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Mokykla-kančios simbolis ar atgaivos

Dainavos mokytojų studijų savaitė ir kas toliau (2)

versmė? Norite geros meniškos fotografijos

gyrė, kad ji savo vadovaujamo 
bendrabučio Putname lituanis
tikos klasėse jau praėjusiais 
metais taip darė. (Nežinau, ar 
visi studijų savaitės dalyviai ga
vo Dainavoje “Nekaltai Pradė
tosios Marijos Seserų bendra
bučio 196667 m. leidinĮ “Rau
dondvario padangėj”. Paėmęs 
tą leidinĮ į rankas ir atvertęs

10 p. maloniai nustembi, pa
matęs vieno straipsnio užvardi- 
nimą “Mintys apie Lietuvių 
Chartą”. Įžangoje sakoma: “Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (V Ii kas) 1949 
birželio mėn. 14 d. paskelbė

Lietuvių Chartą, kurią dabar 
laikome lietuvišku dekalogu 
(dešimt įsakymų). Mes bend
rabutyje nagrinėjame šią Char
tą — štai mūsų mintys: “Ir 
pradžioje vis duodamus vie
nos ar dviejų mergaičių pasisa
kymai.

Ar tai ne gražus pavyzdys, 
kaip sumoderninti mūsų litua-

Didžiausią studijų savaitės 
dalį užėmė vadovėlių ir prati
mų knygų vertinimas, kad nau
juose žeidimuose galėtų pa
taisyti trūkumus. Buvo rasta, 
kad vadovėliai apskritai yra 
tinkami, kad tik būtų, kas iš jų 
moko ir mokosi. Buvo konsta
tuota, kad jau pradeda trūkti 
mūsų lituanistinėse mokyklose 
ne tik mokytojų, bet ir moki- 
niy, nes yra lietuvių tėvų, ku
rie visai nenori leisti savo vai
kų į lituanistines mokyklas, iš
leidžia vaikus į mokyklą ne il
giau kaip dviem valandom. ■ 
Daugelis vyresnių klasių moki
nių neateina ir dėl to, kad juos 
jau vilioja uždarbiavimas.

Nusiskundė savo paskaitoje 
“Mokytojų prieauglio proble
mos” ir D. Velička, P.L Insti- ‘S 
toto direktorius, kad ir institu- 
to klausytojų skaičius sumažė
jęs. Kito gyvos diskusijos, kaip 
paruošti lituanistinėm mokyk- *' 
lom mokytojų. A. Rinkūnas iš 
Toronto iškėlė mintį, kad ne
delsiant reikėtų rengti pagrei
tintus trumpalaikius mokytojų 
kursus. Tam buvo pritarta. Bu
vo siūloma kursų lankytojus 
verbuoti L.B. apylinkėse. Vie
toje, kur jaučiamas mokytojų 
trūkumas, tėvų komitetas su 
mokytojų taryba ir L. B. valdy
ba parenka kandidatus, mate
rialiai juos paremia kokios nors 
stipendijos forma, kad vyktų 
į organizuojamus kursus.

Mokytojų studijų savaitėje Dainavoje Nuotr. Tėv. J. Bacevičiaus, O.F.M.

Jau ir ankstyvesnėse moky
tojų konferencijose būdavo bal
sų ir spaudoje buvo keliama 
mintis (žiūr. J. Kojelio str. š.m. 
“Aidai” 3 nr., 136 psl.), kad 
“lietuviškai vaiko ateičiai gal 
ne tiek jau bus svarbu išskir
ti daiktavardžių linksniuotes, 
veiksmažodžių asmenuotes, i- 
vardžių ir prieveiksmių sky
rius, kiek būti informuotam 
apie .P.L.B. tikslus, Vliko isto
riją, Rezoliucijoms remti komi
teto laimėjimų reikšmę, pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą,

APIE ŽUVELES vodkos kūdroje
E. Kardelienė pasakoja, kaip buvo Montrealyje

šioje vietoje buvo pakarto
tos ištraukos iš J. Aisčio (Drau
ge) informacijos apie Montrea- 
lio parodoje sovietinių vadovų 
suorganizuotą priėmimą, kuria
me dalyvavo ir lietuvių iš Ka
nados bei J. Valstybių. Aisčio 
suminėtą p. E. Kardelienės su
sitikimą su Vilniaus miesto ko
miteto pirmininku Vildžiūnu, 
dabar aprašė pati E. Kardelie
nė N. Lietuvoje rugpiūčio 16. 
Tas aprašymas vaizdžiai atsklei
džia atmosferą, kuri buvo suor
ganizuota laisvojo pasaulio lie
tuvių ryšiam su enkavedistais; 
atskleidžia, kas buvo tie sąva- 
dininkai, sumezginėję ryšius.

