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MUSU DARBAS -TĖVYNEI
MOKYTOJU DIENOS HAMILTONE

I

Kovo 27 d. Hamiltone 
įvyko darbingas Kanados 
lietuvių mokytojų suvažia
vimas, rimtai ir atsidėjęs 
svarstęs mūsų lituanisti
nio švietimo reikalus. Su
važiavime dalyvavo iš To
ronto, Montrealio, Hamil
tono, Londono, St. Catha
rines, Delhi ir Rodney arti 
50-tles mokytojų ir gražus 
būrelis jaunimo, kuris su
važiavime turėjo ir prave
dė specialią programos 
dalį - simpoziumą ’’Kri
tiškas vertinimas lituanis
tinės mokyklos”.

Mokyt. A. Šukys, dirbąs 
Toronte anglų gimnazijoj, 
kalbėjo apie svetimų kalbų 
dėstymą. Svetimų kalbų 
mokymas yra sulaukęs aš
trios kritikos: mokiniai 
baigę gimnazijas, negali 
reikiamai susikalbėti dės
tyta svetimąja kalba. Tuo 
labai susirūpinta ir yra ki
lęs noras, kad tokie moki
niai galėtų kalbėti gyvąja 
kalba. Tam yra išleista 
vadovėlių ir kitų priemo
nių, kurių pagrindan padė
ti dialogai.

Paskaitininkas priemo
nėmis pademonstravo porą 
naujų dialogų: vieną vokie
čių, kitą - prancūzų kal
ba. Dialogų temos: su
panti aplinka ir kiti kasdie
niniai reiškiniai. Mokiniai 
pradžioje tik klausosi dia
logų ir kartu stebi atitin
kamus paveikslus. Dialogų 
kalba greita, trumpa, vaiz
dinga, taigi natūrali.

Dialogų klausymas daž
nai kartojamas. Vėliau 
mokiniai įtraukiami į įvai
rius pratimus, natūralius 
pokalbius ir tuo, dažnai 
nejučiomis, mokosi sveti
mos kalbos.

Užbaigai mokytojas A, 
Šukys padarė tokį palygi
nimą. Į mūsų lituanistinę 

mokyklą jau dažnai ateina 
mokiniai, kurių lietuvių 
kalba labai ribota, silpna, 
šlubuojanti. Gali atsitikti 
ir taip, kad daug kur dau
gelio mokinių lietuvių kal
bos mokymas išvirs (savo 
panašumu) į svetimų kalbų 
mokymą. Todėl, gal būt, 
pademonstruoti dialogai ir 
kt. priemonės gali tikti ir 
pasilikti naudingos ir mū
sų lituanistinėms mokyk
loms. Žinoma, dialogai Ir 
kita medžiaga turės būti 
lietuvių kalba.

Simpoziumo dalyviai bu
vo jaunuoliai, baigę litua
nistines mokyklas įvairio
se Kanados lietuvių apy
linkėse. Taigi jie žinojo 
nagrinėjamas temas.

Atsakydami į klausimą, 
ar lit. mokykla pateisina 
save, visi jie nepaneigė 
mokyklos reikalingumo. 
Vieni tik tvirtino, kad lit. 
mokykla daugiau ar ma
žiau išmoko tik lietuvių 
kalbos, o lietuvybės įdie
gimo ir sustiprinimo tenka 
ieškoti kur kitur. Kiti sa
kė, kad lit. mokyklai rei
kia daugiau lietuviškos 
dvasios. Treti pripažino, 
kad jaučia, jog mokykla 
pateisina save, bet jie ne
galį nusakyti ar n ežlną ko
dėl. Bet ne vienas buvo ir 
tokių, kurie prisipažino, 
kad mokyklos svarbos ir 
reikalingumo jie nesupra
tę, bet dabar pripažįsta, 
kad mokykla jaunajai kar
tai yra pareiga, kurią rei
kia atlikti, nes tai pagrin
dinis ir pirmasis laiptas į 
lietuvišką kelią.

Kalbėdami apie lituanis
tinės mokyklos progra
mas, simpoziumo dalyviai 
taip pat nepaneigė grama
tikos - , kalbos dėsnių 
mokslo reikalingumo, bet 
nurodė, kad būtiniausią
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Kovo 27 d. Hamiltono mokytojų suvažiavimo dalyviai. A. Jūreivio nuotraukoje sėdi iŠ kairės: To
ronto Maironio mokyklos vedėjas J. Andriulis, Hamiltono Valančiaus mokyklos vedėjas J. Mikšys, 
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mokyklos ved. L. Eimantas, KLB Hamiltono ap. pirm. Mileris, Rodnio Kudirkos mokyklos vedė
jas J. Statkevicius.

gramatiką reiktų išeiti 
praktišku būdu, naudojant 
gyvosios kalbos išraiškas, 
o ne sausai kalant taisyk
les.

Lietuvių literatūros pa
žinimas reikalingas, ypač 
naujausios. Gal tiknereik- 
tų plačiai leistis į litera
tūros istoriją iki "Aušros" 
laikų. Buvo siūlymų, kad 
lit. dėstymas būtų atrem
tas ir į mokinių savaran
kiškus darbus apie rašyto
jų kūrinius. Kiti pridėjo, 
kad literatūros nagrinėji
mas turėtų ribotis bendrais 
darbais visai klasei ta 
pačia tema, o ne indivi
dualiais atskirų mokinių 
darbais.

Besimokant Lietuvos is
torijos, būtų naudingiau, jei 
visa tai būtų palyginama su 
kitų kraštų istorija. Isto
rijos reikėtų mokyti vaiz
dais, ryškiomis priemo
nėmis ir įtikinančiai paro
dyti Lietuvos didybę. Vien 
pasakojimo dar nepakan
ka.

Aptariant geografijos 
programas, pasisakyta 

daugiau už socialinę geo
grafiją, mažiau už fizinę. 
Visuomenės mokslo pro
gramose būtinai reikia ak
tualiųjų įvykių (current 
events) aptarimų, mūsų 
kultūrinio lygio iškėlimo. 
Taip pat reikia supažindi- 
mo su išeivijos instituci
jomis bei objektyvaus ap
tarimo, kas dedas Lietu
voj.

Baigdami savo svarsty
mus , mūsų jaunieji pabrė - 
žė, kad jų siūlymus ar pa
stabas įgyvendinus, mūsų 
mokyklos gal galėtų tapti 
patrauklesnėmis ir įdo
mesnėmis, žinoma, -viso 
to siekti turėtų ne tik jau
nimas, bet ir plati lietuvių 
bendruomenė.

Simpoziumas iššaukė 
gausias diskusijas. Moky
tojai ir svečiai išdėstė ir 
savo nuomones, bet visa 
tai nebuvo esminiai prie
šinga jaunimo pasisaky
mams. Simpoziumo mode
ratorius A. Rinkūnas pasi
džiaugė jaunųjų domė jimu- 
si, giliu mintijimu ir ge
rais bei nuoširdžiais no

rais įvesti lituanistinį 
švietimą į sėkmlngesnį 
kelią.

Prof. J* Plkūno paskai
tą apie mokinių elgesį psi
chologijos šviesoje visi 
suvažiavimo dalyviai Iš
klausė su dideliu susido
mėjimu.

Mokyklą valkai turėtų 
pradėti lankyti kaip galima 
anksčiau. Maži valkai yra 
labai imlūs, ir jiems rei
kia duoti tik gerą pradžią 
ir kryptį. Labai svarbu fo
netinis mokymas, nes tai 
pagrindas kalboms moky
tis.

Mokiniai iki 9-10 metų 
amžiaus pasisavina tik to
kią medžiagą, kuri yra 
vaizdinga. Taigi jų moky
mą Iliustruokime, pavaiz
duokime, parodykime. Nuo 
10-tlęs metų amžiaus mo
kinio kritiškumas vis di
dėja: jis tiesiog pasidaro 
atžagarus - negatyvus. 
Žinodami tai, elgkimės su 
juo atsargiai. Vėliau jo* at
žagarumas nors mažėja, 
bet tai išvirsta į nepaklus -

keliama į 2 psl.



ai gimanto skiltis
Daug, labai daug nuo

monių girdėti apie lietu
viškų transliacijų į kraš
tą stovį, pobūdį, tikslą ir' 
priemones. Daug tų nuo
monių remiasi dažnai tik 
prielaidomis ar spėji
mais.

Kita vertus, yra ir ofi
cialių žinių, tai daugumo
je iš mūsų veiksnių iš
ėjusios žinutės, kalban
čios apie lietuviškąsias 
radijo laidas, kurias iha- 
žiau ar daugiau paruošia, 
o dalinai ir finansuoja 
lietuviškosios instituci
jos. Tai, žinoma, gera 
ir gražu, bet būtų dar 
svarbiau nustatyti, kokį 
poveikį, įtaką ir reikšmę 
turi tos visos transliaci
jos ten, į kur, pirmoje 
eilėje ir viskas skiriama 
— sovietiname krašte.

Jau senokai teko tuo 
klausimu domėtis ir pa
sinaudoti kiekviena gali
ma proga, bandant patirti 
vienokias ar kitokias 
nuomonės, pastabas. Bu
vo galimybių kalbėti ta 
tema su iš ten atvyku
siais tautiečiais, vieni jų 
nuolatinai apsigyventi, 
kiti tik svečio teisėmis; 
teko kalbinti ir iš šios 
pusės nuvyks tane ius tė
vynėje paviešėti, kurie 
kartais turėjo progą pa
našia tema išsikalbėti su 
savo artimaisiais.

Gavosi nepaprastai 
skirtingas nuomonių rin
kinys. Vieni tvirtina, kad 
kraštas su didžiausiu 
smalsumu ir dėmesiu se
ka kiekvieną lietuviškąją 
radijo laidą, iš užsienio 
transliuojamą, kiti gi sa
ko, kad mažai kas tomis 
programomis domisi, ne
esą nei laiko, nei noro. 
Tai, aišku, kraštutinu
mai, bet, tarp tokių ir 
panašių nuomonių pas
kendus, itin sunku išvesti 
paralelę, kuria vadovau
jantis jau būtų galima

savąsias instrukcijas ir 
bendrąsias gaires, kiek
vienu

JAV 
rasi’,

lietuviškiems

kampininkauti 
lietuviškosios 

aišku, yra 
bet ir jos

atveju, pirmoje ei- 
rūpinantis grynai 
interesais, kurie, 
gal ir ne visuomet

yra bendri 
užmojams.

Kitur 
priimtos 
valandėlės, 
laisvesnės,
kiekvienu atveju turi tai
kytis prie vienų ar kitų 
nurodymų, kurie gali 
svyruoti tarp tarptautinės 
politikos įvairumų ar to 
krašto interesų bei nusi
statymo vienais ar kitais 
klausimais.

Kartkartėmis, tiesa, 
pasigirsta balsų, kad lie
tuviai vieni ar kartu su 
latviais ir estais, turėtų 
įsigyti radijo stotį, ku
rios programos ’ turėtų 
būti siunčiamos iš laivo 
esančio tarptautiniuose 
vandenyse, tuo būdu jau
siantis pilnais šeiminin
kais, tiek programų po
būdžiu, tiek ir turiniu. 
Gera ar bloga tai mintis, 
bet ji vargu ar bus įgy
vendinta dėl galimų tarp
tautinių komplikacijų, jo
kiu būdu neužmirštant, 
kad šis sumanymas yra 
reikalingas nuolatinių ir 
tikrai nemažų išlaidų.

Vadinas, mintis, kad 
ir kaip gera ji būtų, ko 
gero mirs dar nespėjusi 
užgimti...

Bet, pati problema dėl 
lietuviškųjų laidų turinio

POWER
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drįsti ar ryžtis bet ku- 
rioms realioms išvadoms. IWO1r toms realioms išvadoms.

Kaltinimų, regis, gal 
net ir labai daug. Bene 
daugiausiai kliūna ’’Ame
rikos balsui”, visai už- 
mirštant, kad tai esama ; 
grynai Amerikos institu- f 
cijos, kuriai vargu ar ga- g 
Ii būti jaučiama vienokia B 
ar kitokia lietuviškoji į- I 
taka. Ten jie turi savo 
politiką, savąjį formatą,

2 psl. ♦ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ♦ 1971’. 1X414

IUS

nėra baigta. Vis girdimos 
įvairios nuomonės, pata
rimai ar pageidavimai. Į 
tai atsižvelgti, regis, 
reiktų, gal net ir būtina, 
bet kur kas svarbiau būtų 
skaitytis su nuomonėmis 
iš Lietuvos, nes joje gy
venantiems tai ir skiria
ma. Atseit, kiekvienu at
veju, derėtų visomis 
progomis stengtis patirti 
tautiečių, likusių krašte,
nuomones. Sistematingai , herojų amžius. Reikia jam 
tai vykdant, galima būtų 
kalbėti ir apie konkrečius 
rezultatus, nes tiek ^u į 
čia atvykstančiais, tiek 
ir į ten važiuojančiais, 
vis jau galima palaikyti 
žodinį ryšį, stengiantis 
sužinoti, ką, išties,
krašte galvojama apie 
lietuviškąsias radijo
transliacijas iš Vakarų.

MUSU DARBAS
(atkelta J psl.)

numą.
Garsioji pedagogė 7" 

tėssori sako, kad negalima 
reikalauti visiško vaiko 
paklusnumo. Todėl, jei 
mokinys^ ypač berniukas , 
nepadaro namų darbo, ne
įžiūrėkime tame, kad’ tai 
nusikaltimas. Taip pat nuo 
10 metų vaiko amžius -

sudaryti progą bendrauti. 
Vaikai šiuo metu daro tai , 
kas jiems malonu, patin
ka. Tad duotina dabar kuo 
daugiau vaizdinių priemo
nių.

Juos labai neigiamai nu
teikia monotoniškumas. 
Todėl iki tam tikro laips
nio geriau nevaržyti jų 
veiklos ir laisvės. Negali
ma charakterizuoti moki
nio blogos elgsenos, o tik 
gerą. Ne visų mokinių 
vienodi talentai, bet visus 
talentus reikia ugdyti. 
Šiais laikais mokymas vis 
labiau išvirsta į individu
alinį mokymą, nes moki
nys gali atlikti tik tokius 
uždavinius, kuriuos pajė-

Prof. J. Pikūnas nurodė 
tokius mokinių traktavimo

I- m——————■■ ui imu—.......................—-I

principus: į visus klausi
mus nėra universalių ir 
galutinų atsakymų. Pro
gresuojančiame gyvenime 

M on- viskas kinta. Nuolat kinta 
ir vaikai. Vaikai yra indi
vidai, kiekvienas viską 
skirtingai priima ir pasi
savina.

Mokytojas turi būti nuo
latinis efektyvių mokymo 
būdų ieškotojas, ir tik per 
tai jam gali pavykti sukurti 
atrasti ir pasiekti ugdomų 
momentų. Reikia stengtis 
pasiekti pilnutinė vaiko- 
mokinio asmens išugdy
mo, nors tai būtų ir labai 
plati bazė.

Lituanistinės mokyklos 
tikslas yra pažadinti ir su
stiprinti lietuvybės pajutl - 
mą, padėti formuoti moki
nio indentitetą, kuriam la
bai svarbi ir pagrindinė 
yra tautinė šaknis. Vysk. 
M. Valančiaus Imperaty
vas buvo lietuvio meilė 
lietuviui. Mes galėtum tai 
parafrazuoti - mokytojo 
meilė mokiniui.

Gyvename vis greitė
jančios kaitos laikotarpį. 
Mokslo ir technologijos 
žinios dabar padvigubėja 
kas 10—tį metų. Vis daugiau 
išrandama įvairių ir tobu
lesnių mašinų — kompiute
rių, kurie lengviau visko 
pamoko. Bet efektingą 
auklėjimą gali perduoti tik 
žmogus. Tad dabar mums

TRIBŪNA
Komunistai Lietuvoj te

levizijos vaidmenį agitaci
jos srity vertina ypatingai. reiktų mokytojų su tokiais 
Televizija vadinama savo
tiška ’’liaudies tribūna” 9 
A. Sniečkus savo kalboje 
komunistų suvažiavime 
kovo 3 d. paskelbė, jog
Lietuvos gyventojai turį auklėtojas Ir pagaliau; 
”aple50, 000 televizorių, mokytojas - dėstytojas, 
milijoną radijo imtuvų... ” L. Eimantas

požymiais: pirmoj eilėj, 
mokytojas turėtų būti pa
vyzdys mokiniui ir besi
formuojančiam jaunimui. 
Toliau:mokytojas - geras
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PANORAMA
BOURASSA 
BELGIJOJE

Kvebeko premjeras 
Robert Bourassa lankosi 
Belgijoje, kur jis sten
giasi pritraukti belgų fi
nansininkus ir pramoni
ninkus investuoti Kvebe
ke. Tuo tikslu jis lanky
sis dar 5 Europos sosti
nėse.

