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"Varpas" Nr. 1 

Bolševikams sugrįžus 
* i * • į Lietuvą 

(Tęsinys S vakar dienos) 

viškai - vokiškiems nacionalis
tams. Daug metų buvo už
drausta išleisti B. Sruogos 
"Dievų mišką". Reikėjo įtikin
ti rusiškai kalbančius, kad visa 

Suslovo siautėjimas Lietuvoje 

pacijos metu, 1944 rudenį Stali- Labai charakteringas NKVD 
no, Berijos ir Suslovo valia visi 4-tos šaulių divizijos polit. skyr. 

Hitleris-kalbėjo: "Jeigu ne- iietuviai (išskyrus saujelę ko- viršininko pulk. I. Geresimenko 
būtų žydo, reikėtų jį išgalvoti". m u n j s t u > kurių 1945. I. buvo 1945. I. 14 laiškas visų SSSR 
Kadangi "lietuviškai - vokiško H27), buvo paskelbti vokiečių NKVD divizijų polit. skyriams. 
nacionalisto" hibridas neegzis- koloborantais ir faktiškai atsi- kuriame tarp kitko buvo ralo-
tavo, Suslovas jį sugalvojo. Iš <įūrė už įstatymo ribų. Kiek- ma: "vieną rusą senį sudegino 
maždaug 4 milijonų j vokiečių vienas rusas - kolonistas gale- gyvą . . . žinomi atvejai, kada 
nelaisvę patekusių raudonar- j 0 nebaudžiamas žudyti ar banditai išpiauna ištisas rusų 
miečių visas milijonas sutiko uždaryti juos į kalėjimus, iš- še imas . . . " 
tarnauti vokiškai vėliavai. So- gįųgti į konclagerį ar tremti į ^ m 1 9 5 7 m e t ų okupantų 
vietų istorikų apskaičiavimu, Sibirą. propaganda beveik tylėjo apie 

1944. VUL buvo pradėta or- vokiečių žiaurumus Lietuvoje 
ganizuoti vadinami "naikina- ir visą kaltę suversdavo lietu-
mieji" batalionai (istribiteliai), 
x n . 18 pavadinti "liaudies gy
nėjais". Daugumą "istribite-
lių" sudarė vietiniai rusai ir lie
tuvių išgelbėti rusų belaisviai. 
Bijodami Stalino represijų už lietuvių tauta bendradarbiavo 
pasidavimą į nelaisvę vokie- su vokiečiais. Tuo tikslu repor-

Į vokiečių organizuojamą SS čiams, pastarieji rodė nepap- tažai iš Lietuvos partizanų teis-
iegioną Lietuvoje teatsirado vos rastą uolumą plėšiant ir žudant mo salių buvo spausdinami be-
286 savanoriai Pagaliau vo- lietuvių tautą. 
kiečiai 1943. m . 17 atsisakė Šiandien tvirtinama, kad Lie-
nuo lietuviško SS legkmo orga- tuvos partizanai nužudė apie 
nizavimo, uždarė visas Lietuvos 13 tūkstančių Lietuvos gyven-
tukjtąsino mokyklas, ^siuntė t ojų. Suprantama, kad dalis 
į korrclagerius daug lietuvių nužudytųjų buvo tikrai dori 
fefcUgentų, 1966. XI. 3 "Tieso- lietuviai. M. Suslovas, turėda-
įP- fernalistas L. Stepanaus- I n a s ^yQ žinioje fiktyvų Lie-
kse rašė, kad vien tik Dachau tuvos partizanų "štabą", va-
iMįclageryje lietuvių buvo 3250 dovaujamą J. Markulio — 

ių. Daugumą jų sudarė "Erelio", partizanų rankomis 
>vo terminologija lietuvis- žudė Lietuvos gyventojus. 

k i . vokiški nacionalistai. Iš M S u s l o y o n u r o d y m u > ^ 
tose instrukcijose Lietuvoje gentijos. Aišku, kad tokie pat 
dislokuota NKVD kariuomenė S t ^ n o P l a n a i ^ v o į Lietuvos 

Jfežiūrint didvyriško lietuvių buvo tikinama, kad Lietuvos inteligentijos atžvilgiu. 
tautos laikymosi vokiečių oku- "banditai" žudo kiekvieną rusą. (Bus daugiau) 

lietuvių tebuvo tik apie 8 tūkst. 
Vienok dar iki šios dienos M. 
Suslovas nei karto Vlasovo ne
pavadino rusiškai - vokiškuoju 
Racionalistu. SS ir kituose vo
kiškuose daliniuose tarnavo 
apie 60 tūkst. belgų, apie 100 
tukst. prancūzų ir kitų tautų 
savanorių. 

Vasara Lietuvoje 

SOVIETU ĮSPĖJIMAS PASAULIUI 
"Toliau nuo Pekino" 

Uetuvos į Vokietiją buvo 
tik 38 komunistai. 

veik vien tik laikraštyje "Sov 
Litva". Nereikia tad stebėtis, 
jeigu NKVD-tai, neradę miškuo
se partizanų, žudydavo kiekvie
ną lietuvį vyrą, vyriškos lyties 
paauglį, neretai už šias žudy
nes kaltę suversdami partiza
nams. 

1963 kovo 8 N. Chruščiovas 
susitikime su literatūros ir me
no veikėjais prisipažino, kad 
Stalinas ketino išnaikinti žymią 
dalį Ukrainos kūrybinės inteli-

į s -

LENKAI LIETUVOJE IR SOVIETU 
SĄJUNGOJ 

(Tęsinys) 
Kazachstane yra 61.400 len

kų, kurie ten buvo išvežti dau
giausia 1940-41 m. Po pirmų
jų siaubo metų, lenkai neblo
gai susitvarkė, turi savo namu
kus, sklypus. Į Kazakstaną į likai apie tai puikiai žino, todėl 
buvo ištremti ir Volgos vokie- Į skaudžiai pergyvena, kad lais-
čiai. Pagal 1970 surašinėji-! vasis pasaulis yra kurčias jų 
mą, SS gyvena 1.846,000 vo- į pagalbos šauksmui. Autoriui 

Karagandos pogrindyje. 
Kaip galima padėti SS kata

likams? 
Laisvasis pasaulis smerkia 

žmogaus teisių laužymą totali
tariniuose kraštuose. SS kata-

1 Washingtonas. — Carterio 
administracija spaudžia šaldytu
vų pramonę pradėti gaminti to
kius šaldytuvus, kurie sunaudo
tų daug mažiau elektros energi
jos. Gaminti juos pradės, bet 
jų kaina pakils apie 60 dolerių. 

itiašKvū. — vaK~rų Korespon
dentai Maskvoje riačiau supa
žindino savo spa^-ią su pasku
tiniaisiais Tasso ;omentarais 
apie Pekiną. K mentarai bus 
atspausdinti "K< "ūjnisto" žur
nale. Maskva, r ak ia i 
Amerikai, Japonijai,' Afrikai i r 
kitiems: bet koks mėginimas 
susibičiuliauti su Pekinu yra 
nedraugiškas aktas, pavojingas 
pasaulio taikai. Tas įspėjimas 
laikomas pats griežčiausias 
pasmerkimas, koks kada buvo 
pasakytas Kinijos adresu po 
Mao mirties. 

Verta paminėti, kad įspėji
mas sutampa su Pekino noru 
arčiau susidraugauti su Vaka
rais, tada. kai Kinijoj viešėjo 
valstybės sekretorius Vance ir 
dabar nuvyko Jugoslavijos Ti
to. Jų vizitai Maskvai labai 

I nepageidaujami. 

Filipinuose 
daugiau laisves 

Manila. — Filipinuose poli
tinė situacija taisosi, prezidento 

Kinai esą viską darą suardy- Ferdinand Marcos 1972 pas-
ti Sov. Sąjungos ir Amerikos i kelbtas karo stovis švelnina-
santykius. Rytų Europai primi- į m a s . Jau leidžiama filipinie- į 
n, kad dabartinis Kinijos kur-j čiams be suvaržymų išvykti į. 
sas pagrįstas priešiškumu vi- i kitus kraštus, panaikinamas j 
sam tam, kas yra socialistiška. 1 draudimas naktį vaikščioti ir 

sa&o į Pekinas padeda NATO pakuii p a d ė t i rinkimai t narlastentą 
stiprinti ir Varšuvos sąjungai' 
silpninti. Kinija labiausiai susi
draugavo su Vakarų Vokietija, 
aišku, palaiko jos revanšistines 
aspiracijas, kursto jos užma
čias atstatyti prieškarines sie
nas. 

Komentaruose sakoma: Hua 
Kuo-feng karo reikalams iš
leidžia 40 procentų viso biudže
to, siekia ginklų iš Vakarų, ne
kreipia dėmesio i sunkias ūki
ninkų ir darbininkų problemas. 
Pekino ideologija yra priešin
gybė marksizmui - leninizmui. 

Taip sovietai kalba savo pi
liečiams 

ne vėliau kaip kitais metais. 

Ar Amerika išduos 
Bražinskus? 

YVashingtonaa. — Kolumnis-
į tai Jack Anderson ir Les Whit*-
ten sindikatinėj spaudoj nuo-

; gąstauja, jog Teisingumo de-
1 partamentas nori tyliai depor-
i tuoti du ' 'sovietų disidentus" 
; atgal j Rusiją, kur "beveik tik-
i ra, kad jie bus sušaudyti". Ra-
1 šo apie Bražinskus, pateikia jų 
; kančias ir pergyvenimus ir ma-
, no, kad Amerika gali nusilenkti. 
sovietų rakai avimaras. Kon-

| gresmanas Robert Dorman (D., 
įCal.) stengiasi jiems išgauti 
'. imigranto teises, bet Teisingu-
! mo departamentas juos laiko 
•'kriminalistais", rašo kolum-
nistai. 

Migai amerikieču 
rankose 

TOashingtonas. — Amerikos 
karo aviacija turi tam tikrą 
skaičių sovietų Migų — 15, 17, 
19 ir 21. Juos gavo visokiais 
keliais: pabėgo lakūnai su lėk
tuvais, atidavė Amerikai tie 
kraštai, kurie yra juos gavę. 
Neturi tik 23, bet 25, paties 
naujausio, žino visas detales, 
kai sovietu lakūnas Belenko 
pernai pabėgo į Japoniją. Lėk
tuvas gražintas sovietams, bet 

! pirmiau buvo išardytas. Sovie
tai dėl to labai pyko. Kiek Ame
rika Migų turi, nežinoma, kiti 
spėja apie 20, Amerikiečiai la
kūnai jais skraido, rašo "Ar-
med Forces Journal". 

SU TAIVVANO KLAUSIMU 
NESKUBAMA 

Pekinas. — Cyrus Vance. Į Taiwanui ir toliau teiktų gink-

kiečių. Tai geriausiai susiorga
nizavusi ir labai dinamiška tau
tinė grupė. Turi savo spaudą, 
draugijas, mokyklas, užima 
aukštas vietas administracijoj. 
Savo jėgos ir teisių pajutimu, 
ištikimybe katalikybei ir tvirta 
laikysena vokiečiai iškovojo 
lengvatų ir religiniame gyveni
me. Po daugelio metų pastan
gų, gavo leidimą pastatyti ko
plyčią ir atsigabenti kunigą į 
Karagandą. Pas Kazakstano 
vokiečius vykstąs kunigas turi 
mokėti vokiškai, nes vokiečiai 
rūpestingai puoselėja savo kal
bą ir to reikalauja iš dvasi nin-

besikalbant su kunigais Sovietų 
Sąjungoj, tas klausimas buvo 
visuomet keliamas. Preita vie
ningos išvados — reikia kelti 
viešumon tiesą apie religinę pa
dėtį SS. Tai turėtų daryti ir 
Šventasis Sostas. Melas ir ne
teisė bijo šviesos, bijo viešumos. 
Tenykščiai kunigai kritiškai ir 
su skausmu mini šventojo Sosto 
atstovo, atvykusio į Maskvą, 
laikyseną ir pasikalbėjimus su 
sovietų valdžios atstovais. Svar
biausia klaida, kad aplenkia
mos vietinės bažnyčios, o jas 
geriausiai žino padėtį, sąlygas 
ir valdžios taktiką. Nusiskun-

kų, Kazakstano vokiečiams i džiama. kad Vatikano radi a ? 
spaudžiant ("Jei neduosit kuni
go, rašome prašymus išvykti į 
Rytų Vokietiją" — taip jie gra-
•fea). — sovietų valdžia krei
pėsi Į vieną lietuvį kunigą Vil
niaus apylinkėse kviesdama jį įjkyti Katalikų Bažnyčią Sovietų 
Karagandą. Tas dvasininkas. Į Sąjungoj. 
isšjft ui katcgimo, būvu dirbę?*1 „ (E).. 

duoda daug smulkių žinelių, bet 
mažai taip laukiamo dvasinio 
peno. Ligšiolinė patirtis rodo. 
kad tik moralinė dvasiški jos 
bei tikinčiųjų jėga gali išlai-

Britu aerodromai 
neveikia 

Londonas. — Britų orinio su
sisiekimo kontrolieriai streikuo
ja, ir apie vieną milijoną kėlei- Andrew Young. dalyvaująs JT 
vių. kurie šį savaitgalį turi pa- suorganizuotoj Apartheid kon-
sinaudoti britų aerodromais, i ferencijoj Nigerijoj, sakė, kad 

Amerika nebijo 
komunistines įtakos 

Lagos. — Amerikos ambasa- | 
dorius Jungtinėms Tautoms 

prieš išvykdamas iš Pekino, bu
vo susitikęs su spaudos atsto
vais. Iš jo atsakymų aiškėja, 
kad nei Amerika, nei Kinija ne
siskubina su Taiwano klausimu, 
ir dabartinis status quo nebus 
greitai pakeistas. Su Pekinu 
santykiai paliks geri. Kai ko
respondentai norėjo aiškesnio 
atsakymo. Vance priminė, jog 
jam būtų žinomas kinų atsaky
mas, jei Amerika būtų pasiūliusi 

lus po jo 
kimo. 

pripažinimo atšau-

Tolimesnės diskusijos su Ki
nija bus tęsiamos, galimas da
lykas dar šį rudenį, kai užsienio 
reikalų mimsteri? Huang Hua 
atvyks į Jungtinių Tautų vi* 
suotinį susirinkimą. 

Baigiamojo komunikato ne
buvo paskelbta, jo ir nereikėjo, 
nes pasikalbėjimai buvo infor

kai kuriuos kompromisus, pvz., Į macinio pobūdžio. 

patirs daug nemalonumų ir var
gų. Streikas tęsis keturias die-

Amerika nebijo komunistinės 
įtakos Afrikoje ir sinkiais ne-

iias. o po to vėl bus tik darbo ; rems pietinių afrikiečių nacio-, 
sulėtinimas. \ nalistų partizanų. 

Ginčai dėl atlyginimo pakeli- j 
m o tęsiasi dvejus metus, ir pa
gerėjimo nematyti. 

Sius į karą beginklius 
Nairobi, — Etiopija planuoja 

šturmuoti sorr.a'iečius sukilė
lius ir atsiimti Osr-den dykumą 
bet kuria kaina nežiūrint, kiek 
žmonių reikės paaukoti, prane
šama Kenijoj. Tam reikalui 
Mengistu Haile Mariam panau
dos sumobilizuotus ūkininkus, 
ginkluotus primityviais, vidur
amžius primcTiančiais ginklais, 
kaip strėlės ar kalavijai, rašo 
"Monitor". 

Somaliečiai tvirtina, kad kai 
Ogaden bus išlaisvintas iš Etio
pijos, bus sujungtas su Soma-
lija. 

Sydnis. — Australija Saudr 
Arabijai pardavė 102 tonas I 

i smėlio plieno liejykloms. S.! 

Prekybinis deficitas 

Washingtonas. — Liepos mė
nesio prekybinis baiansas Ame
rikai irgi buvo nuostolingas, da
vė 2.3 bil. deficito. Šių metų 
prekybiniai nuostoliai jau sie
kia 14.9 bil. dolerių. Rekordi
nis deficitas buvo 1972, kai pa
siekė 6.4 bil. dol. 

Bėdos su New Yorku 

New Yorkas. — New Yorkoj 
miesto tėvai nuo savo piliečių 
slėpė tikrą finansinę padėtį dau-
gely metų, sako Kongreso su- ! 

daryta komisija. Sako komisi-1 
ja, kad miestas vieną sistemą 
naudojo pajamoms, kitą išlai
doms, nebuvo kreipiama dėme
sio, ar yra iš ko padengti išlai-

Huang Hua, užsienio reikalų miniateris, 
sadorium Jungtinėse Tauto&e 

anksčiau buvęs Kinijos amba-

Bedos su paštu 

Sausra Californijoj. Išdžiūvusi 
•porunių laiveliu prieplauka 

Arabijos smėlis tam reikalui ne- das labdarybei, atlyginimams ir rikiečių 
tinka, jser riaug švelnus ' didėjantiems projektams. . kūną. 

