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Bulgarų vienuolynas — 

Bažnyčiai

Sofija, Bulgarija. — Vyriausy
bės įsakymu, žinomas Bulgarijo
je Rila vienuolynas, po pastaro
jo karo paverstas tautine švento
ve — muziejum, neseniai perduo 
tas Bulgarijos ortodoksų Bažny
čios žiniai. Vienuolyno bažnyčią 
dabar lanko tūkstančiai tikinčių
jų.

Rila vienuolynas, pastatytas 
prieš 1000 metų, yra vienas di
džiausių ne tik Bulgarijoje, bet 
ir Balkanuose. Jame gali tilpti li
gi 2,000 žmonių.

Buvo paveikslų galerija
Pokario metu vienuolynas bu 

vo paverstas paveikslų galerija— 
lankytojai galėjo matyti vienuo
lyno meno turtus. Vyriausybė 
svarstė vienuolyno perdavimą 
Bažnyčiai 1967 m. — tuo metu 
krašte lankėsi ortodoksų patriar
chas Atenagoras.

Vyriausybė, norėdama pa
traukti turistus, vienuolyną buvo 
pertvarkiusi, įvedusi centrinį šil 
dymą ir vandenį, buvo atidary
tos krautuvės ir ties vienuolynu 
pastatytas viešbutis turistams.

Kosyginas negrąžinsiąs 
japonams salų

MASKVA. — Sovietinis dik
tatorius Kosyginas pareiškė, 
kad jie atmeta Japonijos užs. 
reik. min. Kiichi Aichi raštą, 
reikalaujantį, kad Sovietų Są
junga grąžintų salas, kurias už
grobė Sov. Rusija II-jo Pasau
linio karo metu. Kosygino žodis 
esąs galutinis ir tvirtas, kad 
Kurile ketvertą salų jokiu bū-
du negali būti grąžinama Ja- tik,59 viešbučiai, iš kurių tik
ponijai. Japonijos bandymas 
žurnalistam parodęs, kad kruvi
nasis sovietinis imperializmas 
nieko daugiau nepripažįstąs, 
kaip tik jėgą.

Nuolatinis smegenų 
perplovimo darbas

Hong Kong. — Komunistinė 
Kinija veda intensyvų savo kraš
to žmonių vienijimą, kovoja su 
krašte bandančia įsivyrauti apa
tija, norima nugalėti bet kokius 
nusižengimus disciplinai ir a- 
narchijos užuomazgas. Komunis
tų partija nori suteikti kraštui 
daugiau dinamizmo, kaip ji pati 
skelbia. Toks krašto sugyvinimo 
vajus jau vyksta keletą savaičių, 
tačiau dabar vėl paskelbė jų lai
kraščiai eilę naujų, komunisti
niams kraštams būdingų ragini
mų, kad visi turi stengtis vienin
gai ginti komunistinį rojų. Šie 
straipsniai niekuo nesiskiria nuo 
panašių raginimų Maskvos kon- 
troliuojamoj spaudoj, kurios va
dus Pekino vadai vadina pa
siutusiais šunimis, gi šiuos 
Kremliaus ponai vadina kruvinom 
Mao gaujom. Tiek Sov. Rusijoj, 
tiek kom. Kinijoj vyksta nuolati
nis smegenų perplovimo darbas.

g? rsji'j

Kom. Kinijos gyventojai 
perplovlmą''.

Mao vykdo kiekvieno gyventojo “smegenų 
j.lš austrų spaudos),

Du amerikiečiai kariai, kurie buvo pagrobti šiaurės Vietnamo dalinių 
ir vėliau paleisti pasakoja Medicinos centre Bethesda, Md. kaip jie 
buvo kankinami. Kairėje laivyno pašto valdininkas Hegdahl ir dešinėj 
Įeit. Frishman.

Vandentiekis okupuo
toje Lietuvoje

Rugpiūčio 23 d. “Tiesoj” yra 
papasakota, kad 1965 metais dar 
tik 9 Lietuvos miestai turėję van
dentiekį ir tik 17 turėję kanali
zaciją. Per ketverius metus pasi
keitimas tiesiog nepaprastas: jau 
55 miestai turį vandentiekį ir 52 
kanalizaciją... Žinoma, kai miestų 
skaičius prašoksta 50, tai Lietu
voj tas reiškia, kad čia įskaityti 
ir labai nedideli miestukai. An
tra, remiantis kitais šaltiniais, y- 
ra pagrindo manyti, kad į van
dentiekį bei kanalizaciją jau tu
rinčių miestų skaičių čia įskaity
ti ir tie miesteliai, kuriuose pas
taruoju metu atsirado tų dalykų 
bent užuomazgos.

Ten pat pažymėta, kad Lietu-

15 tinkamų. Dauguma viešbu
čių esą nuostolingi, nes įsikūrę 
nepritaikytose patalpose, aptar
navimas juose išeinąs žymiai 
brangiau, nei gaunama pajamų.

(EI.)

Rusai už šen. Kennedj

MASKVA. — “Komsamolska- 
ja Pravda”, komjaunimo dien
raštis, užvakar paskelbė, kad 
“dešinieji JAV-se pasiryžę ‘su
medžioti’ šen. E. Kennedj, siek
dami jį išstumti iš Senato”. At
pasakojęs įvykį, kai senatoriaus 
mašinai patekus į vandenį žuvo 
sekretorė M. J. Kopechne, laik
raštis mano, kad “visa istorija 
čia turėjo pasibaigti.” Tuo tar
pu senatoriui priešingi, sluoks
niai išvystę “medžioklės kampa
niją...”

Nukrito karinis 
lėktuvas

LIMESTONE, Me. — Septy
nių vyrų įgula žuvo, kai tik iš 
Loring oro bazės pakilęs nukri
to lėktuvas B-52. šis aštuonių 
motorų sprausminis pratimams 

' naudojamas lėktuvas, nukrito 
vos trys mylios nuo pakilimo 
tako.

Kepykloje peršautos 
dvi lietuves

Negras bandė apiplėšti 

Lithuanian Bakery

CHICAGO, m. — Vakar juo-
dukas banditas bandė apiplėš
ti Lithuanian Bakery kepyklą tai pnč"o4 pradžioj sustabdė jo 
2450 W. 59 St. Jaunas negras i Hmuzina u'kišdami kelią mažu
užėjęs nusipirko pyragaitį už 
21 ct., vėliau jį suvalgęs pap
rašė kito ir kai buvo paprašy
tas mokėti ištiesė ginklą, sa
kydamas, kad čia apiplėšimas. 
Išsigandusi pardavėja metė kaž 
kuo, ir juodukas paleido šūvį. 
Išbėgdamas paleido dar šūvių. 
Peršautos pardavėios ponios 
Dailidkienė ir Benešienė, abi nu 
gabentos į Šv. Kryžiaus ligo
ninę, kur jų sveikatos stovis 
yra patenkinamas. Banditas 
pabėgo mėlyna - balta mašina 
nieko neišnešęs. Viena moteris 
sužeista į krūtinę, kita į ranką.

• Vilniaus “Sportas” (rugp. 
.21) paskelbė, kad kaunietis V. 
Dudinas — pasaulio rekordinin
kas. Tikrai, jis Kijeve 3000 met 
rų su kliūtimis nubėgo per 8 
min. 22.2 sek. Kas jis? Vladimi
ras Dudinas, iš Riazanės, Lietu 
voj (nepasakyta kodėl) atsira
dęs prieš ketvertą metų, su šei
ma. Jam 27 metai. Kijeve įvy
kusiose varžybose dalyvavo su 
užrašu ant krūtinės “Lietuva".

(Elta)

LIBIJA GRASO GELEŽINE 
KUMŠTIMI

CAIRAS, J AR. — Libijos 
naujasis režimas per savo ket
verto dienų valdymą dar nespė
jo pakankamai įsitvirtinti. Tri
polio radijo pranešimu, kuris 
girdisi Kaire, manoma, kad gali 
prasidėti pasipriešinimas. Tri
poli radijas paskelbė, kad vy
riausybė įvedė tankus ir kitus 
dalinius į Benghazi miestą, ku
ris yra antrasis savo didumu 
miestas ir kur yra karalių pa
laikančių žmonių.

KALENDORIUS
Rugsėjo 6 d.: šv. Faustas, Sv. 

Bėga, Vaištautas, Skuda.
Rugsėjo 7 d.: šv. Augustalis, 

šv. Regina, Barintas reda.
Rugsėjo 8 d.: Švč. P. Marijos 

gimimas, Tautos šventė, šv. 
Adrijonas, šv. Ina, Gerutis, Dau 
mantė.

Saulė teka 6:20, leidžias 7:18.
ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien tvanku ir karšta, galimas

j Metus. Temperatūra apie 80 1.

BRAZILIJOS VYRIAUSYBE GELBSTI 

JAV AMBASADORIŲ
Sutinka paleisti 15 kalinių už tai, kad teroristai paleistų pagrobtąjį amerikietį

RIO DE JANEIRO. — Kaip 
—jau vakar skelbėme komunis
tiniai teroristai Brazilijoje pa
grobė amerikietį ambasadorių 
Charles Burke Elbrick už ku
rio paleidimą reikalauja paleis
ti iš kalėjimo 15 politinių kali
nių. Ambasadorius buvo pagrob 
tas, kai jo limuziną Rio gatvė
je užėmė keturi banditai ir jį 
chloroformu apsvaigintą nuga
beno automašina. Paliktame raš 
te banditai skelbia, kad pagrob
tasis yra eksploatacijos simbo
lis. Pagrobėjai sako, kad jei per 
48 valandas kaliniai nebus pa
leisti, ambasadorius bus nužu
dytas ir jie nesivaržys įvykdyti 
savo pažadų. Jie reikalauja, kad 
minimi politiniai kaliniai būtų 
nugabenti saugiai j Alžiriją, Či- 
li ar Meksiką, kur jiems būtų 
-arantuota pabėgėlio teisės. 
Pagrobdami ambasadorių bandi-

automobiliu, vėliau, ambasado-

Meksikos piez be itas Gustavo 
Diaz Ordaz skelb'a. kad Meksikos 
pakrančių saugumo zona iš 9 my
lių pratęsiama Hg! 12 mylių nes 
norima meksikiečius žvejus apsau
goti nuo amerikiečių, rusų ir japonų 
žvejų išnaudojimo.

Radijas taip pat pašaukė dak 
tarus ir gailestingas seseris į 
Tripolį centrinę ligoninę ir 
taip pat ragino karius ir lakū
nus grįžti į savo postus. Libi
jos žinių agentūros skelbė, kad 
revoliucija traiškys geležine 
kumštimi visus, kurie priešin
sis revoliucijai. Agentūra taip 
pat paneigė, kad gatvių kovose 
buvo sužeista žmonių. Frank
furte, Vokietijoj, Lufthansa lėk 
tuvų linijos pareigūnai skelbia, 
kad jie girdėję gatvėje šūvius. 
Lėktuvo kapitonas Roeffen tei
gia, kad jis matęs tankus, ta
čiau nematęs sužeistų. Jo lėk
tuvą Libijos pareigūnai išleido 
į Frankfurtą.

Vakar išspausdintame Egipto 
laikraštyje “Al Ahram” pas
kelbta, jog Libijos politikai bu
di, kad nebūtų atstatytas buvęs 
režimas ir pasirodę pasipriešini
mai bus tuoj sunaikinti. Brita
nija, Turkija ir Graikija atsi
sakiusios jėgos pagalba grąžin
ti į sostą karalių Idris, kuris 
čia valdė nuo 1961 m., kada 
kraštas gavo nepriklausomybę. J

rių nugabeno vadinamu “sta
tion wagon". Pagrobimas įvy
ko visai netoli ambasadoriaus 
rezidencijos, kuri yra stipriai 
saugoma. Rašte sakoma, kad 
dvi organizacijos Spalio revoliu
cijos organizacija (MR-8) ir 
Tautinis išlaisvinimo frontas 
(ALN) daugiau netoleruosią 
kankinimų, mušimų ir jų narių 
naikinimo. Abi grupės yra Cast
ro stiliaus organizacijos. Revo
liucionieriai skelbia, kad nuo 
dabar jie atmokės dantim už 
dantį. Tai esą nėra tik atsitik
tinis atvejąs, bet tai yra pra
tęsimas kovos, kaip kad bankų 
pinigų atėmimas ir grąžinimas 
JU gyventojams iš kurių jie esą 
atimti, nes tie pinigai būsią ski
riami revoliucijai.

S. B. Elbrick yra 61 m., jis 
buvo ambasadorium Portuga
lijoj 1958 - 64 m. Skelbia Bra
zilijos vyriausybė, ji dėsianti pa 
stangas jį išgelbėti. Ambasa
dorius savo skiriamuosius raš
tus Brazilijos prezidentui Ar- 
thur da Costa e Silva įteikė lie
pos 14 d. Kaip žinoma, dabar 

l prezidentas yra paliestas stroko 
ir valdžią užėmė trijų karinin
kų grupė. Bnazūiios vyriausy
bė pažadėjo dėti visas pastan
gas, kad ambasadorius būtų iš
gelbėtas.

Teroristiniai veiksmai Brazi
lijoj prasidėjo 1964 m. Užpuoli
mai nuolat vykdomi ir praėju

SUMAŽINAMOS JA K 

A VIACIJOS PAJĖGOS
Washingtonas. — Amerikos oro 
pajėgos bus netrukus sumažin
tos 50,000 vyrų, karininkų ir 
šiaip aviacijos karių. Tai visa 
atliekama taupymo sumetimais. 
Detalės to karių sumažinimo 
neskelbiamos. Galimas daiktas, 
kad bus sumažintas eskadrilių ir 
bazių skaičius. Pentagonas taip 
pat skelbia, kad sumažinsiąs sau
sumos armijos skaičių 34,000 vy
rų ir laivynas taip pat bus suma
žintas 72,000 vyrų ir 76 laivais. 
Nieko neskelbiama apie marinų 
korpo sumažinimus. Gynybos se
kretorius Malvin Laird pastebėjo, 
kad armija privalo susitvarkyti 
su 3 bil. dol. biudžeto sumažini
mu gynybos reikalams. Kaltin
damas demokratų partijos ad
ministraciją sekr. Laird teigia, 
kad toks mažinimas yra labai 
svarbaus karinio posto silpnini
mas.

Ar susitiks Kosyginas 

su Kom. Kinijos
pareigūnais

MASKVA. — Sovietų Rusija, 
mirus Šiaurės Vietnamo dikta
toriui, kviečia vieningai kovoti 
prieš imperializmą. Kadangi jau 
į laidotuves nuvyko Chou En - 
lai, Kinijos atstovas ir, numa
toma, kad nuvyks iš Maskvos 
Kosyginas, tai galimas daiktas, 
kad šia proga šie prieš vienas 
kitą karingai nusiteikusių im
perijų atstovai susitiks ir ar
čiau. Kosyginas, Chou En - lai 
ir Mao Tse - tungas matėsi 1965 
m., kai jis buvo sustojęs Peki
ne. Nuo to, palyginti trumpo, 
laiko įvyko esminis pasikeitimas 
šių raudonųjų diktatūrų san
tykiuose.

sių metų spalio mėnesį buvo 
nužudytas amerikietis kapito
nas Sao Paulo mieste.

Brazilijos vyriausybė sutiko 
paleisti 15 kalinių ir prašė nu
statyti, kuriuos jie nori matyti 
paleistus. Ambasad. S. Elbrick 
esąs kurioje nors krašto bažny
čioje; jis esąs gyvas ir sveikas.

Paliaubos pradedamos 
pirmadienį

SAIGONAS. — Komunistai 
Vietname pasiūlė trijų dienų 
paliaubas, mirus diktatoriui 
Ho Chi Minh, kurios prasidės 
pirmadienį. Tai reikštų, kad to
mis dienomis komunistai nepuls 
raketomis iš pasalų amerikiečių 
ir P. Vietnamo įstaigų. Tuo tar- 
Ičspu gi užpraėjusią naktį komu
nistai paleido į sąjungininkų 
postus 66 raketas. Tai stipriau
sias apšaudymas nuo rugpiūčio 
11-12 d. Komunistai skelbia, 
kad kiekvienas amerikiečių ar 
Pietų Vietnamo prasižengimas 
paliauboms, bus žiauriai atker
šytas. Paliaubų pažeidimu jie 
laiko ir žvalgybinių lėktuvų 
skraidymą. Vakariečiai į paliau 
bas žiūri palankiai.

• Amerikos universitetuose 
šįmet studijuoja 7.1 mil. stu
dentų.

