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Rami upė...
Dažnai sielojamės, kad pavergtųjų tautų, ypač taitie

čių, balsas yra silpnai girdimas Vakarų pasaulyje, kad 
laisvųjų kraštų visuomenė mažai tėra informuota apie 
dabartinę būkę. Nekartą veiksniams buvo siūloma orga
nizuoti informacijos centrą, kuris pajėgtų plačiau prasi
veržti į spaudą, Į augštąsias politines sferas ir stipriau in
formuotų apie sovietinę priespaudą. Deja, ligšioliniai siū
lymai bei užmojai ta linkme nebuvo sėkmingi — nei in
formacijos centras, nei kita panaši institucija neatsirado, 
nors negalima sakyti, kad toje srityje nieko nepadaryta. 
Nežiūrint veiksnių ribotumo, informacinėje srityje reiš
kiasi ir lietuviškoji ELTA, ypač mons. V. Mincevičius, 
ir PLB, ir Amerikos Liet. Kataliku Tarnyba, ir ALTa, ir 
Jungtinis Baltiečių Komitetas ... Jų visų ir paskirų asme
nų dėka Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių vardas didžio
joje spaudoje nėra užmirštas. Žinoma, čia suminėtos ir 
nesuminėtos institucijos pasiekia tiktai populiariąją spau
dą, skirtą masėms informuoti. Jos neprasiveržia j akade
minius sluogsnius, Į universitetus, kur ruošiami busimie
ji visuomeninio ir politinio gyvenimo vadovai, turį lemian
čios reikšmės vieno ar kito krašto gyvenime. Šioje sferoje 
populiarios informacijos neužtenka — reikia akademi
nio lygio raštų, pajėgiančių tinkamai, pagrįstai nušviesti 
problemas.

GALBŪT nevienas pagalvos, kad tai utopinis dalykas, 
nes neturime laisvo universiteto, kuris tokį uždavinį 
galėtų atlikti. Visų džiaugsmui betgi reikia konsta

tuoti, kad jau senokai turime tokį akademinį vienetą, ku
ris minėta prasme gana stipriai reiškiasi. Tai Baltistikos 
Studijoms Puoselėti Draugija, angliškai vadinama “Asso
ciation for Advancement of Baltic Studies”, sutrumpintai 
AABS. Š.m. ggeužės 10-14 dienomis Toronte įvyko jau 
šeštoji studijinė konferencija, sutelkusi per šimtą inte
lektualų ir arti 500 jų paskaitomis besidominčių. Ši drau
gija leidžia žurnalą anglų kalba “Journal of Baltic Stu
dies”. Tiek šiame žurnale, tiek studijų dienose gvildenami 
estams, latviams ir lietuviams svarbūs, kartais net gyvy
binės reikšmės, klausimai. Studijų dienose p prastai daly* 
vauja ne tik baltiečiai intelektualai, bet ir kitų tautybų 
akademikai su baltistinėmis paskaitomis, kurių dalis vė
liau pasiekia ir atitinkamą spaudą. Šios rūšies literatūra 
nėra informacinė populiariąja prasme, tačiau netiesiogiai 
patarnauja ir plačiajai spaudai kaip patikimas šaltinis. 
Akademinio pobūdžio veikla yra tyli, bet gili ir išliekamo 
pobūdžio. Jos iškeliami faktai, pasiektos išvados, sudary
tos statistikos pasiekia ir augštąsias sferas, kur daromi 
politiniai sprendimai. Dėlto galima sakyti, kad baltisti- 
nės draugijos veikla yra lyg rami upė, griaunanti krantus.

BALTISTIKAI Puoselėti Draugija per eilę metų įsitvir
tino š. Amerikoje Tr jau galvoja apie pastovų balis
tinių studijų centrą, kuris telktų šios srities mokslo 

žmones ir dar stipriau spinduliuotų moksline šviesa į lais
vąją ir pavergtąją visuomenę. Tuo būdu ši mokslinė drau
gija galėtų dar stipriau prisidėti, kad ir netiesiogiai, prie 
akademinės visuomenės informavimo bei formavimo ir 
kartu pavergtųjų Baltijos kraštų laisvinimo. Galimas da
lykas, ši draugija nė nepastebi, kad savo moksliniu dar
bu prisideda ir prie laisvės kovos, tačiau iš šalies stebin
tiems jis ^ra gana ryškus. Dėlto ir iš lietuvių pusės turėtų 
ateiti stipresnė parama šiai plačiai akademinei draugijai, 
kurioje iki šiol lietuvių įnašas žmonėmis ir darbais yra 
mažesnis už kitų. Tiesa, lietuviai turi anglų kalba leidžia
mą akademinį žurnalą “Lituanus”, kuris atlieka panašią 
misiją, kaip ir “Journal of Baltic Studies”, tačiau jungti
nės jėgos padarys žymiai daugiau. Akademiniai plotai Š. 
Amerikoje ir kitur yra labai dideli. Juose reikia turėti 
daug darbininkų, jeinorima pasiekti gerų rezultatų. Tai 
dirva, kurioje sėkmingiausiai galėtų reikštis ypač jaunoji 
karta. Čia ji rastų sau tinkamą atramą ir paskatą dirbti 
mokslinėje srityje, kartu dalyvaujant savos tautybės gy
venime bei problemų sprendime.

DAIL. H. ŽMUIDZINIENE, VILNIAUS MADONA (vandeniniai dažai) Nuotr. St. Dabkaus

Baltistikos studijų dienos
Dalyvavo arti 600 baltiečių ir kitataučių • Gausiai lankyti renginiai • Ramiai gvildentas 

žydų naikinimo klausimas

KANADOS ĮVYKIAI

Ginčas dėl mokesčiu
Finansų min. J. Chretieno 

biudžetai! įtrauktas provincinių 
prekybos mokesčių sumažini
mas 3% šešių mėnesių laiko
tarpiui išprovokavo susikirtimą 
su Kvebeku. Federacinė vyriau
sybė Įsipareigojo pilnai padeng
ti prekybos mokesčio sumažini
mo nuostolius neturtingom At
lanto provincijom, o visom ki
tom pažadėjo po du trečdalius 
prarastos sumos. Vienintelė iš
imtis — Alberta, neturinti šio 
mokesčio, nes savo iždui gauna 
pakankamai pajamų už naftą. 
J. Chretieno pasiūlymą priėmė 
visos provincijos, išskyrus Kve
beką. Pastarojo finansų min. J. 
Parizeau pasirinko savitą kelią, 
visiškai atšaukdamas prekybos 
mokestį drabužiams, avalynei, 
tekstilei ir baldams, šios rūšies 
gamyklos daugiausia yra sutelk
tos Kvebeko provincijoje. Pa
gal J. Chretieno apskaičiavimą, 
Kvebekui būtų tekusi $226 mi
lijonų suma, jeigu ten mokestis 
būtų sumažintas 3% visiems

parduodamiems gaminiams. J. 
Chretienas Kvebeko iždui pasiū
lė tik $40 milijonų kompensa
ciją, vadovaudamasis 3% prin
cipu, už tuos gaminius, kuriem 
buvo visiškai panaikintas pre
kybos mokestis. Likusią $186 
milijonų sumą jis nutarė ati
duoti ne Kvebeko iždui, o tie
siog kvebekiečiams, grąžinda
mas 1977 m. pajamų mokesčius 
iki maksimalios $85 ribos kiek
vienam. Grąžinamos sumos dy
dis priklausytų nuo kvebekiečio 
Įmoki} Kanados iždui. Šiam su
manymui įgyvendinti buvo pa
teiktas specialus Įstatymas fe
deraciniam parlamentui.

Prekybos mokesčiai yra vi
siškoje provincijų vyriausybių 
kontrolėje. Premjeras R. Le
vesque su savo separatistine 
Kvebeko partija toki finansų 
min. J. Chretieno žingsnį laiko 
neteisėtu kišimusi į provincijos 
vidaus rekialus. Jis teigia, kad 
tik pats Kvebekas turėjo teisę 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Baltistikai Puoselėti Draugi
jos iniciatyva š.m. gegužės 10- 
14 dienomis Toronte buvo su
rengtos baltistikos studijų die
nos. kuriose skaityta apie 100 
paskaitų įvairiomis temomis. 
Buvo skelbta, kad bus 121 pa
skaita, bet dalis paskaitininkų 
neatvyko. Tai jau šešta tokio 
pobūdžio konferencija ir antra 
Toronte.

Minėtos studijų dienos pra
dėtos gegužės 10 d. Toronto 
universiteto patalpose meno 
parodos “Baltic Roots” atidary
mu. Dalyvaujant gausiai publi
kai, Įžanginį žodį tarė buvusi 
Ontario Meno Galerijos dar
buotoja J. Murray. Parodoje 
buvo sutelkta tapybos, skulptū
ros, grafikos ir austinių kūri
nių. Buvo matyti aiški persvara 
latvių ir estų, ypač latvių. Iš 
lietuvių buvo išstatyti kūriniai 
dailininkų: T. Valiaus, V. Brič- 
kaus, D. Stončiūtės-Kuolienės, 
J. Dagio, J. Račkaus. Amerikie
tis prof. N. Dodge parodė skaid
res neoficialaus meno Sov. Są
jungoje ir Baltijos kraštuose.

Oficialus studijų dienų atida
rymas įvyko ketvirtadienio ry
tą. Rengėjai tarė pradinį žodį. 
Sveikino Toronto un-to rekto
rius J. Evans ir un-to kolegijos 
rektorius G. P. Richardson. Be 
to, gauti sveikinimai iš baltis
tikos institutu Švedijoje, V. Vo
kietijoje ir kitų mokslinių or
ganizacijų.

Įvairios paskaitos
Pirmąją paskaitą skaitė prof. 

Teresė Rakowska - Harmstone 
apie nacionalizmą ir politiką. 
Profesorė yra lenkų kilmės, iš
tekėjusi už vengro, dėsto Car- 
letono un-te Otavoje. Jai Balti
jos kraštų problemos yra arti
mos, tad nesunku jai buvo pa
gauti baltiečių dėmesį, juoba, 
kad jos tema jiems aktuali. Pa

sak profesorės, nacionalizmas 
Sov. Sąjungoje yra viena di
džiųjų problemų, kurios gali 
pasukti istorinį vyksmą visai 
kita linkme.

Popietinėje sesijoje kiti pa
skaitininkai tęsė minėtų minčių 
gvildenimą. Tai A. Ezergailis, 
O. Arens, P. Hamalainen, R. 
Taagepera, S. W. Page (ameri
kietis). Jie nagrinėjo temą 
“Bolševizmas ir Baltijos tau
tos”.

Panašią temą, būtent, tauty
bių santykius bei judėjimą Sov. 
Sąjungoje, nagrinėjo sociologi
jos sekcija, kuriai pirmininka
vo minėtoji T. Rakowska-Harm- 
stone. čia referatus skaitė R. 
Taagepera ir S. Burg, o korefe- 
rentais buvo W. Fisher ir V. S. 
Vardys.

Šalia aktualių politinių bei 
sociologinių temų, buvo gvilde
namos įvairių sričių problemos: 
literatūros, mitologijos, folklo
ro, istoriografijos, geologijos, 
dramos, viduramžių istorijos, 
lingvistikos, tyrinėjimų meto
dų, bibliotekininkystės, • ekono
mikos, emigracijos, archyvų, 
tautinio identiteto, pedagogi
kos, taršos, meno, teisės ir t.t.

Tai buvo labai plačios apim
ties studijų dienos, sutelkusios 
vien paskaitininkų per 100 as
menų. Vieni skaitė savo refera
tus apie kurį nors dar netyri
nėtą ar mažai tyrinėtą dalyką, 
o kiti buvo komentatoriais-re- 
ferentais. Į diskusijas visose 
sekcijose jungėsi klausytojai, 
kurių tarpe buvo ir stiprių in
telektualų, ir mėgėjų.

Aktualesnės paskaitos susi
laukė daug klausytojų ir iš To
ronto baltiečių visuomenės. 
Kaikuriose auditorijose netilpo 
klausytojai ir turėjo persikelti 
į erdvesnes. Viena tokių sekci
jų buvo etninis bendravimas

bei socializacija Sov. Sąjungoje 
ir Lietuvoje. Prof. A. Mustei
kis kalbėjo apie “naują sovie
tinį vaiką”, o prof. G. Procuta 
— apie politinį sovietinių tau
tų bendravimą — socializaciją, 
iliustruodamas Lietuvos pavyz
džiu.

Gyvo susidomėjimo rodė bal
tiečių visuomenė ir tautinės 
kalbos išlaikymo klausimui, 
kurį nagrinėjo I. Kalnins, B. 
Jonienė, S. Miezitis, M. L. Mar
tin, E. Polyzoi, G. Duravetz. 
Šalia baltiečių, dalyvavo ir kitų 
tautybių tyrinėtojai — ukrai
nietis, graikas ir kiti.

Visų paskaitų nebuvo įmano
ma pasekti. Iš girdėtų paskaitų 
ir įvairių studijų dienų dalyvių 
susidarė įspūdis, kad aplamai 
paskaitų lygis buvo gana geras, 
nors buvo ir menkiau paruoš
tų. Lankytojų netrūko nė vie
noje sekcijoje, ypač penktadie
nį ir šeštadienį.

Žydų klausimas
Specialaus dėmesio susilau

kė žydų klausimas, sukėlęs šiek 
tiek nerimo Toronto lietuvių 
bendruomenėj. Mat, kiek anks
čiau vieno susirinkimo metu L. 
Namuose kelių asmenų buvo 
išreikštas susirūpinimas paskai
tininkais žydais, kurie, kaip 
įprasta, gali juodinti visus lie
tuvius. Be to, vienas kitas iš 
lietuvių painformavo baltisti
kos dienų rengėjus apie gali
mas demonstracijas ir boikotą. 
Dėlto vienas žydų paskaitinin
kų kreipėsi į dienraščio “The 
Globe a. Mail” redakciją, pra
nešdamas apie galimą įtampą 
jo paskaitos proga. Dienraš
čio reporteris, pasikalbėjęs su 
tuo paskaitininku, išspausdino 
informaciją, kurios antraštė 
skelbė, esą jis bijo dėl savo as
mens saugumo, tačiau pabrėžė,
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^Pasaulio įvykiai
SOVIETINIS TEISMAS MASKVOJE PASKYRĖ SEPTYNERIUS 
metus griežto režimo stovykloje ir penkerius tremtyje fizikui Ju
rijui Orlovui, įsteigusiam stebėtojų grupę, sekusią Helsinkio susi
tarimų pažeidimus. Jis buvo apkaltintas antisovietinės propagan
dos skleidimu. Teismas buvo uždaras — nei kiti disidentai, nei už
sieniečiai žurnalistai bei diplomatai salėn nebuvo įleisti. Ją už
pildė KGB parinkti asmenys, kurie prieš J. Orlovą nukreiptais 
šauksmais teismą pavertė cirku. Griežtą sprendimą jie sutiko ke
lias minutes trukusiu plojimu, šios informacijos Vakarų pasaulį 
pasiekė per J. Orlovo žmoną Iriną, sūnus Aleksandrą ir Dimitrijų. 
J. Orlovui netgi nebuvo leista pasinaudoti liudininkais savo gyny
bai. Specialia rezoliucija J. Orlovo teismą bei griežtą bausmę pa
smerkė JAV atstovų rūmai ir*----------------------------------------
net federacinis Kanados parla
mentas. žmogaus teises laužan
čiai Sovietų Sąjungai buvo pri
minta, kad už savo veiklą J. Or
lovas Kanadoje nebūtų susilau
kęs jokios bausmės. Tuo pačiu 
metu Tbilisyje buvo teisiami 
du gruzinai — rašytojas Z. 
Gamsachurdija ir muzikologas 
M. Kostava, sekusieji Helsinkio 
susitarimų laužymą Gruzijoje. 
Jiedu gavo po trejus metus sto
vyklos ir po dvejus tremties. 
KGB saugumiečiams ši byla bu
vo sėkmingesnė, nes pavyko pa
laužti Z. Gamsachurdiją, kuris 
netgi atliko viešą savo kalčių iš
pažintį televizijos žiūrovams. 
Abu teismai pasauliui dar kartą 
parodė, kad Sovietų Sąjunga 
niekada nepripažino ir nežada 
pripažinti pagrindinių žmogaus 
teisių.

Karas Zaire
Į buvusį Belgijos Kongą, da

bar vadinamą Zairu, įsiveržė 
keli tūkstančiai katangiečių iš 
Angolos ir Zambijos. Katangos 
provincijoje, kuri dabar žinoma 
Šabos vardu, jie užėmė Kalwe- 
zio vario kasyklų centrą. Įsiver
žėliai buvo paruošti kubiečių 
A n g o 1 oje, apginkluoti sovieti
niais ginklais. Zairo prez. Mo- 
butui pagalbon atėjo Belgija ir 
Prancūzija, atsiuntusios specia
lius parašiutininkų dalinius, kai 
paaiškėjo, kad Kalwezyje pra
dedama masiškai žudyti baltuo
sius gyventojus. Parašiutinin
kai lengvai užėmė šį miestą ir 
rado apie 150 nužudytų bal
tųjų. Visi europiečiai iš šios 
srities dabar lėktuvais išvežti 
Europon. Katanga su savo vadu 
M. Čombe bandė atsiskirti nuo 
Kongo nepriklausomo gyveni
mo pradžioje. Atrodo, šią idėją 
dabar toliau kursto Angoloje 
įsitvirtinę sovietai ir kubiečiai.

Parduos lėktuvus
Izraelio šalininkai susilaukė 

pirmo pralaimėjimo JAV sena
te: 54:44 balsų santykiu buvo 
patvirtintas prez. J. Carterio 
nutarimas parduoti Saudi Ara
bijai 60 “F-15” naikintuvų, 
Egiptui — 50 “F-5E”, Izraeliui 
- 75 “F-16”, 15 “F-15” naikintu
vų. Žydų kilmės senatoriai no
rėjo, kad lėktuvai būtų parduo
dami tik Izraeliui, tačiau šį kar
tą lemiamos reikšmės senato
riams turėjo Saudi Arabijos 
nafta ir vis didėjantis Izraelio 
prestižo kritimas JAV, kur jį 
atskleidžia viešosios nuomonės 
tyrėjai. Lėktuvų pardavimas iš

esmes ginklų balanso nepakei
čia — Izraelio aviacija ir toliau 
liks stipriausia, nes Egiptui 
parduodami naikintuvai yra ge
rokai žemesnės kokybės, o Sau
di Arabija naikintuvus perka 
tik savo apsaugai.

Surado palaikus
Šveicarijos policija surado 

kovo 2 d. iš Corsier kapinių pa
grobtus aktoriaus Ch. Chaplino 
palaikus. Karstas buvo užkastas 
kukurūzų lauke, apie 16 km 
nuo Corsier. Suimti du politi
niai pabėgėliai — lenkas ir 
bulgaras. Už palaikų grąžinimą 
jiedu reikalavo pusės milijono 
dolerių iš Ch. Chaplino našlės.

Suėmė teroristus
Italijos policija suėmė de

šimt “Raudonųjų brigadų” te
roristų Romoje ir vieną Torine. 
Romoje buvo rastos dvi teroris
tų slėptuvės su šovinių atsargo
mis ir rašomąja mašinėle. Su
imtieji yra įtariami buvusio 
premjero A. Moro pagrobimu 
bei nužudymu. Italijos parla
mentas priėmė specialų įstaty
mą kovai su teroristais. Policija 
dabar turi teisę įtariamus as
menis sulaikyti 24 valandas, 
kol nustatoma jų tapatybė, tar
dymą atlikti be advokato daly
vavimo, sekti telefoninius po
kalbius.

Aštrūs žodžiai
Penkias dienas Pekinge vie

šėjo Rumunijos kompartijos 
vadas ir prez. N. Ceausescu. Jis 
pasirašė techninio bei ekonomi
nio bendradarbiavimo sutartį 
su kiniečių kompartijos vadu 
H. Kuo-fengu. Atsisveikinimo 
pokylyje N. Ceausescu pažėrė 
aštrių žodžių, kurie buvo skirti 
Sovietų Sąjungai, nors jos ir 
neminėdamas vardu. Pasak N. 
Ceausescu, tauta, kuri paver
gia kitas, nesiskaitydama su jų 
teise būti nepriklausomom, iš
tiktųjų ir pati nėra laisva. Da
bartiniame pasaulyje turi būti 
užtikrinta laisvė visoms tau
toms, nesikišimas į kitų reika
lus, atsisakymas jėgos. Viešna
gės metu Kinijos užsienio reika
lų min. H. Hua dėl karo veiks
mų Zaire apkaltino Sovietų Są
jungą ir Kubą. Esą katangiečių 
įsiveržimą suplanavo sovietai, o 
įvykdyti padėjo jų kubiečiai 
samdiniai. Tai buvo pirmas vie
šas komunistinės Kinijos pa
reiškimas, smerkiantis Sovietų 
Sąjungos ir Kubos veiksmus 
Afrikoje.
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Baltistikos studijų dienos
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Naujos imigraciįos taisyklės

Literatūra pagal mini-sijonėlio madą

JOHN BEST

Naujos taisyklės, siekiančios 
susieti imigraciją su Kanados 
ekonominėmis sąlygomis, yra 
valdžios jau paskelbtos. Jose 
naujai pabrėžiamas darbo pa
tyrimas ir pasiruošimas Įsikurti 
ten, kur toks patyrimas yra rei
kalingas. Reliatyviai daugiau 
dėmesio kreipiama i praktinį 
pasiruošimą, mažiau j formalų 
išsilavinimą.

Imigrantai, pasiruošę Įsikurti 
srityse, kuriose trūksta gyven
tojų ir darbo jėgos, bus leng
viau įleidžiami į Kanadą, negu 
tie, kurie nori gyventi perpil
dytuose miestuose. Vyriausybė 
iš pradžių siūlė sistemą, pagal 
kurią imigrantai būtų nukrei
piami bent šešiem mėnesiam į 
vietoves, kuriose trūksta darbo 
jėgos. Tačiau vyriausybė buvo 
priversta pakeisti šį siūlymą, 
kai atstovų rūmų imigracijos 
komitetas pravedė naujo įsta
tymo pakeitimą, varžantį vy
riausybę nurodyti, kur imigran
tas turėtų gyventi. Tada imi
gracijos departamentas pareiš
kė, kad jis gali spręsti šį pa
skirstymo klausimą be pasiūly
tų suvaržymų, kaip dabar, atro
do, yra daroma — skatinama 
įsikurti srityse, kur darbo jėga 
labiausiai reikalinga.

Taisyklės sumažina taškų 
skaičių, kuriuos imigracijos pa
reigūnas įrašo, vertindamas 
prašytojo charakterį.

Suaugę Kanados piliečiai ar
ba pastovūs gyventojai Kana
doje gali laiduoti artimų gimi
naičių imigraciją. Tuo atveju 
iš jų gali būti paprašyta pasira
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šyti pareiškimą, žadantį parū
pinti prašytojui ir jo šeimai 
butą, globą bei išlaikymą de
šimčiai metų. Tolimų giminių 
atveju gali būti paprašytas įsi
pareigojimas laiduoti išlaiky
mą penkeriem metam, ir imi
grantas turi atitikti tam tikrą 
minimumą taškų, nereikalauja
mą iš artimų giminaičių.

Užsienio studentai ir laikini 
darbininkai turės gauti vizas 
užsienyje, prieš įvažiuodami į 
Kanadą. Iki šiol laikini darbi
ninkai arba studentai iš dauge
lio kraštų galėjo atvykti į Ka
nadą be Kanados imigracijos 
įstaigų užsienyje patikrinimo. 
Jie gaudavo vizas kaip turistai 
ir, atvykę Kanadon, prašydavo 
įleidimo pastoviai apsigyventi, 
.kai darbo ar studijų reikalas 
.būdavo sutvarkytas. “Dėlto at
sirado Kanadoje gana daug lan
kytojų, jieškančių darbo, kai jo 
trūksta kanadiečiams”, pareiš
kė imigracijos ministeris Bud 
Cullen. “Reikalavimas, kad lei
dimai Įvažiuoti bei vizos būtų 
išduodamos užsienyje, paleng
vins darbo rinkos tvarkymą”.

Pernai valdžia išdavė užsie
niečiams 88,696 laikinas darbo 
vizas, galiojančias vienerius 
metus.

Imigracijos įstatymas sutei
kia imigracijos pareigūnams 
naują galią sulaikyti Įvažiavimą 
asemenų, kurie yra laikomi ne
pageidaujamais. Antra vertus, 
įstatymas teikia lengvatas įva
žiuoti pabėgėliams nuo totaliz- 
mo, nedarant skirtumo tarp pa
bėgėlių nuo komunistų prie
spaudos ir nuo dešiniojo spar
no diktatūrų. Canadian Scene

Vertė J. Str.

Dr. Jonas Grinius
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pagrindinė struktūrinė 

schema
To ilgai laukti netenka, nes 

“Striptizo” esminė problema ir 
jos įkūnijimas atsiskleidžia pir
moje giesmėje arba pirmoje 
Paryžiaus dienoje. Ta spalio 1 
d. prasideda mirties siaubu, kai 
Stepas Maureau pamato save 
atsidūrusį kapinyne prie savo 
karsto duobės ir, nusileisdamas 
į tą duobę, iš visų jėgų dar su
šunka: “Aš noriu gyventi!” Tai 
jį išgelbsti, nes įvyksta stebuk
las (kaip dažnoj alegorijoj). 
Maureau atsiduria margaspal
viame lauke, kur išvysta ore ka
banti senį (savo prosenelį), ap
sivilkusį septyniais apdarais: 
violetiniu, mėlynu, žaliu, gelto
nu, raudonu, baltu ir nuogo kū
no spalvos. Tais vaivorykšti
niais drabužiais senolis panašus 
i Richardo Strausso operos “Sa
lome” herojų, kai ši su septy
niais vualiais atsistoja prieš Je
ruzalės karalių Erodą šokti ap
sinuoginimo šokio.

Sis septynspalvis senis pra
neša Stepui, kad jo prašymas 
išklausytas: jis gyvensiąs šimtą 
metų su viena sąlyga, kurią jis 
sužinosiąs iš kitų. Si žinia iš 
mirties duobės ištrūkusį laisvą 
menininką be galo nudžiugina. 
Visas prakaite, beveik apsvai
gęs, jis bėga Paryžiaus sena
miesčiu, kol akmenų grindiny 
sutinka neužaugą. Jį numetęs į 
šaligatvį ir toliau bėgdamas, jis 
pamato bariuką (mažą smuklę), 
o joje vienišą merginą, kuri 
jam primena lyg kitas panašias, 
nes “maišėsi galvoje daug mo
teriškų vardų” (19 psl.). Su ta 
mergina besikalbėdamas apie 
Dievą ir begerdamas velniškai 
saldžias sultis, jis pradeda 
šaukti: “Geidžiu!” Kvatodama- 
si mergina pasiūlo jam vinimis 
persiverti rankas ir prisikalti 
“jas prie josios kūno kaip prie 
kryžiaus” (24 psl.). Tada ant se
nos kaladės jis padeda savo kai
rę ranką ir, trenkdamas akme
niu Į trikampę surūdijusią vinį, 
jis šiurpiai perveria savo kairę. 
Sukniubusi prie jo, glamonėda
ma baro mergina bučiuoja jo 
žaizdą ir tyliai verkia.

Pailsėjus ir kalboms pasibai
gus, “Striptizo” antiherojus bė
ga apsišvarinti pas savo seną 
pažįstamą ir draugą kirpėją. Jo 
minkštoje kėdėje besilepinda- 
mas, laisvasis menininkas pasi
junta šventiškas ir net pašven
tintas, nes galėsiąs gyventi šim
tą metų. Apie tai besvajoda
mas, jis trumpai užsnūsta ir su
sapnuoja chiromante burtinin
kę, kuri gali jam pasakyti jo 
ilgo amžiaus sąlygą. Pabudęs ir 
pamatęs jį švarinantį kirpėją, 
labai pasenusį, šiurpiai žai
džiantį žirklėmis, Maureau ima 
galvoti apie mirtį, pamato save 
pražilusį ir pats pradeda viole
tinius savo plaukus taip aistrin
gai kirpti, kad net pajunta artė
jantį širdies priepuolį (mirties 
signalą).

Atidavęs meistrui kirpimo 
įrankius, “Striptizo” antihero
jus bėga pas burtininkę sužino
ti ilgo amžiaus sąlygos. Bet čia 
pasirodė, kad ši pranašaujanti 
chiromante yra moteris, t.y. 
profesinė pasileidėlė, tariant 
mūsų žodžiais. Abiem begulint 
ant jos lovos, padengtos violeti
ne drobule, burtininkė pasako, 
kad jam belieka gyventi tik ke
liolika minučių. Dėl šios prie
šingybės įsiutęs, jis pradeda 
burtininkę tampyti už plaukų, 
reikalaudamas pasakyti tikrą 
sąlygą. Tada burtininkė pasiūlo 
kreiptis į pranašą. Suradęs jo 
niekur nepažymėtą būstinę, per 
bespalvę keistą sekretorę jis 
nesunkiai atsiduria pranašo 
akivaizdoje. Pasirodo, kad jis 
ne svetimtautis, bet priešingos 
ideologijos hierarchas, nes Ste
pui pasako: “Po keliolikos mi
nučių jūs pats savo rankomis 
nuimsite savo galvą ir vėl užsi- 
dėsite ją” (44 psl.). Iš pranašo 
salės kampų girdėdamas pa
slaptingą muziką, “Striptizo” 
antiherojus vėl galvoja apie 
mirtį, kalba savo įprastinę mal
dą, bet netrukus išgirsta lyg 
trūkstančią stygą, tikriau pra
našo ilgaamžio . stalo kampo 
įskilimą, jį perveriantį giliu 
skausmu. Šitaip mirties baimės 
veikiamas, kaip sąlygą ilgam 
gyvenimui, jis mechaniškai 
kartoja pranašo žodžius, atsisa
kydamas savo principų ir savo 
spalvų.

Nieko tikro nesužinojęs, bet 
nusiraminęs, išeidamas iš pra
našo, laisvasis “Striptizo” me
nininkas pamato juodą baldaki
mą, o po juo soste belaukiančią 
baro merginą. Su ja vėl jis pra
deda ragauti neišgertas saldžias 

sultis ir nebepajėgia atsiplėšti 
nuo jos glaudaus meilumo, kol 
savo kairioje rankoje pajunta 
kruviną žaizdą, išsekusį kūną ir 
mirties dvelkimą. Šitokioje 
nuotaikoje jam smuklės mergi
na pasivaidena kaip giltinė, 
nors kartu kyla noras gyventi 
šimtą metų. Tuo pačiu laiku 
ima iškilmingai tratėti gedulo 
būgnai. Jiem tebedundant, bai
giasi Paryžiaus diena ir jais 
prasideda spalio 2 arba Marse
lio diena.

Iš šios pirmos dienos sche
mos atpasakojimo gerai maty
ti, kad visoje šitoje alegorijoje 
vyrauja du galingi motyvai — 
mirties siaubas ir geismas gy
venti. Persveriantis atrodo pir
masis motyvas, nes jis ataidi iš 
Mero vaikystės, kai vokiečiai 
sušaudė jo tėvus, o pats, gera
širdžių žmonių slpastomas, ga
lėjo būti budelių atspėtas bet- 
kada.

Si pirmoji giesmė arba Pary
žiaus diena “Striptize” atrodo 
kūrybiškiausią: ją skaitydamas 
pirmą kartą, neabejoji, kad Me
ras savo rašytojišką talentą pa
vartojo sąžiningai—jis gana įtai
giai vaizduoja savo alegorinius 
veikėjus, sklandžiai pasakoja 
jų keistus, nevisada supranta
mus veiksmus ir perduoda žmo
giškai savo alegorinių veikėjų 
mintis bei jausmus, kurie ne
abejotinai prisideda prie dra
matinės įtampos tarp ’gyvenimo 
geismo ir mirties baimės. Jei 
— norėdamas pabrėžti, kad to
kia pirmosios dienos schema 
žmonių gyvenime kartojasi — 
rašytojas būtų pridėjęs dar ko
kią porą trejetą alegorinių 
vaizdų, būtume drąsiai tarę, 
kad Meras meniškai laimėjo, 
kad svarbią žmogiškos dalios 
problemą įdomiai įvilko į ale
gorinius drabužius ir šitaip su
kūrė originalų pasakojimą. Ši
tokiu atveju būtų atpuolę ir 
priekaištai dėl mechaninės 
kompozicijos, dėl skurdžių vei
kėjų schemų ir dėl pornografi
jos, nes trys seksualinės pras
mės scenos pavaizduotos čia 
santūriai.

