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Kanados konfederacijos tėvai Britanijos x 
sostinėje, Londone, veda derybas su BrK 
tanijos vyriausybe Kanados konfederaci-L; 
jos reikalais.

JAV PREZIDENTAS LANKE 
ŠV. LAURYNO JŪRKELį IR 
MCNTREALIO PARODĄ

V
S.m. birželio mėn. 27 dieną, tem

peratūrai pasiekus arti šimto laips
nių, dabartinis JAV prezidentas 
Richard M. Nixon aplankė pirma 
Masseną, N. Y., kur ji antjūrkelio 
tilto, jungiančio JAV-es ir Kana
dą, pasitiko Kanados ministeris 
pirmininkas Pierre Elliot Trudeau . 
Iškilmės atžymėjo ne tiktai šio 
svarbaus jūrkelio dešimtmeti, bet 
taip pat šių dviejų kaimyninių 
kraštų glaudų bendradarbiavimą. 
Iškilmėms vadovavo New Yorko 
valstijo-gubernatorius, Nelson A. 
Rockefeller. Pristatydamas sve
čius, gubernatorius, tarp kitko, . 
•padarė maža klaida, pristatyda - 
mas ir nevędusio Trudeau. . .ponią. 
Po to sekė trumpos kalbos, pasi
žymėjusios lengvu humoru ir nuo-

■ širdum... Po to prezidentas ir mi
nisteris pirmininkas su savo paly
domis atskrido helikopteriais i 
“ Man and Ris World“ parodos 
Place des Nations tribūną. Tenais 
juos pasitiko Montrealio miesto 
burmistras Jean Drapeau. Buvo 
pasakyta dar kalbų ir 4:25 vai. p.p. 
helikopteriai nuskraidino svečius 
į Dorval tarptautinį aeodromą. Pa 
rodos aikštėje pasakytos abiejų 
valstybių galvų kalbos ypatingai 
pabrėžė re.kalą ir toliau tęsti su
gyvenimo ir abipusių problemų su
pratimo politiką. R.M. Nixon yra
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jau trečiasis JAV prezidentas, at
silankęs dešimties metu laikotar
pyje Montrealin.

i

JAV prezidentas R.M. Nixon su žmona ir Kanados miniąteris pirmininkas P.E. Trudeau, dešinėje: “ Žmogus ir jo pasaulis“ Montrealio parodos Place des Nations aikšte.

ČEKAI PREMIJAVO 
PRIESSOVIETINĘ DAINĄ

Bratislavoje įvykusiame 
dainų festivalyje pirma pre
mija buvo atžymėta ’’Mano 
krašto daina“, kurioje yra 
reiškiamas protestas prieš 
sovietų okupaciją.

Kai buvo paskelbtas kon
kurso komisijos sprendimas, 
tūkstančiai žiūrovų sustoję 
plojo kelias minutes reikš
dami savo pritarimą dainai 
ir protestą prieš sovietus.

PIETŲ VIETNAME BUS ŽEMĖS 
REFORMA

Saigono vyriausybė pra
neša, kad bus nusavinta di
džiųjų žemvaldžių žemės 
didelė dalis ir ji bus išdalin
ta 800,000 ūkininkų.

Žemės reformos ministe- 
ris Cao Van Than sako, kad 
tam reikalui bus paimta a- 
pie 363,000 akrų.

GINČAI DEL VĖLIAVOS Ameri
kos erdvės tyrimų agentūra pa
skelbė, jog pirmieji ant Mėnulio 
nusileidę astronautai nuveš ten 
Amerikos vėliavą. Ginčai dėl vė
liavos dar nenurimsta. Kai ku
rie siūlo iškelti Mėnulyje Jung
tinių Tautų vėliavą, nes ame
rikiečių laimėjimai erdvėje esą 
pasiekti su senovės mokslininkų 
laimėjimų pagalba.

Politiniai pabėgėliai Lenkų lai
vui atvykus su ekskursija į Nor
vegija, 50 turistų nutarė pasilkti 
ir prašyti politinių pabėgėlių 
teisės. Tų 50 tarpe buvo ir vienas 
lietuvis. Visi gavo teisę pasilikti 
Norvegijoje.

Dedami žygiai, kad lietuvis ga
lėtų atvykti į JAV ar į Kanada.
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ponautai, kurie nutūps mė
nulyje, iš spaudos sindikatų 
už reportažus gausią 1 mili- 
oną dolerių. Ta suma bus 
pasidalyta tarp 55 astronau
tų ir 3 žuvusių astronautų 
našlių, ir kiekvienam teksią 
po .16,000 dolerių.
ŠIURPUS BIAFRIKIEČIŲ 
NAIKINIMAS

Tarptautinės katalikų artimo 
globos organizacijos Caritas 
Internationalis prezidentas pre
latas Jean Rodhain, grįžęs iš 
Afrikos, kur dviejų mėnesių 
laikotarpyje lankė Nigerijos - 
Biafros karo pabėgėlių stovyk
las ir katalikų pagalbos teikimo 
institucijas, spaudos atstovams 
pareiškė: Grįžtu laibiausiai su
jaudintas, <nes tai ką teko ma
tyti Biafros ir Nigerijos miš
kuose, niekas negali žodžiais iš
reikšti. Neišsakomas skurdas, 
badas, ligos ir mirtys daugy
bės ndkaltų 'kūdikių ir suaugu
siųjų < niekad negali būti patei
sintos, bet ypač labiausiai 
skaudu, kad tai įvyksta dabar
tiniais pažangos laikais.

kus paliksiančių Vietnamo kovos 
lauka, iš tiesų, tėra labai nedide
lis ir nereikšmingas skaičius. Tu
rint galvoj, kad Vietname po pasi 
traukimo dar liks apie 512.000 a* 
merikiečių, ši atsitraukin a reikia 
laikyti labiau politiniu nei milita- 
riniu žestu. Kaip rodo labai pikta 
Siaurės Vietnamo reakcija — ir 
priešas supranta ką dabartinis ati
traukimas reiškia. Sekantis žings
nis - taikos ar naujų kovų linkme 
dabar priklauso komunistams. 
Koks jis bus - parodys ateitis, 
nors JAV nenoras kovų tęsti šian
dien aiškesnis, negu bet kada.

NUTARTA STIPRINTI RCMP
Kapados ministerių kabinetas 

nutarė pradėti stiprinti ir plėsti 
garsiąją Kanados saugumo polici 
ją - RCMP. Paskelbtomis žinio-■ 

Imis bus siekiama jon įtraukti dau 
jgiau universitetą baigiančių aka
demiku ir praplečiama civiline 
valstybinio saugumo sritis.

dino netoliese net tris dina
mito užtaisus
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MIRĖ AKTORE JUDY
GARLAND

Šiomis dienomis L.ondone, Ang
lijoje, mirė, ilgą I aiką buvusi vie
na populiariųjų Amerikos aktorių. 
Judy Garland. Aktores laidotuves 
ivyko New Yorke, palydint miniai 
žmonių ir visai eilei žinomu akto
rių. Mirties priežastis kol kas ne
paskelbta. Manoma, kad galėjusi 
būti savižudybė.
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Kanada sulaukė š. m. liepos 1 
d.savo sujungtos valstybės šim
tą ir antruosius metus. Žmogaus 
gyvenime tai labai ilgas am
žius. Valstybių gyvenime trum
pesnis,nors iš Europos istorijų 
žino me, kad valstybei tiek laiko 
išgyventi savarankišką gyveni
mą irgi ne taip jau lengva. Už
tenka pažvelgti tik atkurtos Lie
tuvos valstybės laikotarpį—kiek 
įvairių bandymų, pakitimų, lai
mėjimų ir sunkių valandų teko 
jaunai respublikai per tuos dvi
dešimt dve jis metus pergyventil

Kanada ta prasme, buvo lai
mingesnė. Būdama atokiai nuo 
visokio pasaulinio neramumo 
židinių, ji galėjo, be didesnių 
sukrėtimų kurti savo materia
lines Ir dvasines gėrybes. Ta
sai kūrimas ir ugdymas vyko 
lėtai,nes viskam buvo pakanka
mai laiko.

Tik antrąjį šimtmetį pradėju

si Kanada ėmė pergyventi di
desnius sukrėtimus. Prancūziš
kasis elementas, sudarąs apie 
gerą ketvirtadalį tautos, pradė
jo reikalauti sau daugiau savis
tovumo bei teisių. Tas reikala
vimas dažnu atveju pasiekė ge
rokai abejotinų formų. Naciona
listiški išsišokimai Quebec© 
provincijoje privertė lėtą ir 
konservatyvią gyvenimo slinktį 
pagreitinti ir sudinaminti. To 
pasėkoje pradėta reformuoti 
daug institucijų ir valstybinių 
įstatymų.

Pradėta rimčiau rūpintis ir 
pačios Kanados konstitucijos 
perrašymu.Visa tai sukėlė ne
maža nerimo Kanadoj ir užsie- 
nyj.Betgi reikia tikėtis, kad šis 
sujudimas Kanadai, galų gale 
išeis į gera. To kaip tiktai ir 
linkime Kanadai jos 102-ojo 
gimtadienio proga.

Henrikas NAGYS

IR GERAI, IR BLOGAI... 
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami.

NERIBOTAS PIKTUMAS DĖL 
PASAKYTOS TEISYBĖS

Gerbiamas Redaktoriau, jau
čiuosi "pagerbtas" Jūsų reda
guojamo laikraščio gegužės 7 
d. š. m. nr. 19 laidoje. Ten esu 
pavadintas melagiu.Išspausdin- 
ta anoniminė korespondencija, 
pasirašyta "Irgi bendruomenės 
narys" St.Catharines, Ont. Ko
respondencija pavadinta: Kam 
rašyti tai, ko tikrenybėje nėra?

Argi jau taip? Koresponden
tas atsako į mano koresponden
ciją iš St. Catharines "Bendruo
meninės Apraiškos" š. m.ba
landžio 9 d. nr.15. Ponas I. B. N . 
už pasakytą teisybę labai užsi
gavo ir mane pavadino viešai 
meluojančiu. Už nesąmoningą 
komplimentą randu reikalą mi
nėtam korespondentui padėkoti 
Nebūtinai iš kuklumo, tik norė
damas išlaikyti šiokią tokią 
vertybių proporciją. Deja, esu 
priverstas komplimentą mela
gis atmesti kaip neužsitarnau
tą.

L B. N. , pacitavęs iš mano 
korespond nei jos: šeštadieninė 
mokykla sugriuvo, gražiai vei
kusi tautinių šokių grupė suiro , 
St. Catharines bendruomenė pa
simetė, rašo, jog reikia tikėti, 
kad A. Šukys stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę5'. (Tamsta 
paskaityk knygą "Du mediniai 
ir trys geležiniai kryžiai"). 
Taip pat savanoriškai ir į lie - 
tuvišką spaudą retkarčial pa
rašo.

Taip,teisingai,rašau tada,kai 
reikia apginti pasiaukojusių 
lietuvių garbę, dirbančių lietu
vybės išlaikymui.Tai yra kūrė
jo savanorio neatšaukiama pa,- 
reiga.Mane pavadindamas "kū
rėjas savanoris kaip mažytis 
vaikas" I.B.N. tvirtina, kad lie
tuviška šeštadieninė mokykla 
veikia, o tautinių šokių grupės 
niekad nebuvo. Tik toliau susi
griebia ir nupostringuoja, kad, 
tam tikrais atvejais, vienos po
nios dėka, mūsų jaunieji pašok
davo vieną kitą šokį.

Tokį I. B. N. korespondento 
tvirtinimą tenka laikyti "Nepri
klausomos Lietuvos" skaitytojų 
mulkininimu. Jei kūrėjas sava
noris melagis ir kaip mažas 
vaikas, tačiau anonimais nesi
dangsto. Rašau taip kaip dabar 
St. Catharines yra. Mokykla su
griuvusi, tautinių šokių grupė 
suardyta.Tautinių šokių moky
toja,dėl apylinkės valdybos pir
mininko netakto, pasitraukė iš 
pareigų. Dėl to paties netakto 
pabiro ir skautai.

Iš veikiančių St. Catharines 
organizacijų yra nepaliesti to 
skaldomojo darbo tik Ramovė- 

jiai.
LB.N.klausia kur ir kokį lie

tuviškos bendruomenės pasi
metimą sav. A. Šukys įžiūri? 
Pirmas skambutis buvo parašų 
rinkimas. Ta žinia aplėkė visą 
koloniją žaibo greitumu ir su
kėlė pasipiktinimą tokiais val
dybos nariais. Parašų rinkėjas 
neradęs pritarimo,vietoj to ga
vęs skaudžios pylos, parašų 
rinkimą nutraukė.Tada sumanė 
rašyti skundus.Ir tai nepasise
kė. Štai kokiais juodais darbais 
užsiima organizacijų valdybos .

LB.N.korespondentas pabai
goje pastebi; girdi, gal prieš 
metus laiko A. Šukys yra viešai 
prasitaręs, kad St. Catharinėje 
yra negrų lietuvių. Tai L B. N . 
pasalūniška pašlemėko paslau
ga lietuviškai patriotinei visuo
menei už netikslias ir tenden
cingai iškraipytas informaci
jas.

Prieš metus laiko vieno} savo 
kalboj esu pasakęs, kad čia yra 
žmonių, kaip V. Kudirka sakė — 

gyvena dėl gardaus valgio 
šaukšto ir gabalo aukso. Kita 
dalis pagal M .Krupavičiaus pa
sakymą - jie buvo nulietuvėję 
Lietuvoj, tai kai iš Vokietijos 
reikėjo išvažiuoti į kitus kraš
tus, užsimovė lietuvišką kepu
rę.Nei negrų,nei juodos rankos 
nepaminėjau.

Manau, kad dalykus ir įvykius 
reikia vadinti tikrais ir pilnais 
vardais, tada bus aiškesnis ke
lias į vieningą ateitį, kurios taip 
labai pasigendama šioje ben
druomenėje.Kas rašo, tegul ne- 
sislapstoir nesidangsto anoni
miniais vardais.