Sumažinus aviacijos ir kitų ka
ro dalinių vyrus, Amerikos karo 
pajėgos sieks tik 3,3 mil. vyrų 
dydžio, taigi maždaug tiek pat, 
kaip 1966 m., tačiau net 600,000 
vyrų daugiau negu 1955 m., ka
da buvo būtina pradėtas ginti 
Vietnamas, nuo kruvinojo ko
munistinio imperializmo. Tais 
metais JAV armija buvo 2.7 mil. 
vyrų.

JAV laivyno vadovybė praneša 
kad bus teisiami laivo vadovai Al
bert McLemore, 40 m., ir Ronald 
Ramsey, 24 m. (apačioj) už tai, 
kad jų laivas Frank Evans susidū
rė su Australijos lėktuvnešiu Mel- 
bourne. Žuvo 74 amerikiečiai. Vy
rai kaltinami neatsargumu ir neap
sižiūrėjimu.

Pagrobtasis JAV ambasadorius 
Brazilijoj S. B. Elbrick

Libanas nusivylęs
Jungtinėm Tautom

BEIRUT, Libanas. — Izraelio 
kariniai daliniai įsiveržė į Liba
no teritoriją ir užpuolė kaimą, 
esantį dvi mylios Libano teri
torijoje. Izraelio karinė vado
vybė teigia, kad buvo sunaikin
ti arabai teroristai. Libano vy
riausybė skelbia, kad buvo nu
kautas vienas civilis ir du su
žeisti. Libano vyriausybė skun
džiasi Jungtinėms Tautoms, 
kad šios nestabdančios teroris
tinių žydų veiksmų. Nusivyli
mas Jungtinėmis Tautomis ara
bų krašte vis didėja.

Vaiky saugumui 
užtikrinti

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Atstovų rūmai 327 bal
sais nė vienam nepasisakius 
prieš, nubalsavo, kad būtų drau 
džiama pardavinėti vaikams 
žaislai, kurie yra pavojingi svei
katai ar gyvybei. Tai visokios 
karštos krosnys, sprogdinimo 
ar šaudymo prietaisai, aštrūs 
ar nuodingi daiktai, .'kuriuos 
vaikai mėgsta čiulpti, radioak
tyvūs ir kt. Dabar sprendimas 
eis į senatą.

Požeminis susisieki
mas Meksikoj

MEXICO •CITY. — Meksikos 
prez. Diaz Ordaz iškilmingai a- 
tidarė pirmąjį miesto požeminį 
susisiekimą, 9 mylių ilgio. Nu
matyta sistemą pratęsti ligi 26 
mylių.

Iš koncentracijos 
stovyklos į kalėjimą

MASKVA. — Patikimi šalti
niai skelbia, kad nuteistasis ra- 
Č5ytoias Juli M. Daniele perkel
tas iš Potmos koncentracijos 
stovyklos į kalėjimą. Jis yra 
nuteistas už savo raštų spaus
dinimą užsienyje ir penkerių 
metų bausmę turės atlikti ka
lėjime, nes būdamas koncent- 
raciios stovykloje turėjęs vi
siems kaliniams daug įtakos. 
Jis dabar perkeltas j Vladimiro 
kalėjimą, esantį 100 mylių nuo 
Maskvos.TRUMPAI

— Maskva atmetė Japonijos 
užs. reik. ministerio siūlymą, 
kad būtų paskubintas taikos 
atsiekimas Vietname.

— Prez. Nixonas dėl Šiaurės 
Vietnamo diktatoriaus mirties 
pareiškė, kad nedaroma jokių 
spėjimų dėl būsimų pasikeiti
mų Vietnamo karo atveju. Dėl 
JAV ambasadoriaus pagrobimo 
Brazilijoj, prezidentas pareiš
kė, kad abiejų kraštų vyriau
sybės tuo reikalu glaudžiai ben
dradarbiauja, ieškodamos ge
riausio sprendimo.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 6 d.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA

Pakėlę vėliavas, papusryčia
vę ir apsitvarkę, stovyklaujan
tieji turėdavo kasdien po pa
skaitą. Pirmoji buvo kun. dr. P. 
Celiešiaus “Įvadas į filosofiją”. 
Prelegentas nurodė, kad, filo
sofijos nevertinančiųjų many
mu, ji tesanti niekas kitas, kaip 
“tamsiame tunelyje gaudymas 
juodos katės ir dargi tamsią 
naktį”. Savo laiku filosofija bu
vo apėmusi labai plačias sritis. 
— priklausė beveik viskas. Šian 
dien kiti mokslai daug ką iš jos 
atėmė ir ją labai suš'auiino. 
Nepaisant šiandieninio mokslo 
stebinančios pažangos, tikslieji 
mokslai nepajėgia duoti atsaky
mo į žmogui taip rūpimą klau
simą. Tad filosofijai ir palikta 
spręsti būties problema.

Apie kelionę mėnuliu
Dr. R. Zalubas, kalbėdamas 

apie “Kelionę į mėnulį”, sakėsi 
padarysiąs tiktai įvadą į ją. Bet 
ir tas įvadas buvo labai įdomus, 
nes ir pati tema dar tebedvelkė 
triumfai iškai pasisekusiu JAV 
astronautų žygiu.

Sužinojome, kad mokslinin
kai niekada netikėjo karantino 
reikalingumu grįžusiems astro
nautams. Po pora savaičių po 
dr. Zalubo pareiškimo mums tą 
patvirtino ir amerikiečių spau
da. Gyvybės mėnulyje nėra, nes 
temperatūra perdaug svyruoja. 
O karantinas buvo tik vaidini
mas visuomenės histerijai apra
minti. Panašių dalykų anksčiau 
turėta dėl radioaktyvumo, o 
paskiausiai — dėl pervežamo 
fosgemo baimės. Šio skridimo 
praktiškoji nauda atsilieps į au
tomobilių saugumą, o akli žmo
nės vaikščios su kompiuterio - 
radaro pagalba. Į Marsą skris
ti jau problemos nėra. Ir nusi
leidimas išspręstas. Neišspręs
tas tik greičio klausimas, nes 
artimiausia žvaigždė — geri ke
turi šviesmečiai. Taigi šviesos 
greičiu skrendant, ten ir atgal 
reikėtų, aštuonerių metų. Bet 
tokiame atstume jau signalai 
silpnėja ir kontrolė sunkėja.

Gyventojų perteklius
Kaip žinoma, kyla problema 

dėl gyventojų pertekliaus čia 
žemėje. Žaliavų ištekliams padi
dinti, teks mėnulį prisitraukti 
prie žemės. Sunaudojus ir jo 
atsargas (ypač saulei nustojant 
šildyti), gali tekti žemę kartu 
bu mėnuliu iškeldinti prie kitų 
planetų. Čia prelegentas apra
mino klausytojus, kad šie pro
jektai dabar esą dar perbran- 
gūs. Tiktai paaiškino, kad mė
nulį prijungti prie žemės teksią 
poliais, o ne šonais, kad “stuk

telėjimas” nebūtų toks smar
kus.

Diskusijose buvo vienas lyg 
ir užmetimas, kad čia jau kiša
masi į Dievo planus. Bet prele
gentas tuoj pat atšovė: “Ogi 
gydytojai, perkeldinėdami šir
dis, ar nesikiša į tuos pačius 
Dievo planus!”

Greit žinijinė dvikova išsivys
tė tarp dr. Zalubo ir inž. Mikai- 

' los. Čia paaiškėjo, kad kiekvie- 
' nas tegalime turėti jau ne tik 

tiesos, bet ir žinių dalį. Inž. Mi
kaila išaiškino kompiuterio vei
kimo pagrindus (ir net išradėjo 
pavardę), jo oponentas supa
žindino mus su Las-ir beam, ku
riuo jau dabar naudotasi medi
cina, pramonė. Jo tolimesniam 
tyrimui yra skiriamos didžiulės 
pinigų sumos, nes juo tikimasi 
sunaikinti erdvėje atlekiančias 
raketas, kad jos nepasiektų skir 
tų joms taikinių.

Apie inteligentiją
Prof. dr. Justino Pikūno pa

skaitos tema — “Inteligento 
sąvoka ir inteligentijos uždavi
niai.” Inteligentas — tai asmuo, 
kuris daug ką supranta, (homo 
intelligens). Jis daug kuo domi
si — menu, literatūra, sociologi
ja, ieško prasmės, įžvelgia į da
lykus. Nepriklau3omoie Lietu
voje inteligento sąvoka buvo 
siekiama su diplomu. Prof. Sta
sys Šalkauskis giliausiai šią są
voką nagrinėjo. Inteligentu būti 
—- tai turėti diplomą pasaulė
žiūrą ir vykdymo valią Pasau
lėžiūra reiškia angažavimąsi 
idealui. Šiais ’aikais ją sufor
muoti yra ypatingai sunku. 
Vykdymo valia reiškia aktingu- 
mą. Pagal dr. Juozą Girnių, in-' 
teligentas yra bnntf’s išėjęs 
bent vidurini mokslą ii' dirbąs 
mokslinį darbą.

Be kolegijos neturima bazės 
protiniam, darbui. Ne socialinė 
padėtis, darbas, bet vidinės sa
vybės padaro žmogų šviesiu. Ži
nojimo alkis, kritiškumas, as
menybės ribų sąmonė neperžen
gianti savo turimų kompetenci- 
Čjų. Fanatiškumas žmogų, išski 
ria iš inteligentų tarpo. Intelek
tualas — aukšto kūrybingumo 
ir išsilavinimo asmuo, bet dau
giau linkstąs į kairę. Prancū
zijoje šis procesas jau sustojo, 
bet Amerikoje jis dar tebe
vyksta.

Inteligentai išsiskyrė iš vi
suomenės ir sudarė lyg luomą. 
Tas turėjo teigiamumų, bet ati
trūko nuo liaudies. Tai nesideri
na su šio krašto masine civili
zacija. Intelektualais čia nesido
mima, čia domimasi mokslais, 
tyrinėjimais. Linkusių į įnteli-

Moksleiviai ateitininkai stovykloje paskaitos metu. Nuotr. Vyt. Maželio
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1 kas su visų stovyklautojų para- MODERNIAI SKALBIANTIS 

šais:

gentiją statusas čia labai že
mas. Mokslas pakilo, bet kitos 
kultūros šakos liko toli užpaka
lyje vertinimo atžvilgiu. Radi
jas, televizija — tai masinės 
kultūros - civilizacijos pažyr 
miai. Įvairių piliulių vartojimas 
čia yra begalinis. Inteligentijos 
sluoksnio Amerikoje nėra, nors 
jis būtų labai naudingas JAV- 
ėms.

Inteligento uždaviniai
Galvojančio žmogaus uždavi

nys — tvarkos išlaikymas savy
je. Gera aplinka ugdo jausmų 
repertuarą. Vaikas turi natū
ralų polinkį į moralinį išgyveni
mą, atpažįsta gerus ir blogus 
charakterius. Jau embrione 
vyksta organų formavimas ir 
laiko atžvi’giu jis yra labai tvar 
kingas ir tikslus.

Nustelbimas dalies galių iš
šaukia konfliktą, šv. Tomas sa
ko, kad asmenys, būdami kon
flikte su savim, negalės būti 
harmonijoje su kitais, nesvar
bu, ar tai būtų šeimos, draugų 
ar organizacijos ribose. Dabar
tinis žmogus užgniaužia savyje 
moralinę - dvasinę prigimtį, 
gyvena tik savo prigimties ga
lių dalimi. Dėl to įvyksta kon
fliktas, nes kūrybinis polinkis 
yra natūralus, kaip vaiko žaidi
mas, jaunuolio fantazija. Ir 
toks žmogus lieka tik daliniu 
žmogumi. Tad kūrybinių galių 
plėtojimas ir yra viena iš inte- 
ligento uždavinių. Ateitininkiją 
yra susirūpinusi visų žmogaus 
galių harmoningu ugdymu, o ne 
dalinio žmogaus formavimu.

Aprūpintas laisve, sąmone ir 
sąžine, žmogus yra toks, kokiu 
jis save padaro. Tik sunkios ap
linkybės parodo, kas ir kuo esa
me. Ir fabrike dirbant dar lie
ka dalis dienos kilnesniems už
daviniams. Tikras inteligentas 
ne tik nepalūžta blogose sąlygo
se, bet sugeba dar ir save ug
dyti. Ateitininkai turėtume sa
vo esamoj tvarkoj jos dar dau
giau įvesti. Tuo artėsime prie 
pilnutinio Dievo duotų galių re
alizavimo. Tai sunkus, bet vie
nintelis kelias.

Blogio palinkimai

Po šios paskaitos kilo gyvos 
diskusijos. Gal dėl to, kad šių 
dienų mokslo šviesoj jau vi
siems aišku, kad gimstąs žmo-

Žaidimai Moksleivių ateitininkų stovykloje Kennebunkporte, Maine. Nuotr. V. Maželio

gus jau nėra fabula rasa (lygi 
lenta). Paveldėjimo keliu jis 
jau gimdamas atsineša teigia
mų ar neigiamų polinkių, blo
guosius tenka slopinti, geruo
sius — puoselėti ir kelti.

Dr. J. Masilionis klausė, koks 
inteligentas čia turėtas galvo
je — katalikas ar kitoks. Dip
lomas nėra pirmos eilės daly
kas, svarbiau yra pasaulėžiūra^ 
Yra daug su diplomais, bet ir 
bernai nešnekėtų taip savo kom 
panijose, kaip neretai tenka iš
girsti susirinkimuose. Kaz. Ku- 
petis pastebėjo, kad, be idėjos 
ir valios turėjimo, idėjai vyk
dyti dar reikia ir galios. Dr. J. 
Mikulionis manąs, kad atsar
gos smegenyse yra didelės, bet 
jos nenaudojamos. Tačiau vis 
tiek kyląs klausimas, kaip indi
vidas šiais laikais gali sutelkti 
savyje tiek daug žinių, kurios 
jam yra reikalingos. Dr. Zalu
bas papildc>, kad atminties celių 
mirimas vyksta dėl gėrimo, che
mikalų, aukštos temperatūros, 
Smegenys tai nėra kompiuteris, 
į kurį sukrautas žinias galime 
bet kada panaudoti. Smegenų 
celės neatsikųria, o suardyti jas 
mes mokame, ypač kontrolės 
funkcijas.

Buvo nuomonė, kad atviru
mas ir nuoširdumas yra svar
biausi inteligento pažymiai. Gir
di, amerikiečiai meniškai sujun
gia žmones, pas mus gi yra 
skirstymasis. Bet dr, Masilionio 
nuomone vidinis išsiauklėjimas, 
turėjimas gyvenimo tikslo ir 
idealo siekimas žmogų padaro 
inteligentu. Inteligentas turi ži
noti, kad esama daugelio žinoji
mo šaltinių. Jis turi mokėti 
rinktis iš daugelio.

Pranas Zaranka manąs, kad 
ateities mokslas būsiąs toks 
platus, kad bus neįmanoma jį 
įsigyti. Net vadai daug ko sto
koja. Tai matyti iš jų santykių. 
Tai ne inteligentiškumo pažy
miai. Ir pati inteligento sąvoka 
jau darosi tik idealas. Į kultūrą 
reikia įaugti, kad galėtume joje 
dalyvauti. Reikia daryti tiek 
žingsnių pirmyn, kiek kiekvieno 
mūsų prigimtis leidžia. Sieki
mus turime derinti su savo ga
bumais.

Ar yra inteligentų perteklius

O dr. Zalubo galvojimu, sun
kumai iškylą mūsų organizaci
jose yra dėl inteligentų pertek
liaus. Atvažiavusiųjų didžioji 
dalis yra inteligentija. Ameri
kiečių masėje jų žymiai mažiau. 
Amerikietis žino viską anie nie
ką, o europietis — nieko apie 
viską. Filosofija neprisitaikė iš 
to pasidaryti išvadų. Ginčai vyk 
sta dėl efektingų priemonių pa
naudojimo, o ne dėl tikslų.

Ir po to vieno iš dalyvių bu
vo pasiūlyta, kad gai jau lai
kas inteligento sąvoką pakeisti 
į intelektualo. Suprantama, kad 
tuo kai ką išspręstume, bet 
daug ko ir nustotume, c ypač 
mes ateitininkai tos šventos pa
reigos kilti ir kelti.

Religinė šalpa
Ketvirtadienio rytas buvo 

skirtas Religinės šalpos klausi
mui. Turėta du referentai.; kun.

Stasys Raila ir Antanas Garka. 
Pirmasis supažindino su jos 
tikslais ii siūlė šalpos rūpesčius 
pasiimti savo ypatingan dėme
sin. Persekiojamą Bažnyčią tu
rime suprasti ir atjausti. Tam 
reikalinga malda ir auka. Ant
rasis iš savo patirties davė prak 
tiškų patarimų, kaip aukas 
šiam tikslui organizuoti. Reziu
muodamas dr. J. Pikūnas nuro
dė, kad religinės šalpos darbas 
yra, svarbi mūsų misijos dalis, 
ne tik kunigų.