H'a^hingtona*. — Pašto vir
šininkas Benjamin Bailar vis-
tiek žada šeštadieniais pašto į 
namus nenešioti. Kai iškyla 
klausimas, ar nutraukti pašto 
pristatymą šeštadieniais, ar pa
kelti tarifą, 80 procentų ame-

pasisako už nutrau-

KALENDORITS 
Rugpiūčio 27: Ceza'TS. Moni

ka, Tolvydas, Didirė. 
Rugpiūčio 28: Augustinas, 

Adelinda, Liūtas. Tarvilė. 
Rugpiūčio 29' Ipatijus, Sabi

na. Gaudąs, Tautgailė. 
Saulė teka 6:10, leidiiai 7 34-

ORAS 
Dalinai saulėta, karsta 

•irtgiia, apie 90 laipsnių. 
rr 
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KO TIKIUOSI IŠ DEVINTOJO 
KONGRESO 

Kiekvienas ateitininkų kongre- senimo, turi dideles reikšmės lie-
. sas oasižvmėh> skirtingu charak- tuvių išeivijos gyvenime Žmo-

tėrio. kur atsispmaėfo laiko rei- nės ir organizacija per 65 metus 
kalavimaf. rSpesčiai, ideologinės keitėsi, daugiau ar mažiau savo 

: gairės. Kongresų nuotaikos svy-
, ravo nuo susirūpinimo Lietuvos 

valstybingumu ir kova prieš nu -
kr^seionėjimą, nuo šūkių pasuk
ti Lietuvos laikrodi Šimtu metų 

- pirmyn" ir rūpesčiu ateitminkiš-
kos idėjos laisve pačio} nepri
klausomoj Lietuvoj. — iki vėl su
sirūpinimo- lietuviu tautos likimu 
po karo ir dar vėliau susirūpi-

, nimu dėl ateitininkų idealo i s -
. laikymo tremtyje ir lietuviško

sios kaltūros puoselėjimo. 
Esame laimingi./perėję ateiti-

ninkiškąją mokyklą-. Toji mo
kykla paruošė daug idealistų, ku
rie Lietuvos kritiška*'momentais 
parodė daug besąlyginės aukos, 
altruistinio darbo ir vadovavimo. 
Idealistinio auklėjimo dėka su
laukėme žymaus skaičiaus 

. aukšto lygio intelektualų, kūrė
jų, profesionalų. Daugelis tą 
įdiegtą idealizmą perduoda ir se-
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Chicagos SAS draugovė pakėlė i pilnateisius narius (iš dešinės): Ofelija Baršketytė, Danute Saliklytė, 
Jūratė Derenčiūtė, Dalia Biiaišytė. Giedre Čepaitytė, i r Loreta Pleinaitė. Įžodį skaito Dainė Narutytė, o pri
ima kun. K. Trimakas. Matosi vėhavnėšis Petras Kisielius. Nuotr. J. Kuprio 

forma prisitaikydama prie gyve 
nimo, tačiau ideologija liko ta 
pati. Todėl hc organizacija su to
kia stipria ideologija ir toliau 
lieka ateities organizacija. Vyk
dami į kongresą; tikime, kad ten 
bus pažadinta ištikimybė ideolo
gijai,-Keletas iš mūsų jau žavisi 
liberalų peršamomis laisvėmis ir 
gundymu padėti Lietuvos reika
lus i šalį, kaip Šiuo momentu 
nepraktiškus ir nerealius. Tiki
me, kad šioje nudievėjimo ir ma
terialistinėje aplinkumoje kong
resas mus įtikins ir pašauks vėl 
liudyti Kristų ir tautą. Norėtu
me, kad kongresas pastatytų ka-j 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA DAINAVOJE inučiu stovyklose - ar leisti to 
se stovyklose dalyvauti lietuviš-

Ateitininitų sendraugių stovyk- j Stovyklos rimtoji dalis —pa- j kai nekalbantiems vaikams. Bu-
skaitos ir svarstybos buvo suor- Į vusių stovyklų vadovai pasisakė, la Dainavoje vyko liepos 30 

- rugpiūčio 6 dienomis. Visas 
Dainavos rajonas, gražiai apsi
tvarkęs, laukė stovyklautojų. Tik 
įsukus pro vartus, atvykusius pa
sitiko gražus pušynėlis ir, paly
dėjęs iki Spygiio ežero, atidavė 
jo globai. Pasitaikius tokiai gra
žiai dienai, kaip kad buvo ši lie
pos 30-toji, iš karto pradingo at
sivežtieji kasdieniniai rūpestė
liai. Stovyklautojų susirinko apie 
110, iš kurių apie 40 buvo ma
žiau kaip 10 m. amžiaus. Taigi, 

• i-i -«i _- ••_ -,o: i i vidutinio amžiaus sendraugis iš 
tahkiską susipratimą pnes leng- . . & 

M . j . - j . . i-5„, - „ »eitu gana įaunas. vą Klaidingų idėjų plitimą ir ne- - & ' 
sąmoningą įų pasisavinimą. [ V^suvažiavon, tiktai pailsėti ir 
Klausiame, ar būsime paraginti 
sustiprinti ateitininkišką budru
mą ir apaštalavimo idėją prieš 
destruktyvią komunistų ir kraš
tutinių liberalų propagandą? Ar 
būsime pašaukti aktyviau kovo
ti už katalikiškuosius idealus ir 
prieš lietuvių tautos naikinimą? 

kančioms kartoms. Išeivijoje 
šiuo metu priskaitoma daugiau 
kaip pustrečio tūkstančio moks
leivių, studentu ir sendraugių, 
ateitininkų. Daugelis jų priklau- j Idealizmas veda į heroizmą. Kaip 
so skautams ir kitoms -idealisti-i a n a i s nepriklausomybės kovų lai-
hėms organizacijoms. Nemažą l k » s i r okupacijų pasipriešinimo 
dalis- tačiau yra pasyvūs, atitolę 
rrao tautos, ir parapijos reikalų, 
tik tokių gal mažesnis procentas, 

i i e tu-negu kitų neorganizuotų 
vių. 

Kiekviena kartą, grįždamas iš 
didesnio suvažiavimo ar LFB.stu
dijų savaičių, jaučiuosi nustūmęs 
pesimizmą, atsiranda daugiau jė
gų lietuviškam darbui, su pakel
tą galva norisi žvelgti. į ateitį. 
Tokiais atvejais nusivalai nuo 
kasdienybės dulkių, pajunti vėl 
senus įsipareigojimus tėvų ir pro
tėvių kraš:ui ir lietuvių tautai. 
Prisimena laikai, kai okupacijų 
metais buvo galima besąlyginia 

\laikais'.relkėįo idealistų ir hero 
jų, tai po 35 metų jų vėl reikia 
ir eia, ir tenai. Jau reikia ir čta 
budinti gyvenimui paruoštus, 
bet apsnūdusius idėjos brolius iš 
patogaus ir materialistinio snau
dulio ir raginti nepasiduoti pa
vargimui. Net laisvėje gyvenan
tį jaunimą tenka raginti kovai 
už Kristų ir įtikinti, kad ši kova 
eina lygiagrečiai su kova už tau
tos išlikimą. Tikimės, kad kong
resas, bekeldamas mūsų idealiz
mą ir entuziazmą bus realus ir 
parodys, kiek daug čia laisvėje ir 
materialinėmis gėrybėmis perte
kusiame krašte dar turime ne

pasitikėti idėios draugais, a t l i e -1 b i l * *r rnamukiruotų rankų, bet 
" kam rezistencini darbą. Ateiti-1 '«ek mažai iš jų dirbančių ran-
• n i n k a i tuo metu davė daug ide- ^ ideologinėje visuomeninėje ir 
' alistų kovotojų ir dėka bendros 'kultūrinėje dirvoje. Gal tie fak-

Mejos išdavimas beveik nebuvo j « * pabudins mūsų sąžinę. Gal bu-
žraomas. Net ir vėliau, kai prieš 
27" metus teko Ateitį atgaivinti 
Amerikoje, nepaprasta: sunkiose 
'sąlygose, pavargęs rr išsiblaškęs 
jafunim&s parodė nepaprasto Ide-
afemo it entuziazmo, kuris jau 
•riepal*g:'namas >u sfandieniniu. 

Vykstame į kcrrgtėsą kaip į di
delę šventę. Ne yfiSi tik pasi
svečiuoti ir sutfkrr tfaug seniai 
matytų veidų. Organizacija, tu
rinti daugiau kaip pustrečio tūks
tančio inteligantilky jaunimo ir 

užmiršti kasdeinybę, bet tai kas
dienybei pasiruošti. Kaip stovyk
lose įprasta, kiekviena dieną pra
sidėjo mišiomis. Į mišias buvo 
įvesta graži naujovė, šalia skai
tymų iš Šv. Rašto buvo skaito
mos ištraukos iš LKB Kronikos. 
Po mišių ir vėliavų pakėlimo 
ėjom pusryčiauti. Nuo 10 vai. 
iki pietų suaugusiems buvo skai
toma kokia nors paskaita, ar pra
vestos svarstybos, o vaikams — 
užsiėmimai. Po pietų visi trau
kėm j kitą Spyglio pusę, —kas 
pasimaudyti, kas saulutėj pasišil
dyti, išskyrus tuos, į kuriuos nu
sižiūrėdavo dr. Mirga Gimiuvie-
nė ir užkinkydavo į darbą ruoš
tis vakaro programai. Apie ket- | 
virtą valandą komendanto Al 
mio Kuolo ragas jau šaukdav< 
visus pavakariams. Pasistiprinę 
vieni skubėjo i sporto aikštes, ki
ti šiaip vaikštinėjo ir šnekučia
vosi. Tik mažiesiems nenuilstan
čioj! Rasa neleido dykaduoniau
ti. Šie, pasiskirstę mažais būre
liais, šoko, dainavo, dirbo rank 

ganizuotos dr. Algio Norvilo. Jų 
temos aktualios ir įvairios, pa
skaitininkai gerai pasiruošę, iš
judinę klausytojus gyvoms disku
sijoms. Pirmos dienos svarstybos 
nagrinėjo amerikietiškos ir lietu
viškos aplinkumos derinimą. Jas 
LH<avcwc i^ i i c U i o Z u i i c n c , pcroi-
kvietusi į talką Rūtą Udrienę ir 
dr. Romualdą Kraučiūną. Pati 
svarstybų vedėja atstovavo dides
nę koloniją, kit: du dalyviai gy
vena toliau nuo lietuviškų kolo
nijų ir augina vaikus grynai ame
rikietiško] aplrnkcj. Kadangi te
orijų šioje srityje nėra, svarsty
bų dalyviam teko pasidalinti sa
vo asmeniška patirtimi. Visi trys 
pasisakė, kad šiuo metu etnišku
mas, pas amerikiečius yra madin
gas ir vaikai savo kiime didžiuo
jasi. Tačiau vaikus išmokyti kal
bą ir išauklėti sąmoningais lie
tuviais, reikalauja iš tėvų nenu
ilstamo pasiauk limo ir pasišven-

kad lietuviškai nemokančių vai
kų dalyvavimas labai apsunkina 
vadovų darbą. Tokius vaikus yra 
sunku įtraukti į vaidinimus, 
jiems programos pasidaro neįdo
mios, 

• 

DRAUGO prenumerata moka 
metams 

Chicago, Cook apskr. , 

Kitur J.A.V. 28.00 
Užsienyje $1.00 

m* ii ari 
6 men. 

$17.00 
16.00 
1960 
13.00 

3 mčn. 

$12.00 
11.00 
13.00 
7.00 

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais |J 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas- j 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

būna ardoma tvarka. St. Būtų vartojama tik lietuvių kai

timas krikščionybės stokos tiems 
tėvams, kurie reikalauja, kad 
ateitininkų jaunučių stovyklose { 

Barzdukas labai vietoj priminė, 
kad tautiškumas, kaip ir katali
kybė, yra vienas iš ateitininkijos 
principų ir ateitininkai yra įpa
reigoti šiuos principus puoselėti 
savo vaikuose. Kiti dalyviai pa
stebėjo, kad religiniame auklėji
me susilaukiama pagalbos ir ame-
rikietiškoj aplinkoje, bet tautinis 
auklėjimas krentąs ant tėvų pe
čių. Tačiau vaiko lietuviškas pa
saulis neturėtų ribotis vien šei
ma. Stovyklos turėtų sustiprinti 
tėvų pastangas ir turėtų būti lyg 
ir tautinės rekolekcijos, kur vai
kai susiduria su kitais panašiai 
auklėjamais vaikais ir grįžta tau
tiniai sustiprėję, o ne praradę tai, 
kas per metus buvo tėvų atsiekta, 

timo. Klausantis buvo džiugu j Tiems geros valios tėvų vaikams, 
girdėti, kad tokiu tėvų, net laba; į kurie tikrai neturėjo sąlygų iš-
jaunų tarpek ,v:s dar atsiranda. I mokti lietuviškai, esanti labai 
Taip pat vieno jauno studento į graži angliškai kalbančių lietu-
buvo iškelta įdomi mintis, kad į vių organizacija — vyčiai. Prime-
lietaviškumui puoselėti neužten-

reikia ir ka vien meilės. Dažnai 
drausmės. Prisipažino kalbąs iš 
patyrimo ir už tai savo tėvams 
esąs dėkingas. 

Rytojaus dieną kun. K. Puge-
vičius kalbėjo apie LKB Kroniką. 
Parodė keletą jos originalų ir 
laiškų, ragino visus prisidėti prie 
Kronikoje skelbiamų faktų pa
skleidimo. Tam tikslui pas ji yra 
galima gauti visa eilė leidinių 
anglų kalboje. Dalis šių leidinių 
buvo išstatyti stovykloje. 

Trečiadienio svarstybose dr. 

ha, esąs nesusipratimas. Diskusi
jos buvo nutrauktos tik komen
danto rago raginančio visus ra
gauti pietų. 

Ketvirtadienio svarstyboms — 
jaunų keliu ateitininkiškoj veik
loj beieškant — vadovavo Atei
tininkų Sendraugių sąjungos pir
mininkas Vytautas Soliūnas. Po 
trumpo pranešimo apie sąjungos 

velando pasidalinti patirtimi iš 
savo skyrių veiklos. Afcu prelegen
tai patiekė eiię konkrečių minčių, 
kurios galėtų Miti pritaikytos fr 
kitur. D . Kuolienė iškėlė, kad 

į Toronte mint is įtraukti jaunes
nius sendraugius į skyriaus veik
lą kilusi jų pačių tarpe. Prele
gentė pasigenda sendraugiuose 
mokyklinio amžiaus vaikų tėvų. 
T a m išvengti ji siūlė ieškoti bū
dų sustiprinti studentų ideologi
nį subrendimą, kad Jie patys ap
sispręstų ir toliau ateitininkuose 

darbius, ar kibo Į SDaudos darbą. Į . . . ,-,. . . . . .. ,. 
0 • m -_ i i i -i % \ Mirga Lrirniuviene nagrmejo lie Buvo išleistas stovvklos iaiKras- z, ,. _ , r . .v . .,. « c , . T • •» tuviskos literatūros kunmą įsei telis Sendraugiu Jaunimas , na- ' 

sime jautresni pasidalinti tuo, ką 
turime su nelaimės ištiktu, su 
besišaukiančiu pagalbos kultūri
n i n k u ir lietuvybės darbuotoju. 
Gal dažniau prisiminsime dabar 
persekiojamus Nemuno krašte ir 
iš ten vejamą Kristų.... - -

Su panašiu nerimu ir nuotai
komis vykstu į devintąjį Ateiti
ninkų Kongresą. 

Kazys Ambrczaitis j 
(at-ko įžodį davęs 1932 m.) į 

grinėjęs. painius klausimus, pvz., 
kodėl komendantas su barzda. 
Po vakarienės, aštuntą valandą 
vyko vaikams programos. Vai
kams sumigus, prasidėdavo Mir-
gos suruoštos programos 
augusiems". 

'tik su-

vijoje ir jaunųjų kurejų prieaug
lį. Laima Šalčiuvienė — mokyk
linio amžiaus sulaukusio vaiko 
supažindinimą su amerikietiška 
aplinkuma ir *aip tai suderinti 
su lietuvišku auklėjimu šeimoje. 
Diskusijų metu buvo paliesta la-

ATEITTNINKU KONGRESO 
BANKETO REIKALU 

Ateitininkų IX kongresas Cle-
velande baigsis banketu sekma
dienį, rugsėjo 4 d. 7:30 vai. vak. 
St. Pokrova salėje, 6812 Broad-
view Rd., Parma. 