PARTIZANAI
CEILONE

Ceilono kariuomenės 
daliniai susirėmė su re
voliuciniais partizanais, 
kurių skaičius siekia 20 
tūkstančių. Jie yra vadi
nami "che guevaristais".

NAUJOS
KOMPOZICIJOS

Kompozitorių s-gos 
patalpose Vilniuje pirmą 
kartą buvo atliktas Antano 
Rekašiaus kvintetas pu
čiamiesiems ir Benjami
no Gorbulskio Koncertas 
altui su kamerine grupe.

Vilniaus filharmonijoje 
jaunas kompozitorius V. 
Švedas debiutavo su Kon
certu fortepionui su simf. 
orkestru, o komp. F. Ba
joras pateikė klausyto
jams 3 dalių simfoniją.

PJAUTYNĖS 
TEBESITĘSIA

Pilietinio karo piauty- 
nės tebesitęsia Rytų Pa
kistane — Bengalijoje, 
bet Vakarų Pakistano da
liniai kontroliuoja svar
biausius krašto miestus.

Gyventojų nuotaikos 
yra pabrėžtinai antipa- 
kistantškos, siekiančios 
nepriklausomos Bengali
jos. . Bengalijai, beje, 
gręsia bado pavojus, nes 
dėl pilietinio karo liko 
neapdirbti ryžių laukai.

šeik Mujibur, Bengalijos sepa
ratistų vadas.

STUDENTŲ 
DARBAI

Kvebeko vyriausybė 
planuoja aprūpinti dar
bais 20.000 studentų 
vasaros atostogų metu.

Ontario vyriausybės 
programa numato vasarą 
įdarbinti 14.100 studentų.

KEIČIA
FORMATĄ

Vienas seniausių kon
servatyvių Londono dien
raščių "The Daily Mail" 
nuo gegužės mėn. keičia 
savo formatą į vad. tab- 
loidą, atseit, į dabartinį 
NL dydį.

CALLEY 
PALEISTAS

JAV prezidentas R. M. 
Niksonas paleido W. L. 
Calley iš kalėjimo iki bus 
svarstoma jo apeliacija. 
W. L. Calley karo teis
mo buvo nubaustas kalėti 
iki gyvos galvos už M y 
Lai žudynes Vietname. 
Teismo tarėjais buvo 6 
JAV karininkai, kurių 
penki — Vietnamo karo 
veteranai.

Buvusio karininko nu* 
teisimas už civilių vyrų, 
moterų ir vaikų žudymą 
Vietname įjautrino Ame
rikos viešąją opiniją. 
Gallup Poll apklausinėji
mų duomenimis, 81 nuoš. 
amerikiečių mano, kad 
bausmė buvusi per aštri. 
50 nuoš. amerikiečių 
betgi mano, kad My Lai 
žudynės buvusios įpras
tas reiškinys Vietname.

VIS
AUGA

Vilniuje kovo 12 d. įvy
kusiame komjaunimo cen
tro komiteto posėdyje tos 
organizacijos pirmojo se
kretoriaus V. Morkūno 
pranešime pabrėžta, kad 
"per pastaruosius dvejus 
metus pastebėta, jog bur
žuazinė nacionalistinė ra
dijo propaganda skirta Ta
rybų Lietuvai, vis auga. 
Du kartus padaugėjo cen
trų, užtvindančių eterį an
titarybinėm kalbom: žy
miai padidėjo laidų apim
tis".

V. Morkūnas, kalbėda
mas apie šimtus tūkstančių 
išeivių Vakaruose, paste
bi, kad, esą, nedaugelis jų 
yra nuožmiais socializmo 
priešais ir kad jie stengia-

Robertas Brieze, Kudirkos įvykių liudininkas, kalbasi su Algiu RukUnu, kuris rašo knygą ang
lų kalba apie Simą Kudirką. Nuotrauka daryta New Bedfordo uoste. Toliau matomas JSriezis lai
vas Hercules.

si visaip stiprinti savo įta
ką jaunimui". Jis randa ir 
kitas tų išeivių įtakos Lie
tuvai tariamas blogybes. 
Esą, "kai kada giminystės 
ryšiai, be to, dar sutvir
tinti "dovanomis", ne tik 
kursto miesčionišką ažio
tažą (spekuliacija), bet ir 
formuoja nesubrendusių, 
ribotų žmonių vaizduotėje 
Idiliškus visuotinės gero
vės Vakaruose paveikslė
lius". (Matyti, Balfo siun
tiniai Lietuvoje kelia tei
giamą Vakarų vaizdą).

Tačiau tai dar ne visi 
kaltinimai išeiviams Va
karuose. Vienas jų, tai 
vad. buržuazinės propa
gandos tarnybos (radijo 
siųstuvai ?) siekimai pa
naudoti turizmą ...

Vėl teigiama, kad mies
čioniškumas "kol kas dar 
gana stipriai veikiąs jau
nimą". E.

BE NELSONO
KRAUJO

Kanados karo laivyno 
jūreiviai kiekvieną vidu
dienį iki šiol gaudavo po 
2,5 uncijas romo, kurį 
tradiciškai vadindavo 
"Nelsono krauju". Dabar 
vietoj romo, Kanados ka

ro laivuose bus jūrei
viams įrengti salonai su 
barais.

Britanijos laivynas 
"Nelsono kraujo" išdavi
mą jūreiviams nutraukė 
praeitais metais.

AISTRA
VILNIUJE

Vilniaus operos ir bale
to teatras vasario 27 d. 
pastatė A. Rekašiaus nau
jąjį baletą "Aistrą". Li - 

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL'

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevi?ius, 1053 Albane) Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

bretas kompozitoriaus H. 
Kunavlčlaus. Pagr. vaid
menis atlieka: Giedrės — 
L. Aškelovlčiūtės, Alstrės 
- S. Masanovaltė Ir Ąžuo
lo - R. Mlnderls.

• Y. Matore, profeso
riaus G. Matore duktė, 
1970 m. rudenį baigė psi
chologijos studijas ir 
pradėjo tarnauti Pary
žiaus universitete.
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

PUIKIOS 
KLIŠĖS

Labai patiko pora NL 
numerių, liečiančių Va
sario 16-ąją, kuri šį kar
tą pavaizduota patrauk
lesne ir jos dvasią nuo
širdžiai išreiškiančia 
vaizdų forma, o ne šablo
ninėmis frazėmis. Turite 
puikias klišes — bene ge
riausias iš lietuviškų 
laikraščių. Gėriuos nuo
traukomis ir NL daroma 
pažanga. E. Daniliūnas

DULKĖS
Taip jau likimas lėmė, 

kad mums, montrealie- 
čiams, teko išgyventi pir
muosius sovietų kultūrinio 
bendradarbiavimo žings
nius. Ekspo pasaulinė pa
roda suteikė galimybę su
sitikti su įvairiausio rango 
netik pavergtosios Lietu
vos dabartiniais valdo
vais, bet ir įvairiausių

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Universal Cleaners & ^Jailors
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q .Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

Windsor DRY CLEANER & DYERS CO. LTD.
1205 Church Ave. Verdun, P.Q, Tel. 768-6679.

ValoMe visokius drabužius, langų užuolaidas, lovų užtiesalus, 
anklodes, karpetus, sopkas ir visa kita namų apyvoka.Vindsor 

yra moderni valykla, turinti 25 metų patirti šiame darbe.Turinti 
įrengta moderniškiausia drabužių apsauga (storage ) ir greitų 
aptarn avima.

Savininkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Graibus

7635, boul. LASALLE

LASALLE AUTOMOBILE INC. 
BRONX PARK GARAGE 

366-7818 
* * *

Tel. 365- 3364
• išorės taisymas
• dažymas
• ratu derinimas «
• kiti remontai 

t La Verendrye Blvd.
• CAMION DODGE HHB " t flH lasalle. quėbec 

LAURENT DAIGNEAULT 

President

• DEMON
• DART
• CORONET
• CHARGER 
o DODGE
• CHRYSLER 
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kultūrininku - rašytojų, 
redaktorių, dailininkų, ar
tistų ir 1.1.

Ne taip jau gausiai lie-, 
tuvių kolonijai teko atlai
kyti pirmuosius kultūrinio 
bendradarbiavimo egza - 
minus, o kartu parodyti 
sovietams, kiek stipri 
išeivija prieš komunisti
nes dulkes.

Tikslui atsiekti sovietų 
buvo skirta nemaža laiko 
susitikimams, baliams, 
koncertams ir privatiems 
pasikalbėjimams.

Kažkodėl pirmieji pasi
kalbėjimai prasidėdavo ir 
baigdavosi išeivijos vado
vaujančių organizacijų pa
neigimu: Vlikas nereika
lingas, Altą teršiama,
Bendruomenė būtų neblo
ga, bet tik jos vadai neti
kę, keistini.

Pasibaigė parodos, iš
važinėjo kultūrininkai, bet 
dulkės liko.

Valau ir taisau .’yriškus ir moteriškus . 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky- 
mu.s, vyriškus paltus, kostiumus ir kel“ 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Net neįtikėtina, jog savo 
tarpe turime keletą žmo
nių, kurie neišpasakytai 
nepatenkinti Vilku. Labai 
norėtų nieko nebegirdėti 
apie Altą. KLCT - net 
vardas pasidarė baiminan
tis. Laikraščiai ir orga
nizacijos, kurios kovoja 
prieš okupanto užmačias 
- darosi nebepakenčia
mos. Demonstracijos, nu
kreiptos prieš sovietų oku
paciją - pajuokiamos. Sa
vaime aišku, nuoširdumo 
jausmą rodyti okupantui 
mūsų spaudoje nėra pato
gu nei autoriui, nei pačiai 
spaudai. Todėl tenka imtis 
nekaltesnių parašymų.

Atkreiptinas dėmesys į 
V. Žižlo laišką, patalpintą 
NL kovo 17 d. ir pavadintą 
"Laiškai ministrams". 
Reikia sutikti, kad V. Ži
žlo laiškas gimė ne dėl to, 
kad apginti kuri os nors or
ganizacijos garbę, arba 
kad įrodyti, kas turi ir kas 
neturi teisę tokius laiškus 
rašyti, bet dėl to, kad jis 
buvo nukreiptas Kanados 
užsienių reikalų ministrui 
ir kad buvo gautas palan
kus atsakymas, iš kurio 
matosi, jog Kanados vy
riausybė nepripažįsta Lie
tuvos okupacijos, nei da
bartinės kvislinginės vy
riausybės. Be abejo, tokie 
atsakymai pasunkina su 
kraštu bendradarbiavimą.

Kada skaitome mūsų va
dovaujančių organizacijų 
atsišaukimus, prašant vi
sus siųsti laiškus ar tele
gramas kraštų vyriausy
bių nariams, mūsų V. Ži- 
žys darosi nervuotas ir 
nepatenkintas, kas aiškiai 
matosi, paskaičius jo ra- 
šįnį "Laiškai ministrams". 
Bendrai V. Ž, nemėgsta 
KLCT, kuri, kaip ir dau
gelis Montrealio organiza
cijų, apstabdė savo veiklą, 
bet lalks nuo laiko, atsi
radus svarbesniems rei
kalams , sušaukia valdybos 
posėdžius ir daro nutari
mus.

Tai vyresnios kartos įs
teigta ir didelį vaidmenį 
suvaidinusi organizacija. 
Ji pirmoji paprašė Kana
dos vyriausybės nepripa
žinti Lietuvos inkorpora
vimo Sovietijon. Įsteigė ir 
eilę metų leido ir finansa

vo NL savaitraštį. Ji tebė
ra registruota Otavoje ir 
pripažįstama visose įstai
gose. Montrealio T, sky
riaus, valdybos nutarimu, * 
buvo parašytas laiškas mta 
nistrul ir mano, kaip val
dybos pirmininko, pasira
šytas.

Persistengė V. Žlžys, 
kovodamas prieš laiškų 
siuntimą ministrams • 
KLCT nusistatymas prieš 
okupantą tebėra nepasikei
tęs: siųsti klek galint dau
giau laiškų, telegramų, 
prašant ministrų atvirai 
pasisakyti Lietuvos klau
simu arba gelbstint oku
panto mirčiai nuteistus 
brolius.

Istorinė tiesa įrodo, kad 
kiekvienoje tautoje yra 
dulkių. Su vėju jos atsi
randa, su vėju jos ir pra
nyksta.

Henrikas Adomonis

KOKIU
KELIU ?

Jau kuris laikas "Nepri
klausomos Lietuvos" laik
rašty nebesimato daugiau 
kaip 29 metus buvęs gra
žus ir prasmingas šūkis: 
"Už išlaisvinimą Lietuvos, 
už ištikimybę Kanadai".

mSs, senieji laikraščio 
darbuotojai, jo steigėjai, 
skaitytojai ir rėmėjai, jo 
pirmų. dienų vargų ir 
džiaugsmų liudininkai, jo 
labai pasigendame ir pra
šome jį grąžinti. .

Jų ir savo vardu noriu 
paklausti, kodėl jo nebesi
mato. Kokiais, parėdymais 
jis buvo panaikintas? Laik
raščio steigėjų priimtas ir 
Kanados valdžios patvir
tintas, kaip laikraščio 
krypties kelrodis.

Noriu žinoti ir labai 
prašau buvusį laikraščio 
šūkį grąžinti, kad žinotu
me, kokiu keliu laikraštis 
eina? M. Leknickienė

Prierašas: Prieš 29 me
tus N L šūkis buvo ne dvi
aukštis, bet triaukštis, 
Šalia skaitytojos M. Lek- 
nickienės paminėtų dviejų 
kiekviename numeryje 
spausdintų šūkių, būdavo 
spausdinamas ir trečiasis: 
"Už sąjungininkų pergalę". 
Pastarojo šūkio troški
mam išsipildžius -sąjun
gininkams laimėjus, - jis 
iškrito. Iškyla skaudi isto
rijos ironija: vieno tų są
jungininkų laimėjimas kaip 
tik ir sutrukdė išsipildyti 
pačio pirmojo šūkio troš
kimams ...

Abejotina ir paprasčiau
siai neįtikėtina, kad Kana
dos valdžia "parėdytų” ar
ba bent tvirtintų laikraščių 
ir biuletenių šūkius. Ir ka
ro metu Kanada vis dėlto 
buvo demokratiškas 
kraštas, kurio valdžia nle - 
kam neįsakinėjo nei šūkių, 
nei ’’krypties kelrodžių". 
, Skaityto ja M. Leknickie

nė nori žinoti, "kokiu keliu 
laikraštis eina". Tai leng
viausia ir paprasčiausia 
sužinoti iš pačio pirminio 
šaltinio - laikraščio turi
nio. Savaitę savaltėn se
kant N L skiltis, skaityti 
mokančiam ir geros 
valios laikraščio skaity
tojui juk iš tikrųjų neturėtų 
sudaryti sunkumų pastebė
ti šito Kanados lietuvių 
laikraščio kryptį - lojalu
mą gyvenamajam kraštui 
ir siekimą demokratiškos 
ir nepriklausomos Lietu - 
vos valstybės. Red.

LIETUVOS 
ANTIKVARIATAI

Lietuvoje veikia du se
nųjų knygų knygynai — |
antikvariatai, po vieną 
Vilniuje ir Kaune. Nors 4 
vilniškis įsteigtas 1945 
m., lituanistikos skyrius 
jame veikia vos 1O metų. 
Kauno antikvariatas labai 
ankštas, su maža švie
sos; pastaruoju metu nu
matyta jį praplėsti, juo 
labiau, kai gaunami už
sakymai iš užsienio kny
gynų.

"Lit. ir meno" savait- J 
raštis skatina antikvaria
tus steigti Klaipėdoje ir 
kituose miestuose.

KRYŽIAUS
KELIAI

"Švyturyje” rašoma 
apie naujoviškus ’’kry
žiaus kelius”, kuriuos 
sukūrė sovietų biurokra
tija. įi?

"Valytoja M., vieną 
dieną pablogėjus sveika
tai, nunešė pareiškimą į- 
monės kadrų skyriui, 
prašydama atleisti iš 
darbo. Čia jai įteikė "At
siskaitymo lapelį", ku
riame buvo arti trisde
šimties įvairių tarnybinių 
skyrių pavadinimų.

"Paėmusi tą sąrašą, 
moteriškė tik skėstelėjo 
rankomis:

" — Tai čia kas per dy- 
vai? Ką aš toje techniki
nėje bibliotekoje, sporto 
komitete, grąžtų ir plak
tukų



veikti ? Gal iš b patiktum 
vaikeli didesnę pusę šitų 
numerių? — kreipėsi ji į 
kadrų skyriaus darbuoto
ją-

’’Bet ’’kadrai” liko ne
perkalbami. Taigi mote
riškė, prieš išeidama iš 
darbo, susipažino su visa 
gamykla, apėjo visus 
sandėlius, skyrius. Bet 
ar tokia pavėluota pažin
tis iš tikrųjų reikalinga?