Šeštadienio ryte kalbėjo bu
vęs At-kų f-jos vadas dr Juo
zas Girnius. Jo mintys buvo įdo
mios ir svarbios tiek informaci
niu, tiek praktiniu požiūriais, O 
po pietų Titas Antanaitis davė 
išsamią paskaitą apie dabartinę 
poezijos padėtį Lietuvoje, šiai 
paskaitai jo parinktus poezijos 
pavyzdžius labai deramai klau
sytojams perdavė lietuviško žo
džio aktoriai — Karilė Baltru
šaitytė ir Leonas Barauskas. Po 
šios paskaitos visi jutome, kad 
yra svarių poezijos grūdų ir 
prie Baltijos krantų.

Tikėkimės, kad ir dr. Justino 
Pikūno ir Tito Antanaičių pa
skaitos pateks į spaudą su pil

onu tekstu.
V. Čižauskas

Gražina Bičiūnaitė, Zita Akalinaitė, 
Teresė Idzeliūtė ir Luclja Buivydai- 
tė, keliaudamos po Europos kraš
tus buvo ir į Romą nuvykusios. 
Gražina su draugėmis aplankė savo 
dėdę prel. J. Bičiūną, pas kurį rado 
seserį A. Bielskienę ir jos dukrą 
Jūratę.

STOVYKLAUTOJAI PASVEI
KINO SAVO VADUS

Rytinio pakraščio moksleiviai 
ateitininkai Kennebunkporto sto
vyklos uždarymo metu, rugp. 
17 d. raštu pasveikino Lietuvos 
atstovą J. Kaj'ecką, PLB pirminin
ką St. Barzduką ir AF vadą dr. 
J. Pikūną.

Savo rašte Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės pirmininkui St. 
Barzdukui ateitininkai stovyklau
tojai sveikino PLB valdybos na
rius, pareikšdami padėką už ro
domą dėmesį lietuviškajam jau
nimui ir primena, kad, norėda
mi prisidėti prie PLB paskelbtų 
šeimos metų įgyvendinimo, sto
vyklos studijine tema pasirinko 
lietuvišką šeimą.

Sveikindami Ateitininkų fede
racijos vadą dr. J. Pikūną, sto
vyklautojai dėkoja už rūpestį fe
deracijos jauniausąja šaka - mo
ksleivių sąjunga ir prašo, kad ir 
ateityje federacijos valdyba skir
tų nemažėjantį dėmesį.

Lietuvos atstovui J. Rajeckui 
buvo pasiųstas šio turinio laiš-

“Atlanto pakraščio mokslei
viai ateitininkai, stovyklaudami 
Kennebunkporte, tėvų pranciš

konų sodyboje, jaučia malonią 
privilegiją pasveikinti Jus, atsto
vaujantį mūsų tautai bei mūsų 
nepriklausomai valstybei Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Kartu 
mes norime išreikšti savo dėkin
gumą Jums ir Poniai dėl dažnai 
reiškiamo Tamstų dėmesio bei 
rūpesčio mūsų jaunimu, kurį da 
taip pat ir vaišingumą, kurį dar 
šį pavasarį Atlanto pakraščio 
moksleiviai ateitininkai yra pa
tyrę iš Jūsų ir Ponios. Tegu 
Dievas laimina Jus ir Ponią, Jū
sų atsakingą darbą ir mūsų tėvy
nę”.

Šiomis dienomis MAS rytų pa
kraščio atstovas J. Gaila gavo 
Lietuvos atstovo J. Kajecko laiš
ką, kuriame ministeris rašo: "... 
Giliai nuoširdžiai dėkoju Jums 
asmeniškai, visiems. MAS sto
vyklos vadovybės nariams ir vi
siems moksleiviams ateitinin
kams, kurių parašai yra tame 
adrese.

Jūsų atsiųstas raštas poniai O. 
Kajeckienei ir man yra labai ma
lonus. Pirmiausia dėl to, kad 
Jus prisimenate Lietuvą ir jos rei
kalus. Antra dėl to, kad gražiai 

vertinate mūsų darbą ir rūpi
nimąsi Lietuvos ir visų lietuvių
reikalais.

Iš savo pusės teartu eu p. O. 
Kajeckiene linkiu Jums ir visiems 
Atlanto pakraščio moksleiviams 
ateitininkams sėkmės tiek asme
niškai, tiek besiekiant kilniųjų 
užsibrėžtų tikslų...”

POPIEŽIUS APIE LITURGIJĄ
Vienoje bendroje audiencijoje 

popiežius Paulius VI tūkstan
čiams maldininkų iš viso pasau
lio ikralštų kalbėjo apie maldos 
ir liturgijos santykius. Liturgi
ja, kalbėjo popiežius, nėra pati 
sau tikslas. Ji išreiškia tikinčių
jų bendruomenės vienybę tarp 
savęs ir su Dievu. Liturginėmis 
'apeigomis krikščioniškoji ben
druomenė viešai garbina Dievą. 
Liturgija turi vesti žmones j 
asmenišką vienybę su Dievu ir į 
asmeninę maldą. Toje pačioje 
audiencijoje Paulius VI ypatin
gą sveikinimo žodį skyrė mal
dininkų grupei iš Čekoslovakijos 
ir keliems tūkstančiams lenkų, 
kurie iškilmingai prisiminė prie 
Mante Cašsino, Italijoje, pasta
rajame kare žuvusius lenkų ka
rius.

— Skalbimas mano žmonai 
atima daugi gražaus laiko.

— O mano žmona sikalbimo 
atsikratė jau visam laikui, nes 
netoli mūsų namo pradėjo veik
ti automatinė skalbykla, kurion 
skalbinius aš pats pristatau. Di
delis patogumas, nes ten pat, 
gretimame pastate esančiame 
bare, kol išgeriu 4 stiklus alaus, 
skalbiniai 'būna išskalbti šva
riausiai, o kol išgeriu dar papil
domai du stiklus, skalbiniai pui 
kiaušiai išdžiūsta ir išsilyigna.

NAUJI — PATOBULINTI
GERESNI NEI PINIGAI

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI

Į LIETUVĄ
NAUJOS SUMAŽINTOS 

KAINOS
Prašykite, mūsų nemokamo 

ųąūjo katalogo.
SPECIALIAI I LIETUVĄ:

Šie daiktai yra labai popu
liarūs ir ' ją pareikalavimas 
yra didelis SSSR; juos labai 
vertins jūsų giminės. Kainos 
yra galutinos. Giminės neturi 
nieko priffioketi.
10 VILNONIŲ
SKARELIŲ $50.00
be kutų, su didelėmis ar ma
žomis gėlėmis ar orientališku 
raštu, visokių spalvų.
10 VILNONIŲ
SKARELIŲ $64.00
apsiūtos kutais su gražiomis 
gėlėms ar orientališkais raš
tais; visokių spalvų.
ITALIŠKI NAILONO 
LIETPALČIAI
Vyriški ar moteriški —neper- 
šlampą, snlaiką vėją — visų 
dydžių nuo mažo iki didelio 
— spalvos; tamsiai mėlyni, 
tamsiai žali ir tamsiai rudi.

1 LIETPALTIS $25.40
2 LIETPALČIAI $38.30
3 LIETPALČIAI $53.20 

PERSIŠKO kailio 
IMITACIJOS PALTAI $75.00 
liuksusinė dovana visam gy
venimui; rudi ar juodi. 
ITALIŠKO PLIUŠO 
SIENINIAI KILIMAI $38.00 
Dydis 12$ x 190 cm., gražūs 
ir spalvingi stirnų, gulbių, po
vų ar vilkų motyvais; taip 
pat orieMališki raštai.
DAUG KITŲ SPECIALIŲ 
PASIOLyMŲ

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N.Y. 10010
Prašykite mūsų nemokamo 

katalogo.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs; nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi 
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas galį pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
•ys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save. neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu.



Laisves pasirinkimas —

ĮSIPAREIGOJIMAS LAISVEI

Rimties valandėlei

MŪSŲ VILTYS JAUNIME
Jau ketvirtis šimtmečio, kai 

dalis lietuvių tautos pasirinko 
laisvę. Kai komunistinis oku
pantas grįžo mūsų tėvynėn, 
daugelis geriau rinkosi neži
nomus ir pavojingus kelius į 
vakarus, rizikavo gyvybėmis 
ir turto netekimu, kad tik vėl 
išvengus vergijos, prievartos 
ir lčtos kalinio mirties. Net 
mažus vaikus ir naujagimius 
vedėsi su savim, tikėdamiesi 
bent jiems sukurti žmogaus 
vertą gyvenimą.

Tėvynės bendro likimo, tė
viškės šilimos ir artimųjų mei
lės atsižadėjimas prieš dvide
šimt penkerius metus tik pra
sidėjo. Jis prasidėjo dėl lais
vės, kuri yra brangesnė už 
pastovų gyvenimą ir namų ra
mybę. Bet kartu prasidėjo ir 
nauji įsipareigojimai tai pa
čiai laisvei — ją ginti, ją iš
laikyti ir dėl jos kovoti. Ir šie 
įsipareigojimai dar nesibaigė. 
Jie lydi kiekvieną mūsų ir ly
dės iki karsto lentos. Priešin
gu atveju, nebūtų vertos tos 
pastangos ir būtų niekinga ta 
rizika, jeigu įsipareigojimuose 
tautai ir tėvynei netesėtumėm. 
Laisvės pasirinkimas šiandien 
kaip tik dar garsiau šaukia
si mūsų kiekvieno naujų pas
tangų ir naujo ryžto iškelti 
laisvės vertės švyturį, kad jį 
matytų visos laisvosios ir pa
vergtosios tautos.
7” Daugelis išvykę į svetimus

> kraštus, prisitaikė naujo gy
venimo sąlygoms, pasiruošė 
naujoms profesijoms ir kūrė 
naujos ateities pagrindus. Bet 
nūnai jau ir jie turi atsiteisti 
laisvės idealui visomis dabarty 
je galimomis pastangomis ir 
platesne veikla, nes iš tikrųjų 
jiems tai padaryti leidžia ir in- 
telektualinis ir materialinis jų 
lygis. Jų duoklė pavergtos tau
tos laisvei — tai tik įsipareigo
jimų tesėjimas.

** *
Pabėgimas iš kovos lauko

ne tik kariui, bet ir kiekvie
nam, galinčiam kovoti, nėra 
didvyriškumo žymė. Ir tos au
reolės nereiktų mėginti kam 
nors segti. Bet kartais ir pa

ti bėgti reikia drąsos, ypač ži
nant, kad priešas yra stipres
nis ir kad vienintelė išsigel
bėjimo viltis yra kojos. Rei
kėjo drąsos ir daugeliui mūsų 
tėvynainių rinktis laisvę, u- 
žuot vergavus priešui ar ati
davus be prasmės savo gyvy
bę. Tačiau ir tų, kurie dėl vie
nų ar kitų priežasčių liko tė
vynėje kartu su ja dalintis ben 
dro likimo nelaime, negalima 
nei niekinti, nei juo labiau pa
smerkti. Į juos ir dabar reikia 
žiūrėti, kaip į svetimųjų gė
dingo suokalbio arba tylos nu-

► sikaltimo aukas. Jie daug sun
kesniu būdu taikėsi naujoms 
sąlygoms ir tesėjo įsipareigo
jimus tėvynei.

Neverta kalbėti apie patai
kūnus ir oportunistus, kurių 
abiejose pusėse yra net per 
daug. Bet jie neatstovauja tau 
tai ir mūsų pavergtų brolių 
laisvės troškimams. Tačiau ir 
jie yra reikalingi tautai — vie- 

» ni gal kaip trąša, kiti — kaip 
šešėlis, padedąs geriesiems pa

sislėpti, treti vėl — kaip užuo
vėja, kurios nors ir menkoje 
paunksmėje gali pamažu tarp
ti nauji patriotiški daigai ir 
nauji kovotojai. Dėlto ir įsi
pareigojimai laisvei turi žadin
ti mumyse ieškoti būdų vis 
naujais ginklais ir naujomis 
priemonėmis išeiti į kovą prieš 
okupantą, bet ne prieš savo 
brolį, dvidešimt penekerių me
tų laikotarpy pakankamai pri- 
sikentusį nuo priešų, norinčių 
sunaikinti tautos likučius.

Išeivijos lietuviams reikia 
šiandien giliau pažvelgti į da
bartinę tikrovę, kad šioje tik
rovėje būtume pakankamai 
veiklūs ir kovingi parodyti 
priešui savo laisvės troškimus, 
o tautai — savo įsipareigoji
mus. Tie, kurie naudojasi pil
na laisve, turi šviesti paverg
tiesiems ir laisviesiems pagar
bos laisvei ir naujos kūrybos 
spinduliais.

*
Kažin, ar nebūtų naudinga 

šiais liūdnais sukaktuviniais 
metais paieškoti ko naujo ryš
kesniam įsipareigojimų laigv- 
vei ir tėvynei parodymui? Juk 
neužtenka tik prisiminti, kad 
bėgome ir palikome savo kraš
tą, bet reikia ir giliau pa
žvelgti į galimumus konkrečio
se dabarties sąlygose daugiau 
ką padaryti, kad tai pajustu
me mes patys ir pavergtieji. 
Dar nereikia kartoti pagrin
dinio tikslo — tėvynės lais
vės, bet nuolat reikia kartoti, 
kad reikia nuolat ieškoti pa
veikesnių priemonių laisvei iš
ryškinti ir mūsų pačių sutari
mui stiprinti. Ir šiuo atveju 
negalime išskirti savo brolių 
nei kartu su mumis gyvenan
čių, nei juo labiau vergijos pan 
čius nešančių, nes visus turi 
jungti bendras rūpestis tėvy
nės likimu.

Mūsų įsipareigojimų tautai 
ir jos laisvei tikslas yra aiš
kus. Bet jo vieton negalime 
pastatyti priemonių ir, kas 
dar blogiau, priemonių ieško
jimo dėl paties ieškojimo. Tai 
būtų vertybių sumaišymas, ku 
ris mūsuose yra toks ryškus, 
kad mes sunkiai randame ke
lią drauge eiti į tikslą. Ir tai 
yra nusikaltimas ne tik žmo
niškumui, bet ir tiesioginis ken 
kimas tikslui. Neturime per
vertinti savo jėgų ir vaidinti 
liūtų, kai esame tik maža sau
jelė, palyginus su milžinais 
priešais. Ir tik sąmoningu dar
bų pasidalinimu tegalime ap
imti visas tas sritis, kurioms 
reikia ryžto, kad jos nebūtų 
apleistos — laisvės troškimų 
žadinimas, savo tautos vardo 
viešumon kėlimas, o svarbiau
sia — prieauglio mūsų darbų 
pratęsimui paruošimas.

Laisvėje gyvendami mes nie
ko nebijome. Tik mums rei
kia turėti drąsos savo tautie
čių stiprinimui panaudoti su
telktines priemones, kad lais
vės spinduliai neužgestų nei 
laisvėje gyvenančių širdyse, 
nei baimės ir vargo iškankin
tuose pavergtuosiuose. Meilė 
nai kiekviename jų meile turi
me stiprinti laisvės viltis.

Pr. Gr.

Spaudoj ir gyvenime

KOLCHOZININKŲ SKLYPAI
Lietuvos žemės ūkiai paversti 

kolchozais — raudonaisiais dva
rais, kuriuose savarankūs Gkinin- 

► kai tapo raudonųjų ponų ber
nais. Kolchozinis atlyginimas 
dažnai menkas, nepakankamas 
pragyvenimui. Gelbstisi žmonės 
dirbdami jiems duodamus skly
pus, bet ir čia daug sunkumų, 
apie ką “Tiesa” Nr. 198 rugp. 
27 d. rašo:

“Kiekvieną pavasarį, kai pra-* 
sideda sodybinių sklypų matavi
mas,žmonėms sugaišinama daug 
laiko, gadinami nervai, į kolūkio 
valdybą, rajono įstaigas pasipila 
skundai, vienam neteisingai at

Beveik prieš dešimtmetį, 1959 
m. spalio mėn., Chruščiovas daly 
vavo kinų komunistų pergalės 
paminėjime. Anuo metu prasidė
jo kova, nors kurį metą ji buvo 
slepiama. Chruščiovas vengė 
naujų įsipareigojimų. Didžiųjų

I
 komunistinių stovyklų romantiš
kųjų svajonių tarpsnis jau buvo 
pasibaigęs. Jį sekė kitas dešimt
metis, kuriame vienas įvykis po 
kito didino kinų-rusų neapykan
tą.