Su apgailestavimu pranešame, 
kad laisvų vietų į banketą nebė
ra. Pavėluotai gautos rezervacijos 
bus galima patenkinti tik tada, 
jei anksčiau užsisakiusieji atsisa
kytų ar neatvyktų. 

Banketo dalyvius kviečiame 
atsilyginti už banketą iki rugsėjo 
2 d. Vietos, už kurias rugsėjo 2 d. 
nebus atsiskaityta, bus perleistos 
kitiems. 

Sąlygos įpareigoja mus taip 
cat pranešti, kad banketo pasi
linksminime galės dalyvauti tik 
tie, kurie turi banketo bilietą. B 
anksto už bilietus atsilyginu-

$10.00 
10-00 
žb.oo 

bai opi problema iškilusi Ja"" j s į e m s bilietai bus įteikti banketo 
1 pradžioje. 

"ATEITI?" STE1KJNA KONGRESĄ 
Ateitininkiškojo sąjūdžio- bendraminčius,-tes. susiren-

hančius.-ias į Devintąjį Ateitininkų kongresą Clevelmd<e, iš 
Širdies sveikinu jr linkiu tolimesniems sprendimams, veik
im bei kūrybai semtis šviesos ir pasisventusio entuziazmo 
iŠ To, Kuriame siekiame atnaujinti save ir pasaulį. 

Kęstutis Trimakas, 
"Ateities" vyr. redaktorius 

^ _ _ — _ _ — i j i 

SVEIKINIMAS KONGRESUI 
- . • 

ts Ateitininkų Gyvenimo skyriaus "Drauge" vardu 
sveikimu IX-jį Ateitininkijos kongresą ir linkiu, kad kon
greso dvasia ir nuotaika pagyvintų Atettininkijcs veiklą, 
kad ji dar ilgai bujotų ir žydėtų ir kad pagal kongreso pa
sirinktą šūkį, savo pavyzdžiu liudytų Kristų ir savąją 
Tmttą. Jonas žadeikis 

Raginame f isus ateitininkus vykti i 
PABALTIEČIU ŽYGĮ Už ŽMOGAUS TEISES 

W*shington« DC, rugsėjo 24 d.! 
V A Ž I U O K I M E V I S U 

Studentų Ateitininkų Sąjungas centro valdyba 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Onyte "Rožytė'" Klksrytė, žinoma Dainavos stovyklų operų solistė, 
kviečia visus registruotis Ateitininkų kongresan. Jai pritaria choristai: 
Danutė Norvilaite, Saulius. Jankauskas. Nini Lenkauskaitė. Rima Gus-
tamytė. Rasa Razgaitienė Nuotr. J. Kuprio 

&GULF 
T ASSOCIATES 

Veronlca Jafcusovas, Realtor 

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybe, maloniai jums patarnaus 
Veronikos JakuSovienės vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9 — 4:30. 

*705 Gulf Bhd. 
St. Petersbarg Beaclt* FL. 3S7M 

Tel. £13-367-1791 dieną arba 
813-360-0744 vakarą 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS I m 

GALVOS TR STUBURO LIGOS 
2858 W. 83rd SL 

Chicago, 10. S062§ 

Tel. 4?S-34» 
Valandos pagal susitar.mą 

MEIvIKlTE 'DRAUGĄ* 

L A D I E S A N D G E X T L E M E N ! 
rair formu.a JI B is Patented-Guaraatee4 in Swit*erlaad- and U 
=-«ris*«-«d i n USA, Canada. Europe. It cures Da.ndn»ff, PalBag 
Ur Ito.hinx scaio. Spliting ends. s tengthening HAIJt, Root 
A ^ h and restorlng NATURAL HAIR COLOR. Usin* J IB 
•-» wiil never be BALD or G RE Y. 10096 Gi:.x.-aneęd. Liated 
Druigiat Red-BIur Rook. Bntg's-Cbcn'iat O 'dc- 3TRAJGHT 

•r i 4n"-'.i .v J, :"V-.T \v finth SJ.. 1R40 vv. 4Tth St.. <̂ ». soth 
- S. Ashl*wd Ave-. 3HS4 Ko-

. d'ti ' " " A h 17 t " ! dalyvauti. Per s u r i n k i m u s pa-
' i OAA • F ' • • • L " skaitos turėtų Būti gerai pattii&§-

nu su 3^00 nariu, urmininkas ^Horaok š p e S š s f * Sfey-
pakvietė Danguolę Kuolienę is .. 
Toronto ir Romą Bridžių iš Cle- [ (Nukėfta i 5 pttd.> 

PtbaltiečiiĮ žygio už žmogaus teises vmfu, 
LIETUVA Ll$y TELKIMO IHIMlTiTAS 
BALTIC HUMMI RIGHTS RJUJ.Y, WC. 

1617 Fairway Lane, Naperville, Dl. 60540 
ĖTAl TBJEČIASIS S4&AS/tS A U K Ų G A U T C K T 

19T7 M. RUGPIŪČI© H Ė N . 14 B . 
3-01 Dr. Kazimieras Campe, CfelumMa, MD 
3-02 Balys ir Genovaitė Narbutai, Vista, CA 
3-03 Jurgis ir Elena Bubliai, Detroit, MI 
3-04 B. čizikaite, Chicago, Ht# 
3-05 Kazys ir Mėta Linkai, Miami Beach. PL 
3-06 Anele Kebleriene, Cicero, IL 
3-07 Elena Olšauskienė, Chicago, IL 
3-08 Dr. Antanas ir Alina Lipsteiai, LaGrange Park, TL 
3-09 Voldemaras Banevičius, Pbiladelphia. fįt * 
3-10 Moterų Pagelbinis Vienetas (Gydytojų Sąjungai) 
3-11 Leonas Barmus, Chicago, IL 
3-12 Emify Cigas. Lakewood, ©H 
3-13 Dr. Kazimieras ir Aldona Rimkai, Chicago, IL 
3-14 Antanas h- Ona čeržkai, CMcago, TL 
3-15 Alfonsas ir Ona Kinduriai, Gulfport, F L 
3-16 Rot esterio Ateitininkai, Bac^e^ter, N T 
3-17 Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Argo, IL 
3-18 Pranas ir Elžbieta Nenortai, Kasi Chicago, Qf 
3-19 Jonas Rugelis, Maywood> I t 
3-20 Dr. Antanas Razma, Joliet, IL 
3-21 Eugenijus ir Danguolė BartkaJ, Beverly Shores, IN 
3-22 Jonas ir Vincentfna Jurkūnai, Chicago, IL 
3-23 p. p. Petkevičiai, Qcero, IL 
3-24 S. Laniauskas, Cleveland. OH 
3-25 V. Paškevičius, Chicago, IL 
3-26 Bronius Babušis, Atlantic Beach, NT 
3-27 Adele Laužikienė, Atlantic Beach, NT 
3-28 Zenonas Prūsas, ChilHcothe, OH 
3-29 V. Katarskis, Dayton, OH 
3-30 Stasys Barauskas, Diamond Beach, CA 
3-31 JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos Auroros Apylinke 
3-32 Domicėlė Vizgirdienė, Aurora, IL 
3-33 Dr. Gedas ir Aldona GriniaL FtooimoT, H» 
3-34 Dr. R. V. Vienužis , Eigin, IL 
4-01 Dr. Algimantas Kelertas, Brookfielti, IL 
4-02 A. Valys, Detroit, MI 
4-03 Bonaventūras Jablonskis, Aurora, IL 
4-04 Dr. Pranciškus ir Aldona Mažeikai. ChieaįO, IL 
1-05 Jonas ir Marija Kuprioniai, VanNays, CA 
4-06 Vincas Zebertavičius, Detroit. MI 
4-07 S. Bartkus, Detroit. MI 
4-08 Bronius Mickus, Micbagan City, IN 
4-09 M. Kiemaitis, Gulfport, FL 
4-10 D. ir G. Krivickai, GJen Dale, MD 
4-11 Lora Kuncaitienė, Raleigh, NC 
4-12 Feliksas Pempė. Phlladeljšhia, PA 
4-13 Dr. E. Ringus. Chicago. IL 
4-14 Kazys Balčiūnas, Lemont, IL 
4-15 Jonas ir Regina Lukai, Oak Law&, IL 
4-16 Adolfas Baliūnas, Chicago, IL 
4-17 Justinas ir Kristina Liaukai, Woo<fll&V*a, NT 
4-18 Jonas TalancRs, Olympfa Pielda, Oi 
4-19 Vaclovas Kazakaitis. WHk>wick, OH 
4-20 Norman ir Ona Karasai, Dover, SS 
4-21 Bronius Kviklys, Chicago. IL 
4-22 Izabelė Sakadolskiene, Chicago, IL 
4-23 Dr. Austė ir Dr. Mindaugas Vygantai, WUmetU, IL 
4-24 Klemensas čepatis. Muskegon, MI 
4-25 Juozas Snkvs. Lemont. IL 

Dr. Antanas Razms padidino W90 aultą datear fld 
p. Zenonas Pruaas padidino sivo auką da*»r iki 
Jonas Talandis padidiBo savo auką dabar iki 
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Ateitininkai renkasi 

LIUDYTI KRISTŲ IR SAVO TAUTA 
Kapitalizmo sąvokos žymės 

Pasirinkę vedamąją mintį sa- nius, kurie kaip nauji reikalavi-
vo jubiliejiniu kongresu liudyti mai stovi prieš jų akis. Tai ir yra ^ 
Kristų ir tautą, ateitininkų orga- liudyti Kristų visoje plotmėje — 'veiklos laisvė, privati kapitalo 
nizacijos nariai ryžtasi ieškoti skelbti evangeliją, duoti kultūrai nuosavybė, varžvbos pelno siekti! 
priemonių dabarties uždaviniams krikščionišką pavidalą, nešti n u o i a t keitėsi ir' dabar tebekinta. 
spręsti ir darbais savo idėjoms re- Kristaus dvasią į savo aplinką su istorijos raidoje buvo bent kelios 
alizuoti. Kaip k'Ecelesia semper pilnutinio krikščionio atsakin- kapitalizmo pakopos: senasis, 
reformanda" — Bažnyčia visuo- gumų ir pareigingumu. Šiandien ankstvvasis merkantilistinis 
met turi būti naujinama, taip liudyti Kristų savo aplinkoje jau p r a m o ninis ' , finansinis ir visuos 
juo labiau reikia atnaujinti ir vis nereiškia tik kovoti prieš ateiz- m e n į n i s 
tiksliau pagrįsti ideologinę orga- mą, materializmą ar nihilizmą, i Kapitalizmas 

KAPITALIZMO RAIDA 
Istorijos raidoje kapitalizmas keičia veidą 

nėra kurio as-

GEDIMINAS GALVA 

nizaciją, kuri žmogų tobulina ir kaip buvo pradžioje, 
kurioj žmogus tobulina savo ap- kovoti prieš materializmo prak- m £ s j j r g j u o m e t u tebesiremia sa 

teko jo dalis. Tarp XIV ir XVIII 
a. merkantilizmas klestėjo ir su
kūrė visą prekybinį tinklą pasau
lyje. 

Merkantilizmas praskyrė kelią 
pramoniniam kapitalizmui, nes 
surado žaliavą šaltinius ir nau
jas rinkas. Pramoninis kapitaliz-

Finansinis kapitalizmas ir šiuo 
metu dar nėra dingęs. Ir šiuo me
tu jis yra svarbus veiksnys tarp
tautiniame ūkyje. 

Visuomeniniu kapitalizmas 

Pramoninė revoliucija paska
tino atsirasti rūstų socialinį klau 
simą. Jau praėjusiame šimtmety
je vis garsiau viešumon keliamas 

mens ar tautos išradimas. Jis rė-i'mas pamažu brendo, o jo raidą j pramonės darbininkų išnaudoji-
, . , . „ , _ , v - •-. -- mesi ir šiuo metu tebesiremia sa-i lėmė išradimai, technikos pa- mas, varganos jų gyvenimo sąly-
lmxą. Apaštalo sv. Pauliaus uz- nką savųjų tarpe, pnes Dievo p a - ' v i n a u d a > n o r s j o s a p i m t i s kinta, j2an*a ir net klimatas. Tau XIV a. gos, skurdus gyvenimas. O dar-
rasyti ir popiežiaus, sv. Pijaus X šalinimą iš žmogaus gyvenimo, k a į p i r kapitalizmo sąvoka. į olandai pradėjo kurti vilnonių i bininkų skurdas ypač buvo ryš-
pneš septyniasdešimt su viršum prieš dvasinių, religinių, morali-j ^ ^ kapitalizmo apraiškas I a udinių pramonę. Anglai žem 
metų (1903) iš naujo pakarto- nių, tautinių vertybių nihilistini r a n c j a m e Mezopotamijoje. Egipte 
tas raginimas "Viską atnaujinti išniekinimą. Ir ta kova turi • i,;tll/VCa Artimiiin R«ta t 

nstuje verčia susimąstyti prie reikštis ne sūkiais, bet darbais 
ateitininkiškų principų pastovu- ateitininkų tarpe, kad ji siektų ir 
mo ir atsiliepti į gyvenimo iškel- jų aplinką, 
tus naujus reikalavimus. Prof. S. Liudyti Kristų ir viską atnau-
Šalkauskio žodžiais tariant, reikia jinti Kristuje — tai ne reikalauti 
pamąstyti apie "momentų reika- kankinių iš tų, kurie jau yra kan-
lus ir principų reikalavimus". Tai kiniai, bet auklėti liudininkus, 
pirmasis Šalkauskio siūlomas už- galinčius stoti prieš bet kokią 
davinys — "giliai įsigyventi į vergiją ir priespaudą prieš, bet 
ideologinius ateitininkų pagrin- kokius persekiojamus ir rodyti 
dus" (At-kų Ideol. 146). meilę kenčiantiems ir persekioja-

Ir šis ateitininkų kongresas tu- m i e m s - Kaa* tai neliktų tik tuš 
rės pasekti savo didžiojo ideologo ns žodžiais, kongresas ta dva-
ir vado pagrindinius uždavinius, s i a l u r i persunkti kasdienos gyve-
kuriuos jis nubrėžė ateitininkijai m m ^ -
prieš penkiasdešimt metu. Tų už
davinių eilėje yra tie patys didieji Šalkauskiški "momentų reika-
siekimai, kaip ir šiandieną. Rea- I a i " Y™ n e k a s k i t a> k a i P gyveni-
lizuoti pažangą organizaciniame m o reikalavimai, šio laiko balsas, 
susitvarkyme, apsiginklavime ko- k u r i s l a u k i a ateitininkų atsiliepi-
vai prieš pasaulio nukrikščionė- m a Svetimoje žemėje dabarties 
jihią, nenuilstamai ruoštis tapti reikalai nėra svetimi. Bet jie nėra 
tikrais inteligentais, o neprofesi- a t *rukę ne nuo savo tautos, kuri 
niais. amatininkais, jungtis į taur šiandien gyvena pavergtoje tęvy-
tinę -ir žmonijos kūrybą,-kuriant ncJe< S l b i r o tremtyje, pasaulio iš-
dabarties tautinės kultūros sinte- sisklaidyme, veiklioje ir pasyvio-
zę,. • krikščioniška pasaulėžiūra *e išeivijoje, l i a u t i savo tau-
grįsti visuomeninę, veiklą — tai H ~ t a i n e ledyt i vieną iš tau-
šio.kongreso h būsimos veiklos g k u r i u piliečiais yra tapusi dį-
uždaviniai. Jei mūsų tautos isto- d e l e d a h s lietuvių, tuo pačiu ir 
rija pašykštėjo mums sutaupyti ateitininkijos, bet liudyti tą tau-
materialinių gėrybių, tai tiek tau- ta< k u r i v r a persekiojama, sveti-
tos dvasinėse gelmėse, tiek paski- mybių naikinama, -kalėjimuose 
ruose lietuviu tautos nariuose' iš- a r ištrėmime kankinama. Liudy-
augo pakankamai didelių kultu- t į S*į t a u t a r e i š k i a "ūdyti v l s u s 

rinių pajėgų, kurių negali sumen- s a v o b r o l i u s i r ^ ^ ^ b e t Runoje 
kinti svetimvbės, kad dėl to nu- P a u l i o dalyje gyvenančius, nes 
kentėtų pavergtas, nutildytas tau- i i e v { s i y r a sujungti tos pačios įs
tos kamienas. I šiuo uždavinius t o nJ o s> t u P a č l u tautinių tradicijų 
visa rimtimi ir žvelgs didelė dalis l r praeities, tų pačių siekimų. Kai 

Ateitininkų ateinančios savaitės v i e n i y™ nutildyti, kiti turi gar-
..pabaigoje vykstančiam savo IX s i a į § a u k t i visos tautos vardu iš-
konerese pažindami savo tautinę tapatybę. 

