stovyklaus nuo rugpjū
čio 5 iki 19 d.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Alek
sandrą Radžiu, užpr. T. Radžiuvienė,
8.30 už Oną Ališauskienę, užpr. J. 
Ališauskas, 9 v. už Vincą Žekevičių, 
užpr. J. M. Sefleriai, 9.20 už Stasę 
Liačienę, užpr. Pr. Liačas; sekma
dienį 8 v. už Mykolą Dervinį, užpr. 
S. Dervinienė, 9 v. už Agotą Vainie
nę, užpr. V. L. Balaišiai, 10 v. už 
Ireną Ardavičienę, užpr. Prisikėlimo 
parapijos choras, 11.30 už parapiją, 
8.30 v.v. laisva intencija.

“The Catholic Register”, Ka
nados katalikų savaitraštis, lie
pos 22 d. laidoje išspausdino in
formaciją apie katalikų perse
kiojimą Lietuvoje, pogrindžio 
spaudą ir kunigų seminariją, 
kurioje esama KGB infiltruotų 
šnipų.

Dienraštis “The Toronto 
Sun”, įdėjęs pirmame puslapy
je nuotrauką lietuvių rengtos 
demonstracijos, r e i k a laujan- 
čios laisvės Viktorui Petkui ir 
kitiem disidentam, liepos 23 d. 
numeryje išspausdino ir tos de
monstracijos aprašymą- Jame 
pabrėžiama, jog toji demonstra
cija buvo rengta lietuvių, tačiau 
joje dalyvauvo ir kitos tauty
bės. Aprašyme cituojami kalbė
tojų pareiškimai ir minima 
miesto tarybos rezoliucija, ku
rios pravedimui vadovavo T. O’- 
Donohue. Esą jos prėmimui 
priešinosi tiktai trys tarybos na
riai — Dan Heap, Jorn Sewell 
ir David White.

Lietuviškos vestuvės. Liepos 
22 d. Lietuvos Kankinių parapi
jos šventovėje sutuokti Arūnas 
Jasys ir Laura Žukauskaitė. 
Koncelebracines Mišias atnaša
vo kunigai — P. Ažubalis, J. 
Staškus ir Iz. Grigaitis. Vestu
vių puota įvyko parapijos salė
je. Dalyvavo pora šimtų jaunų
jų giminių ir bičiulių. Palinkėta 
jauniesiems laimingo vedybinio 
gyvenimo. Pokyliui vadovavo 
Liudas Radzevičius.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogaus dvi rugpjūčio mėnesio 
savaites, ir dėlto neišeis rugpjū
čio 8 ir 15 laidos. Atostogų me
tu neveiks redakcija ir spaus
tuvė, bet administracija dirbs 
kasdien, išskyrus šeštadienius 
bei sekmadienius. Tuo būdu 
lankytojai galės sutvarkyti savo 
prenumeratos reikalus, užsisa
kyti laikraštį, apžiūrėti patal
pas.

Vasario 16 gimnazija
Liepos 22 d. “TŽ” redakciją 

aplankė būrys svečių bei vieš
nių, dirbusių ar tebedirbančių 
Vasario 16 gimnazijoje: buvusi 
mokytoja ir bendrabučio vedė
ja M. Saulaitytė-Stankuvienė, 
dabar gyvenanti Toronte, mo
kytojas Vyt. Svilas, buvusios 
mokinės — Asta Žemaitė, Dai
na Krivaitė, Ava Butrimaitė ir 
Kęstutis Banelis. A. Butrimai
tė baigė VIII klasę pirmąja mo
kine. Apžiūrėję spaustuvę, lan
kytojai papasakojo savo įspū
džius iš gyvenimo Vasario 16 
gimnazijoje. Jų (mokinių) nuo
mone, ta gimnazija esanti gera, 
verta paramos, bet turi neiš
spręstų problemų, ypač berniu
kų bendrabutyje. Gimnazijai 
esą reikia naujų žmonių, jau
čiančių dabarties jaunimo pul
są. Esamos taisyklės yra geros, 
bet jų nesilaikoma. Nežiūrint 
trūkumų, į Vasario 16 gimnazi
ją esą verta važiuoti, nes ten ga
lima išmokti lietuvių kalbos, li
teratūros, istorijos, pramokti 
vokiečių kalbos, pagyventi Eu
ropos dvasia. Mokyt. V. Svilas 
pareiškė, kad numatoma specia
li klasė atvykstantiems iš S. 
Amerikos. Tai palengvins dar
bą mokiniams ir mokytojams. 
Iš “TŽ” pusės linkėta buv. Va
sario 16 gimnazijos mokiniams 
grįžti jon mokytojais.