Nukrypimai

1960 m. lapkričio mėn. Mask
voje paskutinį kartą kinai daly
vavo 81 komunistų partijos pasi
tarime. Kinai pasirašė nutari
mus popieriumi pridengti Mask
vos - Pekino nesutarimams. Šių 
nutarimų sugretinimas su pada
rytais 1957 m. ir sukėlė aštrius 
ginčus, nors jų metu vengta tie
sioginio kaltinimo. Pekinas ėmė 
pulti Jugoslaviją, o Maskva jos 
kaimyną Albaniją dėl ideologi
nių nukrypimų.

1963 m. prasidėjo ideologinė 
kova. Šalys sutarė, kad 1963 m. 
liepos mėn. Maskvoje tarsis ideo
loginiais klausimais. Prieš pat 
pasitarimus, kurie nieko gero ne
davė, kinai pasiuntė rusams il
gą 50,000 žodžių laišką, kalti
nantį rusų komunistų partiją. 
Rusų komunistų partija parašė 
atkirtį kinams. 1963 m. pabaigo
je ir 1964 m. pradžioje Pekinas 
plačiai paskleidė 9 knygutes, ku
riose aptariamos ginčo priežas
tys, Stalino pasmerkimas, Jugos
lavijos revizionizmas, sovietinis 
naujasis kolonijalizmas, taikusis 
sambūvis, Sovietų nukrypimai ir 
karo bei taikos klausimai.

Maskvos atkirtis
1960 m. Sovietai atšaukė savo 

patarėjus Kinijoje. Pradėtų įmo
nių statyba buvo nutraukta. Pas
kolų davimas sustabdytas. 1961 i 
m. prasidėjusios ūkinės derybos 
buvo nutrauktos. Sovietai parei
kalavo, kad kinai tesėtų įsipa
reigojimus ir laiku atsiteistų už 
duotas paskolas.

Kinija anuo metu pergyveno 
ūkinį pakrikimą. Sovietų ūkinės 
paramos nutraukimas, ūkinių ir 
kitų sričių patarėjų atšaukimas, 
pramonės įmonių statybos neuž- 
baigimas, mašinų ir jų dalių tie
kimo sustabdymas skaudžiai pa
lietė Kinijos ūkį. Kinija bandė 
kai kurias spragas užkaišioti, bet 
“didysis šuolis” ūkyje jau buvo 
sustabdytas.

Sovietų įsikišimas į Vietnamo 
karą ir pradedant 1965 m., teiki
mas paramos Šiaurės Vietnamui 
buvo naujas ir nelauktas smūgis 
Kinijai. Sovietų skelbtas komu-

matavo, kitam ne ten paskyrė ir 
pan. Kelias savaites kolūkio val
dyba pavirsta savotiška žemės 
skirstytoja ir dalintoja, nors to
kiu metu prasideda darbymetis 
— sėja”.

J. Žvilb.

— Geras kalbėtojas priklau
so nuo to, su kuriuo kalbasi.

— C. Bovee

_  Kiekvieną kartą, kai skai
tau jog moteris trumpai kalbė
jo, negailiu atsistebėti Ikaip ji 
mstojo. —■ M. Hubbard

KINU - SOVIETU KOVA
Dešimtmetį užsitęsusi pavojinga kova

GEDIMINAS GALVA

nistinės vienybės šūkis rado ir ki
nuose atgarsį. Sovietų nuomonę 
rėmė ne tik Mao priešas Liu Sao- 
či,- vadinamas Kūnijos preziden
tas, bet ir saugumo viršininkas 
Lo Jui-čingas, kurio manymu 
“dvi komunistų linkmės turi su
tarti marksizmui - leninizmui pa
saulyje skleisti”. Kinų komunis
tų nesutarimas vertė Mao panau
doti paskutinę kortą Sovietų ša
lininkams Kinijoje sunaikinti.

Mao smūgis

1965 m. Lo ir kiti Sovietų ša
lininkai buvo pašalinti. Kariuo
menės vadovybė perkošta. Lin 
Biao, Mao rėmėjas, krašto apsau
gos ministeris, jautėsi padėties 
viešpačiu. Mao turėjo vienintelį 
rūpestį padaryti. košimą partijos 
vadovybėje ir krašto adminis
tracijoje nepalankiems asme
nims nušalinti.

1966 m. Mao priešai buvo spau 
doje puolami. Tai buvo pasiruo
šimas vadinamai kultūrinei re
voliucijai. Komunistų partijos 
centro komitetas apsuptas ka
riuomenės pritarę 16 straipsnių 
nuostatams, kuriuose aptarti 
“Kultūrinės revoliucijos” tikslai. 
1966 m. lapkričio mėn. prasidė
jo žiaurus politinis siautėjimas. 
Puolimo taikiniu parinkti vadi
nami Sovietų šalininkai. Ir šian
dieną neaišku, ar kinų kaltini
mas teisingas, kad Sovietų am

— Tiktai stipri valstybė 
gali palaikyti laisvę ir lygybę 
tautoje ir visame pasaulyje.

A. Meiklejohn

Mokslo metai jau prasidėję ir būriai studentų registruojasi. Atvaizde 
matome registracijos momento laukiančius studentus 182 metų am
žiaus Lancasterio kolegijoje, Pennsylvanijoje.

KRAUJO BALSAS
Romanas
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— Kodėl? Kodėl? — vėl klausė savęs, nes noras 
jį sutikti, matyti, kalbėti atrodė toks paprastas, toks nor
malus, kad sunku buvo suprasti, kodėl jis negalėjo 
įvykti.

Apačioje, prieš sceną, orkestrantai derino instru
mentus, čirpino smuikais, pūtė triūbas. Salėje ūžė bal
sų jūra, šonuose tarp amūrų spinksėjo švieselės, o lubo
se blykčiojo žirondelio kristalai.

Dirigentą pasitiko plojimai. Jam nusilenkus, įsi
viešpatavo tyla. Prieš apmirusią minią scenoje pasirodė 
liekna pianistė, ilgais kaštoniniais plaukais ir baltom 
rankom, kurios atrodė silpnos ir bejėgės tirštai raudono 
šilko suknelės fone. Katučių lydima ji atsisėdo prie for
tepijono ir susidėjus rankas ant kelių, lyg deivė susikau
pusi maldai, laukė tylos. Pamažu minia nurimo.

Pasigirdę švelnūs, lyg vėjelio dvelktelėjimas, orkest
ro garsai pripildė salės kampus ir kilo net iki kristali
nio žirondelio. Tuojau įsijungė pianino dūžiai, lengvi 
ir greiti lyg upelio gurguliavimas, tai virstantys puto
jančios jūros ošimu.

Žmonės sėdėjo sulaikę kvapą, o aukšti, žemi, lėti ir 
greiti garsai daužėsi tarp sienų verždamiesi į laisvę.

Auksė nejautė aplinkos, jos smilkiniuose tvikčiojo 
pianino dūžiai, o akys sekė ilgų baltų pirštų nepaprastą 
jėgą beprotiškame šokyje. Muzikos garsai skverbėsi į šir
dį, o ji virpėjo vienišumu ir neapsakomai saldžiu jaus
mu, kurio iki šiol nepažino. Ji troško skristi su meliodi- 
jos garsais, plaukti oru ir belstis, prašyti, maldauti įlei
džiama. Kur? O mintyse kilo Vytauto veidas ir 
džiaugsmas, kuriuo jis nušvito jų žvilgsniams susidūrus.

Kai ant scenos nukrito uždanga ir sužibo šviesos,

basada Pekine bandė gelbėti 
Liu-Šao -či, patį didžiausią Mao 
priešą, kurį “Pravda” atvirai gy
nė.

“Kultūrinės revoliucijos” siau
tėjimo metu Sovietų ambasada 
buvo apsupta, susižinojimas ir 
elektros laidai nutraukti. Perso
nalas pergyveno nejaukias die
nas. Maskvoje buvo pamėgdžio
tos Kinijos ambasados užpuoli
mas.

Neramumai pasienyje
Vadinamoji “kultūrinė revoliu 

cija” sustabdyta jai skirtą uždavi
nį atlikus. Pekinas ėmė atvirai 
kelti Sovietų valdomų žemių, pri
jungtų carų laikais, sugrąžinimą 
Kinijai. Sovietų kaltinimas gali 
būti dalinai teisingas, kad kinai 
nevengė iššaukti karinius susi
dūrimus pasienyje, dar labiau 
padidinti įtampai ir sustiprinti 
priešsovietiniai propagandai.

Pasienio susidūrimai yra ne
reikšmingi. Jie terodo Kinijos ir 
Sovietų nuotaikas, bet ne tikruo
sius politinius tikslus. Ginčas dėl 
salelių ar Sovietų pakaltinimas, 
kad jie išskėstomis rankomis pri
ėmė 60,000 ugrių iš Kinijos, yra 
tik taktinis žaidimas. Kinijos po
litiniai tikslai tegali būti spėlio
jami. Sovietai bijo ne dabartinės, 
bet ateityje ūkiškai sustiprėjusios 
ir apsiginklavusios Kinijos.

Božonko (Beaujonc) kasyklo
je, Belgijoje, prasiveržė sykį 
požeminė vandens gysla, ir ka
sykloje prasidėjo išgąstingas 
tvanas. Kasyklų vedėjas tuojau 
davė signalą darbininkams, kad. 
leistųsi viršun. Tačiau tik dvi
dešimt du tespėjo atbėgti laiku 
prie keltuvo. Vedėjas ir jo sū
nus atsisakė lipti. Pirma reikia 
kitus išgelbėti. Išgelbėjo dar 
septyniasdešimt keturis? Trūko 
dvidešimt šešių. Per dvi dienas 
tie nelaimingieji skaldė iš visos 
jėgos kietą uolą, norėdami pra
siskirti kelią į viršų. Bet kur 
tau! Uola — kieta, o vanduo 
kyla ir kyla. Trečiąją dieną vy
rai jau nuleido rankas ir vis 
tiek, sako, žuvę. Užvaizdos sū
nus pagriebė skaldytuvą ir su
šuko: “ Jūs verkiate, kaip kū
dikiai, bent aš turiu dirbti kaip 
vyras”. Drąsa bei pasitikėjimas 
vėl pakilo, ir penktąją dieną 
juos išgelbėjo.

Kitas tvanas — materializ
mas ir gyvenimo beprasmišku
mas — graso paskandinti mū
sų visuomenę. Kas spėjo pri
bėgti prie keltuvo, išvengė pa
vojaus. Kiti pasiliko nelaimės 
vietoje ir, kiek galėdami, geibi 
nelaiminguosius. Bet užeina 
tamsi diena. Pristinga drąsos, 
ištvermės ir pasišventimo. Van
duo kyla, o uola tokia kieta! 
Tačiau jaunimui tomis juodo
mis valandomis yra palikta gra
ži privilegija: jaunieji niekada 
neabejoja, vilties turi ne tik 
sau, bet ir kitiems jos gali per
duoti. Galvoje turiu tąjį jauni
mą, kuris žino, ko jis nori, nes 
žinojimas gyvenimo tikslo ir jo 
siekimas yra jaunuomenės tvir
tybė. Šis jaunimas sugeba nau
dotis akademinėmis laisvėmis. 
Kritikuodamas laisvojo pasau
lio negeroves, šis jaunimas ne
nutyli komunistų valdomuose 
kraštuose besireiškiančių nei
giamybių, kurių nenori matyti 
kraštutinės kairės jaunuomenė. 
Naujajai kairei būdinga plura- 
listinės (daugialypės) visuome
nės neapykanta, visų gyvenimo 
sričių supolitinimas. Reikalauja 
panaikinti ir policiją, kad būtų 
galima laisvai gyventi. Iš čia 
kurstymas vengti karinės prie
volės atlikimo. Kraštutinė kairė 
demonstruoja prieš amerikiečių 
karinę pagalbą Pietų Vietna
mui, bet iš jų lūpų neišgirsi nė 
žodžio apie Šiaurės Vietnamo 
komunistų agresiją prieš pietų 
vietnamiečius.

Mados šūkiai randa atgarsį ir 
lietuviškame jaunime. Šen ir 
ten pasigirsta balsų, jog reikia 
iš pagrindų pertvarkyti mūsų 
institucijas. Būtų liūdna, jei

minia suūžė naujais, pakeltais balsais, dalijosi įspū
džiais, gyrė jauną pianistę ir sveikino dar nematytus 
žįstamus.

Vytauto Auksė daugiau nematė.

Nelauktas susitikimas vėl sukėlė joje nerimą. Ji 
troško būti su juo ir daugiau nieko nenorėti, kaip ta
da Seattle.

Bet jo nebuvo. Dienos slinko vienodai ir liejosi į 
vieną, niekada nesibaigiantį laukimą ir nekantrumą.

— Kas tau yra, Aukse? — stebėjosi Rutha, kai ne
baigusi vieno darbo, ji griebėsi kito, varstė, stalčius, ieško
jo kažko bylose, o paklausta nebežinojo, ko pasigedo.

Motina džiaugėsi ir drauge baiminosi žiūrėdama į 
vis kažkur skubančią dukterį. Ji negalėjo pasėdėti na
muose, lyg nematoma jėga vijo ją į gatvę, į miestą, į 
parką, vis į naują vietą su slapta viltimi, kad sutiks 
Vytautą. Bet nesutiko.

— Gal laikinai čia? O gal tik pravažiavo? — neteko 
Auksė vilties, bet nurimti negalėjo.

— Kas jai? — susimąsčiusi žiūrėjo Klimienė į duk
terį, bet neklausė. Tėvas tylėjo kaip ir duktė. Abu jie 
slėpė savo jausmus ir mintis.

Kartą grįžusi iš darbo Auksė rado Rimo laišką.
— Jis atvažiuoja! — sušuko pralinksmėjusi.
— Čia? Į Ameriką? — netikėjo savo ausimis mo

tina.
— J Chicagą. Gavo darbą, tik nerašo nei kur, nei 

kokį, — dar kartą skaitė trumpą laišką Auksė.
— Ką tu pasakysi! Ar kas pagalvojo? — džiūgavo 

motina, o Auksė žiūrėjo į ją ir pašaipiai juokėsi:
— Nesitikėk per daug, mama! — bet ir ji buvo 

patenkinta Rimo atvažiavimu. Prisiminė trumpą pažin
tį, kuri betgi surišo juos nuoširdžion draugystėm Ir 
dabar laukė jo atvažiuojant daugiau nei draugo, laukė 
beveik kaip brolio, kurio neturėjo, bet norėtų turėti to
kį, kaip Rimas.

Prabėgo visas mėnuo. Rimas nesirodė ir daugiau 
nieko nerašė.

— Gal neatvažiuos? — nusiminusi kalbėjo Klimie-
1 nė.

Auksė vis laukė. Ji jau buvo įpratusi prie laukimo, 
kaip galima įprasti prie fizinio skausmo, kuris nėra ne
pakenčiamas, bet visą laiką jaučiamas.

Kalėdos atėjo šaltos ir snieguotos. Miestas pasipuo
šė eglaitėmis, lemputėmis ir šventinių motyvų orna
mentais. Rimta, darbinga aplinka nusidažė žaismingo
mis nuotaikomis: žmonės skubėjo ne namo, bet į krautu
ves, kur ieškojo dovanų savo giminėms ir draugams. 
Spalvingos šviesos, margi kaspinai, linksmai dekoruo
ti langai masino akį, gundė širdį, visi pirko reikalingus 
ir nereikalingus daiktus pagauti bendros džiaugsmo ir 
artimo meilės nuotaikos. Žinoma, buvo ir susigraužimo 
ir pykčio, kai pritrūkdavo kantrybės ieškant naudingos 
ar gražios dovanos, kuri tiktų ir nebūtų per brangi.

Klimų salone stovėjo plati, lemputėmis ir stikli
niais žaislais apkabinėta eglė. Malonus eglėšakių ir sku
jų kvapas pripildė orą šventišku džiaugsmu ir lūkesčiu. 
Auksė jau buvo nupirkusi tėvams dovanas ir laukė kū
čių, kada kiekvienas atidarydavo jam skirtą, margam 
popieryje suvyniotą, dideliu šilkiniu kaspinu perrištą 
dėžę. Ji visada su pasitenkinimu stebėdavo motinos 
džiaugsmą, beveik vaikišką smalsumą, su kuriuo ji ne
kantriai rišdavo kaspiną, plėšdavo popierį, kad tik grei
čiau pamatytų, ką šį kartą Auksė ar vyras jai nupirko. 
Ji mėgo gražius brangius daiktus, apie kuriuos anksčiau 
nė pagalvoti nebūtų galėjusi. Jie visada suteikdavo jai 
pasitikėjimo ir lyg paremdavo jos norą būti lygia su ki
tomis. Ypač norėdavo pasirodyti prieš Budrienę, kuri 
mėgdavo pabrėžti savo geresnę kilmę ir nuolat užsimin
davo praeitį, kai vyras buvo stoties viršininkas ir jie kas 
mėnesį važiuodavo į Kauną pasisvečiuoti ar operos pa
matyti.