Ką aš mažasžmogus galėčiau 
jums labai išmintingiems pa
siūlyt. Kaikuriems bendruome
nės valdybos nariams ir kartu
I. B. N. korespondentui, didybe 
sergantiems, nuoširdžiai siū
lau pabusti, prisikelti iš suklu
pimų,arba garbingai pasitrauk
ti, nes esate įklimpę. A. Š. 
St. Catharines, Ont.

DON KICHOTAS IR KOVA SU 
VĖJO MALŪNAIS

"Nepriklausomos Lietuvos" 
birželio 4 dienos, 1969 metų, 
įžanginiame straipsnyj redak
torius dr. H. Nagys, atsakyda
mas kaikuriems laikraščiams 
bei jų rašėjams, išvadina juos 
Don Kichotais. Ką reiškia tas 
žodis, aš tikrai nežinau, nors 
seniau esu skaitęs tą knygpa
laikę lietuvių kalboje.

Tą vardą ir man kartą drib
telėjo vienas iš vadinamųjų di
pukų, kurį buvau paėmęs iš Vo
kieti jos. Ji s išvadino mane Don 
Kichotu, atseit, kad aš garbės 
trokšdamas tai dariau. Pasiro
do, kad tokių Don Kichotų yra ir 
daugiau.

Man atrodo,kad įžanginis pa
rašytas aštrokoj formoj kas 
liečia K. Strikaitį. Jums gyve
nant vietoj ir žinant reikalą kas
dien,buvo vienas reikalas, o ki
tiems-gyvenant toli-kitas.

Ilgą laiką negirdėjom jokių 
žinučių apie velionies padėtį, 
ėjo įvairios mintys, kad gal ne
gavo tų kelių centų ? Atostogau
damas Arizonoj, USA, "Naujie
nų" dienrašty pastebėjau žinu
tę tuo reikalu rašytą K. Strikai- 
čio, kad "visgi taip negerai" . 
Komitetas turėjo kiek infor
muoti visuomenę. Velioniui at
siskyrus iš gyvųjų tarpo, jo ko
lega žurnalistas J.Prunskis ra
šė "Naujienų" dienraštyj "Pono 
Kardelio paskutinės dienos". 
Perskaičius straipsnį, teko 
ašaras nusišluostyti dėl to, kiek 
velionis ir jo žmona iškentėjo. 
Taigi jautresnieji pradėjo ra
šyti spaudoje (Strikaitis). Argi 
komitetas negalėjo pagelbėti - 
pasamdyti slaugę, vyrą ar mo
terį ?

Argi p. J. Kardelis buvo tik 
Jūsų pažįstamas ir kaimynų 
žmogus ? Abu Kardeliai - visos 
lietuvių tautos žmonės, dėl to 
mes visi ir sielojamės dėl jų. 
Jų abiejų darbus įrašys Lietu
vos istorija.

Mielas redaktoriau, nors Jūs 
Strikaičio pastabas paskaitėte 
šmeižtu, kažin ar taip yra?

"Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojai netrokšta"NL" mir
ties, nes gal visi yra spaudos 
bendrovės šėrininkai. Man, ir 
daugumai lietuvių, "NL" yra 
arti širdies,ją skaitau nuo pir
mo numerio ir kiek galėjau ir 
sugebėjau, joje bendradarbia
vau, dar Jums būnant anapus 
Atlanto.Todėliai aš ir linkiu "N 
L" ilgo amžiaus,o Jums visiems 
sveikatos ir gerų norų dirbti 
mūsų Tėvynės Lietuvos labui.

P. LIAUKEVIČIUS 
Portage La Prairie, Man.

Moj. R.V. PaukŽtaltis.

Naujasis Kanados kariuomenės 
ryšių majoras R.V. Paukštaitis, 
tech. NL redaktoriaus ir adminis
tratoriaus Pr. Paukštaičio sūnus, 
gimė 1936 metais Lietuvoje ir iš 
jos išvyko vos baigęs 2-aji pra
džios mokyklos skyrių. Iš Vokie
tijos 1948 metais, su tėvais, atvy 
ko Kanadon, baigęs stovyklinės 
liet, gimnazijos trecia klase. Ka
nadoje pradėjo mokytis kariško pa 
ruošimo kursą turinčioje D’Arcy 
McGee aukštesniojoje mokykloje, 
kur buvo tos mokyklos kadetų kor- 
po kamanduojantis karininkas ( Offi 
cer cadet). Taip pat išėjo trijų me
tu reguliarios kariuomenes rezerve 
(Granadier Guards) kursą ir buvo 
pakeltas į corporal’o laipsni. Taip 
įrodęs savo tinkamumą karinei tar
nybai, R.V. Paukštaitis 1954 me

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
FOTOGRAFIJOS KONKURSO 

TAISYKLES
1. Konkurse dalyvauti kviečia

mi visi lietuviai fotografai, mėgė
jai ir profesionalai — gyvenan
tieji JAV ir kitur.

2. Konkur.is turės dvi grupes:
a. Nespalvūotų (monochro

matinių) nuotraukų
b. Spalvotų skaidrių

3. Dalyvavimo mokestis yra 
2 dol. kiekvienai grupei (4 dol. 
dalyvaujant abiejose grupėse).

4. Galima dalyvauti bet kurio
je vienoje grupėje arba abiejose 
grupėse kartu.

5. Kiekvienas dalyvis gali pa
tiekti ne daugiau kaip astuonias 
(8) nuotraukas nuotraukų gru
pei, ir ne daugiau kaip astuonias 
(8) skaidres skaidrių grupei. Ga
lima dalyvauti ir su mažiau dar
bų.

6. Nuotraukas, skaidres ir mo
kestį siųsti šiuo adresu: Algirdas 
Grigaitis — L.F.A. konkurso ve
dėjas, 2081 Plainfield Drive, Des 
Plaines, Ill. 60018.

7. Gautos nuotraukos ir skaid
rės bus saugojamos visomis esa
momis išgalėmis. Tačiau, kon
kurso rengėjai nebus atsakomin- 
gi už galimą jų pažeidimą ar pa
metimą laike konkurso arba per
siuntime.

8. Visi gauti darbai bus patiek 
ti jury komisijai kuri juos premi
juos. Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

9. Bus skiriamos trys (pirma, 
antra ir trečia) premijos kiekvie
nai grupei.

10. Nuotraukos ir skaidrės bus

Pranešimas apie šv. Antano gimnaziją
Lietuvių pranciškonų vadovy

bė birželio 11-13 d. specialiame 
suvažiavime Kennebunkporte, 
Maine, svarstė šv. Antano gim
nazijos klausimą. Iš visų pusių 
apžvelgus padėtį, skelbiamas šis 
pranešimas.

Šv. Antano gimnazija, įsteig
ta lietuvių tėvų vaikams, su pla
čia ir oficialia lituanistine pro
grama per 13 metų laikėsi eks
perimentinėje padėty. Jos stei

MYLIMAI MAMYTEI MIRUS, 

.ADA JUCIENE IR SESUTES * * 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

0. S. Pranskūnai.

tais buvo priimtas į Royal Milita
ry College, Kingstone, Ont. Čia 
studijavo inžineriją ir per keturis 
akademinių studijų metus parale
liai atlikinėjo praktiką įvairiuose 
kariuomenės daliniuose. Jis baigė 
taip pat Queen’s universitetą (King 
stone) BA (general) laipsniu. Maj. 
R.V. Paukštaitis savo studijoms 
karinėje akademijoje pasirinko se
kanti motto: "Išmokti kitu klausy
ti, vėliau tavęs klausys". Siekda
mas savo karinės karjeros Kanados 
armijoje, Maj. R. V. Paukštaitis vi
sur ir visuomet buvo ne tiktai kana 
dietis, bet ir lietuvis. Nekeite sa
vo pavardės, nors kai kam atrodė , 
kad tai gali pakenkti jo karinei kar
jerai. Jis tačiau taip negalvojo ir 
negalvoja, todėl niekad neišsijun
gė iš lietuviškojo gyvenimo, nors 
geografiškai niekad netarnavo lie
tuviu apgyventose vietovėse. At
vykęs Montrealin visad dalyvauja 
lietuvių parengimuose ir montrea- 
liečiams lietuviams gerai pažįsta 
mas. Nuolat seka visa lietuviška- 
ją,veikla_. Yra įsijungęs ir į e!:ono 
mini Kanados gyvenimą - su 55 — 
iais kitais karininkais dalyvauja 
administracijoje Entarea Funds 
bendrovės, valdančioje milijonini 
kapitalą. Turi šios bendroves ak
cijų ir turi nusipirkęs 160 akru ūki 
su privačiu ežeru, netoli Kingston, 
Ont. Jame praleidžia atostogas bei 
laisvalaiki. Naujasis majoras yra 
vedes ir augina du sūnus - Vitą ir 
Prana, gimusius Quebec’e, nes ten 
jo paskutiniųjų kelių metų darbo
vietė. Redakcija linki jarr šia pro
ga daug sėkmės. .. ...

priimamos iki š. m. spalio 31 die
nos.

11. Konkursui užsibaigus visi 
pristatyti darbai bus gražinti 
siuntėjams.

12. L.F.A. pasilieka teisę pre
mijuotus darbus spausdinti spau 
doje.

13. Jury komisijos sprendimas 
yra galutinas.

Nuotraukų grupė
L Nuotraukos turi būti išimti

nai dalyvio darbas.
2. Nuotraukos turi būti ne ma

žesnės kaip 5 ant 7 colių, ne di
desnės kaip 11 ant 14 colių ir 
priklijuotos prie kartono.

■ 3. Ant kiekvienos nuotraukos 
antros pusės turi būti užrašyta da
lyvio vardas, pavardė, adresas ir 
nuotraukos pavadinimas.

Skaidrių grupė
L Skaidrės turi būti įdėtos į 

popierinius arba plastikinius rė
melius. Rėmelių dydis turi būti 
2 ant 2 coliai. Skaidrės įdėtos 
tarp stiklų nebus priimtos.

2. Kiekviena skaidrė turi būti 
pažymėta tašku kairiame apati
niame kampe kaip ji normaliai 
žiūrima — be jokių aparatų.

3. Ant kiekvienos skaidrės rė
melių turi būti užrašyta dalyvio 
x ardas, pavardė, adresas ir skaid- 
iės pavadinimas.

L. F. A.

gėjai bei išlaikytojai vis tikėjosi, 
kad ši vienintelė lietuvių gim
nazija Amerikoje išsivystys ir 
'stengėsi ją ugdyti, net imdami 
'iš bankų žymias paskolas. Gim
nazijos raidoje netrūko viltingų 
prošvaisčių, kurios dar labiau 
skatino investuoti.

Šv. Antano gimnazija nuolat 
buvo gerinama ir garsinama vi
soj lietuvių spaudoj ir radijo

Nukelta i 7 psl.
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no, visus kitus nuteisė. Uždėjo 
bausmę sumokėti kiekvienam 
po 20 dolerių, tai paprastai di
džiausia bausmė tiems, kurie 
pirmą kartą prasižengia. Pati 
bausmė nėra jau taip svarbi, bet 
f aktas,kad buvo atrasti kaltais, 
tas yra nemalonu.Studentai tei
sinosi, kad jie, girdi, nežinoję , 
kad bus baudžiami, kad tai, ką 
jie darę, esąs nusikaltimas.

Šiuo ženklu pažymėtas 
greitkelis per visą 
Kanada.

CORNELL UNIVERSITETAS
Ezra Cornell (1807-74),Ame

rikos didelis kapitalistas, pra
garsėjęs dar ir tuo, kad jis pa
dėjo Samueliu! F. B. Morsei 
pravesti pirmą telegrafą tarp 
Washington© ir Baltimorės.Nuo 
to įvykio šiemet sueina lygiai 
125 metai. Cornell yra jo vardu 
praminto universiteto tėvas , 
Ithaca, N.Y. Būdamas geras fi
nansininkas jis tą universitetą 
pastatė ant labai gerų ekonomi
nių pagrindų. Tas universitetas 
buvo įsteigtasl865 m. Tam uni
versitetui priklauso žymi ligo
ninė - New Hospital Medical 
Center. Juodieji pastebėjo, kad 
Harv/ardo studentams nieko ne
atsitiko pikto, tik kad policija 
juosišvarė.todėl jie nutarė ap
siginkluoti ir užimti kokį pasta
tą-jie užėmė Willard Straight 
Hall. Studentai pagrąsino su
sprogdinti universitetą. Tiesa, 
policija buvo aliarmuota, bet į 
universitetą neįsiveržė. Uni
versiteto prez. James A. Per
kins nenore jo nė jokiu būdu pa
daryti tos klaidos, kokią padarė 
jo kolega Harvardo universite
to Nathan M. Pusey. Prez. Per
kins visiškai kapituliavo ir pri
ėmė visus juodųjų studentų rei
kalavimus. Tai buvo didelis nu
sižeminimas. Patys geriausi 
universiteto profesoriai atsisa
kė toliau profesoriauti.

IŠVADOS
Beveik visi prileidžia, kad 

visur yra revoliucija, įsivyravo 
revoliucijos dvasia, kad yra 
toks bendras įsitikinimas, kad 
senos formos atgyveno,kad vis
kas turi būti nauja, - universi
tetai irgi.

Su paskutinėmis riaušėmis 
universitetai įsitikino, kad ad
ministracija yra visiškai bejė
gė suvaldyti savo studentus, 
kada eina kova tarp socialinės 
ir rasinės teisybės ir akademi
nės laisvės.Studentai kovoja už 
socialines ir rasines vertybes , 
o universitetas su administra
cija už akademinę laisvę. Stu
dentija perėmė kovą už sociali
nę lygybę,studentams svarbiau, 
kad darbininkai pasiliktų gy
venti senose vietose aplink uni
versitetą, negu kad universite
tas nupirktų žemę ir pastatytų 
universiteto kliniką, kaip nori
ma buvo padaryti Harvarde.

Universitetuose išsivystė 
taip vadinamas Masochizmo 
kompleksas.Universitetų riau
šėse beveik visados pralaimi 
administracija, ir beveik visa
dos laimi studentai. Šito pasek-

REMEMBER
HELPYOUR
RED CROSS

TO HELP<i

mė yra, kad universitetų rekto
riai ir dekanai save apkaltino 
Masochizmas ir yra tame, kad 
žmogus save plaka ir iš to se
mia naudos, iš patirto skausmo 
randa malonumą.