“Striptizo” alegorijų 
variacijos

Bet Ic. Meras pasakojimu ne
pasitenkino. Jis ryžosi sukurti 
didelį antirofhaną, pakartoda
mas iki šešių kartų pirmosios 
dienos schemą, ir šitokiu būdu 
neišvengė nei pornografijos, 
nei monotoniškos nuobodybės, 
kad ir įvesdamas variacijų į 
kiekvienos dienos giesmę. Tad 
kokios tų aelgorijų variacijos 
“Striptize”?

Pirmoji jų liečia romano an- 
tiherojaus senolius ir jų spal
vas, nes su kiekviena sekančia 
diena senolių skaičius didėja, o 
jų spalvų skaičius mažėja, kol 
šeštą dieną Stepas Maureau pa
mato pakibusius ore šešis be
spalvius šešėlius turbūt dėlto, 
kad jų palikuonis pats buvo 
praradęs visas savo spalvas, nes 
jų buvo atsisakęs pas pranašą 
ir •nusigyvenęs per savo gausias 
avantiūras su moterimis. Ka
dangi žydų tradicijoje skaičius 
7 yra beveik šventas (Saliamo
no šventovėje stovėjo septynių 
šakų žvakidė), tai septynios 
spalvos galbūt reiškia izraelitų 
šeimos paveldėtas dorybes, ku
rias romano antiherojus pra
randa drauge su kitomis savy
bėmis, t.y. pats palaipsniui ap
sinuogina.

Antrą “Striptizo” alegorijų 
variaciją, artimą siurrealisti
niam šiurpiam vaizdavimui, su
rado Stepo draugas meistras su 
kirpėjo amatu. Prieš kirpyklos 
veidrodį žaisdamas žmonių at
spindžiais ir jų tikrove, parody
mas su kiekviena diena kirpėją 
vis labiau grimztantį į senatvę, 
už kurios Stepas Maureau regi 
mirtį, rašytojas priveda roma
no antiherojų prie tokio apsiri
kimo, kad jis skustuvu perpjau
na gerklę meistrui.

Pirmą dieną atrodo, kad kir
pėjas gali reikšti kunigą, nes po 
sangulio su baro mergina taria
mas menininkas nubėga į kir
pyklą apsišvarinti. Vėliau kir
pėjo alegorija gali simbolizuoti 
darbininką, kuris dėl sunkaus 
savo monotoniško darbo regi
mai sensta ir artėjančiu širdies 
priepuoliu įvaro mirties baimės 
laisvajam menininkui.

Trečią variacijų grupę “Strip
tize” sudaro jo centrinio veikė
jo vizitas pas galingą pranašą, 
kuris atrodo atstovaująs kas
dien kitai ideologijai, nepalan
kiai klientui. Juk tada, kai, gaš
laudamas su baro mergina, jis 
gėrė skanias sultis, neva kalbė
damas su ja apie Dievą, pagal
bos prašančiame violetiniame 
kliente pranašas įžvelgė vienuo
lį ir paskui liepė jam atsisakyti 

Dievo. Šiuo atveju galingas pra
našas galėjo simbolizuoti komu
nistų ideologijos hierarchą — 
kompartijos sekretorių. Vėliau 
šios alegorijos reikšmė aptems
ta. Pavyzdžiui, antrą dieną, kai 
Stepas smuklėje su mergina 
svaiginosi neišsenkančiomis sul
timis, kalbėdamas apie idėjas 
ir dėvėjo mėlyną spalvą, galin
gasis pranašas jame atpažino 
maištininką ir reikalavo atsisa
kyti mėlynos spalvos ir idėjų, 
nes tai sąlyga ilgam gyvenimui. 
Arba penktą dieną Venecijoje 
Stepas Maureau bare su mergi
na kalbėjosi apie iliuzijas, o ga
lingasis pranašas jame atpažino 
filosofą ir reikalavo atsisakyti 
raudonos spalvos ir iliuzijų. 
Kokie yra ryšiai tarp pokalbių 
objektų su smuklės mergino
mis, tarp antiherojaus spalvij ir 
galingų hierarchų-pranašų ne
aišku iki galo.

Alegorinėje pranašo schemo
je dar yra įterptos ilgos maldų 
variacijos. Jas kalba nustatytu 
laiku, užmiršdamas pranašą, 
baimėje suskurdęs, centrinis 
romano veikėjas. Antai, Pary
žiaus dienos schemoje 14 pus
lapių žodžių tvanas vietomis 
šiek tiek panašus į katalikių 
maldą, nes joje yra paminimas 
Dievas ir Marija skaisčioji 
mergelė. Kitos neva maldos ga
li atrodyti net kaip patyčia. An
tai, kai “Striptizo”” antiherojus 
kreipiasi į vaivorykštinio paukš
čio alegoriją, tardamas: “Iš
skleisk sparnus ir uodegą, 
paukšti!”, sunku susilaikyti nuo 
šypsnio. Arba penktoje dienoje, 
kai pranašas romano antihero
jų pavadino idiotu, šis ėmė 
melstis, kalbėdamas apie langų 
plyšius bei jų sandarumą. 
Bendriau kalbant, šie neva mal
dų variantai yra Ic. Mero pra
laimėjimai tiek idėjiškai, tiek 
meniškai.

Šis eksperimentas, turėjęs 
tapti šiuo laiku madingais są
monės srauto gabalais arba vi
daus monologais, tapo raciona- 
linio daugžodžiavimo jūromis 
skaitytojui paskandinti nuobo
dume. Šie nusižengimai prieš 
saiką ir lietuvišką sintaksę (per 
ištisus puslapius tekstas nekar
tą liejasi be jokio taškelio) liu
dija, kad “Striptizo” autorius 
yra perracionalus rašytojas, 
kad sukurtų sąmonės srauto 
monologų betarpiškas surizgu
sias asociacijas. Dažniausiai tos 
maldos — tik suraizgyta reto
rika. Mažiau nuobodūs pirmos 
ir penktos dienos neva maldų 
puslapiai. Juose ir sintaksė ne
atrodo labai dirbtinė. Tik tų vi
sų maldų jūros verčia įtarti Me
rą vadinamuoju “blatu”, nes jis 
paėmė honorarą už tą ketvirčio 
knygos (apie 70 psl.) balastą, 
nors jį kaikas ir vadintų sąmo
nės srautu arba hermetinės li
teratūros sekimu.

Kiek maldų variacijas “Strip
tize” sudaro stambūs teksto 
blokai, tiek seksualinio geidulio 
ir veiksmų epizoduose variaci
jos būna smulkios. Jomis Meras 
stengiasi sugyvinti pagrindines 
Stepo partneres — burtininkę, 
kuri simbolizuoja profesinę 
prostitutę, ir baro merginą, ku
ri reiškia atsitiktinę paleistuvę. 
Deja, su šiomis veikėjomis epi
zodų susidaro perdaug (po tris 
šešioms turistinės kelionės die
noms). Jais, be abejonės, Meras 
atiduoda perdidelę duoklę ko
mercinės supornografintos lite
ratūros madai. Bet apskritai 
sekso alegorijų variacijose jis 
stengiasi būti santūrus, atimti 
kutenimą instinkto gaivalui, jį 
supsichinant dramatiniais pro
veržiais. Tačiau sekso gaivalas 
yra perdaug galingas ir elemen
tarus, kad autoriui pavyktų 
įveikti jo vienformės išraiškos 
monotoniją. Todėl “Striptize” 
yra pornografijos. Nors ją pri- 
glušina nuobodūs kartojimai, 
bet impotencijos ir seksualinių 
iškrypimų alegorijos vistiek 
yra šlykščios. Gaila, kad šitokių 
pralaimėjimų autorius nenu
matė, baigdamas pirmos turis
tinės dienos schemą Paryžiuje.

(Bus daugiau)

Prieš federacinio parlamen
to rinkimus padidėjo politinių 
partijų susidomėjimas etninėm 
grupėm Toronte. Jomis ypač 
domisi liberalai ir konservato
riai. Pastarųjų partijos vadai 
buvo surengę specialų priėmi
mą, kuriame išdėstė savo pro
gramą daugiakultūriškumo sri
tyje. Joje žadama finansinė pa
rama etninei spaudai, pašto ta
rifo sumažinimas, sudaryti są
lygas daugiakultūrei programai 
televizijoje bei radijuje, teikti 
didesnę pagalba ateiviams ir 
t.t.

Ilgametei mūsų choristei
A+A

JANINAI KAKNEVIČIENEI
mirus, jos vyrui KAZIMIERUI, sūnums, marčioms, 
giminėms bej visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautų reiškiame ir kartu liūdime —

Lietuvos Kankinių parapijos choras

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, seserį STEFA PETRAITIENĘ, KLK Moterų 
D-jos Lietuvos Kankinių parapijos skyriaus pirmi
ninkę, giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos Kankinių 
par. skyriaus valdyba ir narės

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, jos vyrą KAZĮ, sūnus — LINĄ, RIMĄ, VIK
TORĄ ir visus gimines liūdesio valandoje nuošir

džiai užjaučiame —

E. S. Čepai J. Valiukienė
M. J. Z u bričkai 1. J. Nacevičiai

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, jos vyrą KAZĮ, sūnus — VIKTORĄ, RI
MANTĄ, LINĄ, marčias — RYMANTE, RITĄ, 
seseris, brolį, visus gimines ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Birutė ir Antanas Matulaičiai

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrą KAZĮ, sūnus — 
LINĄ, RIMANTĄ, VIKTORĄ, marčias, seseris, 
brolį ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime —

J. G. Šulcai
E. R. Draudvilai

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vyrą KAZĮ, sūnų LINĄ, 
sūnus — VIKTORĄ ir RIMANTĄ su šeimomis, 
brolį ADOLFĄ su šeima, seseris — STASE, STEFĄ, 
BRONE, ZITĄ su šeimomis, gimines nuoširdžiai 

užjaučiame —

Agnetė ir Leonas Pilipavičiai Juozas Žadeikis 
Stasė ir Bronius Žutautai

A+A
JANINAI KAKNEVIČIENEI

mirus, jos vyrui KAZIMIERUI, sūnui LINUI, sū
nums — VIKTORUI, RIMANTUI su žmonomis, 
seserims — STASEI PETERSONIENEI, STEFAI 
PETRAITIENEI, BRONEI AKELAITIENEI, ZITAI 
KLEVINIENEI, jų vyrams, broliui ADOLFUI 
VANAGUI ir žmonai, giminėms bei artimiesiems, 
lūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą —

Bronė Galinienė Marija Soucie
Vera Mikelėnienė Aldona ir Robertas Archer

A+A

JANINAI KAKNEVIČIENEI
mirus, jos vyrui KAZIUI, sūnums — VIKTORUI, 
RIMANTUI, LINUI; seserims — STASEI, BRO
NEI, STEFAI, ZITAI; broliui ADOLFUI ir visiems 
artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą liū

desio valandoje —

L. G. Petersonai B. H. Šmitai
V. P. Šepečiai G. L. Šmitai

H. 1. Bumeliai

Mylimiems broliams

A+A 
ANTANUI ir VYTAUTUI 

JAKUBAUSKAMS
Lietuvoje mirus, jų sesutę JANINĄ ŠARŪNIENE 

ir jos vyrą JUOZĄ nuoširdžiai užjaučiame —

A. E. Kuraičiai P, Bacevičius
Z. O. Gudauskai
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Prisikėlimo parapija, 
1021 College St.
Anapilis, Lietuvos Kankinių par., 
Tėviškės žiburiai — savaitraštis, 
2185 Stavebank Rd., Mississauga 
Sv. Jono lietuvių kapinės.
Mississauga
Evangelikų liuteronu parapija, 
1691 Bloor St. W.
The St. George Campus, 
University of Toronto 
Holiday Inn, 
970 Dixon Rd., Rexdale 
Earlscourt Park, 
St. Clair - Lansdowne 
Trinity - Bellwoods Park, 
Queen - Gorevale 
Martingrove C.L, 
50 Winterton Dr.
West Humber C.L, 
1675 Martin Grove Rd.
New Toronto S.S., 
350 Kipling Ave. 
Westway H.S., 
10 Denfield St.
Vincent Massey C.L, 
105 Eringate Dr.
Silverthorn C.L, 
291 Mill Rd.
High Pk. teniso klubas, 
Bloor - Parkside Dr.

Nr. 2, 11-19 pažymėtose 
vietovėse 
vyks sporto žaidynės 

tiįj Richview C.L

Informacijos Centras. Lietuvių Namai, 1573 Bloor St. W., Tel. 533-9030 (Dundas Subway St.) 
PLS Žaidynės, Etobicoke Olympium, 590 Rathburn Rd.
Dainų šventė — Maple Leaf Gardents, 60 Carlton St. (College Subway St.)
PLB seimas, Royal York Hotel. 100 Front St. W. (Union Subway St.), 
susipažinimo vakaras ir pokylis
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Pasaulio Lietuviu Dienu programa
Galutinai nustatyta, kad PLD prasideda 1978 m. birželio 

26 d., 9 v.r., sporto žaidynėmis ir baigiasi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo posėdžiais liepos 4 d.

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės
BIRŽELIO 26, PIRMADIENĮ

Krepšinio rungtynės: Burnhamthorpe CI (plane nr. 21), 
Martin Grove CI — 13, Silverthorne CI — 18, Vincent Mas
sey CI — 17, Westway HS — 16, Etobicoke Olympium — 2, 
(Skaitmenys dešinėje nurodo vietą žemėlapyje).

BIRŽELIO 27, ANTRADIENĮ
Stalo tenisas: Richview CI — 20

BIRŽELIO 28, TREČIADIENĮ
Lauko tenisas: Trinity-Bellwood parke — 12, High Park

— 19, Etobicoke Stadium Complex Centennial — 2
BIRŽELIO 29, KETVIRTADIENĮ

Lengvoji atletika: Etobicoke Stadium Complex Centen
nial — 2. Tinklinis: New Toronto SS — 15, West Humber CI
— 14. Šachmatai: Toronto Lietuvių Namuose — 1. Šaudymas: 
Brampton, Heart Lake, šaudykloje ir Downsview šaudykloje. 
Oficialus PLSŽ atidarymas — Etobicoke Olympium ir Sta
dium Complex — 2.

BIRŽELIO 30, PENKTADIENĮ
Plaukimo varžybos: Etobicoke Olympium baseine — 2. 

Golfas — Nobleton Lakes and Country Club aikštėje. Sporti
ninkų susipažinimo vakaras — 7 v.v. Toronto Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. W.

LIEPOS 1, ŠEŠTADIENĮ
Krepšinio ir tinklinio baigmės Etobicoke Olympium — 2.

LIEPOS 3, PIRMADIENĮ
Futbolo rungtynės — Earlscourt parke — 11.
Tikslūs adresai, programos ir tvarkaraštis bus paskelbti 

PLSŽ leidinyje.
Bilietai parduodami i atskiras arba vienas bilietas Į visas 

sporto varžybas.
Nakvynėms rezervuota 400 lovų (kiekviena $44-55 savai

tei) The St. George Campus, University of Toronto. Taip pat 
rezervuota 300 kambarių “Holiday Inn”, 970 Dixon Road, 
Rexdale, Ontario.

PAREIGŪNŲ ADRESAI:
Organizacinio k-to pirm. — Pr. Berneckas, 32 Rivercrest 

Rd.. Toronto. Ont. M6S 4H3. Tel. 1-416-763-4429.
Varžybinio k-to pirm. — A. Klimas, 223 Church Street, 

Weston, Ont. Tel. 245-7210.
Informacijos koordinatorius — J. Karpis, 34 Warwood 

Rd., Islington, Ont. M9B 5B3. Tel. 622-4742.
Nakvynių k-jos pirm. — Kęst. Budrevičius, 519 Dover- 

court Rd., Toronto, Ont. M6H 2W3. Tel. 535-9755.
Žaidynių leidinio redaktorius — archit. Alg. Banelis, 

410 Davenport Rd., Toronto, Ont. M4V 1B5. Tel. 924-6450.
Bendravimo, informacijos ir priežiūros k-jos pirm. — 

Br. Stundžia, 53 Yorkleigh Avė., Toronto, Ont. Tel. 247-5634.
Parengimų k-jos pirm. — J. Budrys, 329 Runnymede 

Rd„ Toronto, Ont., M6S 2Y5. Tel. 769-1254.
Medicinos pagalba — dr. J. Vingilis, 1 Beaverbrook Ave, 

Islington, Ont. Tel. 231-1310.
PLSŽ organizacinį komitetą sudaro — pirm. Pranas Ber

neckas, vicepirm. Vincas Ignaitis, sekr. Jonas Karpis, ižd. 
Jonas Nešukaitis, varžybiniams reikalams Kazys Sapočkinas, 
lėšų telkimo reikalams Paulius Dunderas, ūkiniams reika
lams Leonas Baziliauskas.

Dainų šventė
Dainų šventė įvyks 1978 m. liepos 2, sekmadienį, 3 v.p.p., 

Maple Leaf Gardens, 60 Carlton St., Toronto, Ont. Jau yra 
užsiregistravę daugiau kaip 40 chorų su virš 1000 dainininkų. 
Be to, šventės programoje dalyvaus apie 500 mokyklinio

amžiaus choristų, tautinių instrumentų muzikinis vienetas, 
estų dūdų orkestras ir simfoninis Toronto orkestras.

Bilietų kainos: $6, $8, $10. Bilietus galima įsigyti pas 
platintojus ir prie įėjimo. Auditorija talpina apie 16,000 žiū
rovų, tad lengvai visi atvykusieji galės į dainų šventę patekti.

Dainų šventės organizacinio komiteto pirm. — J. R. Si
manavičius, vicepirm. L. Skripkutė, sekr. J. Andrulis, ižd. V. 
Bireta.

Koordinatoriai — J. Karasiejus ir dr. Kvedaras.
Šventės muzikinės k-jos pirm. — muz. V. Verikaitis, 80 

Dorval St., Toronto, Ont., M6P 2B8. Tel. 1-416-534-3120.
Dainų šventės leidinio redaktorius — C. Senkevičius.
Nakvynių k-jos pirm. — VI. Dauginis, 1613 Bloor St. W., 

Toronto, Ont., M6P 1A6. Tel. 1-416-533-1121. Šiuo adresu 
nakvynių rezervacijas gali gauti ne tik Dš dalyviai, bet ir 
PLD svečiai. Prašoma rezervacijas gauti iš anksto.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas

PLB seimo posėdžiai prasidės liepos 1, šeštadienį, 9 v.r. 
“Royal York” viešbutyje, 100 Front St. W. (plane nr. 4). 
Posėdžiai truks iki liepos 4 d. imtinai. PLB seimo posėdžiai 
bus vieši, ir norintieji galės dalyvauti diskusijose. Visuomenė 
kviečiama seimu domėtis.

PLB seimui rengti Toronte yra sudarytas komitetas: 
pirm. dr. J. Sungaila (tel. 1-416-239-1047), inform, reikalams 
A. Rinkūnas (tel. 239-7268), sekr. dr. S. Čepas, ižd. inž. E. 
Čuplinskas, narys K. Manglicas.

PLB seimo leidinio redaktorius — St. Barzdukas.

Pamaldos ir kiti renginiai
PLD pamaldos katalikams bus liepos 2, sekmadienį, 10.30 

v.r., Anapilio sodyboje prie Laisvės paminklo, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ontario (plane nr. 7).

Ten yra ir “Tėviškės Žiburiai” (plane nr. 6).
PLD pamaldos lietuviams evangelikams įvyks liepos 2, 

sekmadienį, 11 v.r., St. Andrews Latvian Lutheran Church, 
383 Jarvis St. ir Carlton St. kampas.

PLD metu, birželio 27-30 d.d., įvyks Kanados-JAV lietuvių 
mokytojų studijų savaitė “Royal York” viešbutyje (plane 4).

PLD metu organizuojama kanadiečių lietuvių dailininkų 
meno paroda “Royal York” viešbutyje (plane nr. 4).

PLD metu Toronte vyks tautybių savaitė — Karavanas. 
Paviljonai būna įrengti skirtingose vietovėse.

Lietuvių paviljonas “Vilnius” bus Prisikėlimo parapijos 
patalpose (plane nr. 5). Ten bus pardavinėjami suvenyrai, 
lietuviški valgiai ir vakarais atliekamos kultūrinės progra
mos. Paviljonai atidaryti nuo 6 v.v. iki 11 v.v. “Vilniaus” 
paviljonu rūpinasi KLB Toronto apyl. valdyba.

Birželio 29, ketvirtadienį, po pietų, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga organizuoja ekskursiją laivu po Ontario 
ežerą. Norintieji dalyvauti registruojasi pas D. Juozapavičiū
tę tel. 1-416-767-5637.

DIDYSIS PLD SUSIPAŽINIMO VAKARAS bus liepos 1, 
šeštadienį, 8 v.v., “Royal York” viešbutyje (plane nr. 4), 
Convention Floor, kur telpa apie 3000 svečių. Bilietų kai
na — $8.

UŽBAIGIAMASIS PLD POKYLIS su oficialia ir trumpa 
kultūrine programa bus liepos 2, sekmadienį, 7 v.v., “Royal 
York” viešbutyje. Bilieto kaina $15 asmeniui.

PLD metu bus galima įsigyti sporto ir dainų šventės su
venyrų, ženkliukų ir pan.

PLD informacija veiks Toronto Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. W. Tel. 532-2911. Taip pat informacijos skyrius 
ir bilietų platinifnas veikia ir Čikagoje, J. Vaznelio preky
boje, 2501 W. 71 St. Tel. 471-1424.

Visi ir iš visur lietuviai-ės kviečiami dalyvauti PLD 
Toronte.

PLD Organizacinis Komitetas

Visų laisvųjų kraštų tautiečiai, dalyvaukime
Pasaulio Lietuvių Dienose!

Nuo Lietuvos iki Venecuelos
Paskutinis Kybartų šaulių būrio pasitarnavimas prezidentui Antanui Smetonai 1940 m. 

birželio mėnesį • Vytauto Moigio, gyvenančio Venecueloje atsiminimai

ALEKSANDRA VAISIŪNIENE

Paskutinis Kybartų šaulių bū
rio pasitarnavimas prezidentui 
Antanui Smetonai 1940 m. bir
želio mėnesį. Vytauto Moigio, 
gyvenančio Venecueloje, 
atsiminimai — 12 pt. krs.

Vytautas Moigis gimė 1916 
m. Dancige. Pasibaigus I D. ka
rui, grįžo į Lietuvą ir apsigyve
no Metelių dvare, Alytaus ap
skrityje, kartu su savo motina 
ir kitais šeimos nariais. Atėjus 
mokslo metų laikui, pradėjo 
mokytis jėzuitų gimnazijoj 
Kaune, kurioje tuo pačiu metu 
mokėsi ir prezidento Antano 
Smetonos sūnus Julius. Iš jėzu
itų gimnazijos persikėlė į lenkų 
gimnaziją, kurią baigė 1934 m. 
Tęsti tolimesnių studijų grįžo į 
Dancigą, kur baigė Uosto Tech
nikos Mokyklą 1937 m. Tais pa
čiais metais vėl atvyko į Lietu
vą atlikti karinės prievolės.

Šeimos kilmė
V. Moigio tėvas buvo geode

zijos inžinierius, universitetą 
baigęs Maskvoje. Jis mirė nuo 
užkrečiamos ligos karo metu. 
V. Moigio giminės kilmė siekia 
1511 metus. Zigmantas Senasis 
savo valdymo metu padovanojo 
žemės plotus Panevėžio srityje 
nusipelniusiems savo valdi
niams, kuriuos pavadino Moi- 
giais. Iš to kilo Moigių pavar
dė. Panevėžyje buvo Moigių 
g-vė. V. Moigio senelio tėvas 
Moigis buvo gydytojas Panevė
žio mieste, o jo sūnus Algirdas 
taip pat buvo notaru Panevėžio 
mieste (po karo emigravo į JAV 
ir mirė Čikagoje).

V. Moigis, grįžęs iš Dancigo 
į Lietuvą, įstojo į Lietuvos ka
riuomenę — I artilerijos pulką 
Panevėžyje, kur baigė puskari
ninkių mokyklą pirmuoju mo
kiniu, gaudamas net premiją — 
sidabrinį laikrodį su prez. A. 
Smetonos nuotrauka.

Su Feliksu Zubru, lenkų ko
lonijos pirmininku Karake, V. 
Moigis turi bendrą giminystės 
ryšį — yra broliai iš tos pačios 
motinos pusės, bet ne vieno tė
vo vaikai. V. Moigio šeimai (iš 
tėvo pusės) kalbėjo gerai lietu
viškai, lenkiškai ir rusiškai, sa
ve laikė lietuviais. Vytauto mo
tina Mošinskaitė buvo lenkų 
kilmės ir save laikė lenke. Ka
dangi Vytautas gerai kalbėjo 
lietuviškai ir tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, labai vertino 
Lietuvos kultūrą ir jos istoriją, 
kuri suvedė lietuvius su lenkų 
tauta. Turėdamas motiną len
kę, jis negalėjo taip pat nieko 
blogo pasakyti ir apie lenkų 
tautą. Jis mano, kad tokie Lie
tuvos piliečiai, kaip jis (miši
nys), yra rezultatas istorinių 
veiksnių.

Vokietijos pasienyje
Po prailgintos karo tarnybos, 

kai rusai įsteigė karo bazes Lie
tuvoje, V. Moigis buvo atleistas 
iš kariuomenės su viršilos laips
niu. Tuojau gavo darbą “Balti
jos Lloyde” Kybartuose. Dirbo

kartu su Cižausku eksporto sky
riuje.

Visi kariai, kurie tuo metu 
buvo atleisti iš kariuomenės, 
veikė šaulių organizacijoje. Ir 
V. Moigiui teko veikti Kybartų 
šaulių būryje. Kybartuose jis 
stebėjo paskutinių laisvos Lie
tuvos dienų gyvenimo eigą. Ži
no pirmuosius pabėgėlius, per
ėjusius į Vokietijos pusę. Jų 
buvo labai daug. Pirmas, kuris 
perėjo į Vokietijos pusę, buvo 
žinomas banko direktorius Kau
ne. Iš Lietuvos bėgo ne tik di
rektoriai, bet ir studentai, mo
kiniai, darbininkai, karininkai, 
ūkininkai, policininkai ir visi, 
kurie nenorėjo pasilikti okupuo
toje Lietuvoje.

Kybartuose tuo metu judėji
mas buvo labai didelis, ypač 
per Liepojos upelį, kuris skyrė 
Lietuvą nuo Vokietijos. Jis bu
vo 5-6 metrų platumo. Birželio 
pradžioje V. Moigis gavo telefo
ninį įsakymą iš šaulių būrio 
centro apsiginkluoti ir būti vi
są laiką pasiruošus. Birželio 14 
d. dar nebuvo rusų kariuome
nės Kybartuose. Tą dieną jam 
buvo įsakyta ateiti į šaulių bū
rio susirinkimą, kuriame būrio 
vadas įsakė teikti apsaugą Lie
tuvos prezidentui Antanui Sme
tonai, jo šeimai ir palydai, ku
rie rengėsi pereiti slaptai į Vo
kietijos pusę. Apsauga lietė vie
no kilometro plotą į pietus nuo 
Kybartų. Šauliai turėjo kulkos
vaidžius ir šautuvus, kuriuos, 
reikalui esant, galėjo panaudo
ti. Jam teko matyti, kaip dauge
lis valdomųjų organų asmenų 
stengėsi pereiti Liepojos upelį. 
Tuo metu visi sieną perėjo be 
jokių trukdymų. Tada dar ne
buvo rusų Kybartuose. Bet po 
dviejų dienų Lietuvos — Vokie
tijos siena buvo apstatyta rusų 
daliniais.

Sovietinė okupacija
Gavusi karo bazes Lietuvoje, 

rusų kariuomenė pradžioje el
gėsi labai žmoniškai, nesimaišė 
nei politikoje, nei administracL 
joje, nebuvo jokių masinių su
ėmimų bei išvežimų. V. Moigis 
mano, kad rusai išnaudojo tą 
laikotarpį rinkti informacijom 
apie žymesnius Lietuvos veikė
jus. Neramusis laikas prasidė
jo gegužės mėnesį, kai pasirodė 
civiliniai rusų valdininkai. Jau 
net Kybartų muitinei buvo pa
skirti rusų karininkai. Iš Lietu
vos kariuomenės pradėjo ding
ti vienas po kito lietuvių kari
ninkai, kurie turėjo drąsos pa
sipriešinti. Komunistų partija 
pradėjo reikštis ne tik darbo
vietėse, bet ir ūkininkų tarpe. 
Lietuvių tarpe kilo didelė bai
mė dėl krašto ateities — pasi
traukus Lietuvos valstybės pre
zidentui, Lietuva liko be tikros 
vadovybės. Paskutinis smūgis 
Lietuvai buvo masiniai trėmi
mai į Sibirą.

Į užsienį
V. Moigis paliko Lietuvą 

1940 m. rugpjūčio mėnesį — iš
važiavo į Berlyną. Vokietijoje

VYT/1UTAS MOIGIS Lietuvos kariuomenės artilerijos pulko uniformoje. 
Dabar gyvena Venecueloje ir nenutraukia ryiių su vietiniais lietuviais

gyveno iki karo galo, 1946 m. 
iškeliavo į Venecuelą. Čia dar 
nebuvo lietuvių. Vėliau pirmi 
lietuviai, kuriuos sutiko buvo 
Juozas Menkeliūnas ir Alek
sandras Sapočkinas. Venecuelo
je 15 metų dirbo uostų ad
ministracijoje, vėliau pradėjo 
verstis privačia prekyba. Nuva
žiavęs Lenkijon, prisiartino prie 
Suvalkų sienos, norėjo pamaty
ti Lietuvos laukus bent iš tolo, 
bet įžengti į Lietuvą neturėjo 
leidimo. Lenkų pasienio kari
ninkas, patikrinęs dokumentus 
ir pastebėjęs, kad jis yra Vene
cuelos pilietis, paprašė pasi
traukti iš pasienio zonos.

Pagyvenęs Lenkijoje, galėjo 
pastebėti, kad ten darbininkas 
uždirba mažiau ir gyvena blo
giau, negu kapitalistinių kraštų 
darbininkas. Valdininkų algos 
mažos. Tokia būklė verčia kiek
vieną lenkų darbininką vogti.

Šiandieną V. Moigis tik nuo
traukose prisimena savo tėviš
kės namus. įsikūrė neblogai, 
myli arklius ir laisvalaikiais jo
dinėja savo arkliais. Prašomas 
mielai prisideda aukomis prie 
Lietuvių Bendruomenės reika
lų. Kaip ir mes visi, tikisi, kad 
vieną dieną galės išvysti savo 
numylėtus Metelius.

'1 Lobbying 
Action”
AL. GIMANTAS

Beveik pavydas ima, sekant 
JAV žydų politinę veiklą JAV 
sostinės vykdomosios valdžios 
ir įstatymus leidžiančių institu
cijų sluogsniuose. Tenka tik gė
rėtis jų turimais ryšiais, orga
nizaciniais sugebėjimais, planų 
platumu, praktiškumu ir daž
niausiai gerais rezultatais.

Pagrindinių žydiškųjų orga
nizacijų išlaikoma vadinamoji 
“lobbying action” atlieka Va
šingtone didelės reikšmės dar
bus, liečiančius Izraelio valsty
bės dabartį ir ateitį. Tos “lob
bying" grupės darbas nepa
prastai koordinuotas, nuosek
lus ir nepertraukiamas ištisas 
24 vai. paroje visas septynias 
savaitės dienas. Bendroji veik
la visada pasiekia įvairius abie
jų kongreso rūmų komitetus, 
komisijas, abiejų partijų vado
vaujančius darbuotojus, daugu
mos ir mažumos vadus ir visus 
kitus įtakingesnius sostinės po
litikus.