ęmnMruą, sng)

svetimų šūkių vaikymas įneštų 
susiskaldymą. Tik bendromis 
jėgomis ir tautine drausme ga
lėsime išsilaikyti svetur kaip 
tautinė mažuma.

Būtų, sakyčiau, dar pusė
bėdos,

Kad mūsų vaikai, mus pavarę,
Veiktų tikrai dėl tėvynės

naudos,
Kaip mes kitados susitarę.

Bet, ant nelaimės, jaunoji
karta,

Tik peikti ir griauti temoka,
Manija siekių apimta!
O mokslo ir meilės jai stoka.

(Maironis)
Tikėjimo uždavinys, tariant 

VI. Solovjovo žodžiais, yra “at
naujinti mūsų gyvenimą, jį pa
švęsti ir sujungti su dieviškuoju 
mūsų gyvenimu. Tai gali pada
ryti tiktai Dievas, bet tai gali 
įvykti tiktai mums priside
dant”. Mes prisidedame įnešda
mi į tikėjimą savąją dalį — 
bendrai žmogiškąją ir specifiš
kai tautiškąją.

Kiek įžymių žmonių, net 
krikščionių, šiandien, siaučiant 
gyvenimo beprasmiškumo šū
kiams, svajoja apie grynos dva
sios krikščionybę, apie kažkokį 
filosofinį moralizmą ar mistinį 
sentimentalizmą! Kiti gi remia 
visą savo religiją fiziniu ir ru
tininiu dalyvavimu kokioje nors 
ceremonijoje, kurios mato tik 
forma, o sielos jau nesupranta. 
O tuo tarpu tikroji religija yra 
iš karto išvidinė ir išorinė, ide
alinė ir regima, individualinė ir 
tradicinė, mistinė ir praktinė.

Dabartinė krizė Bažnyčioj nė
ra religijos, bet kažkokia kita 
krizė, šventoji Dvasia nežino 
jokių krizių. Moksliniu gilumu 
ir platumu, paremtu tikėjimu, 
galima nugalėti materializmą ir 
beprasmiškumą.

Žemės tvarinių vainikas yra 
žmogus. Jam Dievas ir pasaulį 
sutvėrė. Jis yra viešpats ir ka
ralius. Apie jį Šv. Raštas sako, 
kad jis yra sutvertas į Dievo 
panašumą. Kiekvienas tvarinys 
tam tikra prasme yra Dievo 
paveikslas. Bet žmogus yra ypa 
tingu būdu sutvertas į Dievo 
panašumą. Dievo panašumas 
spindi jau pačiose prigimtose 
žmogaus dvasinėse galiose: jo 
prote ir valioje (“prigimtieji 
Dievo panašumai”). Žmogus 
jaučia reikalą tikėti, bet nori ir 
neigti. Jo protas kartais tyčio
jasi iš aukštesnių dalykų ir po
mirtinio gyvenimo, o vargšė sie
la rauda. Kai siela verkia, ji 
meldžiasi ir mezga su Dievu po
kalbį. K. Baras
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KANADOS ŽINSOS

Delhi, Ont.

LAIMINGOJI MOTINA

Maloni staigmena. Netikėtai 
susitikome Delhi lietuvių pamal 
dose su Šklėriais iš Chicagos ir 
jų motinėle, neperseniai atvy
kusia iš Lietuvos. Jie visi trys 
čia vasaroja pas savo gimines 
Sofiją ir Petrą Aug-aičius, gra
žiai įsikūrusius žaliam šile, kur 
kvepia ir ošia pušys, tartum 
Anykščių šilelyje. Jų jaukioje 
rezidencijoje turėjome atsisvei
kinimo vakarienę su svečiais, 
giminėmis, grįžtančiais į chica
gą-

Gražaus amžiaus sulaukusi 
mama ir senelė pasigėrėtinai at
rodė ir džiaugėsi, atradusi savo 
mielus vaikus, kurie išrūpino 
jai atvykimą į JAV ir kurių ji 
nebuvo mačiusi 23 metus.

— Esu kaip danguj, dabar 
tarp savuių, mylimų mano šei
mos narių, _  pasaliojo laimin
goji motina, — o savo anūkėlių 
nebuvau mačiusi, nei pažinoju
si-

Jos aukštaitiška gryna tar
mė, tartum tėvynės laukų vėje
lis pūstelėjo į lietuvių išeivių 
pastogę. Brangus man atrodė 
jos kiekvienas tartas žodis, kiek 
vienas dar neužmirštas vardas 
anoje, pusėje...

STOVI pasakų namelis

Mieli mano kaimynai Danutė 
ir Mečys Norkai vieną dieną nu
vežė mane į tabako ūkį. Susto
jome prie kalnelio su mažu na
meliu. Jis stovi aukštai, lyg pa
sakų namelis.

Jame gyvena “ant salkos” 
pati pasakų bobutė, šeimininko 
Laurecko motinėlė, neseniai iš 
Lietuvos atskraidinta pas savo 
sūnų Justiną ir Petronėlę Lau- 
reckus. Jų abiejų eilės metų dė- 
tos pastangos, rūpesčiai ir išlai
dos galiausaii atvedė į jų na- 
Cmus seną motinėlę, lyg tų na
mų palaimą.

Sutikome ją darže bulves be- 
kasančią, kiek padžiūvusią, leng 
vutę, bet judrią ir ramios, gied
rios nuotaikos. Saulės nukaitin
tas veidas, taptum laukų žem
uogė, raudonas, sugrubusios ran 
kėlės, rodos, šventai priglaus- 
čiau jas prie savo lūpų... Tai mo

tinėlė, tai sengalvėlė, nuo Lietu
vos kamieno taip neseniai at
skelta !

Matau, kad liūdi be savųjų 
laukų, be tėvynės, kaip ir mes 
ilgėjomės pirmaisiais metais, 
palikę Lietuvą. Tačiau rūpestin
gas sūnus ir marti gražiai pri-, 
žiūri ir globoja savo brangią 
viešnią iš Lietuvos. J. Narūne

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Ijcaving statė. 5tį rooms, 2 bed- 
rooms, 1 Vj baths, recreation rm. 
Immed. poestssion. By owner.
11711 S. Normai.

Išnuom. Z-jų kamb. butas Brigh
ton Pko. apylinkėj. $65 su elektra 
ir gazu. Skambinti tel. Y A 7-5284

Nuo tuojau išnuomojamas vyrui 
ar moteriai kambarys, 5249 South 
Honore Street. Skambint nuo 10 
vai, ryto iki 2 vai, p.p. 778-8620.
BUTAI: rinkti ritama nuomininkams.
Best Agency. 2925 W. 83. PK 8-6032 
Nelaukit — užslreglstruokii dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dal) 9 me
tus. Savininkai kretpklt6e d81 pa. 
tarnavimo nemokamai.

IŠNUOM. 4 kamb. butas — 3513 
So. Emerald Avė. 1-me aukšte, su 
“space-heater”. Skambinti —

’ CA 5-2520 arba 767-9378

PARDAVIMUI

Parduodama baltiniams džiovinti 
mašina — Westlnghouse gas dryer. 
Kaip nauja, porą kartų vartota. 
Parduosiu už pusę kainos. Kreip
tis adr.: E. Barauskienė, 3417 Ma
ryland St., Gary, Indiana 46409

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna su namu. 
Biznis seniai įsteigtas ir gerai iš
dirbtas. Savininkai išeina iš biznio. 
2445 W. 71st St. Tel. PR 8-9856

DĖMESIO!

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
L MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke.

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

. ....... .

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS — Tek CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių,
sveikatos. blz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo sa-
lygos.

L BACEVIČIUS
6455 So, Kedzie Avė., PR 8-2233

llllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllli

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
uiimiiiiHiiiiuiiiiiiiiiniiinniiiiiiniĮijiii'

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metua 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žomo lš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
U 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau moHSl 
ui apdraudę nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

•208H VVest 95th Street 
Chioago, niinote 

Tek GA 4-8654 lr GR 6-4339

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

REAL ESTATE HELI WANTE» - VYRAI

MISCELLANEOUS REAL ESTATE

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Oi. 60632. TeL YA 7-5980

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rndėnas K. šimulis

RICHMOND AUTO SERVICE 
2034 West 6Srd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GK 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

REAL ESTATE

Marqu«tte Parke, arti 71-os ir Tal
man, 2-jų butų medinis geram sto
vyje namas, nauja gazo krosnis ir 
stogas. Pajamų $146.00 į mėnesį ir 
pirkėjui butas. Sav. apleisdamas 
Chicagą parduoda už $20,500.00.

Kreipkitės į įgaliotinį:
K. J. MACKE-MACIUKAS 

2549 VVest 71st Street 
TEL. PR 6-3140

Savininkas parduoda 6 kamb. bun- 
galow. 2 maš. garažas. Marąuette 
Parke. Tel. 476-0520.

Mūrinis 5y2 kamb. 9 metų. Kabi
netų virtuvė. Plytelių vonia. Sau
sas rūsys. Gera vieta. Pigus.

PR 8-6916
BERVVYN. Gražus 2-jų butų bun- 
galow, y2 bloko iki Cermak—High
land Avė. 5 kamb. ir 3 kamb. pa
stogėje, pilnas rūsys, karštu van
deniu alyva apšild. Garažas. 
$26,900. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Court, BI 2-2162, jei neatsako 
skambinkit LA 1-7038.
CICERO. Arti City Hali. Mūr. S-jų 
butų. 6—6—4 kamb. Pajamų virš 
$400 per ,mėn. 2 maš. garažas. Ge
ram stovy. $29,900. SVOBODA, 
3739 VV. 26th St. LA 1-7038.

5-rių BUTŲ
2-jų aukštų mūrinis namas su 4 
mašinų mūro garažu. 4 butai po 
4 kambarius ir 3 kamb. “garden 
apt.” Naujesnis boileris. Gazu karš
tu vandeniu apšildymas. Apsauga 
nuo potvynių. Apylinkėje 55 ir 
Kedzie. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkit dabar.

M I G H A ELS
Tel. 254-8500

ESAME DĖKINGI P. ALBERT J. 
SVOBODAI. Real Estate ofise adr.: 
3739 VV. 26th St., Chicago, ir 2134 
S. 61st Court, Cicero. Nuoširdžiai 
sutvarkė reikalus perkant nuosa
vybę. Mes esame tris kartus pirkę 
Per ji, ir jį rekomenduojame.

FRANK MADIA 
1826 W, 104th St., Chicago

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct.

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8063

Robert Finch, sekretorius sveika
toj reikalams, svarsto kaip page
rinti medicinos aptarnavimą JAV- 
bėae.

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE 

įdedu naujus pečius tr vandens 
Šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (jas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
jų. Dirbu Chioagoje lr prie 
mlesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 S. Auna Avė., Lyons, 
Ulinois. Telef. 447-8806.

REZIDENCINIAI*
(komerciniai,
I MEDICINOS IR 
kitokį pastatai!BJ 2457 VVest Street 

, Tet HE 4-7483

PARDUODAMAS MAŽAS KAM
PINIS MOTELIS. 150 pėdų “Gulf 
of Mexlco’’ pakrančio. Dėi plates
nių žinių rašykite arba skambinki
te:

Jacob J. Maskoliūnas 
350 Coronado Dr,

deanvater Beach, Florida 33513 
__________ Tel. 442-1312__________

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikla Notariatas. 
Daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. -5.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTABT PUBLIC

S. Haplewood Av- OT. 4-7460

PAGARBA JUMS
Mūr. 5 kamb. narnas. Modorni vo- 

vonia ir virtuve: Gazu šild. Garažas. 
Apie 66 ir Roekwell.. $18,800.

Med. 4 kamb. “oottage’’. Gazo šild. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Avė. arti S7-tos. $10,400.

7 kamb. bungnlotv. Moderni virtu
ve lr vonia. Naujas gazu šildymas. 
Mūro garažas. Arti Maria High. 
$22,000.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai). 6 ir 3 kamb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

TJnksns beveik naujas 3 miegamų 
mūras. Gražus garažas. Karpetai ir 
kt. Arti 71 Ir Campbell. $23,500.

2 butų gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 30 p. Marų. l’aike, $1 1,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

STASYS SULA
% INTERCON) INENTA1 R E 

PAI.MDALE, CALIFORNIA 93550

Namų tel. (213) 479-3615, VVest LA 
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— lš savininkų, akrais ne sklypais!

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Botų nuomavimas — Income Tuz

Notariartas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra . 

BELL REALTY
J. BACEVI0IU8

6455 S. Kedzle Avė. — PR 8-2288 
Mūr. 2 batai po 4 kamb. ir roš-

72 lr Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 3 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 
galow. 13 metų senumo. $21,200.

Mūr. 2 butai po 4 kamb. lr raš- 
tlnš. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brighton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $86,000.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St — RE 7-9515

REA L ESTAT
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEIIEHT

Members of M.L.S.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, DL Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, 3erwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
iy išsirinkti iš katalogo.
tiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiimiiiiimimmii

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

9009 W. 63rd STREET TEL 471-0921

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildyme 
pečius Ir alr-oomditlonlng — ' 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAI' 
4444 8. Western, Chioago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Jvairlų atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Platinkite “Draugę”.

6J4 kamb. mūro bungalow, 9 me
tų, be garažo. 62 lr Kedzle.

2 po 4 kamb. mūr. su rūsiu, pa
stoge lr garažu. 43 lr Rookwoll. 
$23,000.

18 vienetų mūr. atnaujintas room- 
lng house prie Llnooln Parko, 2 
bloką lkl ežero. $17,600 pajamų. 
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2787 W. 43rd St —• CL 4-2390

2 po 5J4 kamb. lr 3 kamb. angliž 
kam rūsy. 18 metų mūr. prie 71 L 
Sacramento. Dvigubas mūro garažas. 
$47,900.

5 kamb., 20 metų mūr. bungalovv 
prie 51 lr Pulaski. 2 auto garažas 
$19,500.

4 butų, 2-Jų ankštų mūr. prie 71 ir 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

1)4 aukšto, 10 metų mūr.: 6 kamb. 
(8 mieg.) Ir 4 kamb. Prie 69 lr Ga
utomis- Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 meto, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir Califomia- $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Mapletvood $.10,600.

0 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St Tel. 925-6015

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS OORP. 
General Contractors 

585-5285

Naujas liuksusinis 
12 BUTŲ

apartonentinis namas su balkonais. 
Pilnai išnuomotas (leased). Paja
mų $2,250.00 per. mėnesį.

6251 So. Mason Avenue 
Tel. 469-8282 arba LA 3-3267

HELP W A N T E D — MOTERYS

Live And Work Year Round In 
Beautiful State Of Wisconsin 

WANTED AT ONCE
3-11 and 11-7 shifts in the heart of 
Wisconsin)’s recreation area. Top wages 
and benefits plūs differemitials. Con- 
veniently located rooms and apartmenž*. 

Apply — Write or Call Collect 
(713) 356-5222

-Martin Anderson, Administrator

LAKELAND MEMORIAL HOSPITAL 
[P.O. Box 470, Woodruff, Wisconsin 54568) 

Phone (715) 366-5222 Collect

REGISTERED
NURSES

2-JŲ BUTŲ
DE LUXE 2-jų aukštų mūrinis. 
Geros kokybės bungalow stogas 2 
labai dideli butai. Moderniškos vir
tuvės ir vonios. Dvi naujos šildy
mo sistemos — gazu, karštu van
deniu. Iškelti vamzdžiai ir ‘‘sump 
pump”. Gražus mažas kambarėlis 
vaikui arba gali būti trečias mažas 
miegamasis. Arti Archer ir Kedzie. 
Savininkas' turi išsikelti prieš tris 
savaites, būtinai turi parduot. 
Kreipkitės į Miracle Man. Skam
binkit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 2S4-8500

HELP VVANTED — VYRAI

GRANE OPKRATOR8 
INSIDE AND OUTSIDE 

SAW OPERATORS 
PIPE MACHINE GPR. I.ABORERS 

STEEL PIPE AND TUB1NG 
Chance for advancement to suner-
visor. Benefits include co. Ina. 
TUBULAR SERVICE MIDVVEST

3400 VVest 43rd Street 
GaU Joe McLanglilin 254-69419

MACHINIST MAINTENANCE
Mechamically inclined. Full or part- 
time. Good starting pay. Mušt apply 
in person.

SHAK-UR-CORN INC.
2451 American-Lane, Eik Grove 

Village, Illinois
(2 Įtiks. W. of York or IJmhurst Rd. 

blk. S. of Devon).