Nixonas neseniai ir po kelių 
dienų Attorney General John N . 
Mitchel savo kalbose pasakė ; 
kad universitetų administracija 
turėtų turėti "backbone" ir ne
pasiduotų "minority tyranny" , 
reiškia, vadovybė turi turėti 
stipresnius nugarkaulius ir ne- 
silenkti mažumos sauvaliavi
mui ir priespaudai. Kongresas 
prižadėjo išleisti naujus įsta
tymais, valdžia teiks savo jėgą, 
savofizišką jėgą: "Kas priešin
sis, areštuosime ir teisime". 
Dabartinėmis riaušėmis yra 
paliesti kokie du šimtai uni
versitetų ir kolegijų ir net kai 
kurios High School.Kiti juokau
dami sako, kad prasidės riau
šės "kindergartenuose".

nell universitetui beliko tik va
landa gyventi". Jis toliau šaukė: 

“Iki šiol tik juodieji visados tu
rėdavo mirti. Dabar kiaulės- 
baltieji turės pradėti mirti. Ne
darysime išimties nei prezi
dentui James Perkins,nei pro
fesoriams". Tokie žodžiai la
bai biaurūs, kartūs ir labai ne
malonūs.Ir tai atsitiko Cornell 
universitetui,kuris 1963 metais 
tik 23 negrus teturėjo, šiemet 
jau turi 250. Priėmė mažai pa
ruoštus, kurie negalėjo už 
mokslą užsimokėti,reikėjo sti
pendijas duoti, atskirus kursus 
įsteigti.

Juodieji ir SDS eina drauge . 
Dar vienas dalykas įvyko, kuris 
labai papiktino plačią visuome
nę ir visą universitetą: sukilė
liai viešai sudegino kryžių ar 
krucifiksą.

Iki šiol vis buvo sakoma, kad 
universitetai yra Išminties ir 
Mokslo šventyklos. Everett 
Dirksen, Illinois valstybės se
natorius pasakė, kad jis nieko 
švento universitetuose nebemar 
tąs. Iš to matome, kad plačioji 
visuomenė pradėjo universite
tais nebepasitikėti ir pradėjo 
nebegerbti,matydama ten tokių 
negražių dalykų.

Dabar visi klausia, ar tie visi 
triukšmai, revoliucijos yra tik 
juodosios rasės revoliucija 
prieš baltuosius, ar tai jau yra 
komunistinė revoliucija, ar abi 
kartu.

Apačioje pirmieji Kanac/o 
pionieriai ...

Harvardo universiteto riau
šės aprimo.Šitas universitetas 
yra labai senas-333 metų am
žiaus, su labai garbinga praei
timi ir visados buvo kitiems 
universitetams kaip koks švie
sus idealas. Turi labai aukštos 
kategorijos profesūrą, jų tarpe, 
daug, kurie gavo Nobelio pre
mijas. Kiekvienais metais su
važiuoja Sendraugiai švęsti ko
kį nors jubiliejų. Dauguma at
sižymėję valstybės tarnyboje, 
moksle ir politikoje. Tradicio- 
nališkaivisi garbina ir šlovina 
savo "Alma Mater". Kiti uni
versitetai gali turėti defektų, 
tik ne Harvard'. Tos nelaimin
gos riaušės įvyko balandžio 9 
dieną.Studentai užėmė adminis
tracijos patalpas, viską darė ką 
norėjo, atsidarė spintas, išžiū- 
rinėjo popierius, koresponden
ciją su valdžios įstaigomis, net 
su pačiu prezidentu Nixonu, ku
ris ieškojo žmonių savo val
džiai. Studentai kai ką ir pa
skelbė savo studentiškam laik
raštyje. Kada visa tai sužinojo 
univ.prez.Nathan M. Pusey,ne- 
besusilaikė ir pašaukė policiją. 
Balandžio 10,apie 5 vai.ryto 400 
policininkų suglaustomis eilė
mis, kariška rikiuote užpuolė 
triukšmadarius ir išvijo iš pa
talpų.Daug kas peikė prez. Na
than M. Pusey, girdi, jam ne
reikė jo kviestis policijos: peikė 
ne tik studentai, bet buvo daug 
ir profesorių, kurie apkaltino 
prezidentą.Studentai reikalavo, 
kad prezidentas atsistatydintų. 
Dabar visuose universitetuose 
bendras įsitikinimas, kad poli
cijos nesišaukt!, tegul studentai 
daro ką nori. Lauk ir žiūrėk kas 
bus.

Triukšmą darė juodieji ir SDS 
(Societyfor Democratic Socie
ty), bet reikalavimus statė juo
dieji, kurie reikalauja labai 
daug, atskiras klases, atskirus 
miegamuosius - dormitorijus , 
atskirus namus gyventi ir stu
dijuoti. Pirmiau juodieji lengvai 
visa tai galėjo turė’ti ir dalinai 
turėjo, bet jie norėjo , integra
cijos .norėjo būti drauge su bal
taisiais. Dabar įstatymas rei
kalauja, kad nebūtų segregaci
jos. Dabar juodieji kaip tik ir 
nori, kad būtų segregacija, kad 
jie galėtų atskirai būti. Dabar 
baltieji nebenori tokios segre
gacijos, nes tai yra prieš įsta
tymą,antra,bijo,kad negrų mo
kyklos nepasidarytų svetimų 
ideologijų revoliucijos suku - 
riai,bijo,kad iš svetur atvežtos 
Ideologijos neišstumtų demo
kratinių institucijų.

Policija areštavo balandžio 10 
dieną 174studentus,teismui bu
vo atiduoti 166 (49 mergaitės jų 
tarpe). Balandžio 30 d. buvo 
teismas.Susirinko daug studen
tų teismo salėje,prade jo rėkau
ti, biaurias pastabas daryti.net 
obsceniškas. Teisėjas M. Ed
ward Viola pagrąsino, patarė 
nedaryti juokų ir jau buvo pasi
ryžęs išvaryti iš teismo, salės 
neklaužadas. Vieną kitą išteisi-

Įdomu.kad katalikų universi
tetai geriausiai išsilaikė iki 
šiol. Kiti nenori pripažinti, kad 
katalikybė turi reikšmę, katali
kiškas auklėjimas, bet gal to
dėl, kad kat. universitetai nėra 
tokie skaitlingi,mažiau studen
tų turi, gal rasiniai elementai- 
juodųjų skaičius, gal SDS stu
dentai (Students for Democratic 
Society) mažiau yra reprezen
tuoti (čia vistiek religinis fak
torius būtų žymus ir reikšmin
gas, kad neprisigamino ^SDS) .

Cornell universitete įvyko 
tokių kvailų dalykų,kad šiandien 
sunku suprasti,kodėl taip pada
ryta. Kur aistros, neapykanta 
įkaista, ten protas nebeveikia. 
Rytą6 vai. pasigirdo aliarmas: 
"Ugnis, ugnis". Žmonės, kurie 
miegojo aplinkui namuose, iš
bėgo menkai apsirengę į šaltą 
rytą. Vienas juodukas studentas 
Tom Jones pradėjo rėkti :"Cor -

HARDVARDIR CORNELL 
UNIVERSITETŲ RIAUŠIŲ 
PASEKMĖS
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GEOLOGIŠKAS EILĖRAŠTIS

PRISIKĖLIMASPOPIETĖ

mlruiio* lota*
ir minule* upAi.

Vi»i

Eglė* pėdsake virpės asl&kll* — 
Mano malas iiaurilkas stebuklas.

Ant upės kranto
Aukštoj lėlėj 
Po dideliu gluosnio tetėllu 
Miega baitas arkty*.

Ant upės kranto
Aukitoj iolėj 
Po dideliu gluosnio Jelėliu 
Miega baltas arkly*.

Kantriam kambario kube. 
Kartiem peronų vėjyje — 

nelettok manys.

Sunkių Hslpildymo va 
praskridusioj strofoj/ 
suakmenėjusiam igdy

nukryliuotieji, 
parduotieji, 

itduotlejl — 
Artėjanliom saulėm paplOdusj rytų 

malam eilėraity 
prisikeikite-------------

Nuskambėjo sidabriniai prosenių 
Nudardėjo vieškeliais mediniai v 
Lyg birielio perkūnija. 
HdlMvo tutintai ir diemeditai. 
Ulgeso naktigonių ugnys.

Neieškok many* 
girioj — aJ pasislėpsiu j ėgly or drebuly, 
at bėshi paukMiu ar Ivėrtas.

JANINA DEGUTYTĖ

Languose — mėnuliai ir lėrutis, 
Mūsų dar tos šviesios iienapiūtės. 
H vasarvldlių mane išguitų 
Uidarys naktis j plikų luitų...

sudraskyti paukšitai.
mieguistose gūžtose ir švlntaneioj ūko erdvėj.

Prisikelkite, j ''

Ivalgidėm nukritę, 
dulkėm pavirtę, 
prislėgti akmenimis, 

Visi —

Dega kaulai — fosforini* rūkas. 
Paryčiais iš kvarco trykšta rūtos. 
Gelmės verda jnirlj ir sierų... 
Saulė plauna iškerėtų sienų...Prisikelkite.

medliai nukirsti.
iš atkrančių, galulaukių, sengirlų.

Prisikelkite,

Po ledynų liko mums morenos. 
Su eglynų keterom — arenos... 
Nešėm lažą—didelį ir malu... 
Kraujas tarp morenų tyliai kreta.

KULTŪROS BARAI

ir rodyti taktą. Iešmantą, kiek žinau, nebuvo iš pa
maldžiųjų. Priešingai, gan liberaliai nusiteikęs reli
gijos atžvilgiu. Tačiau čia lėmė ne religingumas, o 
patriotizmas: giedoti bažnyčioje per mokinių pamal
das lietuviškai atrodė patriotinis politinis darbas.

rinkdavomės Gustaičio bute. Jis turėjo pianiną. Iš to, kad jiedu buvo šviesios asmenybės, skaidriai 
choro dirigentų atsimenu A. Iešmantą, vienos iš vy- spinduliavę vos bešvintančioje Lietuvos padangėje, 
resniųjų klasių mokinį, sugebėjusį kiek paskambinti Buvo tokių ir daugiau.

Antrasis greta Kriaučiūno lietuvis, žadinęs mūsų Mes giedojom J. Naujalio sukomponuotas giesmes. Mano kartos jaunuolius, jau pažadintus draudzia- 
tautiškuma, buvo gimnazijos kapelionas kun. Motie- Gavėnios metu „Daržely alyvų", „Jau tu eini ken- mojo laikotarpio spaudos ir senesniųjų patriotų kars- 
jus Gustaitis, pradėjęs eiti šias pareigas 1904 m. Ma- tėti"- -Avinėli dievo" ir vieną kitą lotyniškai. Mo- to žodžio ir pavyzdžio, } tautiškumą, j tautą traukte 
no atmintyje jo vaizdas liko mažiau ryškus negu kiniams ir žmonėms tie giedojimai labai patikdavo, trauke dar ir kažkoks instinktyvus, pusiau sąmonin- 
Kriaučiūno. Atsimenu jį buvus apypliki, su auksi- Bažnyčia būdavo gausiai lankoma. gas išlikimo, kūryba pagrįsto amžinybes jausmo su-

................................................... . . . . / , vokimas. Ii as pats tik vėliau supratau ir isisąmom- mais rėmais žėruojančiais akiniais, visados ramų, , . . _ . .
saikinga, su malonia šypsena veide, lėtais judesiais, Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, Gustaitis nau, kad tik tauta duoda stipriausią atramą kūrybai 
kalbantį melodingu, nepergarsiu balsu. Tik kai ret- su -Žiburio" progimnazija pasiekė Tambovą, tačiau u giliausiems, prasmingiausiems- sielos polėkiams pa- 
karčiais dėl ko nors supykdavo, pratrūkdavo nesu- darbavosi ir Jaroslavly greta Kriaučiūno Marijam- sireiksti. Ar butų tokių kūrybos aukštybių pasiekęs 
valdoma aistra. Jis buvo širdininkas. Sutikdavau jį polės gimnazijoj. Sugrįžęs po karo į Lietuvą, jis di- Grigas ir Ibsenas be norvegų tautos juose įsišakni- 
ir vėliau Kaune, Laisvės alėjoj, lėtai einantį, stab- rektoriavo Seinų gimnazijoj Seinuose, o paskui Laz- jusiu tautinio charakterio bruožų, liaudies kūrybos 
telėjantį ir ką nors užsirašantį mažoje knygelytėje. dijuose, kur ir mirė širdies liga 1927 m. 57 metų lemų bei motyvų, krašto gamtovaizdžio fono? O suo- 
Kartais jis mane užkalbindavo, bet niekad nesileis- amžiaus. Po jo mirties gausūs jo buvusių mokinių ir inių Sibelius, o rusų Glinka, Čaikovskis, Rachmani- 
davo į ilgesnius pokalbius. Atsimenu, tokį būtent draugų mokytojų atsiliepimai gražiai apibūdina jo novas, Prokofjevas, Šostakovičius? O mūsų Ciurlio- 
,,poetą Gustaitį" su simpatija kažkur suminėjo ir ke- veiklą, kurios tik mažą dalelę teko man, žemesniųjų nis? Kiekvienoj tautoj tokių pavyzdžių, kiek nori, 
turvėjįninkąs Kazys Binkis. Mat, Gustaitis nebuvo klasių mokiniui, matyti Marijampolėje. Štai vienas Kas iš tų didžiųjų žmonių liktų be tautos atramos, 
koks fanatikas, bet plačių pažiūrų tolerantas. buvusio jo kolegos atsiliepimas: „Visų charakterin- be tautiškumo? Ir, antra vertus, kaip skurdžiai atro- 

giausi ir produktingiausi velionies darbo metai bene dytų tos tautos be jų! Ir kokios spragos juoduotų
tik bus 1904—1914 m. Marijampolėje. Čia Gustaitis, 
P. Kriaučiūnas ir laikinai dr. Grinius 1904-jų metų 
pradžioje buvo stipriausias tautiškosios Lietuvos 
centras ir tvirtovė. Čia velionį pasiekė ir pirmosios 
„Vilniaus Žinios", kurias jis, kaip pasakoja jo auk
lėtiniai, su ypatinga džiaugsmo šypsena dalijęs vai
kams ir per juos siuntinėjęs tėvams. O vėliau velio
nis visame kame buvo P. Kriaučiūno vietininkas: 
apie jį kaip apie ašį sukosi tada negausinga ir 
baukšti Lietuvos inteligentija. Tai buvo populiarus 
ir didelio autoriteto žmogus, auklėtojas, kunigas, 
poetas, literatas, istorikas, menininkas ir t. t. Velio
nies aukštą ir kultūringą inteligenciją gerbė visi." 
Panašiai atsiliepia apie M. Gustaitį A. Lastas, A. Vie- 
nuolis-Žukauskas, A. Rucevičius ir kiti.1