’’Tiesa, atsiranda ir 
aštrialiežuvių, kurie 
tvirtina, kad sudėtinga 
atsiskaitymo sistema pa
deda kovoti... su kadrų 
kaitą”.

AUKSINĖS 
MINTYS

Vilniškis humoro žurna
las "Šluota" paprastai nė - 
ra Itin juokingas, tačiau 
kartais jis atskleidžia ir Iš 
tiesų linksmų kas
dienybės smulkmenų. Įdo
mios yra žurnale spausdi
namos "auksinės mintys", 
kurios akivaizdžiai paro
do, kad lietuviai ne vien 
tik išeivijoje kartais ne
moka žmoniškai lietuviš
kai išsireikšti.

Štai, keletas tų "auksi
nių minčių":

Iš namų valdybos skel
bimo gyventojams: "Rū
siuose rasti motociklai 
bus baudžiami administra
cine tvarka" ...

Skelbimas autobusų sto
tyje: "Autobusų nebilie- 
tuojame, išskyrus į Kauną 
ir Vilnių" ...

Iš kolchozo valdybos po
sėdžio protokolo: "Pas kir
ti nusipelniusiam kolūkie
čiu! pensiją iki gilios se
natvės". . "Įpareigoti zoo
techniką imtis už kontro
lės"... "Supažindinti pri
imtus įsipareigojimus su 
kolūkiečius«pagal savo ša
kas vadovaujančiam per
sonalui" ...

Namų valdybos skelbi
mas ant namo, kuriame 
žmonės gyvena "narve

liuose": "Nesusimokėjus 
vienam narvelio gyvento-
jui, bus išjungti patarnavi
mai viso narvelio gyven
tojams” ...

Plakatas statybos aikš
tėje: "Tėvai, neleiskite 
vaikų į gamybą. Pavojinga 
gyvybei".

BAUD. KRYŽIUS 
LIETUVOJE

Koyo 23 d. Vilniuje į- 
vyko Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus draugijos suva
žiavimas. Spaudoje skel
biama, kad Lietuvoje 
veikia 7.474 RK draugi
jos skyriai su milijonu 
narių.

Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus draugija yra 
Sov. S-gos RK padalinys. 
Vak. Vokietijoje tebevei
kia ir aktyviai šalpos 
darbą atlieka Lietuvos 
RK vyr. valdyba, su ku
ria bendradarbiauja Vak. 
Vokietijos RK ir RK 
Tarptautinis biuras Švei
carijoje. LRK vyr. val
dybos pirmininku jau eilę 
metų yra Jonas Norkai- 
tis, jn.

• Dail. A. Mončio 
skulptūrų paroda Sare ei
les mieste pratęsta iki 
kovo 1 d.

Nuo kovo 13 d. iki ba
landžio 1O d. dail. A. 
Mončio skulptūrų ir pie
šinių paroda vyksta Fon- 
tenay-sous-Bois.

Balandžio 25 d. Įvyksta 
rinkimai į Kanados Lie
tuvių Bendruomenės 
Krašto tarybą. Pirmą 
kartą savo atstovus galės 
pravesti ir mažosios 
apylinkės, kurios tik pa
reiškę tokį norą. Kyla 
klausimas, ar ši naujovė 
išeis Į gera ar Į bloga 
Krašto tarybai ir lietu
viškam reikalui aplamai.

Ligi šiol lyg ir didžio
sios apylinkės daugiau 
lėmė lietuviškos veiklos 
eigą. Tiesa, mažosios 
apylinkės taryboje būdavo 
atstovaujamos savo apyl. 
pirmininkų, kurie sesijo
se svariau nepasireikš- 
davo, kadangi pora sesijų 
praeidavo, kol jie arčiau 
susipažindavo su proce
dūra, tarybos uždaviniais 
ir pan. O po poros metų 
pirmininkų kėdėse pasi
rodydavo vėl nauji veidai. 
Po šių rinkimų ir mažo
sios apylinkės galės tu
rėti savo atstovus ilges
niam laikui.

Taryba 
ir atstovai

Kyla klausimas, ar tie 
mažųjų apylinkių atstovai 
įneš ką nors naujo Į tary
bos veiklą. Reikia tikėtis, 
kad taip. Jau buvo jau
čiamas reikalas tarybon

Ar pavyks transfūzija
Įlieti šviežio kraujo: ligi 
šiol tarybon būdavo iš
renkami tik didžiųjų apy
linkių ir daugumoje tie 
patys atstovai... su to
mis pačiomis, kartais net 
atgyvenus tomis idėjomis. 
Dėl to šiek tiek sumažėjo 
ir pačios tarybos popu
liarumas ir noras joje 
dalyvauti.

Tiesa, pustuzinis ats
tovų nepraleisdavo nė 
vienos sesijos ir su pasi
šventimu dalyvaudavo ta
rybos darbuose. Jie su
darė tarybos nugarkaulį, 
be kurio gal ir visa tary
bos veikla galėtų sušlu
buoti. Jiems už tai pri
klauso didelis kreditas ir 
jie pageidautini ir atei
ties tarybos sudėtyje, kad 
jie naujiesiems nariams 
galėtų nurodyti ligšioli
nes tarybos gaires, žino
tinus nuostatus bei gre
siančius pavojus, kurių 
gali nepramatyti naujieji 
atstovai. Tam yra reika
lingas didelis žinių baga
žas, ilgametis patyrimas 
dalyvaujant tarybos dar- • 
buose. Tačiau nemaža 
dalis nuolat renkamų ats
tovų, kai prieidavo reika
las važiuoti suvažiavi- 
man, pasakydavo: "Juk 
ten nieko naujo nebus... 
ŠĮ kartą apsieis be ma
nęs. ... ’’.

Šitokia laikysena tary
bai yra daugiau žalinga, 
negu atrodo — ji veda 
prie klaidingo įspūdžio, 
tarsi mūsų dainelė jau 
sudainuota. Tokiems ats
tovams, kuriems tarybos 
sesijos yra neįdomios ir 
nereikšmingos, aplamai 
nereikėtų kandidatuoti.

Rinkikai irgi turėtų 
atiduoti pirmenybę tiems, 
kurie tarybos darbais do
misi, kurie netingi Į su
važiavimus nuvažiuoti ir 
ten aktyviai dalyvauti, 
kurie negaili ir vieno kito 
dolerio numesti lietuviš
kam reikalui. Pasitaiko 
ir tokių, kurie nejaučia 
pareigos ar "neįstengia" 
sumokėti nė poros dole
rių solidarumo įnašo. 
Kaip tada jie įstengs 
skirti vieną kitą šimtinę 
padengti išlaidoms ry
šium su suvažiavimais ir 
kita tarybos veikla? At
rodo, atstovai turėtų būti 
pavyzdžiu ir šioje srity
je.

Rinkiku, 
pareigos

Pareigą lietuviškai 
veiklai turi jausti ne tik 
atstovai, bet ir rinkikai 
— tie, kurie deda pagrin
dinius pamatus mūsų 
veiklai, t.y., kurie renka 
atstovus į tarybą. Jų pa
reigos yra nemažiau 
svarbios: jie turi parinkti 
tinkamus atstovus — ba
landžio 25 d. atvykti bal
suoti į rinkimų komisijos 
numatytą būstinę. Ne tik 
patys turėtų atvykti, bet 
ir kitus turėtų paraginti.

Dar nėra pasenęs po
sakis: "Tautos balsas — 
Dievo balsas”. Tuo nori
ma pasakyti, kad daugu
ma randa teisingiausią 
sprendimą. Todėl labai 
svarbu, kad tas sprendi
mas būtų pareikštas vi
suotinu balsavimu — vi
siems galintiems daly
vauti, o ne kelių apylin
kės narių balsais.

Krašto taryba yra 
svarbiausias mūsų veik
los Kanadoje organas. 
Tai mūsų seimas ir jam 
išrinkti turime rasti lai
ko. Krašto taryba nutie
sia mūsų veiklos gaires 
ir išrenka Krašto valdy
bą, nuo kurios veiklumo 
ir sumanumo daugumoje 
priklauso įpūsų veikla, o 
tam tikrais atvejais — ir 
ne vieno ijį mūsų asme
niškas likimas. Pati apy
linkės savigarba reika
lauja balsavime aktyviai 
dalyvauti: šie rinkimai 
lyg veidrodis parodys, 
kiek apylinkė dar gyva ir 
susipratusi. Nuo to atei
tyje priklausys ir apylin
kės renkamų atstovų 
skaičius ir pati galimybė 
juos rinkti. Mat, ateityje 
atstovų skaičius bus nu
statomas, atsižvelgiant į 
apylinkės balsuotojų 
skaičių šiuose rinkimuo
se.

Taigi ar naujo kraujo 
tarybon įl įėjimas bus 
naudingas, parodys atei
tis — naujosios Krašto 
tarybos darbai. Dabar 
galima tik spėlioti. Vis 
dėlto, reikia manyti, bus 
šiek tiek išeita iš senos 
rutinos ir šis tas įnešta 
naujo, bus kiek daugiau 
dinamizmo. Tad nesaky
kime "apsieis ir be ma
nęs”, bet atvykime bal
suoti. E. Daniliūnas
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PRO BLAKSTIENAS
Moderniam skaitytojui 

montažinio pobūdžio
straipsniai labiausiai
prie širdies. Juk nėra 
laiko nei noro kamuotis 
su ilgomis paklodėmis ir 
narplioti išmintingus sa
kinius. Žymiai lengviau 
skaityti kroniką ir skel
bimus; dar lengviau var
tyti iliustruotus laikraš
čio puslapius, nors mūsų 
spaudoje (išskyrus gal 
NL) iliustracijos nevilio- 
jančios — perdaug mu
ziejinių nuotraukų su 
rimtų veikėjų veidais.

Paėmęs į rankas Ne
priklausomąją, visų pir
ma pavartau kovingą sky

rių "Ir gerai, ir blogai”, 
paskui metuos i į Panora
mą, Citatas, Kroniką, 
Pagaliau, jei dar lieka 
dvasinės stiprybės, pa
skaitau ’’Prabėgomis" ar 
"Propirščius".

Tas propirštinis skai
tymo ir rašymo būdas, 
man atrodo, pats leng
viausias. Guli ant sofos, 
svajoji, galvoji. Šovė iš
ganinga mintis, pašokai, 
brūkštelėjai penkis saki
nius. Pridėjai du šaukš
čiukus (atsiprašau, šauk
tukus), riebų klaustuką, 
vieną sodrų, dviprasmiš
ką žodį su daugtaškiu. 
Koks stilius... Po tokio 

genialaus paragrafo jau 
galima su ramia sąžine 
padėti tris, konjaką pri
menančias žvaigždutes.

Vėl atsiguli ir lauki 
naujos išganingos min
ties. Taip be galo.

Taigi ir aš nuspren
džiau išbandyti montažą 
ir visą jo šurumburum 
pavadinti "Pro blakstie
nas". Iš tiesų šiais lai
kais geriausia proza kaip 
tik ir rašoma prisimer
kus, girkšnojant ne kon
jaką, bet sklidinus lieps
nos ir apmaudo ąsočius.

Nesuprantu, kodėl H. 
Nagys savo impresijas 
vadina "Prabėgomis". 
Kur jis taip jau skuba? 
Ko jis bėga? O gal jį kas 
nors vejasi? Gal vejasi 
tie, kuriuos jis draugiš
kai užkliudė bebėgdamas.

Dabar, atrodo, jis bė
ga nuo G raudos ir nuo jo 
bičiulio J. Gliaudos. Ži
noma, kai du vyrai veja
si, reikia bėgti. Bet aš 
abejoju, ar apyseniai po
nai, Grauda su Gliaudą, 
galės pasivyti žymiai 
jaunesnį Henriką, juo la
biau, kad jis sugeba vas- 
noti aitvaro sparnais. Be 
to, jei Jit pasivytų, tai 
nieko nepadarytų, nes 
Henrikas turi neblogus 
biceptus.

Todėl patarčiau jam 
sustoti, atsipūsti ir ne
rašyti prabėgomis. Ne
sveika širdžiai. Montaži- 
nę mozaiką žymiai pato
giau lipdyti stovint, sė
dint, gulint, kartais ir 
einant.

Prašau dailininko Leo
no Urbono neužsigauti, 
jeigu aš brūkštelsiu porą 
sakinių apie jo plauką.

Atsisveikindamas su 
Amerikos žemynu, nuo
tykių ieškotojas Leonas 
Urbonas savo džonką nu- 
kriepė į žemės drebėjimo . 
išgąsdinta Los Angeles 
kaimą. Čia jį šiltai pasi
tiko ir priglaudė mielos 
skaučių vadovės.

Ekspromtu buvo su
ruošta au revoir paroda 
erdvioje Šv. Kazimiero 
mokyklos salėje. Ant 
sienų pakliuvo įrėminti 
šedevrai, o viduryje, ant 
stalo, sumesta krūva 
grafikos lakštų. Tegul 
moterys rausiasi — bar
gain. ..

Rengėjos, norėdamos

FELIKSAS JUCEVIČIUS
LIETUVYBĖ XXI AMŽIUJE

Tautos pagrindinis rū
pestis turi būti pasidaryti ne tautiškesne, o 
žmoniškesne.

Kristus liepė žmogui ieškoti visų pirma 
Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita 
jambus pridėta su kaupu. Istorinis imperar 
tyvas liepia tautai ieškoti pirmiausia žmo - 
niškumo, ir ji gali būti tikra, kad tuo pačiu 
ji gaus apsčiai ir viso kito.

Žmoniškumas nėra retorika, o tautinio 
gyvenimo principas. Tauta yra bendruomenė, 
kurios pagrindas yra sugyvenimas. Tačiau 
niekada tautoj nebus sugyvenimo, jei jos 
valkai nebus vieni kitiems žmoniški. Visų 
pirma jie turi būti žmoniški savųjų tarpe ir 
tik paskui svetimųjų. Juk lengviau būti žmo
niškam Svetimam, o labai sunku savam. 
Mes, lietuviai, esame kaip avinėliai su sve
timtaučiais, o savųjų tarpe vaikščiojame 
kaip vilkai.

PATRIJOTIZMO ESMĖ - ŽMONIŠKUMAS
Kai iš arčiau susipažįstame su tautinių ro

mantikų filosofija, nenoromis gaunasi įspū
dis, kad jie matė ne tikrovę, o tik jos šešė
lį. Jie daug dėmesio kreipė į šalutinius da
lykus, o nematė esminių.

Minėjau, kad romantikams tauta buvo kaž 
kokia mistinė būtybė. Kai kurie mūsų tau
tiečiai ėjo dar toliau: jiems tauta buvo kaž 
kokia abstrakcija, kuri lyg ir neturi nieko 
bendro su gyvu lietuviu. Tauta jiems buvo 
viskas, o tautietis nulis. Bet toks galvojimas 
rodo apgailėtiną logiką. Juk tautą sudaro 
tautiečiai. Jei tautiečiai yra nuliai, tai ir jų 
suma, t.y., tauta, yra nulis. Jei tauta yra 
viskas, tai ir tautiečiai turi būti šis tas. 

’ Kad su mūsų "prisiekusiais" patriotais 
yra kaž kas netvarkoje, rodo tas nežmoniš
kumas, kuris taip vešH jųjų tarpe. Kas turi 
daugiau ryšio su mūsų visuomenine veikla, 
nekalbant jau apie mūsų "patriotinę" spau
dą, tas tuojau pastebi, kad pavydas ir kito 
asmens negerbimas yra labiausiai į akį šo- 
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kančios to nežmoniškumo formos.
Štai, kodėlXXI amžiaus lietuvių vienas iš 

pagrindinių uždavinių turės būti atsikratyti 
klaidinga pereito šimtmečio tautine filoso
fija. Jie turės suprasti, kad tautinių abs
trakcijų sutapatinimas su patriotizmo esme 
yrane kas kita, kaip tikrovės šešėlio palai
kymas pačia tikrove. Jų pagrindinė pareiga 
bus įsąmoninti savo vaikus, kad patriotizmo 
esmė glūdi ne kur kitur, o tik žmoniškume. 
Kol to amžiaus lietuviai pajėgs išlaikyti sa
vo širdyje nemeluotą meilę savo tautiečiui , 
o ne kokioms abstrakcijoms, tol jie patei
sins savo egzistenciją kitų tautų tarpe.

DVIKALBIŠKUMAS - KULTŪRINIS 
IMPERATYVAS

Elektrotechninė revoliucija ne tik trumpi
na distancijas, ne tik griauna visokios rū
šies sienas, bet kartu veikia pagrindinęrko- 
munikacijos priemonę - kalbą. Iki šiol kalba 
buvo laikoma svarbiausiu tautą sudarančiu 
elementu. Tačiau elekirotechninės revoliu
cijos pasėkoje dalykai nelauktai krypsta kita 
linkme. Tai ypač liečia mažas tautas.