SPAUDA

ma-

vis- 
ne-

nu-

šie dalykai jau daug plačiau iš
kilo studijų savaitėje ir buvo 
gyvai diskutuojami.

Juos kėlė ypač jaunieji mo
kytojai, pavz. seselė Jurgita sa
vo paskaitose “Skaitymo moky
mas” ir “Gramatikos mokymas 
aukštesnėse klasėse” pabrėžė 
svarbą mokiniui patrikti moty
vus, kad jis žinotų, kodėl jis 
turi skaityt, kad jis turi tai da
ryti ne mokyklai, o gyvenimui. 
Skaityba neturėtų ribotis vado
vėliu ir knyga, bet reikėtų pra
tinti mokinį skaityti ir laikraš
čius ir žurnalus, supažindinti 
jį su lietuviško gyvenimo aktua
lijom. Mokant gramatikos ne 
tiek pabrėžtini Įvairūs gramati
kos terminai, kiek praktiški, gy
venimiški dalykai, pavz., laiškų, 
protokolų, korespondencijų ra- jūs mus pasitinkate niekinda- 
šymas, čia gali daug padėti li
teratūriniai mokinių pasirody
mai, o ypač mokyklos laikraš
tėlis. Jauna prelegentė nepasi-

Kai atėjome i rusų pavilijo- 
ną 23.VI pasižiūrėti kas čia 
dėsis šiandieną ir kai NL re
daktorius norėjo gauti leidimą 
Įeiti, tai tvarkdariai ne tik ne
norėjo duoti leidimo, bet atvy
kusieji iš Lietuvos delegatai 
smarkiai pradėjo bartis už 
straipsnį “Išlaisvinimas ir iš
laisvintieji”, kuris vakar pasiro
dė “N. Lietuvoj” vedamuoju. 
Jie sako:

— Tai šitokie jūs! Mes at
vykome pas jus kaip svečiai, o

mi mus ir Tarybų Lietuvą. Ne
reikia mums tokių svečių. Ko 
čia jums dar eiti, jeigu taip vis
ką matote blogai.

Kardelis jiems atsakė:
— Aš esu žurnalistas ir 

no reikalas visur būti, viską 
matyti, viską žinoti ir apie 
ką parašyti. Neleidžiate ir 
reikia.

Bet jie pasitarė ir visgi
tarė Įsileisti. Tačiau Kardelis 
abejodamas, ar pasinaudoti 
kvietimu, jau buvo prie išėji
mo, kai čia pasirodė Albertas 
Laurinčiukas ir nusivedė netik 
mus, bet su mumis buvusius 
pp. Girnius.

Užlipę aukštais laiptais vir
šun, radome labai daug besi- 
vaišinančių svečių ne tik mon- 
trealiečių, bet ir daugybę ame
rikiečių.

Pasirodo, kad šiai dienai pa
kvietimai buvo iš anksto išsiun
tinėti montrealiečiams, dau
giausia seniau Kanadon atvy
kusiem ir daliai naujųjų atei- 
vių-dipukų. čia buvo daug pa
žįstamų, o dar daugiau niekur 
man nematytų montrealiečių. 
Buvo kunigų uniformuotų ir ci
viliškai apsirengusių. Kaip bu
vo pakviesti amerikiečiai ir jų 
kunigai, neteko sužinoti.

Svečiai, stovėdami prie sta
lų, valgė mažyčius sandvičius 
ir gėrė vodką; atrodo, kad kiek 
tik buvo ant stalų, išgėrė visą.