Negalėčiau pasakyti, kad cituotoje charakteristi
koje nebūtų tam tikro panegiriško idealizavimo, per
dėjimo, kad „apie jį kaip apie ašį sukosi tada negau
singa ir baukšti Lietuvos inteligentija". Gal Mari
jampolės inteligentija, bet ne visos Lietuvos. Vis 
dėlto, prisiminus tuos du žmones, dar ir šiandien 
mane perlieja šiltas išdidaus pasigėrėjimo jausmas 
Ne vien dėl to, kad jiedu buvo mano mokytojai, sėję 
į mano vaikišką, pavasariškai atbundančią sielą, lyg 
į dirvą, pasak Kudirkos, „pasėlio grūdus", bet ir dėl

1 K. Bėrutis. Kun. Motiejus Gustaitis. Kaunas, 1936, p. 33.

Jis dėstė mums tikybą. Ar liesdavo savo pamo
kose lituanistinius klausimus, neprisimenu. Gal vy
resnėse klasėse. Tačiau gana buvo ir to, kad jis buvo 
lietuvis, gražiai lietuviškai kalbėjo ir kad mokytojai 
rusai jį vadindavo ne „Kceiias", o „Kyniirac". Kad jis 
buvo poetas, rašė ir spausdino lietuviškus eilėraš
čius, mes, mažesnieji, rodos, nė nežinojome. Jo lie
tuviškoji veikla plačiau reiškėsi už gimnazijos sienų. 
1907 m. buvo įsteigta pirmoji Lietuvoje „Žiburio" 
mergaičių progimnazija, kurios direktorium pakvies
tas M. Gustaitis. Tuo metu Marijampolėje veikė ru
siška Breverniūtės mergaičių gimnazija. 1910 m. joje 
iš 170 mokinių buvo 52 lietuvaitės. Tais pačiais me
tais „Žiburio" progimnazijos keturiose klasėse mo
kėsi 61 lietuvaitė. Taigi ši mokykla darė žymią kon
kurenciją Breverniūtės gimnazijai. Šiai mokyklai 
M. Gustaitis skyrė daugiausia savo pajėgų ir laiko. 
Be to, jis darbavosi Marijampolėje susikūrusioje 
literatūros ir meno „Gabijos" draugijoje. 1909 m. į 
„Žiburio" progimnaziją buvo pakviesta rašytoja 
M. Pečkauskaitė. Aš tais metais jau palikau Mari
jampolę, tad su Pečkauskaite nesusitikau.

Iš M. Gustaičio veiklos Marijampolės gimnazijoj 
turiu suminėti jo suorganizuotą lietuvių mokinių cho
rą giesmėms giedoti bažnyčioje per mokinių pamal
das. Aš dalyvavau tame chore. Mokytis giesmių

10. KŪRYBOS ATRAMA IR VERSMĖS

visos žmonijos kultūroje!

Mūsų brendimo metais Vydūnas savo idealistinės, 
panteistinės, teosofinės filosofijos argumentais Įrodi
nėjo tautos būtinumą žmonijos ir visatos raidoje. Be 
tautos nėra išganymo! — taip būtų galima parafra
zuoti pagrindinę jo išvedžiojimų tezę. Gal dėl to jo 
raštai buvo tokie populiarūs jaunimo tarpe.

Tačiau, man esant Marijampolės gimnazijoj, visa 
tai mums dar nebuvo žinoma. Kaip minėjau, tautos 
reikšmę mes suvokėme daugiau instinktyviai iš at
bundančio mumyse geismo pasireikšti savo indivi
dualybe, savo lietuvišku žodžiu, lietuviška kūryba. 
Užbėgdamas pats sau į priekį, nes apie tai vėliau t”, 
rėsiu progų kalbėti plačiau, jau ir dabar noriu pasa
kyti, kad aš išskiriu tris tautiškumo pasireiškimo 
etapus bei laipsnius kūryboje. Pirmasis — proto ir 
valios pasiryžimas būti savo tautos ir savo žemės 
sūnumi, kaip būdavo sakoma, mylėti savo tėvynę — 
jos istoriją, jos gamtą, jos žmones. Šitame mūsų są
monėjimo etape didžiausią vaidmenį suvaidino drau
džiamosios gadynės spauda ir Maironis.

Paskui eina kūrybos medžiagos — temų ir formos 
ieškojimas, vedąs į liaudies kūrybos — dainų, pasa-

kų, padavimų — įsisavinimą bei sekimą, mėgdžioji
mą. Šiuo atžvilgiu reikšminga Vinco Krėvės ir Liudo 
Giros kūryba.

Trečiasis etapas — gilesnis liaudies kūrybos esmės 
ir tautinio charakterio suvokimas, individualus jo 
sulydinimas su savo dvasiniu gyvenimu, savo asme
nybe, pasaulėjauta ir individualiomis kūrybos prie-
monėmis išreiškimas. Šio etapo pionieriumi literatū
roje aš laikau Balį Sruogą ir vėlgi Vincą Krėvę, 
mene — M. K. Čiurlionį. Šis etapas sėkmingai pro
gresuoja ir ligi šių- dienų tiek literatūroje, tiek dai
lėje, tiek muzikoje. Jis veda lietuvių tautą į žmo
nijos visuotinumą, į amžinybę. Mums pavyzdį rodo 
daugelis ne tik didelių, bet ir mažų tautų, kaip nor
vegai, danai, švedai, suomiai, olandai, kurių kūryba 
pažymėta gilaus ir aukšto tautiškumo bruožais.

Mano ankstyvosios jaunystės metais, man mo
kantis dar Marijampolės gimnazijoje, senųjų patrio
tų — Kriaučiūno, Gustaičio, Žičkausko-Linkio — 
veikla ir pavyzdys žadino mumyse daugiau pasyvų 
pasipriešinimą nutautinimui ir kultūrinį aktyvumą 
bei pažangą. Net ir Maironis, kovingiausias iš „se
nių", savo „Jaunimo dainoje" paskelbė taikaus kul
tūrinio darbo šilki, kuris plačiai ir garsiai skambėjo 
visoje Lietuvoje ii kėlė jaunųjų širdis:

Į darbu, broliai, v y rs i vyrą,
Šarvuoti mokslu įstabiu 
Paimsim arklų, knygą, lyrą 
ir eisim Lietuvos keliu.

Man atrodo, kad anos gadynės senieji patriotai 
pasižymėjo tuo bendražmogišku visuotinumu, idealiz
mu, kuris yra budingas kiekvienam naujai besiku
riančiam sąjūdžiui, ko! pasiekti laimėjimai dar nėra 
sužadinę jame kovos instinktų, noro valdyti ir vieš
patauti. Laikotarpyje, kur: čia aprašinėju, greta se
nosios patriotų kartos jau buvo pasireiškę ir kovin
gosios tendencijos su konkretesne visuomeninio po
litinio darbo programa. Su jos atstovais man neteko 
sueiti į artimesnį sąlytį. Vien iii veiklos pasėkas ma
čiau, nors ir labai paviršutiniškai, 1905 m. revoliu
cijoj.

REMEMBER 1
HELP YOUR RED CROSS
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D. Brazytė - Bindokienė, laimėjusi 
jaunimo literatūros premiją

Jaunimo literatūros 
premija

Laimėjo įD. Bindokienė
Chicago — JAV Lietuvių ben

druomenės Švietimo tarybos pas
kelbtam jaunimo literatūros 
konkursui buvo atsiųsta 10 vei
kalų: 5 apysakos ir 5 dramos. 
Konkurso vertinimo komisija, su
sidedanti iš Vinco Ramono, 
pirmininko, Julijos Švabaitės - 
Gylienės, sekretorės, Saulės Jau
takaitės, Algimanto Dikinio ir 
Mykolo Drungos - narių, savo 
posėdyje š.m. birželio 12 d. nuta
rė pirmosios premijos neskirti, o 
antrąją 500 dol. premiją paskyrė 
už apysaka vardu “Mieste nesau
gu”, pasirašytą Vėjūnės slapy
vardžiu. Atplėšus voką, paaiškė
jo, kad premijuotos apysakos au

torė yra Danutė Brazytė - Bin
dokienė, gyvenanti Chicagoje.

Premijos įteikirno iškilmės, pa
sibaigus vasaros laikotarpiui,. į- 
vyks spalio 11 d. Jaunimo centre.

• Lietuvių K^Jtūros Balzeko 
muziejus Chicagoje kreipiasi j 
visus, kurie studijuoja ar dir
ba meno srityje. Kas siekia 
šioje srityje mokslo laipsnių, 
prašomi suteikti apie save ži
nias: vardą, pavardę, kur stu- 
dijujoja, kokią pažangą yra 
padaręs ir kokius mokslo laips
nius yra pasiekęs. Žinias siųs
ti: 4012 Archer Ave-, Chicago, 
ID.. 60632.

• J. Bertulio kantatos “Su
grįžimo giesmė” žodžiai yra ke
lių autorių: V. Joniko žodžiai 
yra kantatos dainom “Žemės 
palaiminimas” ir “Sugrįžimo 
giesmė”, Gr. S. žodžiai “Miško 
broliams kankiniams”.' Be to, 
panaudota liaudies daina “Naš
laitės rauda” ir kantatos auto
riaus “Vaikų rauda”. Kantata 
buvo išpildyta gegužės 4 Chica
goje, Jaunimo centre.

e Lietuvių filatelistų d-jos 
biuletenio “Lietuva” vėl išėjo 
naujas numeris. Numeryje aps
tu įvairių straipsnių ir žinių. 
•Biuletenį redaguoja Eug. Pet
rauskas, 7742 S. Troy st., Chi
cago, Hl. 60652.

Švėkšnos gimnazijos 50 
metų auksinio jubiliejaus iškil
mės įvyks Darbo dienos sa- 
vaitgalyje, rugpjūčio 31, Chi- 
cagoje, Jaunimo centre.

• Vincės Jonušfcaitės - Les- 
kaitienės pastangomis Hartfor 
de, Conn., įsteigtas Lietuvių 
Moterų Klubas, kurio valdybą 
sudaro: A. Ustjanauskienė, S. 
Ciurlienė, D. Brazdžionienė, B. 
Zabulienė, D. Grajauskienė ir 
A. Vitkuvienė.

PROPIRSClAI
*** *** ***

“I wonder whether 
Lenin was as
concerned with ŠIŲ DIENŲ HAMLETAS

the breast-size of 
his revolutionary 
cohorts 
as I am’

.Šluota

***

ILGAI DRAl G XV i,S Ml MERG1N \:
Vestif Ar mesti?

METANTIS Rt KYTI:
Būti? Ar luti?

BANDANTIS MAŽIAU GERTI:
Kęsti? Ar toliui! Švęsti?

KINO KOMEDIJOJE:
■ Verkti? Ar knarkti?

NAMU VALDYBOJE:
— Saukti? Ai su val<l> toju išmaukti?

STADIONE:
IšliėtĮti? Ar dar parėkti?

DARBE:
KrvJiažodj spręsti? Ar toliau sapnų tęsti?

1'ROfSĄJUNGOS SUSIRINKIME:
Kalbėti? Ar gėliau tylėti? (Gaila kelialapio).

ŽVEJOJANT (IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ):
■ Dar palaukti? Ar parduotuvėje ęautl'
P. S. AUTORIUS:
— Redaktoriui nešti? Ar ųeriau Išmesti?

R. GRABAUSKAS

NESTANDARTINIAI ŠIAULIEČIAI
Pilrelkė batų. Užsukau | avalynės parduotuvę.

Nėra nei 38, nei 3!) numerio batų, — atšovė pardavėja.
račiau aš buvau atkakli. Vaikščiojau kas dienų, kol neatsibodo Ii kol ko|ų negaili jau. Po 

Ir; parašiau j miesto laikraštį. Ir žliiriu - prekybininkų atsakymas Išspausdintas. „Prekybos 
valdyba avalynę pauno pagal respublikinę matavimų skalę. Kadangi šiauliečių kojos.neatitin
ka skalės proporcijų didesnės avalynės visada trūksta". Pasirašo šj atsakymų urmo bazės di
rektorius V. Serovas ir prekių žinovė A. Sums kaitė.

Perskaičius atsaky mą, iš karto lapo aišku: k lėk bevaikščiosiu, reikiamo numerio įeitų ne
gausiu. Juk mano koja nestandartinė. O gal ne mano kojos, o kai kieno galvos ni'staodaili
nes? ..................................... ....... ..

... ........■■■vsfs-- ZUIKIENE

Čia visai ne juokas. 

Dabartiniai Vakarų 
revoliucinierių vadai 
rimtai rūpinasi, kad 
jaunime revoliucinį 
kovingumą dažnai nustelbia 
seksualinės problemos 
Tokie laikai.

< J, Kuprlonis, lietuvis miš
kininkas, Louisianos Politech
nikos institute jau eilę metų 
dirba ir moko studentus, kaip 
auginti ir globoti medžius ir 
miškus. Dabar jis suplanavo 
ypatingą botanikos sodą, gavo 
tam reikalingą žemės plotą 50 
akrų ir rengiasi auginti ypa
tingus medžius, kaip, sakysim, 
amžinai žaliuojančius ąžuolus 
•ir panašiai.