Su ta žydų akcija skaitomasi, 
nes nuo jos gali priklausyti vie
no ar kito politiko tolimesnė 
karjera, pasisekimas ar nepa
sisekimas rinkimų metu. Tie 
rinkimai amerikinėje santvar
koje, lyg Damoklo kardas, gra
sina kiekvienam siekiančiam 
karjerinės viršūnės. Nenuosta
bu, kad kiekvienas pasiūlymas, 
įstatymo projektas, karinė, eko
nominė pagalba, jei tik liečia 
užsienį ir siejasi su Izraelio in
teresais, tuoj pat susilaukia ne 
tik didoko dėmesio, bet ir ne
paprasto spaudimo iš budrių 
izraelitinių interesų saugotojų 
pusės. Ar reikia tad stebėtis, 
kad Tel-Avive kam nors nusi- 
čiaudėjus, tapo mados dalyku 
Vašingtone tuoj pat šaukti “į 
sveikatą”, dar net tiksliai ne
spėjus sužinoti kas iš tikrųjų 
ten turi slogą . . .

Žinoma, visa tai nėra nieko 
naujo ar nežinomo ir mums, 
tiek eiliniams, tiek ir vadovau
jantiems. Tačiau lyg ir piktoka, 
kad matant nuolatinius ir sėk
mingus pavyzdžius, mums kaž
kaip jie nelimpa. Kartais iš 
jaunesnių mūsų politikų (pvz. 
Algis Zaparackas) pasigirsta 
balsai, kad ir lietuviškoji veik
la jau nebegali ilgiau būti be 
savos “lobby” politiniuose cent
ruose.

Aišku, kuklių išteklių rėmuo
se tikrai nepajėgsime sudaryti 
sistemos, panašios į izraelitišką, 
bet tai dar nereiškia, kad rei
kėtų tokio plano atsisakyti. Juk 
ir žymiai mažesniu masteliu 
veikiant, galima būtų kur kas 
daugiau pasiekti, jei Vašingto
ne turėtume savą, tegu ir ma
žą, “lobby” įstaigą. Supranta
ma, tokia įstaiga turėtų būti 
tvarkoma ne mėgėjų, bet pro- 
fesijonalų. Net arabų PLO ko
votojai ką tik įsteigė Vašingto
ne savąją “lobbying” grupę, 
nes pagaliau suprato, kad nie
kas geriau negali atstovauti jų 
interesams už apmokamus ir 
reikalą išmanančius, ryšius ir 
tam tikrą pripažinimą turinčius 
pareigūnus. Kiek laiko dar del
sime, kiek delegacijų (būtinai 
nusifotografuoti) siusime ir 
kiek pinigo išleisime, vis važi
nėdami šalikelių?
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© PAVERGTOJE TEVYNEJE
MENININKŲ IŠVYKA

"Gimtojo Krašto” pranešimu, 
tarptautinėje turizmo mugėje Dub
line š.m. vasario pradžioje koncer
tavo grupė vilniečių menininkų: 
operos solistai Birutė Almonaitytė, 
Vitas Bakas, M. Glinkos konkurso 
laureatė Irena Milkevičiūtė, baleto 
solistai Rūta Krugiškytė ir Volde
maras Chlebinskas, pianistė Žaneta 
Noreikienė, liaudies instrumentų 
kvartetas — kanklininkės Lina Nai- 
kelienė, Danutė Siniakauskaitė, bir
bynininkai Antanas Smolskus ir Va
lentas Leimontas. V. Leimonto ir
L. Pažūsio reportaže teigiama, kad 
grupės vadovu buvo rusų kalba lei
džiamo dienraščio "Sovetskaja Lit- 
va” red. Vasilijus Jemeljanovas. 
Vilniečių menininkų pasiuntimu 
Dublinan pasirūpino sovietinis “In- 
turistas”. Gausiuose koncertuose 
skambėjo lietuvių liaudies dainos, 
B. Dvariono, A. Bražinsko kompozi
cijos, o antroji jų dalis buvo skirta 
klasikiniam operos ir baleto solistų 
repertuarui. Komišką klumpių šokį 
“Palangos Juzė” atliko R. Krugišky
tė ir V. Chlebinskas net Dublino te
levizijos studijoje. Propagandinės 
naudos su šia vilniečių grupe jieš- 
kojo Sovietų Sąjungos ambasado
rius A. Kaplinas, dalyvavęs net ir 
jos susitikime su Dublino burmistru
M. Collinsu, kuris buvo apjuostas 
lietuviška juosta ir gavo gintaro su
venyrą. V. Leimonto ir L. Pažūsio 
reportaže kalbama apie didelį airių 
dėmesį lietuvių liaudies menui ir, 
žinoma, Sovietų Sąjungai. Jame 
taipgi prasitariama: “Deja, oficia
lioji spauda tokio jų žingeidumo ne
patenkino. Tiesa, Dublino laikraš
čiai išspausdino kelių mūsų artisčių 
nuotraukas ir keletą šykščių žodžių 
apie koncertus, tačiau “Sunday In
dependent” galiausiai neištvėrė ta 
proga nepapolitikavęs sena ir nuval
kiota sionistų inspiruota tema . ..” 
Atrodo, šis laikraštis savo skaityto
jams atskleidė tikrąjį Sovietų Są
jungos veidą ir galbūt dabartinę 
Lietuvos būklę.

A. MICKEVIČIAUS MOKYKLA
Buvusi Kauno jėzuitų berniukų 

gimnazija prieš 23 metus gavo Ado
mo Mickevičiaus vidurinės mokyklos 
vardą. Jos veikla, grįžtant praeitin, 
dabar jau siekia 175 metus. Mokiniai 
patys sutvarkė A. Mickevičiaus niu- 
zėjų, atremontavo kambarėlį, kuria
me kadaise gyveno poetas. A. Micke
vičius kasmet prisimenamas tradici
nių skaitovų konkursu. Dailiojo skai
tymo būreliui vadovauja Nijolė Pra- 
zeckaitė. Šiemet buvo pateikta “Vėli
nių” ištrauka. Tarpklasinį konkursą 
“Ką žinai apie A. Mickevičių?” dve
jus metus iš eilės laimėjo XIa klasės 
moksleiviai, gaudami pereinamąjį 
poeto bareljefą. Yra įsteigti trys su 
A. Mickevičiaus atminimu susieti pri
zai, kuriuos klasės gauna už pamokų 
lankymą, pažangumą bei visuomeni
nį aktyvumą. Dėl A. Mickevičiaus 
statulėlės varžosi I-III klasių moks
leiviai, dėl mažojo jo bareljefo — IV- 
VII klasių, dėl didžiojo bareljefo — 
VIII-IX klasių. Nors lenkiškai rašęs 
A. Mickevičius dabar oficialiai yra 
įrikiuotas į Lenkijos poetų eiles, ši 
mokykla ir jos moksleiviai nėra už
miršę, kad pagrindinė jo tema buvo 
meilė Lietuvai.

PALAIDOJO POLITRUKĄ
Vilniuje balandžio 26 d. staiga mi

rė Justas Rugienis, veteranas kom
partijos veikėjas, sulaukęs 69 me
tų amžiaus. Nepriklausomoje Lietu
voje velionis buvo statybos darbi
ninkas, dalyvavęs pogrindinėje 
kompartijos veikloje, susipažinęs su 
kalėjimais ir Dimitravo stovykla. Iš

kilo pokario metais, baigęs teisės 
mokslus Vilniaus universitete, nors 
jo biografijoje minima tik pradinė 
mokykla. Atrodo, Vilniaus universi
tetas net nepareikalavo brandos 
atestato. Karjeros viršūnę J. Rugie
nis pasiekė 1957-73 m., tapdamas re
ligijos varžtus Lietuvoje prižiūrin
čiu Maskvos politruku religijų rei
kalų taryboje. Palaidotas balandžio 
28 d. Antakalnio kapinėse. Jo darbą 
kovoje su religija nuo 1973 m. tęsia 
Kazimieras Tumėnas. 9

SUŽEIDĖ KUNIGĄ
Šiluvos kleboną kun. Vaclovą 

Grauslį kovo 11 d. vakarą peilių 
dūriais į strėnas sužeidė penki plė
šikai, įsiveržę klebonijon. Sužeista
sis buvo nuvežtas Raseinių ligoninė 
ir po poros dienų grįžo namo. Nuo 
rimtesnio sužeidimo jį išgelbėjo 
peilių susidūrimas su strėnų kau
lais. Užpultajam pavyko pabėgti.

PRAMOGINIAI ŠOKIAI
Vienuoliktą kartą Panevėžyje bu

vo surengtas pramoginių šokių kon
kursas, šį kartą dedikuotas V. Leni
no komjaunimo organizacijos šešias
dešimtmečiui. Varžėsi 20 šokėjų po
rų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Panevėžio, o prie jų prisijungė ir 
svečiai iš Kijevo bei Minsko. Ge
riausi buvo Kauno atstovai. A klasės 
varžybas laimėjo kauniečiai — G. 
Navickaitė ir A. Modzeliauskas, C 
klasės — Kauno politechnikos in
stituto studentai J. Andriūnaitė ir 
R. Žygas, jauniausiųjų grupėje — 
kauniečiai moksleiviai R. Celkaitė ir 
A. Tarvydas.

DABARTINIS BIRŠTONAS
Darbą Birštono kurorte pradėjo 

naujasis “Spalio” sanatorinių-kuror- 
tinių įstaigų pastatas. Jo vienvietėse 
bei dvivietėse palatose iš karto ga
lės poilsiauti 250 žmonių. Atnauji
nus kitus pastatus, su Lietuvos prof
sąjungų tarybos kelialapiais Biršto
ne kasmet galės gydytis 15.000 žmo
nių. Šiuo metu kurorte statomi 400 
vietų kultūros namai, restoranas, 
jau įrengta valčių nuomojimo sto
tis. Baigiamos projektuoti balneolo
ginės gydyklos. Šiemet Birštoną pa
sieks gamtinių dujų tinklas.

POSĖDIS NERINGOJE
Architektų Sąjungos valdybos 

prezidiumas ir Klaipėdos organiza
cijų atstovai Neringoje įvykusiame 
posėdyje svarstė temą "Neringos 
miesto planavimas ir statymo prak
tika”. Pagrindinius pranešimus pa
darė: architektūros kandidatas V. 
Stauskas — "Neringos miesto vys
tymo ir tvarkymo architektūrinė ir 
landšaftinė programa”, vyr. Nerin
gos architektas A. Zaviša — “Nerin
gos statymo praktika”. Apie institu
tu projektuojamus objektus Nerin
gai kalbėjo jų atstovai — H. Zvo- 
linskas, G. Tiškus, B. Kazlauskas ir 
V. Guogis. Diskusijose dalyvavo gau
sus būrys architektų. Jų rezultatus 
apibendrino Lietuvos Architektų 
Sąjungos valdybos pirm. A. Rastei- 
ka. Posėdžio dalyviai susipažino su 
visom keturiom Neringos gyvenvie
tėm bei jų naujom statybom.

“ŠOKSIM ŠOKIMĖLĮ”
Tradicinėje Kauno miesto šokių 

šventėje "Šoksim šokimėlį”, režisuo
toje V. Buterlevičiaus, dalyvavo 
vaikų, jaunimo ir pagyvenusių žmo
nių grupės. Trumpame aprašyme 
minimi šokiai: "Jievaro tiltas”, “Re
voliucinis etiudas", “Tačanka”, “šlep- 
siukas”, "Moldavu šokis”, valsas iš 
P. Čaikovskio baleto "Miegančioji 
gražuolė”. Šventėje buvo pabrėžtos 
lietuvių liaudies šokio tradicijos, 
jaunystės polėkis, revoliuciniai ir 
tarptautiniai motyvai.

Toronto “Gintaro” šokėją ir mokytoją LILIJĄ ZENKEVICIŪTĘ ir ANTANĄ 
PACEVICIŲ, neseniai susituokusius, visi gintariečiai nuoširdžiai sveikina 
ir linki laimingo gyvenimo. Jų jungtuvėse giedojo “Gintaro" dainininkės, 
o vestuvinėje puotoje nuotaka buvo palydėta Sadutės šokiu O. Burzdžius

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jnc.
2501 W 71iž STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

Š.m. birželio mėnesį iš spaudos išeina MONOGRAFIJA:

“Genero/as 
Povilas Plechavičius”

Knyga 300 puslapių, gausiai iliustruota, 
“kietais viršeliais su aplanku.

Kaina — $9.00
Užsakymus siųsti:

KARYS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, USA.
Priimami užsienio čekiai, kuriuose yra pažymėta 

U.S.$ arba U.S. Currency.

s HAMirro»"

ROMO KALANTOS kapas, kurio tautiečiai niekada neužmiršta

Miami Beach, Florida

2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Dovitville ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955

Meistriikos darbas, puikūs lietuviiki projektai

< 
<

KURORTINIS ŽIEMOS SEZONAS 
pasibaigė. Viešbučiai ištuštėjo, jų 
kainos krito. Krautuvėse pigūs iš
pardavimai. Šiuo metu iš Venecu- 
elos, Peru, Kolumbijos atvyksta ap
sipirkti — jų pilna drabužių ir 
medžiagų krautuvėse.

Miami oro temperatūra pastoviai 
virš 80°F, dažnai siekia 86. Atėjo 
perankstyva vasara. Vanduo pakraš
tyje labai šiltas. Jau maudosi ir vie
tiniai Miami gyventojai.

Sėkmingai veikiąs Lietuvių A. 
Piliečių Klubas (tel. 635-4331) iš
leidžia kas 2 mėn. savo informacinį 
lapelį, ruošia kas sekmadienį pie
tus su neišnykstančia tradicija — 
statinaite alaus. Ten pat būna įvai
rūs minėjimai bei parengimai. Pvz. 
šį mėnesį rengiama Motinos Diena

su paskaita ir koncertu sol. O. Blan- 
dytės-Jameikienės iš Floridos. Jos 
dainas palydės muzikė Danutė 
Liaugminienė. Birželio mėn. bus si- 
birinių trėmimų minėjimas klube 
(kalbės P. Leonas, klubo direkto
rius, dainuos sol. Antanina Damb
rauskaitė).

Kun. dr. Vincas Andriuška išrū
pino Miami lietuviams pamaldas, 
kurios būna per dideles mūsų tauti
nes ir tikybines šventes su vertin
gais pamokslais lietuviškai. Nors 
kun. dr. V. A. yra Amerikoje gimęs 
ir mokęsis, tačiau pasigėrėtinai kal
ba lietuviškai, turi gerą balsą ir aiš
kią tareną. Jis yra vedęs lietuviams 
priešvelykines rekolekcijas su ketu
riais gražiais pamokslais.

J. Nr.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

Vieninteįis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
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 — viri $10,000,000.

“TALKA”
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7)4%
term, depozitus 1 m. 814 % 
term, depozitus 3 m. 914% 
pensijų fondas 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto pask. 914%

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI
MAS įvyks birželio 11. sekmadienį, 
šia tvarka: 11 v. r. pamaldos Auš
ros Vartų šventovėje. Po pamaldų, 
1.30 v.p.p., prie miesto rotušės bus 
bendras lietuvių, latvių ir estų mi
nėjimas. Visų apylinkės lietuvių 
pareiga dalyvauti. Šiemet minėjimą 
rengia latviai.

K. Deksnys
H. L. ŽOKLAUTOJŲ IR MEDŽIO

TOJŲ Klubo “Giedraitis" visuotinis 
narių susirinkimas — birželio 4, 
sekmadienį, 15.30., savos šaudyklos 
patalpose (už Kaledonijos). Bus 
renkama nauja klubo valdybo ir ap
tariami įvairūs klubo reikalai. Kvie
čiami ir svečiai. Valdyba

AV PARAPIJOS CHORAS metinį 
banketą rengia birželio 3, šeštadie
nį, parapijos salėje. Choras šiemet 
savo veiklos sezono nebeužbaigs bir
želio mėnesį, kaip lig šiol darydavo, 
nes reikia ruoštis dainų šventei lie
pos 2 d. Toronte.

ANT. MINGELA pirmajame Ha
miltono daugiakultūrės dramos są
jungos festivalyje laimėjo pagalbi
nio aktoriaus premiją. Astuonių 
teatrinių grupių festivalis vyko 7 
dienas Benetto mokyklos auditori
joj, kur mūsų “Aukuras” gegužės 
7 d. pasirodė su G. Zapolskos 3 v. 
satyrine drama “Ponios Dulskienės 
moralė”.

ELYTE IR PRANAS CIPARIAI 
atšventė savo vedybų 15 metų su
kaktį. Ta proga jų pasveikinti į na
mus suvažiavo daug giminių ir bi
čiulių. Toks netikėtas ir gausus visų 
artimųjų suvažiavimas jiems buvo 
staigmena, nes to pobūvio organiza
torė K. Gelžinienė, pasirodo, tikrai 
buvo išlaikius paslaptį. Susijaudinę 
sukaktuvininkai mielai priėmė vi
sus svečius ir su jais kartu maloniai 
ir nuotaikingai praleido vakarą. Bu
vo atsivežta ir dovanų — rinkinys 
kristalo stiklų, kuriuos įteikė ir vi
sų suvažiavusių vardu pasveikino
A. Vindašius. E. P. Cipariai augina 
keturias gražias ir talentingas duk
reles, kurios yra geros mokinės li
tuanistinėj mokykloj ir aktyvios 
skautės.

IS LENKIJOS atvažiavę pas savo 
gimines vieši T. Karackienės brolis 
Alf. Venclauskas ir E. Gudelio svai
nis Vyt. Pakuckas. St. Jankauskienė 
laukia iš Lenkijos atvykstant savo 
brolio J. Šidlausko. Iš Lietuvos su
grįžo Vilniuje praleidus šešias die
nas KLB švietimo komisijos pirm. 
V. Stanevičienė. Šventąją žemę ap
lankę su prel. J. Balkūno suorgani
zuota ekskursija, laimingai su
grįžo į namus Br. Venclova ir J. Zur- 
lys.

DANUTEI VAITIEKŪNIENEI, 
mūsų veikliai visuomenininkei, Che- 
doke ligoninėj buvo padaryta kojos 
operacija. Ligonė jau yra grįžus į 
namus ir baigia sveikti bei stiprėti.

K. M.
KLK MOTERŲ DR-JOS Hamilto

no skyrius visuotiniame narių susi
rinkime perrinko valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirm. Gražina 
Kažemėkienė, vicepirm. M. Vaito- 
nienė, ižd. M. Kybartienė, sekr. M. 
Tumaitienė, parengimams — M. 
Kazlauskienė ir Venckevičienė, li
gonių lankytoja — p. Liaukuvienė. 
Valdyba svarstė ateities veikimo 
planus. Dar prieš vasaros atostogas 
nori sušaukti narių susirinkimą ir 
pasidalinti mintimis. Susirinkimas 
įvyks gegužės 31, trečiadienį, 7.30 
v.v. po gegužinių pamaldų. Bus ad
vokatės Joanos Kuraitės paskaita ir 
kavutė. Labai maloniai visos narės 
ir prijaučiančios kviečiamos daly
vauti. Nauji planai tikrai bus įdo
mūs visoms. Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieliems drau

gams už tokias gražias bei vertingas 
dovanas ir vaišes mano 65 metų su
kakties proga. Dėkoju: A. Adakaus- 
kaitei, S. M. Aleksams, J. Astui, F.
O. Barzdžiams, V. V. Beniušiams, G. 
Gudelienei, A. D. Jankūnams, A. V. 
Juraičiams, J. R. Jurgučiams, J. O. 
Karaliūnams, K. S. Karaškoms, D.
B. Kriaučiūnams, F. P. Krivinskams,
P. S. Labuckams, J. Milteniui, K. R. 
Narbutams, V. B. Skvereckams, Z. 
B. Stonkams, V. E. Triponiams, K. 
D. Urbonavičiams, V. B. Wybraniak.

Ypatinga padėka S. A. Urbonavi
čiams už rūpestį, paaukotą laiką ir 
gražias patalpas pobūviui, o krikšto 
dukrai Ritai Urbonavičiūtei — už 
iškeptus gardžius pyragus ir pobūvio 
pravedimą, A. N. Juraičiams — už 
“suklaidinimą” kam ruošia, D. 
Kriaučiūnui — už armonikos gar
sus.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
Juozas Liaugminas

Calgary, Alberta
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 

Unitarian šventovės salėje gegužės 
14 d. surengė šeštadieninė mokyk
la. Minėjimo programai vadovavo 
mokyt. V. Jaugelienė. K. Dubauskas 
padeklamavo M. Aukštaitės eilėraštį 
"Motinos veidas". Duetą “Avė Ma
ria" pianinu ir smuiku atliko J. 
Vyšniauskienė ir V. Krausaitė. Lė
lių teatro mėgėjai, vadovaujant Elv. 
Krausicnei, parodė "Kelionę į Mar
są" su nusileidimu Lietuvoje. Lėlės 
buvo pačių mokinių darytos. Lėlių 
statistai buvo šešt. mokyklos moki
niai. Tautinį lietuvių šokį “Oželis” 
pašoko — B. Bembridge, R. Bcm- 
bridge, D. Dubauskas, J. Smilgis.

Džiazo muzikos davė D. Dubaus
kas, K. Bishop ir B. Shields. Eilė
raštį "Katinėlis" padeklamavo Vyt.

(Nukelta į 8-tą psl.)

e LI 1I I /IAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
vicepirm. R. Cesonis ir ryšininkas 
Vašingtone A. Gureckas, lydimi 
valstybinio centro etniniams reika
lams pareigūnės V. Mongiardo, ge
gužės 4 d. lankėsi Baltuosiuose Rū
muose. Čia jie buvo priimti prez. J. 
Carterio patarėjo dr. Z. Brzezinskio 
štabo nario R. Kingo, tvarkančio R. 
Europos reikalus. Ilgokame pokal
byje paliestas Lietuvos diplomatinių 
atstovybių užtikrinimas JAV. R. 
Kingui buvo priminti diplomatijos 
šefo S. Lozoraičio turimi ypatingi 
įgaliojimai, kuriuos jam buvo sutei
kęs prez. A. Smetona. Kelta galimy
bė gauti užsienio paramą Lietuvos 
atstovybių tęstinumui. R. Cesonis ir
A. Gureckas paliko informacinės 
medžiagos apie politinius kalinius
B. Gajauską, S. Žukauską bei kitus 
disidentus. Jiedu prašė, kad prez. J. 
Karterio vyriausybė atkreiptų savo 
dėmesį ir į juos, nesiribodama vien 
tik A. Sachoravu ir A. ščaranskiu. 
Pareikštas pageidavimas, kad prez. 
J. Cartcris viešai paminėtų ligšioli
nę JAV liniją nepripažinti Sovietų 
Sąjungai jos okupuotų Baltijos res
publikų. R. Kingas yra susipažinęs 
su žmogaus teisių pažeidimais sovie
tų okupuotoj Lietuvoj. Tai liudija 
jo kabinete esantis JAV LB leidinys 
“Violations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania”, 1977 m. 
pabaigoje įteiktas dr. Z. Brzezinskiui.

TRADICINI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
vakarą birželio 10 d. Culver City ve
teranų salėje rengia Los Angeles 
jaunimo ansamblis "Spindulys”. 
Programoje dalyvaus ir Toronto 
tautinių šokių grupė “Gintaras". 
Gros Los Angeles studentų orkest
ras ir “Gintaro” akordeonistų gru
pė. Bendras atlikėjų skaičius sieks 
apie 200.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS IN
STITUTAS, įsteigtas Toronte daili- 
ninku Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių praėjusį rudenį, susilaukė sa
vo skyriaus Bostone. Steigiamajam 
skaitytojams lietuvių patirtas aukas 
— nesuskaičiuojamus šimtus žuvu
sių bei įkalintų, šimtus tūkstančių 
tremtinių. Lietuvių tauta drąsiai ko
voja už savo religines teises, rašyda
ma peticijas raudoniesiems valdo
vams. Ji netgi kreipėsi į Jungtines 
Tautas, nors ir nesusilaukė jų dėme
sio. Buvo atsiųsta peticija ir Pasau
linei Bendrijų Tarybai, kuri 1977 m. 
pabaigoje svarstė rezoliuciją, smer
kiančią sovietų praktikuojamus 
varžtus religijai. Pasmerkimas betgi 
buvo sušvelnintas, atsisakant minė
ti Sovietų Sąjungos pavadinimą. Pa
sak mons. H. Maino, neužtenka vien 
tik žydams rodomo solidarumo. 
Amerikiečiai turi susirūpinti ir savo 
broliais krikščionimis.

LIETUVIAMS KUNIGAMS RE
KOLEKCIJOS lietuviškai, kurioms 
vadovaus kun. Justinas Vaškys, 
OFM, bus birželio 5 — 9 d. d. Put- 
name, seselių vienuolyne. Jas orga
nizuoja JAV Kunigų Vienybės 
centro valdyba.
skyriaus susirinkimui balandžio 28 
d. vadovavo J. špakevičius. Sky
riaus valdybon išrinkti: V. Dilba, I. 
Manomaitienė, L Nenortienė, S. Ša
tienė ir L. Šukienė. Birželio pradžio
je valdyba numato surengti juostų 
audinio kursus Bostone, kur jiems 
vadovaus dail. A. Tamošaitienė.

MONS. HUBERTO MAINO 
STRAIPSNĮ apie amerikiečių už
mirštas lietuvių teises balandžio 30 
d. paskelbė dienraštis “The Detroit 
News”. Autorius pirmiausia pagiria 
prez. J. Carterį, kertiniu savo politi
kos akmeniu pasirinkusi žmogaus 
teisių gynimą, ši taktika betgi vė
liau buvo sušvelninta, taikant ją 
daugiausia Rodezijos ir P. Afrikos 
negrų daugumai. Priežastis — ne
noras erzinti Sovietų Sąjungą, kai 
yra deramasi dėl naujos atominius 
ginklus apribojančios sutarties. Di
džiausia sovietinė priespauda yra 
užgulusi Lietuvą, Estija, Latviją ir 
Ukrainą. Mons H. Maino primena

DAINAVOS STOVYKLAVIETE sa
vo stovyklų sezoną šiemet pradės 
vėliau dėl Pasaulio Lietuvių Dienų 
Toronte. Vyr. moksleiviai ateitinin
kai stovyklaus liepos 2-15 d.d., jau
nieji ateitininkai — liepos 16-29 d. 
d., ateitininkų sendraugių šeimos — 
liepos 30 — rugpjūčio 5 d.d. Lietu
vių Fronto Bičiulių savaitė bus rug
pjūčio 6-12 d.d., studentų ateitinin
kų — rugpjūčio 27 — rugsėjo 3 d.d. 
Tradicinės lietuvaičių stovyklos šią 
vasarą Dainavoje nebus.

Brazilija
PETRAS BABICKAS — rašyto

jas, poetas ir žurnalistas balandžio 
29 d. atšventė deimantinę savo am
žiaus sukaktį. 1950 ■ 65 m. jis dirbo 
kultūros ir spaudos skyriaus vedėju 
Lietuvos pasiuntinybėje Brazilijai. 
Šiuo metu gyvena prie Rio de Žanei- 
ro, mažiau besireikšdamas lietuviš
koje veikloje.

LIETUVIŲ SODYBOJE prie Sao 
Paulo jau išparduoti visi sklypai. 
Kadangi nevisi juos galėjo įsigyti, 
svarstoma galimybė sodybos plotą 
padidinti papildomu žemės nupirki
mu. Sodyboje statomi nameliai sene
liams ir bendras didesnis pastatas 
Sao Paulo lietuvių kolonijos reika
lams. Jau pradėtas užtvankos pyli
mas būsimam tvenkiniui. Lietuvių 
sodyboje planuojama surengti pir
mąją jaunimo stovyklą liepos pa
baigoje, kai bus susilaukta talkinin
kų iš JAV.

Venecuela
A. VAISIŪNIENES PRANEŠIMU 

iš Karako, JAV prez. J. Carterio 
viešnagės metu oficialia Venecuelos 
prezidento Perezo vertėja jų pokal
biuose buvo Danutė Statkutė ■ Rosa
les. Su abiem prezidentais ją rodė 
televizija, o spauda buvo pilna nuo
traukų, kuriose buvo matyti ir D. 
Statkutė. Jai taipgi teko būti vertė
ja, kai Venecueloje lankėsi princas 
Charles, busimasis Britanijos kara
lius. A. Vaisiūnienė taip pat atsiun
tė ir iškarpą iš Karako dienraščio 
“El Mundo" (“Pasaulis”), kuriame 
balandžio 20 d. buvo paskelbtas 
Lenkų Bendruomenės pirm. dr. 
Felikso Zubro atsišaukimas, prime
nantis sovietų įvykdytas masines 
lenkų karininkų žudynes Katyne ir 
prašantis skaitytojus remti sovieti
nio imperializmo pavergtų tautų 
laisvės kovą. Dr. F. Zubras yra di
delis lietuvių bičiulis, gimęs Lietu
voje.
Australija

AUSTRALIJOS LIETUVIAI J PL 
Dienas ir sporto žaidynes Toronte 
išskris “Pan Am” lėktuvu birželio 
22 d. ir tą pačią dieną pasieks Los 
Angeles. Išvykoje dalyvaus apie 60 
sportininkų ir apie 30 svečių. Mel- 
burnietei B. Adomavičienei, moterų 
grupės vadovei, negalint dalyvauti, 
naująja vadove Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjungos valdyba 
pakvietė tinklinio rinktinės narę 
Snaigę Motiejūnaitę-Gustafson. Iš
vykos fondas gavo $500 čekį iš "Am- 
pol” naftos bendrovės vadovo P. 
Evanso, šią paramą, atrodo, parūpi
no bendrovės vadovybėje dirbantis 
T. Harris, kuris yra vedęs lietuvai
tę Ireną Jarmalavičiūtę. Los Ange
les mieste Australijos lietuvių gru
pė viešės trejetą dienų. Rungtynė
mis bei kitais sportininkų reikalais 
rūpinasi vietinio “Bangos" klubo 
pirm. inž. A. šėkas. Numatytas ir 
susipažinimas su garsiuoju Disney- 
landų. Kelionė Torontan bus tęsia
ma birželio 26 d. rytą “Air Canada" 
lėktuvu (Flight 815), kuris Maltone 
nusileis 4.15 v. p. p.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO valdyba ir “Talkos” kooperaty
vas Melburno Lietuvių Namuose ba
landžio 21 d. specialiomis vaišėmis 
pagerbė savo veikėją Igną Alekną, 
šventusį 70-tąjį gimtadienį. Sukak
tuvininkas yra visuomenės veikėjas, 
spaudos bendradarbis. Gausiose 
sveikintojų gretose buvo ALB Mel
burno apylinkės pirm. A. Pocius, 
klebonas kun. P. Vaseris, Australi
jos Lietuvių Katalikų Federacijos 
pirm. V. Laukaitis, “Tėviškės Aidų” 
red. kun. P. Dauknys. Po poros die
nų L Alekną ištiko širdies priepuo
lis, dėl kurio teko atsidurti ligoninė
je, bet jo sveikata gerėja.

Britanija
TRISDEŠIMTASIS D. BRITANI

JOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS suva
žiavimas Londone priėmė devynių 
punktų rezoliucijas. Jose sveikina
mas Floridoj padarytas VLIKo sei
mo nutarimas sudaryti specialią ko
misiją nepriklausomybinei Lietuvos 
programai paruošti, dėkojama “LK 
B Kronikos" bei kitų pogrindinių 
laikraštėlių leidėjams sovietų oku
puotoje Lietuvoje ir Britanijos vy
riausybei už paramą sovietų paverg
toms tautoms jų kovoje dėl pagrin
dinių žmogaus teisių įgyvendinimo 
pagal Helsinkio konferencijos susi
tarimus. Suvažiavimo dalyviai taipgi 
reiškia padėką Kestono kolegijai, 
pasisakančiai už religijos laisvę ko
munistų valdomuose kraštuose, ypač 
M. Bourdeaux, parašiusiam knygą 
apie Lietuvą “Land of Crosses”. 
DBL Sąjungos atstovai įgaliojami 
pasveikinti Toronte įvyksiantį PLB 
seimą, raginti visus laisvojo pasau
lio lietuvius bei jų organizacijas 
siekti gerų tarpusavio santykių ir 
tuo būdu palengvinti mūsų tautos 
laisvės kovą. Visos Britanijos lietu
vių organizacijos raginamos Vasario 
16 minėjimus jungti su karaliaus 
Mindaugo įsteigta Lietuvos valsty
be, pabrėžiant dabartinį jos tęstinu
mą. Britanijos lietuvių jaunimas 
skatinamas tinkamai pasiruošti se
kančiais metais Britanijoje ir V, 
Vokietijoje įvyksiančiam IV pasau
liniam lietuvių jaunimo kongresui. 
D. BL Sąjungos skyriams siūloma 
organizuoti lietuvių jaunimo bran
duolius ir kooptuoti į savo valdybas 
bent po du asmenis jaunimo reika
lams.
Vokietija

TARPTAUTINES A M N ESTIJOS 
GRUPE Ansbache-Rothenburge rū
pinasi 1973 m. Lietuvoje suimtu re
liginių raštų platintoju Petru Plum- 
pa-Pliuira. Jis buvo nuteistas kalėti 
aštuonerius metus griežto režimo la
geryje ir bausmę atlieka prie Per
mės. Minėtoji grupė jo reikalu 
kreipėsi į kompartijos vadą L. Brež
nevą, siuntė siuntinius suimtajam ir 
jo šeimai turimais adresais, tačiau 
per trejus metus iš jų negavo nė 
vieno laiško. Ateidavo tik valdiniai 
pranešimai, kad laiškai bei siunti
niai priimti. Dėl šios priežasties vo
kiečių grupė prašo lietuvius padėti 
užmegzti ryšį su P. Plumpos šeima, 
kuri gyvena Kaune arba jo apylin
kėse. Pagalbon kviečiami asmenys, 
turintieji ryšius su kauniečiais Lie
tuvoje. Galintieji padėti prašomi ra
šyti: Amnesty International Gruppe 
1114, Peter Schaumann, Galgengasse 
3, 8803 Rothenburg o. d. T., W. Ger
many.