MACHINISTS
Engine lathe, vertical mlll. Experi- 
oneod trainees w.l-U bo eonsidored 
būt mušt have Meeh. aptitude. 

Benefits. Confidential interv-iew
726-3681

HI EPEK MACHINE VVORKS 
564 VV. Monroe, Chicago, Illinois

ELECT. MOTOR REPAIRMEN
Top pay, to experlcnced repairmen 
on Tndustrial moters. Permanent, no 
layoffs, 301110 overtime, day work. 
Unusual fringe benefits Include life 
Insurance and pension paid by us. 
No age limlt būt anpllcant mušt be 
rellable, healthy ana aetiiive. Exel. 
parking. Apply in striet confidence.

ARTHUR VVAGNER COMPANY 
1436 W. Randolph St. Chicago, III. 
Phone 660-7409 or resldence pilone. 
Evenings 784-2677,

MECHANICS
STANDARD OIL has openings for 
mechanics to do maintenance and 
repair of trucks, tractors, and tank 
trailers. GM or Cummins Diesel 
experience helpful.

GQOD WAGE RATE 
EXGEL. EMPLOYEE BENEFITS 

Call for appointment 
Jerry Banton, 242-3485

STANDARD OIL Dl VISION
American Oil Company 

Motor Eąuipment Dept

4811 So. Harlem Avenue 
Forest Vlew, Illinois

HELP UANTED — MOTERYS

GAL FrTdaT
Shorthand, Typing and Light 

Bookkeeping. Should be exper*d. 
Steady Employment. Near Wriglev
Field.
Call For Appointment — 281-6812

BOBBIN 
COIL VVINDERS
Multiple Coil VVinders, Connectors 

and Pullers,
Will train —- Days 

APPLY IN PERSON

ACME COIL
1400 W. Wrightwood

EXCELLENT OPPORTUNITY 
URGENTLY NEEDED

BUSINESS
INSTRUCTOR

Two years college. Strong business 
background. Mušt type 60 w.p.m. 
and shorthand 60 w.p.m. Too 
teach two classes and also perform 
clerical duties. Excellent salary & 
congenial plafce to work. Steady 
position. Inąuire at —

CPC
INTERNATIONAL

63rd and Archer Avenue 
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ert. 271 or 272 
- An eųual opportunity employer —

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras ar moteris arba vedusių pora
— gali būti pensininkai — padėti 
dirbti motelyje ir restorane. Mo
derniškas butas, išlaikymas ir atly
ginimas. ANCHOR MOTEL, Jflsop, 
Georgia 31549. Tel. 912-427-4294

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

ORDER FILLER & STOCK MAN
40 hour week. All co. benefits.

Prefer draft exempt person. 
Apply in person — 

Chicago Vėterinary Supply Co. 
3726 W. Montrose Tek 478-9787

Linotype Operator
Open trade plant in ,N. W. suburb. 
Steady job fot1 the right man, plūs 
overtime, plūs benefits. — Profit 
sharing after 1 year.
_______ CALL — 439-4540______

WAREHOUSE MEN
An ICųual opportunity employer

Ist and 2nd Shift
Immediate opening for full time 

work. Duties will include shipping 
& receiving, order filling and stock 
work. Good starting salary and «• 
cellent benefit program.

BAXTER LABORATORIES, 
INC.

6301 Lincoln Avenue 
Morton Grove, Illinois

TEL. 965-4700
An Kqunl opportunity employer

ORDER FILLER 

and
OFFICE SUPPLIES

Young man willing to learn. 
Profitį sharing.

Good transportation. Permanent. 
CALL —

HA 7 - 9025

EXPERT> MACHINIST — DAYS ,

Mušt have tools. Gen’l work. Clean 
shop. 45 hrs. minimum. Mušt read 
blue prints. Only reliable men.

METAL MASTERS COMPANY 
2601 W. Diveraey AR 6-5529

TIRE MAN — HRERIENCED
Day shift. Full time. Good salary 

and benefits.
Morton Grove area.

Tel. 966-1600 — Mr. Sanw

GEN’L FACTORY
Applications aro now being accepted 
for general factory help. Good 
starting salary & exel. Fringe bene
fits. Including profit sharing & free 
hospitalization. Apply In person

JOSIjYN manufacturing 
3700 S. Morgan Sti-eet.

EXCELLEN[T IMMEDIATE 
OPENINGS

JOBS WITH SECURITY

MECHANICAL
OPPORTUNITIES

FOR
EXPERIENCED
JOURNEYMEN

PIPEFITTERS 

SHEET METAL 

ELECTRICIANS 
MACHINISTS 4

Excellent Pay Plūs Benefits.
Very Congenial Surroundines.

A Good Place To Work.
Steady Year Round 

Employment 
Inąuire At

CPC
INTERNATIONAL *

63rd and Archer Avenue
ARGO, ILLINOIS 

Call 458-2000, Ext. 271 or 272
An Equal opportunity employer

JOBS WITH A 
FUTURE

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINERY MAINTENANCE >

FOREMAN
MAINTENANCE MEN 

SHEET METAL SĖT UP MEN 
SHEET METAL SUPERVISOR

DRAFTSMEN
Good pay. Good working 

conditions.
Union Shop 

Apply in person

Luminous Ceilings, Ine.
8701 N. Ravenawood Avenue

CHICAGO, ILUNOES — -

SKELBKITES “DRAUGE”.
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LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ... 

DAR APIE TAUTINĮ UGDYMĄ

JUOZAS MASILIONIS

Penktadienis, rugpiūčio 22 d. 
Studijų savaitė einamai op, nors
L. Dambriūnas ir nepatarė var
toti šio senovinio vietininko. 
Taigi — galop... Priešpiečio pir- 

iečiartia 1mininke pakviečiąnša Elzbieta 
Ribokienė, Brocktono lit. mo
kyklos vedėja.

Pirmąją paskaitą “Laisvės ir | 
atsakomybės vystymasis vai
kuose’’ skaito St. Vaišvilienė, 
montesorininkė, dabar dirban
ti amerikiečių vaikų darželyje.

Pradžioje vaikas nori moky
tis, daugiau sužinot/, bet vė
liau ateina momęntai, kai ne
nori ruošti pamokų, darosi re
voliucionierius. Iš' tb kyla ir 
riaušės. Jau riaušes kelia ne tik 
studentai, bet ir Aukštesniųjų 
mokyklų mokiniai.

Ieškoma priežasčių, kodėl stu 
dentai kelia riaušes. ’ Visi pripa
žįsta, kad dabai augąs jauni
mas gauna daug daugiau lais
vės, bet kartu su tuo nėra ug
doma atsakomybė. Vaikai daug 
ko nori, bet nežino atsakomy
bės.

Tas pat yra su tautomis Af
rikoje, kurios nori nepriklauso
mybės, ją išsikovoja, bet ne
moka susitvarkyti, nepajėgia 
su gauta laisve išpildyti atsa
komybės: aprūpinti' savo pilie
čius darbu, duona, apginti nuo 
priešų. Laisvė be atsakomybės 
virsta anarchija.

Šeimos ir mokyklos išgyve
na krizę. Vaikų auklėjimas, pa
remtas vien autoritetu ir tradi
cija, dabar darosi" nėbeefektin- 
gas, todėl reikia ieškoti naujų 
būdų.

Demokratinėje santvarkoje 
Visi lygūs, ir mokykloje vaikas 
ima reikalauti skaitytis su jo 
nuomone. » Jei* to neišsikovoja 
geru būdu, tai griebiasi des
truktyvių priemolių... Vaikai, 
elgdamiesi destruktyviai, siekia 
šių tikslų: 1. atkreipti dėmesį 
(žiūrėk, aš čia esu!), 2. išban
do jėgas, kuris bus “bosas”, 3. 
kerštas (čia jau blogai), 4. arba 
rezignuoja — visas pasaulis 
prieš jį, neverta ką*nors daryti: 
neįdomu, nenorių, , nedarysiu, 
neisiu, palik mane ramybėje.

Susidūrus su mokinio pasi
priešinimu, prieš reaguojant, 
reikia išsiaiškinti vaiko tipą, su
žinoti jo priešišktmjo priežas
tis.

Montessori mokykla naudo
ja beskyrę sistemą ir moko vai
kus laisvės su atsakomybe. Mok 
slo metų pradžioje išaiškinamos 
pagrindinės taisyklės. Pvz., vie
na gali būti, kad mes mokyklo
je nebėgiojame, o ramiai eina
me. Vaikas bėga darželyje ir 
sugriuva, verkia. Niekas ne
kreipia į jį dėmesio. Ir nebara, 
tik pasako: “Tu žinai, mokyk
loje mes nebėgojame”. Pvz. pa
rodo, kaip pilti vandenį. Jei per
pila, turi pats ir išvalyti. Reikia 
duoti vaikui išgyventi savo dar
bo pasėkmes, kad. pajustų at
sakomybę, Ar vaikas moka elg

tis, ar turi atsakomybės jaus
mą, geriausia matom iš to, kaip 
jis elgiasi klasėje, kai nėra mo
kytojo, kaip elgiasi namie, kai 
nėra tėvų.

Po paskaitos buvo trumpos 
diskusijos, kuriose buvo pa
klausta, ar kartais iš vaiko “o- 
žio” negalima būtų rykšte iš
varyti. Pasirodė, kad ir šiais 
moderniais laikais modernūs pe 
dagogai (ir modernios pedago
gės) prisipažįsta, kad tos prie
monės yra griebęsi.

L. Dambriūnas savo paskai
toje kalbėjo apie lietuvių k. kir
čiavimą ir pagrindines kirčia
vimo taisykles. Po šios paskai
tos klausytojai, atsidėkodami už 
visą jo paskaitų ciklą, sugiedojo 
“Pigiausių metų”.

Popiečio pirmininke pakvie
čiama Jūratė Jasaitytė. J. Ta
mulis pristato Z. Ašoklio “Lie
tuvos geografijos vadovėlį”, šį 
darbą buvo apsiėmęs a. a. A. 
Bendorius. Vadovėlyje yra duo
tas minimumas, kuris galimas 
išeiti. Mokytojui yra labai daug 
galimumų plėsti. Daug nuotrau
kų, žemėlapių. Medžiaga suskirs 
tyta į 30 pamokų. Trūkumai — 
kad išleistas mašinėle rašytas. 
Autorius vartoja metrinę siste
mą, reikėtų duoti ir Amerikoje 
vartojamą sistemą.

Diskusijose pasisakoma, kad 
geografijos mokytojai kartais 
sudaro netikrą Lietuvos vaiz
dą. Pvz., kalbam apie Lietuvos 
kalnus, bet, palyginus su tik
rais kalnais, Lietuvos kalnai tė
ra tik maži pakilimai. Iškyla 
klausimai apie antrą geografi
jos vadovėlį, kuris beveik tuo 
pačiu metu yra vienos mokyk
los išleistas. Pasisakoma, kad 
Ašoklio vadovėlis yra Švietimo 
tarybos aprobuotas, o antras 
atsiradęs partizaniniu būdu. Li
tuanistinės mokyklos turėtų var 
toti tą, kuris yra švietimo tary
bos rekomenduojamas. Toliau 
diskusijose iškilo Lietuvos že
mėlapio didelis reikalingumas. 
Švietimo tarybos pirm. J. Ka
valiūnas paaiškina, kad žemė
lapį ruošia pulk. Andrius.

Antroji popiečio paskaita tu
rėtų būti simpoziumas “Tauti
nis ugdymas lituanistinėse mo
kyklose”. Kadangi kitos mokyk 
los šiuo klausimu pasisakė ant
radienį po Stasio Barzduko pas 
kaitos, tai dabar šiuo klausimu 
belieka pasisakyti Aleksandrui 
Radžiui, Baltimorės D.L.K. Min
daugo lit. mokyklos vedėjui, tik 
ką į Mokytojų studijų savaitę 
atvykusiam.

Neprikl. Lietuvos mokyklai 
nebuvo tiesioginio intereso mo
kinius tautiškai ugdyti, nes ap
linka buvo lietuviška, mokyto
jai lietuviai. Emigracinėse są
lygose reikia specialių pastan
gų, kad lietuvį mokinį išugdy- 
tum patriotu. Todėl Baltimorės 
mokykla prieš keletą metų įsive 
dė visuomeninio veikimo pagrin

Anglijos ir Vokietijos liet. skautų stovykloje, Bordon, pamaldų metu. 
šv. Mišias laikė kun. A. Saulaitis SJ ir kun. V. šarka.

DVIKALBIAME KRAŠTE

Iš mūsų korespondentų A. Saulaičio ir A. 
Zaparacko keliones tarp Europos lietuvių

Iš visų mūsų lankomų kraštų, 
atrodo, Belgijoj ir Olandijoj ma
žiausia lietuvių. “Europos Lietu
vių” redakc. davė mums savo adr. 
Įsidėję juos kišenėn, Dover uoste 
laukėme laivo į Ostende, bet 
12:30 naktį likome paskutinioji 
mašina, njetilpusi į laivą, bet už
tat pirmieji. 3:30 ryto, gerdami 
šiek tiek kavos, kol daug kitų 
vis didėjančioje eilėje šeimyniš
kai snaudė automobiliuose ar 
priekabose. Pagaliau įvažiavome 
į laivo žiotis, palikom automobi
lį ir suradome keliautojams skir
tą vietą nakvoti ir paprastas lo
veles, dviejų aukštų, prie sienos, 
kaip senoviniame laive, lyg ben
drabutyje.
Jau Švintant pažadino —už ke

turių valandų Ostende, Belgijoje. 
Kadangi Algis buvo įpratęs An
glijoje iš kairės vairuoti, teko 
pasimainyti, kol atpras. Mūsų 
kelionė per Ghent į Briuselį ir to
liau Antwerp, prie jūros. Reikė

dus. Programą sudaro trys da
lys: 1. kas yra tauta, šeima, 
valstybė; 2. visuomeninės veik
los struktūra. Čia kalbama apie 
Vliką, Balfą, Altą, bendruome
nę. Daug dėmesio kreipiama į 
jaunimo organizacijas;’ 3. prak
tika; mokoma praktiškai dirb
ti, supažindinama, kokias funk
cijas atlieka pirmininkas, sek
retorius, iždininkas, kaip kalbė
ti, prakalbų rūšys.

Kiekviena pamoka — tai su
sirinkimas. Išsirenka pirminin
ką ir sekretorių. Rinkimai nė
ra visai laisvi, nes visi turi per
eiti įvairias pareigas. Pradžio
je nedrąsiai pirmininkauja, bet 
paskui visai vykusiai praveda.

Kokie rezultatai? Jaunimas, 
baigęs mokyklą, liko lietuviško
se organizacijose.

Diskusijose pasisakyta, kad 
kai kur, nesisekant suorgani
zuoti X skyriaus, buvo pasiten
kinta susirinkimais kartą į mė
nesį. Kalbėta apie bendruome
nę, dabartinę lietuvių litera
tūrą, mokytasi rašyti korespon 
dencijas. Taip pat iš jaunųjų 
pasisakymų paaiškėjo, kad “už
maskuoto”, iš dėstomojo daly
ko išplaukiančio, bet aiškiai ne
pabrėžto tautinio auklėjimo jie 
nedaug tepajunta.

Po vakarienės buvo laisvoji 
tribūna. Ingrida Bublienė, Cle
velando Vysk. Valančiaus lit. 
mokyklos mokytoja, padarė pra

tų nors porą žodžių apie cuos 
, miestus, o tada apie maloniausią 
dienos įvykį.

Ghentas nepaprastai gražus, 
maždaug XIV - XVI a. miestas, 
kurio žymias vietas ir istoriją ma
tėme šviesomis, muzika ir balsų 
dramatizuotoje parodoje bokšte. 
Kad kas nors paruoštų Vilniaus 
ar Kauno modelį, pritaikytų lie
tuvišką muziką, parašytų įdomų 
tekstą. Čia kanalai, XII a. puiki 
pilis, plevėsuoja vėliavos.

Briuselis ant kalno ir pakalnė
je, daug vaikščiojome ieškodami 
įdomių vietų — matėme kara
liaus rūmus, parkus, bažnyčias, 
ypatingai seną katedrą su trimis 
žymiais ir milžiniškais paveiks
lais — stebėtinai gražu. Kaip ir 
dažnai senoje bažnyčioje, prie 
progos apžiūrime, ar kur palai
dotas riteris, žuvęs kovose prieš 
liet. kryžuočių laikais. Kaip ir 
bendrai pastebėjome, Briuselyje 
yra daugiau pirmojo pasaulinio

nešimą apie “Jaunimo žygį už 
tikėjimo laisvę”. Žygį organi
zuoja jaunimo organizacijos, 
siekdamos supažindinti laisvo
jo pasaulio jaunimą su jaunimo 
padėtimi pavergtame pasauly
je ir nori nusiųsti delegaciją 
pas šv. Tėvą, prašant, kad jis 
specialiu raštu primintų pasau
liui apie komunistiniuose kraš
tuose vykdomą religinį žmonių 
persekiojimą.