$ t

KOKIA TURĖTŲ BŪTI 
LITUANISTINĖ MOKYKLA
Nauji įtaigojimai ir bandymai lit- mokyklose

PRANAS RAZMINAS

Laikas nuo laiko papučia nau
ji vėjai į lietuviškojo gyvenimo 
sritis. Jie neaplenkia ir lituanis
tinio švietimo. Kartais nauji su
manymai perankstyvi, kartais 
pavėluoti, kartais jie būtini, kar 
tais dirbtinai sumanyta, tarsi 
neturint aktualesnių idėjų. Sa
kysim,sumanyti mokytojams 
diplomai, neturi jokios vertės, 
klaidinančiu turiniu ir nevyku
siu apipavidalinimu. Kažkas 
juos palygino su vaikų žaislais. 
Lituanistinės mokyklos visaip 
stengiasi, kad jaunuoliai, jas 
lankydami, įsigytų daugiausia 
žinių, kurios jiems padėtų išlikti 
gerais lietuviais. Tam reikalui 
nesigailima nei pinigų, nei lai
ko, nei kitų pastangų, kurių pa
reikalauja mokymo bei auklėji
mo vyksmas.

Ieškojimų ir bandymų naujų 
kelių netrūksta. Dažniausiai nu
sižiūrima į to krašto, kuriame 
gyvenama, metodinius bandy
mus ir juos norima savajam 
reikalui panaudoti. Gera būtų, 
jei tie naujumai tiktų mūsų 
lit. mokyklų susiformavusiai y- 
patingai situacijai. Tačiau taip 
nėra.

Beskyrinė sistema
Paskutiniuoju metu Antanas 

Rinkūnas lituanistinių mokyklų 
mokytojus supažindino su nau
jausia mokymo sistemos (krypti
mi. Jis savo mintis formuluoja 
taip: “Beskyrinė sistema, kaip 
individualinio ir kolektyvinio 
mokymo sintezė”. Jis šiai min
čiai rodo didelį entuziazmą ir 
įtaigoja lit. mokyklas šios sis
temos kryptimi persitvarkyti. 
Esą Amerikos kai kurios mo
kyklos yra persitvarkiusios į 

beskyrjnę sistemą ir sėkmingai 
dirba. Tam reikalui pataria ir 
mums nes gailėti nei pinigų, nei 
kitų pastangų ir pasekti jų pa
vyzdžiu. Minėdamas kai kurias 
JAV mokyklas, persitvarkiusias 
i beskyrinė sistemą, nepamini 
Kanados, kurioje jis pats mo
kytojauja. Sistema tėra dar tik 
eksperimentmėj stadijoj, ir pra
eis dar kelios dešimtys metų, 
kol išryškės jos darbo rezulta
tai.

Beskyrinė naujovė jau dabar 
neišvengia stiprių metodinių, pe 
dagoginių ir psichologinių prie
kaištų, ir sunku tikėtis, kad ji 
kada nors būtų visų priimta. 
Beskyrinių mokyklų “filosofija” 
Amerikoj eksperimentuojama. 
Galimas dalykas, kad čia ji ir 
sunyks. Juk amerikietiškas mo
kyklas prašliaužia visos peda
goginės - filosofinės srovės, pa
likdamos gana žymių randų jų 
kūne, ir jau šiandieną visų nu
siskundžiama, kad jos neatlieka 
savo misijos nei mokymu, nei 
auklėjimu. Tuo labiau visi ženk
lai rodo, kad beskyrinė mokyk
la neprisidės iš nuosmukio pa
kilti.

Be to, beskyrinė sistema nė
ra ir kažkoks, naujas amerikie
čių išradimas. Mūsų senoji var
go mokykla naudojosi beskyrine 
sistema, o senųjų dvarų auklės 
— guvernantės ponų vaikus taip 
pat mokė beskyrine sistemą. 
Vakarų Europos turtingieji dar 
seniau tai praktikavo. Ar ne per 
daug kalbama apie vaikų sa
varankiškus ieškojimus ir atra
dimus, kai į visa tai reikėtų žiū
rėti labai atsargiai. Kas gali
ma siu montessorine sistema pa-
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daryti vaikų daržely, tas sun
kiau įmanoma su jau paaugu
siais.

Dar nėra tinkamų priemonių
Beskyrinė sistema nėra jau 

toks stebuklas, į kurį be kriti
kos turėtume įtikėti, nėra tai. 
kaip jau minėta, ir absoliučiai 
nauja mokymo sistema. Ap
skritai imant, mažiau tu
rėtume rodyti entuziazmo išky
lančioms “naujovėms”, o dau
giau susirūpinimo tuo, ką. esa
me per vargus sukūrę dvidešim
ties metų bėgy. Ima baimė, kad 
išėję parsinešti laimikio nesu
grįžtu me tuščiais krepšiais. Rem 
tis į stambias ateivių pinigines 
yra gana rizikinga, nes jos ne
atsiskleidžia į kiekvieną šūktelė
jimą. Pasakyti, kad jau turi
me pinigų pakankamai ir, kad 
tik 'belieka paprašyti, pakišant 
po nosim tautinės ambicijos mo 
mentą, yra pigi paskata.

Mūsų lituanistinės mokyklos 
tokios specifinės ir dirba tokio
mis neįprastomis aplinkybėmis, 
kad jų performavimas į besky- 
rinę sistemą galėtų joms tik pa
kenkti. Bent kol kas, kad iš
vengtumėme maišaties, stiprin- 
kim tai, ką esame didžiomis pas 
tangomis sukūrę. Neišsprendę 
mokytojų problemos, jau veržia
mės į didesnes painiavas. Visų 
lit. mokyklų pergrupavimas į 
beskyrinę sistemą nėra galimas, 
nėra ir reikalingas. Tam reikalui 
mes neturime nei pakankamų 
bibliotekų, nei savų namu, nei 
kitų mokslo priemonių. Niekas 
neturėtų kliudyti bandymams, 
tačiau vienur tai esant įmanomu 
dalyku, kitur bus susidurta su 
neįveikiamomis kliūtimis. Aps
kritai, pasukus beskyrinės mo
kyklos Vnkrne, pats lit. mokslo 
lygis dar labiau nusmuktų dėl 
daugelio priežasčių, anie kurias 
kalbėta jau ne šio rašinio reika
las. Mes per dvidešimt metu 
nepajėgėme suformuoti vienos 
sistemos m prie jos prisiderinti, 
kai iau siūloma kurt.’ kita, d^r 
mažiau 'patikimesnė. O valsttv- 
binis mastas mūsų sąlygose ne
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pritaikomas.
Žinių centrai

“Žinių centras” neribotam lai 
kui pasiliks mokytojas, bet ne 
biblioteka, kuri dar toli nuo gi
mimo, o vienas kitas skaitinių 
krovinėlis ar pratimėliai nesu
daro skambaus “žinių centro". 
Jaunieji mokytojai ateis į lit. 
mokyklas taip joat su silpnomis 
lit. žiniomis. Tai jau bus du silp 
ni “žinių centrai”. Tad reikėtų 
apsispręsti, ką pirma tobulinti 
— mokytoją ar biblioteką. Pir
menybę reikėtų teikti gyvajam 
mokytojui, be kurio žinių cent
ras pasiliktų nebylys. Lit. mo
kyklos iki š:ol tebėra įnamės ar 
nuomininkės, kurios negali ne^ 
vinies įkalti ten, kur reikėtų, 
o apie žinių centrus ir bibliote 
kas ir apie tam tikrą mokiniu 
judėjimą darbo metu ir svajoti 
negalima. Man tikrai būtų gai
la stebėti tą savo amžiuje “at
baigtą” jaunuolį tryli'kmetį, sė
dinti šalia kito savo amžiuje 
“atbaigto” jaunuolio septynme
čio, plunsnakotį graužiantį ir ty
liai mąstantį apie “studijų” 
draugą: ko tas “damis” čia sė
di, septynetą metų pavėlavęs... 
Ar ne per lengvai galvojame, 
tam tikru vėjų paveikti, apie 
savo amžiuje “atbaigtus” jau
nuoles?

Kad reikia atsižvelgti į jauno 
žmogaus gabumus ir polinkius, 
tai suprantamas dalykas. Lie
tuviškosios mokyklos senosios 
tradicijos tai yra jau seniai pa- 
tvirt’nusios. Kiek apysilpnių kai 
boms yra “pasigailėta”, kai pa
rodė matematinių gabumų, ii' 
atvirkščiai. Būta ir kitu moki
niams .naudingų kombinacijų, 
kad tik nesusitrukdytų jauno 
žmogaus veržimasis į mokslą. 
Bet taip pat nėra paslaptis, kad 
yra jaunuolių, kurie turėtų būti 
kreipiami visai kita linkme, tik 
jau ne aukštųjų mokslų.

Iš kitos pusės, jaunas žmo
gus nėra ūkininko gyvasis in
ventorius: šitas veršiukas bus 
mėsai, o anai veislei; šitą mai
tinsiu geru maistu, o aną tik
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šienu. Ne visada gabumai ir 
talentas yra lemiantys žmogaus 
gyvenimą darkai. Kiek talentų 
užkasta ne dėl talentingųjų kal
tės.

Skyriškai grupinė mokykla
Individualinis mokymas gali

mas ten, kur lit. mokykloj tesu
telkiama 15 - 30 mokinių. Tas 
mokyklas pavadinčiau ne besky 
rinės sistemos mokyklomis, bet 
grupinėmis — skyrinėmis. Jos 
taip turėtų būti ir organizuoja
mos. Net mūsų gausios mokyk
los, turinčios po kelis šimtus 
mokinių ir nebūdamos palan
kios beskyrinei sistemai, yra ga
limos pertvarkyti į grupiniai 
skyrinę sistemą. Mažos mokinių 
grupės visada yra palankios in
dividualiam mokymui. Tai ir bū
tų lyg pusiaukelis tarp skyrinės 
ir beskyrinės sistemos, kuri 
glaustųsi prie tradicinės sky
rių sistemos, labiau atsižvelgda
ma į jauno žmogaus polinkius 
ir sugebėjimus. Mūsų lit. mo
kyklų vienodo amžiaus 3-7 vai
ku grime, kad ir laikytina sky
riumi, turi būti mokoma indivi
dualiai. Kiekvienas mokinys ga
li būti kiekvienos pamokos me
tu paklaustas, žinios patikrin
tos. Jei mokytojas tam unr^nda 
laiko ar neturi noro, tai jau ne 
mokinu; kaltė.

Didžiosios mokyklos gausius 
skyrius turėtų skaldyti į posky
rius, o poskyrius į grupes. Ta
čiau mokytojų skaičius padidė
tų ir mokyklos biudžetas stip
riai pašoktų. Bet mums reikia 
mokslo lygį kelti ir tai mes turi
me padaryti. Skirstant skyrių į 
grupes, atsižvelgiama į mokinių 
pažangumą. Pirmąją grupę ga
lėtų sudaryti tie mokiniai, kurie 
mokosi labai gerai ir gerai, o 
antrąją — patenkinamai ir blo
gai. Mokslo metais pasitempę 
mokiniai būtų keltini į pirmą
ją grupę, smunkantieji į antrą
ją. žodžiu, čia galimas lanks
tumas. Tačiau, mano suprati
mu, vengtina sudaryti silpnųjų 
ir stipriųjų škyrius ir juos ta>p 

palikti visus mokslo metus. Mo
kytojas su skyriaus dviem gru
pėmis (25 mok.), turėdamas 45 
minučių pamoką, jau gali stum
tis į prieki su pakankamai ge
rais rezultatais.

Tok'o grupinio skyriaus vaiz
das būtų toks: 4-5 mokiniai 
mokysis blogai, 10 patenkina
mai. o likusieji gerai ar labai 
gerai. Tai būtų gero pažangu
mo atžvilgiu skyrius. 40 - 50 mo 
kiniu skyrius yra tikras “pra- 
sikeikimas”, ir suskirstymas į 
ertmes nieko nepadės, nes mo
kytojas jokiu būdu pamokos 
metu negalės visu patikrinti. 
Čia paraleliniai skyriai ne:švon- 
riami.

Darant išvadas
Reikia su A. Rinkimu sutik

ti, kad beskyrinė mokykla yra 
tik tolimos ateities dalykas. O 
aš vaizduojuos taip: mūsų telk- 
tinės lietuviškos kolonijos -pa
mažu nyks. Mūsų vaikus išvilios 
kiti miestai ir miesteliai, kur 
lietuviškos šeimos bus skaičiuo
jamos tik vienetais. Ton, atsi
radus goresniam norui, susi
telks 10 -15 vaikų, kurių nebus 
prasmės skirstyti į skyrius. Jie 
bus mokomi individualiai. Tai 
ir būtų beskyrinė mokykla. Vai
kų amžius bus įvairus, ir kalbi
nės žinios nevienodos. Bet to
kių mokyklų jau nebegalėtume 
priskirti prie lit. mokyklų žy
dė j'mo laikotarpio.

Atsisakydami “žinių centro” 
bei mokinių pasivaikštinėjimo 
ir palikdami mokytoją tose pa
reigose. kuriose jis iki šiol bu
vo, tačiau turėtume reformuoti 
patį skyrių, neatsisakydami nei 
mokyklinio biudžeto padidėjimo, 
nei naujų mokytojų suradimo, 
šiandieną ne laikas mėtytis iš 
sistemos į sistemą. Leiskime ki
tiems ta liga persirgti. Tai 
mums išeis tik į sveikatą. Tiks
liau šiandieną būtų išbristi iš 
vadovėlių skurdo ir kitų mus 
apnikusių -negerovių.

DRAUGAS, birželio m. 20 d.



Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVEPavasario šįmet neturėjome. 

Išsisklaidė žaluma, peržydėjo 
alyvos ir tulpės, atėjo rožių ei
lė. Viskas mirksta lietuje visą 
gegužę ir pradžioj birželio. Re
gis ir medžiai drebėdami lau
kia saulės, ir gėlės, ir žmonės. 
Ak, buvo blykstelėję porą šiltų 
dienų.Tropiška sutra užsiraugė, 
nes persotinta žemė bandė džio- 
vintis.Tokios dienos vėl greitai 
buvo užmarštin nuneštos naujo 
verksmo, naujų debesų, naujos 
liūties nesibaigiančios. ..