Knygoje ’’l’Anthropologie structurale" 
Claude Levi-Strauss pastebi, kad santykyje 
su kultūra galime žiūrėti į kalbą iš trijų po
žvilgiu: "Kalba yra kultūros dalis ir tuo pa
čiu ji yra vienas iš jos aspektų ... Kalba yra 
taip pat kultūros padarinys ta prasme, kad ji 
savo simbolių sistemos prigimtimi ir svar
ba atspindi tam tikrus kultūros charakterin
gus bruožus ... PagaHau kalba yra kultūros 
sąlyga, ji visumoje ar dalinai saugoja kai 
kurių kultūros aspektų pastovumą".

Turėdami mintyje šią kalbos sampratą, 
galime suvokti jos santykį su elektr©techni
ne revoliucija. Visi sutiks, kad kultūrą sti
priai sąlyguoja tikslieji ir humanitariniai 
mokslai. Kaip niekada anksčiau, elektro- 
techninės revoliucijos poveikyje visi moks
lai nepaprastai greitai vystosi ir progre
suoja.

Ypač didelių laimėjimų mokslinėje srityje 
pasiekia tautos, kurios yra turtingos inte
lektualiniais ir medžiaginiais ištekliais. 
Šios tautos yra taip pat natūraliai gausios 
gyventojais. Šiuo atžvilgiu yra esminis skir

tumas tarp praeities ir mūsų laikų.
Anksčiau didelių laimėjimų kultūros sri

tyje bent Vakaruose atsiekdavo mažos tau
tos, kaip, pvz., graikai antikiniais laikais 
ir italų respublikos renesanso metu. Šian
dien moksle ir technikoje pirmauja kolosai, 
kaip JAV, Rusija ir Japonija. Net vokie
čiams, anglams ir prancūzams sunkiai se
kasi lenktyniauti su anais milžinais.

Kadangi kalba yra kultūros padarinys, tai r 
vystantis sparčiai mokslams, vystosi taip | 
pat ir kalba, ypač jos žodynas. Nepaprastai 
gausėja mokslinė Uteratūra. Visa tai pasta
to mažas tautas į sunkią padėtį. Jos nebe
išgali išsiversti mokslinių veikalų, viena, 
kad jų intelektualiniai ištekliai yra riboti, o 
antra, kad jų kalbos yra gerokai atsilikusios 
leksikos srityje. Todėl didžiųjų tautų moks
liniai laimėjimai lieka joms neprieinamos 
savoje kalboje.

Kai kurios mažos tautos, jų tarpe ir mes , 
nepajėgia išsiversti net literatūros šedevrų, 
nekalbant jau apie tiksHųjų ar humanitarinių 
mokslų pagrindinius veikalus. Tai yra, be 
abejo, viena iš priežasčių, kodėl meš su- 
slduriame su "kultūrine depresija", kurią 
akivaizdžiai liudija mūsų spaudos lygis išei
vijoje ir krašte. Tai patvirtina ir mūsų 
mokslinė literatūra, kuri yra šykščiai ribo
ta savo temomis ir apimtimi.

Kokia iš viso to išvada? Jei XXI amžiaus 
lietuviai nenorės atsilikti kultūriškai, tai 
jie, ypač jų elitas, turės mokėti antrą kal
bą, idant galėtų pasinaudoti didžiųjų tautų 
moksliniais laimėjimais. Ir reikės mokėti tą 
'kalbątaip, jog ji galėtų būti darbo kalba. O 
tai reiškia, kad jie turės būti dvikalbė tau
ta.

Nėra reikalo sakyti, kad dvikalbiškumo 
būtinybė atsilieps į visą tautinę filosofiją. 
Išeivijoje be tėvų adoptuoto krašto kalbos, 
jaunoji karta turės mokytis lietuviškai, o 
krašte jaunieji lietuviukai turės jau pradžios 
mokykloje mokytis svetimą kalbą. Tai pri
vers XXI amžiaus lietuvius suprasti, kad 
tautos sudėtinį elementą sudaro ne tik lietu
vių, bet ir svetimoji kalba. Antroji kalba, 
kaip simbolių sistema, paįvairins savaime 
tautines formas, o kaip kultūros produktas 
praturtins tautinį turinį.



sužadinti kuo didesnį su
sidomėjimą, iš anksto 
paleido antį, kad parodą 
atidarysianti kino ir tele
vizijos žvaigždė Jūratė 
Nausėdaitė. Žodžiu, dir
va paruošta holivudiškai.

Deja, Kalifornijos lie
soka ekonominė padėtis 
sumaišė kortas. Meną 
dievinančios losangelie- 
tės besirausdamos vos 
neapvertė bargenų stalo, 
tačiau kūrinių nupirko tik 
tris.

Ponia, kuri buvo viena 
iš tų laimingųjų, galėju
sių įsigyti Urboną, se
kančią savaitę guodėsi 
parapijos kieme: ’’Radau 
dažuose įmaišytą (įam
žintą) dailininko plauką”.

Visko pasitaiko. Dėl 
vieno plauko nėra ko jau
dintis. Jis neša laimę. 
Po kelerių metų, aure, 
Urbonas pagarsės, ir už 
tą autentišką plaušelį ko
lekcionieriai mokės tūks
tančius.

Vieną sekmadienį, 12 
vai. buvo kartojamas Da
nutės Bindokienės vaidi
nimas jaunimui "Lituani- 
ca X-1”. Salėje vos 20 
žiūrovų. Daugiausia ma
mytės, kurių vaikai daly
vauja scenoje. Po šimts 
pypkių...

Dail. Vytas Remeika: Šiauriečiai

Argi tiek lietuviškų 
šeimų teliko Los Angeles 
mieste po žemės drebėji
mo? Graudu. Pasiutiškai 
nemiela. Kaip turi jaustis 
rengėjai ir tas energin
gas, gabus režisierius 
Algis Žemaitaitis? Juk 
vaidina erdvėlaivio tema 
tuščiai erdvei.

Atiduoda triūsą be jo
kio atlyginimo, dažnai be 
įvertinimo. Gal vėliau 
kieme prieis kokia per
sona, spustels delną ir 
pasakys: ’’Taip jau gra
žiai vaidinote. Man net 
ašara ištryško”.

Scenos darbas išeivijos 
sąlygomis yra prometė
jiškas pasiaukojimas 
žmonėms, kurie vaikšto 
užsimerkę ir nenori ma
tyti prometėjiškų pastan-

Pasįtaiko ir tokių iš
minties bokštų, šiaip ga
na patriotiškai nusiteiku
sių, kurie į visus vaidy
bos įvykius numoja ran
ka. Pamatę pjesę skel
biantį plakatą, su panieka 
murma: ”Ir vėl? Ką jie 
ten parodys. Išeis į sce
ną, pašnekės. Vėl nu
eis".

Patarčiau režisieriams 
ir vaidintojams sumoder
ninti stilių. Reikėtų su
rengti bernų ir mergų 
mūšį. Apsįginkluoti bas

liais ir kočėlais (aišku, 
dirbtinais) ir be jokių ten 
dialogų-monologų; davai, 
vanotis scenoje.

Į kautynes įtraukti ir 
auditoriją. Kai kuriems 
plikiams gerai užvožti 
per pakaušį. Tegul žino
si.

Tada išminties dango
raižiai pasakys: "Moč, 
tai bent vaidinimas buvo. 
Tikras Giedraičių mūšis. 
Vantalijo, lupo vieni ki
tus, ir niekas neverkė”.

Skaitau Halinos Korsa
kienės "Prisiminimų 
fragmentus apie Salomėją 
Nėrį" (Pergalė, 1970, 8). 
Mano galva, Korsakienė 
įžvalgumu prašoka.visus, 
kurie yra rašę apie mūsų 
kaprizingą poetę. Ypač 
tas epizodas garlaivyje 
su lenkų rašytojais, kai 
dėl nežinomų priežasčių 
nebuvo kuo pavaišinti 
svečių, nė troškulio nu
malšinti, parodo, kaip 
giliai kiekvieną nesklan
dumą pergyveno Nėris. 
Tik moteriškei įmanoma 
nupiešti jos mimozišką 
būdą.

Deja, prisiminimai ap
karpyti cenzūros žirklių. 
Tai kiekvienas gali pa
stebėti. Aprašoma, kaip 
per pirmąją okupaciją 
Nėris, grįžusi iš Mask
vos ir paprašyta papasa
koti įspūdžius, tepasakė:

— Tokie kontrastai. 
Visur tokie kontrastai...

Tik tiek. Suprantama, 
ji buvo uždara, bet vis 
dėlto turėjo ką nors dau
giau pasakyti apie kont
rastus. Tačiau Korsakie
nei nevalia apie tai rašy
ti.

O kiek žymių pasaulio 
rašytojų, nuvykę į Mask
vą ir pamatę sovietinius 
"kontrastus", po to pa
laidodavo simpatijas ko
munizmui. Geriausiu pa
vyzdžiu galėtų būti Andre 
Gide. Jis įvykdė 180 
laipsnių posūkį.

Korsakienės primini
muose vengiama ir "Poe
mos apie Staliną” gene
zės. Tik pažymima, kad 
Korsakas buvęs liudinin
ku, daug žinąs detalių, 
bet "dėl laiko stokos pri
siminimus vis atideda 
ateičiai".

Taigi bijo dabartiniai 
Lietuvos valdovai senųjų 
vaiduoklių. Kaip maži

Dail. Romas Bukauskas: Saulėleidis

PUTINO
plokštelė

Lietuvoje pernai išleis
ta plokštelė, skirta Putino 
poezijai. Tai Ištraukos su 
Putino trumpomis pasta
bomis iš autorinio V. My
kolaičio-Putino vakaro, 
įvykusio Vilniuje rašytojų 
klube 1962 m. vasario 2 d.

J U S M I N E
APLINKA

Neworkietė dailininkė 
Aleksandra Kašubienė vis 
labiau prasiskverbia į 
amerikietišką dailės gy
venimą. Žurnalo "The 
Architectural Forum” 
kovo numeryje rašoma, 

vaikai arba tiesiog pri
mityvūs* žfrionės gyvena 
baubais. Jiems toji "Poe
ma apie Staliną" vaidena
si kaip Frankenšteinas.

Būtų normalūs žmonės 
— leistų Korsakienei ar 
Korsakui, — tegul sau 
rašo, kaip Stalinas iš ry
tų nešė Lietuvai saulę. 
Nuo teisybės Kremliaus 
bokštai nesugrius. Jie 
grius nuo kitokių ateities 
pokštų. PR. VISVYDAS 

Jusmins aplinka
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jog ji statanti jusminės 
aplinkos pavyzdį.

759 kv. pėdų vietą ji 
paversianti į septynias į- 
tempto nylono erdvines 
pašiūres, tarsi kamba
rius. Tai bus, kaip sako 
Kašubienė, privatumas be 
alienacijos — susvetinė- 
jimo. Esant vienoje šių 
pašiūrių, žmonių būvimas 
kitose būsiąs jaučiamas, 
komunikacija galima, ta
čiau, užimdamas aiškiai 
apribotą vietą, individas 
jausis nematomas kitų. Iš 
tikrųjų tai ir yra pagrin
dinė šių laikų žmonių ap
linkos problema — kaip 
išspręsti asmenišką pri
vatumą ir tuo pačių žmo
nių neatskirti.

Septynios pašiūrės tu
rėsiančios skirtingas ap
švietimo, spalvos, garso , 
ir kvapo patirtis. Žemės, 
ugnies, vandens ir oro 
kvapai kuriami Danutės 
Anonis, garsai kompo
nuojami kito bendradar
bio.

Kašubienė (ji vadinama 
miss Kasuba) sukviesian- 
ti įvairių amžių ir profe
sijų žmones pabuvoti jos 
sukurtoje aplinkoįnoje ir 
jų įspūdžius paskelbsian
ti. A. Bs.



J.Lindė Dobilas
JUOZAS MASILIONIS

SUSITIKIMAI SU J. LINDE DOBILU

„Susitikimai? O kas tu toks būši buvęs, jei, iš antraštės sprendžiant, 
daug kartų buvai susitikęs su tokiu žymiu žmogum ir rašytoju?“ — pa
klaus ne vienas. Atsakymas trumpas: kai aš 1925-1933 m. mokiaus Pane
vėžio gimnazijoje, jis ten buvo mokytojas, vicedirektorius ir direktorius. 
Taigi — susitikti progų buvo labai daug.

PIRMASIS SUSITIKIMAS
1925 m. pavasarį, birželio pradžioje, laikiau stojamuosius egzaminus 

į Panevėžio gimnaziją. Iš mūsų pradžios mokyklos tais metais stojome tik 
du. Egzaminų laiku apsigyvenau pas to antrojo pažįstamus ar gimines ne
toli Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Kad nepaklystume. kažkoks berniukas, 
gal šeimininkų sūnus, vedė mus į gimnaziją. Eidami per lieptą, ties ligo
nine, sutikome tris aukštus ir stambius ponus. Mūsų vadovas jau iš anksto 
perspėjo, kad tie ponai yra gimnazijos mokytojai, o vidurinysis — kunigas. 
Žinoma, iš prigimties būdami mandagūs, o gal kad išlaikytume egzami
nus, praeidami kilstelėjome savo kepurikes, o jie, mums atsakydami, kils
telėjo savo skrybėles.

Kad tie sutiktieji ponai yra gimnazijos mokytojai, neabejojau, bet kad 
vienas iš jų yra kunigas, nepatikėjau. Kaip atrodo gimnazijos mokytojai, 
ligi šiol nebuvau matęs, bet kunigų — daugybę mačiau ir iš tolo galėdavau 
pasakyti, kuris yra kunigas, kuris ne. Koks jis kunigas, jei apsirengęs ne 
kunigiškai, o kaip ir visi kiti... Tada dar nežinojau senos tiesos: „In ves- 
timentis non ėst sapientia mentis“ (ne drabužiuose išmintis).
GIMNAZIJOJE

Rudenį pradėjau lankyti gimnaziją ir pradėjau pažinti mokytojus. 
Pirmiausia ir arčiausia teko susipažinti su tais, kurie man dėstė. Kitus 
susitikdavome koridoriuose, gatvėje, bet jų nebijojome. Nebijojome nei 
direktoriaus, nei vicedirektoriaus, o labiausiai bijojome auklėtojo. Net ir 
nelabai domėjomės, ar yra kas aukštesnis už auklėtoją.

Apatiniame koridoriuje buvo skelbimų lenta su pamokų‘tvarkaraš
čiu. kurioje kartais pasirodydavo prisegtas koks nors pranešimas, pasira
šytas vicedirektoriaus J. Lindės arba direktoriaus K. Šakenio. Atsimenu, 
kartą su draugais aiškinomės, kuris yra didesnis (suprask — viršininkas): 
vicedirektorius ar direktorius. Išsprendėm, kad vicedirektorius, nes tame 
žodyje daugiau raidžių. Taigi, nors nesąmoningai, didesnę valdžią atida
vėme vicedirektoriui J. Lindei.

Charakterizuoti J. Lindę kaip inspektorių negalėčiau, nes juo tebuvo 
porą metų — 1925-26 ir 1926-27 m. m., o per tą laiką niekas pas jį, deja ar 
laimei, nenusiuntė arčiau susipažinti. Užteko susitikimų iš tolo.

Tuo laiku teko įsitikinti, kad anąkart mūsų vadovo berniuko neme
luota: tas pats aukštas ponas, kurį sutikome ant liepto ir kurį beveik kas
dien matau gimnazijoje, yra kunigas. Beveik kiekvieną sekmadienį moki
nių pamaldų metu jis laikydavo mišias prie kairinio šoninio altoriaus, o 
patarnaudavo, atrodo, vyresnių klasių gimnazistas.

1927 m. pavasarį direktoriui K. Šakeniui išėjus į Švietimo ministerius 
skelbimai lentoje beliko tik su J. Lindės parašu, o po juo nežinoma mįslė: 
Direktorius 1. e. p. Kas tie 1. e. p. (laikinai einąs pareigas), taip ir negalėjo
me išsiaiškinti. Rudenį tos trys raidės atkrito, ir J. Lindė liko Panevėžio 
gimnazijos direktorium.