Visą laiką per ruporus gir
dėjosi prakalbos rusų kalba, o 
vertėjai vertė į anglų ir pran
cūzų kalbas, nors publika buvo 
perdėm lietuviška. Lietuviškai 
tik pačiam gale pasveikino ke
liais žodžiais K, Kairys. Niekas 
daugiau lietumaū šioje “Lietu
vos dienoje” nei kalbėjo, nei 
niekas lietuviams lietuviškai 
kalbų nevertė.

Aš apieškojau salę, bet nera
dau nė vieno artisto, žinoma, 
prieš koncertą artistam baliavo- 
ti neprisieina.

Koncertas dar ne tuoj pra
sidėjo, publika garsiai kalbė
josi, susitikinėjo pažįstamus, 
sveikinosi iš tolo. Buvo labai 
triukšminga.

S. Norkeliūnaitė priėjo ir 
prie manęs, paėmė už paran
kės ir nusivedė prie tų didžiųjų 
atvykusių svečių. Privedusi 
prie vieno sako:

— Susipažinkite su Vilniaus 
burmistru Vildžiūnu.

Jis, tik mane pamatęs, greit 
pasakė:

— Žinau, žinau, kas ji tokia! 
Vakar spaudos konferencijoj 
mačiau, kaip ji buvo labai prie-

nūUne* pamokto Ir tuo pačiu 
ruošti iaunima nilnutiojim lio* 
tuviškam viauomeuiniain gyve
nimui7)

Vida Tamulaitytė iš Toronto 
save paskaitoje "Tautyito au
klėjimas šių dienų sąlygose ir 
aplinkoje” teigė, kad “lietuviš
ka mokykla turėtų atsisakyti 
formalinio žinių perteikimo 
metodo. Ji turėtų skirtis nuo 
nepriklausomos Lietuvos mo
kyklų ir turėtų būti pritaikin
ta tik tremties reikalams. Rei
kia gilesnio psichologinio Įžvel
gimo į laiko ir vietos dvasią, 
jautresnio supratimo jauno 
žmogaus, išaugusio kitokiose 
sąlygose, ir tampresnio ryšio 
tarp mokinio ir mokytojo. Rei
kia kantriai ieškoti būdų, kad 
vaikas (lietuvišką mokyklą pa- 1 
miltų,' ji netaptų jam kančios 
simboliu, o malonios atgaivos 
versme." ......

Tie, kurie esame siuntę savo' 
vaikus Į Putnamo, Dainavos ar 
kitas stovyklas, ar esame kada 
jose apsilankę ir savom akim 
matę tą stovyklinį gyveni
mą, žinome, kad ten jiem yra 
tikra atgaivos versmė. Ten jie 
nedykinėja, nėra lepinami 
kaip namuose, turi gana anksti 
keltis, nemažaii dirbti, moky
tis tų pačių dalykų, kaip ir šeš
tadieninėje mokykloje, pareng
ti laužams ir kitiems pasirody
mams programas, prirašyti sto
vyklos laikraštėlį, o, kaip esą- I 
me matę, verkia, kai reikia va- I 
žiuoti namo ir nekantriai lau- I 
kia kitų metų, kada vėl galės 
Į stovyklą sugrįžti. šitokios 
dvasios, šitokio prie vaikų pri
ėjimo ir panašaus žinių pertei
kimo reikėtų, kaip abi jaunos 

1 prelegentės siūlė, ir mūsų šeš
tadieninėse mokyklose, (b.d.) <

šingai nusistačiusi prieš Tary
bų Lietuvą, * 5

rai taip ir buvo — prieš Lie
tuvos okupaciją...

— Aš nuo 1926 metų esu 
komunistas!

— Būk Tamsta komunistas, 
tai Tamstos teisė, bet tik būk 
lietuvis, o ne. kitų mindžioja
mas.

— Aš nemindžiojamas!
— Matai, Tamsta gyvenda

mas Lietuvoje to nežinai, o 
mes čia Kanadoje labai gerai 
žinome, kad ne tik Tamsta esi 
pamintas, bet ir visa Lietuva.

Mums šitaip besiginčijant, 
Salomėja tuo tarpu mus paga
vo savo foto aparatam Matyti, 
to tik jai ir tereikėjo, ir mes 
jai nebebuvom daugiau reika
lingi. Ji pribėgo prie mūsų ir 
sako:

— Gana, jau gana, nebesi- 
ginčykit, išsiskirkite, užtenka?