Antano Škėmos minėjimo de
talės čia mano jau buvo išskai
čiuotos dar besiruošiant. Gegu
žės 10 Lietuvių namuose viskas 
įvyko pagal tartą žodį, pagal 
raidę. Ir Jonas Kiznis su pa
skaita iš Niujorko, ir Justas 
Pusdešris su geriausiais vieti
niais aktoriai s, "Šventą ją Ingą", 
ir Dalia Juknevičiūtė, su kitais 
gerais aktoriais "Živilės" tre
čiąjį. veiksmą. Geras apšvieti
mas, geri garsų efektai, geros 
dekoracijos. Publikoje Janina
Škėmienė su Kristina Škėmaite 
iš Niujorko,penki svečiai (spe
cialiai1.) iš Čikagos, vienas (at
sitiktinai) iš Washington©, ke
letas iš kanadiško Windsoro , 
keletas iš už kelių dešimčių 
mylių nuo Detroito. Tačiau, vi
sus krūvon sudėjus, nepralei
džiant nė rengėjų pastatytų bi
lietų pardavėjų bei tikrintojų , 
spektaklio metu iš balkono su
skaičiau 82 galvas. Tik tų, iš 
scenos, į statistiką nepridėjau .

Po visam kilo audrelė. Atei
tininkai buvo apšaukti kaltinin
kais.Buvo bandoma įtikinti, jog 
tai jų konspiracijos įtakoje, sa
lė buvo tuščia.

Tikrai, ateitininkus buvo ga
lima ant vienos rankos pirštų 
sus kaityti.Ir tikras daiktas, kad 
mūsų ateitininkai, ypač sen
draugiai, prieš naujus Vatikano 
šviesulius tebėra stipriai užsi
merkę, nuo naujų garsų ginasi 
užsikimšdami ausis. Tokio An
tano Škėmos dramos, nors vie
no jų laikraščio premijuotos , 
dar tebereiškia jiems blasfe- 
miją ir cinizmą. Jiems dar te
bėra šventas fanatiko balsas , 
visą Škėmos kūrybą prieš kele
tą metų suvedęs į nulį.

Bet kaip gi su konspiracija? 
Ar tikrai ateitininkėška konspi
racija buvo? Tam, kuris jos 
ieškojo ii' tebeieško, atsakau: 
Bičiuli-ne! Veltui ieškai to, ko 
nerasi. Pažįstu savo Detroitą 
labai gerai. Ne konspiracija, o 
ignorancija. Ne organizuotai, o 
kas sau. Ieškoti kaltės kaiku- 
riuose veiduose, net su stipriu 
žibintu juos nuplieskus ,yra dau
giau, negu nesusipratimas. Ap-, 
baltinant individą reikia įrody
mų, ojų nėra. Neateiti turi tei
sę kiekvienas.Ir kiekvienas ga
li sugalvoti labai gerą pasitei
sinimą.

"Škėma būtų buvęs patenkin
tas"-ponios Janinos Škėmienės 
žodžiai tebūna atpildu minėjimo 
rengėjams.

*******
Gegužės 24 buvo pagerbta 

dvidešimties sulaukusi tautinių 
šokių grupė "Šilainė". Ruoštasi 
pusmetį, nes ne vien meninė 
programa kasdienybės nuobo
duliu apsnūdusiems veidams , 
bet ir balius su visais gražiau
siais jo niuansais. Daug buvo 
kviestų, net 400, ir visi atėjo . 
Šoko buvę, esą ir busimieji ši- 
lainiškiai.Solo grojo ispaniškas 
serenadas bei vengriškus čar- 
dašus grupės akordeonistas Ri
mas Kasputis.Vadovė, "Šilainę" 
visus 20 metų mokiusi ir dar 
mažiausia kita tiek mokinsian
ti, Galina Gobienė, po kelių pa
skutinių naktų nemigo, garbin
tojų pompos apsv ai ginta,nei gy
va nei mirusi priiminėjo svei
kinimus bei linkėjimus. Tėvų 
komiteto pirmininko, vyriausio

Reportažas is Detroito
MIČIGANO DIDMIESTYJE VISKAS PILKA...

“ŠILAINĖS“ vadove ir mokytoGalina Gobiene

baliaus šeimininko Alfonso 
Kaspučio pakviesta,, kad ir už
kimusi, programai su stojišku 
šaltumu vadovavo Jūratė Pe
čiūrienė.

O publika buvo apyjaunė iki 
visai jaunos. Buvo, mat, kuo ne 
visi anksčiau "Šilainėje" atšokę, 
su savo partnerėmis-partne
riais. Gi atšokusių-beveik 140, 
nes su dabartine šokėjų karta 
leidinėlio redaktorius surinko 
159 pavardes (dabartinėje - 21, 
plius vadovė).

Užsiminęs leidinėlį, tai tuoj 
ir nebetenku žado. Jį redaguoti 
teko šių eilučių autoriui. Reda
guoti ? Būsiu atviras: pririnkti 
nuotraukų,pririnkti pavardžių , 
prirašyti, susirasti pigiausią 
spaustuvę. > .Kai viskas praėjo , 
kai sklaidau nuotraukomis iš
margintą 36 puslapių sąsiuvinį , 
nebenoriu nė pats tikėti, kad 
daugiau nei šimtas valandų "re
daktoriui" jis kainavo, kad prie 
jo dar prisidėjo p. A. Kasputis , 
surinkdamas komercinius 
"sveikinimus", kad pirštus pri
tašo viršelio piešėjas, studen
tas Dangerutis Vėlavičius, kad 
daug prakaito išliejo M. Morkū
no spaustuvės darbininkai ir. .. 
kad atsispausdinę 500 egzemp
liorių, nė pusės jų negalėjome 
baliaus metu išplatinti.

Tas paminėjimas pora mėne
sių paankstintas. Dvidešimtį 
"Šilainė" užbaigs liepos 25. Po 
pagerbimo,po naujo kulminaci
nio taško,dalis šokėjų pasikeis . 
Bet "Šilainė" liks,nes liks Ga
lina Gobienė. Ir apie jos žyg
darbius, apie jos ambasadoriš- 
kus darbus pas svetimuosius ir 
savuosius, dar daug girdėsime . 
Ilgiausių metų p. Galinai Gobie- 
nei ir jos "Šilainei"!..

Tautinių Jokiu grupes “ŠILAINĖS" 20-ties metu sukakti žvengiant, 1969 m. gegužes 24 d. apdovanot
savo vadovę i'r mokytoja. Prie Juozo Bakio skulptūros iž kairesi dėžinę stovi: V. Rėklys, V. Viskantiene, D. , 
Majauskai^, R. Mo ržiukaitytė, vad. G. Gobienb, V. Bajalitį ir N. Šlapelyte. Nuotrauka J. Gaižuti

i»
* * *

Buvo laikai, kai Detroitas be
turėjo vieną lietuvišką radio 
pusvalandį. Geriausiu atveju- 
turėjo dvi valandas. Nuo š.m. 
birželio 1 - sios Detroitas turi 
tris pilnas lietuviškas valan
das! Tokių dalykų čia niekas 
nebeatmena.Ne, nieko panašaus 
nebuvo ir sapnuota.

Kas ir kada? Ogi Rapolas 
Valatka, nuo birželio 3 išsiplė
tė. Jo Lithuanian Melodies pro
grama dabar perėjo į WMZK - 
FM stoti .banga 98 ir yra trans
liuojama antradieniais bei ket
virtadieniais, nuo 8 iki 9 vai. 
vakare.Manau,kad ją gerai gir
di ir Windsoro bei kitų pietinio 
Ontario vietovių tautiečiai ?

ALB radio klubo programa, 
angliškai vadinama Lithuanian 
Voice,lieka ten pat ir tuo pačiu 
laiku: sekmadieniais, nuo 8 iki 
9 vai.ryto,iš WQRS-FM stoties, 
banga IO5.1.

Visų gražiausia, kad, praei
tyje vieni į kitus šnairavę, arba 
bent jau mažiausia, vieni kitus 
ignoravę, dabar abiejų progra
mų pranešėjai vieni kitų trans
liacijas apgarsina, pagiria, 
klausytojus paskatina klausyti 
savo ir "varžovo".Tai kaip tik, 
man regis, puikiausias kelias 
klausytoją pripratinti prie abie
jų radio transliacijų ir šitaip 
abi pusės tik laimės.

*******
Jei kas paklaustų, kokia ge

riausia vasaros pramoga,neno
rint nei daug pinigų išmėtyti, 
nei tolimon kelionėm nusivar - 
ginti, tai atsakyčiau, kad Šeks
pyro festivalis Stratforde.Strat- 
fordas,lyg tyčia, lengvai pasie
kiamas šimtui tūkstančių Kana
dos bei JAV lietuvių. Na, tik pa

KAPITALAS v‘rš ^ijų MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
BŪSTINE: Lietuvių Namai - 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — •--- Telefonas LE 2-8723

MOKA Į IMA 
5% %uz depozitus 7% % uz asm. paskolas 
15% %i už šėrus " l/i%> uz mortgicius
6% % už 2 m. term. dep.

KA5OS VALANDOS: kasdienę, nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
p./išskyras sekmadienius. Pirmadieni, ir penktodi.e- 
ni vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vol. ryto iki 1 vai. p.p. ( liepos ir 
rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta ).

■ KUNIGO - SKAUTININKO 
PA GERBIMAS

Po iškilmingų primicinių mi
šių, skautininkas Antanas Sau- 
laitis, S. J., neseniai įšventin
tas kunigu paties vyskupo V. 
Brizgio.š.m.birželio mėn. 8 d . 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
žemutinėje salėje buvo tikrai 
įspūdingai pagerbtas.

Pagerbimą suruošė dvi jau
nimo organizacijos - skautai ir 
ateitininkai.Gausiai dalyvavo ir 
minėto jaunimo tėvai bei arti- 

žiūrėkiteį žemėlapį, tik paieš
kokite rutulėlio į šiaurės rytus 
nuo Londono,arba į vakarus nuo
Toronto.

Festivalio sezonas prasidėjo 
birželio 9.Ką du teatrai ten "lo
šia" - galite visi rasti vietinių 
dienraščių kultūriniuose pusla
piuose. Nors bilietai maždaug 
mėnesiui į priekį visada išpirk
ti , bet su kantrybe gali na gauti 
patogiam savaitgaliui, ar pato
giai savaitei. Kas į Stratfordą 
kartą pabando ,tas kiekvieną va
sarą ten grįžta. Šių eilučių au
torius adiktu tapo prieš keletą 
metų ir nė nebando iš tos pil- 

. grimo kelionės į. Stratfordą gy
dytis.Tik pabandyki te ir jūs! . . .

Baigiu rašyti. Verandos lan
gus užgulusi juoda naktis. Ir 
šaltas lietus čaižo rožių krūmą. 
Ir elektros šviesoj blizga šla- 

jpias cemento plentas prieiga^., 
ražo durų.Šiandien birželio ket- 
virtoji, o lietaus pažadėta dar 
penki c nsdienoms.Ir nenorma
liai vėsių dienų, ir beveik iki 
šalnos šaltų naktų.

O lietuviškas Detroitas su 
salėmis kaip ir atsisveikino 
Keliasi,taip sakant, į savo "va
saros rezidenciją"-į Dainavos 
jaunimo stovyklą. Ne tik jauni
mas ten, tuose lietuviškuose 
kalneliuose laimės randa. Ten 
važiuoja visų rūšių šauliai, ten 
važiuoja ateitininkei sendrau
giai ir bedieviai, ten važiuoja 
kas savaitgalį vėsoki smulkūs 
neorganizuoti žmogeliai. Vieta, 
kur lietuvių kalba dar vyrauja , 
kur niekas tau laikrodžio nenu
sega ir juodosios jėgos nepro
paguoja.

Ne, lietus juk turės gi kada 
liautis.Tuoj prasidės kraščiai . 
Tuoj užsidegs trumpa, bet ais
tringa Mičigano vasara. Šitaip 
apsalęs ir statau tašką .

Alfonsas NAKAS 
Detroitas, 1969. VI. 4 

mieji,o publikos prisirinko pil
nutėlė didžiulė salė. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo Toronto 
skautų "Rambyno" tunto tunti- 
ninkas skautininkas dr.A, Dai- 
lydė. Keliolika sveikintojų taip 
pat gražiai papildė ir apibūdino 
kunigo-skautininko pažymėtiną 
skautišką ir visuomeninę veik
lą bei jo daugiariopą išsimoks
linimą. Jaunasis A. Saulaitis , 
gimęs 1939 m. Kaune, užaugo ir 
brendo jau išeivijoje, tačiau jo 
veiklair darbai lietuvybei tokie 
ryškūs ir gausūs, kad jiš tapo 
ryškiu pavyzdžiu visiems.

Pagerbimo meninę dalį ir šį 
kartą atliko tik jaunimas. Vyr . 
skautininko Stp. Kairio vado-
vaujami skudutininkai, kankli
ninkės ir vyresnės skautės pa
sigėrėtinai atliko skudučių ir 
kanklių muzikos keletą dalykė
lių, o į tą muziką įjungus daina- 
vimą-labai jautriai nuskambėjo 
V tautinės skautų stovyklos dai
nos fragmentai, skirti.skauti
ninkui Saulaičių!.

Su giliu įsijautimu buvo per
skaitytas kylančios mūsų poe
tės sesers Jurgitos, eilėraštis , 
skirtas šia proga broliui kuni
gui.

Toronto jaunirpp, .ąąųįbūris 
"Birbynė", vadovaujamas p. 
Skr inskaitės-Viskonti enės,dar
niai ir patraukliai sudainavo 
keletą liaudies harmonizuotų 
liaudies dainų.

Širdingą.atvirą.jautrųir gilų 
padėkos žodį tarė kunigo tėvas .,

* "V^^ūutiDinką^Antanąs-ąa^- _ 
laitis,Skautų S-gos tarybos pir-

Algis Kručas,baigė politinius 
mokslus Laurentian u-te baka
lauro laipsniu, (Cum Įaudė). Gi
męs Vokietijoje, Wentorf bei 
Hamburg, 1947 m.gegužės mėn . 
27 d. Gimnaziją baigė Sudbury- 
je. Toliau studijuos teisės 
mokslus.

Jo brolis Vytautas ,sėkmingai 
pirmojo laipsnio pagyrimu, 
baigė pirmuosius mokslo metus 
Toronto universitete,studijuoja 
miškininkystę. Jų tėvai Aldona 
ir Juozas Kručai gyvena Sudbu
ry, Ont.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS.