Augštesniųjų Lituanistinių Kursų Toronte šių metų XIII klasės laida su mokytojais. Iš kairės sėdi: T. Ehlers, 
R. Lukavičiūtė, A. Krivinskaitė, R. Rudaitytė, G. Mažeikaitė; stovi: mokyt. A. Sutkaitis, D. Petkevičiūtė, Ant. 
Rašymas, E. Lukošius, mokytojas ir kursų vedėjas A. Rinkūnas, J. Lukošiūtė, Alg. Rašymas, E. Putrimas, mokyt. 
G. Paulionienė. Nuotraukoje trūksta G. Cepaitytės, L. Kaknevičiaus, A. Morkūno ir A. Stundžios

Redaguoja — RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ

Pradedant pokalbi apie jaunimą
Spaudoje užtinkame dvi pa

grindines abejones:
1. Kaip Kanados Lietuvių 

Bendruomenės krašto valdyba 
galėjo imtis rizikos rengti Pa
saulio Lietuvių Dienas Toronte?

2. Kodėl tuo pačiu metu ren
giamas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas, dainų šventė, 
mokytojų savaitė, sporto žaidy
nės, jaunimo sąjungos atstovų 
susirinkimas, neskaitant kitų 
renginių?

Pirmasis teigimas primena 
prieškongresinj pasiruoši- 
m ą, kai po kraujo ir ašarų bu
vo nutarta rengti III Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą P. 
Amerikoje. Ir JAV, ir Argenti
na, Brazilija bei Urugvajus ne
pasitikėjo turimomis jėgomis 
bei organizaciniu gabumu. Iki 
paskutinės dienos visi abejojo 
III PLJK pasisekimu ir nauda, 
šiandien beveik visuose P. 
Amerikos kraštuose veikia jau
nimo sąjungos, nauji veidai pa
sirodė mūsų veiklos scenoje, 
lietuvių išeivijos arenoje atsi
rado ilgai mūsų tarpe miego
jęs milžinas — P. Amerikos 
lietuviai. Tai įvyko didele dali
mi III PLJK kongreso dėka.

Ketverių metų laikotarpyje 
abejonės nesumažėjo. Esą To
rontas ne Čikaga, organizaci
niai rūpesčiai nesumenkėję . .. 
Tuo noriu pasakyti, kad iš tik
rųjų mūsų Bendruomenės val
dyba pasiėmė didelę atsakomy
bę. Bet kai pagalvoji, kad mes 
kasdien rizikuojame vidurinėje 
ir jaunojoje kartose prarasti 
svarbias lietuvių gyvenimo ver
tybes, Pasaulio Lietuvių Dienų 
organizavimas neatrodo toks 
baisus ir rizikingas.

Su antru teigimu turiu savo
tiškai sutikti. Iš tikrųjų, ar mo
kytojų savaitė gali būti tokia 
darbinga kaip anksčiau, žinant, 
kad ji Įvyks “Royal York” vieš
butyje tuo metu, kai vyks kiti 
įdomūs renginiai? Ar PLB sei
mas įstengs iki galo sudominti 
savo atstovus, kai tuo pačiu 
metu' vyks kiti renginiai? Jau 
dabar linkiu visiems kraštams 
surasti ypatingus “super lietu
vius” atstovus, kurie galėtų vis
pusiškai įsijungti ir visur ak
tyviai dalyvauti. Taigi, supras
kime, kad tiek mokytojų savai
tė, tiek PLB seimas ir visi ki
ti renginiai bus skirtingi nuo 
tų, kuriuos esame pažinę praei
tyje. Žinokime, kad į Torontą 
atvažiuos lietuviai iš P. Ameri
kos, Australijos, Europos, iš to
limesnių JAV ir Kanados mies
tų, kuriems bus svarbu daly
vauti visur, kad iš Pasaulio Lie
tuvių Dienų pasisemtų kuo dau
giau. Tad planuokime savo skir
tingas programas su pozityviu 
žvilgsniu į ateitį.

Su tokiu žvilgsniu norėčiau 
prieiti prie šio straipsnio ant
ro punkto, būtent, kaip “Jau
nimo žiburiai” stengsis apibū
dinti šį svarbų lietuvių išeivijos 
įvykį gegužės ir birželio mėne
sių puslapiuose.

“Pasaulio Lietuvis” (1978 m. 
39 nr.) savo vedamajame rašo:

“šiame seime svaresnis bus ir jau
nimo žodis, nes jame lygiateisiais 
nariais dalyvaus dvylikos kraštų 
jaunimo sąjungų atstovai. Šitoks vy
resniųjų ir jaunųjų lygus dialogas 
bendrame forume seimą tikrai pagy
vins ir jaunimo klausimais padės 
surasti gyvenimiškesnius sprendi
mus • •

Neišvengiamai kyla labai svar

būs klausimai, į kuriuos netu
riu konkretaus atsakymo, bet 
kuriuos turime svarstyti, galvo
dami apie lietuvybės ateitį tiek 
išeivijoje, tiek Lietuvoje. Pa
žvelkime į dabartinę lietuvių 
išeivijos veiklą, ypač kreipda
mi dėmesį į Lietuvių Bendruo
menę ir Lietuvių Jaunimo Są
jungą.

Lietuvių Bendruomenė šian
dien yra skaldoma. Daugybė 
ideologinių skirtumų,, svarbių 
veikėjų asmeniniai siekimai ar 
dar kokios nesibaigiančios lita
nijos trukdo LB siekti savo 
tikslų bei burti visus lietuvius 
vienon lietuviškon veiklon. Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga, vienų 
vadinama Lietuvių Bendruome
nės augintine, kitų — jos tęsi
niu ar ateitimi, pamažu vystosi 
ir auga, užimdama svarbią vie
tą lietuvių jaunimo gyvenime ir 
veikloje. Taip pat neišvengia
mai turime priimti realybę to
kią, kokia ji yra, būtent, kad 
vyresniųjų bęndruomenininkų 
gretos retėja ir skubiais žings
niais prie jaunųjų kartos artė
ja mūsų veiklos atsakomybė. 
Šiai kartai betgi trūksta patir
ties ir gyvenimo mokyklos laips
nių bei pažymėjimų!

Šiame seime bus labai svar
bu padėti į šalį visa tai, kas 
skaldo dabartinę mūsų lietuvių

Abejoju, ar dialogas galimas
Pradėsiu nuo minčių, arba, 

geriau pasakius, nuo norų, iš
reikštų “Pasaulio Lietuvyje”, 
kur teigiama, kad ateinančiame 
PLB seime jaunimo žodis bus 
svaresnis, nes jaunimas seime 
dalyvaus lygiateisiais nariais ir 
t.t. Kalbant seimo klausimais ir 
jais ribojant savo mintis, tenka 
pripažinti, kad tai mintys, ku
riomis Bendruomenė jau nuo 
seno gyvena. Jos rodo LB po
linkį į jaunimą. Tačiau nuo šių 
viltingų minčių, norų ir polin
kio realioji išeivijos gyvenimo 
eiga nepakitęs. Vargu ar pasi
keis ir seimo eiga. Manau, kad 
tai ir liks viltingais Bendruo
menės norais įtraukti jaunimą 
į savo ir bendruosius lietuvių 
išeivijos sūkurius. Nematau, 
kaip lygiateisis dalyvavimas 
seime sukels jaunime dvasinį 
pakilimą ir persiorientavimą į 
senimo apibrėžtą lietuviškumą. 
Tiesa, pagrindą Bendruomenės 
viltims duoda Jaunimo Sąjun
gų įvedimas į kraštų LB atstovų 
sąrašus ir įgalinimas jiems at
vykti į seimą ir dalyvauti jo 
darbuose su teise daryti siūly
mus, prisidėti prie seimo nuta
rimų balsuojant ir t.t. Bendruo
menės požiūriu jaunimui čia 
duodama neeilinė proga savon 
interesų pusėn pasukti ir pačią 
Bendruomenės veiklą, tad, lo
giškai galvojant, turėtų sukelti 
ir neeilinį jaunimo susidomėji
mą. Žinoma, tokiu atveju turė
tų įvykti ir senimo — jaunimo 
dialogas bendrame forume.

Deja, abejoju, ar abipusiškas 
dialogas seime galės įvykti, ir 
tai dėl kelių priežasčių. Abejo
nėms pagrindą duoda visų pir
ma pati Jaunimo Sąjunga, kuri 
po daugelio metų Bendruome
nės pastangų, lyg šaukštu pe
nimas vaikutis, nerodo tolimes
nio augimo ir stiprėjimo žymių. 
Antai, Jaunimo Sąjungos, apie 
kurių veiklą girdime, veikia tik 
Argentinoje ir Kolumbijoje, šis 

visuomenę, ir stengsis deramai 
išdiskutuoti mūsų veiklą išeivi
joje. Nepamirškime, kad mes 
šiandien negalime ribotis lietu
vybės išlaikymu svetimuose 
kraštuose, bet turime kurti iš
eivijos identitetą, stiprinti nau
ją jo lietuvišką dvasią, ugdyti 
susipratusių ir sąmoningų bend- 
ruomenininkų eiles.
' “Jaunimo Žiburių” redakcija 
skiria gegužės ir birželio mėne
siu puslapius aktualiems ir gy
vybiniams klausimams, kurie 
turėtų iškilti PLB seime, kad 
galėtume pasidalinti mintimis 
apie seimo svarbą Bendruome
nei ir jaunimo sąjungai, šiame 
puslapyje spausdinami aktyvių 
bęndruomenininkų pasisakymai, 
kurie nuo pat jaunimo sąjungos 
įsikūrimo seka kiekvieną jos 
žingsnį. Birželio mėnesio pusla
pyje turėtų pasirodyti jaunimo 
nuomonės bei mintys.

Man atrodo, kad jau prieš 
seimą yra svarbu pradėti tą 
“lygų dialogą”, kad šis svarbus 
lietuvių išeivijos įvykis pasiek
tų savo tikslus.

Rasa Lukoševičiūtė
P.S. Laiškus ar pasisakymus 

prašau siųsti iki š.m. birželio 10 
d. mano adresu: Rasa Lukoševi
čiūtė, 479 Rue Bourbonnais, 
LaSalle, Quebec H8R 2Z2, Ca
nada.

tas girdisi ąpie Kanados bei V. 
Vokietijos sąjungas. JAV L. 
Jaunimo Sąjunga, kuri savo po
tencialiu narių skaičiumi ir 
veiklos galimybėmis turėtų pir
mauti, nerodo didesnių gyvybės 
ženklų ir neatrodo, kad padėtis 
turėtų tendencijų keistis į ge
resnę pusę. Negana to, kaiku- 
riuose kraštuose, k.a. Urugva
juje, Anglijoje ir kitur, Sąjun
gų iš viso nėra, šitokioje padė
tyje tad ir nėra pagrindo daug 
ko tikėtis iš Sąjungos pusės. 
Dialogo galimybės, bent šiame 
seime, manau, liks neišnaudo
tos dėl Sąjungos nepasiruošimo 
jaunimui pasauliniu mastu at
stovauti.

Be minėtų problemų, tenka 
abejoti ir seimo reikšmės sam
prata jaunimo tarpe. Ne pa
slaptis, kad išeivijoje, ypač ang
losaksų kultūros kraštuose, lie
tuviškasis jaunimas kreipia 
menka dėmesį į ankstesniųjų 
ateivių sukurtas organizacijas, į 
jas nesijungia, tad tenka dary
ti išvadą, kad ir tų organizacijų 
veiklos netęs. Tiesa, Bendruo
menė yra viena iš patraukles
nių jaunimui, dabartiniu metu 
prieauglio dar turi, tačiau kaip 
ilgai ji išsilaikys tokia, kokią 
ją matome šiandieną, sunku pa
sakyti. Manau, kad seime ma
tysime jaunimą labiau susirū
pinusį dabarties reikalais, k.a. 
IV PLJK, negu ilgalaike Bend
ruomenės ar lietuviškosios išei
vijos ateitimi.

Pagaliau norėčiau nurodyti ir 
dar vieną kliūtį, kuri apsunkins 
senimo ir jaunimo dialogą sei
me. Noriu perspėti, kad nuro
dydamas lietuvių kalbos nemo
kėjimą, ir tai ne vien iš jauni
mo pusės, nebandau juokauti, 
nes padėtis yra žymiai rimtes
nė, negu drįstame prisipažinti. 
Čia galime ir pajuokauti teigda
mi, kad jau ir vien senimas savo 
tarpe lietuviškai nesusikalba. 
Jei paimsime visas dvigubas or-

Politinės 
veiklos 

konferencija
Pirmoje PLJS ir VLIKo poli

tinėje konferencijoje dalyvau
jančio jaunimo buvo išreikštas 
pageidavimas surengti daugiau 
tokių politinių konferencijų ir 
užtikrinti, kad į jas būtų kvie
čiami visi jaunieji pirmosios 
konferencijos dalyviai. Ren
giant antrąją politinę Jaunimo 
Sąjungos konferenciją į tai at
sižvelgta ir numatyta kviesti vi
sus jaunuolius/les,' kurie daly
vavo pirmoje konferencijoje. 
Tų arti 40 asmenų kvietimu rū
pinasi PLJS vicepirm. Viktoras 
Nakas. Šalia tų 40 asmenų, dar 
paliekama teisė Kanados ir 
JAV LJS valdyboms kviesti po 
10 asmenų savo nuožiūra. Ku
rie domisi politine veikla ir no
ri būti pakviesti konferencijoje 
dalyvauti, raginami susisiekti 
su savo krašto LJS valdybomis: 
Kanados LJS pirmininku Pau
lium Kuru ir JAV pirmininke 
Birute Zdanyte.

Praėjusių Kalėdų atostogų 
metu įvyko PLJS politinės ko
misijos posėdžiai. Dalyvavo 
PLJS politinės veiklos koordi
natoriaus Viktoro Nako vado
vaujamos komisijos nariai — 
Mykolas Drunga iš Bostono, As
ta Banionytė-Conor iš Ann Ar
bor, Michigan, ir PLJS pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė. Posė
džiuose buvo paruoštas progra
mos projektas, numatyta data 
ir vieta antrajai politinės jau
nimo veiklos konferencijai. 
Gauti PLJS patarėjų pasiūly
mai ir konferencijos projektas 
pateiktas Kanados ir JAV LJS 
valdyboms. Su abiem sąjun
gom sutarta antrąją konferen
ciją rengti 1978 m. birželio 17- 
18 d.d. Jaunimo Centre, Čika
goje.

Programoje numatyta nagri
nėti veiklos būdus iš pagrindų. 
Paskaitų numatyta nedaug. 
Daugiau dėmesio kreipiama į 
pratybas. Tema, galima sakyti, 
yra tokia: Kaip veikti politinė
je srityje? Kaip prieiti prie įta
kingų krašto politikų? Kaip 
prieiti prie vietinės spaudos, 
komunikacijos įstaigų? Kaip or
ganizuoti laiškų rašymą, tele
gramų siuntimą, t.t.?

Registracijos mokestis — 
$15 asmeniui (įskaitant dvejus 
pietus, vakarienę su “Antrojo 
Kaimo” specialiai tai progai 
pritaikyta programa, kavą per
traukoms ir salių nuomą). Nak
vynės norintiems bus parūpin
tos šeimose Marquette Parko 
rajone, netoli Jaunimo Centro. 
Visa technine ruoša rūpinasi 
Čikagos LJS vienetas. Infor
macijai: Viktoras Nakas (703) 
841-9254, Paulius Kuras (519) 
969-6131. PLJS

DALIA MILERYTĖ Toronto univer
sitete baigusi farmacijos fakultetą 
bakalaurės laipsniu (B. Sc. Phm.). 
Taip pat ji yra baigusi Hamiltono 
Vysk. M. Valančiaus lituanistinę mo
kyklą, dalyvavusi moksleivių ateiti
ninkų veikloje ir daug metų daina
vusi mergaičių chore “Aidas”

• Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, di
dingos šokių šventės ir nebebus kam 
žodžio tarti dėl Lietuvos laisvės.

M. KRUPAVIČIUS

ganizacijas, o jų yra ne viena 
ir ne dvi, matysime, kad nesu
gebėjimas išsireikšti, vartoti 
atitinkamus žodžius ir juos tei
singai suprasti nėra jau toks 
paprastas dalykas. Visa išeivija 
rūpinasi tuo pačiu — Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu, ta
čiau, pasiskaičius lietuviškąją 
išeivijos spaudą, paaiškėja, kad 
dalį šių pastangų rodo komu
nistai ... arba bent bendradar- 
biautojai ir panašaus plauko 
niekadėjai. Jei žodis “tūlas” 
vieniems reiškia “dažną”, o ki
tiems “vieną”, jei nepastebimas

Toronto ateitininkų jaunimas dalyvauja metinės šventės pamaldose Nuotr. Dirmanto

Į dialogą įsijungiant
PLB penktajame seime To

ronte oficialiai jau dalyvaus ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovai. Tad teisingai 
“Pasaulio Lietuvio” kovo mėn. 
numery pastebima, kad “seime 
svaresnis bus ir jaunimo žodis”. 
O tokio žodžio reikia: “šitoks 
vyresniųjų ir jaunesniųjų lygus 
dialogas bendrame forume sei
mą tikrai pagyvins ir jaunimo 
klausimais padės rasti gyveni
miškesnius sprendimus” (p. 
1077). Rasos Lukoševičiūtės, 
“Jaunimo Žiburių” naujosios 
redaktorės, balandžio 26 laišku 
kviečiamas įsijungti į išanksti
nį vyresniųjų bei jaunesniųjų 
dialogą, mielai tai darau.

Ar turime vyresnieji ir jau
nesnieji skirtybių? Nėra jokios 
abejonės: turime. Juk esame ne 
tos pačios kartos žmonės. Ant
ra, augome, mokslinomės ir 
brendome skirtingomis aplinky
bėmis. Vyresniesiems būdinga 
daugiau viena lietuviška kultū
ra su savo papročiais ir tradici
jomis, jaunesnieji susiduria su 
dviem kultūrom, ir gyvenamo
jo krašto kultūra jiems daros 
artimesnė, nes geriau pažįsta
ma. Trečia, jei visus keičia gy
venamasis laikas, tai šio laiko 
įtaka nepalyginti yra stipresnė 

'jaunimo dvasiai ir polinkiams. 
Dėlto esama jau nemaža jau
nimo, kuriam svetimas betkoks 
idealizmas, o labai artimas die
nos malonumas “good time”.

O visdėlto turime ir visus 
draugėn jungiančių idealų bei 
siekimų. Jaučiamės esą tos pa
čios tautos vaikai —Jos dukte
rys ir sūnūs. Vienu ar kitu būdu 
dalyvaujame bei reiškiamės lie
tuviškame gyvenime — priklau
some organizacijai, dainuojame 
chore ar šokame tautinių šokių 
grupėj, lietuvišku titulu spor
tuojame ir t.t. Visi suvokiame 
tautines bei valstybines savo 
tautos aspiracijas — kad rei
kia Lietuvai laisvės bei nepri
klausomybės, kad svarbu išlai
kyti tautinį savo identitetą. Tai 
nuveda mus ir į tautinę mūsų 
bendruomenę, žinoma, svetur 
taip pat neišvengiami ir nutru- 
pėjimai, bet šitai laikome ne
laime ir kiek pajėgdami su ja 
kovojame. Svetur jaučiamės esą 
atskiras tautinis organizuotas 
vienetas, pasireiškiantis paly
ginti gyva savo veikla.

Sugretinę savo skirtybes ir 
bendrybes, galime eiti ir prie 
kaikurių išvadų. Mus jungti tu
ri bendrieji tautiniai mūsų tiks
lai. Pagrindinė jungtis svetur 
turi būti tautinė mūsų bendruo
menė, kurios organizacinis sie
kimas išreikštas šiuo Lietuvių 
Chartos įpareigojimu: “Pasau
lyje pasklidę lietuviai sudaro 
vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomen ę”. Reikia tik 
džiaugtis, kad šitai gerai taip 
pat suvokia Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, savo statute 
įsirašiusi tokius paragrafus: 
“PLJS vykdo Lietuvių Chartą” 
(Nr. 4) ir “PLJS veikia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės ri
bose, glaudžiai su ja bendrau
dama ir bendradarbiaudama’ 
(Nr. 5).

Tačiau bėda ta, kad Sąjunga, 
įsisteigusi 1972 m., lig šiol tvir
tai neatsistoja ant kojų. Ji turi 

skirtumas tarp “pateikimo” ir 
“patiekimo”, tad nėra ko ste
bėtis ir dėl dabar labai madin
go visokiausio susiskaldymo ir 
nesantaikos. O kur dar kitokios 
kalbos plonybės, kurių nesuvo
kiant, jaunimo-senimo dialogas 
gali būti ne suartėjimo, bet nu
tolimo įrankis.

Baigdamas nebandysiu pa
mokslauti ir duoti patarimų. 
Manau, kad jaunimo ir senimo 
dialogui įvykti yra reikalingas 
visapusiškas reikalų supratimas 
iš abiejų pusių, o čia jau kita 
tema. Romas Kasparas 

gerų vadų, bet neturi narių, 
ypačiai JAV-se ir Kanadoj, kur 
stipriai veikia ideologinės atei
tininkų bei skautų organizaci
jos. O be organizacinio užnuga
rio nė vadų pastangos negali bū
ti efektyvios. Taigi iš esmės 
peržiūrėtina PLJS organizacinė 
santvarka. Ar nereikėtų jos 
grįsti dviem pagrindais: ten, 
kur veikia jaunimo organizaci
jos, jų federacijos pagrindu, 
ten, kur jaunimo organizacijų 
nėra, individualaus priklausymo 
pagrindu?

Antra, PLJS turi susirasti 
pastovaus darbo. Vien jaunimo 
kongresų ar atsitiktinių de
monstracijų rengimo nepakan
ka. Reikia taip pat einamosios 
dienos darbų bei pastangų. La
bai gerą pavyzdį yra parodęs 
Ročesterio lietuvių jaunimas: 
jis, susispietęs scenos mėgėjų 
būrelin, jau pastato kelintą lie
tuvišką veikalą, tuo puoselėda
mas savo tėvų kalbą, prasmin
gai jungdamasis į tautinės kul
tūros darbą, sėkmingai turtin
damas savo kolonijos gyveni
mą. Ar negalėtų panašiai kokio 
visiems naudingo lietuviško 
darbo rasti ir kitų kolonijų

“Lygus” jaunimo žodis seime
Visuomeniniuose mūsų posė

džiuose neretai pasitarimų pra
džioje susirinkę pareiškia — 
“einame išklausyti jaunimo 
minčių”, ir tą sakinį vėl atsime
name posėdžio pabaigoje, kai 
kampe sėdintysis ar sėdinčioj! 
dar neturėjo progos tarp ilgų 
pasisakymų žodelio įkišti. Pa
gal PLB seimo planus, jame tu
rėtų būti išgirstas “lygus dialo
gas” su jaunimo atstovais, ku
rių dalyvaus dvylika.

Viena priežastis, kodėl šis 
dialogas teisiškai lygus, yra ta, 
kad PLB seimo atstovai visi 
turi lygų balsą, o jaunesnio am
žiaus seimo dalyviai bus buvę 
savo kraštų parinkti atstovauti 
tam kraštui PLB seime (pirmo
je vietoje) ir to krašto jaunimo 
nuomonei ar mintims (antroje 
vietoje). Jie dalyvauja seime 
kaip betkuris savo krašto na
rys. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga turi savo “seimą” — 
atstovų suvažiavimą jaunimo 
kongresų metu. PLB seimas 
yra atskiras dalykas.

Paskutinysis PLB seimas pa
rėmė PLJS statuto mintį, kad 
kiekvienoje Lietuvių Bendruo
menės valdyboje nariu dalyvau
tų to paties lygio LJS valdybos 
atstovas. Čia buvo abiejų jung
čių noras išreikšti PLJS statuto 
pagrindinę kryptį, kad LJS vei
kia “PLB ribose”, tai yra, pagal 
Lietuvių Chartos dvasią. Jau
nesni seimo atstovai (galima įsi
vaizduoti ir 30 ar 35 metų ne
turintį krašto atstovą, kuris ne
būtų tuo metu LJS valdyboje ar 
tokios valdybos “atstovas”) ga
lės įsijungti savo patirtimi jau
nimo veikloje į bendrąsias išei
vijos svarstybas. Jeigu šie 12 
ar daugiau atstovų sudarytų 
tam tikrą idėjinį ar balsavimo 
“bloką”, tai bus jų asmeninių ir 
krašto atstovų pastangų vaisius, 
o ne oficiali PLJS laikysena 
(kuriai tiksliau atstovauja PLB 
valdybos narė — PLJS pirmi
ninkė). Gal ir ši aplinkybė ves
tų į lygesnį dialogą, nes 90-tyje 
balsų tuzinas yra jau reikšmin
gas skaičius.

Jauno amžiaus atstovai tokia
me seime nėra naujiena — jų 
buvo kiekviename PLB seime. 
(Kiti sako, kad Vasario 16 akto 
signatarų amžiaus vidurkis bu
vo apie 30 metų, jauniausiasis 
dar neturėjęs nė 20 m. Jeigu 
būtų buvę vyresni, gal nebūtų 
turėję drąsos nepriklausomy
bės paskelbihio pasirašyti). Tik 
šį kartą šešerių metų patirtis 
Jaunimo Sąjungos veikloje tei- 

jaunimas? Jei nieko daugiau, 
tai bent pasikviesti Ročesterio 
jaunimą su jo vaidinimais. Tei
singai mūsų patarlė pastebi, 
kad kalbus kalbą, darbus dar
bą randa. Prisipažinkim, esame 
jau prikalbėję nemaža. Tai ro
do kad ir visi trys jaunimo kon
gresai. Dabar jau visi ilgimės 
ir jaunimo darbų. Tokių, kurie 
gaivintų ir keltų tautinę mūsų 
bendruomenę svetur, kurie mus 
sietų su tauta tėvynėj, kurie 
tiestų kelią į Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Norėčiau, kad apie tai PLB 
seime būtų kalbama ir bent kas 
nors konkrečiai sutariama. O 
šia proga nuoširdžiai džiau
giuos red. Rasos Lukoševičiū
tės naudinga iniciatyva dialogą 
pradėti dar prieš seimą: toks 
dialogas bus geras įvadas į pa
ties seimo darbus. Gerai žinau, 
kad kiekviena iniciatyva ir 
kiekviena pastanga reikalauja, 
kaip pagrįstai pastebi ir red. 
Lukoševičiūtė, daug darbo bei 
laiko. Tačiau be darbo ir laiko 
aukos neturėtume nė vieno ne 
tik gero, bet ir geresnio dalyko. 
Tad geriausios sėkmės!

Stasys Barzdukas

kia jauniems PLB seimo atsto
vams stiprų užnugarį.

Vienas šių atstovų rūpesčių 
kaip tik gali būti lygus dialo
gas dabarytje ir ateityje tarp 
PLB ir PLJS. PLB lopšyje gi
musi ir sparčiai išaugusi, PLJ 
Sąjunga gąsdina suaugusiųjų 
bendruomenę panašiai, kaip ge
rokai paūgėjęs jaunuolis savo 
tėvus (šį psichologinį žaismą 
aiškiai matome įvairaus lygio 
LB posėdžiuose), kurie bijo, 
kad jų vaikas nebus toks tau
rus, sąmoningas žmogus ir lie
tuvis, kaip jie (o žmonija tokio
mis sąlygomis gyvuoja gal net 
du milijonus metų). Be glau
daus idėjinio ryšio tarp PLB ir 
PLJS, esminis Jaunimo Sąjun
gos statuto ir minties bruožas 
yra savarankiškas jaunimo veik
los vystymasis, kuris ilgainiui 
duotų prieauglio ir vadovų 
bendrai lietuviškai veiklai, 
ypač Lietuvių Bendruomenei. 
Jeigu įvairaus lygio LB “augin
tų” amžinus vaikus, tokie ir įsi
jungtų į LB suaugusiųjų veiklą 
(greičiausiai visai atkristų). 
Abiejų pusių subrendimą liudi
ja bendros pastangos rengti 
jaunimo kongresus (pradedant 
trečiuoju, kai PLJS jau buvo 
įsteigta). Be to, finansiniais ir 
kitais klausimais pasidalinama 
informacija ir svarstybomis.

Įdomu, kad vienintelis PLB 
valdybos narys, kuris pereis ir 
į naujai išrinksimą valdybą, yra 
kaip tik PLJS atstovė (jeigu, 
aišku, dabartinė PLB valdyba 
nesiektų antrosios kadencijos), 
kuri bus asmeninio ir beveik 
trejų metų valdybos patirties 
tęstinumo laidas.

Matyt, to lygaus dialogo siek
dama, PLB valdyba seimo pro
ga pasikvietė dar kitą jaunimo 
atstovą — Š. Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos narį, kurio dalyvavi
mui PLB valdyboje turbūt yra 
ypatingos priežastys, nes nor
maliai jaunimui galėtų atsto
vauti (arba jo patirtį ir nuomo
nę išreikšti) patys valdybų na
riai ar atstovai tos pačios Bend
ruomenės, kuriai ir sportinin
kai (ir ateitininkai, ir skautai, ir 
tautinių šokių grupės, ir dainų 
šventės choristai) priklauso, ir 
Jaunimo Sąjungos, kuri, pagal 
pačios PLB mintį, atstovautų 
ir, svarbiausia, jungtų visą iš
eivijos jaunimą.

A. Saulaitis, SJ

Lietuvių šeimos kalba yra lietu
vių kalba



Toronto skautų akademikų grupė iškylauja dailininkų A. A. Ta

Jaunimo Sqjungos lėšos
Retai tepagalvojama, kaip 

veikia įvairios mūsų išeivijos 
lietuvių oragnizacijos, ypač jau
nimo organizacijos, kurios dir
ba gana savarankiškai ir netu
ri tiesioginio iš vyresniųjų — 
tėvų susidedančio finansų tei
kėjų kadro. Tokioje pozicijoje 
yra ir Pasaulio Lietuvių, Ka
nados ir JAV L. Jaunimo Są
jungos. Savo veiklai jos sutel
kia savomis jėgomis lėšų, tikisi 
visuomenės paramos aukomis. 
Pagrindines aukas gauna iš Lie
tuvių Bendruomenės. Siame 
straipsnyje norėtume apsiribo
ti Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir jos veiklos finansa
vimu. Tai darome, jausdami pa
reigą informuoti visuomenę, 
kuri ją remia.

Romas Puteris, PLJS iždinin
kas, kas metai paruošia pilną 
pajamų ir išlaidų sąmatą. Čia 
norėčiau supažindinti lietuvių 
visuomenę, kurios pinigais visi 
mes veikiame, su PLJS sąmata, 
tikėdamasi, kad visuomenė su
pras, kad su jos pinigais elgia
masi sąžiningai.

Praėjusių metų sąmata apima 
laikotarpį nuo 1976 m. gegužės 
iki 1977 m. gegužės mėn. pra
džios. Iš viso pajamų PLJS val
dyba turėjo $13,646.77, išlaidų 
$9,855.10. Gale to laikotarpio 
PLJS ižde sekančiu metų veik
lai liko $3,791.67.