Su direktorium J. Linde jau teko susidurti būnant, berods penktoje 
klasėje. Buvo, tur būt, laisva pamoka (o jų būdavo labai retai), kad aš 
slampinėjau pamokos metu po apatinį koridorių ir pro durų stiklus žiū
rėjau, kas kurioje klasėje vyksta. Ne ką pagaliau įžiūrėsi pro matinį stik
lą. Taip bežiūrėdamas į klasę ties direktoriaus kabinetu, juntu, kad kažkas 
man ausį suka. Ogi žiūriu — direktorius. Jis mane tėviškai pabarė ir sugė
dino, kad žiūrėjau, kur nereikia. Aš paraudau kaip putinas ir sprukau, 
kiek kojos neša, į savo klasę. Tai buvo pirmas ir paskutinis tokios rūšies 
susitikimas su J. Linde. Niekas apie tai ir nežinojo: aš pats niekam nesi- 
sakiau, o direktorius mano pavardės neklausė.
SUSIPAŽINIMAS SU J. DOBILO STRAIPSNIAIS

Kad mūsų direktorius J. Lindė yra dar ir Dobilas rašytojas, žinojome, 
atrodo, visi mokiniai, bet ką parašė, — ne visi. Pirmiausia teko susipažinti 
su jo įvairaus pobūdžio straipsniais vietinėje spaudoje — „Panevėžio Bal
se“. Per šį savaitraštį apie 1925 metus buvo atkarpoje perspausdinti J. 
Lindės-Dobilo pamokų užrašai. Ar tuos užrašus spaudai parengė pats mo
kytojas, ar jo mokiniai su jo priežiūra ar be priežiūros, nežinau. Betgi 
mes, pradėję mokytis literatūros ir teturėdami siaurutį Zajančkausko lie
tuvių literatūros vadovėlį, pasiimdavom^ knygyne „Panevėžio Balso“ 
komplektus ir arba ištisai nusirašydavome, arba pasidarydavome ištrau
kas. Atsakinėdami pamokas arba rašydami rašinius, mėgdavome pacituoti 
ką nors iš tų J. Dobilo užrašų. Už tos citatos, kaip už kokios pilies sienos, 
jausdavomės drąsūs ir prieš J. Vitkauską, ir prieš L. Kuodį.

LIAUDIES UNIVERSITETE
Valstybinio centralinio knygyno patalpose, „Aido“ salėje, veikė Liau

dies universitetas, kuriame du vakarus būdavo skaitomos paskaitos. Skai-
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tė pažįstami veidai—gimnazijos ar mokytojų seminarijos mokytojai, vienas 
kitas ir ne mokytojas. Paskaitos buvo populiarios, liaudžiai suprantamos, 
bet kad, kaip dabar prisimenu, tos tikrosios „liaudies“, tikriau sakant, pu
siau apsitrynusios miesčionijos, skystokai ateidavo. Būdavo paskaitų, ku
rių klausydavosi vos keli klausytojai. Keli klausytojai būtų teklausę ir 
J. Lindės Dobilo, jei ne gimnazijos mokiniai. Per jo paskaitas mokinių 
prieidavo beveik pilna salė. Ir visi gaudė kiekvieną jo žodį, vedė užrašus. 
Vedžiau tokius užrašus ir aš. Iš J. Dobilo paskaitų susipažinau su visa eile 
lietuvių rašytojų daug pirmiau, negu iš mokytojo klasėje, ir daug giliau.

MENO KUOPOJE
Kita vieta susitikti su J. Linde Dobilu buvo Meno kuopa. Meno kuo

pos susirinkimai būdavo sekmadieniais, tuoj po mokinių pamaldų. Susi
rinkimus lankė tie, kurie norėjo, kurie domėjosi literatūros, meno, filo
sofijos ir kitais kultūros klausimais. Paprastai kartą kitą užeina jau 
penktosios klasės mokiniai, daug dažniau šeštosios, o septintosios ir aš
tuntosios klasės mokiniams kažkaip būdavo „nepatogu“ nelankyti susi
rinkimų.

Susirinkimui visuomet būdavo garantuota J. Lindės Dobilo paskaita. 
Jis kalbėdavo arba dažniausiai iš rašto skaitydavo apie pusvalandį arba 
net valandą. Visų metų jo paskaitos paprastai sudarydavo vieną ciklą. 
Pvz., 1926-27 m. m. skaitė apie J. Teną, 1927-28 m. m. apie ekspresionizmą, 
1928-29 m. m. apie koncepciją ir motyvus, 1929-30 m. m. apie meniškąją 
ir praktiškąją pasaulėžiūras, 1930-31 m. m. apie Benedėtto Crocės estetikos ? 
pagrindus, 1931-32 apie Dantę ir jo „Dieviškąją komediją, 1932-33 apie 
Goethę.

Kai dabar žiūriu į šį sąrašą, prisimenu, kad mano jau klausyta apie 
koncepcijas ir motyvus, vadinas, bebūnant ketvirtoje klasėje. Ir visos ki
tos girdėtos. Išeitų, kad Meno kuopos susirinkimus pradėjau lankyti nuo 
ketvirtos klasės.

Jei būdavo pačių mokinių referatas, J. Lindė Dobilas paskaitos ne
skaitydavo.

Antrojoje susirinkimo dalyje būdavo laisvosios kūrybos skaitymas ir 
nagrinėjimas. Laisvąja kūryba vadindavom pačių mokinių sukurtus eilė
raščius, apysakaites ir kitokio pobūdžio dalykėlius. Laisvosios kūrybos au
toriai tebūdavo žinomi tik pirmininkui ir vienam kitam valdybos nariui. 
Gauti kūrinėliai būdavo savaitės metu duodami susipažinti keliems kriti
kams, kad susirinkime galėtų pareikšti savo nuomonę. Būdamas septinto
je klasėje, ir aš pradėjau gauti iš anksto kūrinėlių susipažinti ir susirinki
me pareikšti savo nuomonę.

Mūsų, iš anksto su kūriniu susipažinusių, kritika nors ir nebuvo gili, 
bet vistiek iškeldavome kūrinėlių pagrindinę idėją, kompoziciją, formą, 
įpindami dar ką nors iš E. Radzikausko ar Jakšto kritikos raštų. Kurie
nežinojo, kad mes pasiruošę kritikuojam. stebėdavosi mūsų „greita orien
tacija“, nes tik susirinkime- išgirdus, sunku visa tai sugauti. Iš anksto kū
rinėlio neskaitę retai kas drįsdavo kritikuoti.

Kritikams išsikalbėjus, žodį tardavo J. Lindė Dobilas. Jis iš anksto 
tų kūrinėlių tikrai nebūdavo skaitęs (bent mano laikais), bet mokėdavo 
labai taikliai pagauti ir pagrindinę mintį, ir formos gerąsias ir silpnąsias 
puses. Labiausiai kreipdavo dėmesį į tai. ar kūrinėlyje jaučiamas nuo
širdumas ir pergyvenimas.

Kartą kitą J. Lindei Dobilui palankiau atsiliepus, nežinomieji auto
riai drįsdavo jau patys paskaityti ar savo pavardės nebeslėpti.

Aš J. Lindę Dobilą pažinau nuo pat susitikimo ant liepto, bet jis ma
ne pažino tik Meno kuopoje, man būnant septintoje klasėje, kada aš pra
dėjau reikštis kaip kritikas. 1932 m. minint Meno kuopos dešimtmetį, jau 
mums abiems teko atlikti žodinę minėjimo dalį: J. Lindė Dobilas skaitė
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abstraktoką paskaitą „Apie tikrojo meno-grožio ieškojimą“, o aš papasa
kojau Meno kuopos istoriją.
MENO KUOPAI PIRMINKAUJANT

1932 m. pavasarį, mokslo metams besibaigiant, buvau išrinktas „Me
no kuopos“ pirmininku. Rudenį teko turėti tikrą susitikimą su J. Linde 
Dobilu jo kabinete. Tarėmės dėl Meno kuopos veikimo. Kadangi tais me
tais buvo suėję 100 metų nuo Goethės mirties, tai jis pažadėjo per visus 
metus paskaityti apie tą didįjį poetą. Kiekvienam susirinkimui jis turės 
po paskaitą ir atskirai jo paskaitos nebereikės kiekvieną kartą prašyti. 
Jei kuriam susirinkimui bus pačių mokinių referatas, jis paskaitos neskai
tys. Dėl susirinkimų irgi nereikės kiekvieną kartą tartis. Jei kurį sekma
dienį jis negalėtų susirinkime dalyvauti, jis iš anksto praneštų, jei mes 
negalėtume susirinkimo daryti, jam turime pranešti. Tai toks buvo mūsų 
susitarimas.

Susirinkiman suplaukdavom tuoj po pamaldų. Mums beeinant į gim
nazijos vidų, kiemu atlinguodavo ir J. Lindė Dobilas, pro viduriniąsias du
ris įeidavo vidun ir įeidavo į direktoriaus kabinetą. Kai susirinkusieji 
susitvarkydavo, man tekdavo kiekvieną kartą nueiti į jo kabinetą ir pra
nešti, kad susirinkimas jau pradedamas. Jis tuoj pat pakildavo ir ateidavo 
į susirinkimą.

Protokolo skaitymas būdavo vienas iš sunkiausių punktų, nes J. Lin
dė Dobilas atidžiai klausydavo, sustabdydavo ir kibdavo, sakydamas: „Ar
gi aš taip sakiau?“ Sunku būdavo atpasakoti jo paskaitą, sunku būdavo ką 
priprašyti būti susirinkimo sekretorium. Tiesą sakant, protokolą rašyda
vome trys: susirinkimo sekretorius, valdybos sekretorius ir aš. Paskui vi
sus tris palygindavom ir suliedavom į vieną. Tokį protokolą parašyti — 
kaip gerą referatą, bet užtat mažai kur mūsų globėjui betekdavo užsika
binti.

J. Lindė Dobilas, paskaitęs paskaitą, išklausęs laisvosios kūrybos skai
tymo ir dalyvavęs kritikoje, pakildavo išeiti. Su jo išėjimu paprastai baig
davosi ir susirinkimas.

1932 m. lapkričio mėn. visa gimnazija suruošė iškilmingą J. Lindės 
Dobilo 60 metų sukakties minėjimą. Man, kaip Meno kuopos pirmininkui, 
teko visų mokytojų ir visų mokinių akivaizdoje sveikinti Meno kuopos 
vardu. Atsimenu, kad gimnaziją pavadinau didžiule šeima, o sukaktuvi
ninką direktorių — mūsų tėvu. Mano kalbą klasėje išgyrė matematikas J. 
Kalkis, o vienas klasės draugas pasakė, kad jeigu jam būtų reikėję visų 
akivaizdoje tokią kalbą sakyti, būtų sutirpęs iš baimės.

• Baigdami savo kadenciją ir gimnaziją, Meno kuopos pirmininkai pa
prastai pasakydavo gražias kalbas, įvertindami savo globėjo darbą ir nuo
pelnus. Tą malonią pareigą atlikau ir aš. Iš- susirinkimo J. Lindė Dobilas 
išėjo šluostydamasis ašaras.

KLASĖJE
Būdamas direktorium. J. Lindė Dobilas nedaug teturėjo pamokų, pa

prastai tik 8 klasėje. Pažinę jį Liaudies universitete. Meno kuopoje, pa
galiau paskutiniais metais pažinome ir klasėje. Turėjo 5 savaitines pa
mokas ir visas skvrė visuotinei ir lietuviu literatūrai. Reikalavo, kad ei
namuosius kūrinius būtume perskaitę — vertimuose ar originale. \ isi skai-. 
tėme vokiškai „Faustą“.

Kaip ir Liaudies universitete, kaip ir Meno kuopoje, taip ir klasėje 
kalbėjo iš lėto, tylokai, retkarčiais pakeldamas galvą arba pažiūrėdamas 
pro akinių viršų. Tokie kitų žvilgsniai mane gąsdindavo, bet jo žvilgsniai 
buvo ramūs ir malonūs. Jautėsi dėstomo dalyko meilė ir žinojimo gilumas.

Gaudėme kiekvieną žodį ir užsirašydavom. Spėdavau. Tik nuo to laika 
mano rašysena pagedo: ne kiekvienas beišskaito. Atsakinėti nebuvo leng
va. Mane šaukdamas, sakydavo: „Eikš, pafilosofuosime“. Na ir filosofuoda
vome. Bet vienam mano klasės draugui baisiai nesisekdavo su direkto
rium filosofuoti: nepataiko ir nepataiko. Net gaila būdavo abiejų: ir klau
sinėtojo. ir klausinėjančio. Naudojo visą pažymių skalę, bet dvejetukais 
nesigardžiavo.
PRIEŠPASKUTINIS PASIMATYMAS IR ATSISVEIKINIMAS

Baigiasi ir gražiausia pasaka, baigėsi ir gimnazijos dienos. Atestatus

Ponavlž/o lau/ly skyrius. Antras i/ kairds — Lindi Dobilas

Dobilas pirmininkauja PanevUio valstybinis gimnazijos pedagogu posidliui

gavome iš dir. J. Lindės Dobilo rankų. I trumpą jo sveikinimą teko atsa
kyti trumpu padėkos žodžiu.

Išleistuvių pobūvyje dalyvavo Švietimo min. K. Šakenis, atvykęs į 
Mergaičių gimn. šventinimo iškilmes. Čia vėl kalbos, pradedant ministe- 
riu. direktorium ir baigiant mano atsisveikinamuoju žodžiu. Nenujaučiau, 
kad čia priešpaskutinis atsisveikinimas.
STUDENTAI MENO KUOPOJE

1933 m. pavasarį baigėme, rodos, 25. Rudenį Kaune pradėjome stu
dijuoti ar ne 17. Palaikėme glaudžius ryšius. Dar gaudėme žinias ir iš 
savosios gimnazijos. Artinantis Kalėdų atostogoms, sutarėme visas būrys 
sustoti Panevėžyje ir užeiti į Meno kuopos susirinkimą. Kaip sutarėme, 
taip ir padarėme. Į Panevėžį pataikėm šeštadienį.* po gruodžio 15 d., o ry
tojaus dieną su įprastine srove nuėjome į gimnaziją. Susirinkimui bai
giantis, gavau žodį ir pasveikinau Meno kuopą buvusių narių, dabartinių 
studentų vardu. Į žodį žodžiu atsakė ir J. Lindė Dobilas, o išeidamas pri
ėjo prie mūsų* ir paspaudė mums rankas. Tai ir buvo paskutinis sū juo 
gyvu susitikimas.
LAIDOTUVĖS IR MINĖJIMAI

Kitais metais, besiartinant Kalėdoms, vėl tarėmės užsukti į Panevėžį. 
Bet vieną gruodžio pradžios pavakarį, eidamas iš universiteto, žiūriu. ' 
kad prie Švietimo ministerijos iškelta gedulu perrišta vėliava. „Viena lais
va vieta yra Švietimo ministerijoje“,, pasakiau savo draugui. Netrukus 
užeina pas mane vienas bendraklasis studentas kviesti į panevėžiečių stu
dentų susirinkimą, kur bus tariamasi, kaip pagerbti mirusį J. Lindę Dobilą. 
Išgirdęs šią žinią, supratau, kodėl Švietimo ministerijos vėliava buvo ge
dulu perrišta, ir paraudau dėl savo pasakytų žodžių labiau, negu tada, kai 
a. a. J. Lindė Dobilas man ausį nusuko.

Draugai nutarė mane deleguoti į laidotuves, čia pat sumetė pinigų 
kelionei. Nuvažiavome iš mūsų būrio du: kitas savo pinigais ir dar mane 
globojo, nes mieste tėvai gyveno.

Dalyvavau J. Lindės Dobilo šermenyse gimnazijos salėje, laidotuvių 
procesijoje į katedrą ir į katedros kapines. Mes, daugumas jo mokinių, 
visą laiką ėjome be kepurių, nors pūtė šaltas gruodžio vėjas. Jautėme, kad 
ne tik mes, jo mokiniai, nustojome savo tėvo, bet ir visa Lietuva — didelio 
rašytojo ir žmogaus.

Meno kuopos pirm, užprašė su paskaita rengiamam kovo mėn. minė
jimui— vėl nuvažiavau į Panevėžį. Surengė universitete skautai vyčiai 
minėjimą — ir čia skaičiau paskaitą. Rašiau apie J. Lin^ę Dobilą „Ateityje“, 
„Vaire“, „Naujojoj Romuvoj“, „Mūšos Dobile“.
DIPLOMINIS DARBAS

Ryšiai su J. Linde Dobilu nenutrūko ir po jo mirties, o padidėjo. Nors 
buvau didelis jo gerbėjas gimnazijoje, bet tada „Blūdo“ viso nepajėgiau 
perskaityti. Perskaičiau studentu būdamas. Pasiryžau parašyti diplominį 
darbą apie jo kritiką ir kūrybą. Vėl darbo darbelio, nes teko rankioti vi
sokiuose laikraščiuose spausdintus jo raštus, daryti ištraukas ir t. t. Vėl 
atgydavo ne tik raštų, bet ir gyvas J. Lindė Dobilas. Jis gyvas atgyja ir 
šiandien, po 35 metu, berašant šiuos atsiminimus.

(MUSU VYTIS)
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KETVIRTOJI DAINŲ ŠVENTĖ
JAV ir Kanados IV Dai

nų šventė įvyks Chicagoje 
liepos 4 d. Rodos dar taip 
toli, kuomet jau bus karš
toji vasara, o tos šventės 
vykdomasis komitetas ir 
sudėtingos komisijos sku
ba ir rūpinasi, kad kur nors 
nepavėluotų, kad skirta jom 
darbą tinkamai ir laiku pa
darytų.