įsteigtas Alekso ir Teodoros 
Kojelaičių vardo stipendijų fon
das lituanistiką studijuojan
tiems ir lietuviškoms mokslo 
įstaigoms remti. Tikimasi, kad 
šis stipendijų fondas skatins 
ruošimą mokslinių darbų iš lie
tuvių tautos ir valstybės gyve
nimo bei palengvins lietuviš
kam jaunimui ryžtis imtis litu
anistikos studijų.

Pagrindinį stipendijų fondo 
kapitalą, kurio palūkanos bus 
naudojamos stipendijoms, suda
ro p.p. Kojelaičių įnašai į Ka
nados Lietuvių Fondą, kuris šį 
stipendijų fondą administruos.

Suinteresuoti prašomi kreip
tis į Kanados Lietuvių Fondą, 
28 The Pallisades, Toronto, 
Ont., Canada, M6S 2W8.

KLF valdyba
North Yorko (Toronto prie

miestis) burmistras M. Lastma- 
nas ir tarybos narys M. Markin, 
miesto tarybos įgalioti, pasira
šys draugystės sutartį su Wroc- 
lavo miestu, dabar valdomu 
Lenkijos. Ta proga jiedu kreip
sis į Lenkijos vyriausybę, pra
šydami pagalbos išlaisvinti nu
teistuosius — A. Žčaranskį, A. 
Ginzburgą ir V. Petkų. Tai pa
daryti įgaliojo priemiesčio ta
ryba. Jos nutarimas yra įteiktas 
Sov. Sąjungos ir Lenkijos atsto
vybėms Kanadoje.

Toronto Lietuvių Namų

S
 ANTROJI POILSIO

TOVYKLŪ
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ ° W

VASARVIETĖJE, WASAGOJE, 
įvyks š.m. rugpjūčio 5-19 dienomis.
STOVYKLOS PATALPŲ MOKESTIS: vienam asmeniui nuo 10 
iki 20 dol. savaitei, vienai šeimai nuo 30 iki 40 dol. savaitei. 
Stovyklos metu veiks virtuvė. Informacijų reikalais kreipkitės: 
Vytas Kulnys, tel 769-1266, M. Račys — LN sekmadienių popie
tėse, K. Daunys — Lietuvių Namuose. Maloniai kviečiame visus 
lietuvius atostogauti šioje antroje LN stovykloje.

Ten pat
rugpjūčio 12,
šeštadienį, 12 v., 
rengiama

Bus sportas su premijomis, loterija, 
žaidimai, muzika ir kitos įvairybės.

Vaisvandenių, ledų ir užkandžių 
rasite vietoje.

Visi tos dienos įvykiai bus rekorduojami vaizdinėje juostoje. 
Atvykę autobusais, skambinkite stovyklai tel. 429-2788; sutiksime 
autobuso stotyje T. L. NAMŲ VYRAI

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

praneša, kad pirmas 1978 metų pusmetis 
užbaigtas su gražiais rezultatais:

BALANSAS per 6 mėnesius paaugo $1,154,959 ir 
birželio mėn. 30 d. pasiekė $14,783,139. Šiuo 
metu balansas artėja prie $15,000,000.

LIETUVIŠKAI VEIKLAI 
keta $6,900.

PELNO per 6 mėnesius

SKOLINKITĖS savame

paremti paskirta ir išmo-

gauta $54,718. 

lietuviškame kooperatyve, 
kur imami daug žemesni nuošimčiai, 
yra pakankamai pinigų mortgičiam 
ninėm paskolom.

TAUPYKITE taip pat pas mus! Tegul

Šiuo metu 
bei asme-

lietuviškas 
kapitalas dirba mums patiems, o ne svetimie
siems. Mūsų pagrindinis tikslas nėra pelnas, 
bet sąžiningas patarnavimas visiems lietuviams.