* Ateitininkijos šių dienų reika-
Ateitininkija buvo sukurta ko- lavimai yra gyvas tautos balsas 

vai prieš ano meto ateizmo men- iš gimtinės ir iš tremties, iš ka-
kavertiškumą, materializmo be- Įėjimų ir vergijos. Dėlto ateiti-
prasmiškumą, nihilizmo niekin- ninkijoje, kuri gali rinktis savo 
gumą. Bet ji buvo sukurta ne tik kongresuose, susirinkimuose ir 
kovai. Ji turėjo žvelgti ateitin, į- šventėse, kuri gali ideologiškai 
sižiūrėti į savo aplinką, rodyti ki- reikšti savo religinius ir tautinius 
tiems gyvenimo prasmę. Tuo ji Įsitikinimus, reikia ugdyti ne ver-

-: turėjo liudyti Kristų darbais ir gy- go ar tremtinio sąmonę, ne 
venimu. Šioje dvasioje ji brendo "displaced persons" (dviejų rai-
dar rusų okupacijoje, augo nepri- džių ar numerių Įžeidimu net po 
klausomybės kovose ir stiprėjo 30 metų) a r "Umsliedlerio" 
laisvės laikais. Kai dėl laisvės rei- (perkeltojo) bedalio ir benamio 

. kėjo imtis ginklo, kovos nebijojo sąmonę, bet pilnutinės atsako-
nei ateitininkija, kaip katalikiš- mybės dvasią už save, už savo 
kas ideologinis sąjūdis, nei jos ištremtuosius ir ''išyietintus" 
nariai, kaip paskiri kovotojai, ne- brolius, už savo tėvų ar senolių 
sigailėję net gyvybių, neboję net gimtinę ir už svetimame pasau-
kalėjimų. lyje įsikūrusius tautiečius. 

Naujų okupacijų metais ateiti- Pastovumas ir apsisprendimas 
ninkai parodė pirmųjų krikščio- reiškia laisvę nuo vergiškumo ir 
nių drąsą ir pasiaukojimą už sa- atsakomybę įsipareigojimams už 
vo principus — tiek religinius, tuos, kurie neša tremtinių ar ver-
tiek tautinius. O tai šiandien turi gų dalią. Šią atsakingumo ir tau-
būti įkvėpimas kongresui ir jo tos liudijimo dvasią iš kongreso 
dalyviams. Turi būti įkvėpimas šūkių ir sprendimų, iš iškilmin-
nėt ir tiems, kurie kongresą seka gų manifestacijų ir sutelktinių jė-
iš tolo, eiti tuo pačiu keliu. Bet gų parodymo reikia perkelti į šių 
jau reikia kalbėti šio meto kalba dienų gyvenimą. Kiekvienas a-
ir dirbti šiuo metu reikalingus teitininkas, dalyvavęs kongrese, 
darbus. tą dvasią turi perteikti savo ap-

Vatikano II suvažiavimas iškė- linkai, kai grįš į kasdieninį gy
lė katalikų pasauliečių pareigas, venimą, nes juk jų visų tikslas gy-
teises ir uždavinius Bažnyčioje ir venimu ir darbais viską at-
žmonijoje. Ateitininkija šian- naujinti Kristuje, ištikimai liudi-
dien turi įsižiūrėti į tuos uždavi- jant Kristų ir savo tautą. Pr. Gr. 

ras
tuose jau penktame tūkstantme
tyje prieš Kristų. Iš ten jos pasie
kė graikų miestus ir Romos im
periją. Vakarų Europoje kapita
lizmas ėmė leisti želmenis tik 
XIII a. O juos kiek skatino Kry
žiaus karai ir feodalinio žemės 
ūkio persitvarkymas. 

Ankstyvasis kapitalizmas 

Ankstyvojo kapitalizmo atsira 
dimą lėmė renesansas, susidomė
jęs graikų pasaulėžiūra, kreipęs 
ypatingą dėmesį į žemiškąją bū
tį ir gerokai pažeidęs viduram-

valdžiai, nusižiūrėję į olandus, 
paglemžė ūkininkų žemę, augino 
avis, iš savo vienos vis daugiau 
audinių gamino, o ūkininkai, ta
pę bežemiais, teikė pigią darbo jė
gą. Jau pramonės revoliucijos 
pradžioje įgyvendinta darbo pa
dala. 

Iki XVIII a. tebuvo mažos įmo
nės, teturėjusios kelis darbinin
kus. Tik garo mašinas išradus 
atsirado vis stambesnės tekstilės 
ir kitų sričių gamyklos. Pramoni
nis perversmas buvo susietas su 
gamybos mechanizacija, vis didė
jančiu jos sutelkimu ir speciali-

| zacija. Feodalizmas sunyko, vis 
žiškąjį įsitikinimą, kad trumpas I didesnis darbininkų skaičius tel-
žemiškasis gyvenimas yra tik į kėši pramonės įmonės, amatinin-
bandomasis metas sielą išganyti į kai, negalėję varžytis su pramo-
ar ją pražudyti. Mokslo skatini
mas, spaudos ir kiti išradimai, 

ninkais, jiems parsisamdė. T a r p 
darbininkų ir kapitalo savininkų 

atradimai vis labiau skatino stip- į atsirado asiri kova. Kapitalo, sa-
riau įleisti šaknis į žemę ir rū- Į vininkai. save- laike liberalais, o 
pintis šio pasaulio gerove. 

Reformatai išpažino pomirtinį 
gyvenimą, bet J. Kalvinas pripa
žino palūkanų ėmimą ir sėkmin 

žymi dalis darbininkų paslinko į 
socializmą. 

Vyriausybės "rėme savo kraštų 
pramonę. Kova dėl rinkų buvo 

gą ūkinę veiklą laikė Dievo pa-į svarbiausia* priežastis pradėti I 
laiminimu. Toks jau geras liki- j pasaulinį karą." 
mas buvo praturtėti. _ . . L . ,. 

Ankstyvajam kapitalizmui 1 • » • * • » kapuahzmas 
daug pagelbėjo Ispanijos, Portu-

kus nedarbo ir ūkinės krizės metu. 
Bankų spekuliacijų ir kitų prie

žasčių sukeltoji pasaulinė krizė y-

RimtUt vaUadtiei 

APAŠTALIŠKOJI BAŽNYČIA 
Kai sekmadienių Šv. Mišiose i nių — apaštalų nuolatine ap

kalbamas "Tikiu", tai viešai pa- sauga. 
reiškiama: "tikiu į vieną šventą, I Jėzus Kristus išsirinko savo 
katalikišką, apaštališką Bažny- ! liudytojus ir tyrųjų tikėjimo šal-
čią". Pop. Paulius VI, kalbėda- j t'nių sargus. Jis juos paskyrė neš-
mas viešoje audiencijoje, dažnai j ti dievišką mokslą visam sutvė-
primena, kad Bažnyčia nėra tik į rimui ir pažadėjo su jais būti iki 
dabartinė institucija, kurią tikin- j pasaulio pabaigos. Dėlto jis pats 
tieji ir netikintieji mato, bet yra! jiems ir busimiems krikščionrcs 
Bažnyčia, kurios pradžia yra aiškiai kalbėjo: "Kas jūsų klau-
Kristuje, kaip šios tikėjimo bend- \ so, tas manęs klauso; kas jus 
ruomenės kūrėjuje, ir apaštaluo- niekina, mane niekina. O kas 
se, kaip gyvuose ir savo gyvy- mane niekina, niekina tą. kurs 
bes paaukojusiuose Kristaus ir; yra mane siuntęs" (Lk.10,16). 
Bažnyčios liudininkuose. į Taigi kas p r i m a apaštalų skel-

Iš tikrųjų Bažnyčia savo veik- j biamą tikėjimą, priima Kristaus 
lą visose to meto srityse pradėjo į mokslą ir mokslą to, kuris siun-
apaštalų ir jų pirmųjų mokinių' tė savo Sūnų žemėn žmonėms 

nurodyti naujus kelius —tas pri
ima Dievą Tėvą, priima Švč. 
Trejybę. O Šv. Paulius patvirti-

mones buvo žodis, pamokslai, 
gyvenimo pavyzdys, stebuklai, j 
kančia, mirtis 

pač sunkiai pergyventa JAV, ku- ] * " sek ė ių darbais. Ne Kristus ra 
rios dar neturėjo socialinės drau- j še evangelijų tekstus. Jo tikslų 
dos. Jos įvedimas, jau minėjau, | apreiškimo ir mokymo prie-
išgelbėjo amerikietiškąjį kapita
lizmą nuo pražūties. 

Pramonės įmonės, tapusios kor-
p acijomis ir įgijusios visuome-
n .Kumo žymių, labiau ėmė taiks
to 's darbininkų reikalavimams 
didinti darbo atlyginimą ir gerin 
ti darbo sąlygas. Pramonės įmo
nės ėmė net pelnu dalintis su dir
bančiais ir rūpintis jų pensijomis. 
Savo ruožtu ir krašto vyriausybė 
įstatymais tvarkė mažiausią dar
bo atlyginimą, pensijas ir kitus 
darbo srities klausimus.Įmonių 
pelno besąlyginis krovimas va-

galijos, Prancūzijos ir kitų Euro
pos kraštų prekyba su Azija ir 
Naujuoju pasauliu, nors buvo 
krauju apšlakstyti. Auksas tapo 
tarptautine valiuta, o godumas 
•is augo.Tuo metu bankai kles
tėjo. 

Merkantilizmas ir pramoninis 
kapitalizmas 

Renesansas ir reformacija tu
rėjo įtakos susikurti centralizuo
toms valstybėms, kurios pasigedo 
pajamų galybės siekti ir kariuo
menei išlaikyti. Valdovai kalė 
pastovesnę valiutą, savo ženklais 
pinigus atžymėjo. Pastovesnė va
liuta tarnavo .prekybos revoliu
cijai, vadinama merkantilizmui, 
kai valdovų remiami pirkliai ir 
bankininkai vis plėtė prekybą, 
grobstė auksą, o prekybinės bend
rovės naudojasi monopolinėmis 
teisėmis. Pirkliai telkė turtą, ypač 

Finansinis . kapitalizmas ryš- j 
kus XIX a., bet jis ypač klestėjo 
nuo 1890 m. iki 1930 m., t.y. iki 
pasaulinės krizės. • ' 

Pramonės {monės augo, jų var
žybos vis didėjo. Gamybai skatįnr 
ti ir gaminiams atpiginti buvo 
reikalingas papildomas kapitalas. 
Bankai rūpinosi kapitalo teiki
mu, bet ir stiprino savo įtaką 
pramonės įmonėse. Jie skatino da 
ryti įmonių sąjungas: trestus, 
karteles, mažinti gamyba ir dirb
tinai kelti pramonės gaminių 
kainas, didinti pelną. Kai kurie 
kraštai ėmėsi priemonių kovoti 
prieš pramonininkų sąjungas. Ir 
JAV veikia toks" įstatymas tres
tams varžyti, bet iki šio meto jis 
nepasiekė savo rikslo. 

Bankai tapo tarptautiniais ir 
įsivėlė į plataus masto politiką. 
Juos pasekė ir kai kurios pramo
nės įmonės, jau tapusios tarptau
tinėmis ir kartais kenkiančiomis. 

auksą, sidabrą, o valdovams ati- 'net savo valstybės reikalams. 

Sovietų technikai Afrikoje 

dintas nedoru. Socialistinio sąjū
džio vis garsesnis šauksmas stam
biąsias įmones suvisuomeninti 
vertė imonininkus daryti nuolai
das ir prisitaikyti naujoms sąly
goms. Žinoma, ir šiuo metu te
bevyksta jau žymiai švelnesnė 
kova tarp kapitalo ir darbo. 

Kapitalizmas nėra tobulas, 
kaip ir žmonės, bet kapitalisti
niuose kraštuose padaryta sparti 
ūkinė pažanga ir pagerintas dar
bininkų būvis. Todėl net socialis
tai, buvę kapitalizmo priešai, 
stengiasi jį reformuoti. Sovietai, 
siekę sambūvio su kapitalistiniais 
kraštais, politiniais sumetimais 
tebegrasina sunaikinti kapitalis
tinę santvarką. Šiam siekimui ge-

ir prisikėlimas. 
Apaštalai, kaip gyvi Kristaus 
liudininkai, gavo iš jo malonių 
ir galių savo mokytojo gautą pa
likimą perduoti ateinančioms 
kartoms žodžiu ir raštu, krikš
čioniškų bendruomenių kūrimu 
ir organizavimu, savo įpėdinių 
paruošimu ir jų paskyrimu vyk
dyti tnlimesnei dieviškai misijai 
žmonių tarpe. Apaštalai yra tie 
gyvieji liudininkai, kurių liudiji
mas apie tikėjimą ir gyvenimą 
iš tikėjimo siekia ir šiuos laikus, 
kurių liudijimu šiandien remiasi 
dabartinė Bažnyčia ir kurių pa
vyzdį seka dabarties krikščionys. 

Kristus įsteigė vieną ir vienin
telę Bažnyčią ir ją toliau orga
nizuoti paliko savo paruoštiems 
apaštalams, jis. norėjo, kad jo 
Bažnyčia, ta. dieviškoji instituci-

I ja, būtų tyra ir švari, kaip šal-
i tinio vanduo. Bet jis kartu žino-
į jo, kad ir prie tyrų, švarių i 
| sveikų šaltinių artinasi ne visuo-
| met tyri ir švarūs žmonės, kurie 
ne tik geria jo vandenį, bet net 
pasidaro tų šaltinių sargais. Jų 
netyrumas, žmogiškos silpnybės 
ir noras saugoti dievišką šaltinį 
neretai suteršia ir užkrečia tų 
šaltinių vandens švarumą ir su
sargdina kitus geriančiuosius. 

Apaštalai buvo palikti saugoti 
tų šaltinių tyrumą, liudyti jų ga
lutines versmes — Jėzaus Kris
taus dieviškumą ir evangelinį 
mokslą. Ir tai yra laidas, kad tie 
tikėjimo šaltiniai neišdžius, kad 
jais galės savo dvasinį troškulį 
maišyti daugybė žmonių, pasiti
kinčių Kristaus išauklėtų moki-

riausias talkininkas yra M. Fried-
manas, plėšriojo kapitalizmo ša
lininkas, egocentriškai besirūpi
nantis tik mokesčių sumažinimu 
ir sugriovimu visuomeninės gero
vės, kuri yra dabartinio kapitaliz 
mo pagrindas. 

na: "Nes tai yra gera ir patinka 
akivaizdoje mūsų Išganytojo Die
vo, kurs nori, kad visi žmonės 
būtų išganyti ir pasiektų tiesos 
pažinimą. Nes vienas yra Die
vas, venas ta ip pat tarpininkas 
ti rp Dievo ir žmonių, Žmogus, 
Kristus Jėzus; jis pats davė at-
p rkimą už visus — liudijimą 
s? vu laiku, kuriam aš esu pa-
sUrtas skelbėjas ir apaštalas, pa-
gcnių mokytojas tikėjimo ir tie
ses stiryje" (1 Tm.2,3-7). 

Viešpats Jėzus pamokė savo 
mokinius, ka ip jie t u r i skelbti 
Evangeliją — gerąją naujie
ji.!, kuri nekūrė naujos religijos, 
brt aišk'ai parodė Dievą, kaip 
Kūrėją, Tėvą ir žmonių gyveni-
rr ų Tvarkytoją. Jis neleido apaš-
t» lams didžiuotis, o kaip tik įsa
ke būti visiems viskuo, skelbti 
Dievo mokslą, kad ne tik jie pa 
tys, bet ir tuo mokslu įtikėjusie
ji gyventų pagal Dievo valią. 
"Jūs gi nesivadinsite rabbi, nes 
vienas jūsų mokytojas, o visi jūs 
broliai. Ir nė vieno nevadinkite 
sau žemėje tėvu, nes vienas.jū
sų Tėvas, kurs yra danguje. Ne-
sivadink'te mokytojais, nes |«sų 
mokvtojas vienas, Kristus" ( M t 
23,8-9). 

Tai nereiškė, kad Bažnyčioje 
neturės būti hierarchinės tvar
kos, bet Kristus nepadarė jų nei 
aukštesniais, nei kilmingesniais. 
Jie turėjo skelbti Kristų, ir tą nu
kryžiuotą, skelbti Kristaus moks
lą, ir tai gryną dievišką išmintį. 
Svarbiausia buvo pavesta apaš
talams ir jų mokiniams būti Kris
taus pasiuntiniai ir liudininkais, 
kad tas mokslas, kurį Kristus 
skelbė dieviška išmintimi, butų 
perduotas nesuteptas ištikimų liu
dininkų iodžiaii. Kas kitaip aiš
kina Kristaus lodžius, tas nėra 
atėjęs į jo Bažnyčią pro duris U* 
neliudija apaštalinės Bažnyčios, 
kurios vyriausias vadovas yra Jė
zus Kristus. 