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privilegija įam
žinti Lietuvos vardo ir jos kankiniu atminima lietuviška kopi'/čin šv. 
Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne daug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankiniu koplyčios kūrėjų tarpe.

Aukas siusti adresu: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND.
2701, W. 68 St.Chicago, III. 60629, USA.

PARAMA

mininkas, otaippatir pats pri
miciantas.

Šis jauno kunigo pagerbimas 
buvo kartų, galima sakyti, ir vi
so lietuviško jaunimo polėkių 
ir pajėgumo pademonstravi
mas. L, E-TAS

Vyt. Meilus su Ponia atvyko 
ilgesnių atostogų iš Japonijos 
sostinės Tokijo, kur dirbo kele
tą metų Kanados pasiuntinybėje 
kaip imigracijos pareigūnas

> Krepšininkų stovykla jau čia pat:
Registruotis pas M. Duliūna, 162 
Rusholm Rd„ Toronto 173, tel. LE 6- 
1783 arba J. Naceviėių, 168 Delaware 
Ave.. Toronto 4, tel. LE 4-6075.

% LSS Brolija yra pagaminusi sto
vyklos darbo uniformą — žalius tri- 
kotinius marškinėlius su baltu skau-
tišku ženklu. Tokias uniformas tu
rėjome V tautinėj stovykloj. Ateinan
čioje stovykloje ji bus privaloma 
kiekvienam stovyklautojui
4 Liepos 5 d. rengiamasi didžiu
lei iškylai į Romuvą. Visų vietovių 
draugininkai-kės, vadovai-vės, tėvai ir 
Romuvos stovyklavietės nariai prašo
mi ta. savaitgalį skirti Romuvai
♦ Vasaros krepšinio jaunių grupės 
turnyras įvyks Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės aikštelėje. Jaunių am
žiaus riba — gimę 1948 m. arba 
jaunesni.
<Toronto universitete politine 
ekonomiją baigė Laima švėež- 
daitė. KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė.
• Raimundo Punkrio ir dr Liu- 
dos-Ritos Kuolaitės sutuoktuvės 
— liepos 5 d..

* Dr. Algimantas Mikelėnas ir 
ąip.kytoja Violeta Akelaitytė su
situokė birželio 14 d.
• Sužeisti penki jaunuoliai, šeš
tadienio popietę Bramptone au-

.«. lųtpo.biJiiifiSįųsĮiįdūFime. sužeisti ,5 
jaunuoliai rių tarpe trys lieto 

''via!: Al^is ir Vytautas Bacėnąi 
ir Andrius Paškauskas.

Sault St. Marie, Ont.
LIETUVIAI PAGERBTI 

KANADIEČIU
Gražiai aprašė Švilpų aiksi- 

nį jubiliejų vietos laikraštis , 
įsidėdamas jubiliatų fotografi
ją. Aprašyme pamini M.Svil- 
pienės ir jos vaikų išvežimą į 
Sibirą ir sunkų darbą tremtyje . 
Taipgi aprašė Švento Tėvo pa
laiminimo įteikimą ir įvairias 
jubiliejaus proga gautas dova
nas.

Televizijoje per žinias lietu
viai džiaugėsi matydami jubi
liatus artimųjų tarpe. Galėjo 
matyti, kai jiems buvo įteiktas 
Švento Tėvo palaiminimo di
plomas. Jubiliatai dėkingi V. 
Staškūnui už tokią malonią 
staigmeną.

PAVYKUSI RINKLIAVA
Patriotiniai ir religiniai su

sipratę mūsų tautiečiai Lietu
vos kankinių koplyčiai Romoje 
paaukojo 915 dolerių..
*** Dana Poškūtė išvyko mode- 
lisčių mokyklon Toronte. Linki
me pasekmės jaunuolei,pasižy
mėjusiai mūsų kolonijos veik
loje.
*** Kun.B. Jurkšas pravažiuo
damas trumpai apsistojo mūsų 
mieste. Edmontone jam suruo 
šėiškilmingą25 metų kunigys
tės paminėjimą. RAS
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HAMI LTOK/
Geriausia taupyti It skaHwHs tik Hamilteaa llatavhi

Kredito Kooperatyvo “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMI. 203. TIL 52*4511.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas £ekių patarnavimas
Parduodame American Travelers Ėekius ir money orderius 

Užtikrintas ind&lių saugumas 
Kapitalas vlrit $1,600,000.00

I Darbo valandas: 
Ptm. 94B—S vj»* 
Antri 940—S v.*.*. 
Tret. 940—5 v. p.p. 
Ketv. 940—s v.*.*. 
Penkt 940—S v.p.*. 
!Wtį 9—1 v.p.p.

mokame UZr
Depozitus 
Sėtus 
Terminuotus indelius 

SKOLINAME: 
Asmenines paskolos it 
Nekiln. turto paskolas i?

' 5%
5 5% 
6,5%

10%

9%

Liepos ir rugpiučio menesiais sestadienials uždaryta.

HAMILTONO LIETUVIU
NAMAI

HLN (valdybos posėdis įvykęs 
š. m. birželio 14 d. 143 Young 
Str.svarstė trečią pasiūlymą už 
HNL b-vės paduotą pardavimui 
žemę per Crown Trust Co. Pir
mą pasiūlymą $ 192 000 valdy - 
svarstė š. m. balandžio 30 d. ir 
visa valdyba vienbalsiai atme
tė pasiūlymą dėl žemos pasiū
lytos kainos. Už kelių savaičių 
pirkėjas atsiuntė valdybos pir
mininkui G. Palmer iui antrą pa
siūlymą $ 240 000. Valdyba iš
diskutavusi antrą pasiūlymą pa
darė keletą pataisų ir vietoj $ 
7 už pėdą, nusileido iki $ 6, su r 
sąlyga, jei visuotinis šėrininkų 
susirinkimas tai patvirtins.

Š. m. birželio 14 d. valdyba

ti visuotinį šėrininkų susirin
kimą š. m. liepos mėn. 26 d. , 
kad šėrlninkai pasisakytų dėl 
pardavimo kainos ir sąlygų.

V-bos posėdį sušaukė ir pir
mininkavo B-vės pirm. G. Pal- 
meris. HNL koresp. J. Š .

NELAIMĖS IŠTIKTAS

Nepriklausomos Lietuvos ir 
kitos lietuviškos spaudos skai
tytojų Vladą Jasinevičių ištiko 
nelaimė. Begrįštant iš darbo
vietės į namus tos pačios dar
bovietės darbininkas užgavo 
savo auto mašina ir toje pasė
koje Jasinevičlus krisdamas 
nusilaužė koją.

Ligoninėje aptvarkius, dabar

jis beesąs namies ir savo 40-50 
svarų gipso ar cemento kiautu 
apipiltą koją (žinoma ant kriu
kių) veik didvyriškai bevaikio- 
jąs nuo lovos iki pat stalo ir net 
iki televizijos. Turint tokią 
slaugę,kaip p.S.ir dar malonius 
svečius iš Vilniaus-Lietuvos ir 
eiles lankytojų, kurie duris 
varsto-nieko netrūksta ir nuo- 
buodžiauti perdaugneprisieina. 
Tik viso ko Vladui betrūksta, 
tai greičiau numesti šalin visus 
sunkumus ir pilnai atsijauninus 
bei sustiprėjus grįžti darban .

Ką aš ir keletas kitų bičiulių 
jam nuoširdžiai linkime.

J. KAPSAS

Romas Išganaitis baigė teisiu mokslą McGill Univer 
sitete. Šiuo metu dirba Montrealyje prie grupės advoka
tu, atlikdamas advokato praktika.Dalyvauja studentų ir 
kirti lietuviškųjų organizacijų veikloje.Linkime jaunam 
teisininkui pasiekti advokato profesijos.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Alan Vytautas Pavilanis baigė šį pavasarį 
Princeton Universitetą JAV-se. Gavo AB(Ho- 
nours) mokslo laipsnį(cum Įaudė). Studijavo 
prancūzu ir anglu kalnu literatūras ir drauge 
išklausė’premedi’kalinius kursus. Priimtas i 
McGill Universiteto medicinos fakultetą ir Šį 
rudenį tęs savo studijas.

NAUJAS PASAULIO ŠACHMA
TŲ ČEMPIONAS

Maskvoje Boris Spasky tapo

gavusi trečią pasiūlymą po $ 6 
už kv. pėdą. Pirkėjas patikrino 
žemės kvadratūrą ir rado 49 . 
092 kv. pėdas; po $ 6 už pėdą- 
susidaro $ 294 552. Pirkėjas 
uždarymo dienoje įmoka $ 50 
000grynais.Pirkėjas reikalau
ja uždarymo datą pratęsti iki 
1970 m. lapkričio 30 d. Valdyba 
nustatė uždarymo datą 1970. II. 
28. Pirkėjas mokėtų už likusią 
skolą $ 244 552 kas 3 mėn. po 
$ 1000 pagrindinės skolos ir kas 
3 mėn.palūkanas, apskaičiuoja
mas ketvirčiais.Pirkėjas už li
kusią skolą siūlė 8 su puse %, 
bet valdyba reikalavo 9%.Be to, 
valdyba pirkėjui pastatė sąlygą, 
kad pirkėjas, prieš pradėdamas 
statybą,turi sumokėti visą sko
lą už žemę. Buvo ir daugiau 
punktų, kuriuos valdyba nesuti
ko su pirkėju. Jei pirkėjas at
siųs tinkamesnėmis sąlygomis 
pasiūlymą, valdyba mano šauk-

Atkelta iŠ 2 psl. PRANEŠIMAS.. 
programose. Pranciškonų atsto
vas lankė lietuvių mokyklas Ame 
rikoje ir Kanadoje, ieškodamas 
mokinių; didmiesčiuose ruošta 
gimnazijos kultūriniai paregi
mai; kasmet siuntinėta lietuvių 
šeimoms apie 20,000 laiškų"* su 
kvietimais pasinaudoti šia mo
kykla. Pagaliau atlyginimas už 
mokinio išlaikymą visą laiką bu
vo labai žemas, kad visi išgalė
tų mokėti, būtent: pradžioj im
ta tik 300 dol., vėliau 600 ir Šie
met 750 dol. už pilną mokinio 
išlaikymą per metus.

Vienok tai nepaveikė lietuvių 
tėvų. Prieš trejus metus pa
gausėję mokiniai ėmė mažėti 
kaip tik tuo laiku, kai aukščiau
siai buvo iškelta šv. Antano 
gimnazijos pedagoginė, litua
nistinė ir sportinė programa. Mo
kiniams mažėjant, finansiniai 
sunkumai augo. Vilties dar tei
kė šeimos bei Švietimo Metai, 
kurių proga buvo atsikreipta į 
šeimas visoj lietuvių spaudoj 
ir iki šiol laukta teigiamo atbal
sio. Tačiau ateinantiems moks
lo metams užsiregistravo tik 11 
naujų mokinių. Iš viso jų šį ru- 
denę būtų 60. Tada gimnazijos 
metinis deficitas siektų 40,000 
dol.

Padėčiai blogėjant, lietuvių 
pranciškonų vadovybė savo su
važiavime priėjo prie išvados, 
kad tolimesnis eksperimentavi
mas visiškai nebėra įmanomas 
finansiškai, ir šv. Antano gim
nazija nebeveiks nuo šių metų 
rudens. Joje dirbę vienuoliai mo
kytojai pereis į kitas lietuviškos 
veiklos sritis, ypač Kultūros ži
dinio kūrimą New Yorke, o pa
statas liks lietuvių visuomenės, 
labiausiai jaunimo, reikalams.

Pranciškonų vadovybė labai 
nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie šv. Antano gimnaziją verti
no, palaikė ir į ją siuntė vaikus. 
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, 

Pranciškonų provinciolas

MOhZTIREAL
LIETUVIŠKAS PUSVALANDI S GI RDIMAS KAS 

1ŠESTADIENIS PER

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

■STOTI

TEL. 669-8834. Programos vadėjos L. Stankevičius

— Primename, kad Š. A. Lie
tuvių šachmatų pirmenybės į- 
vyks rugpjūčio 23-24 d. Cleve- 
lande. Ruoškimės ten susitikti 
su mūsų žymūnais: Povilu Vai- 
teniu, du kartus buv. visos Ka 
nados ir 5 kartus Ontario čem
pionu, ir Povilu Tautvaišu, daug 
kartiniu Chicagos ir Illinois čem
pionu. Praeitose 1967 m. pirme
nybėse Tautvaišas su Vaitoniu 
sulošė lygiomis, bet Tautvaišui 
koją pakišo bostonietis Algis Ma- 
kaitis, prieš tai jau nukabinęs 
pustaškį.

— Ignas Žalys rodo puikią 
formą. Montrealio uždarose pir
menybėse jis iškovojo antrą vie-

meisterį G. Fusterį, žinoma meis
terį Theodoravičių ir kitus; dvi 
partijas baigė lygiomis. Taigi už
baigė be pralošimo.

— Kęstutis Makaitis baigė Bos
tono universitetą bakalauro laip
sniu. Jo sesuo Skirmantė Makai- 
tytė gavo magistro diplomą. K. 
Makaitis buvo Bostono lietuvių 
antros komandos kapitonas, kuri 
1965-1966 MET lygos A-B divi
zijoje laimėjo 3 vietą iš 17 ko
mandų. Komandoje žaidė 4 jau
nuoliai: A. Leonavičius, Ramū
nas ir Saulius Girniai ir K. Ma
kaitis.

— Pasaulio čempiono karūnai

nauju pasaulio šachmatų čem-
pionu. 32 metų ’amžiaus lenin
gradietis po antro bandymo (jis 
pralaimėjo prieš tris metus) 
pagaliau paglemžė titulą iš še
šis metus tą titulą turėjusio Ti
gran Petrosian. Čempionatą nu
sprendžia 24 partijų matčas 
tarp esamo čempiono ir tarp
tautiniai pripažinto varžovo. Po 
23 partijų Spasky surinko 12, 5 
taško, ko ir pakako pergalei.