KOOPERATYVO VALDYBA

Mūsų mielam talkininkui 
ir rėmėjui

AtA
VINCUI BILEVIČIUI

mirus, narę SOFIJĄ BILEVIČIENĘ, dukras bei jų 
šeimas užjaučiame ir kartu liūdime —

KL Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyrius

Dėkojame

ffl MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Parapijiečiai V. S. Bilevičiai, 
pardavę nuosavybę, persikėlė gyven
ti pas dukterų Vilčinskų ir Danių 
šeimas Otavoje.

— Pranciškonų vasarvietėje Ke- 
nebunkporte, Maine, atostogauja 
klebonas kun. dr. F. Jucevičius. Pa
rapijoje Mišias atlaikė ir pamokslą 
pasakė, Aušros Vartų klebonas kun. 
J. Kubilius, SJ.

— “Baltijos” stovykloje prie Lac 
Silvere stovyklauja skautai ir skau
tės nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 6 
d. Po stovyklos daugelis vyks į Jubi- 
lėjinę stovyklą Cape Cod, Mass., 
kuri prasidės rugpjūčio 13 d. ir 
truks dvi savaites.

— Liepos 28 d., 8 v. ryto Šv. Onos 
Dr-jos Mišios visoms narėms.

— Vinco Lukausko šeimoje lan
kosi brolis Kazys su žmona Emilija 
iš Australijos. Broliai susitiko po 32 
metų. Kazio Lukausko šeima Mel
burno priemiestyje yra gerai įsikū
rusi; užaugino sūnų Kazimierą ir duk
terį Marytę, ilgus metus turėjo res
toraną; dabar, jį pardavę, keliauja. 
Aplankę brolį Vincą, skrenda į Vo
kietiją, Prancūziją ir vėl grįžta į

Australiją. Linkime sėkmingos ke
lionės. S. Sk.

DONALDAS PALIŠAITIS, baigęs 
biochemiją labai gerais pažymiais 
McGill universitete Montrealyje

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.

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas

DUODA PASKOLAS:
6.0 % Asmenines ............................... 10.5%

Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekiln. turto ............................10.0%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito ........................... 12.0%
Term. ind. 1 m. 9 % Investacincs nuo ......................10.5%
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m. 
Duoda nemokamą gyvybės

9.25 %
9.5 %
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St.z pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 2 iki 8 v.; scKmadieniois nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti; "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

A.a. Leonas Linkevičius

PRIVAČIAI PARDUODAMA nuosa
vybė Keswick, Ont. — penkių kam
barių namukas su dideliu sklypu 
prie upės ir netoli ežero. Tinka va
sarojimui ar visam laikui gyventi. 
Skambinti tel. 762-719G Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

LI ETŲ VIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W„ Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

(LANDSCAPING)
— pievelių priežiūra
— dažymas
— sutvarkymas • apvalymas
— Įvairūs darbai

Darbas atliekamas greitai ir 
sąžiningai. Skambinti po 5 v.p.p. 
Paulius Stauskas 251-3467 
Tadas Valickis 239-4488

Anapilio knygyne 
jau gauta Zenono Ivinskio LIETU
VOS ISTORIJA (iki Vytauto D. mir
ties); per 400 psl., didelio formato. 
Kaina — $21.00. (Persiunčiant paš
tu, $1 daugiau).

SIMAS KUDIRKA, 
grįždamas po dainų šventės į Ameri
ką, Anapilio knygynui paliko dides
nį kiekį ką tik išleistos savo knygos 
anglų kalba “FOR THOSE AT SEA”. 
Kaina Kanadoje $9. Persiuntimas 
paštu $1. Knygas galima gauti pas 
platintojus, arba užsakyti paštu:

V. Aušrotas, 29 Sun Row Dr., 
Weston, Ont. M9P 3115.

mirė 1978 m. liepos 14 dieną. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. Lietuvoje liko jo Mama ir brolis, 
Kanadoje — dėdė su šeima. Nuoširdžiai dėkoja
me: klebonui kun. P. Ažubaliui, karsto nešėjams, 
mūsų bičiuliams, užprašiusiems šv. Mišias, atsiun- 
tusiems gėles ir dalyvavusiems laidotuvėse.

LEVI’S ........................................... $16.99
LEE.................................................  $14.99
WRANGLER ................................ $14.99
• Padarykite savo gimines Lietuvoje laimingais!
• Mes turime neplautų džinsų!