A. Dl 

ARKIY. J. MATULAIČIO KELI 
GYVENIMO BRUOŽAI 
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4. VAIŠNORA 

Lietuvis - nors nelietuviškose mokyklose 

KUR PALAIDOTAS 
KOLUMBAS? 

Istorikai iki šiol vis ginčijasi, 
kur palaidotas Kolumbas. Ispa
nai laikosi senos versijos, kad 
didysis keliautojas palaidotas 
Sevilijoje. Haičio salos Dominin-
Jtos respublikos gyventojai tvir
tina, kad Kolumbo palaikai ilsi
si jų sostinėje. 

Tačiau prof. Cho?o dp ia Pen-

pusės. Jis įrodinėja, kad iki 
XVITI a, pradžios Kolumbo pa
laikai buvo palaidoti vienoje 
Santo Domingo bažnyčioje. Kai 
ispanai suprato pasaulinės Ko
lumbo šlovės svarbą, kurios i i 
pradžių nenorėjo pripažinti, jie 
s lapta parsivežė Amerikos atra
dėjo palaikus | Seviliją. Bet da
lis palaikų liko senoje vietoje. 

Lankant pradžios mokyklą Marijamplėje flS79-
1882). paskutinius porą metų mokė aušrininkas ir 
poetas Tomas Žičkauskas (1844-1929). viską dėsty
damas rusų kalba (taip reikalavo rusų valdžia), t a 
čiau mokinių nerusino. Tikybą dėstė lietuviškai Tėvas 
Vincentas Senkus (1940-1911). mokėjęs vaikams 
įdiegti religijos pagrindus. 

Vadinasi. Kolumhas 

Jurgiui Matulaičiui esant gimnazijoje (1882-1887) 
ten lietuvių kalbą 1882-1884 dėstė surusėjęs Lietuvos 
totorius Jonas Krečinskis (1820-1890). lietuviškai vos 
vos galėjęs susikalbėti. Po jo lietuvių kalbos mokytoju 
buv Jurgis Jasiulaitis (1857-1918). J i s lietuvių kalbai 
vartodavo Donelaitį, gramatiškai analizuodavo tekstą, 
mokiniams liepdavo užrašinėti dainas, pasakas, prie
žodžius. O pamokos mokinių buvo mėgiamos, nes 
duodavo daug naudos. Taip Jurgio į gimnaziją atsi
nešta lietuviška dvasia čia d a r sustiprėjo, nors pat i 
gimnazija buvo rusiška. Iš to Jurgiui buvo naudos 
tiek. kad čia išmoko rusų kalbos. 

Kai dėl ligos Jurgis turėjo nutraukti mokslą gim
nazijoje, pasiekęs vos penktąją klasę, ir liko t ė 
viškėje paprastu darbininku, jį išgelbėjo pusbrolis Jo 
nas Matulevičius (tėvo brolio sūnus) atvykęs iš Kiel-

palaido-1 cių. kur jis buvo senovės kalbu mokytoju. Kifileių ginl-

šęs seminarijai, įstatė į šią kunigų mokyklą j au kaip 
Matulevičių, k u r jis mokėsi 1891-1893 m. Rusų val
džiai uždarius Kiekių seminariją. Jurgis pateko į Var
šuvos seminariją. Taigi jo pasirinkimas ne Seinų se
minarijos, o lenkiškųjų Kiekių ir Varšuvos nepriklau
sė nuo jo valios. Tačiau, ir būdamas lenkų ta rpe , iš
liko lietuviu. J o mokslo draugas H. Przedzieckis apie 
Jurgį Matulaitį rašo: 

" I Varšuvos dvasinę seminariją 1893 m. įstojo 
du auklėtiniai, atvykę iš Kiekių seminarijos, k u r jie 
mokėsi ligi ta seminarija buvo rusų valdžios uždary
ta. Vienas jų buvo Jurgis Matulevičius. Nuo pirmos 
su juo susitikimo valandos mes pasijutome pagaut i 
didelės jo inteligencijos, nepaprastų gabumų ir dvasios 
kilnumo. Tuoj jis užėmė mūsų tarpe pirmą vietą. Ty
lus, nepaprastai darbštus, draugiškas, degęs Dievo mei
lės ugnimi, patraukė jis mūsų širdis. Mes žinojome, 
kad jis yra lietuvis. Mes gerbėme jo jausmus, j is ger
bė mūsų. Mes jame mylėjome Lietuvą, j is mumyse 
Lenkiją, abi bendrai kenčiančios ir bendrai persekio
jamos". (2) 

Savo lietuvišką dvasią Jurgis Matulaitis sustip
rindavo grįžęs atostogų į Lietuvą, č ia j is sužinoda
vo, kas naujo lietuvių atgimimo srityje. 

Vienas tokias Jurgio Matulaičio, j au baigusio 
Varšuvos seminariją, besirengiantį vykti s tudi joms į 
Petrapilio Dvasine Akademiją, atostogas aprašo Vin
cas Šlekys, Jurgio Matulaičio kaimynas iš Mo-
kolų kaimo ir nuo pradžios mokyklos mokslo drau
gas (1870-?) : 

"Šį visą tarpą (kol Jurgis mokėsi Kiekių ir 
Varšuvos seminarijose. J. V.) su Jurgiu mažai kiek 
susieidavau. Bet 1895 m. atostogas mudu praleidome 
beveik nesiskirdami: arba jis pas mane ateidavo į 
Mokolus (jis dažniau būdavo), arba aš nueidavau pas 

jė Kamara raaiiu kad teisios abi tu* dvtejoK: vietos*: įm į narrioje Pfuuėmes ?>** «s-,v Turjj, T>nra m^tų fiHį«%. i j i t .nrmr SIMO t..I >, -n.'vun - .k. . u..,«irdzj;iif t A 

sikalbėti. J i s po atostogų ruošėsi važiuoti į Petrapilio 
dvas. akademiją, aš ruošiausi važiuoti į Ameriką... 
Šiuo tarpu mudu daug pasikalbėdavome, tyrinėjom 
ypatingai lietuvių kalbą, j is persirašė mano retesnių 
(tą žodynėlį ir dabar turiu ir buvau paskolinęs prof. 
Balčikoniui liet. žodyno medžiagai). Svajojome apie 
žodžių surinktą žodynėlį, aš persirašiau j o žodynėlį 
spaudos atgavimą, skaitėme viens kitara paskolintas 
knygas". (3) 

Jurgio Matulaičio draugyste su V. šlekiu buvo 
t ikrai šilta, šlekiui jau esant Amerikoje ir redaguo
j an t "Garsą Amerikos Lietuvių", J . Matulaitis iš Pet
rapilio 1897.DC.25 rašo pilną nostalgijos laišką: 

"Vincuti Broleli, nė pats nežinai, kaip aš Tavęs 
pasiilgau! Tarsi manosios brangiausios dalelės dalis 
mane apleido. Senapilė (Marijampolė) ta rs i tuštesnė 
tapo. Kiek minčių į galvą veržėsi, kiek jausmų kilo, o 
nebuvo su kuo ja i s pasidalinti. Gal ir Tu nekartą pa
mini tas mielas valandėles, kurias drauge praleidome 
užsidarę ankš tam kambariukyje, o mintimis skrisda
mi toli, toli, t en kur Nemunėlis, kur Dauguva, kur 
Vilija teka, kur Kaunas ir Vilnius, ir k u r tiek mūsų 
broleliai vargs ta . Ir vaikščiojom po tą brangią mūsų 
Lietuvą — motinėlę, ir jos vargus rinkom ir žaizdas, 
ir kalbėjom ir tarėmės, ką daryti, kaip gelbėti mūsų 
mielą tėvynę. J a u dabar ir tas kambariukas tuščias, 
ir Tavęs ten nėra, ir tų knygų. Je i ir liko kokios, ir 
tos nelabosios rankos išvartytos, suveltos".(4) 

Toji a r t ima draugystė su V. Šlekiu Jurgiui Ma
tulaičiui atsiliepė ir Petrapilyje. Ka i Marijampolės žan
darų rotmistras Andrėj Vonsiackis 1897 m. susekė 
prieš penkerius metus įsteigtos slaptos Marijampolės 
apylinkės lietuvių draugijos slaptai spaudai paltinti 
"Sietyno" narius, suodė, kad t o s draugijos steigėjų 
tarpe buvo ir V. Šlekys. 1895 m. išvykęs į Ameriką, 
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formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 

HuiHHUiHiwiHinHiiiinnmiiiiiiiiiiiiiii 
P L U M B I N G 

Vonių, vtrtnvės sinkų, ir vandens 
Udytuvn speciakstai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt, 
plytelės. Glass foioeks. Sinkos 
vamzdaai Išvalomi elektra. Kreiptis 
nuo ? iki 8 vai. ryto arba po 5 vai. 
vak. 

SERAPINAS — T78-0203 
uiiiniunuiiiuHittiiiuiuiiiiiiiimiiitiiiii 

M. A. Š I M K U S 
VOTART PTBMC 

rVCOME TAX SERVICE 
43S9 So. Maptetood, W . 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GrMT>7Tr i5krie«Tnai, pfl3oml 
PTIJETTBeS PH>gT1CA.T fr 

kitoKi blankai. 

Čia nuosekliai aptariamas testa
mentų reikalingumas ir jų galia 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-ae Į TJMfrfrttg naojos-
veikiančius įstatymus, bet h* Vo-Į 

katalikai, patriotai lietuviai, m o - n y s _ Y r a šal is , k u r visi kalba 
kytojai ir auklėtojai galime pa - l ietuviškai . 
vydėti jiems ir gudrumo, kovin- Kodėl pasi l ikau l ietuviu? N ė -
gumo ir kt. J ie nori sunaikint i r a k į t o pas ir inkimo, 
ir mus laisvame pasaulyje, s p e s -
dami pinkles, sėdami nesanta i - Mokinys gal i neapkęst i dėsto- • feįetijoje, Anglosaksų pasaulyje bei 
ką, susiskaldymą. Lietuvoje nė- m o d a l y k o - be t gal i mylėti mo-{ Nepriklausomoje Lietuvoje, 
ra jokių partijų. Yra tik v i ena ^yloj*- ^ m o k y t o j a s dirba. Gaunama "DSAC6K" 
partija - Lietuva, o jos tv i r to - nuoširdžiai v i s a s a ts iverdamas į ̂ s o ; ^ ^ tormą __ $ S J f c p ^ 
vės — bažnyčios parapijos re- ^e imanoma, kad mokinys t o ne- 30 centų persiuntimo išlaidoms 
Kgiia. Užtat tos tv ir tovės la- P3-^^- a tneats iver tų . \ m į ^ y ^-^^j^ p r a Š 0 f f l l p , ^ 
blausiai ir puolamos Perska i - š l P ^ k 3 1 ^ buvo viena i i nuo- dar 5 proc. mokesėiams 
tęs ištisai du straipsnius apie &rdžiausių, todėl v i sus nepa-
ateisdnę veikla ir didvvrhj kul- P « s t a i sužavėjo. Antrojoje da
tą, nurodė, kokia žala ir kokio- ^ e P 4 *** 8 perskai tė keletą ei-
mis priemonėmis ten daroma ^ l ė r a š č l ^ ^ " i ° š i a m o s k n y g o s , 
iaunimo sielose. Ragino tok iu "Pris i jaukinsiu sakalą", duoda-
į a t uoiumu kovoti cerą kovą už m a s v i e n ^ k i t ^ komentarą , nors 

PASIRUOŠKITE 
2 I E M A I 

HĮKRJS — 1HNAS 
tts — BUKIS 

TVORAS 

Įvalrli; prekia pasirinkimą* ne-
brknsrtai Iš mv&ų flar.d?Ho. 
(XXSMOS PARCELŠ EXPBESS 

SiUNTnHfil ! MtTttVA 
3S3S g. Habsted St.. Chio^o. HL SOSOS 

2501 V . 89 St., ChlcagO. OI. 60«53» 
Telef. »2&-2"ST — 25t-332B 

V. Valantį 

išlaidas jeigu padarysim transakciją. 

VAIMA REAL ESTATE 
Tei — 9S&4S65 

numuiUMimuiinimiiinMiiiiiiiiiiiiiiiM 
BTJTŲ NTJ€fflIAVIMAS 

Namų pirkimas — 
Valdymas 

©rsnatmai -
Nc'ts*iata» — Vardinai 

BELL REALTY! 
J, U C I V I Č I U 8 

64.^ 8<K Ke-įaSe Ave. — T«S-22SS; 
irumf!!ni»:iTmiiai!»irfinirmsinni«iii; 

Budraitis Seaity Co. 
r*RATT»mAi j \ AfmT; BCfiic 

BTJTC NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

424S W. 6Srd St, te i 767-8680. 

Pusantro aukito mūrinis. 4 miega-
inl, 2 tualetai, gražiai ištaikytas — 
Marauette Parke. 

cals, 4041 Rkige Ave., Kiila.. Pa. 
19129. Mr. Williams (215) 844-0706. 

Immediaie OpcmAgs For 
T O O L R 0 0 M 

LATTff i H A ^ a L ^ 
For modem air-condiuoned siiop ip 
Glenview. III. Top wages. all bene-
tite. £xceflent wor4«ing co^faons! 

CALL 724-2691 

VYRAI IB S* 
• — ? -

iiiiftiiiiniiiiiiiiifiiiiifiitniir 
COUPLE FOR BARRES'GION 

CXHJNTRY Ė S T A T E 
Experienced cook & yard man. 
Own cottage. Call 381-3634 
niiiiimuiiiiiiiiiuimiuuHimuimmuiu 

IA VTOMOJ AMA — rOM B£NX 

Bnsonaojaasa* 3 mieg. butas nau-
; jam name. pirmam aukšte."" M^r-

Poiki proga — geležies išdirbinių Į Cnette Pk. netoli krautuvių ir' su-
krautuve (hardjrare; su namu. Rei- į susisiekimo. Tik suaugusiems. 

HmiimHHĮIIK!tlHfllHliffNHmiimilin [**• s ta f l3 ia i Paduoti. Labai pefaingas jj aiambinti po 4 v. vak.: 4?6-35ae. 
j 3aiami Beach, Fla.. geram rajone, NAMŲ R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
V ^ H G T A C t>T T T Y T TC m*an w naujai p-eogi 
^ v / 3 1 / \ p D U 1 K U a j vktuves ir naujas iubaa. 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
Įrengiu 

S I M A I T I S t £ A l T Y i a r t i . 3 ^ r o s - !Tl,OB??Jį«,» butas su 

Tel, — 778-27*4 i kambarius rūsy. Dažau. 
Bernas. teL TT6-0882 po 6 v. vak. 
IlIIiilIlUltUIllMIKIlilIlIlMIlIltUflIlUllllll 

kiekvieną lietuvį, už kiekvieną s a k ė s 1 ' k a 4 komentuot i nemėgs-
jaunuolj. ^ S -

Po t w m p < g pertraukos buvo V a k a r e ***"> Pakrantėje bu-
svarstybos studijų sava i tės rei- v o laužas. 

kalais, prašaat visus da lyv ius 
pasisakyti, kokios turėtų toliau', 
būti mokytojų studijų sava i t ė s . ! 
kada, kur, ar vien tik m o k y t o - į 
jams, ar ir s u jaunimu. 