Pernai didžiausios paramos 
susilaukta iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos, kuri 
PLJS veiklai paskyrė $6,000. 
Tai sudarė 44% viso PLJS biu
džeto. Likusius 56% savo veik
lai PLJS valdyba sutelkė savo 
pastangomis.

Didžiausią pajamų dalį suda
rė aukos. Panagrinėję iš kur 
gautos aukos, pastebėsime, kad 
jaunimą daugiausia rėmė PLB 
valdyba, Kanados L. Jaunimo 
Sąjunga ir Kanados lietuvių 
bankeliai bei finansinės institu
cijos. Aukų nesusilaukta iš 
JAV.
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba 
Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjunga 
Kanados Lietuvių Fondas 
“Talka” (Hamiltonas) 
“Litas” (Montrealis) 
“Parama” (Torontas)

$6000

1200 
250 
300 
150 
100

$8000
Iš kitų PLJS valdybos rengi

nių lėšoms telkti daugiausia da
vė jos globoti, Kanados ir JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungų or
ganizuoti Adrianos Jocytės (iš 
Argentinos) ir Violetos Rakaus
kaitės (iš Vokietijos) koncertai, 
šokoladų pardavinėjimas davė 
tik 6% pelno.

Daugiausia išleista PLJS val
dybos kelionėms: iš Toronto į 
Čikagą dalyvauti PLB posė
džiuose 50% visų kelionių iš
laidų, 25% pasitarimams kon
greso reikalais Europoje ir 
25% atsikvietimas iš Europos 
posėdžiams ruošos komiteto 
pirmininko. Likutis panaudotas 
PLJS vicepirm. V. Nako kelio
nėms į PLJS posėdžius Toron
te, PLJS atstovės kelionei į 
KLB kasmetinį pabaltiečių va
karą Kanados parlamento rū
muose ir pan.

Daug lėšų reikia organizaci
nei koncertų ruošai, Vokietijo
je veikiančiam kongreso ruošos 
komitetui, telefonui, paštui ir 
fotokopijavimui.

Iš šio aprašymo aišku, kad 
PLJS valdybai pačiai tenka pa
reiga surinkti arti pusės savo 
veiklai lėšų. Tai pareikalauja 
labai daug laiko ir pastangų, 
kurios iš tikro turėtų būti nu
kreipiamos ne į lėšų -telkimą, 
bet vykdymą visokiausių darbų 
ryšium su jaunimo veikla vi
suose kraštuose. Daugiau nei 
pusė PLJS valdybos posėdžių 
laiko skiriama finansiniams rei
kalams, užuot nagrinėjus, kaip 
geriausiai padėti Anglijos jau
nimui įsteigti Jaunimo Sąjun

gą arba talkinti Pietų Ameri
kos Jaunimo Sąjungoms, suda
ryti veiklos programas, reng
ti konferencijas, pasitarimus, 
skelbti įvairius konkursus, ku
rie skatintų jaunimo kūrybą.

Peršasi išvada, kad Jaunimo 
Sąjungai reikalingas tvirtas fi
nansinis užnugaris. Ar never
tėtų pagalvoti apie jaunų aka
demikų, profesijonalų, dirban
čiųjų įjungimą į tokio finansi
nio užnugario sudarymą? Jau 
lyra pakankamai didelis skai
čius jaunimo, kuris pats nese
niai dalyvavo jaunimo kongre
suose, buvo jo pradininkais, 
įsteigė antrajame kongrese Jau
nimo Sąjungą. Norėtųsi, kad 
ypač tie, kurie nesireiškia vi
suomeninėje lietuviškoje veik
loje, susirūpintų pratęsimu 
jaunose dienose atlikto darbo. 
Norėtųsi, kad atsirastų iš jų 
tarpo bent keli, kurie pasisiū
lytų sudaryti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungai lėšų telkimo

dirbant 
tuo me- 
dabarti- 
pagrin-

Prieš kurį laiką šio puslapio re
daktorė kreipėsi Į mane, prašydama 
sugestijų apie tai, ką jaunimas turė
tų svarstyti PLB seime. Pradžioje 
buvau atsisakęs, žinodamas, kad jau
nimas nemėgsta vyresniųjų nuomo
nės, dažnai net padarydamas at
virkščiai, negu vyresnieji' pataria. 
Bet vėliau pakeičiau nuomonę — ra
šau atvirus žodžius, taip, kaip ma
nau, nepretenduodamas, kad tie žo
džiai būtų kieno nors išklausyti ar 
juoba priimti vykdymui.

Pagrindinis klausimas, kuris 
PLB seime turėtų ne tik jauni
mui, bet ir mums visiems rūpė
ti,-yra realus žvilgsnis į PL Jau
nimo Sąjungą. Ar šešerių praė
jusių metų laikotarpyje ji save 
pateisino? Su jaunimo susiorga- 
nizavimo problema esu gyvenęs 
jau per dešimtį metų. Pradžioje 
teko padėti organizuoti pirmąjį 
jaunimo kongresą, kuris pasi
baigė jaunimo sekcijos prie 
PLB valdybos sudarymu, o vė
liau, penkerius metus 
PLB valdyboje kaip tik 
tu, kai buvo svarstomi 
nės Jaunimo Sąjungos 
dai. Tada PLB valdyboje buvo 
dvi nuomonės. Dauguma valdy
bos narių manė, kad reikia or
ganizuoti tokią Jaunimo Sąjun
gą, kokia dabar yra, prilei- 
džiant, kad ji apjungs ypač jau
nimą, nepriklausantį jau veiku
sioms jaunimo organizacijoms. 
Mažumos, kuriai ir aš priklau
sau, nuomonė buvo, kad geriau 
būtų organizuoti ne atskirą Jau
nimo Sąjungą, o prie PLB val
dybos veikiančią jaunimo tary
bą, sudarytą iš praktiškai vei
kiančių jaunimo organizacijų 
atstovų — skautų, ateitininkų, 
studentų sąjungos, sportininkų, 
santariečių, studentų korpora
cijų ir netgi tautinių šokių an
samblių atstovų. Tokia taryba 
atstovautų visam jaunimui.

Praėjo, žinoma, daugumos 
nuomonė. Bet ar ji buvo tikrai 
gera? Kaip dabar matome, PLJ 
Sąjunga juk faktiškai laikosi 
ant buvusių ateitininkų ir skau
tų veikėjų pečių. Už organizaci
jų ribų stovinčio jaunimo be
veik nepajėgta pritraukti. Ne
pajėgta netgi suorganizuoti 
PLJS-gos skyrių, pvz. Kanadoje 
(išskyrus Montrealį) veikia tik 
PLJS Kanados krašto valdyba 
ir taryba, bet nėra skyriaus net 
tokioje didelėje kolonijoje kaip 
Torontas. Tai rodo, kad PLJ 
S-ga į platesnes mases neišėjo, 
kaip buvo tikėtasi. Ar nevertė
tų tad vėl grįžti prie jaunimo 
tarybos idėjos, paliekant Jauni
mo Sąjungą tik vienu iš kelių 
jos narių.

Jeigu jau būtų norima PLJ 
S-gą ir toliau laikyti tokią, ko
kia dabar yra, tai būsimame 
PLB seime reiktų rasti ir sta
tute įrašyti jos vietą tiek PL 
Bendruomenėje, tiek atskiruo- 

komisiją, kuri veiktų prie PLJS 
valdybos.

Tokios komisijos pavyzdžiu 
galėtų veikti komisijos ir prie 
įvairių kraštų Lietuvių Jauni
mo Sąjungų valdybų ir tuo bū
du joms palengvinti darbą.

1977-78 m. PLJS valdybos 
sąmata siekia $16,432. Iki šiol 
veiklai gauta iš PLB valdybos 
$4,000 ir iš Kanados finansinių 
institucijų $2,000. Tai toli nuo 
sumos, kuri reikalinga numaty
tiems PLJS valdybos darbams. 
Realiai kalbant, visuomenė iš 
Jaunimo Sąjungos susilauks to
kios veiklos, kuri bus Įmanoma 
pagal turimą lėšų kiekį. Tiki
mės, kad visuomenės neapvil- 
sime, bet taipogi tikimės, kad 
visuomenė iš mūsų nereikalaus 
atlikti daugiau, negu jinai yra 
pasiruošusi padėti. Nors ir 
daug idealizmo turėsime, be lė
šų daugelis planų ir liks tik 
planais. Gabija Juozapavičiūtė,

PLJS pirmininkė

Kq svarstysim seime?
se kraštuose. Dabar veikiančio
je PLB konstitucijoje Jaunimo 
Sąjunga nėra minima nė vienu 
žodžiu, tad ir tos Sąjungos ofi
cialių atstovų seime pagal kon
stituciją negali būti. Daugumas 
kraštų padarė teisingai, išrink
dami jaunimo atstovus į bendrą 
krašto atstovų sąrašą.

Ir vėl, argi būtų demokratiš
kai teisinga tik PLJ S-gą laiky
ti viso mūsų jaunimo atstove 
ir tik jai vienai duoti seime ypa
tingas teises? Ta pačia logika 
sportininkų atstovai jau įvedė 
savo narį į PLB valdybą ir tuo 
būdu padarė savo atstovą teisė
tu seimo nariu. O kur tad kitos 
mūsų jaunimo organizacijos? 
Kas atstovauja šimtams jauni
mo, šokančio tautinius šokius 
ansambliuose? Kur yra skautų 
ir ateitininkų atstovai?

Trečias klausimas būtų finan
sai. Trys jaunimo kongresai bu-

Ontario pakeitė savo šeimos įstatymus

Mes manome, 
kad jūs ir jūsų 

šeima turi
žinoti apie 

juos
Naujų įstatymų tikslas — stiprinti bei 
skatinti šeimos vaidmenį, sumoderninant 
pasenusius ir netinkamus nuostatus bei 
pritaikant juos moderniam šeimos 
gyvenimui. Tarp pakeistų dalykų minėtini 
šie:

• Santuokinė nuosavybė — bendras šeimos 
turtas, įskaitant šeimos namus.

• Savitarpinė parama — abiejų sutuoktinių 
pareiga remti vienas kitą ir savo vaikus.

• Šeiminės sutartys — kas jos yra ir 
kaip jos sudaromos.

• Neteisėtumo panaikinimas — lygios 
teisės visiem vaikam.

• Santuokos — sutikimo amžius ir 
civilinės apeigos

prezidiumo sudarymas. 4. 
prezidiumo narių sveikini- 

— 12.00 “Lituanistinės mo- 
mokytojo vaidmuo pasaulio

Mokytojų studijų savaite
XII JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų 

studijų savaitės programa
ANTRADIENIS, BIRŽELIO 27

9.00 — 10.00 v.r. Registracija Roy
al York Hotel, 100 Front St. West, 
Toronto, Ont. Canada.

10.00 — 11.00 1. Atidarymo žodis
— V. Stanevičienė, KLB švietimo 
komisijos pirmininkė. 2. Invokaci- 
ja — kun. Antanas Saulaitis, SJ. 3. 
Garbės 
Garbės 
mai.

11.00 
kyklos
lietuvių bendruomenėje" — Stasys 
Barzdukas.

Pietų pertrauka
2.00 — 5.00 v.p.p. Grupinė pa

skaita: "Išeivijos mokytojų, kultū
rininkų ir bendruomenininkų pa
ruošimas lietuvybės išlaikymui atei
tyje” — V. Bireta, A. Gečys, R. Lu- 
koševičiūtė, L. Tamošauskas. Vado
vauja Kęstutis Norkus. Diskusijose 
dalyvauja visi.

Vakarienės pertrauka
7.00 — 8.00 v.v. Paskaita su iliustra

cijomis: “Skaidrių ir filmų naudo
jimas lituanistinėse mokyklose” — 
V. Matulaitis.

8.00 — 9.30 v.v. Kun. Algimanto 
Kezio dviejų filmų rodymas.

TREČIADIENIS, BIRŽELIO 28
Dienos programos vadovas — An

tanas Masionis.
9.00 — 12.00 v.r. Grupinė paskai

ta: "Lietuviškai nekalbančių moky
mas lituanistinėje mokykloje" — T. 
Gečienė, A. Rinkūnas, kun. A. Sau
laitis, R. Oniūnienė. .Grupinės disku
sijos (keturios grupės su prelegen
tais).

Pietų pertrauka
— 5.00 v.p.p. Tęsinys “Lietu- 
nekalbančių mokymas litua-

(Programa,

2.00 
viškai 
nistinėje mokykloje”, 
laikas, metodai, priemonės ir moky
tojų pasiruošimas). Prelegentai pa
teikia grupinių diskusijų išvadas, 
motyvus ir rekomendacijas. Visų da
lyvių diskusijos. Prelegentų atsaky
mai.

Vakarienės pertrauka

vo surengti vyresniosios kartos 
pinigais, atseit, tėvai davė lėšų 
vaikam, ir davė daug, iš viso ne
toli pusės milijono. Ar tos iš
laidos save pateisino? Dabar 
būklė keičiasi. Vyriausioji kar
ta miršta ar sensta, išėjus pensi
jon nebegali taip lengvai pinigų 
dalinti. O vidurinioji karta, va
karykštis jaunimas, aukų at
žvilgiu gerokai santūrus. Tai 
mato jau ir kitais metais būsi
mo ketvirtojo jaunimo kongre
so rengėjai. Ar tam kongresui 
bus surinkta bent pusė tos su
mos (rodos, $140,000), kuri bu
vo surinkta trečiajam kongre
sui? Man atrodo, kad tai būtų 
tik nereali svajonė. Taigi, PLJ 
S-ga, jeigu ji mano ir toliau pa
silikti dabartiniuose rėmuose, 
turėtų atsistoti ant realios pa
gal galimybes finansinės sąma
tos ir tik pagal ją savo ateities 
darbus planuoti.

A. Rinkūnas 

7.00 — 8.00 v.v. Paskaita: “Tauti
nės muzikos ir dainos vienetų orga
nizavimas lituanistinėje mokykloje" 
— Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė.

8.00 — 9.00 v.v. Stepo Kairio mu
zikinio vieneto koncertas.

KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO 28
Dienos programos vadovas — kun. 

A. Saulaitis, SJ,.
9.00 — 12.00 v. Grupinė paskaita: 

“Efektingas lietuvių kalbos moky
mas dabartinėje lituanistinėje mo
kykloje” — R. Penkiūnienė, dr. S. 
Ramanauskienė, kun. J. Vaišnys, SJ. 
Grupinės diskusijos. Visų bendros 
diskusijos.

Pietų pertrauka
2.00 — 5.00 v.p.p. Grupinė paskai

ta: “Dabartinės okupuotos Lietuvos 
geografijos ir istorijos mokymas li
tuanistinėje mokykloje” — M. Dran
ga, J. Jasaitis, K. Mileris, R. Sa- 
kadolskis. Diskusijose dalyvauja vi
si.

Vakarienės pertrauka
7.00 — 8.00 v.v. Paskaita: “Tėvų 

komitetų reikšmė lituanistiniame 
švietime” — Gražina Ross. Diskusi
jose dalyvauja visi.

8.00 — 9.00 v.v. Paskaita: “Moki
nio tapatybės ugdymas". Prelegen
tas — A. V. Dundzila. Diskusijose 
dalyvauja visi.

PENKTADIENIS, BIRŽELIO 30
Dienos programos vadovas — Bro

nius Krokys.
9.00 — 10.00 v.r. Paskaita: "Li

tuanistinių mokyklų ir švietimo va
dovų darbų derinimas PLB apim
tyje” — Jonas Kavaliūnas. Diskusi
jos.

10.00 — 12.00 v. Lituanistinių 
kyklų bei atstovų pranešimai.

12.00 — 1.00 v.p.p. pirm. V. 
nevičienės ir pirm. Br. Juodelio 
nešimai. Rezoliucijos.

1.00 — 2.00 v.p.p. Uždarymo žodis. 
Lietuvos himnas.

XII Mokytojų studijų savaitės da
lyviai prašomi registruotis ir užsi
sakyti nakvynes iki š.m. birželio 1 
d. pas L. Tamošauską, 236 Dover- 
court Rd., Toronto, Ont. M6J 3E1, 
Canada. Tel. (416) 351-4469. Regist
racijos mokestis $5 asmeniui. Nak
vynės Toronto universiteto bendra
bučiuose yra atpigintos iki $66.00 
asmeniui 7 dienoms privačiame 
kambaryje ir iki $44.00 asmeniui 
dviejų asmenų kambaryje visai sa
vaitei. I šią kainą įeina ir $1.00 pus
ryčių kuponai. Viešas susisiekimas 
su “Royal York” viešbučiu, kur 
vyks studijų savaitė, yra patogus. 
Universiteto bendrabutis vyrams yra 
73 St. George St. Sir Daniel Wilson 
Hall pastate, o moterims ir vedu
sioms (po du) kambariai yra 85 St. 
George St. Whitney Hall patalpose. 
Rezervuojant kambarius, atsiunčia
ma pusė arba visi pinigai, nurodoma 
atvykimo data ir laikas bei išvykimo 
data, čekiai rašomi L. Tamošausko 
vardu.

Kambariai Royal York viešbutyje 
kainuoja $34 į dieną vienam asme
niui, o dviejų lovų (dviems) $40 į 
dieną. Juos irgi galima užsisakyti 
per L. Tamošauską. Kitur nakvojan- 
tieji prašomi registruotis iš anksto, 
nes žinios reikalingos lėšoms iš fe
deracinės valdžios gauti. Visos ki
tos informacijos bus suteiktos galu
tinės registracijos metu birželio 27 
d., 9 v.r., “Royal York" viešbutyje.

Rengėjai

mo-

Sta- 
pra-

• įpėdinystės teisės — taisyklės testamentui 
sudaryti ir likusių gyvųjų šeimos narių 
teisės.

Naujieji įstatymai iš esmės pakeičia 
kiekvieno Ontario provincijos gyventojo 
teises ir pareigas.

Valstybės gynėjo ministerija (The Ministry 
of Attorney General) paruošė lengvai 
suprantamg knygelę, kuri trumpai išaiškina 
naujuosius įstatymus. Norintieji gauti 
nemokamą egzempliorių rašykite:

Family Law 
Ministry of the 
Attorney General 
18 King Street East 
Toronto, Ontario 
M5C 1C5

R. Roy McMurtry, 
Attorney General

William Davis, Premier

Province of Ontario

Praėjusią vasarą Britanijos Lietuvių Sodyboje stovyklavo šimtinė lietuviško 
jaunimo. Nuotraukoje — grupė klausosi pašnekesio apie Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą Nuotr. G. Juozapavičiūtės

Naujos galimybės studijuoti
Čikagoje esąs skaitytuvų 

(kompiuterių) srityje dirbančių 
lietuvių profesijonalų klubas 
šiuo nori atkreipti mūsų stu
dentijos ir visuomenės dėmesį 
į labai vertingą prof. Prano 
Zundės pasiūlymą, padarytą 
1977 m. Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo metu.

“Georgia Institute of Techno
logy” universitete profesoriau
jantis dr. Zunde teigia, kad 
skaitytuvų ir informacijos sri
tyje yra daug rimtų mokslinių 
temų, kurių tyrinėjimo rezul
tatai galėtų būti naudingi ar 
bent įdomūs lietuvių visuome
nei. Jis skatina mūsų studenti
ją susidomėti “graduate” (dak
taro ar magistro laipsniui) stu
dijų galimybėmis suminėtose 
srityse, o tyrimų darbams te
mas rinktis iš tokių mokslinių 
dalykų, kurie būtų artimi lietu
viškiems reikalams. Minėtame 
universitete kvalifikuoti stu
dentai gali tikėtis ir finansinės 
paramos.

Mokslinių temų M. S. ir Ph. 
D. studijų rėmuose pasirinkimą 
galima būtų suderinti su lietu
viška tematika bent šiose sri
tyse:

I. Sritys, kur lietuvių kal
ba yra tyrimų objektas infor
macijų ir skaitytuvų mokslo po
žiūriu; pvz. automatinis verti
mas iš lietuvių kalbos ar į lie
tuvių kalbą; statistinė lingvisti
ka ir jos pritaikymas komuni
kacijoje, šifravime, kalbos di
namikos analizavime ir pan.; 
lyginamoji kalbų struktūra.

II. Sritys, kurių tyrimų ob
jektas nėra specifiškai lietuviš
kas, bet kur galima panaudoti 
ką nors bendro su Lietuva ar 
lietuvių išeivija turinčius duo
menis. Kaip pavyzdžius galima 
nurodyti įvairias modeliavimo 
problemas: demografinio judė
jimo, socialinės dinamikos kraš
te ar išeivijoje, informacinių 
sistemų planavimo, kultūrinių 
išteklių optimalaus investavimo 
ir pan.

III. Sritys, kurios turi ką 

nors bendro su etnine bei lietu
viška tematika, pvz. atitinkamų 
CAI (Computer Aided Instruc
tion) programų ir sistemų pro
jektavimas, etninio kultūrinių 
išteklių panaudojimo pagerini
mas kompiuterių pagalba ir pa
našiai.

Aišku, plačiau šį reikalą pa
tyrinėjus, būtų galima rasti ir 
daugiau tinkamų temų ar stu
dijoms sričių. Prof. Zunde 
mums rašo, kad panašiems 
moksliniams studentų projek
tams jis turi geras akademines 
sąlygas, o mokslinei iniciaty
vai — gana laisvas rankas.

Žemiau pasirašę skaitytuvų 
srityje dirbantieji profesijona- 
lai reiškia viešą padėką prof. 
Zundei už šios galimybės iškė
limą viešumon ir skatina aka
deminį mūsų jaunimą šios pro
gos nepraleisti.

1978 m. rudens semestro rei
kalais dabar yra pats laikas ra
šyti tiesiai prof. Pranui Zundei 
arba universitetui: Georgia Ins
titute of Technology, School of 
Information and Computer 
Science, Atlanta, Georgia 
30332.

Antanas Dundzila 
Modestas Jakaitis 
Remigijus Sužiedėlis 
Dalia Tallat-Kelpšaitė 
Arvydas Tamulis

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikg duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimai. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namui) «Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).



Jaunystės atsiminimų vaizdai
Alės Rūtos "Laiškas jaunystei"
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Baltiečių dailės parodos atidaryme 1978. V. 10 Toronto unto Hart House galerijoje. Iš kairės: J. Kralikauskas, 
V. Kralikauskienė, p. Dagienė, I. Purvs, p. Purvs ir kiti Nuotr. S. Dabkaus

Apie europietiška Adomą
BRONIUS ZUMERIS

Bazelyje, Šveicarijoje, nese
niai iš spaudos išėjo prof. Juo
zo Ereto nauja knyga arba, ge
riau sakant, straipsnių rinkinys 
vokiečių kalba “Vom Adam der 
Europaer”.

Man atsiųstos knygos pir
mam puslapyje autoriaus ran
ka įrašyta: “Tegul saulė Lietu
vos. ..” Visiems balti ečiams 
draugams prisiminti autorius 
skiria labai prasmingą mintį: 
“Tiems, kurie tėvynėje neturi 
laisvės, ir tiems, kurie laisvėje 
neturi tėvynės”.

Nepavargstantis mūsų profe
sorius kiek galėdamas ir kur 
galėdamas visada padeda antra
jai savo tėvynei. Padeda vokiš
kai kalbančiame pasaulyje savo 
plunksna, turtingu žodžius nu
šviesdamas Lietuvos likimą 
tarp slavų ir germanų. Neabejo
ju, kad tiktai profesoriaus dėka 
vokiškai kalbantis pasaulis yra 
gerai informuotas apie mus ir 
tėvų žemės likimą, štai tik ma
no bibliotekoje yra to paties au
toriaus leidiniai: “Abschied von 
Europa”, 1957; “Vom russi- 
chen Menschen”, 1958; “Die 
vergessenen Balten”, 1969; 
“Baltische Schicksal”, 1970, ir 
šiais metais jau minėtas leidi
nys. Taigi, kaip matome, auto
rius tikrai nenuilstamai beldžia
si į vokiškai kalbančiojo pasau
lio žmogaus sąžinę, neduoda
mas jai užmigti.

Sutikdamas lietuvį, sutinki 
Adomą

Naujame savo leidinyje auto
rius gausioje ir margoje Euro
pos tautų šeimoje lietuviams 
randa būdingą vietą. Esą, sutik
damas lietuvį, sutinki europie- 
tišką Adomą. Adomas yra lai
komas žmonijos tėvu. Tai argi 
lietuvis yra europiečių tėvas? 
Kodėl autorius kelia tokią savo
tišką mintį? Ar tam jis turi pa
grindo? Autorius nurodo pran
cūzų kalbininką Meillet, kuris 
yra nurodęs, jog norint išgirsti, 
kaip senieji indoeuropiečiai kal
bėjo, reikia nueiti ir pasiklau
syti lietuvio ūkininko. Ta pras
me lietuvis ir yra europietiškas 
Adomas — savo sena ir brangia 
kalba, išlaikiusia senosios 
indoeuropiečių prokalbės duo
menis. Lietuvių kalba yra tos 
bendrosios prokalbės — Euro
pos kalbų motinos — atgarsis, 
čia pat autorius duoda palygi
nimą su svarbiausiu būties išsi
reiškimu “aš esu”.

Lietuviškai —- aš esu arba es- 
mi, tu esi, jis yra arba esti; san
skritiškai — asmi, asi, asti. Tai
gi, skamba labai lietuviškai. 
Skirtingas tik vienas garsas. 
Graikiškai tas pats žodis skam
ba irgi labai artimai — eimi, 
esi, esti, o lotyniškai — sum, 
es, ėst.

O kaip su Jieva?
Taip jau surėdyta, kad ten, 

kur yra Adomas, neišvengiamai 
turi būti ir Jieva. Jeigu lietuviš
kasis Adomas savo kalboje iš
laikė senosios prokalbės pradus 
ir atnešė juos kaip neįkainoja
mą kalbamokslio perlą ligi mū
sų laikų, tai lietuvė tą perlą dar 
labiau išpuošė niekur kitose 
Europos kalbose neaptinkamo
mis formomis. Autorius nuro
do, kad lietuviškas žodis “ma
ma” turi per šešiasdešimt skir
tingų išsireiškimų; pvz.: mama, 
mamytė, mamutė, mamytytė, 
mamytėlė, mamaitė, mamyčiu- 
kė, mamaičiukė, mamaitėlė ir t. 
t. Taigi, tik vienas tas žodis ro
do lietuvių kalbos nepaprastą 
lankstumą, skambumą ir nepa
lyginamą lietuviškos Jievos kū
rybingumą, o taip pat ir kalbos 

tobulumą. Juk nieko panašaus 
nėra ir gal visai neįmanoma su
kurti kitose Europos tautų jau
nesnėse kalbose — vokiečių, 
prancūzų, anglų ir t.t. Lietuvių 
kalba yra pasiekusi tokį tobulu
mo, iš prokalbės laikų atsineštą 
išsirutuliojimo laipsnį, kokio 
nėra pasiekusi jokia jaunesnė 
europietiška kalba.

O kaip su keiksmažodžiais?
Čia lietuviai pralošia, bet ge

rąja prasme. Visi žinome, kad 
nei Adomas, nei Jieva nekeiks
nojo. Taigi, ir lietuvis atstovau
damas šiam garbingam vardui, 
keiktis nemoka ir “padoriai” 
nusikeikti lietuvis gali pasisko
linęs keiksmažodžius iš lenkų, 
rusų ar kt. Lietuviškai keiktis 
lietuvis nemoka ir per neatme
namus tūkstantmečius nepajė
gė išmokti.

Kalba yra tautos sielos veid
rodis. Ar tas veidrodis yra šva
rus, suskilęs, murzinas, parodo 
kalboje vartojami keiksmažo
džiai. Keiksmas yra ryški tautos 
sielos būsena. Jis iškelia į viršų 
tai, kuo tauta yra savo sielos 
gelmėse, savo būties šaknyse — 
skaidri, rami, idiliška, graži ar 
nešvari, žiauri, žvėriška. Nerei
kia kartoti, kaip bjauriai kei
kiasi mūsų kaimynai lenkai ir 
rusai. Iš patirties žinome, kad 
ir jų dvasinė būsena yra grubi, 
sadistiška, kraujo ištroškusi, 
žiauri ir nepastovi. Kaip tauta, 
mes turėjome pakankamai patir
ties iš lenkų bei rusų pusės, ir 
patys gerai žinome, ką reiškia 
lenkų arba rusų vergija.

Pats aršiausias lietuviškas 
keiksmažodis yra “rupūžė”. Bet 
rupūžė yra tam tikros varlių rū
šies pavadinimas. Taigi keiktis 
daiktų arba gyvių pavadinimais

Pagerbtas poetas Brazdžionis
Klemensui Galiūnui paskyrus 

$1.000 premiją geriausiam ir 
daugiausia tautiškai žadinu
siam poetui 1918-1978 metais, 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
sudarytoji komisija tokiu pri
pažino Bernardą Brazdžionį. 
Čekis iškilmingai buvo įteiktas 
1978 m. gegužės 7 d. Los Ange
les mieste, Sv. Kazimiero para
pijos salėje, dalyvaujant pilnai 
salei tautiečių.

Iškilmes pradėjo Alė Rūta ir 
Julius Raulinaitis. Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirm. kun. Le
onardas Andriekus, OFM, pra
nešė apie tam tikslui sudarytos 
komisijos vienbalsį sprendimą, 
pasidžiaugė, kad premija pa
skirta B. Brazdžioniui. Klemen
sas Galiūnas pasisakė poezija 
domėjęsis ir ją pamėgęs nuo 
jaunystės. Jis manąs, kad lietu
viuose poezija perdaug užmirš
ta, todėl ir paskyrė premiją.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Bronys Raila. Spalvingoje, vie
tomis kontraversinėje paskai
toje palietė ne tik Brazdžionio 
kūrybą. Publika porą kartų 
pertraukė plojimais. Praneši-

Atsiųsta paminėti
PASAULIO LIETUVIS nr. nr. 37, 

38, 39, 40 — 1978 m. sausis, vasaris, 
kovas ir balandis. Mėnesinis PLB 
žurnalas, leidžiamas valdybos, reda
guojamas Broniaus Nainio. Metinė 
prenumerata $3. Gaunamas pas ad
ministratorių St. Džiugą, 7240 So. 
Mozart St., Chicago, Ill. 60629, USA.

ŠVIETIMO GAIRES nr. 4, 1978 
m. vasaris. JAV LB švietimo tary
bos leidžiamas žurnalas lietuvišku
mui ugdyti. Redaguoja Danutė Bin- 
dokienė, administruoja Jonas Bag
donas, 6449 So. Troy, Chicago, Ill. 
60629, USA. 

yra tas pats, kaip keiktis: na
mas, bulius, karvė, arklys, kiau
lė, avis ir pan. Prisimenu, dar 
studijų metu vienas prancūzas 
rašė disertaciją, mėgindamas 
išvesti Europos tautų charakte
rį, remdamasis jų vartojamais 
keiksmažodžiais. Lietuviai, vie
ninteliai iš visų Europos tautų, 
į šią disertaciją nepakliuvo, nes 
to prancūzo išvada buvo trum
pa: lietuviai savų lietuviškų 
keiksmažodžių neturi. Jeigu lie
tuvis keikiasi, tai keikiasi slavų 
skoliniais, o tai nėra jo dvasios 
išraiška. Pagal tai turėtų išeiti, 
kad lietuviška dvasios būsena 
turėtų būti švari, sielos veidro
dis skaistus ir nesuteptas.

Nagrinėja ir kitas temas
Šalia to, ką mes čia trumpai 

paminėjome, autorius paliečia 
ir kitus būdingus momentus. 
Jis pateikia lietuviškų ligi de
šimties skaitmenų panašumą su 
indiečių skaičiavimu. Nurodo, 
kad indiečių dievaičio Budos 
vardas yra labai artimas lietu
viškam budi, budinti ir pan.

Šalia kalbos klausimo, auto
rius iškelia ir politinį momentą 
— amžiną lietuvių ir aplamai 
Baltijos tautų likimą tarp į ry
tus besiveržiančių germanų ir į 
vakarus besismelkiančių slavų - 
rusų, kurie ir taip turi neaprė
piamus plotus tuščių žemių. 
Autoriaus įsitikinimu, Lietuva 
ir kitos Baltijos tautos vėl prisi
kels laisvam gyvenimui, nes tai 
stulpas, kuris negriūva.