Ir mus išskyrusi, nubėgo to
liau fotografuoti kitų.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Druskininkai ateities planuose

vtų ir KL nuo- 
gąromis aųlygomis

VYT. MAŽELIS
T«l HYUtal 744D

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
oonsoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fon~- ■ 
grafai, Įv. skaičiavimo mažiuos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą —
J. L. GIEDRAITIS. 10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. 11731
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LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105-9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

82-15 69th PL, Middle Viilage, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS K EŽY S — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

Nauja N«w York© mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE

Ne*, radijai, kamb. radijai, Hi - Fl (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai.

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos

61-05 39*h AVĖ., VVOODSIDE, N. Y.
Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

TeL Vlrginia 6-1800  .
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NEW YORK

LITAS hvestmg Co., Ine
Paskolos —■ geromis sąlygomis • Aukštos palūkanos už indėlius | 
Primename, kad suinteresuoti asmenys dar gali tapti LITO savinin- | 
kais—bendrininkais įsigydami BITO akcijas. Akcijų kaina $12.00 "
u* vienetą. Akcijos parduodamos tik susipažinusiems su "Offering “ 
Circular” kurį galima gauti tiesioginiai iš LITO bendrovės. I

86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418— (212) 441-6799 |
6755 S. We*tern Avenue Chicago, III. 60636 — (312) 476-2242 |

įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.

' 95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421
— TeL 849-7240 —

“Ateities Druskininkus šian
dien galime pamatyt tik projek
tų brėžiniuose”, — rašą vienas 
Vilniuje leidžiamo KuRūras Ba> 
ry žurnalo bendradarbis (1967 
6), — “Generalinis dvidešimt- 
metinis planas miestui žada 
tarptautinio masto kurorto atei
tį”. Kaip tik tas planas ir ke
lia autoriui (R. Sadauskui) susi
rūpinimo: kas iš tų sumanymų 
išeis, jeigu bus elgiamasi pana
šiai, kaip per ligšiolinį dvide-' 
šimtmetį? O buvęs sumanymas 
pietrytinėje Druskininkų daly
je sukurti medinių gyvenamų
jų namų kvartalą, kuris derin
tųsi su senomis, taip pat me
dinėmis miesto dalimis. “De
ja, sumanymas nepavyko: išau
go standartinių medinių dėžių 
kamšalynė ... Padėtį šiek tiek 
taiso gausūs želdiniai,... pra
dėtas parkas... Tačiau toles
ni architektūriniai ‘ieškojimai’ 
vėl viską sugadino ... parkas 
prijungtas prie gydomosios fiz
kultūros parko... kvartalas ta-

po prispaustas prie tvoros... 
pereita prie mūrinės statybos, 
ir pradinis sumanymas buvo 
visiškai sužlugdytas”.

Autorių ypač gąsdina planuo
tojų užsimojimas statyti Drus
kininkuose 11-12 aukštų pasta
tus: “ar neužgoš jie paties bran
giausio, ką turi šis kurortas, — 
miško, intymaus peizažo?”

Jau ir dabar, sako, per pa
staruosius 10 metų kurorto me
džiai sumažėjo daugiau kaip aš
tuntadaliu, o “dangoraižių” pa- 
unksmėj medžiai nyks dar grei
čiau. 0 rytinėj Druskininkų da
ly — “išdygus mūrinei pseudo- 
klasikinei Draugystės sanatori
jos ‘tvirtovei’. . atsirado pri
kimštas, su aplinka visai nesi
derinantis standartinių namų 
kvartalas, į kurį žiūrint sunku 
pasakyti, kad esi Druskinin
kuose. o ne, sakysim. Naujojo
je Akmenėje (cemento fabri
ke. E.) ar dar kur kitur..

(Elta)

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, Damų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, InoomeTsa užpildymas. Mutual Funds — P1- 
Mgų investicijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet 
97-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS

WMTB GARDEN TAVHW

įsas madison strkbt 
BROOKLYN 27, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silvcr Bell Baking €<».

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADSTCNAS, su*.
38-38-40 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 1120$