Daugelis pasisakė, kad studi
jų savaitės tęst inos tokio pat 
pobūdžio, kaip ir dabar, su jau
nimu, Dainavoje, s t eng iant i s , 
kad nesutapt ų ?u Jaunime R y š i ų 
centro ruošiamais kursais . P a -

J . M a s i o n i s 

B A N G I N I O Z A N » m A l T J O 

Briuse^o G a m t o s muziejaus 
tyr inėtoja i n u s t a t ė , kad "dan-! 
t is", kurį N i e u v p o i l o žvejys 
prae i tą s a v a i t ę a tvežė į uostą, 
yra plaukmeninių banginių kai
rys i s žandikaul is . Jis sužvejo-

N u o 
1914 Metų 

Midland Savings ap
tarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodytą pasiti
kėjimą Me3 sforėtgme 
bilti Jums naudingi ir 
atpityje. 

sąskaitos apdraostos 

FRAKK ZOOAS, 
Presidenr 

tas prie Anglijos rvtinio kran-
geidauta. kad LB apy'inkės ap-• to> p r i e Kentiah Knock, yra 
mokėtų vieno kito mokytojo da- 4 r 5 m e trų Ūgio ir sveria ^ 0 ! 

lyvavimą studijų savaitėje. Iš itg. 
kitos pusės apgailestauta, kad prieš 100 metų Siaurės juro- \ 
kai kunos mokyklos, net gavu- j e dar plaukiojo S plaukmeninių 
tios LB paramą, neranda norin- banginių riisia. TjTiffėtojai nori 
čio vykti kandidato. Jei nė vie- nustatyti to žandikaulio senu-
nas mokytojas neranda reikalo nag. Be to. norimą išaiškinti ar 
su kitais kitų mokyklų mokyto- šios rūšies banginių dar yra, \ 
jaia pabendrauti, pssitobuLati^ ar jie jau visai yra išmirę, (t). I 

2657 W. 69th Street 
(Iticago, IT1. ftfltiSft 

Pbone 9»-T40e 

* LO A N \ v<V»Cl ATIO> 
4M0 Archsr Avenue 

CNcaen, m. 80682 
Pbone: 294-4470 

^ 2 9 S. iiarlem Avenue 
BridgpVH>w, B t 60436 

paid qasrterty 
4 Year S»vta}» 

CerWcm$>m 
Mafannm SovOOO 

An»eeoan1 
p-.atMled dallr — 

- i — . mm— 

Insurance — Ineoae Tax 
2 ^ 1 W. 63rfl Sfeeet — 4S§-^78 

N A M U PFRKAJyM AFPAI 
iiiui.iiiHHiiiiiiiiimimiimimiimiiiii i '^**"*™ rLmVHIin ULRMI 

V A L O IVI E W hutB tv*rtt-n=«s "^r 0 am**. 
V l l l U l i e IB B S i n i l * \*pie $ 2 2 ' 6 0 0 iKtinin pajamų, naujas 
KILIMUS IR B A L D U S į stogas, gazu šildymas ir elektra. Ga-
Planname b viTmuJaiim į "TTI2 samyti j vieno arba dviejų bu

tą namą Marąuette Pk.. o piniginiam 
pirkėjui karna — tai atradimas. 

Dvteją tratu, gelsvą plytų. 16 įae-
m moderaoR namas ir ekstra didelis 

j administravkno darbu. Geros saty-
! gos vienam arba porai. Dėl infor

macijų rašyti: 
P. O. Bos 14*94, >ortta £alm 

į Bearfi, Fla. 33408 

visu rftšHl grindis 
4. BUBNYS — 1 d , RC 7-S168 

iiiiiiiiiuiuuHittitmufiitmuuiunnmtti 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Brighton Parke 
Tei. 847-1572 

.- -̂ - . 
Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. im
tas suaugusiems, be vaikų ir be ^gy-
vuliukų. 69-ta ir Rockwell. 

Tel. WA 5-4232 
Išnuomoji; kambarį vyresnio am* 

-i ito j • .rengtas, beveik tre-' %*»* v } ™ a r b a moteriai prie vie-
H > ^ ^ 3 W O O < X K > O 0 < > O O O o o o o o < » Į & a s b u a s g^jjao, beismonte, daug! «> imo^aus. Galima naudotis virtu-

SIUNTIMIAI J LIETUVA 
Ir kltot kra«M 

ITKDZIKSKA8, 4666 ArdHt A«w 
Chtafo , m. 606&, tataC K7-fiB66 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

kitų priedų. Greit galima užimti — i V€- T e i - ^76-4435 
vertas 360,000. Išnuom. miegamas kamb. Marouet-

7 kamb. grąžam maro labai Sva- ; te Pke. vyresnio amžiaus moteriai ar 
rus bungalow ir 2 auto mūro garą- j vyrui. Garima naudotis virtuve ir ki
tas. Naujas Šildymas ir elektra. Arta j ms paBo^tmais. WA 34742 

5 kamb. bnta«. Rami apy-

M O V I N G 
6SSl£NAS perkranato baldua Ir kl> 
tua daiktus. Ir A toli mlarrto laidi-
mal Ir pilna apdrauda. 

Btauo prekybai, reatonuni ar ofl-
«nL dklelis patogus maras ant plataus 
•klypo Mamuette Pke. S4i900 

Gralu piatoa aklypaa it garažaa 
Manruette Pke. Vertingas pirfcijui. 

VALOIS REAL ESTATE 
MM Wwt Tl*1 Btreat 

Iri. 767-7860 arte 767-66M 

lisjcė. Arti vienuolyno. 
TeL 

r » » » i i n K o x r o sr r> T I 

į leekau 2 m>ee buto nuo opaiio 1 d. 
į liarquette Pk. 

T*l. — 1812646 

MARIJA N O R E O U B m 
VTTAtrTAJB tTJaUVSKAS, 

Parakaitę "Draugą", duokite 
jj kittema paalakaityti. 

i*tm |M*a<Aaa|anna sa*w t a f t a „^^ ,, . - I - A , - , , - * . ! -v«,*«m«« n«. . om ) * pla/iaucial skaitoinaa Ue-
* tuvių dianraatia, gi akelbunų kai-

'OITM piMiaamoa. 
" mm 

P A S O A V I n u r 
• " • - - • • ~ ~ • - - • i. m 

saHoiK). miegama ir f lp . 
Apfeum nuo 10 v* r. 

i S v. v„ antram sukat* ™ pgte. 
ky JCranitia pa« «" 4irįfm#, 4527 

file:///USCELLAXEOUS
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IO LIETUVIŲ JAUNIR 
SĄJUNGA RUOŠIA... Rup. 28 d., sekma*., 4 vai. popiet — JAUKIMO CENTRE, 5620 S. Giaremont, Chicago, 111. 

Akompanuos DARIUS LAPINSKAS 
BILIETAI: S&00, $5.00, $4.00, $3.00 

Gaunami — GIFTS CVTERN ATIDN AL, IXC. 
S501 U e s t 7l»t Street — Telefonas 431-1424 

Maskv* ftfpėftfe tr jos ateitį 
Lietuvių tautos branduolys ir jo [taką isterijoje 

(Pabaiga) 
"Rusifos imperijos" gynėjai ne-

SykSti tai vizijai skaisčių spalvų. 
Visų prima, tai nebus "Rusijos 
respublika". Tai bus "imperija". 
Su ta sąvoka surištas didingu
mas, gili teisingo valdymo pras
me ir tautinio antagonizmo ni
veliacija. Ta "šeštoji žemės pla
netos dalis" —; "Rusijos imperi
ją" yra kaii kurių diskusijos da
lyvių vaizduotėje logiška besi
mų istorinių įvykių išvestinė. Tik
tai tokioje formoje išsprendžia
mos, visos problemos, kurios ve
dančios f visuotini kultūrinį ir 
ekonominį nuosmukį byrančio 
milžino tautas. 

Qsi\ būt, čia slypi pavėluotas 
grožėjimasis Didžiosios Britani
jos commonwealtho sistema? 
Gal būt, čia pulsuoja tradicinio 
Rusijos nedalomumo principas? 
Juk ne be reikalo diskusijų karš
tyje operuojama iš vienos pusės 
"iiedelimec" epitetu, o iŠ kitos 
— '*rascTenitėl" ( skaldyt ofas-} ir 
rusoFobas nukeiksnojimais. "Nė-
dėlmįaja" (nedalomoji) ir "eda-
naja" (vientisinė) Rusija, kuri 
buvo kartinis carų imperijos pa
stato akmuo, vėl iškila pavirr 
šiun, nors istorinės aplinkybės 
skirtingos. 

Pabaltijo valstybių istorinis pa
tyrimas, apie kurį Jiose diskusi
jose nuostabiai niekas neužsime
ną, rodo, kad okupacinis perio-
das, ar tai ilgas šimtmečių sunk
metis ar trumpalaikis brėžis, oku
pacinei teritorifįi laįjaės neat
neša.. Tačiau ir t įs faktas gana 
styginis. Vietnamas^ Kambodi-
ją ir Laos dabar flgisĮ buv. pran
cūziškosios okupacijos. 

JURGIS GLIAUDĄ 

kia rūpestingai 
kronikose. 

tildyti istorijos 

Isluomo problema 

L. Tarasiuio ofenzyva natūra
liai iššaukė kontrofenzyvą. Stai
ga "Trečiosios Romos" vaiduok
lio šešėlis atsigulė ant modernią 
publicistų rąžomųjų mašinėlių. 
Jie kalba apie i4Rusijos imperiją", 
Faktinai turėdami minty "Mask
vos imperiją". Roma šiuo atveju 
buvo logiškesąė. Būdama vals
tybės centru, Roma buvo ir vals- j jos neteisėtai 
tybės pavadinimas. Bekintantis 
režimu įtakoje valstybės centras 
carų, sovietų-buvo Maskva. JPi bu
vo ašis, centras, diktato šaltinis. 
Per kelis dešimtmečius ji stipri
no savo pozicijas valdydama, tar
tum kosmopolitinę lietuviško 
plėšiko Blindos teoriją. Taip so
cializmo teoriją suvokia masės, 
tradiciniai žavėdarnosios "ro-
binhudiška" "svieto lygintojų1' 
pozicija. Bet teorijos sensta kaip 
žmonės. Ir tas jų senėjimas me
ta naujas prielaidas ant ateities 
vizijų. Nejučiomis didžiulės vals
tybės ateities nusakymai labai 
talkina suvokti kaip tik dabartį 

lems valstybės atstatymą, valsty
bės teritoriją, valdymosi formą. 
Kaip tvirtina istorija, tuo mes ti
kime, nėra istorijoje formos pas
tovumo Tai kintamas reiškinys-
Tad ok. Lietuva nėra uždara 
forma šimtamečiams. Laikui bė
gant, dėl vidinių okupacinės vals
tybės kitimų, dėl tarpiauūnių ka
taklizmų, dėl visiškai dabar ne
matomų reiškinių Lietuva gali 
tapti suverene valstybe ir su di
desne teritorija, prisiminus Kūr

usių. Ragą, "donelaitiškas" Ryt
prūsių provincijas. Tos teritori-

priskirtos prie da
bar okupuotų Rytprūsių. Tad 
ateities prognozių papkėje yra ir 
miniatiūrinės Pax Lituanica 
prognozė. 

''Maskvos imperijos" sąvoka, 
kad ir kaip ji skamba dabar fan
tastiškai, gali būti tolimesnių 
svarstybų stimulas. "Rusijos afri-
kanizaciįos" terminas — ar ne
gali tapti ateityje geopolitine re
alybe? 

! — Būti minutę ar valandą i vyriškumą, kurio niekas nepa-
didvyriu yra daug lengviau, ne- j stebės, kuriuo niekas nesusido-
,eu heroizme leisti dieną iš die- mės. Kas tą kasdienybę pakelia 
nos. Tik prisiminkime tą pilką, j ir vistiek pasilieka žmog\uni, tas 

\ monotonišką kasdienybę, darbą j tikrai yra herojus. 
j už kurį niekas nepagirs, — did- F. Dostojev; 

Nuoširdžiam bičiuliui 
DU. ZIGMUI KUNGtUi staiga mirus, 

dideles nelaimes prislėgtiems jo žmonai REGIHM, 
vaikučiams, broliams, seserims ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojauta. 

Marija Kupriene 
Smitus, Jenas ir Vida 

stovime senų, nepakitusių idėjų 
tarpe. 

Lietuvos ateities būrimuose ne 
vienas, bet daug komponentų 

Lietuvių branduolio masė ne
buvo gausi Pax Lituanica eks
pansijos metu. Mums tenka 
žengti į ateitį su didžiu rūpes
čiu: valstybės branduolio išliki
mo problema. Jo praradimas — 
visa ko lietuviško praradimas, 
•perėjimas į išnykusių prūsų ana
pus. 

Kun. P. Baniūnas šventina a. a. M. Bubelienės paminklą Wisc. Delis. 
Šalia stovi J. Bubelis. toliau D. Kurauskiene ir G. Babelis su šeimomis 

Nuotr. A. Naujoko 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Wisconsin Delis, Wis. 

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO 

(Atkelta i i 2 pusi.) 

Imperializmo svajonės 
^*&0x imperijos" fikcijoje Į]1; _/_r J ^ 
rSurhš tenka pastebėti visada gy
vą didelių taurų ir varstybių ten
dencija krauti savo miKtarinį ir 
rnorfSnf diktatą apfmkai. Tai 
SkyvalzdB įvairių "taikų" teori-
j6se. Pax Komani, Pas Bisaniica, 
Pax Britanica, Pa& Russica... 

Šios "paotų" sąvokos Rusijos 
imperijos gynėjai nepamini, bet 
ji ^ušte pučiama vizijos "gėry
bių" panoramoje. 

Dr. L. Tarasiuko rašinys, pa
leistas dfekusine tvarka, buvo .sa
votiškas kaltinamasis aktas "Pax 
Russfca'' teorijai^ Ifoo Bizantijos 
griuvimo datos Maskva taresį per
ėmusi antikinės Romos vaidmenį 
— jungtį aplink saye valstybes ir 
tautas "Roma Trečioji" — buvo 
tas vaidmuo. Kaip ir antikinės 
Romos strategija, Maskvos kuni
gaikštija dairėsi į pakraščius. Bū
va pavergtas ir sunaikintas Didy
sis Novgorodas, pultas Vilnius, 
prijungtas Kijevas. Atsidarė ne
aprėpiami Ukrainos, Sibiro, Ka
zachstano, Bucharos, Jakutijos, 
KamSatkos plotai. Atėjo eilė Kau-
kaztii. Tai buvo klasiška, restau
ruota Pax Romaną strategija 
Tačiau ta strategija nebuvo pa
vadinta tinkamu vardu: Pax Ru-
SSIGI. 

Lietuvos valdovų prasiverži
mas į pietryčių labai retai ap
gyventus plotus ir ilgokas jų val
domis" galėtų būti vadinamas 
Pt* Lituanica. TaJ dalini: kom
pensuotų "dlugosflkas" ir vėles
nes Lietuvos valstybinės idėjos 
interpretacijas, pavprtus Lietuvos 
prasiveržimą iki Krymo nereikš
mingu istoriniu hktti, kur j rei-

riąu£ veikla turėtų būti akiračio 
praplėtimas. Romas Bridžius siū
lą rinkti valdybą vasaros pradzio-

tada pasirūpinti, kad 
jaunučiai tūrėtų globėją, ir kad 
moksleiviai ir studentai išsirink
tų valdybas. Reikėtų gauti buvu
sių moksleivių ir studentų sąra
šus, Juos asmeniškai aplankyti ir 
pakviesti ir toliau dalyvauti atei
tininkuose. Gale vasaros sušauk
ti bendrą valdybų posėdį. Suda
rius veiklos planus, pasiųsti me
tinį veiklos aplinkraštį. Veiklos 
programa turėtų tęsti akademinį 
narių lavinimąsi Paskaitininkų 
imlių ir sritis reikėtų pamaišyti. 
Turėtų būti švenčiamos Kristaus 
Karaliaus ir Šeimos Šventės. 
Ruoštinos savaitgalių iškylos su 
kultūrinėmis programomis. Val
dyba turėtą palaikyti ryšį su ki
tomis valdybomis Prelegentas tu
rėjo pageidavimų ir centro val
dybai, kuri turėtų koordinuoti 
metines temas, palaikyti ryšius 
SB vienetais, pranešti apie sto
vyklas ne tik spaudoj, bet ir val
dyboms. 

Penktadienį kun. dr. K. Trima
kas skaitė paskaitą tenre: Gyvo
ji Dvasia ir krikščioniškas atsi
naujinimas. Paskaitoje buvo iškel
tos mintys, kad krikščionybė yra 
gyva religija, o ne mąstymo te
orija. Mūsų darbai turi būti pa
grįsti jautrumu ir meile. Atsinau
jinimas — tai vidinis pervers
mas nugalėti egocrentriškumą ir 
atsiverti Dievo veikimui. 

rarna buvo aukšto lygio, tiek tu
riniu, tiek pristatymu. 

Nors ir neįmanoma aprašyta 
viso, kas vyko per savaitę, prieš 
baigiant negalima nepaminėti ke
leto asmenų ypatingai prisidėju
sių prie stovyklos pasisekimo* Iki 
šiol daugelis mūsų žinojo dr. Mir
gą Gimiuvienę, rašančią "Aiduo 
se" filosofinius straipsnius. Čia ji 
sumirgėjo įvairybe talentų, suge
bėdama suorganizuoti kiekvie
nam vakarui įdomių programų ir 
pati jose įvairiai dalyvauti. Dr. 
Algis Norvilas parinko įdomią, 
bet neperkrautą, paskaitų progra
mą. Rasa Soliūnaitė su talkinin
kėmis — Lione Bradūnaite, Kris
tina Veselkaite ir Taura Zaran
kaite sumaniai užėmė ir mokė sto
vyklos jaunimą, ne tik atleisda
mos tėvelius, kad šie galėtų eiti į 
paskaitas, bet ir paruošdamos 
vaikų programėles. Sumanus sto
vyklos kapelionas kun. K. Puge-
vičius sakė turiningus pa
mokslus, suorganizavo religinio 
susikaupimo vakarus suaugu
siems ir mažiesiems. Sunkiai bū
tų įsivaizduojamos diskusijos be 
įžvalgių St. Barzduko minčių, ku
rias jis sugeba taip sklandžiai iš
dėstyti. Na, buvo ir guvi stovyk
lautojų grupė, kuri viskuom do
mėjosi rr visoje programoje skait
lingai dalyvavo. 