Šiuo laiku dažnai vyksta, 
komiteto ir komisijų pla
navimo posėdžiai. Stebint 
tuos posėdžius, džiugu yra 
pastebėti, kad jie vyksta 
nuoširdžiame ir darniame 
sutarime, kas duoda geros 
vilties, kad dainų šventė 
praeis su geru pasiseki
mu, ir, pranašautina, su 
triumfu. Žinia, Chicagoje 
ruošiamas tautinių šokių ir 
dainų šventes aplanko per 
10 tūkst. žmonių.

Dar aną šaltos žiemos 
vakarą vykd. komiteto 
pirm. dr. G. Baluko vai
šlngon pastogėn buvo susi
rinkę per 30 šios šventės 
organizatorių: komiteto ir 
komisijų narių bei laikraš
čiu atstovų. Šiame posė
dyje buvo suplanuota ir ap
tarta visi pagrindiniai 
šventės reikalai ir infor
muota laikraščių atstovai.

Posėdyje komiteto vice- 
plrm. ir muzikinės dalies 
vadovas muz. P. Armonas 
pranešė, kad iš JAV ir Ka
nados yra užsiregistravę 
29 suaugusių chorai ir 16 
mokyklinio amžiaus cho

Kovo 14 d. Chicagoj posėdžiavo dainų šventės komitetas. Centre sėdi JAV LB c.v. pir
mininkas Vytautas Volertas ir vykd. kom. pirm. dr. C. Balukas.

rų. Šių metų dainų šven
tėje esą užsiregistravę 
daugiau, nei praėjusioje 
šventėje. Pagal išsiunti
nėtą dainų repertuarą, 
choruose mokosi apie 
tūkstantis suaugusių cho
ristų ir apie tūkstantis 11- 
tuan. mokyklų mokinių • 
Spėjama, kad šventėje gali 
dalyvauti apie 1. 500 cho
ristų. .

Komiteto iždininkas 
Kostas Dočkus yra patei
kęs dainų šventės sąmatą. 
Numatoma 49.500 dol. pa
jamų. Apmokėjus pusę ke
lionės išlaidų choristams 
ir apmokėjus įvairias ki
tas išlaidas, pagal suda
rytą sąmatą, turėtų lik
ti apie 10.000 dol. atsargi
nio kapitalo.

Kovo 24 d, vėl buvo In
formacinis posėdis su 
laikraščių atstovais. Šiam 
posėdžiui vadovavo lietu
viškosios Informacijos va- 
dovas Stasys Džiugas. In
formacijas dar teikė komi
teto pirm. dr. G. Balukas, perijodinį
vicepirm. muz. P. Armo
nas ir vykd. vicepirm. A. 
Rėklaitis.

Iš pateiktų informacijų 
patirta gera žinia visiems 
šventės dalyviams, kad 
šioje šventėje nebus ilgų 
kalbų. Tai labai girtinas 
komiteto užmojis. Bus, tik 
dainų šventės komiteto 
pirmininko trumpa atida
rymo kalba ir JAV LB 
centro valdybos pirminin

Pirmasis Lietuvos valstybinės operos pastatymas Kaune prieš 50 metų. Traviatą dirigavo 
Tallat-Kelpša, Alfreda, dainavo Kipras Petrauskas.

ko uždarymo žodis.
Vykd. komitetas leidžia 

informacijos 
biuletenį, kuriame skel
biami komiteto nutarimai, 
nuostatai bei atliekamieji 
šventės pasirengimai, pri
valomi žinoti visiem šven
tės organizatoriam. Biu
letenį redaguoja vykd. ko
miteto vicepirm. A. Rė
klaitis. Būstinės adresas: 
6643 S. Maplewood Ave. , 
Chicago, Ill. 60629.

Dainų šventės repertua
rą sudarė muzikų komisi

ja:pirm. P. Armonas, A, 
Aleksis, V. Mamaitis, Br. 
Jurkšas, M. Cibas ir V 
Gutauskas. Jų darbas bai
gėsi, parinkus IV dainų 
šventei 10 dainų.

Šiai dainų šventei muzi
kinę komisiją sudaro pirm. 
P. Armonas, A. Skrldulls 
ir V. Gutauskas. Komisi
ja rūpinasi suaugusių ir 
jaunųjų choristų registra
vimu, atspausdino ir iš
siuntinėjo chorams reper
tuarą, parinko dirigentus 
bei akompanatorius ir pan.

Šventėje vaikų chorus 
diriguos muz. Faustas 
Strollairmuz. St. Šllžys. 
Muz. V. Mamaitis diriguos 
abu himnus, o muz. Br. 
Budriūnas - savo kantatą. 
Viso bus 7 dirigentai. Trys 
chorvedžiai suaugusių cho
rų dainoms kol kas laiko
mi paslapty.

Paskutiniame spaudos 
informacijos posėdyj laik
raščių atstovai VI.*Butė
nas, kun. J. Prunskis, J. 
Janušaitis, A. Pužauskas 
ir kiti, diskusijų formoje 
Iškėlė reikšmingų klausi
mų apie šventės reikšmę 
lietuvybę ugdyti ir stiprin
ti.

IV dainų šventei ruoš
ti vykd. komiteto sudėtis: 
pirm. dr. G. Balukas, vi
cepirmininkai: A. Rėklai
tis, P. Armonas, St. Bal- 
zekas, jr. ir J. Paštukas . 
Ižd. K. Dočkus, sekret. 
V. Grėbliūnas, nariai - 

J. Jurkūnas, J. Vaičiūnas 
ir kun. dr. J. Kubilius, 
S J (Kanados atstovas).

Komisijų pirmininkai: 
dail. A, Valeška (salės 
dekorav.), J. Paštukas 
(registracija), A. Vengris 
(lėšųtelk.), V. Šilas(vld. 
tvarka), A. Kerelis (bilie
tai), St. Daunys (leidinio 
red.), A. Juškevičlus(lei- 
dinlo adm.), S. Ihgaunis 
(nakvynės choristams), S. 
Endrijonienė(chorlstų glo
ba), dr. V. Tauras (pir
moji pagalba) ir St. Džiu
gas (informacijos vadovas 
lietuvių kalba).

Juozas Šlajus

NORVAIŠOS 
VOKIETIJOJ

Lietuvos šokėjų pora 
Jūratė ir Česlovas Nor- < 
vaišos, dalyvavę daugely 
tarptautinių pramoginių 
šokių varžybų, vasario 
mėn. dalyvavo MUnchene, 
Vak. Vokietijoje, įvyku
siose Europos taurės 
pramoginių šokių varžy- , 
bose.

Čia lietuviai, atstovavę 
Sovietų Sąjungą, užėmė 
šeštą-septintas vietas, o 
Garmisch - Partenkirchę- 
ne, Alpių taurės varžy
bose buvo šešti.

Norvaišos Europos 
varžybose dalyvavo ket
virtą kartą, pradžioje 
buvo laimėję dvyliktą 
vietą.
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toronto
ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Toronto VI. Pūtvio šau
lių kuopos kovo 7 d. įvy
kusiame susirinkime kuo
pos pirmininku perrinktas 
St. Jokūbaitis. Išrinktoji 
valdyba pasiskirstė parei
gomis: vicepirm. p. Joni
kas, sekr. ir moterų va
dovė R. Daugėlienė, kasi
ninkas J. Mockus, paren
gimų vadovas J. Astraus
kas, jaunimo sekcijos vad. 
J. Baranauskaitė ir A. 
Girdvainis.

Revizijos komisiją suda
ro: J. Česėkas, J. Jan
kaitis, dr. K. Liutkus. 
Kuopos garbės teisman iš
rinkti: V. Badenas, sav. 
kūrėjas Kazlauskas ir J. 
Jankaitis.

Sėkmės šauliškame dar- K
be valdybai ir kitiems pa
reigūnams. pg

PENKMETIS 
VETERANAMS

Kovo 20 d. Šv. Jono Kr . 
parapijos salėj įvyko Bal
tic Veterans Corps penk
mečio paminėjimas. Savo 
atsilankymu veteranus pa
gerbė Kanados baltiečiųj 
bendruomenių pirminin
kai. Pagrindiniu kalbėto
ju buvo Baltų federacijos 
pirminin. R. J. Simana
vičius. Invokaclją skaitė 
estų kun. A. Raidur. Žo
džiu, sveikino estų, latvių 
ir lietuvių Kanados pirmi
ninkai. Kiti sveikinimai 
buvo raštu.

KLB pirm. dr. S, Čepas 
prisegė Šaulių Žvaigždės 

Toronto Balfiečių veteranu korpuso vadovybė su svečiais penkmečio minėjimo metu, S. Dab- 
kaus nuotraukoje sėdi viduryje Šauliu, zvaiglde apdovanotasis majoras B. Reeman, Baltų 
federacijos pirm. R. J- Simanavičius ir kt.

ordiną lietuvių draugui, 
estų laisvės kovų dalyviui 
ir Toronto veteranų korpo 
iniciatoriui estų maj. B . 
Reeman.

Meninėje dalyje estų ve
teranai padainavo kariškų 
dainų, palydint akordionu 
ir pianinu. Programos iš- 
pildytojams, klausytojai 
nepagailėjo aplodismentų • 

Po to sekė vakarienė ir 
pasilinksminimas. Trijų 
tautybių veteranai su šei
momis praleido draugiš
koje nuotaikoje laiką, gro
jant linksmai estų kapelos 
muzikai. Minėjimo pro
gramai vadovavo estas J • 
Kahar.

Baltlečių korpe lietuvius 
atstovauja Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa, pg

bndon,ont.
RINKIMINE 
PRANEŠIMAS

Rinkimų į Krašto tary
bą balsavimas Londone 
vyks Šiluvos Marijos lie
tuvių parapijos salėje, 
1414 Dundas St. E., Lon
don, Ont., sekmadienį, 
1971 balandžio 25 d., nuo 
9.30 vai. ryto ligi 6 vai. 
vak.

Londonas turi teisę iš
rinkti du atstovu ir todėl 
galima balsuoti tik už du 
pasirinktus iš keturių 
kandidatų. Balsuoti gali 
kiekvienas Kanados lietu
vis, nejaunesnis 18 metų 
amžiaus, jei jam ta teisė 
nėra atimta KLB garbės 
teismo sprendimu ir jei 
jis šiuose rinkimuose nė
ra balsavęs kitoje vieto

KLB pirm. dr. S. Čepas sega Sau/.ų iueigtdg estui m of. B. Reeman. Asistuoja St. Jaku 
bait i s. S. Dabkaus nuotr.

vėje — galima balsuoti 
tik vienoje apylinkėje. 
Balsavimo lapeliai bus 
išduoti balsavimo būsti- 
je, atvykus balsuoti. Tu
rintieji kokių neaiškumų 
gali kreiptis telefonu į 
Br. Mišių, 438-5744.

Londono rinkimų komi
sijai pasiūlyti ir vyr. 
rinkimų komisijos pa
tvirtinti keturi kandidatai 
į Kr. tarybą, būtent: M. 
Chainauskas, E. Daniliū- 
nas, A. Eimantas ir J. 
Paulionytė.

Kviečiu visus Londono 
ir apylinkių lietuvius 
gausiai šiame svarbiame 
.balsavime dalyvauti, nes 
nuo to ateityje priklausys 
mūsų teisė rinkti savo 
atstovus ir tų atstovų 
skaičius. Br. Misius, 

rink. kom. pirm.

hamilton
MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vienoje pusėje, sieno
je, kabojo Rimšos ’’Var
go mokykla”. Šalia jos 
stovėjo liet, trispalvė ir 
Kanados vėliava. Kitoje 
gi pusėje — išrikiuotų 
stalų eilė, laukiančių at
vykstant svečių. Tai buvo 
Hamiltono J. Centro sa
lėje, kurioje kovo 27 die
ną suvažiavę Kanados li
tuanistinių mokyklų mo
kytojai narpliojo lietuviu
kų mokymo problemas.

Suvažiavime dalyvavo 
kons. dr. Žmuidžinas, 
prel. dr. J. Tadaraus- 
kas, LB pirm. K. Mile
ris, PLB švietimo tary
bos pirm. A. Rinkūnas, 
KLB švietimo pirm. L. 
Tamošauskas. 45 abiejų 
lyčių mokytojų ir eilė ki
tų svečių bei dalyvių. Su
važiavimui pirmininkavo 
J. Mikšys ir J. Statkevi- 
čius. Sekretoriavo B. 
Juozapavičienė ir . G.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

21 Mtfin St. East, kamb. 203, tel. 52^-0511

9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.

Darbo^fralandos: 
nirmėdieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak. 
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 
Liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

Repčienė.
Darbo diena pradėta A. 

Šukio pranešimu apie 
svetimų kalbų dėstymą 
vietinėje gimnazijoje. 
Simpoziumui vadovavo A. 
Rinkūnas. Jame dalyvavo 
Pareštytė, K. Šeštokas, 
R. Birgelytė, G. Kali
nauskas, R. Staskevičiū
tė ir S. Dragūnevičius. 
Prof. J. Pikūnas skaitė 
paskaitą. Po to visi rin
kosi prie stalų bendrai 
vakarienei.

Suvažiavimą organiza
vo KLB švietimo komisi
ja, o globojo KLB Hamil
tono apyl. valdyba. Zp.

LIETUVIAI : 9, 
LATVIAI : O

Kovo 21 d. latvių para
pijos salėje, lietuvių 
šachmatų klubo žaidėjai 
varžėsi su latvių vietos 
klubo nariais. Žaidynės 
baigėsi lietuvių naudai 
9:0 santykiu.

Buvo numatyta žaisti 
prie 10 lentų, bet, susir
gus liet, klubo pirm. P. 
Savickui, liko tik 9 šach-

(keliama j 12 psl.)

Mokame už:
depozitus ----------- 5%
šėrus ir sutaupąs ....... —G%%
už vienų metų terminuotus 
indėlius .......................... ..... 7%
ir virš $10.000 ■ 3 metams 7 Ms %
Duodame:
asmenines paskolas iš .. . 10% 
nekiln. turto paskolas iš

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* čekius. Užtilę 
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

T
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Hamilton
(atkelta is 1 1 psi.)

matininkai. Klubo sekr. 
Subątninkaitė parūpino 
kavutę ir sumuštinius ir 
dalyvius pavaišino.

Šachmatininkams linki
me tolimesnės sėkmės, o 
ligoniui P. Savickui pa
sveikti. , Zp.

KR. TARYBOS 
RINKIMAI

KLB Krašto tarybon 
Hamiltono apylinkėje 
kandidatuoja šie asmenys:

l. Kazys Baronas, 2. 
Gediminas Breichma- 
nas, 3. Andrius Gutaus
kas, 4. Margarita Kle- 
vaitė, 5, Juozas Krišto
laitis, 6. Elena Kuda
bienė, 7. Jonas Mikšys, 
8. Kazys Mileris, 9. 
Kęstutis Norkus, 1O. 
Jeronimas Pleinys, 11. 
Lucija Skripkutė, 12.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 V. vakaro.

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Henrikas Švažas, 13. 
A Idona Volungytė.

Hamiltono apylinkėje 
turi būti išrinkti aštuoni 
tarybos nariai. Rinkimai 
įvyks balandžio 25 d., 
sekmadienį, A. Vartų 
parapijos salėje (po baž- I
nyčia), 58 Dundurn Str., 
North, Hamilton, nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. po 
pietų.

Pagal naujas taisykles, 
už Hamiltono kandidatus, 
kitose apylinkėse nebus 
balsuojama. Balsuoti turi 
teisę visi Bendruomenės 
nariai, ne jaunesni 18 m. 
amž. Balsavimo lapelyje, 
pasirinktas kandidatas, 
prie jo pavardės, atžy
mimas kryželiu. Balsuoti 
galima už nedaugiau kaip 
aštuonis asmenis. Mums 
reikia kiek patyrusių 
žmonių, mums reikia ir 
jaunimo. Todėl balsuoto
jai kviečiami padaryti 
rimtą apsisprendimą.

Balsavimo dieną kvie-

480 RONCESVALLES AVE,, 
TORONTO 3, ONTARIO 

čiame ir laukiame gau
saus balsuotojų skai
čiaus. Atlikime lietuviš
ką pareigą visi.

Rink, komisija

sudbury
MEŠKERIOTOJAI

Meškeriojimas po ledu 
šią žiemą nebuvo sėkmin
gas, išskyrus kai'kuriuos 
asmenis, k. a. Petrą Ju- 
telį, kurį ypatinga žvejy
bos laimė lydėjo visą se
zoną - sugavo daugiausiai 
žuvies. Žvejyboj daugiau
sia reiškiasi Geležinio vil
ko meškeriotojų ir me
džiotojų klubo nariai. Klu
bas balandžio 17 d. turi 
metinį narių susirinkimą 
ir pobūvį.
BĖGLIAI
Į FLORIDĄ

Nuo šaltos žiemos ir gi
laus sniego į Floridą buvo 
’’pabėgę” kun. Antanas Sa
bas, J. M. Kriaučeliūnai, 
L. A. Baltučiai, I. Z. La- 
buckai, o į Meksiką - mo
kytoja Silvija Martinkūtė. 
Visi grįžo pailsėję ir sau
lės ’’išbučiuoti”.