Diskusijose pritariama šiam 
jaunimo užsimojimui: pažymė
ta, kad reikėtų surinkti pakan
kamai aukų, kad galima būtų 
pasiųsti galimai didesnę dele
gaciją.

Sutemus, 9 vai. v. buvo jau
nimo suruoštas lietuvių partiza
nų pagerbimas. Vadovaujant ka 
pelionams kun. J. Staškevičiui 
ir kun. J. Šulcui, jaunimui ne
šant vainiką ir fakelus, visi stu
dijų savaitės dalyviai, dainuoda 
mi partizanų dainas, pradėjo 
nakties žygį Pirmiausia buvo 
sustota prie Dainavos kryžiaus 
ir čia padėtas vainikas. Paskui 
eisena patraukė į kalną už eže
ro, kur buvo atlaikytos šv. Mi
šios už partizanus.

Grįždami dalijomės neužmirš
tamais šio vakaro vaizdais ir 
pergyvenimais. O danguje švie
tė tiek daug žvaigždžių...

karo paminklų, negu antrojo -tą 
matėme visuose kraštuose.

Pakelėse matėme pirmą kartą 
arklius ūkiuose, kurie atrodė ne
dideli. Keliai labai geri. Antwer- 
pe nutarėme belgiškai pavalgyti
— sušlavėme net dvigubą davi
nį kriauklių, kažkaip troškintų, 
skanių ir šviežių. Kitą kartą vyk
dami, tikrai čia užsuktumėme. 
Vykdami iš miesto, nutarėme 
sustoti ties vienu butu, nors ir ne
buvome susitarę. Prie durų atėjo 
Al. Tenisonas, turįs keletą paau
gusių anūkų. Mielai priėmė į 
vidų. Bekalbant parodė mums 
Broniaus Kviklio “Mūsų Lietu
vą” bei miškininkų leidžiamą žur
nalą. Paaiškėjo, kad turime ir 
bendrų pažįstamų. Ant sie
nos — paties A. Tenisono pa
veikslų.

Kas mums padarė gilų įspūdį 
yra, kad seniau buvo daugiau 
lietuvių, ypač anglių kasyklose, 
o dabar mažai ir išsklaidytų — 
Al. Tenisonas seka lietuvių spau
dą, turi lietuviškų knygų, ir į fla
mų kalbą verčia lietuvių pasakas
— turįs jau virš 90 jų. Pasitikri
no su anūkais, ar jie nėra kar
tais jų mokykloje girdėję, o tiems 
pasakos atrodo savitos ir įdomios.

Tyliai, darbščiai, retai kitus 
lietuvius sutinkąs vyresnio am
žiaus žmogus ruošia gražų įnašą 
ir gerą, savitą reklamą mūsų 
tautai Belgijos ir Olandijos fla- 
mams skaitytojams. Vėliau turės 
rasti leidėją.

Jau sutemus pervažiavome 
pasaulio didžiausią uostą, Roter
damą, Olandijoje, visai moder
niškai atstatytą. Skubėjome į 
Hagą, norėdami dar padoriu lai
ku susekti vieną antrašą. Mūsų 
nekokia laimė - iš visų miestų, ku 
riuose teko važinėti, Haga buvo 
klaidžiausia, perkirsta visur kana
lais, apsukama raitytų gatvių, 
parkų. Suradome antrašą,, nera
dome žmogaus, važinėjimo iš
varginti suradome viešbutį ir 
puolėme ilsėtis.

Sekančią dieną, šeštadienį, pa-

AJA

Mary Aponas 
Petrulionytė

Gyveno Dayton, Ohio. Anks
čiau gyv. South Chicago apyl.

Mirs rugsėjo 6 d., 1963, 7 V. 
ryto. sulaukus senatvės.

Gimč Lietuvoje Kilo iž Vil
niaus.

Amerikoje Išgyveno 63 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus John. marti Edna, 2 duk
terys: Anna Aponas ir Julia 
Matonis, žentas Louis, marti 
Sophlo Aponas, 13 anūkų, 20 
proanūkų. brolis Juozas Petru- 
iionis su šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio 
Martin, Sr., motina mirusio 
Martin, Jr. ir sesuo mirusiųjų 
Mlotiejaus Petrulionlo ir Vikto
rijos Ališauskienės.

Kūnas bus pašarvotas sek
mad., 3 vai. popiet Leonard 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avenue.

Laidotuvės ivyks antrad., rug
sėjo 9 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Juozapo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
9:30 v. r. ivyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiera kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę- Kūnus, dukterys, žen
tas, marčios, anūkai ir pro
anūkai.

Laidotuvių direktorius Ixio- 
nard Bukauskas ir Kūnus. Tel. 
CO 4-2228.
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siekėme — Amsterdamą, kana
lais ratu apvežė per miestą bei 
uostą. Matėme siauriausią namą 
dviejų su puse pėdų pločio, 
siauriausią gatvę, didelius lai
vus. Niekur nebuvome matę tiek 
turistų iš įvairių kraštų —daug 
iš tolimų rytų, kuriuose Olandi
ja turi prekybos ryšių. Prekių 
kainos labai panašios į mūsų.1

• Amsterdame milijonas gyventojų ( 
ir pusė milijono dviračių, paaiš
kino mums keturkalbė laivo tar
nautoja. Girdėjosi, kaip vokiškai 
ar angliškai kalbą turistai stebi
si tos mergaitės sugebėjimu be
matant keturiomis kalbomis vis
ką aiškinti — ,o mes dar stebė
jomės tarpu savęs lietuviškai. 
Jeigu būtų daugiau lietuvių tu
ristų, galėtumėm reikalauti ir 
savos kalbos. Mieste žmonės la
bai malonūs. Ties aukštu pa
minklu matėme kelis šimtus po
puliariai vadinamų “hippies” - 
net ir tos dienos laikraštyje ma
tėsi nuotrauka. Po automobi
liams uždraustas gatves vaikščio
dami stebėjomės miesto margu
mu, o išvykę jau Vasario 16 gim- j 
nazijos link, matėme gerai žino-; 
mus vėjo malūnus, kanalus, atos
togaujančius, dažnai žuvaujan
čius olandus.

Telefonu dar nepasisekė susi
siekti su Bendruomenės pirminin
ku Belgijoje — atostogų metas, 
tai ir ryžtingai sėdome vykti į 
Vokietiją, pirmą kartą po dvide

A. -Į- A.
VLADUI UMBRASUI mirus, 

jo šeiniai reiškiame nuoširdžię užuojautą ir 
kartu liūdime.

Darbo draugai: J. Rundėnas, L Lagenza 
J. Vilimas, V. Gustis 
D. Rimgaila, J. Jokubka

, A+A- VLADUI UMBRASUI 
staiga mirus, žmoną ALDONA, dukteris DALIJI ir 
VIOLETA su šeimomis, sūnų JONĄ ir seserį ELENA 
su šeima, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu giliai 
liūdime.

Močiutė,
Stefa, Karolis ir Kęstutis Baliai 
Jadvyga ir Juozas Raudoniai

A. A.

VLADUI UMBRASUI
MIRUS,

žmoną ALDONA, sūnų JONĄ, dukras DALIA ir 
VIOLETA bei JV šeimas, velionies seserį ELENA 
ir šeimą (Kanadoje) giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Uršulė Lipčienė 
Agnė žifkienė
Marija ir Jokūbas Valiukevičiai 
Albina ir Alfonsas Lietuvninkai 
Adelė ir Kazys Lietuvninkai 

ir šeimos

šimt metų, skubėdami į vaikų 
stovyklą, vykstančią Vasario 16 
gimnazijoje.

PADĖKA
A. + A.

Veronica Lapie
Pretkutė

Mūsų mylima motina mirė 
1969 m. rugp. mėn. 18 d. ir pa
laidota rugp. 21 d. Šv. Kazi
miero kapinėse, Chicagoje,

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į 
jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
S. Petrauskui ir asistentams, 
kurie atlaikė gedulingas pamal
das už jos sielą, dėkojame u? 
palydėjimą į kapines.

Nuoširdus dėkui Visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame vargonininkui ir 
Algirdui Braziui už giesmes baž
nyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direkto
rių Leonard Bukauskui ir Sūnui 
už malonų tpatamavimą.

Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. 
Visiems, visiems nuoširdus dė-- 
kui.

Dukterys: Vera Chapon, ten
tas Stanley, Bernice ir Vlrginia 
Lapie, sūnus VValter, marti Vero
nica, marti Stella Lapie, anūkai 
ir kiti giminės.

Prezidentas R. Nigonas buvo nuvykęs į gubernatorių konvenciją Colorado Springs. Programos metu jis mėgino 
diriguoti mergaičių chorui.

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.+A. LEONARD BIKULČIUS
Gyveno 4019 Brighton Place. Chicago, Illinois.

Jau suėjo du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimų Leonardų, kurio netekome 1966 m. rūgs. 5 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas sutcftkia jam 'amžinų ramybę.

Už jo sielų šv. Mišios bus atnašaujamos r ugsėjo mėn. 7-tų dienų, 
11:15 vai. ryto, švenčiausios Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Brighton Parke.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažjstamls da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a Leo
nardo Blkuičiams sielų.

Nuliūdę: Broliai ir sesuo Lietuvoje, teta Petronėlė šlyteris, Vincas 
ir Elytė šlyterlui.

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD ABBA GODE 812 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -J- A.
ELENA KAZLAUSKIENĖ

PAGAL TĖVUS STAIŠIŪNAITE
Gyveno 2102 South 49th Court, Cicero, Illinois.
Jau suėjo vieni metai, kai negailestinga mirtis atskjTė iš 

mūsų tarpo mylimą žmoną ir Motiną, kurios netekome 1968 m. 
rugsėjo 6 d. ir buvo palaidota rugsėjo 10 d., ŠĮv. Kazimiero 
kapinėse.

Kilo iš Panevėžio apskrities, Klovainių parapijos, Ga- 
čionių kaimo.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti, Lai gailestingas Dievas suteikia' mūsų mylimai žmonai ir 
Mamytei amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos trejos šventos Mišios rugsėjo 
6 d., šeštadienį 6:00, 6:30 ir 7:00 vai. ryto šv. Antano parapi
jos bažnyčioje, Cicero, Illinois.

šidingai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi
minti a. a. Eleną Kazlauskienę savo maldose.

Nuliūdę: Vyras Blažiejus, sūnus Blaise, duktė Adelle.
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X PLB Valdybos Tabor Far
moje rengiamame susitikime su 
lietuvių spaudos ir radijo atsto
vais bus prisimintas Ibei pagerb 
tas PLB Vaidybos buv. pirmi
ninkas a. a. Juozas J. Bačiūnas. 
Pranešimą apie velionį padarys 
inž. V. Adamkus. Pagerbimas 
įvyks rugsėjo 13 d 11 vai. Po
pietiniame simpoziume “Lietu- 
viški mūsų uždaviniai Bendruo
menės rėmuose” pranešimą da
rys PLB V-bos pirm. (St. Barz
dukas, koreferentai — JAV T B 
V-bos pirm. inž. Br. Nainys ir 
Kanados LB V-bos pirm. dr. !S. 
Čepas.

X Chicagos lietuvių operos 
chorą LB New Yorko apylinkė 
pakvietė atvykti i New Yorką 
ir duoti vaidybinį “Danos” ope
ros spektakli Lincolno centre. 
Taip pat ir Bostono LB apylin
kė atsiuntė kvietimą atsilankyti 
su “'Dana” į Bostoną. Valdyba 
pasiuntė kvietėjams kelionės ir 
kitų išlaidų apskaičiavimus. 
Gastrolės gailėtų įvykti sekan
čių įmetu gegužės mėnesyje. Ope 
rą diriguoti sutinka muz. Alek
sandras Kučiūnas.

X šv. Pranciškaus Seselių 
vienuolyno Chicagos apskrities 
metinis seimas įvyks sekmadie
nį, spalio 5 dieną, šv. Jurgio 
par. svetainėje, 32nd PI. ir Li
tuanica Avė. Ohicagos apskri
ties pirmininkė Sabina Klatt ir 
rėmėjos daro viską, kad sei
mas pavyktų. Pelnas skiriamas 
Seselių prieglaudos — ligoninės 
statybai.

X Šiluvos atlaidai ir rekolek
cijos Gimimo Šv. P. Marijos 
bažnyčioje. Marąuette Parke, 
prasidės šj sekmadienį procesi
ja 3 vai. po pietų iš Marijos 
Aukšt. mokyklos kiemo. šv. Mi
šias bažnyčioje atnašaus vysk. 
V. Brizgys, pamokslą pasakys 
kun. A. GrauSlys. Kiekvieną 
dieną per visą savaitę pamaldos 
ryte 9 vai., pamokslas, 7 v. v. 
šv. Mišios.

X Komp. J. Bertulis sunega
lavo ir guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, dr. O. Vaškevičiūtės prie 
žiūroje.

X Kun. B. Sugintas, žinomas 
visuomenės veikėjas, šiuo metu 
yra Clevelande, kur pavaduoja 
Šv. Jurgio parapijos kleboną. 
Chicagon grįžta rugsėjo 14 d.

X Chicagos lietuvių šeimos
kviečiamos j gamtą sekmadie
nį, rugsėjo 14 d. 2 vai. Argonne 
National Laboratorijos parką. 
Puiki proga pasigrožėti gamta 
ir padraugauti su artimaisiais. 
Kviečia Putnamo seselių rėmė
jų Lemonto skyrius. Parkas yra 
ant South Cass Avė., keli blo
kai nuo Stevenson expreso.

(pr.)
x Chicagos Meškeriotojų - 

Medžiotojų Klubas kviečia visus 
i gegužinę rugsėjo 7 d., tuoj po
piet, Bruzgulienės Sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus įvairių 
valgių, gėlimų ir šokiai grojant 
Ramonio orkestrui. (pr.)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stockbrokeris, akcijų pirkimo 
Howe, Barnes & Johnson, Ine., 
ir pardavimo reikalais. Suinte 
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (Sk.)

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
Fl 6-1284. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

fak.)

x Ieškomi DOMAS ir JONAS 
ANTANAVTČIAI arba jų sūnūs ir 
dukterys. Ieško Barboros Antana
vičiūtės Jankauskienės jauniausias 
sūnus. Atsiliepti adresu: Antanas 
Jankauskas, Telšių rajonas, Joną* 
polio paštas, Burgdžių kaimas, 
Lithuania. .

X A. Baiiūno namuose rug
sėjo mėn. 1 d. įvyko Lituanisti
kos instituto Iždo tarybos pa
sitarimas, kuriame dalyvavo ir 
Lituanistikos instituto preziden 
to par. einąs Dr. Aleksandras 
Plateris is Washirgtono. Buvo 
aptarti L. I. organizacijos to
limesnės veiklos ir rengiamų lei 
dinių klausimai, šiuo metu vyks 
ta korespondenciniai L. I. nau
jos vadovybės rinkimai. Tad, 
taip pat buvo pasidalinta min
timis apie kai kuriuos L. I. va
dovybės ir L. I. Iždo tarybos 
bendradarbiavimo techniškus 
klausimus.

X Brighton Earko lit. mo
kykla 3avo devynioliktuosius 
mokslo metus pradeda pirma
dienį, rugsėjo 8 d. Atskiros re
gistracijos nefous. Mokiniai 
jiems skirtu laiku ateina pamo
koms į lituanistinę klasę ir ten 
bus užregistruoti. Šiais metais 
visos lituanistinės mokyklos pa
inokos bus po pietų, nuo 12:30 
iki 3:00 vai. Dėl smulkesnių in
formacijų prašome kreiptis į 
mokyklos vedėją S. Jonynienę, 
telef. LA 3-0475.

x Vytauto Kasniūno ir Tu- 
lijos Pleirytės vestuvės įvyksta 
šiandien, 5 v. p.p. švč. M. Ma
rijos Gimimo Marąuette Parko 
bažnyčioje.

X Marąuette Parko namų 
savininkų or-jos piknikas Brūz
go lionės darže sutraukė daugy
bę žmonių, kurie linksmai pra
leido laiką. Organizacijai vado
vauja J. Skeivys, komisijai K. 
Repšys; dovanų paskirstymu 
rūpinosi J. šapelis. Grojo J. Jo
niko orkestras.

X Gražūs lietuviški žymenys 
puošia lietuvius ir jų namus. 
Puikių lietuviškos — krikščio
niškos dvasios medali jonų, pa
gamintų Juliaus Pakalkos rūpės 
čiu, galima gauti “Drauge”. Si
dabrinio medalijono kaina 1 50 
dol., auksinio — 15 dolerių.