Milda Tamulioreenė 

PAŠVENTINTAS PAMINKLAS 

Dažnai yra sakoma, kad "kur 
du lietuviai, ten trys partijos", 
kur keli lietuviai — ten daina", 
o kai susirenka Vvisconsm Delis 
lietuvių kolonijos nariai, priside
da dar malda ir draugystė. 

Pirmoji šeima toj pušynų vie
toje buvo Magdalena ir Juozas 
Bubeliai. Nuolat ten gyvendami 
visus vasarotojus pavasarį gražiai 
sutikdavo, o rudenį MJ linkėji
mais vėl pasimatyti išleisdavo 

Sugrįžo į savas sodv bas ir šios 
vasaros atostogautoji. Rugpiūčio 
7 d. susirinkom melstis į Cepele-
vičių išpuoštus namus, kuriuos, 
jau treti metai atostogaujant kun. 
P. Baniūnui, vadiname sava 

I'bažnyčia". Buvo ypatinga in
tencija — prisiminėme prieš pu
santrų metų mirusią a.a. M. Bu-
belienę. Po šv. Mišių visi kartu 
vykome į Wisconsin Delis kapi
nes Aukštoms pušims ošiant, 
kun. Baniūnas pasakė gražų pa
mokslą ir pašventino paminklą. 
Ten kito tokio nėra. Tai dail. A. 
Kurausko projektas — tulpių sau
lėje lygus varpų kryžius, taip, 
kaip geri žmogaus darbai, nešda
mi didį vaisių, plinta į visas ša
lis. Po graudžios giesmės Danutė 
Kurauskiene visus pakvietė vai
šėms. Daugiau kaip 50 svečir 
Bubelių sodybon. Globojami vai
šingo šeimininko ir jo vaikų Ge
dimino ir Danutės su šeimomis, 
visi kartu praleido ramią šventę. 

— VN 

A.f A. 

MARIJAI J A U T A M mirus, 
tos vaikams SAULEI ir KAROLIUI su šeimomis reiš
kiame nuoširdžią užusjautą 

h* Antanas Stankai 

A. t A. DR. EDVARDUI MEKIUI mirus, 
jo žjncrni Dr. ELHTAI, dukrai NIJOLEI KflSUBIENEI, 
j :s vyrui ir anūkėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

APOLONIJA IR LIONGINAS LEKNICrtAI 
MEILE IR TADAS MICKAI 
DR. LICDA IR SANDAUGAS LEKNICKAI 
JURGIS INČICRA 

l'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ 

i ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? [ 
5 Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik s 
S kiekvienas tari giminių. £ 

VERTINGAS £GIt»OLOGTj 
RADINYS 

Nilo pakrantėje, netoli 
kasant duobę, aptikta didžiulė 

Būdami Chicagoje, aplankykite JOsų gerąjį draugą — dienrašti 
DRAUGE, kur galima pasirinkti knygų ii didžiausio Amerikos rinkimo. 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ Atvykite asmeniškai 

pasirinkti tĄ knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite 
į rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Be tOf galėsite pasirinkti kokį dalykėlį iš čia esančių rankdarbių ar 
keramikes. Pasirinkimas tikrai didelis. 

VUOHM pfOfOflM 
B.T HILU COĮNTOA 

W «• S>̂ B̂G 
TVp pet Bau Jo™ I n M i v 

M * * krautur*. 
m DAlfY tTOU 

M -ui t 

~ Atvykę į Chicagą, iteotuditkite aplankyti DRAUGO. = 

I Adretaa: DRAUGAS, 4545 W. tird Street, Chicago, HL MC9, | 
akmeniaė plyta. Egipto archeo-1 f TeMonai LU S48W. | 
logai perskaitė ant jos įrėžtus * •'HttittiitinMtimMiitntiiinHnnniimiintiuimmiinniHamumtnmiminmiiiii.r 
žodžius "Saulės sunūs Aukštuti- j 
nįo ir žemutinio valdovas".' 
Mokslininkai spėja 20 t. plyta! 
kažkada stovėjo prie įėjimo j] 
šventyklą. Išlikęs ir graviruotas 
piešiny?: vienai ifi dievų įteikia 
valdovui "gyvenimo rakta,'. 

Akmeninė plyta priskiriama 
^sųjosios karalystės periodui 
fgipto istorijoj* tai — klėstėji-
tno psriod&s, tai. oe kitako. bu-

SeJtadtenio kultūrinė progra
ma buvo tuorganizuota dr. Kęs
tučio Keblio. Programoje jduni 
dainininkai Linas Rimkus ir Vi
tas Underys, palydėdami gita
romis, padainavo keletą dainų. 
Dainininkams smuiku pritarė Vi
da Kazlauskaitė. Po to buvo skai
toma trijų Ateities Literatūros 
fondo illeistų autorių kūryba. 
Utraukas (I J. Mero "StriptyTo" 
skaitė Karolis Balys, V. Bogutai-
tk pdeztfa deklamavo Taura Za
rankaitė, o Kazys B radonas pa
skirt* savo kūrybos. Pranešėja vo pastatytas garsių architek-
buvo Mirga Girniuvienė. Prog- į turoa statinių. 

G A U T A N A U J A PLOKŠTELE 
LASA LAIKO L A i A I . . . Diriguoja knmn. lulius Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) stereo 

Malda už tėvynę, Tėvi&kė* laukai, 2olelė žydėjo. Ant 
kalno klevelis. Augo putinas, Plovė lankoj šieną ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge" 
Kaina m persiu atimu $&£0 

"5T 

E U D E IK IS 
UUD0TBV1T DIREKTORIJŲ 

DOVYDAS P. GAIDAS ir 6ERALDAS F. DAIMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4830-34 South dlltomla Avenae 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

460S 01 South NffmHact Avoino 
TeleTonai — YArdi 74741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VYESTERN AVE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietu?Iv Uldotnviu Dirtktorty Asociacijos fariaL 

ANTAHAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAUftYlAS UBANAOSKAS 

tam 9 0 . UTCAN1CA A V & TeL TArds 7-S40) 

ŠTEPOKAS C LACK (UCKIWICZ) ir SOHOS 
W14 W. ZSrd PLACB TeL Vlrtrinis 1-861? 
t424 W. e8tk 8TBEET TeL REpabHc 1-1215 
11029 8uutswest ffi«hw»j. pmloe HDta, OL TeL 8^4^4410 

• 

PETRAS UaiONAS 

OAurooifu Avm LAtayetto S-A671 

POVILAS L RIDIKAS 
so. TeL VAH* 7-191) 

RODMIN 
SS19 SO. LlTUAJnOA TeL YArds 7-1LS8-S9 

VASAITIS • D0TKDS 
l«4« M). AVX, OLymplc t-1009 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. rugpjūčio mėn. 27 d. j SAULIUS A. SUŽIEDĖLIS 
- ISTORIJOS DAKTAKAS 

X Liet. e\ angelikų liuteronų 
parapijos sekmadieninės mokyk
los stovykla, suruošta Rako sto
vyklavietėje, gerai pavyko. Va

li dovavo Alfredas Kiemaitis su 
visa eile padėjėjų. Stovyklavo | 
keliasdešimt vaikų bei jaunuo
lių, o bendras stovyklautojų 

x Alena ir Gediminas Karą-I skaičius siekdavo šimtą. Progra-
zijos, žinomi Meibourno (Aus- i nia buvo vedama religinėje ir 
tralijoje) Uetuvių veikėjai, jau I lietuviškoje dvasioje. Stovyklą 
ketvirtas mėnuo keliauja po pa-1 gubojo parapijos klebonas kun. 

x Stud. Daiva Markelytė, Ci-
eero gyventoja, dar besimoky
dama aukštesnioje mokykloje, 
gražiai reiškėsi scenoje. Ne sve- lankėsi ir kitų miestų archyvuo-

"Drauge" domėjosi ^ j ^ j a i i r lietuviška scena. se. Lomžos vyskupijos archyve 
paruošimo darbais. Praėjusiais metais labai gražiai užtiko įdomios medžiagos apie 

sukūrė Nijolės Sadūnaitės vaid- Suvalkijos lietuvių parapijas, 
menį, Al. Barono inscenizuotam į 5 3 ^ ^ A> Sužiedėlis 
N. Sadūnaitės teisme, kurį akt 

šaulį, lankydami įvairius Azijos, 
Europos kraštus ir Ameriką. Iš 
Toronto jie pasiekė Clevelandą, 
o iš čia atvyko į Chicagą. Lan
ko savo gimines, senus draugus. 
Apsilankę 
dienraščio 
kalbėjosi su laikraščio vadovais. 
Į redakciją juos atlydėjo Ramu
tė Vyšnienė. G. Karazija yra ži
nomo Vilniaus krašto lietuvių 
veikėjo archeologo numizmati-
ko P. Karazijos sūnus. 

X Laurynas Labanauskas, 
Juzės ir Longino Labanauskų 
sūnus, rugsėjo 17 d., šeštadienį, 
Šv. Klaros bažnyčioje sukurs 
Šeimą su Nancy. Vandelin J. 
Soltis dukra. Vaišės bus Cha-
teau Buche salėje, Alsip, m. 
Laurynas ir jo brolis Thomas 

Ansas Trakis. 

Birželio mėn. baigiantis moks-' 
lo metam, Kansas universitetas I 
(Lawrence, Kan.) suteikė dak
taro laipsnį Sauliui A. Sužiedė
liui u i disertaciją apie Suvalki
jos (Užnemunės) valstiečių eko
nominę — socialinę padėtį ir jų 
kultūrinį — tautinį reiškimąsi 
XIX mažiaus pirmoje pusėje 
Stambi disertacija (500 pusi. 
rankraščio) paremta Lenkijos 
archyvuose surankiotais šalti
niais. Studijų reikalais kelis mė-
r.esius praleido Lenkijoje 1973, 
c sekančius metus (1974-75) iš
tisai gyveno Varšuvoje, iš kur 

J. Balutis pastatė Cicero kolo
nijoj minint rugsėjo 8 d. Dabar 
Daiva vaidina A. Landsbergio 
veikale "Šventasis narvas", ku
ris bus pastatytas Clevelande 
ateitininkų kongreso metu. 

X Povilas Žvirblis, 
Londone, Anglijoje, 

gimė 
Gothoje, Vokietijoje, 1945 gegu
žės 13. Pradinę ir aukštesnę mo
kyklą baigė Brockton, Massa-
chusetts. 1967 baigė Katalikų 
universitetą Washingtone ir iš
vyko į Etiopiją kaip Taikos kor
puso (Peace Corps) dalyvis, 

gyvenąs; prieš M išėjęs atitinkamą pa-
pereitais! ruošimo kursą jr pramokęs ara 

metais lankęsis Chicagoje ir už- į biško rašto ir amharic kalbos. 
sisakęs "Draugą", atsiuntė ma
lonų laišką, kuriame džiaugiasi 

Labanauskai vadovauja laidoji- Į g e r a dienraščio informacija. At-

Etiopijos aukštesnėse mokyklo 
se dėstė kalbą. 

1969-72 toliau studijavo Ma 

Šv. Kazimiero seselės jubiliatės rugpiūčio 16 d. prieš iškilmes' pirmoje eilėj iš kairės: 50 metų apžaduose 
seselės Magdalena Shoskey, Andrea, Verona, Anysia ir Marita; antroj eilėj: 25 metus — ses. Marija Ka
zimiera; 50 metų — Marta Marija; generalinė seselė M. Lorenza ir 50 metų ses. Marija Menalis; trečioj 
eilėj 25 metų — seselės Tarasą Mary, Ruth Ambrose, Janine Mejeris; 50 met'4 — seselės M. Henrietta, 
Adeline ir viršuj 25 metų — seselės Geraldine Marie, Johanna Marie, Lucille Ann ir 60 metų — seselė M. 
Valentina 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

mo įstaigai, kurią perėmė iš An
tano J. Phillips Bridgeporte. 

X Dariaus Girėno lit. m-la 
pradeda mokslo metus. Jaunimo 
centre rugsėjo 10 d. Bus pamo
kos ir registracija. Informacijai 
tel. GR 6-5381. (Po 6 vai. vak.). 

X Kazys Laukaitis ir Romas 
Kronas, žinomi Lietuvių Ben
druomenės Vidurio Vakarų apy
gardos darbuotojai, išplatino iš 
"Draugo" paimtų įvairių lietu
viškų knygų už 129 dolerius ir 
gražiai atsiskaitė. Už talką nuo
širdžiai dėkojame. 

X Pabaltiečio Žygis už Žmo
gaus Teises įvyks rudenio pra
džioj. Laikas greit bėga — iš
laidų daug, pajamų mažai. Mie
las lietuvi, ar negalėtum parem
ti šį mums svarbų žygį? Pra
šome siųsti nuo JAV mokesčių 
nurašomas aukas: Baltie Iluman 
Bights Rally. 

naujino prenumeratą ir pridėjo 
10 dolerių auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

ESTĖS GDIN'ASTĖS JAUNIMO naščių grupę iš Kanados. Sean- šaulių veteranai Če;nai ir Bar-
CENTRO SCENOJE ' co pradžia 7:30 vai. vak. Lietu- tašiai švenčia laimingo penkias-

Darbo dienos savaitgalį rug- v i š k a i visuomenei bus gera pro- j dešimties metų veiybinio gyve-
sėjo 3 d., šeštadienį, Jaunimo ? " P 8 " ^ - ka- v r a sukūrusi;rimo sukaktis. Buvęs rinktinės 

rylando universitete, kurį baigė j c e n t re pasirodys tarptautinio v i e n a e t n i n ė grupė svetimame valdybos narys Juozas Čėsna ir 
magistro laipsniu, parašęs tezę j g a r s o gimnasčių grupė "Kalev- i k r a š t e - P o seanso bus galima jo žmona atžymės sukaktį rug-
apie lietuvių tautinio atgimimo 1 Estienne". šią grupę įsteigė estė 
sąlytį su rusų administracija. Eveiyn K o o p T o r o n te 1952 me-
Nuo 1972 buvo susirišęs su Kan- t a i s P r a d ž i o j e j d ė s t ė ^n0 k ^ . 
sas universitetu, kuriame dėstė t ū r ą i r gįmnastiką Kanadoje ir 
kai kuriuos istorijos dalykus j Amerikoje. 1968 metais jos į-
(išskyrus praleistą laiką Lenki 
joje) ir rašė daktaro disertaciją 
Nuo 1976 rudens dėsto istoriją 
South Oklahoma . City Junior 
College. 'bm 

X Irena Jurgilas, Chicago, 

steigta gimnasčių grupė atsto
vavo Kanadai olimpijadoj Meksi
koje. Kitais metais pažangiau
sioji jos grupė "Kalev Estienne" 
buvo pripažinta viena iš geriau
sių visame pasaulyje Šveicarijos 
tarptautinėje Gimnastradoje. 

IU., pratęsė prenumeratą ir at-1 Toliau šios estų gimnastės at
siuntė auką. Dėkui. 

X Lietuvių skautų Atlanto 
I rajono stovykla "Puntukas" 
Į prisiuntė "Draugo" redakcijai 
j sveikinimą su visų stoyyklau-
jjančių parašais. Stovyklautojai 

Algis Lukas, statybos inžinierius | džiaugiasi, kad stovyklos gyve-
" . ir Hemmingson Durban and Ri- j nimas eina sklandžiai ir suteikia 

„- -,', « , /.«^I" i chardson Co. Wasbingtono sky- į daug skautiškos patirties. Re-
W»y Lane, Naperville, M. 60o40. j „aus viceprez., m Mokslo ir kury- Į d a k d j a m a l o n i a i d ė k o j a ^ ^ 3 

(pr.). bos simpoziume kalbės apie "Wa- t ė fc skautams nrisimi-
shingtono miesto greitojo susisie- t a u r ė m s ir SKautams. prisimi-
kimo sistemą (metro) ir jcs staty- nusiems savą spaudą. 