Joseph Ehret, VOM ADAM DER 
EUROPAER, Basei. 1978, 46 psl. 
Platus literatūros sąrašas. Pla
čiai parašyta apie lietuvių kalbą, 
istoriją. Leidinys skiriamas Pa
baltijo valstybių 60 m. nepriklau
somybės sukakčiai paminėti.

mas buvo įdomus. Skaitė iš raš
to, taigi, kur nors bus paskelb
ta. Kun. L. Andriekus padekla
mavo savo naujos, gražios poe
zijos.

Bernardas Brazdžionis ilgiau 
pakalbėjo apie savo, kaip kūrė- 
jo-poeto, pergyvenimus, minti
jimus ir kaip, kokiu būdu kyla 
idėja pradėti naujus' eilėraš
čius. Lygino poezijos pergyve
nimus savos ir kitų tautų tar
pe. Žmonės klausė dėmesingai. 
Jis puikiai moka įterpti humo
ro, aktualijų. Moka ir rimtai 
pakalbėti. Žino kaip eilėraščius 
deklamuoti. Sugeba auditoriją 
laikyti pririštą gintariniais siū
leliais.

Iš Bostono, Mass., atskridusi 
Violeta čižauskaitė - Balčiūnie
nė, akompanuojant Raimondai 
Apeikytei, padainavo 12 dainų, 
daugiausia lietuvių kompozito
rių, poros užsieniečių operų iš
traukų.

Po gražaus minėjimo apati
nėse patalpose vaišintas! šam
panu, užkąsta, pasikalbėta.

Malonu, kad Bernardas Braz
džionis taip gražiai pagerbtas.

Kęstutis Gardinas

FILATELISTŲ DRAUGIJOS 
“LIETUVA” BIULETENIS nr. 1 
(175), 1978 m. sausis. Gaunamas 
pas admin. K. Rožanską, 3450 W. 
62nd St., Chicago, Ill. 60629, USA.

MEDICINA nr. 1 (54), 1977 m. 
gruodis. Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos žurnalas, šį numerį re
dagavo naujasis red. Danielius De- 
gėsys. įvadiniame žodyje 'jis tikisi 
“Mediciną” galėsiąs išleisti dukart 
per metus, žurnalo administratorė 
— B. Skrinskienė, 33441 Lake 
Shore Blvd., Eastlake, Ohio 44094, 
USA.

ALF. TYRUOLIS

Atsiminimus dabar jau daug 
kas rašo, bet tai daugiausia ne 
literatūrinio pobūdžio aprašy
mai. Dinamiškesni, su gera be
letristine formos doze yra M. 
Vaitkaus atsiminimai, kurių iš
leisti keli tomeliai. Su beletris
tiniu pamušalu yra ir J. Narū- 
nės “Vaikystė” ir “Jaunystė”. 
Alė Rūta savo atsiminimus pa
vadino tiesiog beletristika, kaip 
sako ir knygos paantraštė. Nėra 
tai nuoseklūs autobiografiniai 
atsiminimai, bet veikiau lengva 
beletristine forma rašytojos pa
sakojimai apie savo jaunas die
nas, apie savo mokslo drauges, 
prisiminimai apie savo tėvus, 
brolius, seseris.

Alė Rūta, viena iš produktin- 
giausių mūsų išeivijos rašyto
jų, yra bandžiusi visus tris lite
ratūros žanrus. Ji pradėjo eilė
mis (“Be tavęs”, 1946), jų ir vė
liau neužmiršo (“Gyvenimo la
šai”, 1964), bet gausiausiai pa
sireiškė beletristine kūryba, ro
manais ir novelėmis bei apysa
komis. 1950-70 m. dvidešimt
metis buvo pats turtingiausias 
šios rūšies kūryba. Romanu 
“Trumpa diena” (1954) laimė
jusi “Draugo” romano konkur
są, ji toliau “Didžiosios meilės” 
ciklo vardu davė 5 romanų se
riją, kur, lyg kokiame epochi
niame veikale, kėlė lietuvio ry
šį su gimtąja žeme. Bet ir to
kios aktualios problemos, kaip 
lietuvių ateivių gyvenimas 
Amerikoj (“Kelias į kairę”, 
1964, laimėjęs “Dirvos” kon
kursą) ar Sibiro tremtis (“Že
mės šauksmas”, 1966), rado vie
tos A. Rūtos kūryboj.

Lyrinis elementas prasimuša 
ir “Laiške jaunystei”. Knygos 
prologas yra lyg koks prozinis 
himnas savo jaunystės draugei: 
“Tu — simbolis: šviesa praeity, 
pro rūkus kylanti saulė ateičiai 
... Tu — žiburėlis, aiškiai 
spingsintis, neužgęstąs; iš pele
nuotos blėstančios žarijos įsižė- 
ruosianti liepsna” (p. 9). Tai 
Lietuvoj likusi mokytoja, su 
kuria autorei teko kartu moky
tis. Nors ji buvo išvežta į Sibi
rą, bet jos likime autorė įžiūri 
daugiau prasmės: “Pas mane, 
Brangioji, baigiasi diena! Bai
giasi mano tautoj diena. Pas 
Tave ji prasideda! Tik per Tave 
atžengia naujos kartos, — savo 
kraštą mylėti ir save lieutviš- 
kai išreikšti” (p. 11). Ir knygos 
epiloge autorė tiki, kad tėvynei 
auš naujas rytas:' “Ateity sva- 
jojasi nauji spiečiai, ir naujas 
avilys, ir laisvi sodai ir saldūs 
kultūriniu darbu medūs ...” (p. 
129).

Kitos autorės draugės, apie 
kurias ji pasakoja su meile ir 
nuoširdumu, gal ir nebuvo žy
mesnės asmenybės, bet ir jų gy
venimas kartais galėjo duoti 
pagrindo neblogai novelei (pvz. 
“Kaip lėlė”), šių prisiminimų 
esmė ne istorinės asmenybės, 
bet tų daugiausia kuklių, pa
prastų autorės draugių pavaiz
davimas nostalgiškoj, romantiš
koj, poetiškoj šviesoj lengva ir 
sklandžia beletristine forma. 
Kartais jų ir vardo nesužinom 
(pvz. “Paslėptu vardu”), bet jų 
Sibiro tremties pergyvenimai 
kuria istoriją.

Alės Rūtos atsiminimų pasa
kojimus paįvairina ryškūs gam
tos vaizdai. “Rytai! Ulbėdavo, 
skambėdavo paukščiais, krykš- 
davo vaikais, artojų ir grėbėjų 
dainom, aidėdavo velėtojų kul
tuvėm, dulkinamų patalų 
plumpsėjimu, klėties durų 
trinktelėjimais, upės čiurleni
mais, šunų linksmu skalijimu, 
vištų kudakinimu, bažnyčios 
varpu vidurdieny, ratų dardė
jimu per tiltelius, mergaitės 
juoku, vieversiu ...” (p. 93). 

Latvio ZIGFRIDO JURSEVSKIO skulptūra “Paukščiai" baltiečių dailės pa
rodoje Toronto un-to Hart House galerijoje Nuotr. St. Dabkaus

Tai detalė iš realistinio kaimo 
gyvenimo pavaizdavimo.

Ryškiai perduodamos ir gam
tos spalvos: “Aš ir vėl prisime
nu, kaip mėlynai gilus buvo 
tvenkinio vanduo, kaip skystai 
žaliais lapais ir krumplėti, su
kumpę medžiai jo pakrantėse. 
Žalsvos ir gelsvos žydėjimo 
dulkės krisdavo į tvenkinį, lė
tai plūduriuodavo, kol jas pra
rydavo mėlyna gelmė” (p. 64). 
Tokios vietos puikiai dengia 
gal kur pasitaikančią kokią pa
sakojimo properšėlę.

Iš pasakojimo “Mano geras 
Rudžių kaimas” patiriame, kad 
autorė jau iš to kaimo išsinešė 
pasakotojos ir poetės dovaną. 
“Mamutė atitekėjo iš Kunigiš
kių; ir jos visi prisiminimai, vi
si gražieji pasakojimai buvo iš 
Vaižganto žemės...” (p. 110). 
Brolis Vytautas irgi rašęs eiles, 
kaip ir tėvelis.

Alės Rūtos, kaip augštaitės, 
Vaižganto ir Baranausko žemės x 
dukters, prisiminimai susiję su 
romantiniu nusiteikimu. Se
niau, jaunystėj, viskas buvo ge
riau, gražiau, maloniau, o ypač 
gyvenančiam svetimam krašte 
(juk ir Ovidijus savo tremty de
javo: “Neduok Dieve mirt sve
timam krašte”). “Buvo gera va
sarą suskirdusiom basom ko
jom po laukus bėgiot, kad ir ra
žienoms iki kraujo badant, ant 
sausų dobilų vežimo susidras
kant, avižų ir miežių akuotams 
i plaukus įsiveliant, akis grau
žiant. už kaklo aštrių šapų, dyg
lių ir dulkių pribyrant... Ir 
niekad pasaulis neatrodė toks 
platus ir didelis, kaip važiuo
jant namo, aukštą vežimą šieno 
ar rugių sumynus, keliuku lin
guojant...” (p. 106-7).

Nors istorikas šiuose atsimi
nimuose nedaug ras medžiagos 
praeičiai fiksuoti, bet iš tikrųjų 
jie ne jam ir rašyti, čia praby
la ne tik rašytoja, bet ir išmani 
mąstytoja: “Ką raiškia įsiam
žinti? Įeiti į istoriją? — Kad 
minėtų knygos, kad vardas 
skambėtų daugelio lūpose? . . . 
Nė vienas žmogus nepraeina be 
pėdsako; jeigu jo darbai neįsi- 
spaudžia, gal būt jis švyti slė
piningai kituose darbuose” (p. 
126).

Pagirtinas ir autorės v&ižgan- 
tiškas optimizmas: “Turime ti
kėtis. Laukti. Atiduoti, ką ga
lim. Nesiskųsti ir viltis. Šypso
tis, nors ir pro skausmą. Būti 
savim, nesvyruoti, nekeisti (kas
dien) savo žodžio. Laikytis tie
siai” (p. 125). Kaip būtų gera, 
kad šiuos Alės Rūtos žodžius iš
girstų ne tik mūsų senimas, bet 
gal, ir ypač, mūsų jaunimas.

A. Rūtos atsiminimų kalba 
lengva, aiški, neperkrauta jos 
tarmės įmantriais, retais žo
džiais. Rašyba tradicinė, tik 
vienur kitur pasitaiko koks ne
išlygintas žodis (pvz. grąsinti ir 
grąsyti, dalinti ir dalyti, radio 
ir radijas), bet tokių dirselių, 
kaip ir korektūros klaidų, pla
taus lauko kvietyne palyginti 
reta.

Knygą nuotaikingais piešinė
liais paįvairino dukra dail. Ra
sa E. Arbaitė. Atrodo, knyga 
yra pačios autorės leidinys. Ją 
atspaude pranciškonų spaustu
vė Brooklyne, N.Y. (131 pusi., 
kaina nepažymėta).
«... opozicija prieš politinę 

priespaudą, idėjinį terorą, dvasios 
išprievartavimą yra visai sveikinti
nas reiškinys. Nes tai parodo, kad 
tauta morališkai dar yra sveika, kad 
jos pozityvios jėgos dar nepalauž
tos .. . J. ERETAS

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617
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d KULTdRlnlEJE VEIKLOJE
REŽ. JONAS JURAŠAS Niujorko 

teatre “Theater for a New City" 
ruošia “Pasivaikščiojimo mėnesieno
je” premjerą. Si tragikomedija apie 
merdinčią totalistinę utopiją yra pa
rašyta prieš keletą metų sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Dėl supranta
mų priežasčių jos autoriaus pavardė 
negali būti atskleista. Veikalą į ang
lų kalbą išvertė rašytojas ir drama
turgas Algirdas Landsbergis. “Pasi
vaikščiojimas mėnesienoje” menine 
kalba prabils į niujorkiečius apie 
ypatingą Lietuvos būklę, kuri yra 
gerai žinoma ir rež. J. Jurašui, nese
niai pasitraukusiam iš Lietuvos. To
dėl spektaklis žada būti tikrai augšto 
lygio. Svarbu, kad jis kaip galima il
giau išsilaikytų teatro repertuare, o 
tokiu atveju susidarys galimybė pa
statyti ir daugiau panašių veikalų. 
Rež. J. Jurašo pastangas remia dr. 
J. Vileišio vadovaujamas lietuvių 
komitetas, parūpinęs $3.000. Toji 
parama betgi nėra pakankama, nes 
teatras duoda tik savo patalpas ir 
techninę pagalbą, o pačiam pastaty
mui reikia nemažų lėšų. Lietuviai 
kviečiami paremti rež. J. Jurašą bei 
drąsų anoniminį autorių, kad ši lie
tuviškas veikalas pasiektų amerikie
čius. Piniginės JAV lietuvių aukos 
yra atskaitomos nuo pajamų mokes
čio. Čekiai betkokio dydžio sumai 
rašomi “Theater for a New City” 
vardu ir siunčiami šiuo adresu: 
Theater for a New City, c/o Audro
nė Misiūnas, Ruppert Towers (Apt. 
23 J West), 1601 Third Avenue, 
New York, N. Y., USA. Nemažiau 
svarbi šiai premjerai ir kitokio po
būdžio lietuviška talka — gausus 
lankymasis jos spektakliuose, jų 
garsinimas bičiulių ir pažįstamų tar
pe. Premjerinis spektaklis — birže
lio 1 d.

POEZIJOS DIENAS penktą kartą 
Čikagoje rengia Jaunimo Centras 
savo kavinėje gegužės 26 ir 27 d.d. 
Bus dvi programos, prasidedančios 
8 v. v. Pirmoji skiriama lietuvių po
ezijos vertimams į kitas kalbas bei 
kitų tautų eilėraščių į lietuvių 
kalbą. Visi jie bus skaitomi abiem 
kalbom ir taps savotišku tarptauti
niu poezijos vakaru. Antrojoje 
programoje savo eilėraščius skaitys 
poetai Danguolė Sadūnaitė, Vitalija 
Bogutaitė, sės. Ona Mikailaitė, Vik
toras Dirda. Ypatingu svečiu bus 
Antanas Gustaitis, dekla
muosiantis humoristinius savo eilė
raščius, skaitysiantis feljetoną apie 
poeziją ir poetus. Abiejų vakarų 
programoms vadovaus Kazys Bradū- 
nas.

DR. AUDRIAUS P L I OPLIO miš
rios technikos skulptūrų paroda įvy
ko JAV sostinės galerijoje “Wash
ington Project for the Arts”. Paro
da, kurią teko pratęsti dėl jos popu
liarumo, truko net penkias savaites 
— nuo balandžio 1 d. iki gegužės 6 
d. Kūrinių nuotraukas ir palankias 
recenzijas paskelbė "Washington 
Calendar Magazine”, “The Washing
ton Star”, “What’s UP .IN ART”, o 
ABC tinklo televizijos stotis WJLA 
rodė net du reportažus apie dr. A. 
Plioplį bei jo kūrinius.

TOMO VENCLOVOS POEZIJOS 
knygos “98 eilėraščiai" sutiktuves 
Čikagos Jaunimo Centre surengė 
“Santara-Sviesa”, o popietei vadova
vo L. Mockūnas. T. Venclova pasi
dalijo savo sovietine bei vakarietiš
ka patirtimi, liečiančia knygų leidy
bą ir literatūrą. “98 eilėraščius” 
praėjusių metų data išleido Algi
manto Mackaus knygų leidimo fon
das. Tai pirmoji T. Venclovos knyga 
Vakarų pasaulyje. Autorius skaitė 
jos ištraukas, jas papildydamas nau
jais eilėraščiais, kuriems įkvėpimą 
davė kelionės Australijon įspūdžiai.

N. ANGLIJOS BALTIEČIŲ DRAU
GIJA baigminiam savo šio sezono 
koncertui Bostone pasirinko lietu
vius menininkus — smuikininkę Bri
gitą Pumpolytę iš Filadelfijos ir vie
tinį pianistą Saulių Cibą. Koncertą 
jiedu pradėjo J. M. Leclairo ir J. 
Brahmso sonatomis. Didžiausio da
lyvių dėmesio susilaukė antroje da
lyje atlikta K. V. Banaičio sonata. 
B. Pumpolytė, smuiko studijas pra
dėjusi pokarinėje Vokietijoje, bū
dama 5 metij amžiaus, 1959 m. lai
mėjo I premiją Klevelande leidžia
mo laikraščio “Dirva” surengtame 
jaunųjų talentų konkurse. Yra bai
gusi Filadelfijos muzikos akademi
ją, grojusi simfoniniuose orkestruo
se. Šiuo metu yra styginių instru
mentų ir kamerinės muzikos moky
toja bei orkestro dirigentė Cherry 
Hill East gimnazijoje. E. Cibas for
tepijoną studijavo pas kompoz. J. 
Gaidelį, studijas tęsė N. Anglijos 
konservatorijoje pas pianistą R. 
Shermaną, o dabar studijuoja Har
vardo universitete. 1973 m. laimėjo 
Arion Award for Music premiją ir I 
vietą N. Anglijos baltiečių instru
mentalistų bei dainininkų konkurse.

ALGIS RUKŠĖNAS, klevelandiš- 
kis žurnalistas, lietuvių ir anglų kal
bomis parašė trijų veiksmų farsą te
atrui, turintį dvi antraštes — “Tar
tarus” ir “Posėdis pragare”. Veika
las sprendžia istorijos reikšmę mo
ralinių sąvokų spektre. Centrinė 
plotmė tenka blogio problematikai 
bei istorinėms II D. karo asmeny
bėms. A. Rukšėną bene labiausiai 
išgarsino jo knyga “Day of Shame”, 
amerikiečiams atskleidusi Simo Ku
dirkos dramą.

LENKIJOS MUZIKOS DIENOS iš 
Sovietų Sąjungos pasiekė Vilnių, 
Kauną bei kitus Lietuvos miestus. 
Siame trečiajame festivalyje daly
vavo: simfoninis Balstogės orkest
ras, vadovaujamas T. Chachajaus, 
kamerinis Varšuvos orkestras “Ca- 
pella artis Varsovien.sis” su dirigen
tu M. Sovenu, J. Kurčevskio Pozna
nės berniukų choras, Krokuvos in
strumentalistų trijulė, laimėjusi auk
so medalį tarptautiniame kamerinės 
muzikos konkurse Romoje.

SEPTYNIS POEZIJOS VAKARUS 
Sakių rajono vietovėse surengė vil
nietis aktorius Laimonas Noreika, 
atvežęs naujausią savo programą 
“Vai lėkite, dainos!” Poezijos pro
paguotojas skaitė dr. Vinco Kudir
kos, Petro Armino - Trupinėlio Ir 
Prano Vaičaičio eilėraščius. Klausy
tojams prašant, programą jis papil
dė Justino Marcinkevičiaus, S. Nė
ries, A. Mickevičiaus ir M. Martinai
čio kūryba.

VAIKŲ MUZIKOS MOKYKLŲ pu
čiamųjų instrumentų konkurse Ka
liningrade (Karaliaučiuje) dalyvavo 
ir Klaipėdos atstovai. Konkurso lau
reatų vardus\Klaipėdon parsivežė: 
I-sios vaikų muzikos mokyklos or
kestras, vadovaujamas J. Cižausko, 
jo klarnetistas D. Zlotnikas ir sak
sofonistas V. Žūta.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS sa
vo repertuarą papildė dviem prem
jerom — S. Radionovo pjese “Kvo
ta” ir V. Suškino apsakymu “Iki tre
čiųjų gaidžių”. “Kvotą” režisavo Le
ningrado teatro, muzikos ir kinema
tografijos instituto auklėtinis Sau
lius Varnas, scenovaizdžius sukūrė 
dail. J. Taujanskienė. Pagrindinius 
vaidmenis paruošė aktoriai — E. Le
onavičius, J. Bindokas, L. Andriuš
kevičius ir R. Šaltenytė. V. Suškino 
apsakymas yra diplominis pernai 
Vilniaus konservatoriją baigusių 
jaunųjų aktorių spektaklis, režisuo
tas kurso vadovės I. Vaišytės. Visa 
jų grupė, šį sezoną įsijungusi į Šiau
lių dramos teatrą, dabar jį paruošė 
šiauliečiams.

SENOSIOS MUZIKOS SAVAITĖ 
pirmą kartą Lietuvoje įvyko Šiaulių 
parodų rūmuose. Senuosius O. di 
Laso, V. Galilėjaus, L. Marencijaus, 
J. Arkadelto, K. Monteverdžio bei 
kitų kompozitorių madrigalus atli
ko šiauliečiai — S. Vaičiulionio va
dovaujamas K. Preikšo pedagoginio 
instituto vokalinis senosios muzikos 
ansamblis — vienintelė neprofesinė 
grupė, dalyvavusi šioje šventėje. Ki
ti dalyviai — Vilniaus filharmonijos 
ir Kauno senosios muzikos ansamb
liai, kamerinis Vilniaus operos ir 
baleto teatro ansamblis. Iš Estijos 
buvo atvykęs Talino filharmonijos 
senosios muzikos ansamblis “Kortus 
musicus”.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGOJE Vilniuje įvyko net trys 
naujųjų kūrinių perklausos. Jų są
raše — V. Ločerio “Concertino” vio
lončelei ir styginiams, “Koncertas - 
variacijos” fortepijonui su simfoni
niu orkestru, V. Lopo dainų ciklas 
“Kuo būsim?" vaikų chorui ii* in
strumentiniam ansambliui, J. Juo- 
zapaičio “Afroditė” obojui solo, A. 
Rekašiaus “Paradoksai” pučiamie
siems ir mušamiesiems, “Sonata” 
klarnetui solo, M. Tamošiūno orato
rija “Ugnies užkalbėjimas”, sukurta
B. Sriubo žodžiais. Ją atliko solistai 
J. Miščiukaitė, O. Valiukevičiūtė, V. 
Malinauskas, A. Zabotkaitės vado
vaujama vokalistų trijulė, skaitovas 
V. Kernagis ir "Trimito" pučiamųjų 
orkestras, diriguojamas paties auto
riaus M. Tamošiūno.

MAŽOJOJE VILNIAUS OPEROS 
ir baleto teatro salėje vilniečiai su
silaukė D. Cimarozos vokalinio-in- 
strumentinio farso "Kapelmeiste
ris”. Siame spektaklyje tėra vienas 
veikėjas — Kapelmeisteris, kurio 
vaidmenį paruošė bosai L. Muraška 
ir P. Zaremba. Spektaklyje daly
vauja ir muzikantai, apsirengę 
anuometiniais drabužiais. Premjerą 
paruošė dirigentas V. Viržonis, rež. 
R. Siparis ir dail. H. Ciparis.

SMUIKININKAS EUGENIJUS 
PAULAUSKAS grįžo iš koncertinės 
kelionės po Ukrainą. Programon jis 
buvo įtraukęs klasikų J. Brahmso,
C. Debussy, G. Haendelio, lietuvių
J. Gruodžio, B. Dvariono, V. Lauru- 
šo kūrinius. Akompaniatorius Jurgis 
Bialobžeskis koncertus papildė M.
K. Čiurlionio, R. žigaičio kompozi
cijomis. Koncertai buvo surengti 
Odesoje ir Kirovograde. Be jų, E. 
Paulauskas dalyvavo dviejuose tra
diciniuose festivaliuose: Cernovcų 
mieste — "Bukovinos pavasaryje”, 
Ivano Frankovsko mieste — “Prie- 
karpatės pavasaryje”.

LIETUVOS TELEVIZIJA gegu
žės 2 d. suvaidino vaikams skirtą 
Vytautės Žilinskaitės pasaką “Pas
kutinė lapė”. Lapės vaidmenį atliko 
K. Andriejauskaitė, rež. Broniaus 
Morkevičiaus dėka spektaklį pada
riusi įdomų ir suaugusiems. Ta jos 
laputė atskleidė klastą, įvairias gud
rybes, susietas su dabartinėm prob
lemom. Juokingas buvo Vilko vaid
menį atlikęs A. Sabalys. Kaip ir vi
sose pasakose, Vilkas buvo kvailo
kas, visų stumdomas, apgaudinėja
mas Lapės. Kitus vaidmenis sukū
rė: Brakonieriaus — R. Karvelis, 
Eigulio — F. Jakštys, Mergaitės — 
K. Kudonytė.
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PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSR. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

JANE-BABY POINT, atskiras, centrinio plano, 6 kambarių namas; 
apšildomas saulės kambarys; gražus natūralus medis viduje; garažas su 
privačiu jvažiavimu; namas b? skolų.
ROYAL YORK-EGL1NTON, 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-BI.OOR, 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, 
vande'niu-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 
W C0||ęge St., Toronto, Ont. , 532.3400

Nemokoma visų norių 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. 
Nemokamos čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 814%

Antradieniais
IO 3 = pensijų ir namų s-tas 8’/2%

= taupomqsias s-tas ......7%
Trečiadieniais uždaryta E depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais = DUODA PASKOLAS:i u - o x

9/2%= asmenines
Šeštadieniais Q 1 = ■ ..= nekilo. turto 9/4%
Sekmadieniais 9.30 - 1 = fnvestacincs 10%

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

Juozas Eimis Ramas

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE: pajamų mokes
čių atskaitas • pensijų planus • RRSP — 
registruotą pensijų planą • invalidumo pa
jamas • nuosavybių draudą • šeimos apsau
gą • studentų draudos fondus mokslui eiti

THE CITADEL LIFE
365 Evans Avė. (arti Kipling), suite 104 

Namai: 766-5857 • Raštinė: 255-5514

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos
Ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

CTEDUAll’C CIIDC 406 Roncesvalles Avė.
Uiti H Alt U r U nu telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

PROGRESS &rstw.
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
<1B«2 Matta- . Avė., Mtulnougo, L4X IKI, tel. 279-437IĮ

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų iviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

PLSŽ organizacinis komitetas pra
neša atskirų varžybų pradžią bei 
kitų PLD parengimų laiką:

Pirmadienį, birželio 26, 9 v.r. — 
krepšinis; antradienį, birželio 27, 
9 v.r. — stalo tenisas; trečiadienį, 
birželio 28, 9 v.r. — lauko tenisas; 
ketvirtadienį, birželio 29, 9 v.r. — 
tinklinis ir lengv. atletika, 10 v.r. — 
šachmatai, 12 v. — šaudymas; po 
pietų — Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ekskursija laivu po Onta
rio ežerą; 7.30 v.v. — oficialus PLSŽ 
atidarymas; vakare — golfininkų su
sipažinimo vakaras: penktadienį, 
birželio 30, 9 v.r. — golfas, 3 v.p.p.
— plaukimas, 7 v.v. — didysis jau
nimo susipažinimo vakaras Lietuvių 
Namuose; šeštadienį, liepos 1, 9 v.r.
— krepšinio ir tinklinio baigmės, 
9 v.r. — seimas, 8 v.v. — didysis 
PLD susipažinimo balius "Royal 
York’’ viešbutyje; pirmadienį, lie
pos 3, 2 v.p.p. — futbolas.

V. Kačergis, kuris Tautinės Olim
piados šaudymo varžybose laimėjo 
aukso ir sidabro medalius, pakvies
tas PLSŽ šaudymo varžybų teisėju.

Futbolo varžybas praves komite
tas, kurį sudaro S. Pulkauninkas, 
V. Drešeris, H. Paukštys ir R. Šim
kus.

Dr. Juozas Vingilis yra pakviestas 
PLSŽ gydytoju.

Didysis jaunimo susipažinimo va
karas rengiamas penktadienį, birže
lio 30, Toronto Lietuvių Namuose. 
Pradžia — 7 v.v. Gros du orkestrai, 
įėjimas $4.00.

PLSŽ-nėms aukojo: V. Drešeris 
$200, dr. O. Gustainienė $100, A. 
L. Statulevičienė $50 medaliams nu
kalti.

Atitaisymas. Registracija PLSŽ- 
nių šaudymo varžyboms — iki bir
želio 10 d., o ne gegužės 10 d.

Bilietų kainos: į visas sporto var
žybas ir visam PLSŽ laikotarpiui — 
$15, į krepšinio ir tinklinio baig. 
varžybas — $5, j kiekvienos dienos 
ir betkurią sporto rungtį, išskyrus 
baig. varžybas — $3. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos šachmatų pirmenybes lai

mėjo 25 metų amžiaus vilnietis Gin
tautas Piešina, surinkęs 11,5 taško, 
vienintelį pralaimėjimą patyręs su
sitikime su Vilniaus šachmatų mo
kyklos treneriu D. Lapienių. Pasta
rajam teko II vieta su 11 taškų, o 
III vietą laimėjo šachmatų vetera
nas Vladas Mikėnas su 10,5 taško, 
įdomi buvo trenerio V. Mikėno ir 
G. Piešinos dvikova septyniolikta
me rate, pasibaigusi lygiomis devy
nioliktame ėjime. Pirmenybėse taip
gi dalyvavo 1978 m. Sovietų Sąjun- 
kos kaimo sportininkų čempijonas 
V. Gavrikovas iš Moldavijos, surin
kęs 11,5 taško. Jo bei kitų svečių 
dalyvavimas buvo be konkurencijos, 
t.y. be oficialios įskaitos pirmenybių 
lentelėje. V. Mikėnas įveikė V. Gav
rikova šešiolikto rato 37-tame ėjime. 
Daugkartinis šachmatų meisteris V. 
Mikėnas jau yra 68 metų amžiaus.

Lietuvos jaunimo plaukikų rink
tinė lengvai laimėjo susitikimą esu 
Varšuvos ir Budapešto “Spartako” 
plaukikais. Abi svečių komandos 
buvo įveiktos didesniu kaip 90 taškų 
skirtumu. Naujus Lietuvos jaunių 
rekordus, plaukdami nugara, pasie
kė: IX klasės vilnietė moksleivė A. 
Jonikaitė 100 m nuotolyje (1 min. 
9,1 sek.) ir 200 m (2 min. 30,7 sek.); 
kaunietis R. Lagunevičius 100 m 
nuplaukė per 1 min. 2,9 sek., o 200 
m — per 2 min. 12,6 sek.

Sovietų Sąjungos plaukikų rink
tinėje, kuri viešėjo JAV ir Kanado
je. buvo du vilniečiai — keturiolik
metė Lina Kačiušytė ir aštuoniolik
metis Robertas žulpa. Abu jie plau
kia krūtine. L. Kačiušytci priklau
so Lietuvos rekordai: 100 metrų — 
1 min. 14,14 sek., 200 metrų — 2 
min. 35,45 sek. R. Žulpa 200 metrų 
yra nuplaukęs per 2 min. 20,82 sek. 
ir pagerinęs Lietuvos rekordą, pa
siektą Montrealio olimpiečio A. Juo
zaičio. Kanados ir Sovietų Sąjungos 
rinktinių susitikimą Toronte balan
džio 20-21 d.d. laimėjo sovietų plau
kikai 178:166. Abu vilniečius moks
leivius šį kartą nuo jų pasiektų Lie
tuvos rekordų 200 m plaukime krū
tine skyrė beveik pora sekundžių. 
L. Kačiušytė Toronte išsikovojo II 
vietą, šį nuotolį nuplaukusi per 2 
min. 37,25 sek. Nedaug greitesnė už 
ją buvo ir I vietos laimėtoja mask
vietė M. Koše va j a — 2 min. 37,01 
sek. Vyrų 200 m plaukimą krūtine 
laimėjo kanadietis H. Smith (2 min. 
21,28 sek.), pralenkęs leningradietį 
V. Tarasovą ir jclgaviclį A. Miska- 
rovą. Vilnietis R. Žulpa su 2 min. 
23,49 sek. užėmė IV vietą. Jo pa
siektas Lietuvos rekordas 2 min. 20, 
82 sek. yra pranašesnis už I vietos 

laimėtojo H. Smitho pasekmę. Ir L. 
Kačiušytei, ir R. žulpai plaukimas 
Toronte buvo nesėkmingas. Jiedu 
galėjo laimėti pirrųąsias vietas.

Vilniaus "Žalgirio” futbolo ko
manda, pernai išsikovojusi teisę 
žaisti pirmojoje lygoje, stengiasi jos 
neprarasti. Pagrindinis iš antrosios 
į pirmąją lygą perkeltų žalgiriečių 
rūpestis — įsitvirtinti jos 12 koman
dų eilėse. Paskutiniais duomenimis. 
"Žalgiris”, surinkęs 5 taškus, pirmo
joje lygoje užima IX vietą.