X “Lituanicos” sporto ko
manda šj sekmadienį 2 vai. p. 
p. Marąuette Parke žais pirme
nybių rungtynes prieš “Peori- 
ią”. Resęrvinė komanda 1 vai. 
žais prieš Lightning komandą.

X Pats gerasis trumpą ban 
gų radijas Grundįg turi 20 ska
lių, 3 derintuvus, 3 detektorius. 
Gradinskas 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

X Aldonos Valeišaitės išraiš
kos šokio studijoj mokslo metai 
prasidės treč., irugsėjo 10 d. 7 
v. v., Jaunimo centre, 202 kam
barys. (sk.)

X j Maryon Gudėnas, jauna, 
čia gimusi lietuvaitė, sopranas, 
ir Vytautas Rusteikis, malonaus 
tembro boritonas, sutiko prisi
dėti prie Operos Lėšų Telkimo 
K-to rengiamų pietų — šokių 
meninės programos išpildymo. 
Be to nuotaiką skaidrins “An
tras Kaimas” su savo linksma 
programa, šokiams gros visų 
mėgiamas Balio Pakšto orkes
tras.

Parengimas įvyksta š. m. rug
sėjo 14 d. “Golden Age” (buv. 
Kilty’s) restorane, 4545 W. 
95tih Str., Oak Lawn, UI.

Maloniai prašome visus atsi
lankyti — praleisti smagiai lai
ką ir tuo pačiu paremti mūsų 
operą.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se” ir pas k-to nares.

Operos Lėšų Telkimo 
Komitetas

(pr.)
X RAŠOMOS MAŠINĖLĖS, 

visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogų :
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Norhtport, N. Y. 11731. Chi
cagoje informacijos vakarais 
tel. 476-7399. (sk.J

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734. (tik.)

Švėkšnos gimnazijos 50-ties metų sukakties minėjimo programos dalyviai su šventės organizatoriais ir svečiais. Iš 
k. į d-: sol. L. Sodeika, akt. E. Vilutienė sol. R. Dabšys sol. B- Dabšienė, komisijos pirm. A. Rūgytė, pianistė R. 
Apeikytė ir Los Angeles Šv. Kazimiero par. klebonasprel. J. Kučingis. Nuotr. V. Noreikos

TEODOROS IR JULIAUS
KUZŲ 30 M. JUBILIEJUS
Teodoros ir Juliaus Kuzų 30 

m. vedybinio gyvenimo jubilie
jus buvo iškilmingai atšvęstas 
šeštadienį, rugp. 30 d., Goda 
Coast banketų salėje, Marąuette 
Parke, Chicagoje.

Jubiliatų pagerbti prisirinko 
pilna salė giminių ir artimųjų. 
Programos vedėjas Stasys Mo
lis pakvietė sukalbėti maldą 
kun. J. Prunskį, kuris prašė 
Aukščiausią, kad sukaktuvinin
kai sulauktų ir auksinio jubilie
jaus. Jubiliatams sveikinimus 
atsiuntė gubernatorius Ogilvie, 
senatorius Dirksen, gen. kons. 
dr. P. Daužvardis, Angelą ir 
Leonardas Šimučiai, kongreso 
atstovas Kluczanski, Illinois at
stovų rūmų narys Fr. Savickas. 
Sveikinimo telegramas atsiun
tė teisėjas A. Wells ir Br. Ma- 
cianskis.

Jubiliatas Julius Kuzas yra 
gimęs St. Charles mieste, III. 
Mažas buvo parvežtas į Lietu
vą, o 1930 m. vėl atvyko iš Kė- 
daūiių apskričio i JAV. Depre
sijos metuose daug vargęs, vė
liau išvystė sėkmingą urmo mė 
sos prekybą. Rado laiko ir lie 
tuviškai veiklai. Pvz. yra buvęs 
tėvų marijonų vienuolyno ir 
“'Draugo” statybos direktorių 
komiteto narys. Jis taipgi yra 
prisidėjęs ir prie Marijos aukšt. 
mokyklos statybos, daugelį me
tų ibuvo Lietuvių Prekybos rū
mų direktorium, 5 metus — jų 
viceprezidentu, Ibuvo Chicagos 
Alto narys, pirrnin mkavo Lab
daros dr-jai, darbuojasi su San
dara, yra direktoriumi Crane 
taupymo bendovės, kiek anks
čiau talkino Margučiui ir Povilo 
šaltimiero radijo programai.

Teodora Stočkiute - Kuzienė 
yra pirma mokine baigusi Rad
viliškio progimnaziją. J JAV- 
bes atvyko 1932 m., ie Stačiūnų 
valsč., Šiaulių apskr. Teodora su 
Juliumi susipažino belankydami 
Englewood mokyklos suaugu
siems užsieniečiams anglų kal
bos kursus. Teodora yra veikli 
lietuvių organizacijos ir yna 
sumani lietuviškų laikraščių 
bendradarbė.

Ji taipgi kartu su vyru vei
kė Liet. Prekybos rūmuose, yra

Teodora ir Julius Kuzai su sūnaus ir dukters šeimomis. Iš kairės: 
Robertas, Julius, Jr., Ričardas, Marytė, Hilda (.marti) ir Tina Ku
zai; Teodora ir Julius Kuzai; Joana, Antanukas ir Zigfridas Jan
kauskai.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
Alto narė, šv. Kazimiero vienuo 
lyno rėmėja, Balzeko Liet. kul
tūros muziejaus fondo narė, 4-c 
klubo narė, dalyvauja kitoje lie 
tuviškoje veikloje.

Jubiliatai lietuviškoje dvasio
je išauklėjo sūnų Julių, lankiu 
Sį Morgan Parko Militarinę aka 
demiją, o dabar turintį nuosa
vą Karows urmo mėsos preky
bos bendrovę. Jis vedęs H.Kiau 
paitę. Jubiliatų duktė Joana 
taip pat išaugusi lietuviškoje 
dvasioje, baigusi Marijos Aukšt.

Teodora ir Jubus Kuzai

mokyklą ir De Paul universite
tą; dabar mokytojauja. Ištekė
jusi už F. Jankausko. Kuzai jau 
yra susilaukę penkių vaikaičių 
(anūkų).

Į Kuzų jubiliejaus iškilmes iš 
Rockf ordo buvo atvyirę giminai
čiai Stefa ir Adolfas Dagiai, iš 
Elgino dr. K. Bobelis su žmona 
ir mamyte. Vakaro vedėjas St. 
Molis pristatė visą eilę pasižy
mėjusių čikagiečių, dalyvavusių 
su poniomis jubiliejaus puoto
je: J. Pakel, J. Janušaitis, B. 
Pietkiewicz, St. Balzakas, Sr. ir 
Jir., Pto. Pakel, Dan Kuraitis, 
dr. Jerome, 'K. Oksas, adv. La
pinskas.

Solistams O. Skeveriutei ir 
Alf. Braziui vadovaujant, gau
sūs svečiai jubiliatams sugie

dojo “Ilgiausių metų”. 'Svečiai 
vaišinosi skardais valgiais, links
mai šoko griežiant J, Joniko or
kestrui ir dar klausėsi skam
bių solistų dainų.

Jubiliatų rezidencijoje 6840 
So. Airtesdan dar ir dabar sta
las nukrautas sveikinimų korte
lėmis, kambariai išpuošti gėlė
mis ir dekoratyviniais medeliais 
ir gausiomis kitomis jubiliatų 
gerbėjų atsiųstomis? dovanomis.

J. Žvilb.

GEORGE EDMUND STUNGIS 
DAKTARAS •

George Edmund 'Stungis, sū
nus Jurgio ir Barboros (Urbu
tis) 'Stungių, gyv. 6917 So. 
Washtenaw Avė., įgijo pa
staruoju metu filosofijos dak
taro (Doctor of Philosopihy in 
Physics) laipsnį Indiana uni
versitete, Bloomirgtone, India
noje. Ph. D. dizert arijos tema 
buvo “Nuriear Magnetic Rela;x- 
ation Processes”, kurią dokto
rantas sėkmingai apgynė. Ši 
mokslinė studija netrukus Ibus 
atspausdinta Physics Journale. 
Prieš įstodamas studijuoti In
dianos universitete dr. Stungis 
dirbo kaipo Associate Research 
Physicist I. I. T. Research Ins
titute, Chicagoj.

Dr. Stungis yra parašęs šiuos 
mokslo darbus: SOlid State 
Physics, Atomic Physics ir Elec
tron Paramagnetie Resonance. 
Visos šios studijos yra tilpusius

Dr. George Edmund Stungis

American Physics Journale. Ga 
ves Ph. D. dr. Stungis apsigy
vena Lousville, Ky. (priemiesty 
St. Mattėhws, Ky), drauge su 
savo šeima, žmona Lois ir dviem 
dukrelėm — ISuzanne ir Melis- 
sa. Pastaruoju metu jis dirba 
kaip fizikas tyrinėjimų srityje 
Brown and Williamson bendro
vėje ir daro bandymus “im the 
dynaanic properties of Aerosol- 
like System”. Geriausio pasise
kimo jaunam profesionalui.

MIRĖ SERŽANTAS
Seržantas Juozas Shillis, Chi

cagos policijoje ištarnavęs 23 
metus, mirė nuo širdies smūgio. 
Gyveno 3334 S. Emerald Avė. 
Laidojamas šeštadienį iš Šv. Do 
vydo bažnyčios šv. Kazimiero 
■ktųūuiėae,

IS AR T!
J. A. VALSTYBES*

— Peter W. Rodino, Jr. ir W. 
Stratton, žinomi kongresmenai, 
iš naujo įskėlė klausimą išleisti 
JAV pašto ženklą, skirtą Lietu
vos ir Baltijos tautų pripažini
mo de jure 50 metų sukakčiai 
paminėti. &.uo reikalu jie patei
kė įstatymo projektą. H. R. 
13546. Buvo kreiptasi ir j vy
riausiąją JAV pašto tvarkytoją 
Wintan M. Blount, kuris atsa
kė, kad šis klausimas ateityje 
galėsiąs būti palankiai svarsto
mas. ITokio ženklo išleidimu nuo
lat rūpinasi Lietuvos Vyčių or
ganizacija kurios pirmininkas 
prof. dr. Jokūbas Stukas apie 
tai ir “Draugą” painformavo.

KANADOJ
— A. a. Juozas Svilas, buvęs 

Sibiro tremtinys, 87 metų am
žiaus, po sunkios operacijos mi
rė Hamiltono Šv. Juozapo ligo
ninėje. Po didelių pastangų jis 
buvo atvykęs į Kanadą pas savo 
dukterį Birutę ir žentą Kazį 
Lukošius. Liko velionio žmona 
Marija, duktė dr. Lina Giedrai
tienė su šeima ir du sūnūs — 
Juozas ir Vytautas Svilai. Lai
dotuvės buvo Deihi, Ont., iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios rugsė
jo 5 d.

URUGVAJUJ
— Montevideo dienraščiai La 

Manana ir EI Diaiio Espanol 
paskelbė keletą C. Verax 
straipsnių apie narių — sovietų 

; sąmokslą prieš 30 metų ir tų 
1 sutarčių tragiškas pasekmes 
Lietuvai bei kaimynams.

— Straipsnį apie naujus ko
munistų antireliginės akcijos 
metodus Lietuvoje iš La Mana- 
r.a persispausdino Madride lei
džiamas žurnalas Roca Viva 
(birželio mėn.), kurio direkto-

CHICAGOS ŽINIOS
KALAKUTIENA, TAI NE 

VIŠTIENA
Chicagos svorių ir saikų de

partamento direktorė griežtai 
tikrina gautus skundus, jog kai 
kurie restoranėliai ir užkandi
nės vieton vištienos naudoja ka
lakutienos sumuštiniuose. Šių 
Įstaigų savininkai ginasi, jog iš 
vištienos sunku padaryti gerų 
sumuštinių, jog lengviau su ka
lakutiena, jog žmonės dažnai 
negali atskirti kalakutienos nuo 
vištienos, ir jog vistiek žmonės 
brangiau nemoka.

ARTĖJA RUDUO
Šiomis dienomis Chicagoje ir 

apylinkėse pastebėta daug mo
narchinių peteliškių besiruošian 
čių skridimui į Meksiką. Taipgi 
buriasi tūkstančiai purpurinių 
langinių kregždžių. Aiškus žen
klas, jog artėja ruduo.
VISAI MAŽAS ARCHITEKTO 

PALIKIMAS
Neseniai miręs pasaulinio 

garso architektas Mies van der 
Rohe paliko tiktai apie $150,000. 
Apie tai sužinota iš testamento 
įteikto apygardos teismui. Savo 
architektūrinius braižinius jis 
paliko New Yorko moderniojo 
meno muziejui. Savo laiškus ir 
užrašus paliko Kongreso biblio
tekai.

GIMĖ ŽIRAFA
Brookfieido žvėryne šiomis 

dienomis pagimdyta 100 svarų 
sverianti žirafa, Jackie. Šiame 
žvėryne gimė daugiau žirafų ne
gu betkokiame kitame Ameri
kos žvėryne, iš viso 28.

I HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYK I. A

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9887 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608
NORMAN BURŠTEINAS, kailiy krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 268-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

IR TOLI
riaus Luis Ruiz Galeana pasi
kalbėjimą su prelatu L. Tulaba 
apie Lietuvos katalikų persekio
jimus įsidėjo rimtas žurnalas 
Roma (liepos mėn.), leidžiamas 
Buenos Aires. Tame pasikalbė
jime prel. L. Tulaba pabrėžė ra
dijo programų lietuvių iš Mad
rido svarbą. Kaip jau pranešta, 
toli ios programos netrukus vėl 
atgaivinamos. E.

VOKIETIJOJ
— Paminklą a. a. Erdmomii

Simonaičiui, neseniai mirusiam 
Mažosios Lietuvos veikėjui, su
tarta pastatyti ūgi spalio 30 die 
nos, t. y. ligi velionio gimimo 
dienos.

— Ansas Lymantas, “Lietu
vos Pajūrio” redaktorius, lan
kėsi Vokietijoje.

_  Saaro krašte gyvenantie
ji lietuviai susiorganizavo. LB 
apylinkei vadovauja mokyt. Al
girdas Palavinskas. Suruošta 
parengimų, išleistas Saaro žinių 
biuletenis.

— Algirdas ir Marija Palavins
kai, Saaro krašto lietuvių veikė
jai, atšventė savo bendro gyve
nimo 20 metų sukaktį.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Tautos šventės minėjimus 

suruošti yra užplanavusios be
veik visos didesnės Anglijos lie 
tuvių kolonijos. Programoje nu
matyta: paskaitos, meninė dalis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— 700 senovišku XVI am

žiaus ispaniškų kostiumų pasiu
vo Vilniaus “Ramunės” fabri
ko siuvėjai. Jie skirti Leningra
do ir Defos (R. Vokietijoje) ki
nų studijoms, kur sukamas dvie 
jų serijų iilmas “Goja”. Kostiu 
mų eskizus pagamino dail. Do
natas Banionis.

KAD EIS IR Į KALĖJIMĄ, 
NELEIS IŠRAUT MEDŽIŲ
Dean Spindlerienė prieš 15- 

ka metų prie savo namų paso
dino 7 kadagius ir 4 melsvąsias 
egles. Tuo metu jos nuosavybė 
dar nefcuvo įtraukta į Dės Plai
nes miestelio ribas. Šiomis die
nomis miestelis, platindamas 
gatves, žada medžius išrauti. 
Spindlerienė sakosi, kad jeigu 
jai reiktų patekti į kalėjimą, 
vienok ji neleisianti jos paso
dintų medžių išrauti. Policija 
ją iš vieno medžio ištempė. Me
džiai iškirsti. Ji ir jos vyras 
teisme ieškos atlyginimo iš mies 
telio.

TARPTAUTINIS FILMŲ 
FESTIVALIS

Rengėjai praneša, jog lapkr. 
8 --19 d. Chicagoje ruošiamas 
5-tas metinis tarptautinis filmų 
festivalis. Bus pranešta vėliau, 
kur įvairių kraštų filmai bus 
rodomi.

RUSŲ KALBIOS PAMOKOS
Norį mokytis rusų kalbos tu

ri rūgs. 8—11 d. registruotis 
Bogan City College, 3930 W. 79 
st., Chicago, UI. 60652, Chica
gos gyventojams kursai yra be 
mokesčio, tiktai reikės mokėti 
$5 už registraciją ir dar mažo
ką priedą už laboratorijos mo
kesčius. Daugiau informacijų ga 
li suteikti svetimų įkalbų depar
tamento direktorė dr. Louise 
Polak arba rusų kalbos profe
sorė Vira Bodnaruk. Galima 
telef. LU 1-2737.