: 

bą". 
X Demonstruokime. Visi 

šviečiami dalyvauti rugsėjo 24 
d. Washingtone rengiamose pa-
baltiečių demonstracijose. Iš 
Chicagos išvykstama autobusais 
rugsėjo 23 d. penktadienį, 2 vai. 
p. p. Bus galima grįžti sekma
dienį (rugsėjo 25 d.) arba per
nakvojus Washingtcne į Chica
gą sugrįžti pirmadienį apie 5 v. 
ryto. Autobusu kelionės kaina 
apie $50.00. Registracija vykdo
ma Margučio patalpose veikian
čiame Lietuvių jaunimo sąjun
gos ryšių centre. Kreiptis darbo 
dienomis nuo 6:30 vai. vak. iki 
8 v. v. Registruojantis prašoma 
įmokėti $20.00 rankpinigių. Gali
ma registruotis ir paštu. Rašy
kite: Baltie Human Rights RaJ-
ley, Inc. % L.W.Y.A, 2422 W. 
Marąuette Rd. Chicago, UI. 
60629. Čekius, prašoma išrašyti 
Baltie Human Sights Ralley, 
Inc. vardu. D*! platesnių infor
macijų prašoma kreiptis į Ryšių 
centrą, telefonu 476-0601 anks- Optical Studio, 7051 S. Washte-
čiau mnėtom valandom, (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-T747. (pr.) 

t X Cicero Lietuvių Bendruo-
x Ričardo Daunoro koncertas mena §įų m etų rugp. mėn. 28 d. 

tuoj po lietuviškos sumos 11:30 
v. r. parapijos salėje rengia kul
tūrinę popietę — Tautos Šven
tės minėjimą. Prelegentas Vin-

įvyks rugp. 28 d., sėkmad., 4 v. 
popiet Jaunimo centre. Akompa-
niatorius Darius Lapinskas. 

Bilietai gaunami Gifts Inter
national, Inc.. 2501 W. 71 St., 
tel. 471-1424. Po koncerto vai
šės kavinėje. Visuomenė kvie
čiama. 

Ruošia Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga. (pr.) 

x Kalev-Estienne, esčių gim
nasčių gmpė, pasirodys Jauni
mo centre rugsėjo 3 d.. Šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Bilietų kainos 
prie staliukų — 6 doL, balkone 
— 5 dol. Rezervuoti vietas tele
fonu 778-7500. Po seanso veiks 

stovavo Kanadai Japonijoje, 
Berlyne, Kuboje, Olandijoje, Is
panijoje ir kitur. Pačioje Kana
doje vienerių metų bėgyje jos 
duoda apie 50 spektaklių įvairio
se vietovėse. Visi jas pažįsta ir 
žino, kad jos yra estų kilmės 
Toronte yra jų mokykla, kuri 
vadinasi "Kalev-Estienne School 
cf Modern Gymnastics", St. Ca-
tharines mieste yra padalinys 
"Lincoln Gymnastics Club". Ka
lev-Estienne gimnastės yra re
miamos Kanados valdžios. 

Šiuo metu Kalev-Estienne 
grupei priklauso daugiau kaip 
500 mergaičių ir moterų. Tai 
yra mergaičių ir moterų organi-

pasivaišinti ir pašokti. Bus įdo
mus ir malonus Darbo dienos 
savaitgalio šeštadienis, kurį ren
gia Jaunimo centro televizijos 
valandėlė. 

ŠAULIŲ PASTOGĖJE m 
VEIKLOJE 

Rugpiūčio 17 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse buvo palai
dotas kūrėjas-savanoris Juozas 
Šležya, gimęs 1901 m. Utenos 
apylinkėje. Nepriklausomybės 
kovose pirmose eilėse dalyvavo 
vejant bolševikus, bermontinin
kus, lenkus. Užgriuvius didžia
jai Lietuvos nelaimei, pasitrau
kė į vakarus ir susirado prieg
lobstį Chicagoje. Šeima likusi 
Lietuvoje. Paskutinei kelionei į 
amžinojo poilsio vietą rūpinosi 
tolimi giminaičiai ir jo mylimi 
šauliai, kurie tinkamai atsisvei
kino, buvo grabnesiai ir gausiai 
palydėjo į kapines. A. a. Juozo 
Šležio vertingas knygynėlis, jam 
pageidaujant, teks šauliams. 

Vincas Avižius, kūrėjas — 
savanoris, nuoširdus šaulys, sa-

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A, VALSTYBĖSE 
— Clevelando studenčių vo

kalinis vienetas "Nerija" atliks 
Ateitininkų K kongreso banke
to programą. "Nerijai" vado
vauja Rita čyvaitė, šį pavasarį 
baigusi muzikos studijas CJpve-
lando valstybiniame universitete 
surnma eum laude. Chore dai
nuoja Rūta Aukštuolytė* Cita 
Balytė, Roma Balytė. Ona JCio-
rytė, Živilė Kliorytė, Zita fLri-
pavičiūtė, Nijolė Lenkausteįtė, 
Viktutė Lenkauskaitė, Dsjgitė 
Miškinytė, Ligi ja Rociūilsitė, 
Danutė Sirgėdienė ir LftLma 
Švarcaitė. Akomponuoja Kris
tina Kuprevičiūtė. 

KANADOJE 
— Kanados lietuviai, kaip ir 

kiti gyventojai, vis dar nusis
kundžia lėtu pašto patarnavimu. 
Laiškų, laikraščių bei žurnalų ir 
kitų pašto siuntų pristatymas 
labai nereguliarus ir pavėjaotas. 
"Tėviškės Žiburiai" šiuo reikalu 
kreipėsi į Kanados pašto minis-
terį ir po ilgesnio laiko gav« at
sakymą, kad pašto patarnavi
mas palaipsniui gėrėjas. 

— Kęstutis Jokubynas, kaip 
pranešė "Tėviškės Žiburiai", ruo 
šiasi išvykti į Vakarų Vokietiją. 

piūčio 27 d. Pakšto salėje. 
Kruopštusis dailininkas Kazys 
Bartašius su žmona švęs spalio Kanados valdžia padariusi retą 
16 d. šaulių namuose. J. Yla \ išimtį, ir leidusi jam vykti dirbti 

j "Laisvės" radijuje, dar negavus 
LIETUVIŲ PENSININKŲ Kanados pilietybės ir nenustojus 

SĄJUNGOS IŠVYKA 
Rugpiūčio 23 d. sąjungos 

veikli valdyba užsakė du auto-; 
busus išvykai į Illinois State 
Beach parką, kuris yra į šiaurę 
nuo Chicagos, netoli "VVaukega-
no, apie 60 mylių. Išvykoj da
lyvavo 66 asmenys, kelionė kai
navo po 5 dol. Važiuodami ma
tėme gražių pastatų ir gamtos 
vaizdų. Mūsų tarpe buvo vie
nas muzikantas grojo armonika. 
mes dainavome ar klausėme. Po 
valandos su puse važiavimo pa
siekėme Zaens Illinois Beach di
delį ir gražų parką, vieną iš di
džiausių visoj valstijoj, kur šva
rus smėlis ir vanduo, Parkas 
gerai įrengtas: automobiliams 
pastatyti didelės aikštės, gražus 
keliai ir takai, daug stalų su 
suolais, kuriuos g; 
kur norima. Mes užėmėm apie 

pasidėjome atsi
vežtus valgius ir vaišinomės, ži-

Kanados imigranto teises. Iš 
kuop. Lietuvos neseniai atvykęs 
K. Jokubynas gyveno St. Catha-
rines mieste. 

ARGENTINOJ 

centas Liulevičius. Meninėj daly i gimnastikos sportą. Šis sportas 
susideda iš ritmiškų kūno jude
sių, siekiančių parodyti kūno 
grakštumą, žaismingumą, iš
tvermingumą. Vartojamos juos-

solistė Laima Stepaitienė, akom-
ponuojant muz. Aloyzui Jurgu-
čiui. 

Valdyba 
(pirm. A. Venclovas) 

(pr.) 
X Irenos Veleckytės Baleto 

ir Piano Studija pradeda moks
lo metus rugsėjo mėn. 6 d., an
tradienį. Naujų mokinių regis
tracija jau vyksta ir gali būti at
likta telefonu po 5:00 vai. vak. 

bufetas ir bus šokiai. Rengia I studija randasi Brighton Par-
Jaunimo centro televizijos va- į k G j 2541 W. 45th Ptoee. Telefo

nas 254-4012. (sk.) 

vo gimtadieni atžymės saulių, v 2. — „„ , T̂  „. 4dešimt stalų, namuose rugniucio 27 d. Kazin f _. , . • . . . . . . . . . . vežtus valgnu 
žarija, kuri puoselėja modernųjįjfr M j « J « * f**** t o k s g ; noma kalbų juokų ir dainų ne-

— - « ""' " ' - '•' : - l °- t rūko , nes pensininkų tarpe yra 
įvairių turtingų savo išgyveni
mais asmenybių. Diena buvo ga
na graži ir saulėta, tik paežeryje 
kiek šaltokas vėjas, maudytis 

Aplankėme puikius 

— A. a. Vaclovas 
čras, žinomas Argentinos lietu
vių muzikas, buvo prisimintas ir 
paminėtas spaudoje jo penkerių 
metų mirties proga. Buvo gimęs 
1899 m. Panoteriuose, varg|ni-
ninko šeimoje ir todėl turėjo; są
lygas reikštis muzikinėje srity
je. Emigravęs į Argentiną, vedė 
Šv. Cecilijos chorą, kuris cfemą 
kartą užtraukė lietuvišką gies
mę 1930. IV. 20 d, g r a u ž d a 
mas emigrantų širdis. Lygiagre
čiai vedė "Mindaugo", "Aųfpos" 
chorą, dažnai diriguodanfflj tų 

tu,*, ci.»ų o u j c h o n , junginiui, šalia muzikinės 
alima kilnoti . , . , -* i--*.^.-„ 

veiklos, buvo aktyvus lietuvių 
visuomeniniame darbe. Yra su
kūręs lietuviškų dainų bei gies
mių kompozieijų. Šv. Cecilijos 
chorui jis vadovavo 40 metų. 

riais gynė Lietuvos laisvę. Tokie 
buvo keturi broliai Avižiai, iš 
kurių tik vienintelis Vincas tebė
ra gyvųjų tarpe. 

tos. lengvi sviediniai, muzika, Alfa Valatkaitis. palikęs ši! nedrįsome 
kuri lydi gimnasčių pasirody- pasaulį 1974 m. gruodžio 26 die- i kurorto pastatus, susipažinome 
mus scenoje. ^ L ^ prisimintas maldose rugpiū-jsu ten gyvenimo sąlygomis: vie-

Evelyn Koop. Kalev-Estienne; č i 0 27 d. Marąuette Parko lietu-i n am asmeniui į parą su kamba-j ,. . . 
gimnasčių steigėja studijavo i ų ^ . ^ , v a l . p o p i e t u ! r i u ir valgnu 31 dol.. dviem • T * * B ? ^ " ^ ^ ^ S T 
kūno kultūrą Stockholme ir To- į £et g v K a z i r m e r o kapinėse 72 Į dol. Laikas prabėgo greit ir gra-'" 

SUVALKŲ TRIKAMPY 
— Seinuose ir Punske koncer

tavo iš okup. Lietuvos atvykę 
solistai — Nijolė Tallat-Keįfeii-
tė, Stasys Liupkevičius ir kom
pozitorius Benjaminas Gorbuls-
kis. Kartu su jais pasirodė ir 

landėlė. (pr.) 
X Akiniai siuntimui | Lietu

vą, Kreipkitės į V. Karosaitę 

X A. a. Leonardo Simučio 
•Urinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
doL, dabar ją "Drauge" galima 
gauti u i 3 ,% dol su persran-

(pr.). 

naw Ave., Chicago, UI. 60629. 
Tel. 778-6766. (sk. > 

x Albinas Kurkulis, akcija 
brokeris dirbąs su Rodmao and 
Renshaw, Ine, patarnauja ak 
cijų, bonų, fondų bei kitų verty 
bių pirkime ir pardavime. Susi 
domėję skambinkite 332-0560. 

fpr.) 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 

6237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 

S»v. Staaf Bacevičienė 

X RAŠOMOSIOS mai. HetnvBku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, Vi
tuose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugai — 4545 W. «3rd St. 
tr vakarais pas A. Daugirdą teL 476-
F399 arba tiesiai iš SPARTA savinin-
koe J L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E 
iorthoort N. V. 11731 rski 

X "Reikalingi karpenteriaj" 
dailidės ir darbininkai prie 

namų statybos. Skambint telefo
nu 434-9848. (sk.). 

H H 

X Keliones planuoti reikia is 
anksto. Tik kelionių biuras gali 
jus geriausiai informuoti apie 
papigintas skraidąs ir nurodyti ? tė: .-.aras 
kaip keliauti įmanomai pigiausiu 
būdu. Kreipkitės J WEE8S 
TBAVEL BUREAU. 4837 W. 
Trving Pk. Rd.. Chicago. III. 
<?0641. Turim visą eile grupinių i stadi^ 
skraidų į Europą. Havajus, Ka
ribų salas ir kt. Skambinkite 
R. !?-»«.1»iiripTiH tęi. fSIŽ' i S4.V 

| ( 6 4 6 & (sk.) 

ronte. Jos pastangomis šis spor-, l o t e b u s į šven t in tas paminklas 
tas gavo pripažinimą Kanadoje; R e i k i a m a n y t i k a d S a a M a j ^ 
ir kitur. Valdžios žmonės, kuriui g a r b ė g n a r į > j ^ š a u l i ų s ą J u n . 
tarpe Kanados ministeru.pirmi-1 d a r į n , - -, p r i g i m i n s . 
nmkas Pierre Trudeau. Ontano » U - - * n a s ^ į , „„;„;i ,-; 

I. . Į Vytauto Didžiojo vainikavi-
premjeras William Davis, yra 1^. . ,. •• -̂  - « 

. . i . . . . ' J . mosi diena, rugsėjo astuntoii 
atsiuntė savo sveikinimus. i, . v. , ,. 

• bus švenčiama saulių namuose 
rugsėjo 10 d. Tai dienai bus pa
ruošta tinkama programa ir ki
tos įdomybės. Pradžia 6 vai. 

Rinktinės rudeninis balius j -
vyks rugsėjo 17 d. savuose na 
muose. Gerą ir įspūdingą pro
gramą atliks jau daug kur pasi
žymėjusios jaunos ir greitai ky
lančios dainininkės — Burnei-
kytė - Paškevičienė ir Baronai-
tytė. Joms akompanuos muz. M. 
Motekaitis. 

"Kario" žurnalui paremti spa
lio 23 d. šaulių namuose bus po-
būyis, kurį rengia visi šauliu 
vienetai, kūrėjai - savanoriai, ra-
movėnai ir birutininkės. 

A. a. R. Skipičio našlė Lilija. 
Elena Jankauskienė. Adelė La-
tonienė, A. T. Jensen, Jonas Ja

ša ulių knygynui yra 

žiai. Ketvirtą valandą susitvar
kę susėdome į autobusus ir iš
vykome namo. Ir parvažiuoda
mi ne visi snaudėme: dainavo 

ansambbs "Pu-
i nia", vadovaujamas Antano 
šliaužio, Teresė ir Teklė Bansu-

I vičiūtės, Kostas Lidatis. Bilietai 
i greitai buvo išparduoti ir dauge-

me ir armonika grojo. A t r o d ė ^ U e t u v i l i n e § a l ė J° V**^ • 
visi dalyviai šia išvyka buvo :

 k o n c e r t o • » 

Jaunimo centre bus proga pa
matyti šią nuostabią esčių gim-

y Jadvyga Jankauskienė, 
Chicago. UI., mus maloniai pa
sveikino, atsiųsdama prenume
ratos mokestį ir didesnę auką. 
Dėkojame. 

x A. Snarskienė, Chicago, 
111., yra nuolatinė "Draugo" rė
mėja, ir dabar, pratęsdama pre
numeratą, atsiuntė didesnę au
ką. Ačiū. 

< Aukų po du doleriu atsiun-
Beresnevičius, 

patenkinti, pageidavo ir dau
giau panašių išvažiavimų. Pana-

— Punsko lietuvių vidurinė 
mokykla pavadinta Antano 

ši išvyka buvo liepos mėnesį, tik Sniečkaus vardu. Jai pastatytas 
kita kryptimi. J. L. naujas pastatas. 

Aleksas Urbonas, A. G. Bražė
nas, Ben. Petys-Petkevičius. 
Dėkojame. 

' Jaunučio Puodžiūno Baleto 
mokslo metus pradės 

nigsėjo 6 d., antradienį. Nauji 
mokiniai kviečiami registruotis saitis ir kt 
t*1. 77S-7182 j»rM Rakto «tn«H-' na^ukoje daug vertingos lirera-
joje. 2fi56 W. 71 S t (sk.) I tūros. 

Chicagos miesto meras M. A. Bilandic su žmona ir Illinois sen. R. M-
Daley (dešinėje) dalyvauja St. Jerome bažnyčioje pamaldose, nuaint 
hRMtq di»na Chicagoje. Meras dalyvavo šv. Mišiose, procesijoje, pietuo
se ir kitose iškilmėse. 

• 