Kanados sporto apygardos vyrų 
klasės rungtynių rezultatai: Aušra- 
Tauras (Londono) 144-75, Aušra I- 
Kovas (Hamiltono) 107-94, Aušra II- 
Kovas II 77-78.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubo tre

čias šio sezono turnyras įvyko gegu
žės 20 Golf Haven aikštyne. Daly
vavo 52. Baigiant užėjo lietus ir vos 
pavyko užbaigti žaidimą.

Geriausias žaidėjas buvo Petras 
Paukštys, užbaigęs 74 sm., antrasis 
— Algis Simanavičius 80 sm., Vik
toras Paukštys 82 sm. Su išlygina
maisiais smūgiais I v. laimėjo Edis 
Slapšys 60 (91), 11 — Stasys Kėkš
tas 68 (85), III — Petras Stauskas 
69 ( 83). Iš moterų geriausiai žaidė 
E. Kėkštienė 109, su išlyginamais 
sm. — J. Paukštienė 78 (129).

Aštunta skylę vienu sm. arčiausiai 
primetė Viktoras Paukštys, XI taip 
pat vienu sm. — dr. Antanas Pace- 
vičius ir XVIII dviem sm. — Petras 
Stauskas. Romas Šimkus gavo pre
miją už XIII sk. žaidimą dviem ma
žiau negu nustatyta norma (Eagle).

Sekantys turnyrai — birželio 11 
d., 11.30 v. Hornby Towers aikštyne 
ir birželio 17 d., 10 v., George Town.

A. K.
Antanas Liūdžius, SALFASS sek

retorius, laimėjo 1 aukso ir 1 si
dabro medalius Ontario veteranų 
plaukimo pirmenybėse (Master 
Swimming Ontario Championships) 
š.m. gegužės 12-14 d.d. Burlingtono 
Centennial baseine. A. Liūdžius yra 
Kanados Mėgėjų Plaukimo Sąjungos 
narys. Jis yra numatytas atstovauti 
Kanadai pirmose pasaulio veteranų 
plaukimo pirmenybėse š.m. rugpjū
čio 20-30 d.d. Toronte. Jose dalyvaus 
per 1000 plaukikų iš 4 pasaulio kraš
tų. Linkime jam sėkmės. P. B.

• Ir kas šiandien sakytų, kad 
mums nereikia tautinės sąžinės 
šauklių, drąsių moralinių herojų. 
Tik ne tokių moralistų, kurie, ap! 
kartę ir aitrūs, kelia triukšmą. Tai 
tulžies proverža, ne moralinė sana
cija (Stasys Yla).■X* I * I • ’•Kanados įvykiai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pasirinkti prekybos mokesčio 
sumažinimą savo nuožiūra. Dėl
to $186 milijonai turi būti per
duoti Kvebeko vyriausybei, o 
neišdalinti kvebekiečiams. Kve
beko parlamentas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją prieš tas 
dalybas įteisinantį įstatymo pro
jektą federaciniame parlamen
te. Jo nariai, ypač liberalai iš 
Kvebeko, raginami kovoti prieš 
šį įstatymą, pažeidžiantį provin
cijos teises. Tokios nuomonės 
yra net ir naujasis Kvebeko li
beralų vadas C. Ryanas. Jis 
taipgi pataria Kanados premje
ro P. E. Trudeau vyriausybei 
pajamų mokesčio grąžinimui 
numatytą sumą perduoti Kve
beko iždui. Opozicinės partijos 
federaciniame parlamente taip 
pat yra priešingos $186 mili
jonų išdalinimui kvebekiečiams, 
nes tokiu atveju būtų nuskriaus
ti kitų provincijų gyventojai.

Laikraščių vedamuosiuose pla
čiai nuskambėjo uždara elekt
ronikos eksperto P. Treu byla, 
remiantis valstybines paslaptis 
saugančiu įstatymu. P. Treu pa
ruošė S. Atlanto ryšių sistemą, 
pradžioje dirbdamas kaip 
“Northern Electric” bendrovės 
narys, o vėliau savarankiškai 
Uždaras teismas jam paskyrė 
2 metus kalėjimo už slaptų do
kumentų laikymą be reikiamos 
apsaugos. Žurnalistai tebuvo 
įsileisti į baigminį teismo posė
dį, paskelbusį bausmę. Teisėjas 
L. Trudel prisipažino, kad nu
teistojo jis negali laikyti kri
minaliniu nusikaltėliu, tačiau 
bausmė yra būtina kaip perspė
jimas kitiems asmenims. P. 
Treu nusikaltimas taip ir liko 
neatskleistas. Atrodo, špionažu 
ar Kanados išdavimu niekas jo 
nė nekaltino. Spaudos duome
nimis, P. Treu gaudavo slaptus 
dokumentus iš Atlanto Sąjun
gos net ir tada, kai RCMP sau
gumiečiai atšaukė jam duotą 
pasitikėjimą. Ir to atšaukimo 
priežastis lieka nežinoma.

Politinės globos Kanadoje pa
siprašė P. Korėjos konsulato To
ronte vicekonsulas Y. M. Yan- 
gas dėl šios respublikos žvalgy
bos agentų kišimosi į jo reika
lus, diplomatinio darbo trukdy
mo. Y. M. Yango teigimu, pro
blema prasidėjo su konsulo S. 
C. Parko atvykimu 1976 m. Jis 
esąs ne diplomatas, o užsimas
kavęs žvalgybos agentas. Y. M. 
Yangui buvo įsakyta suvaržyti 
vizų išdavimą tiems korėjiečių 
kilmės kanadiečiams, kurie yra 
nusistatę prieš dabartinį P. Ko
rėjos režimą, nevengiantį dikta
tūrinių priemonių. P. Korėjos 
žvalgyba į savo juodąjį sąrašą 
yra įtraukusi korėjiečių Jungti
nę Bendriją (United Church), 
vadovaujamą kun. S. C. Lee, 
laikraščio “New Korean Times”

Ateitininkų žinios
Stovyklų vadovams parengti kur

sai įvyks Toronte birželio 3 ir 4 d.d. 
Stovyklų vadovų svarba yra labai 
didelė. Iki šiol į vadovavimą stovyk
loms nebuvo kreipiama užtektinai 
dėmesio, ir daugelis jaunuolių va
dovaudavo stovykloms be tinkamo 
pasiruošimo. Mintis tokius kursus 
rengti kilo iš praėjusių metų ateiti
ninkų stovyklos Wasagoje vadovų. 
Kursų metu bus nagrinėjamos šios 
sritys: 1. Stovyklų reikšmė ir pa
skirtis, 2. Vaikų psichologija, 3. Va
dovas — asmuo (asmeninės savybės 
ir pan.), 4. Vadovas, o ne viršinin
kas, 5. Vadovas — stovyklautojas. 
Kviečiami šio savaitgalio kursais 
pasinaudoti visi, kurie norėtų sto
vyklose vadovauti, bet dar nėra va
dovavę; taip pat ir tie, kurie jau 
yra vadovavę ir save laiko “paty
rusiais” vadovais. Registruotis pra
šoma iš anksto pas Rūtą Cepaitytę 
tel. 621-2343.

Iškylą į Marineland Niagara Falls 
gegužės 28 d. organizuoja ateitinin
kų tėvų komitetas. Kviečiami jau
nučiai, moksleiviai ir studentai. Au
tobusas išvyksta 10 v.r. nuo Prisikė
limo šventovės.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės iškilminga su

eiga su tėvais ir įžodžiu — gegužės 
27, šeštadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo 
patalpose.

• Registracija į VI tautinę sto
vyklą — iki birželio 1 d. pas tunti- 
ninkus. kurie teikia ir platesnę in
formaciją.

• Birželio 20 d., 7 v.v., skautų 
būkle šaukiama skautų-vyčių ir. kan
didatų sueiga. Bus svarbus pasitari
mas. Sueigos reikalu skambinti ps. 
M. Rusinui tel. 465-8035 arba ps. L. 
Sapliui tel. 598-4913.

• Iškyla į Romuvą — liepos 8 d. 
Dalyvauja skautininkai-kės, vyr. 
skautės ir skautai-vyčiai.

• Lietuvių skautybės 60-metis To
ronte numatytas iškilmingai pami
nėti spalio 1 d. Akademijoj ir kon
certe dalyvaus LSS tarybos pirmijos 
pirm. v.s. L. Milukienė, poetas Sta
sys Santvaras ir pianistas Anta
nas Smetona. C. S.

leidėjus bei rėmėjus. Balandžio 
28 d. iš Seoulo į Torontą buvo 
atskridę keturi žvalgybos agen
tai, matyt, specialiai vicekonsu
lo Y. M. Yango reikalu, bet jį 
nuo jų paslėpė RCMP saugu
miečiai. Spėjama, buvo planuo
tas priverstinis Y. M. Yango 
grąžinimas P. Korėjon.

Naujasis Kbeveko liberalų va
das C. Ryanas atsisakė kandi
datuoti į provincinio parlamen
to narius vienoje rinkiminėje 
Montrealio apylinkėje. Pasi
traukusiam B. Mackasey pa
keisti ten bus rinkimai liepos 
5 d. Pasak C. Ryano, toje apy
linkėje gyvena apie 60% ang
liškai kalbančių rinkėjų. Savo 
kandidatūrą jis norėtų išstatyti 
etniniu požiūriu geriau išbalan
suotoje apylinkėje, kuri yra bū
dingesnė Kvebekui. Antroji at
sisakymo priežastis — didelis 
darbo krūvis, perorganizuo
jant Kvebeko liberalų partiją, 
ruošiantis premjero R. Leves
que referendumui Kvebeko at
skyrimo nuo Kanados klausimu.

Naujo vado susilaukė ir New 
Brunswicko liberalai, suvažia
vę Frederictone. Siu metų pra
džioje atsistatydinusį R. Hig- 
ginsą jie pakeitė prancūzų kil
mės advokatu J. Daigle. Savo 
pagrindinį varžovą J. Brydeną 
jis įveikė 1.363:899 balsų san
tykiu. Šią provinciją dabar val
do konservatoriai su premjeru 
R. Hatfieldu. kuris provincinio 
parlamento rinkimus gali pa
skelbti jau šį rudenį. Naujasis 
liberalų vadas J. Daigle žada 
kovoti už ekonominių provinci
jos reikalų pagerinimą.

Calgary, Alberta
(Atkelta iš 4-to psl.)

Brannan. Už mokyklos patalpų pa- 
rūpinimą ir nuolatinę globą V. Du- 
bauskienei įteikta mokyklos vardu 
dovana.

Motinos Dienos minėjimu šešta
dieninė mokykla ir vaikų darželis 
baigė mokslo metus. Visiems, lan
kiusiems mokyklą, buvo įteikti pažy
mėjimai. Šiais metais mokyklos ve
dėja buvo mokyt. G. Noreikienė. Tė
vų komiteto vardu R. Bcmbridge pa
dėkojo mokytojams ir mokyklos rė
mėjams už rūpestį priaugančiu jau
nimu. D. Dubauskas už gerą moky
mąsi. J. Mazel už paruoštą stendą 
“Lithuania" gavo asmenines dova
nas. Mokyklos mokiniai yra padarę 
per pamokas lietuviškos sodybos 
maketą, kuris taip pat čia buvo ro
domas.

Po meninės programos buvo vi
siems dalyviams bendri užkandžiai. 
St. Noreika buvo paprašytas sukal
bėti maldą prieš valgį, šį kartą vi
sus pradžiugino minėjime naujų ta
lentų pasirodymas. Kor.

Pajieškojimas
Jieškomas Jonas Barkauskas, gy

venąs Kanadoje, žinantieji apie ji 
malonėkite pranešti Adelei Varka- 
Menei, 4 Bardsley St., Sunshine, 
Vic. 3020, Australia.

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

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

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko. Prašo $72.900.

MISSISSAUGA, atskiras vienaaugštis. 3 miegamųjų; 2 žaidimo kam
bariai rūsyje; garažas, 50’ sklypas: prašo $64.900; įmokėti $8000.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIU NAMU, atskiras plytų namas. 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. įmokėti apie $25.000.

INVESTAVIMAS ARTI HIGH PARKO, 8 butai su visais įrengimais; 
pajamos apie $16.500, metams. Pastatas gerame stovyje; savininkai 
išvažiuoja į Floridą; įmokėti apie $25.000.

Vakarais skambinkite į namus

A. Garbenis 489-1543

T a u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jh v* ja AJA jb
TORONTO LIETUVIŲ PARAfVlA
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA:

8’/4% už 1 m. term. dep. = 
8/2% už pensijų ir namų planų = 
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) 
71/2% speciali taup. sqsk.

IMA: 

9/a%> už asm. paskolas

91/4% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, 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,
Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT — 
PASKOLŲ REIKALAIS prašoma kreiptis i

REALTOR

CO OP TRUST
Patarnavimas greitas, 

malonus, profesijonaliai 
kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų įstaigos veikia 

visoje Kanadoje
Toronte jums patarnaus 
Stasys Jokūbaitis 
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-1245
Ilgametis jo patyrimas, 

remiamas didelės bendrovės, 
užtikrins gerg patarnavimg

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

Lietuviška
maisto

krautuve
2899 Bloor S(. W.z prie Prince Edward 
Tel, 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

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 $t. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _ «--*<
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _ 4
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-13Q5 

r Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
r Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
r taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
r GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT



Baltistikos studijų dienos
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kad žydų naikinime dalyvavo 
tik 0,1% lietuvių. Kitą dieną 
tas pats dienraštis citavo prof. 
G. Schneiderienės paskaitą, ku
rioje ji gana juodai apibūdino 
latvių SS, saugojusius Rygos 
getą.

Ši vienašališka informacija 
kiek sudrumstė akademinę nuo
taiką, kuri šiapjau buvo rami. 
Jautriausia sekcijos dalis, gvil
denusi žydų naikinimą, praėjo 
be jokių incidentų. Paskaitinin
kai ir koreferentai-komentato- 
riai stengėsi būti nuosaikūs. 
Vedamoji mintis buvo — atėjo 
laikas jieškoti susitaikymo, šią 
mintį ypač pabrėžė Lenkijos 
žydė prof. Helen Fagin, nors 
kiti paskaitininkai nevengė pri
minti kaltinančių faktų ir rem
tis abejotinos vertės statistika.

Paskaitose dalyvavo ir keli 
žydų kongreso nariai, gyveną 
Toronte.

Po šios sesijos rengėjai pri
vačiai išreiškė pasitenkinimą 
sekcijos rezultatais, ypač prof. 
E. Nodelio siūlymu ateityje su
rengti platesnės apimties studi
jų dienas, kuriose būtų galima 
apimti platesni barą, įjungiant 
ir žydų vaidmenį baltiečių nai
kinime. ši sugestija buvusi iš
provokuota klausimo, būtent, 
kiek baltiečių išgelbėjo žydai.

Diskusijos žydų naikinimo 
klausimu buvo gyvos, bet nuo
saikios. Paskaitas skaitė du žy
dai ir vienas amerikietis, o ko
mentatoriais buvo — du lietu
viai profesoriai ir viena žydė. 
Dalyvavusiems baltiečiams bu
vo aišku, kad sekcijos sąran

goje trūko išbalansavimo — 
baltiečių balsas buvo persilp- 
nas. Sekcijos vedėjas prof. R. 
Misiūnas aiškinosi negalėjęs 
gauti lietuvių paskaitininkų.

Smulkiau apie šią sekciją bus 
atskiras reportažas, paruoštas 
“TŽ” bendradarbio, kuris ją se
kė ištisai.

Priėmimas rotušėje
Toronto miestas surengė pri

ėmimą baltistikos dienų daly
viams naujoje miesto rotušėje. 
Čia jie buvo pavaišinti vynu 
ir sūriu. Miesto vardu pasveiki
no tarybos narė Eayrs. Baltie
čių vardu padėką išreiškė Bal
tistikai Puoselėti Draugijos 
pirm. V. Nollendorfs. Dalyvavo 
gana daug baltiečių iš Kanados 
ir JAV. Jų tarpe buvo ir kita
taučių, besidominčių baltistika. 
Vienas jų, visų pastebimas, bū
va danas Niels Danielsen, ve
žiojamas ant ratukų, nes kojos 
— paralyžuotos. Kai užkalbi
nau jį, tarė: “Tamsta esi pir
mas lietuvis, kurį sutinku savo 
gyvenime”. Ištaręs keletą žo- 
džių lietuviškai, pasisakė studi
javęs lietuvių kalbą dvejus me
tus, nes ji esanti reikalinga 
lingvistikos mokslui. Prof. N. 
Danielsen dėsto naujame Dani
jos un-te Odense.

Kiti renginiai
Nemažo susidomėjimo sulau

kė poezijos vakaras, organizuo
tas J. Zdanio. Savo kūrybą skai
tė originaline kalba ir angliš
kai: A. Ivaška, I. Ivask, A. 
Zemdega, U. Karuks, H. Nagys. 
Dalyvavo apie 100 žmonių, ku
rių tarpe gausu buvo ir lietu
vių.

Baltistikos studijų dienose Toronte. Viršuje iš kairės: R. Prialgauskas, E. 
Vaišnienė, R. Misiūnas, J. Kazlas, V. Vardys. Apačioje — V. Jonynas ir 
p. Valiuvienė Nuotr. J. Valdmanio

Aitrinti v tele visionP f f f-'•-Z Savininko* — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

Baltiečių kultūros bei mokslo 
paroda apimanti pastarąjį de
šimtmetį, buvo surengta J. P. 
Robarts bibliotekoje. Ją suren
gė komisija, vadovaujama O. 
Amolevičienės. Ją lankė ne tik 
baltiečiai, bet ir kitų tautybių 
žmonės.

Knygų parduotuvė buvo įreng
ta vienoje auditorijoje. Turbūt 
nedaug kas pirko, bet daug kas 
jomis domėjosi. Knygų tarpe 
buvo ir prof. V. Vardžio baigia
ma spausdinti knyga apie reli
ginę rezistenciją okupuotoje 
Lietuvoje.

šeštadienio pietų metu pa
skaitą visiems studijų dienų da
lyviams skaitė prof. M. Gimbu
tienė apie baltiečių atsiradimą 
Europoje. Už dvejų metų jai 
teks pirmininkauti Baltistikai 
Puoselėti Draugijai.

Studijų dienos baigtos bend
ru pokyliu Toronto un-to Hart 
House salėje. Dalyvių buvo 
gausu, tačiau trūko iškilmės 
nuotaikos. Atrodė, kad tai pa
prasta vakarienė. Toje pačioje 
salėje prieš septynerius metus 
įvyko tokios konferencijos po
kylis, kuris praėjo su visu de
ramu iškilmingumu. O šį kartą 
nebuvo nei įprastinės invokaci- 
jos, nei kitų pokyliams būdingų 
žymių. Vakarienės metu buvo 
pagerbti Draugijos veikėjai ir 
iškelta mintis steigti baltistikos 
studijų centrą. D. G.

& SKAITYTOJAI PASISAKO
LĖTAI KELIAUJA

Siunčiu "TŽ” metinę prenumera
tą ir priedą mielam mūsų savaitinu- 
kui, visada laukiamam svečiui. La
bai dažnai jis ilgai keliauja, kol mus 
pasiekia. Gauname iš karto po du 
numerius. Nieko nekaltinu, tik nuo
širdžiai linkiu geriausios sėkmės bei 
ištvermės ir toliau šviesti savo spin
duliais iš tolimos šiaurės ir saulė- 
tajai Floridai. Čia jau gana daug 
mūsų tautiečių — vieni atostogauja, 
kiti pastoviai gyvena. Juozas Juška

SVEIKATOS SKYRIUS
"TŽ” myliu ir gerbiu, tiktai gai

la, kad jie neturi sveikatos skyriaus. 
Juk sveikata yra svarbiausias daly
kas gyvenime. Vien Toronte yra ke
liolika lietuvių gydytojų, bet, matyt, 
nė vienas nenori skirti bent pusva
landžio į savaitę savo tautiečiams 
pagelbėti bei patarti sveikatos reika
luose. Labai gaila. Matyt, ir jie iš
moko- gyventi kanadiškai, nors mū
sų šūkis sako “savi pas savus”. Čia 
jis yra neįgyvendintas. Galėčiau ir 
plačiau parašyti apie savo pergyve
nimus šioje srityje, bet geriau susi
laikyti, nes tai nieko nepadės, mat, 
esu “ponas” be portfelio.

P. Baronas

MAŽOSIOS REKOLEKCIJOS
Bandoma rengti susikaupimus — 

rekolekcijas namuose mažomis gru
pėmis. Toks vienas būrelis, suside
dantis iš 10 moterų Toronte, baigė 
3 mėnesių rekolekcijas, kurias vedė 
seselė Igne. Susirinkdavome vieną 
kartą į savaitę. Seselė Igne atvyk
davo gerai pasiruošusi, atsiveždavo 
įvairių priemonių. Jos pasikalbėji
mai buvo labai nuoširdūs, logiški, 
išmąstyti, todėl lengvai pasiekė 
klausytojų širdis ir protus. Turėda
vome ir šiokio tokio namų darbo 
Mūsų būrelis pasidarė labai artimas 
ir vis reikalingas paramos iš seselės 
Ignės, tad ir ateityje susirinksime 
atsinaujinimui.

Tokio pobūdžio rekolekcijos bu
vo pirmos Toronte. Turėtų būti šei
mų, jaunimo, vyrų, moterų rekolek
cijos. Jos galėtų vykti dienos metu 
ar vakarais, prisitaikant prie grupės. 
Kai siela lengva, gyvenimo rūpes
čiai atrodo nedideli. Dalyvė

Padėka
Darbovietėje tragiškai žuvus

a+a Pranui Stankaičiui
visiems jj palydėjusiems j Šv. Jono lietuvių kapi
nes, Tėvams pranciškonams už religini patarna
vimą, karstanešiams, taipgi užsakiusiems gėles 
ir šv. Mišias, nuoširdžiai dėkoju.

Vladas Makusa

1978 m. gegužės mėn. 13 dieną Los Angeles ligo
ninėje mirė mūsų mylimas pusbrolis menininkas

JONAS RIMŠA.
Jo seseriai ONUTEI BUTKIENEI Lietuvoje, broliui 
VLADUI RIMŠAI, seseriai HALINAI PRANSKŪ- 
NIENEI Buenos Aires, Argentinoje, ir jų šeimoms 
reiškiame giliausio užuojautą bei kartu liūdime —

Jadvyga Rimšaitė Zigmas Rimša su šeima

JANINAI KAKNEVIČ1ENEI
mirus, broliui ADOLFUI su šeima ir visiems arti
miesiems liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą —

A. P. Dranginiai

A+A
MIELAI MAMYTEI

Suvalkų trikampyje mirus, JULYTĘ LIUTKUVIE- 
NĘ su vyru ir KOSTĄ CIRUŠĮ su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime —

O. J. Ažubaliai O. V. Marcinkevičiai
O. P. Derliūnai B. S. Prakapai

MYLIMAI MAMYTEI
Suvalkų trikampyje mirus, J. LIUTKUVIENEI 

ir jos vyrui bei giminėms reiškiame gilią 

užuojautą —

L AS Toronto skyriaus 
valdyba ir nariai

TO RO N T
Televizijos programoje “Siek 

augščiau” jau antrus metus da
lyvavo Audrius Stundžia, atsto
vaudamas Scarlett Heights vi
durinei mokyklai. Šį pavasarį 
minėtoje programoje jis daly
vavo net tris kartus. Audrius 
mokosi ir Augštesniuosiuose Li
tuanistikos Kursuose Toronte.

“The Toronto Sun” 1978. V. 
12 išspausdino ilgoką informa
ciją su nuotraukom Aleksandro 
Skopo ir jo žmonos. Pastaroji, 
gyvenanti Čikagoje, sulaukė iš 
Lietuvos savo vyro, kurį per 34 
metus matė tik vieną kartą — 
jai buvo leista 1975 m. nuvykti 
į Vilnių. Iš abiejų pusių buvo 
stengtasi gauti leidimą Alek
sandrui atvykti pas savo šeimą. 
Po labai ilgų pastangų, truku
sių 20 metų, leidimas pagaliau 
buvo gautas. A. Skopas yra 80 
m. amžiaus, o jo žmona Elvyra 
— 75 m. II D. karui baigiantis, 
visa jų šeima su 7 vakais trau

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER

f
• Patarnavimas lietuvių kalba
• Nemokamas namų įkainojimas
• Didelis namų pasirinkimas

F. Barauskas 743-0100įstaigos telefonas: 233-3323

FLYNN’S gėlių krautuvė |
(savininkai latviai) Š

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus y 
į dieną į visas ligonines ir laidotuvių namus. 2 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- 3 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas:

139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424
(MSXi tX©»s(5V «Xe>»GK> MSWsTs’ eX&MGX5 eXeWSX’
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Čikagos lietuvių nonzonte
VLADAS RAMOJUS

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | 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); 

iei7a dien iais 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

All Languages Service

Balio Maskeliūno Įstaiga

Vertėjai raštu ir žodžiu per 60 kalbų 
Suite 1105, 67 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1J8 

Tel. 361-0303

kėsi Vokietijos link. Aplinky
bės taip susiklostė, kad Alek
sandras pateko į sovietų rankas 
ir buvo išsiųstas į Sibirą, kur iš
buvo 12 metų. Motina su vai
kais atvyko Čikagon 1952 m. ir 
tert įsikūrė. Dabar visa šeima 
jąučiasi laiminga.

MAIRONIO MOKYLOS X SKY
RIŲ BAIGĖ:

1. Ed. Augaitis
2. D. Barakauskaitė
3. Aid. Biskytė
4. P. Bubelis
5. A. Dovidaitytė
6. V. Greičiūnas
7. L. Karosas
8. R. Meiklejohn
9. A. Paliulytė

10. A. Paulionis
11. P. Pažerūnaitė
12. D. Petkutė
13. R. Petkutė
14. T. Prakapas
15. A. Radzevičius
16. R. Rauth
17. A. Remeikaitė
18. R. Remeikaitė
19. D. Slapšytė
20. N. Slivinskaitė
21. K. Šimkutė
22. L. Stripinis
23. R. Totoraitytė
24. A. Vaičeliūnas
25. R. Vaitkutė
26. R. Verbylaitė

AUGSTESNIŲJŲ LITUANISTINIŲ 
KURSŲ XIII skyrių baigė šie 

abiturientai:
Cepaitytė, Giedrė 
Ehlers, Tundra 
Kaknevičius, Linas 
Krivinskaitė, Angelė 
I.ukavičiūtė, Rima 
Lukošiūtė, Jūratė 
Lukošius, Edis 
Morkūnas, Arūnas 
Mažeikaitė, Gailė 
Petkevičiūtė, Dana 
Putrimas, Edis 
Rašymas, Algis 
Rašymas, Antanas 
Rudaitytė, Rita 
Stundžia, Audrius

III MOKSLO IR KŪRYBOS SIM- 
POZIUMAS įvyko Čikagoje 1977 m. 
lapkričio pabaigoje, o š.m. gegužės 
10 d. vakare Jaunimo Centro kavi
nėje sušauktas užbaigiamasis rengė
jų posėdis ir ta proga suruoštos už- 
baigtuvės, kurių metu buvo prista
tyti pareigūnai, kurie rūpinsis IV 
mokslo ir kūrybos simpoziumo ren
gimu. 1 užbaigtuvių šventę pakvies
ti organizacinio komiteto nariai, bu
vę direktoriai ir įvairių komisijų na
rai, jų tarpe ir spaudos bei radijo 
atstovai. Rengėjų k-to pirm. dr. K. 
Ambrozaitis pasidžiaugė buvusiu 
kūrybingu simpoziumu, kuris, įvai
rias nuomones susumavus, pavyko 
truputį geriau negu gerai. Simpo
ziumo organizacinis vienetas buvo 
inkorporuotas Illinois valstijoje, ir 
aukotojai atleidžiami nuo mokesčių. 
Todėl ateityje bus lengviau surinkti 
lėšas bei plačiau užsimoti.

Dr. K. Ambrozaitis ypač dėkojo 
pagrindiniams simpoziumo rengėjų 
komiteto nariams: dr. R. šilbajoriui, 
simpoziumo mokslinės dalies vado
vui; komiteto vicepirm. inž. J. Rim
kevičiui, sudariusiam paskaitų pla
ną ir suredagavusiam simpoziumo 
leidinį; K. Barzdukui, tvarkiusiam 
visą atskaitomybę; sekretorei Pr. 
Masilionienei, renginių koordinato
riui ir direktoriui inž. S. Jokū- 
bauskui, susipažinimo vakaro ren
gėjai dr. A. Lipskienei, literatūros 
vakaro rengėjai M. Remienei ir po
kylio rengėjai V. Lapienei.

Ižd. K. Barzdukas pateikė smul
kią simpoziumo pajamų ir išlaidų 
apyskaitą. Iš viso pajamų turėta 
$14,268, išlaidų — $12,826. Pelno 
likutis — $1,441 perduotas sekan
čio simpoziumo pareigūnams. Di
džiausią pajamų šaltinį sudarė au
kos — $5,490, literatūros vakaras — 
$2,970 pelno, banketas — $1,848 
pelno. Pagrindinės išlaidų sumos: 
paskaitininkų kelionėms — $3,000, 
knygos išleidimas — $2,400 ir t.t.

Po pranešimo pastebėta, kad lie
tuvių spaudai, taip plačiai garsinu
siai simpoziumą ir po to detaliai ap
rašiusiai jo eigą, išskyrus vieną 
dienraštį, nieko nepaskirta. Atsaky
damas dr. K. Ambrozaitis prašė nau
jąją direktorių tarybą i spaudą at
kreipti dėmesį ir bent kiek atsily
ginti už paslaugas.

Sekr. Pr. Masilionienė oficialiai 
pranešė, kad į IV mokslo ir kūry
bos simpoziumo direktorių tarybą 
Pasaulio Liet. Gydytojų S-ga dele
guoja dr. G. Baluką ir dr. D. Gied
raitį, Inžinierių ir Architektų S-ga 
— archit. A. Kerelį ir inž. St. Jokū- 
bauską, Lituanistikos Institutas — 
prof. J. Rėklaitienę ir A. T. Anta
naitį, PLB — dr. T. Remeikį ir kun. 
dr. V. Rimšei).

Prof. J. Rėklaitienė padėkojo sim
poziumo rengėjams prof. R. Silba- 
jorio vardu. Pabrėžė, kad simpoziu
mo paskaitos išsiskyrė savo koky
be, ir jos visos bus išleistos atskiru 
leidiniu. M. Remienei tarus gražų, 
šiltą žodį, padėkos dovanos įteiktos 
dr. K. Ambrozaičiui ir inž. J. Rim
kevičiui. Prieš baigiant oficialią da
lį, dr. K. Ambrozaitis priminė, kad 
apie simpoziumą rašė visi trys di
dieji Čikagos amerikiečių dienraš
čiai ir informavo kelios amerikiečių 
radijo stotys. Naujųjų pareigūnų 
vardu kalbėjo dr. G. Batukas, pasi-

Kurmis
Kurmis išlindo iš žemės į sau

lę ir tarė:
— Tfu, bjaurybė. Akis tik su

gadino.

džiaugė simpoziumo pasisekimu, ku
rį lėmusi ta aplinkybė, jog komite
tas buvo sudarytas iš įvairių srovių 
atstovų. Džiaugėsi, kad jaunieji iš
eivijos mokslininkai yra suaugę su 
Lietuva, ypač su gyvuoju tautos ka
mienu. Atsistojimu prisimintas ne
seniai miręs prof. dr. J. Puzinas, 
buvęs vienas iš simpoziumo direk
torių.

Visi užbaigtuvių posėdžio dalyviai 
buvo skaniai pavaišinti ir, kas svar
biausia, sudarytas pagrindas simpo
ziumų tęstinumui — jau yra parei
gūnai, kurie sudarys busimojo sim
poziumo rengėjų vykdomuosius or
ganus ir tvarkys reikalus su val
džios įstaigomis, nes kai yra oficia
liai įsiregistruotas, valdžios įstaigos 
atlieka tam tikrą kontrolę.