ČEKOSLOVAKŲ ŠACHMATI
NINKAS "UŽMATUOTAS" 
Žinomas tarptautinis grand- 

meisteris, čekas Ludek Pach-

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M.RUTKAUSKO)

• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
• Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskantas.

SPECIALIOS KAINOS:
• Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tol imesnes uimiescio ir kito miesto vietoves.

SKAMBINKITE, 
iŠ visu v'etH LaSalėje. 

TĖL. 366 - 830D

— visas 24 valandas

LaSalle Intu Specialist llegV. EL =-

7717 HUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakcijų)

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS,

SAV. G. DESROCHERS.

___ __________________ J

Universal Cleaneii & ZjailoTA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941., 
239 FOURTH AVENUE 

(at Wallington St.)

Windsor
Dry cleaners at dyers Co. ltd. 

1205 church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768*6679.

Savininkai: A. Kersys, P.

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsalcy 
mus, vyriškus poltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengtų 
moderni škiągei ą drabužiu apsauga (storage) 
ir greitą patarnavimą..

Petrulis, P. Ke'rŠulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co. tel-3M4
K. KIAUŠAS ir J. SMUČlULIS Daromo. įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti ivairus medžio
547 Lafleur Ave., La Salle (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. —
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Glemo Av.., LaSalle

536 Broadway,
So. Boston .Moss.

02127 USA.

Jau galima g<

SĖJA

(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni gina, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?
, Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is visur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą

Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite gražų ap
sakymu bei eilėras'čiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $ 5.00.

gauti ... 1969 — metę Keleivio Kalendorių. •— Kaina $1.00.

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuviu, laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

tą.
1. K. Pohl 6-2, 2. Ignas Žalys 

5,5-2,5. Po 5 tš. pakrovė Rubin, 
Sienkiewicz, Labelle ir Beau
champ. Gegužės pabaigoje Otta- 
woje, Ontario atvirose p-bėse Ža
lys pasidalijo antrą vietą, pakro
vęs 5-1 tš. Žalys įveikė tarpt.

mačas tarp Petrosiano ir Spaskio 
jodo 10,5- 8,5 Spaskio spaudai. 
Beliko 5 partijos, spaskiui berei
kia dviejų taškų, kad laimėtų pa
saulio čempiono titulą.

Kazys Merkis

man buvo komunistų partijos 
suspenduotas už pakartotus nu
sižengimus prieš partinę dis
cipliną. Pach man paskutiniu 
metu aktyviai reiškėsi tarptau
tiniuose šachmatų turnyruose 
už Čekoslovakijos ribų.

HIGHLAND AUTO BODY
611 Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366 ■ 7281 
Savininkai: V. Sus in sk as 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 
( Prie požeminio “METRO“ stoties ).

Jettė & Frėre Ite'e
Plumbing & Heating kontraktorius

140 - 2e AVENUE f >
LASALLE JOO

Lietųvioms nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

a Dunlop padangos ir baterijas

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTU LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS,’SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengime-

• Apkainavima s nemokama s

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

- PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

TEL. 525-8971.

*'■'9 U/VAS-

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd-

Montreal 18, P. Q.
Tel. VI 4 -9098

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri (galiota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti.

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilna, pasitikėjimą turi jau 14-ką metų.

ABC turi dideli pasirinkimo, (vairių gėrybių siuntiniams, ... aukščiausios kokybes ir žemiausia kaina!I!

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje, 
v

ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva.: U Z 72 K AINOS (50% NUOLAIDA) 
Visokiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktų, šokolado ir 1.1.

Prašykite katalogo.
Šitos kainos įskaitant': produktus, 
muitų, persiuntimo mokestį ir t.t. 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiau I

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100% pasitekinimas!

110 sv. cukraus .... $ 15.50
110 sv. miltų .S 21,50
110 sv. ryžių.25.00
22sv. taukų... .... $ 12.70
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LAURENTIDES KALNUOSE

SKAUTAI “SKAUTES
Vasaros stovykla prasideda lie

pos ‘20 d. ir tęsis iki rugpjūčio 3 
Visi norintieji stovyklauti

prašomi kuo greičiausiai užsire 
registruoti pas tuntininkus — A. 
Baršauskienę 365-3339 ir V. Pie- 
čaitį - 366-7041.

Vykstant į stovyklą reikia pasi
imti tvarkingą uniformą, lietpaltį, 
batus, indus ir rankšluostį, šiltą 
pižamą, miegamais} su lovele ar
ba matracą, paukštytėms ir vilkiu 
kams tik miegamais], tualetinius 
reikmenis, maudymosi kostiumą, 
sportui kelnaites, bliuskutes, il
gas kelnes, megztini arba švarku
tį, ir prožektorių (flashlight).

Stovyklos mokestis: 1 asmeniui 
$20.- savaitei, dviems savaitėms 
-„$35 ir $2 registracijos mokestis. 
Šeimos, kurios turės daugiau sto
vyklautoju, galės gauti nuolaidas.

Visi stovyklautojai arba jų tėve 
liai rūpinasi transportacija. Sunku 
mams esant, kreiptis į tuntininkus. tarpe turi Liet, valstybės ope-

Iki susitikimo Baltijoj !
T untininkai.

Visi į NL laikraščio GEGUŽINĘ
kuri įvyks liepos mėn. 13 d

SEKMADIENI,P R. J U O D K O J 0 PLIAŽE, PRIE AUTO -R0 U T E

VaUee fšleae
SKI CENTRE & DEVELOPMENT

VAL DAVID, QUE.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA*.

E. KARDELIENĖS MOKINIŲ 
KONCERTAS

Kas metai susirenkame pa
siklausyti jaunųjų mokinių mu
zikinės pažangos. Metai iš me
tų mūsų akyse augo mažieji, 
bręsta ne tik amžiumi, bet ir 
pasiruošime į platesnius muzi
kos labirintus.Prieš keletą me
tų buvęs mažas pipiras, šian
dien skambina komplikuotas so
natas.Per 20 mokinių,vienas po 
kito drąsiai valdo pianino kla- 
vitūrą,atlikdami tiek tarptauti
nių, tiek lietuvių autorių kūri
nius.

Montrealiolietuvių kolonija, 
laimingo sutapimo dėką savo

ros solistę E. Kardelienę. Jos 
vedamos studijos dėka didelis 
procentas mūsų jaunimo leng
vai patenka į konservatorijas 
ar kitas aukštesnes muzikos 
mokyklas.

PR. SKRUIBIO VASARVIETĖJE 
liepos 13 d. bus gegužine - pikni
kas Lietuvių Klubo Trustees ir 
liepos 20 d Karių Ramovėnų.

• Gračioje Janinos ir Jono 
Adamonių rezidencijoje buvo 
atšvęsta jų 21 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis, vardinės ir 
sūnaus Gintaro gimtadienis. 
Apie 50 bičiulių dalyvavo pa
gerbime.Ta proga buvo įteiktas 
puikus dail. R. Bukausko pa
veikslas.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD -OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO —- GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE

tt

0

BUKITE MALONUS 
atsilienfi, kas nupirkote iš Jono Karde
lio dailininko P. Augiaus monografiją.

E. Kardelienė
683 Beatty Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

0

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8125

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
22 D. tiesiai į. vila AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti i šia gražiausių ir 
didžiausia Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Albertas Norkeliūnas

Šiomis dienomis Alberto Norkeliūno draudimo agentūra. 
“Montreal Enterprises'Reg’d“ išsiuntinėjo laiškus pra 
nešdama, kad geresniam ir greitesniam patarnavimui į 
agentūros darbą įsijungė Arvydas Rudzevičius. Tai 
jaunas, energingas, čia mokęsis ir išlaikęs “ Quebec 
Insurance Brokers“ egzaminus lietuvis.

Albertas Norkeliūnas prašo savo klijentus visais 
draudimo reikalais kreiptis į jo asistentą lygiai kaip 
ir į ji pati, ir užtikrina sąžiningą patarnavimą.

• Inž. Raimundas Kličius jau yra 
sugrįžęs iš kelionės po Europą.
• Pr. Juodkojis su šeima buvo 
išvykę į Chicago ir kitas JAV bei 
Kanados vietoves.
• Liudas Selenis su seimą iš 
Detroito lankosi Montrealyje. Jie 
prieš 2 metus išsikėlė iš Montrea
lio ir atvažiavę jau stebisi mies
to pasikeitimu.
• Pas P. Yanuškus svečiavosi p. 
Yanuškiene iš Long Island, N.J.

DR. PROF. A. RAMŪNAS - 
PAPLAUSKAS IŠ OTTAWOS 
lankėsi Montrealyje ir buvo apsi
lankęs NL redakcijon. Tenka pa
sakyti, kad gerb. Profesorius nie
kuomet nebovo pamiršęs šią lietu 
visko žodžio leidyklą ir jei atvy
kęs Montrealin neturėjo progos 
užeiti, tai bent telefonu pasikal
bėdavo. Si kartą kalbėjosi su vyr. 
redaktorium dr. H. Nagiu ir kitais.
a Dr. Ilona Gražyte ir N. Aksti- 
niene yra išvykusios į Europa.
e Šią savaitę išvyko i Angliją 
pedagogas Jonas Grigelis su žmo
na. Žada net kelis mėnesius pa
važinėti po Angliją ir kitas Euro
pos valstybes.

M, A, S, POP!ĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S. (c), 

CHIRURGINE PRAKTIKA lė R E I P T I S T E L; 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

e Šeštądienį susituokė Algis Pie- 
šina su kitataute mergaite.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO

ADRESAS: 1465 Dc Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

u r

GERIAUSIA DOVANA 
savo vaikams, vaikaičiams yra tokia, ku
ri: vienkartinė, nesenstanti, nepakeičia
ma, neįkainuojama, individuali, origina
li ir nuoširdi..

Visos informacijos ir p avy zdys - atsiun
tus $1.00 išlaidoms padengti (u¥si sakius 
atskai ciuo j am a).

Rašyti: “NL“ administracija, c/° M.G 
7722 Geprge Street, 
LaSalle 690, P.Q.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre), 

tel. 522-7236.

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 5.0%
ŠERUS (numatyta) 5.5%
TERM.IND. ) metams 7.% 
TERM.IND. 2 “ 7.25%
TERM.IND. 3 “ 7.25%

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 iėrų sumos.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street W.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri
nes figūros. Toki, darbo* žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for-- 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

Per sesias pamokas (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrines žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksioma-

Viena pamoka 2 dol. 50 centt/, tai
gi už 15 doleriu Tamsta ųsigysi ži
no jimtį, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriauciunas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ . t
1410 Guy St. pirmas aukštas

Dantų gydytoja 11 - 12 kambarys.
Tel. 932 -6662; namu 737 ■ 9681.

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L'Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

ADVOKATAS Suite 205

J^P. Miller, b.a., b.c.l.
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 866 - 1 3 59

KAILIU SIUVĖJAS

6396-Bannontyne Verdun, Mon treat

Puikią Laurentides kalnų apsupta (Vallee Bleue) vasarvietė. 
Joje įvyks NL laikraščio gegužine - piknikas.

• Birželio 2.4 d. susituokė Juozas ' ---------—----------------------
Adomaitis( Adams.) su Simon
Goudreau.
® Leit. Rimo Navikeno vestu
vės įvyks šio mėnesio 19 d.
• Benius ir N. Greibai susilau
kė šeimos padidėjimo - dukters.
e Prieš savaitę laiko buvo suruoš- - Serga namuose J. Trumpa-dėl 
tas priešvestuvinis gražus pobūvis kojų nusilpimo nebegali vaikš- 
Phillis Petronytei. Susirinkusių di- čioti. Jonui Meištui yra pada- 
delė grupe moterų į Aušros Vartų 
salę apdovanojo dovanomis šią iš 
tekančią lietuvaitę.
PRASIDĖJO GEGUŽINĖS-
°IXNIKAI
Praeitą sekmadieni Pr. Skruibio 

vasarvietėje buvo graži gegužine 
L.K.Mindaugo Šaulių kuopos. Kai 
pirmoji šios vasaros gegužine, tai 
sutraukė nemažai žmonių, kurie 
linksminosi gražioje saulėtoje 
gamtoje. Sauliai, kaip ir kiekvie
nais metais, turėjo programą, ku
rios svarbiausioji dalis dalis bu
vo sportiškas šaudymas. KieK te
ko sužinoti, geriausiu šaudyme 
šauliu tapo Klemas Kiaušas. Daly 
vavo rinkt.pirtn.S. Jokūbaitis su 
£monair Astrauskai iŠ Toronto.

LIETUVIU ŠEIMĄ, turinti mažame
te/. ariimtų prižiūrėti kitų mergaitę, 
bet norėtų Kalbančios lietuviškai 
ir amžiaus 3 - 4 metų.
Skambinti 366-8259, LaSalle, P.Q.

ryta operacija-jau sveiksta.
- Naujai išdažytos bažnyčios ir 
salės proga, birželio 14 d. buvo 
suruošta vakarienė. Pelno buvo 
$ 867.90 ir aukomis surinkta $ 
542.
- Jonas ir Malvina Jurėnai lan
kėsi Lietuvoje, buvo Leningra
de ir paskiausiai Lenkijoje. Į 
Montreal} sugrįžo po 3 savaičių 
-birželio 18 dieną.
- Šiuo metu kun. J. Gaudzė yra 
apsistojęs Hamiltone lietuvių 
parapijoje iki vėliau pereis 
dirbti ligoninėn. Dabartinis jo 
adresas:kun.J.Gaudzė,58 Dun- 
durn St. N. Hamilton 13, Ont.

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 

iškaitant gyvybės apdrauda 
'iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palukanomis 

, ( pradedant 6.5 % ).

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. V ak ar ai s -«p i rm ad i on i a i s, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjol5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

Telefonas 727-3120

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I 

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-to» "ūtė" nr. 752D

FORD

TEL. 769-8831

475 BANNANTYNE AVĖ., 
VERDUN, QUE.

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
Montreal, 409, p.q.

727- 3120.
NAMU:

271- 5758.

VISU RŪSIU DRAUDIMĄ

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)\

Tel. 767-6183. t

ALBERTAS NORKELIŪNAS , B.A. C.S.C., I.B.

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

FALCON - FA/RLANE 
GALAX/E - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee

Kreipkitcs į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

T el: namų 366 - 2548
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