"WORLD OF JEANS”
1543 Bloor St. West (prie Dundas gatvės 

arti Lietuvių Namų)
IR KITOJE VIETOJE

450 Ossington Ave. (College gatvės kampas)

Laurinaičių šeima

Milijoninis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Ministerio kalba
Ontario provincinės vyriausy

bės min. L. Grossmanas ilges
nėje kalboje sakėsi neseniai lan
kęsis Sov. Sąjungoje, kur buvęs 
visą laiką sekamas, bauginamas, 
tikrinamas. Disidentai, kurie 
lankė jį viešbutyje, milicininkų 
buvę ten pat pagriebti- Kanada, 
kurios gyvenimas yra pagrįstas 
žmogaus teisėmis bei laisvėmis, 
turi kovoti už tuos, kurie yra 
priversti tylėti. Svarbu visiems 
veikti sutartinai.

Visų kalbas užbaigė Toronto 
katalikų arkivyskupijos atsto
vas kun. Clough specialia mal
da.

Demonstrantų tarpe matėsi 
ne tik lietuvių, bet ir kitų tau
tybių plakatų, ypač ukrainie
čiu. Visi dalyviai gyvai reagavo 
Į kalbėtojų pareiškimus ploji
mais. Kai buvo paskelbta, kad 
demonstracija su plakatais turi 
žygiuoti prie žuvusių paminklo 
ties senąja rotuše, visi tvarkin
goje rikiuotėje nuėjo, sustojo 
ratu, išklausė žodžio lietuvių 
kalba, sugiedojo Lietuvos him
ną ir išsiskirstė. Dalyvių tarpe 
buvo matyti lietuvių ir iš kitų 
vietovių, ypač Hamiltono (atvy
ko pilnas autobusas).

Televizija ir spauda
Šią demonstraciją pastebėjo 

ir gyvai sekė informacinių tar
nybų žmonės. Tos pačios dienos 
vakarą CBC televizija painfor
mavo apie demonstraciją ir pa
rodė įspūdingą plakatų mišką. 
Sekančios dienos rytą dienraš
tis “The Toronto Sun”, pats pa
lankiausias tokiom demonstraci
jom, pirmajame puslapyje iš
spausdino didelę spalvotą nuo
trauką su paaiškinimu, kad tai

miestas...
Kanados lietuvių demonstracija, 
protestavusi prieš V- Petkaus 
nuteisimą ir kad jo atvejis spau
doje buvo mažiau keliamas.

“The Globe and Mail” iš
spausdino ilgoką demonstracijos 
aprašymą ir nemažą Nuotrauką. 
Prieš demonstraciją geriausiai 
informavo “The Toronto Sun” 
— išspausdino platoką praneši
mą ir davė net vedamąjį. Ha
miltono dienraštis “The Spec
tator” taip pat išspausdino ve
damąjį. Apie įvykusią demonst
raciją kalbėjo ir radijo tarny
bos. “The Toronto Star” liepos 
20 d. numeryje buvo įdėtas skel- 
biminis pranešimas, užkastas 
tarp skelbimų, kurio beveik nie
kas nepastebėjo, bet liepos 21 
d. išspausdino didelę nuotrauką 
ir aprašymą.

Dėl demonstracijos dalyvių 
skaičiaus, kaip paprastai, tokiais 
atvejais, nesutariama- Vieni kal
ba apie 400, kiti — apie 500 ir 
pan. Taip atrodė demonstraci
jos pradžioje. Į pabaigą tie skai
čiai gerokai padidėjo ir siekė 
1000 (taip rašė ir dienraštis 
“Star”). Sutelkti tiek lietuvių 
per tokį trumpą laiką yra dide
lis dalykas. Rengėjai atliko di
delį darbą prispaustiems savo 
broliams Lietuvoje ir pralaužė 
ledus ateities veiklai. D.

Op tie al Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas:

1586 Bloor St. West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus)
Tel. 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

EUROPIEČIU GRUPĖ
c.

organizuojama Toronte pirkti 1, 2 ir 3 miegamųjų 
butams pigia kaina su mėnesiniais mokėjimais (mažes
niais už jūsų nuomas) geriausiame Mississaugos rajone, 
arti prekybos centrų, mokyklų ir susisiekimo. Teirautis 

angliškai nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.

tel. 787-1766, ° po 6 v. v. tel. 626-6198.