XV-SIS LIETUVIŲ FONDO (mili
joninio) metinis narių suvažiavimas 
įvyko gegužės 6 d. Jaunimo Centre. 
Susirinko 122 atstovai, atstovavę 
3,696 balsams. Suvažiavimą pradėjo 
LF tarybos pirm. dr. G. Batukas, 
ypač apgailėdamas, kad 1,300 fondo 
narių jau yra iškeliavę į amžinybę, 
jų tarpe ir tokie stambūs fondo dar
buotojai, kaip pik. A. Rėklaitis, 
prof. dr. J. Puzinas ir kt. Jaunoji 
karta turės užpildyti mirusių vietas, 
o ateityje, tikimasi, fondo kapitalas 
augs gal ne tiek iš narių įnašų, kiek 
iš testamentinių palikimų. Suvažia
vimui pirmininkavo dr. K. Ambro
zaitis, M. Remienė ir dr. J. Valaitis. 
Sekretoriatą sudarė S. Kuprys ir A. 
Rūgytė. Taip pat sudaryta visa eilė 
komisijų. Suvažiavimą žodžiu svei
kino PLB pirm. inž. Br. Nainys, 
JAV LB krašto valdybos vardu švie
timo tarybos pirm. Br. Juodelis ir 
kiek vėliau atvykusi gen. Lietuvos 
konsule J. Daužvardienė.

Pagrindinius pranešimus padarė 
LF valdybos pirm. dr. A. Razma, ta
rybos pirm. dr. G. Batukas, investa
vimo komisijos pirm. P. Kilius ir 
pelno skirstymo komisijos pirm. dr. 
K. Ambrozaitis. Kontrolės komisijos 
aktą perskaitė A. Santaras. Antroje 
suvažiavimo dalyje pranešimus iš 
apylinkių perdavė M. Lenkauskienė, 
inž. V. Kutkus ir Pr. Turūta. Priim
tos keturios rezoliucijos. Vienoje iš 
jų suvažiavimas ypač džiaugiasi vie
nybe Lietuvių Fonde, kitoje — pra
šo stambiau paremti lietuvių spaudą 
ir radijo valandėles. Tikėkime, kad 
ši rezoliucija neliks popieriuje, bet 
pagaliau jai bus duota eiga.

APLAMAI SUVAŽIAVIMAS bu
vo vieningas ir darbingas, o pa
siekti fondo rezultatai gražūs. Su
važiavimo dieną įnašai peržengė 
pusantro milijono dolerių ribą — 
pasiekė $1,505,538. Pelno skirstymo 
komisija per 15 m. išdalino $500,000. 
Pernykštės bruto pajamos buvo la
bai geros — beveik $100,000. Kai 
fondas pasieks du milijonus dol. 
įnašų, tikimasi kasmetinio pelno 
apie $140,000. Antrasis milijonas žy
miai greičiau auga. Pirmasis milijo
nas pradėtas 1961 m. ir baigtas 1974 
m. Antrasis milijonas pusiaukelį 
peržengė 1978 m. pavasarį. Datos ro
do spartėjantį fondo tempą. Tai aiš
kiai pastebėjo ir'suvažiavimo daly
viai. Kiekviename suvažiavime per
renkama trečdalis (6) tarybos na
rių ir renkama kontrolės komisija. 
Sį kartą buvo perrinkti ar naujai 
išrinkti šie asmenys į tarybą: P. Ki
lius 3450 baisų, dr. K. Ambrozai
tis 3355, M. Remienė 2969, J. Vaz- 
nelis 2727, dr. V. Tauras 2342 ir inž. 
V. Naudžius 2317. | kontrolės komi- 
ciją — Pr. Turūta, A. Santaras ir 
P. Indreika.

Lietuviška "Real Estate"/staiga St. Petersburge, Floridoje
ANGELĖ E. KARNIENE 

Broker • Realtor 
Notary Public

REALTOR

Rezidencijos - moteliai - sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

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

D
ps INSURAh

RESHER-DARAUSKAS
nDUQULP REALESTATE, 

w. G. IJ n lLo rl rLit realtor 
23^337””^3^66?™""™^3^226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON. ONTARIO 

Bm9B 1K8
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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

VEACENAS
All Seasons Travel, B.D.

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

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

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251
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A.a. JANINA KAKNEVIČIENĖ, 
“Tėviškės Žiburių” administratorė, 
mirusi š. m. gegužės 12 d. Velionė 
gimė 1929 m. vasario 17 d. Šaukėnų 
k., Kvėdarnos vaisė., Tauragės apskr. 
Mokėsi lietuviškoje Oldenburgo 
gimnazijoje V. Vokietijoje. Kanadon 
atvyko būdama 18 metų. “T. žibu
riuose” dirbo 11 metų. Palaidota 
šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje š. m. gegužės 15 d. Ilsėkis 
ramybėje!

Anapilio žinios
Tel. 277-1270

— Sj sekmadienį, gegužės 28 d., 
3 v.p.p., §v. Jono lietuvių kapinėse 
bus pamaldos: Mišios, Komunija. Po 
pamaldų šventinami naujai pastatyti 
paminklai. Prieš pamaldas ir po pa
maldų Anapilio salėje KLK Moterų 
Draugijos narės paruoš kavutę ir 
užkandžius. Automobilius prašoma 
palikti Anapilio autoaikštėje ir į ka
pines ateiti pėsčiom.

— Užbaigiamieji šventovės dar
bai eina prie galo: baigiami dirbti 
altorius, sakykla, krikštykla, taber
nakulio pakyla, šventovės išorėje 
tvarkoma priešakinė aikštelė. Naujo
sios šventovės šventinimas — birže
lio 11 d., 3 v.p.p. Bilietai į pokylį 
gaunami po pamaldų sekmadieniais. 
Ponios yra prašomos šventei paau
koti pyragu, šventinimo iškilmėse 
tautietės kviečiamos pasipuošti tau
tiniais drabužiais.

— Šventovės statybos fondui pa
aukojo $2000: R. Klemkienė; $1000 
a.a. Bronės Paškauskienės prisimini
mui; $300: M. F. Yokubynienė; $100: 
J. B. Strazdai; $70: L. J. J. Venclo- 
vaičiai (a.a. Janinos Kaknevičienės 
prisiminimui). Geradariams nuošir
di padėka.

— Ilgojo savaitgalio proga Wasa- 
goje atlaikytos pamaldos, kuriose 
buvo gausu maldininkų. Dėkojame 
talkininkams-ėms už sutvarkymą pa
talpų pamaldoms ir skoningą papuo
šimą altoriaus.

— šį antradienį šv. Jono liet, ka
pinėse išliejami pamatai naujiems 
paminklams.

— Pamaldos: šeštadienį, 9 v.r., 
už a.a. Petronėlę Sprainaifienę; sek
madienį, 10 v.r., už a.a. Marijoną 
Gudienę, 11 v. už a.a. Oną Ališaus
kienę, Bonikių ir Daukų šeimų mi
rusius; 3 v.p.p. — už šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidotus.

Stambieji aukotojai. Montre- 
alio Aušros Vartų parapija, 
įvertindama “TŽ” atliekamą 
darbą bei paslaugas parapijai, 
paaukojo $100. Jai reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Anapilio knygyne 
(dabar įsikūręs atskiroje patalpoje 
po Lietuvos Kankinių šventovės 

salėje) 
GALIMA GAUTI

* Bilietų į dainų šventę ir pokylį
* Suvenyrinių sporto žaidynių stik

lų ir baltinukų
* Baltinukų su Vyčiu, trispalve ar

ba su įvairiais užrašais
* (vairių lipinukų automobiliams
* Pačių naujausių dailininko Anta

no Petrikonio kūrinių
* Įvairiausių knygų bei plokštelių 

(Naujausios knygos: A. Maceina, 
“Filosofijos kilmė bei prasmė” 
$16.00, Anat. Kairys “Trys dra
mos” $6.00)

KAPINIU LANKYMO DIENĄ — 
gegužės 28 knygynas veiks rytą ir 
po pietų pamaldų metu.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. P u t n i n i kalba 
lietuviškai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ruošiasi tuoktis Gunda V. 

Bričkutė su Russell Chapman.
— Sveikiname Paulių ir Lindą 

Gorius, kurie susituokė gegužės 20 d.
— Antroji rinkliava arkivyskupi

jos “ShareLife” vajui bus ateinantį 
sekmadienį, gegužės 28.

— Kapų lankymo diena — gegu
žės 28, sekmadienį. Koncelebracinės 
Mišios 3 v. p. p. Kas norėtų įsigyti 
didelių žvakių kapo papuošimui, ga
lės nusipirkti mūsų šventovės prie
angyje ateinantį sekmadienį. Jei 
kas norėtų pašventinti paminklus, 
prašom pranešti.

— Mūsų mirusieji: a. a. Barbora 
Gylienė, 76 m., palaidota gegužės 
19. Paliko sūnų Bronių ir dukrą Re
giną Kazlauskienę su šeimomis. 
Nuoširdi užuojauta. Mirus a. a. Ja
ninai Kaknevičienei, reiškiame gilią 
užuojautą giminėms. Gegužės 17 d. 
palaidota a. a. Marija Marcinkienė, 
58 metų. Paliko tris dukras — Lin
dą, Sandrą, Eileen Toronte ir brolį 
A. Kreivį su šeima Montrealyje. Vi
siems gili užuojauta. Giliai užjau
čiame M. Savickienę, mirus jos se
seriai Marijonai Palteraitienei; Ja
niną šarūnienę, mirus jos antram 
broliui Vytautui Jokūbauskui Lietu
voje.

— Jubilėjiniam kryžiui sukojo: 
M. J. Astrauskai $100, prel. J. Ta- 
darauskas $50, K. M. Juzumai $50, I. 
A. Pakarnos $40, J. A. Pūkai $50.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus susirinkimas
— sekmadienį, gegužės 28, po 11.30 
v. Mišių Parodų salėje. Programoje
— I. Kairienės paskaita apie grožį 
“Truputis tuštybės".

— Parapijos jubilėjinis leidinys 
padėtas šventovės prieangyje. Pra
šom pasiimti sau ar parnešti kaimy
nams, kurie negali atsilankyti į pa
maldas.

— Iškyla į Marineland, Niagara 
Falls, organizuoja ateitininkų tėvų 
komitetas gegužės 28, sekmadienį, 
jaunučiams, jauniams, moksleiviams 
ir studentams. Autobusas išvažiuoja 
iš parapijos kiemo 10 v. ryto. Esant 
blogam orui, iškyla neįvyks.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Ag
nietę, Petrą ir Gabrielę Bernatavi
čius, užpr. A. J. Žakai, 8.30 už Tomą 
Sabaliauską, užpr. J. Sabaliauskas, 9 
v. novena, 9.20 už Marcelę Jonušie
nę, užpr. vaikai, 10 v. už Stasį Nor
vaišą, užpr. P. Čiurlys; sekmadienį 
8 v. už Stepą Juodikaitį, užpr. J. 
Juodikaitienė, 9 v. Novena, 10 v. 
už Justiną Pikšilingį, užpr. J. Pikši- 
lingienė, 11.30 už parapiją, 7 v. v. už 
Marcelę Jonušienę, užpr. vaikai.

Lietuvių Namų žinios
— LN Vyrų Būrelio rengiamos 

gegužinės š. m. birželio m. 18 d. vie
ta yra pakeista. Ji Įvyks ne Clairvil- 
le parke, kaip buvo skelbta, bet 
Humber Trails parke, River Glen 
rajone, prie Nobleton. I gegužinę 
bus galima vykti autobusais, kurie 
paims keleivius nuo Lietuvių Namų. 
Norintieji vykti autobusais malonė
kite užsiregistruoti LN raštinėje tel. 
533-9030 arba sekmadienių popietė
se. Autobuso bilieto kaina — $2.85.

— LN Vyrų Būrelis organizuoja 
talką Tėvų pranciškonų stovyklavie
tei Wasagoje atnaujinti. Kiekvienais 
metais pavasarį reikalingi pataisy
mai, perdažymai ir patvarkymai. 
Šiais metais planuojama pertvarkyti 
mergaičių baraką ir įrengti atskirus 
kambarius. Reikalingi įvairaus suge
bėjimo darbininkai. Talkininkai 
vyksta vienai dienai gegužės 27, 
šeštadienį. Bus parūpintos ir trans
porto priemonės. Talkininkai kvie
čiami susisiekti su V. Bubelių tel. 
766-3135 ir H. Chveduku tel. 
762-3118.

— LN apmokėjo “Paramos” Kre
dito Kooperatyvui visas paskolas, 
kurios buvo gautos privačių asmenų 
vardu. LN valdyba reiškia nuošir
džią padėką visiems asmenims, ku
rie šiomis dienomis prisidėjo prie 
LN statybos planų įvykdymo.

— LN butų statybos komitetas š. 
m. balandžio 20 d. išsiuntė klausimų 
laiškus visiems užsiregistravusiems 
dėl butų dydžių, kainų ir kitų reika
lingų informacijų. Atsakymų gauta 
tik apie pusė. Neatsakiusieji prašo
mi nedelsiant grąžinti anketas iki 
birželio 10 d., nes šios žinios yra 
labai svarbios statybos komitetui.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 200. Svečių knygoje pa
sirašė: Stasys Obcarskas iš Anglijos. 
Tauteriai ir Zubai iš St. Catharines.

Parapijose vis daugiau įsigali 
dijakonų tarnyba. Ją atlieka 
vedę vyrai, baigę specialų teo
logijos kursą. Toji tarnyba ap
ima darbą šiose srityse — lab
daroje, sakramentų teikime, 
pamokslų sakyme. Dijakonai 
tuos darbus atlieka laisvu laiku 
nuo profesinių pareigų. Lietu
vių katalikų parapijos dar ne
turi nė vieno dijakono. Suinte
resuoti dijakono tarnyba kvie
čiami įsirašyti į trejų metų teo
logijos kursą, kreipiantis šiuo 
adresu: The Director, Perma
nent Diaconate Program, St. 
Augustine’s Seminary, 2661 
Kingston Rd., Scarborough, 
Ont. M1M 1M3. Tel. 261-7207. 
Minėto kurso paskaitų klauso
ma tik savaitgaliais. Jis prasi
dės š.m. rugsėjo mėn.

Maloniai kviečiame atsilankyti į 
dail. Eugenijos Rastonienės ir Normanto Lingertaičio

gegužės 27-28 d. d. Anapilio parodų salėje.
Atidarymas-gegužės 27 d., 4 valanda po pietų. 
Sekmadienį parodos lankymas — nuo 10 valandos ryto iki 5 vai. vakaro. 
Parodę globoja — Anapilio Moterų Būrelis

birželio 11, sekmadienį, 3 valandą po pietų
Apeigas atliks Šv. Sosto pronuncijus Kanadai J.E. arkivyskupas ANGELO PALMAS, 
koncelebracinėms Mišioms vadovaus vysk. VINCENTAS BRIZGYS, pamokslą sakys 
Toronto vysk. THOMAS B. FULTON. Pamaldų metu giedos parapijos choras muz. 
S. Galevičiaus komponuotas Mišias lietuvių kalba

5 valandą po pietų, ANAPILIO salėje -

iškilmingas POKYLIS
Programoje: vakarienė, sveikinimai, koncertinė dalis, kuria atliks solistai — 

Gina Čapkauskienė ir Rimas Strimaitis, akompanuojami J. Govėdo 
Bilietai į pokylį — $15 asmeniui (vaikams iki 12 metų — $10). Jie gaunami 
sekmadieniais par. salėje. Užsakant telefonu, skambinti: A. Ščepavičienei 

766-3726 arba R. Celejevvskai 231-8832. Stalai numeruoti.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti iškilmėse— Parapijos klebonas ir komitetas

DĖMESIO, 
KANADOS LIETUVIŲ 

FONDO NARIAI!
Visuotinis metinis narių su

važiavimas šaukiamas birželio 
3, šeštadienį (ne birželio 6, kaip 
per klaidą įrašyta kvietimuose), 
10.30 v. ryto, Toronto Lietuvių 
Namuose. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

KLF valdyba
Originalią meno parodą Ana

pilyje rengia Anapilio Moterų 
Būrelis gegužės 27-28 d.d. Bus 
išstatyti dail. Eug. Rastonienės 
iš Massachussets paveikslai ir 
N. Lingertaičio sidabro ir gin
taro dirbiniai.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Draugija gauna daug pageida
vimų parodyti į video juostą 
įrašytą Simo Kudirkos filmą. 
Atsižvelgiant į tuos pageidavi
mus, filmas bus rodomas 1978 
m. birželio 4 d., 3.30 v.p.p., di
džiojoje Lietuvių Namų salėje. 
Kas dar filmo nematė ar nori 
dar kartą pamatyti, kviečiami 
atsilankyti.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Draugija 1978 m. birželio 6 d., 3 
v.p.p., minės savo veiklos penk
metį. Bus bendri pietūs su kul
tūrine programėle. Kviečiami 
visi vyresnio amžiaus žmonės 
minėjime dalyvauti. Prašome 
iš anksto registruotis — ketvir
tadieniais ir sekmadieniais būs
tinėje, kitomis dienomis telefo
nu 762-2415 arba 533-6570.

Valdyba
Metinis KLK Kultūros Dr- 

jos “žiburiai” susirinkimas — 
birželio 6, antradienį, 7.30 v.v., 
mažojoje Anapilio salėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Bus 
svarstomi “T. Žiburių” finansi
niai ir kiti leidybos reikalai.

Mokiniai, kurie priklauso 
Maironio mokyklos chorui, pra
šomi atkreipti dėmesį į repeti
cijų lankymą. Repeticijos vyks
ta kiekvieną antradienį, 7.30 
v.v., Lietuvių Namuose. Cho
ristai, kurie nelankys repetici
jų, negalės dalyvauti kaip cho
ro dalyviai V-toje dainų šven
tėje. Mokyklos vedėjas

KLB Toronto apyl. valdyba 
jau paruošė programą “Vil
niaus” paviljonui. Meninei pro
gramai ji pakvietė visus Toron
to meninius vienetus, kurie 
mielai sutiko vakarais dalyvau
ti. Moterų organizacijos bei bū
reliai sutiko talkinti kiekvieną 
vakarą prie maisto, o jaunimas
— rūpintis atsilankančiais sve
čiais. Rengiama ir paroda. Ka
dangi Karavanas vyks Pasaulio 
Lietuvių Dienų metu, rengėjai 
tikisi labai daug lankytojų.

TELEFONU IŠ ČIKAGOS. 
Čikagoje mirė kunigas ir muzi
kas B. Chomskis; Australijoje
— pik. V. Šliogeris; Los Ange
les — dr. G. Valančius ir dail. 
J. Rimša.

Dr. Ramūnas Barakauskas
ATIDARO NAUJĄ

dantų gydymo kabinėta L" L-
94 Cumberland Street, suite 502,
Toronto, Ontario Telefonas 922-6756
Bay-Bloor rajonas. Priima pacientus pagal susitarimę

Muskokos rajone parduodami
rezidenciniai vasaros sklypai po 4-5 akrus, kiekvienas su 
200 pėdų ežero pakrantės. Įdėta septinė sistema. Dėl smul
kesnių informacijų ir pirkimo sąlygų skambinti telefonu

Toronte 767-8711 arba 767-7159 z 
Savaitgaliais: 1-705-538-2732

Mirus a.a. Janinai Kaknevi
čienei, Toronto “Gintaro” an
samblis reiškia gilią užuojautą 
ansamblio nariui Linui Kakne
vičiui, jo broliams ir tėveliui. 
Velionė Kaknevičienė, būdama 
direktore “The Carling Com
munity Arts Foundation”, per 
eilę metų parūpindavo finansi
nę paramą, kuri turėjo didėlę 
reikšmę ansamblio veikloje. Jos 
nuopelnai telengvina liūdesio 
naštą sūnui Linui, jo broliams, 
tėveliui bei artimiesiems.

A.a. Janinos Kaknevičienės, 
buvusios ‘T. žiburių” adminis
tratorės, atminimui vietoje gė
lių aukojo ‘Tėviškės Žibu
riams”: J. ir K. Ališauskai 
(Markdale, Ont.) $20, Genė Ka- 
žemėkienė $20, Stasė ir Stepas 
Smalinskai $10, A. ir P. Ščepa
vičiai $10, A. ir M. Misiūnai 
$25. Nuoširdi padėka aukoto
jams.

Ontario švietimo ministerija 
rengia specialų seminarą etni
nių kalbų mokytojams liepos 
3-14 d.d. (Macdonald Block. 900 
Bayt St., Toronto). Dalyviai 
bus supažindinti su Ontario 
švietimo sistema, moderniais 
kalbų mokymo būdais, progra
momis. Seminare dalyvauti gali 
tie mokytojai, kurie dirba švie
timo vadybos patvirtintose mo
kyklose bei kursuose. Mokestis 
už seminarą — $60. Kreiptis: 
Ministry of Education, Profes
sional Development Branch, 
17th Floor, Mowat Block, 
Queen’s Park, Toronto, M7A 
1L2. Telefonas informacijai: 
965-2664 Noel Bennet-Alder.

7 PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms už man suruoštą 
mergvakarį; ponioms ir pane
lėms už dayvavimą bei vertin
gas dovanas. Jūsų parodytas 
nuoširdumas pasiliks neužmirš
tas mūsų gyvenime.

Ačiū labai —
Jūsų Angelė Karauskaitė

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022

Gen. P. Grigorenka, Sov. Są
jungos didvyris, buvęs pietva
karių fronto vadas, keturių 
žvaigždžių generolas (penkias 
tuėjo tik Stalinas), apdovanotas 
visais galimais raudonųjų ordi
nais, praėjusią savaitę lankėsi 
Toronte ir turėjo pasikalbėjimą 
su ukrainiečiais, miesto ir par
lamentų atstovais ir su spauda. 
Jau Chruščiovo laikais pradėjęs 
nukrypti nuo linijos, generolas 
Brežnevo laikais buvo stumia
mas vis žemyn: atimti ordinai, 
atleistas iš Frunzes karo akade
mijos profesoriaus pareigų, at
imti visi kariniai laipsniai. Kai 
jis pradėjo ginti disidentus, bu
vo uždarytas į beprotnamį. Va
kariečių karo sąjungininkų dė
ka jis gavo leidimą atvykti į 
Ameriką pas sūnų. Tuoj po to 
jam buvo atimta sovietų pilie
tybė. Savo pranešime spaudos 
atstovams generolas paskleidė 
daug Įdomių minčių apie laisvo
jo pasaulio dabartį ir ateitį. 
Apie tai bus kitame “TŽ” nr.

“Baltic Enterprises”, jauno
sios kartos lietuvių grupės 
įsteigta bendrovė Bostone, ga
mina įvairius tautinius ženklus, 
lipdės, įrašus, šūkius, medžio 
drožinius, sidabro ir gintaro 
dirbinius, atvirukus, papuoša
lus, lėles ir daug kitokių lietu
viškų dalykų. Bendrovę sudaro 
G. Karosas, R. Manomaitis, N. 
Lingertaitis, M. Drunga. Jų at
stovai — G. Karosas ir R. Ma
nomaitis lankėsi Toronte ir dalį 
savo gaminių paliko Anapilio 
knygyne. Netrukus bus išleis
tas spausdintas katalogas, ku
riame bus sužymėti visi gami
niai, gaunami minėtoje bend
rovėje. Jos adresas: “Baltic 
Enterprises”, P.O. Box 8241, 
Boston, Mass. 02114, USA. Tel. 
(617)268-8376.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms ir viešnioms už su
rengtą man mergvakarį, už gau
sų dalyvavimą, puikias gėles 
bei vertingas dovanas.

Ačiū, ačiū, ačiū —
Ramunė Morkūnaitė

Aušros Vartų parapijos žinios
— Pirmoji vaikų Komunija įvyko 

gegužės 7 d. Komuniją priėmė: Ind
rė Baršauskaitė, Daiva Baršauskaitė, 
Silvija Bijūnaitė, Onutė Beniūtė, 
Lina Celtoriūtė, Gailutė Gumauskai- 
tė, Stepas Jurgutis ir Stepas Luko
šius. Vaikus pirmajai Komunijai la
bai gražiai paruošė Aušra Baršaus
kienė.

— Metinė parapijos gegužinė — 
išvyka bus liepos 9 d. Palangos va
sarvietėje. Tą dieną visi kviečiami 
dalyvauti. Bus įdomu melstis gam
toje, o parapijos choras maldą pa
pildys gražiomis giesmėmis.

Čikagos “Antras kaimas” gegu
žės 6 d. AV parapijos salėje linksmi
no gausiai susirinkusius montrealie- 
čius. Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos Montrealio skyrius suruošė 
gražų ir įdomų pavasario balių. Jo 
iniciatoriais buvo aktyvieji jaunuo
liai— Rasa Lukoševičiūtė, Audronė 
Jonelytė, Algis Patašinskas ir Pau
lius Mališka. Baliaus programa bu
vo suskirstyta į tris įdomias dalis.

Gegužės 5 d. Seselių namuose bu
vo surengta literatūrinė popietė. 
“Antro kaimo” prievaizda A. T. An
tanaitis įdomiai kalbėjo apie lietu
vių literatūrą okupuotoje Lietuvoje 
ir laisvajame pasaulyje. Girdėjome 
žymiųjų mūsų rašytojų kūrybos iš
traukas, jų pačių žodžius. Paskaita 
buvo gan ilga, bet labai įdomi. Nė 
nepajutom kaip 1% vai. laikas pra
bėgo. Gaila, kad susirinko labai ma
žai publikos. Lietuviškos knygos mė
gėjams, kurie neatvyko, didelis nuo
stolis.

Gegužės 6 d. įvyko keturių valan
dų, be jokios pertraukos maratono 
šokiai. Jauniausia šokėja buvo 12 
metų Silvija Vazalinskaitė, vyriau
sia — 18 metų Kristina Mališkaitė. 
Daugiausia rėmėjų surinko Aras 
Piečaitis, o pinigų — Ina Lukoševi
čiūtė. Maratonas davė $1000 pelno.

7 v.v. salė buvo pilna žiūrovų. Su
sidomėjimas didelis, nes šitokio žan
ro parengimai Montrealyje pasitai
ko labai retai. Programa buvo gan 
ilga, bet praėjo labai greitai ir pub
likos plojimais buvo gražiai įvertin
ta. Be vieno kito dalykėlio, viskas 
paimta iš kasdieninio mūsų gyve
nimo. Porą vykusių dalykų davė ir 
iš montrealiečių gyvenimo. Tai su
kėlė daug juoko. Nebuvo pamirštas 
ir prancūziškas Kvebekas. O “Ant
ras kaimas”, atsidūręs Montrealyje, 
nemokantis prancūziškai, susidūrė 
su visokiais vargais. Nevisi susirin
kusieji žinojo, kad “Antro kaimo” 
artistai ne tik scenoje, bet ir salėje 
išsiskirstę, todėl juoko sukėlė ir pa
ti publika.

Po programos R. Lukoševičiūtė 
supažindino žiūrovus su “Antro kai

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensijų planas 8.5 %
Term. ind. 1 m..................... 9 %
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9.5 %
Duoda nemokamą gyvybės opdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų 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.

Jieškote darbo? “Tėviškės Ži
burių” spaustuvei reikalingas 
tarnautojas arba tarnautoja 
įvairiems darbams. Jie galėtų 
išmokti ir raidžių rinkimo lino- 
tipu. Kreiptis į spaustuvės ve
dėją Vyt. Balčiūną tel. 275-4672 
arba raštu: 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3.

Torontietė Gailė Misiūnaitė, 
baigusi humanitarinius mokslus 
Toronto un-te, konkurso keliu 
laimėjo vieno mėnesio redakto
rės darbą Niujorko “Mademoi
selle“ žurnale. Siame konkurse 
su savo reportažiniais rašiniais 
dalyvavo per 1000 studenčių iš 
JAV ir Kanados, o darbą žur
nalo redakcijoje laimėjo 14. 
Gailė domėjosi žurnalistika ir 
buvo Scarboro kolegijos laik
raščio redaktorė. Nuvykusi į 
Niujorką, Gailė gavo uždavinį 
nuvykti į Vašingtoną ir pada
ryti pasikalbėjimą su JAV vice
prezidento Mondale žmona. At
likusi vieno mėnesio darbą, ji 
ketina grįžti į Torontą ir dar 
vienerius metus studijuoti žur

mo" vadovu A. T. Antanaičiu ir ak
toriais — Jūrate Jakštyte, Danute 
Nolte, Juozu Aleksiūnu, Eugenijum 
Būtėnu, Juozu Kapačinsku, Jurgiu 
Riškum. Aktoriams ir žiūrovams ji 
išreiškė padėką. Taip pat žodį tarė 
rengėjų vardu ir Algis Patašinskas. 
Artistai buvo apdovanoti Montrealio 
suvenyrais, o moterys — gėlėmis. 
Neliko skolingas ir “Antras kaimas" 
montrealiečiams. Jie įteikė kažko
kius svorius kilnoti. Tai turbūt rau
menims ugdyti, kad lietuviai galėtų 
savo kumščiais atsilaikyti prieš Kve
beko separatizmą.

Gera bavarų muzika visus kėlė 
nuo kėdžių, o “Antras kaimas” su 
savo jaunatviška nuotaika irgi pri
sidėjo. Rengėjai stengėsi visokiais 
būdais telkti lėšas būsimam jauni
mo kongresui. Veikė gausi loterija, 
turtingas baras, buvo gėlių valsas ir 
pan. Nežiūrint viso rūpesčio, nors 
“Antras kaimas” jokio honoraro ne
ėmė, bet kelionė lėktuvu nunešė vi
są pelną. Viską išlygino maratono 
šokiai. A. A.

Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
apaštališkasis administratorius vysk. 
J. Labukas - Matulaitis gegužės 19- 
20 d. d. aplankė savo gimines Mont
realyje ir vietos lietuvius kunigus. 
Jį lydėjo kun. J. Žemaitis.

BAIGUSIU ISLEISTUVĖS. Gegu
žės 13 d. Seselių Namuose įvyko li
tuanistinės mokyklos abiturientų iš
leistuvės. Susirinkus visiems abitu
rientams, jų tėvams, mokytojams 
bei svečiams, oficialią dalį atliko 
klasės auklėtojas R. Otto, tardamas 
gažų žodelį. KLB Montrealio apylin
kės valdybos narė švietimo reika
lams S. Piečaitienė mokyklą baigu
siems įteikė pažymėjimus, o valdy
bos pirm. A. Kličius — tradicinę 
Bendruomenės dovaną — knygą. 
Tautinių šokių mokytoja R. Luko
ševičiūtė kiekvienam abiturientui 
padovanojo po kojinę — kitą kojinę 
gaus tie, kurie grįš į tą pačią mo
kyklą dirbti. Salia to abiturientus 
sveikino mokyklos kapelionas kun. 
J. Aranauskas, SJ, mecenatų vardu 
— “Lito” vedėja R. Piečaitienė, mo
kyklos vedėja M. Jonynienė ir tėvų 
k-to pirm. S. Baršauskas.

Šiais metais mokyklą baigė: K. 
Cičinskaitė, L. Dainiūtė, D. Jauge- 
lytė, A. Kibirkštis, A. Piečaitis, R. 
Staškevičius, T. Valinskas ir J. Va
liulis. Jų vardu mokytojams, tė
vams ir visiems mokyklos rėmėjams 
padėkojo D. Jaugelytė, pažadėdama 
kitais metais susitikti lituanistinia
me seminare. Abiturientai visiems 
mokytojams prisegė po gražią gėlę.

Visi kalbėtojai buvo taupūs, todėl 
ir oficiali dalis užtruko tik apie pus
valandį. Prie tėvų komiteto paruoš
tų vaišių visi pabendravo. B. S.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............................10.5%
Nckiln. turto ......................... 10.0%
Čekių kredito ........................... 12.0%
Investacines nuo ..................... 10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

nalistiką. Gailės tėvelis yra bir
žietis, gimęs Lietuvoje, o moti
na — Motiejūnaitė, gimusi Ka
nadoje. Gailė neturėjo galimy
bės mokytis šeštad. lietuvių mo
kykloje ir dėlto silpnokai moka 
lietuvių kalbą.

KL Bendruomenės Toronto 
apyl. valdyba gegužės 13 d. po
sėdžiavo adv. H. Steponaičio 
namuose. Apyl. pirm. A. Juzu- 
konis painformavo valdybą 
apie artėjančio Karavano pasi
ruošimus: sudaryta pilna tarny
ba, paruošta meninė programa, 
užsakytas orkestras. Karavane 
rengiamai parodai dar reikia 
tautinių rodinių. Rudenį valdy
ba yra nutarusi pati organizuo
ti kariuomenės dienos minėji
mą kartu su karinėm ir jauni
mo organizacijom.

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš 
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.