LANKĖSI
TĖV. S. KULBIS

Priešvelykinį dvasinį 
susikaupimą ir pamaldas 
pravedė kun. St. Kulbis, 
SJ, iš Montreal!©, Jis taip 
pat aplankė buv. montrea- 
llečius Šemogus, Prane- 
kūnus ir kt. pažįstamus.

VAIŠĖS
Vladas Kriaučeliūnas 

NL skaitytojas, iškilmin
gai atšventė savo gimta

Sudburto taut, šoktų grupės 
vadovė S. Martinkūtė

dienį. Lietuviškos vaišės, 
dalyvaujant artimiesiems 
draugams, įvyko A. M. 
Pranskūnų namuose. Il
giausių metų ...
MIRĖ

Justo ir Albino Stankų 
motina, gyvenusi Hamilto
ne, mirė ir palaidota Port 
Credit lietuvių kapinėse. 
Justui, žmonai Birutei ir 
dukrelėms, taip pat Albi
nui ir jo šeimai — širdin
ga užuojauta. J. Kr.
MOTINOS
DIENA

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba gegužės 8 d., šeš
tadienį, ukrainiečių salėj, 
130 Frood Rd., ruošia iš
kilmingą motinų pagerbi- 
mą-minėjimą. Pradžia 6. 
30 vai.

Programoje: Motinų pa
gerbimas, tautiniai šokiai, 

S. Martinkutės jaunimo 
grupė, filmas, skaidrės iš 
dabartinės Lietuvos gyve- 4 
nimo.

Veiks bufetas. Geras 
orkestras. Visus tautie
čius kviečiame gausiai da
lyvauti ir pagerbti savo 
motinas, nes tik jos davė 
mums gyvybę, aukojo 
mums ilgas nemigo naktis, 4 
saugojo ir saugo mus sli
džiam gyvenimo kelyje.

LB v-ba

montreal
PRIE TREČIO
MILIJONO ARTĖJANT

Praeitą mėnesį Litas 
paaugo 38.000 dol. ir pa- 
siekė du ir tris ketvirčius 
milijono dolerių.

Lito balansas kovo 31 d. 
buvo 2.776.997 dol. Svar-

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA
5Y1 % už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% % už 1 m. term. dep. 
7% už 2 m. term. deD.

Kapitalas virš keti

IMA
3% už asm. paskolas

8’/4%už mortgičius

ų milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000,

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., Išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
fU 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723 Balandžio 17 d. Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras koncertuos Lon

done, Ont. R. Kunnapuu nuotraukoje gintariečlai Montrealio muziejuje.
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blausios aktyvo pozicijos: 
kasa banke 103.181 dol. , 
asmeninės paskolos 416. 
974dol., nekiln. turto pa
skolos 1. 830.468 dol., in- 
vestacijos 196.344 dol. , 
termin. indėliai 212.915 
dol., inventorius 10. 094 
dol.

Pasyve :šėrai 6.980 dol., 
nepasklrst. pelnas 9,827 
dol,,taupomosios sąskaitos 
1.386.617 dol., terminuoti 
indėliai 765.630 dol. / ei
namosios sąskaitos 490. 
105 dol., atsargos kapita
las 44. 841 dol., šių metų 
pelnas 35.737 dol.

Litas moka už einamą
sias sąskaitas 5 nuoš. , 
taupomąsias sąskaitas 6 
nuoš., terminuotus indė
lius vienų metų 6,25 nuoš , 
ir dviejų metų 6, 75 nuoš.

Bankai už einamąsias 
sąskaitas jokių palūkanų 
nemoka, už taupomąsias 
sąskaitas moka tik 3 nuoš • 
Ir už termin. indėlius tik 
4-5 nuoš. Dėl to tikrai 
skriaudžia save visi tie, 
kurie savo santaupų dar 
neperkėlė į Litą.

Už asmenines paskolas 
Litas ima tik 8, 5 nuoš. ir 
už nekiln. turto paskolas 
tik .8,75 nuoš. ir priedu 
duoda kiekvienam skoli
ninkui gyvybės apdraudą 
iki 10. 000 dol. bendros pa
skolų sumos. Tos pačios 
sąlygos taikomos automo
bilių, baldų ir kitų rūšių 
paskolom. Jų išmokėjimo 
sąlygos pritaikomos kiek
vieno skolininko sąlygom. 
Visi paskolų pareiškimai 
Lite išsprendžiami per 7 
dienas. Todėl, prieš sko
linantis kitur, visada verta 
pirmiausia pasiteirauti 
Lite. Neužmirškite, kad 
Litas yra ne pelnui, o sa
vitarpiam narių pasitar- 
navimui. Pr. R.

Montrealio lietuviai gegužinėje 1937-38 melais

PRIEŠ
33 METUS

Žinia, Montrealio lie
tuviškasis gyvenimas ne
prasidėjo su dypukų at
vykimu, jis klestėjo jau 
gerokai anksčiau.

Štai, Kaune leisto ’’Pa
saulio lietuvio” 1939 m. 
spalio 1 d. numeryje buvo 
išspausdintas P. Jasučio 
straipsnis apie Montrea
lio lietuvius.

M. Aukštaitės iniciaty
va 1937 m. buvo įsteigtas 
Vilniui vaduoti sąjungos 
skyrius, kurio steigėjais 
buvo K. Ivaškevičius, A. 
Sakalas, A. Navikevi- 
čius, M. Ivaškevičienė, 
V. Andriukaitis, Alg. 
Navikevičius, L Ivaške
vičiūtė, R. Ivaškevičiūtė 
ir P. A. Navikevičius. 
Vėliau į veiklą įsijungė 
K. Jasutis, M. Zinaitytė, 
K. Jasutienė, O. Kuprie- 
nė, J. Pazniokaitis, K. 
Virbyla ir kt. Daug veik
loje talkininkavusi moky
toja H. Bendžiūtė.

VVS Montrealio sky
rius pastatė M. Aukštai

tės 5 veiksmų dramą, be 
to, Vytauto Širvydo vai
dinimą. Iš JAV buvo iš
kviesti paskaitininkai 
J. Tysliava, redaktorius 
S. E. Vitaitis ir kt.
BALTŲ
TARYBOJE

Praeitą savaitę posė
džiavo Montrealio Baltų 
taryba.

Buvo nutarta Kanados 
balt iečių požiūrį patiekti 
ir naujosios Kanados 
konstitucijos ruošimo ko
misijai. Baltų taryba 
kreipsis raštu į Loyolos 
universiteto vadovybę 
pradėti baltiškųjų studijų 
paskaitų ciklą politinių 
mokslų katedroje. Atro
do, kad galimybės to pa
siekti yra tikroviškos.

Be to, posėdyje buvo 
aptarta birželinių minėji
mo ruoša ir nutarta spa
lio 16 d. viename iš di
džiųjų Montrealio viešbu
čių surengti Baltų tary
bos balių, į kurį būtų pa- 

. kviesti ir aukštesni Kar 
nados valdžios atstovai.

Lietuviams Baltų tary-

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

**★

TEL. 366-7281

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išorės taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: V. Šulinskas 389-057 J ir J. Z avy s 365-3252

Plumbing & Heating kontraktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai. 
Vandens šildymui tanku pardavimas ir įrengimas. 
Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimas. 
Visi įkainavimai neapmokami.

TEL. 525-8971

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOST. Laurinaitis

ATLIEKAMI ĮVAIRUS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI
REMONTAI. CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES
SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU IR Į PROVINCIJA 

ONTARIO IR QUEBEKO.'

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos lietuvaitės 
apie 1938 m.

boję atstovavo V. Pėte- 
raitis.

LA CHINĖS 
MUZIEJUJE

Dail. Romo Bukausko 
ir dail. Vyto Remeikos 
tapybos darbų paroda į- 
vyks balandžio 16, 17 ir 
18 dienomis Lachinės 
muziejuje, IOO LaSalle 
Blvd., Lachine.

Parodos atidarymas į- 
vyks penktadienį, balan
džio 16 d., 9 vai. vak. 
Šeštadienį ir sekmadienį 
paroda bus atidaryta nuo 
1 vai. p p. iki 1O vai. 
vak.

Kviečiami visi.

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti
■ įvairūs medžio dirbiniai, k

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 8 4.

LaSalle Auto Specialist lleg’d.
7725 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.TeL: 366-0500 366-4203

• TAISOME IR DAŽOME AUTO - MASINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIU ROGILĮ

SAV. fi. PESROCHERS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. — ILLE BIZARD, P.O.
601 St. Jean Road.. 459 Cheerier Street.
Tel. 695-3883 Tel. 626-5175

• Parduodami “SCORPION” firmos motorines rogės.
• Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto - mašinų remontai.
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

TEXACO

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas,- 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941
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montreal
aukos
MOKYKLAI

Monrealio lituanistinė 
mokykla nuoširdžiai dė
koja nuolatiniam mecena
tui Litui, valdybai ir vi
siems nariams už kas
metinę paramą. Šiais 
metais Litas paskyrė 
800 dol. mokyklai išlai

kyti. Mokykla taipgi dė
koja ’’Nepriklausomos 
Lietuvos” redakcijai ir 
bendrovės nariams už 
nuolatinę 'paramą, skel
biant nemokamai įvairias 
mokyklą liečiančias ži
nias. ’’Nepriklausoma 
Lietuva” išspausdino iš
tisai lituanistinės mokyk
los laišką į Montreal io 
visuomenę, prašydama 
paramos. Ačiū redakto-

Dr.E. Andrukaitis
832 St. Joseph Blvd. E. 

(kampas St. Andr6) 
tel. 522-7236.

riui ir administracijai už 
rodomą palankumą.

Į mokyklos išsiuntinė
tus laiškus jau atsiliepė 
keliolika tautiečių, kurių 
pavardes Čia skelbiame, 
Mokinių, mokytojų ir tė
vų vardu nuoširdžiai dė
kojame. Lauksime ir kitų 
tautiečių paramos.

30 dol. — tėvai Jėzui
tai, 25 dol. - W. Stan
kūnas, 20 dol. — A. Ru
dytė, po 10 dol. D. Jur
kus, E. Kardelienė, S. 
Naginionis, P. Beleckas, 
M. Juodviršis, M. Sinie- 
nė, M. Vapsva, L. Giri
nis, A. Daugelavičius,

KUN. P. URBAITIS

Montrealyje praeitą 
savaitę lankėsi kun. Pet
ras Urbaitis, lietuvių sa
leziečių Romoje atstovas

1. Jonas Adomaitis,
2. Kazys Ambrasas,
3. Micheline Beniušienė,
4. Rytis Bulota,
5. O. ČeČkauskienė,
6. T. Čtpkienė,
7. G. Gedvilienė,
8. L. Girinis,
9. Daina Kerbelytė,
10. Go Kudžmienė,
11. Br. Kirstukas,
12. R. E. Maziliauskas,
13. A. Morkūnas,
14. A. Norkeliūnas,
15. I. Petrauskas,
16. Silvija Piečaitienė,
17. J. Šiaučiulis,
18. Roma Valinskienė,
19. Jz. Zavys.

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja

5330 L*As3omption Blvd.
Montreal,

Tel.; 255-3535

O. Jaugelienė
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukotas, 11* 12 kambarys
Tel: 932- 6662; namų 737-9681.

Dr.j.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namų488 - 8528.

■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -------------------------------- .

| Dr.A.S.Popieraitis
B.A., M.D., C;M.t M.'Sc., L.M.C.C*, E.R.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 She r b rook St. West, Tel. 931 -3275
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Sun Life Building. $uite 2001.

Tel. 1366-1359.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANAITIS 

INSURANCE EXCHANGE BUILDING
276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel:842-H26, namu674-7038

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl

DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224
S.S&’OPRCHESTER BL.VĄ, W RES 486-3361

SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

K. Rimkevičius, L. Ur
bonas, po 5 dol. N.N.N.,
V. Effertienė, S. Mozū- 
raitis, A. Bulotas, P. 
Mickus, J. Jurėnas, V. 
Kudžma, J. Lukošiūnas,
W. Ship, V. Bilevičius, 
P. K. Keturka, 3 dol., 
O. ČeČkauskienė, 2 dol., 
M. Vasiliauskienė, 1 dol., 
E. Aleksiejūnaitė.

MLM tėvų komitetas

RENGINIU 
KALENDORIUS

Čia skelbiamas sąra
šas tų renginių, kuriuos 
rengėjai užregistravo pas 
KLB Seimelio prezidiumo 
sekr. P. Adamonį, 39O7a 
Rosemont Blvd., Mont
real, tel. 722-3545, arba 
pranešė NL redakcijai.

Bal. 17. Šv. Kaz. sa
lėje: margučių vakarienė.

Bal?25. AV tršv. Kaz. 
salėse: KLB tarybos ir 
Montrealio seimelio rin
kimai.

Geg. I. AV salėje: Li
tuanistinės mokyklos me
tų užbaigimas.

Geg. 2. AV salėje: mo
tinos dienos minėjimas.

Geg. 8. AV salėje: AV 
choro metinis koncertas.1

Geg. 15. Verduno High 
salėje: Gintaro koncer
tas.

Geg. 15. AV salėje; 
Gintaro jaunimo šoktų 
vakaras.

Geg. 22-23. A V salėje: 
šaulių suvažiavimas.

Btrž. 19. A V salėje: E. 
Kardelienės muzikos stu
dijos mokinių koncertas. 
REIKALINGI _ 
tautiniai rūbai

Gintaro ansambliui 
reikalingi vyriški tauti
niai rūbai. Kas juos tu
rėtų ir sutiktų perleisti 
ansambliui, prašom 
skambinti Hildai Lapinie
nei. Tel. 681-7605.

Amerikoje.
Prieš penketą mėnesių 

atvykęs Chicagon, jis po 
mėnesio kito žada grįžti 
Romon. Jo pagrindinis 
rūpestis Amerikoje buvo 
sutelkti paramą lietuvių 
saleziečių kuriamą lietu
vių Jaunimo židinį Fras- 
cati-Vytėnuose, netoli 
Romos. Židinys kuria
mas ypač pašaukimų 
orientavimo tikslais.

Kun. P. Urbaitis at
kreipė dėmesį, kad NL 
yra vienas tų lietuviškų 
laikraščių, kurie didžiau
sią dėmesį skiria jauni
mui. Tai jam esą ypač 
malonu, nes ir saleziečių 
pagrindinis rūpestis yra 
skirtas lietuviškajam 
jaunimui.

Vizito proga, kun. P. 
Urbaitis saleziečių vardu 
Nepriklausomajai parem
ti įteikė 20 dol.

SEIMELIO 
RINKIMAI

Balandžio 25 d. įvyks 
rinkimai į KLB Montrea
lio Seimelį. Montrealio 
apylinkės lietuviai turės 
išrinkti 15 atstovų iš šių 
kandidatų:

14 PSl; ♦ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ♦ 1971. IV. 1 4

Rinkimai vyks šv. Ka
zimiero par. salėje nuo 
9 vai. 30 min. ryto iki 12 
vai. ir Aušros Vartų par. 
salėje nuo 9 vai. 30 min. 
ryto iki 3 vai. p.p.

Visi lietuviai, sulaukę 
18 m. amžiaus, turi teisę w 
ir yra kviečiami balsuoti.

Rinkikas dėl ligos ar 
kitų svarbių priežasčių 
numatąs, kad tą dieną ne
galės pats atvykti į bal
savimo būstinę, gali bal
suoti paštu. Jis tuo ret- j 
kalu kaip galima anksčiau * 
kreipiasi šiuo adresu: 
667 Allard Ave., Verdun, 
Que., tel. 769-1557.

Montrealio apyl. 
rink, komisija

RINKIMAI
Į KR. TARYBĄ

Balandžio 25 d. įvyks 
rinkimai | KLB Krašto 
tarybą. Montrealio apy-<r 
linkės lietuviai turės Iš
rinkti IO atstovų Iš šių 
kandidatų:

l. Augustino Ališausko, 
2. Lado Glriūno, 3. Dai
nos Kerbelytės, 4. Petro 
Lukoševičiaus, 5. Romo 
E. Maziliausko, 6. Hen
riko Nagio, 7. Zinos Pie-

Vaclovas ir Anelė

me Janina ir Gedlminab
Rukšėnai

ELZBIETAI SIPELIENEI
mirus Chtcagoje, vyrui Antanui Šipeliui, dukrom
Bronei Makauskienei ir Zinai Zeruolienei su jų
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi

ROZALIJAI GRAŽIENEI
mirus Lietuvoje, jos sūnui Juozui Gražiui
nuoširdžią užuojautą reiškia

Sipellai



čaitlenės, 8. Povilo Po
vilaičio, 9., Vytauto Pta- 
š taško, IO.’ Prano Ru
činsko, 11. Reginos Staš- 
kevič lutės, 12. Juozo 
Šlaučlullo, 13. Leono Za
rembos, 14. Vacio Žižio.

Aušros Vartų parapijos 
salėje rinkimai įvyks nuo 
9,30 vai. ryto iki 3 vai. 
p. p. Šv.. Kazimiero pa
rapijos salėje — nuo 9,30 
ryto iki 12 vai.

Visi lietuviai sulaukę 
18 m. amžiaus, turi teisę 
Ir yra kviečiami balsuoti.

Rinkikas dėl ligos ar 
dėl kitų svarbių priežas
čių numatąs, kad tą dieną 
negalės pats atvykti į 
balsavimo būstinę, — gali 
balsuoti paštu; jis tuo 
reikalu, kaip galima 
anksčiau, kreipiasi šiuo 
adresu: 667 Allard Avė., 
Verdun, Que. Tel.: 769- 
1557.

Montrealio apylinkės 
rinkimų komisija

MIRĖ
LIETUVOJE

Praeitą savaitę Lietu
voje mirė Rozalija Gra-

* žienė, žinomo Montrealio 
-lietuvių verslininko Juozo 
Gražio motina.

ŽODIS
GINTARIEČIAMS

Veiklos sezonas greit 
baigsis ir visi ruošimės 
poilsiui po įtempto darbo

1 ir malonių išvykų. Šiuo
* norime priminti visiems 

ansambliečiams, kad pir
moji jų pareiga yra 
mokslas ir po to gerai 
organizuotas poilsis. 
Prie poilsio mes priskai- 
tome ir įvairias išvykas, 
kurios tarnauja ne tik pa
keisti aplinką, bet ir pa
rodyti kitiems tokiems 
pat jauniems žmonėms, 
kad galima ir gerai mo
kytis ir kartu kitiems

į duoti džiaugsmo. Šis 
džiaugsmas ir yra laisvo 
laiko sunaudojimas, .ką 
nors gera išmokstant.

Taigi tėvų atstovai pa
darė. savo, pildydami

jiems tėvų duotus įgalio
jimus, sudarydami įvai
rias progas Gintarui pa
sirodyti ne tik Kanadoje, 
bet ir Amerikoje. Gražiai 
pasisekęs mūsų koncer
tas Philadelphijoje padėjo 
mums užmegzti geres
nius ryšius su įvairiomis 
kolonijomis, kurios Gin
taro pasiektais laimėji
mais dar daugiau susido
mėjo.

Skelbiame Gintaro ke- 
lionių-išvykų kalendorių 
ir vietas, kuriose jau su
tarta koncertuoti.

London, Ont., Baltijos 
metiniame vakare balan
džio 17 d.

Rochester, N. Y., 
skautų ir skaučių rengia
mame koncerte gegužės 8 
d.

Montreal, Gintaro me
tinis koncertas, dalyvau
jant Londono Baltijai ge- 
gegužės d.

Hartford, Conn., Lie
tuvių Bendruomenės kon
certe gegužės 22 d.

Boston, Mass., Lietu
vių Bendruomenės kon
certe gegužės 23 d.

Paskutinieji koncertai 
Hartforde ir Bostone da
romi Kanados ilgojo sa
vaitgalio metu ir su jais 
oficialiai Gintaro išvykos 
šį pavasarį pasibaigia. Su 
dideliu nusiminimu teko 
atsisakyti Chicagos išvy
kos, nes mokslo metų pa
baiga neleidžia sugaišti 
laiko egzaminų metu. 
Gaila, tačiau darysime 
pastangas, kad rudenį ši 
išvyka įvyktų.

Ačiū visiems tėvams, 
kurie mūsų vadovų pas
tangas ir darbą gražiai 
įvertina. Mums visiems 
aišku, kad geras visų su
siklausymas ir drausmė 
Gintarą sucementavo ir 
padarė tikru ir gerai or
ganizuotu vienetu. Kiek
vieno pareiga, kad ir to
liau būtų siekiama tobu
lėjimo ir pažangos.

Gintaro tėvų komitatas

ATEINAM SI
Palyginti, labai retomis 

progomis išeiname mes, 
skautų vadai, į viešumą 
su aukų krepšeliu ranko
je. Vietinius skautų rei
kalus finansuoja daugiau 
ar mažiau veiklūs tėvų 
komitetai, o didesniems 
užmojams reikia jau visų 
lietuvių tiesioginės para
mos.

Šie 1971 metai yra 
"jamboree" metai. Pa
saulinis 13-sis sąskrydis 
vyksta šią vasarą Japoni
joje. Jame lietuvius ats
tovaus vienas Brolijos 
atstovas (manoma, kad 
vyks pats vyriausias 
skautininkas), kuris su 
kitais mūsų skautininkais 
iš Kanados,' Brazilijos ir 
gal Australijos stengsis 
užmegzti tiesioginius ry
šius su kitų valstybių 
brolijomis. Žodiniams 
ryšiams pastiprinti reikia 
ir atatinkamos skautiškos 
propagandinės literatū
ros, o ją atspausdinti — 
reikia pinigų...

Kiek anksčiau, liepos 
17-31 d., Vokietijoje įvyks 
egzilų lietuvių skautų ju
biliejinė stovyklą, kurion 
jau ruošiasi ir JAV bei 
Kąnados skautų vienetai.

Nemanau, kad reikia 
aiškinti tokių jaunimo 
sąskrydžių svarbą mūsų 
išeivijos gyvenime. Kiek
vienas didesnis jaunų 
žmonių susitikimas - tai 
lyg gyvybę duodantis 
kraujas mūsų tolimes
niam išeivijos gyvenimui.

LSB Jamborės fondo 
vardu prašau jūsų pinigi
nės pagalbos paremti mū
sų jaunimo sąskrydį Vo
kietijoje ir mūsų gyvybinį 
žygį tarptautinėje plotmė
je.

Aukas Siųsti: "Lithua
nian Scouts Association, 
Inc.", c/oVyt. Abromai
tis, 100-20 89th. Avenue, 
Richmond Hill, N. Y. 
11418, USA.

Aukojusiems bus išduo
dami pakvitavimai. Mums 
būtų didelis palengvini
mas, jei aukas gautume

KREPŠELIU
per banko "Money Order, 
USA Currency"; privatūs 
čekiai pareikalauja ilges
nės išmokėjimo procedū
ros .

s. Vyt. Abromaitis, 
Jamboree fondo ižd.

RUOŠIAMAS 
LEIDINYS

Jurgis Krasnickas buvo 
nužudytas 1922 m. spalio 
mėn. 25 d. Jis mokėsi 
Marijampolėj, Voroneže ir 
Vilniuje. Studijavo Vokie
tijoje. Veikė ateitininkų 
organizacijoje, pavasari
ninkų sąjungoje ir krikš
čionių demokratų partijo
je.

Jis savo sugebėjimais, 
išsilavinimu ir veikla bu
vo išskirtinųjų tarpe. Pa
žinusių nuomone, jis ver
tas, kad mirties 50 metų 
sukakties proga būtų tinka
mai prisimintas.

Ruošiamas apie Jurgį 
Krasnicką leidinys. Ren
kami apie jį atsiminimai. 
Kiekviena žinutė labai 
branginama. Todėl visi, 
kurie su juo mokėsi, stu
dijavo ar organizacijose 
veikė, prašomi parašyti 
atsiminimus ir nedelsiant 
atsiųsti šiuo adresu: Pa
saulio Lietuvių Archyvas 
(Jurgio Krasnlcko leidi
niui), 5620 So. Claremont 

'’Ave., Chicago, illlnois 
60636.

Vincentas Liulevičlus

PRIEKAIŠTAI 
KŪRĖJAMS w

D.ėl Lietuvos rašytojų, 
dailininkų ir kt. kūrėjų, 
komunistų suvažiavimas 
paskelbė tokį kaltinimą: jų 
ypač jaunųjų kūryba ne vi
sada "glaudžiai susijusi su 
dabartimi, kartais pasl - 
reikšdavo klasinių pozici- 
netvirtumas, nekritiškas 
susižavėjimas su turiniu 
nesusijusiais, kūrybiškai 
nepateisintais eksperi
mentais formos srity".

Partija pareikalavo idė - 
jiškai Ir meniškai brandžių 
kūrinių arba tokių, kuriuo
se turi atsispindėti vadina
ma komunistinė statyba.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojua ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad Šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesiu

To buvo pasiekta naudo1a.it gydo
mąją medžiaga (Bio-Dvne). kuri grei
tai padeda užgyti.pažeistoms celėms 
Ir sužadiną nauju audiniu auffima.

Dabar Rlo-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistini-

• <e. Pinigai bus grąžinti jei nebūsi- 
.te patenkinti

Gaminu vario apyrankes. 
Suirentesuotieji prašomi 
kreiptis pas J. Malaiškg, 
lel. 366 - 4781.

Alfonsas Scerba
Lietuvis atstovas, per kurį 
galima įsigyti nauja ar nau
dota automobilį su garantija 
iki 5 - rių metu. » *

★ * W

VALIANT 
DUSTER

B AR ACUD A 
SATELLITE

S I M C A

tel. 681-1641

PRANAS TAUTKUS, 
(buvęs mokytojas) 

turi daug prityrimo užpildyti 
įvairias INCOME TAX blan
kas. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu skambinti tik
tai šiomis dienomis ir valan 
domis:

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki
5 vai. p.p.T. Laurinaičio 
Photo Studio, 1920 Fronte
nac St. Montreal, P.Q.

Tel: 524-0209 arba 525-8971 

SEKMADIENIAIS nuo 1 iki5 
vai. p.p. Ant. Matulio bute, 
7686 Edward St., La Salle. 
Tel. 366-3805.

Be to, jis užpildo pensijų 
ir emigracijos blankas.
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KRONIKA
LAIKRAŠČIO
RAMSČIAI

Mūsų laikraštį savo au
ka parėmė šie skaitytojai:

P. Bagušis - 1 dol., P. 
Dabkus/J. Karasiejus ir 
V. Kerbelis po 2, 50 dol., 
J. Bakšys - 3,75 dol., M. 
Petrulis - 6,75dol.ir kun. 
P. Urbaitis - 20 dol.

Nuoširdus ačiū.

DISKRIMINACIJA
Boksininkas Ragas (Jo

nas Žiema-Žemaitis), ne
seniai . turėjęs grumtis 
Olympic auditorijoje, Los 
Angeles mieste, buvo bok
so komisijos suspenduo
tas.

Komisija prisikabino 
prie jo amžiaus. Jai neat
rodo, kad Ragui tik 29. 
Kažkoks akylas tipelis mė
gina pridėti dar dvi dešim
tines. Taigi išeitų 49. Ko
misija galvoja, kad tai ri
zikingas amželis ringui.

Žemiausios kainosI

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue. Montreal 409 

tel. 727-3120 Namų 376-3781,

Albertas HORKELIUNAS, B.A. C.S C., I.fc
A g e n _t _ū_r_a_ _v_ e £ k J _a_ _n_ų_ o _ IJLĮJL

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

L| "7<" i ® ■ 1I TA S

Matyt, jie bijo šaunaus 
ir ryžtingo lietuvio, kuris 
buvo pasiruošęs supliekti 
visus plunksnos ir gaidžio 
svorio varžovus.

Artai nėra diskrimina
cija prieš žmogaus amžių? 
Ką metai turi bendro su 
sportu? Jei vyras nori ir 
gali, tegu sau boksuojasi • 
Pats laikas keisti supelė
jusius nuostatus. pv. 
TALKA 
GIMNAZIJAI

Metus laiko Vasario 16 
gimnazijai talkininkavusi 
Amerikos lietuvaitė Al
dona Rygelytė grįžta į 
JAV tęsti nutrauktų stu
dijų.

Atrodo, kad A. Ryge
lytė pralaužė ledus, pra
dėdama savotišką Ameri
kos lietuvių ’’Piece
Corps” Vasario 16 gim
nazijai padėti. Ateinan
tiems mokslo metams iš 
JAV į gimnaziją atvyksta

Solistė Gina Čapkausktenė gegužės mėnesį Chlcagoje dainuos Violetos 
partiją Traviatoje, kurią stato Lietuvių opera. ‘

dvi lietuvaitės studentės, 
kurios talkininkaus gim
nazijos bendrabutyje.

Gimnazijos' kuratorija, 
be to, susitarė su vienu 
Lietuvos žydu iš Izraelio, 
kuris ateinančiais mokslo 
metais žada pradėti mo
kytojauti gimnazijoje. Jis 
yra lituanistas, Lietuvoje 
gavęs filologijos mokslų 
kandidato laipsnį ir prieš 
1O metų išvykęs į Izraelį.

Naują anglų kalbos mo
kytoją Vasario 16 gimna
zija taip pat gauna iš 
JAV. Tai 30 m. amžiaus 
anglistas, lietuvių ateivių 
sūryis, kuris profesoriaus 
Heidelbergo universitete 
ir gyvens gimnazijos pa
talpose. Jis sutiko dėsty
ti gimnazijoje dvi dienas 
savaitėje.

MUZIKO
SUKAKTIS

Kovo 18 d. prof. Juozui 
Žilevičiui sukako 80 m. 
amžiaus.

Savo muzikinę veiklą 
' pradėjo dar prieš pirmąjį 
pas. karą Plungėje, kur 
buvo vargonininkas. Stu
dijavo Petrapily ir Var
šuvoje.

J. Žilevičius vaisingai 
t

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.

SAVARANKIŠKAS AGENTAS 

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti QUEBEC’O ir ONTARIO provincijose
3907 A Rosemont Blvd., Montreal 408, P.Q. Tel. 722 * 3545 

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722-3986.

reiškėsi kaip muzikas, 
kompozitorius, pedagogas 
ir muz ikologas. Buvo 
pirmosios Lietuvos dainų 
šventės 1924 m. organi
zatorius.

Šiuo metu sukaktinin- 
kas Chicagoje tvarko mu- 
zikos archyvą, kuriame 
yra sukaupta iš tiesų 
daug labai vertingų muzi
kinių lobių.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 
Telefonas: 766 5827

MOKA Ui: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias stos 5.0% 
Taupomąsias s-tas_______ 6.0%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams____6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki 82,000 už taup. s-tos 
sumas.

Asmenines

Nekiln. tarto

... 83%

8.75%

9.6%Čekių kredito

Investicines__nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. iki 810.990 
ui paskolos somą.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
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? dieną — penktadieniais nuo 1 iki
6 vai ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

Gegužės 1 dieną, 
Šeštadienį, 7 vai. vak., 
Aušros Vartų par. salėje 
įvyks
Montreallo lituanistinę 
mokyklą BAIGIANČIŲJŲ 
BALIUS - ŠOKIAI.
Kviečiame visą Montrealio 
jaunimą apsilankyti, pa
sidžiaugti ir pasilinksmin
ti kartu. Pamatysite vi-

* sus tuos, kurie seka 
jūsų pėdomis, susitiksite 
savo senus draugus ir 
prisiminsite...
•..jaunas dienas.

B a ig ianč lų jų 
klasė

ČEKIAI VELTUI !

UŽ EINAMĄSIAS SĄSKAITAS IR NIEKO NESKAITO UŽ 
IŠRAŠYTUS ČEKIUS. KAS PER METUS IŠRAŠO 100 
ČEKIU, TAS PER LITĄ GALI SUTAUPYTI 20 DOL.

KODĖL NEPASINAUDOTI TUO LITO PATARNAVIMU- 
IR PRIEDU DAR GAUTI TOKIAS AUKŠTAS PALŪKANAS?
DEPOZITUS l LITĄ BE JOKIU SUNKUMU GALIMA 
ĮpĖTI PER PAŠTĄ

BŪKITE APDAIRŪS IR ATIDARYKITE SAVO

EINAMĄSIAS SĄSKAITAS - LITE!

♦

nepnk|ausoma
$ lietuva

Nepriklousoma Lietuva is published weekly 
by The Independent Lithuania Publishing 
Company at 7722 George Street, La Salle 690, 
P.Q. R. E. Maziliauskas, Editor. F. P. Pouks- 
taitis, Bus. Manager. Second Class Mail 
Registration No. 1952. Return postage guafrn- 

teed. Postage paid at Lachine, P.Q.

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos 
mintys nebūtinai atitinka redakcijos ir 
leidėju nuomonei. Rankraščiai taisomi ir 
trumpinami redakcijos nuožiūra. Neišspaus
dinti rankraščiai autoriams grąžinami tik iš. 
anksto susitarus. Už skelbimu turinį leidykla 

ir redakcija neatsako.

Metinė prenumerata Kanadoje $7.50, visur 
kitur $8.00. Atskiras numeris 25<. Rėmėjo 
prenumerata $12.00. Adresą pakeitimas 25<.

Redakcijos ir administracijos adtVsas: 
7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, P.Q.

Tel. (514) 3666220
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