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* Maskvos „Pravda" apie Art. Rytų krizę TEL AVIV VALDŽIA SUJUNGĖ JERUZALĘ;

MASKVA. — Birželio 20-21 
d. įvyko Sov. Rusijos komunis
tų partijos centro komiteto ple
numas. Jis apsvarstė Sovietų 
Rusijos politiką ryšium su Iz
raelio konfliktu Artimuosiuose 
Rytuose, tezes bolševikinės re
voliucijos penkiasdešimtmečiui.

Ta proga Sov. Rusijos komu- 
inistų partijos organas “Prav
da” (birželio 23 d.) įsidėjo ve
damąjį “Lenino keliu”. Laik
raštis pabrėžė savo bolševikinę

* liniją, pareikšdamas:
“Kartu su broliškomis so-

cializmo šalių tautomis, viso
mis revoliucinėmis dabarties 
jėgomis tarybinė liaudis nuo
sekliai kovoja prieš agresy
vią ir reakcinę imperializmo 
politiką, už taiką, demokrati
ją, nacionalinę nepriklauso
mybę, socializmą ir komuniz
mą”.
Tai pasakė vaikams. Juk visi 

žino, neišskyrus net komunistų, 
kad Sov. Rusija yra čempionas 
imperializmo bei kolonializmo 

vykdyme. Maskvos žodis “tai
ka” tarnauja jos siekiams pa
vergti laisvąjį pasaulį.

Toliau “Pravda” savo veda
majame pabrėžė:

“Sov. Rusija kartu su ki
tomis socialistinėmis šal'm's, 
su visomis pažangiomis anti- 
imperialistinėmis jėgomis re
mia teisingą arabų tautų ko
vą prieš imperializmą ir neo- 
kolonializmą, už neatimamą 
teisę pačioms spręsti visus sa
vo vidaus gyvenimo ir užsie
nio politikos klausimus”.
Sov. Rusija kartu su kitais

komunistiniaiB kraštais žada 
“padaryti viską, kad padėtų a- 
rabų šalių tautoms duoti ryž
tingą atkirtį agresoriui, apsau
goti jų pagrįstas teises, užge
sinti karo židinį ir atkurti taiką 
Artimuosiuose Rytuose”.

iHi
Maskvos politika

“Pravda”, nurodydama, kad 
Sov. Rusija pareiškė iniciatyvą 
sukviesti nepaprastąją Jungti
nių Tautų sesiją, pareiškė, jog 
"Sovietų premjero Kosygino 
kalboje šioje sesijoje išreikšta 
mūsų partijos, vyriausybės, vi
sos tarybinės liaudies pozicija, 
kurios esmė — griežtai pasmerk 
ti Izraelio agresiją, pareikalauti,

— Chicagos policijos vadas
O. W. Wilsonas, vakar baigė sa- 

t vo pareigas šiame poste ir šian
dien išvyksta atostogų į Kalifor 
niją. Jis nebegrįš į šį postą. Jo
vietą užima James Conlisk.

— Egipte išleista dideliu ti
ražu brošiūra* su Sov. Rusįjos 
ministerio pirmininko Kosygino 
ka|ba nepaprastojįe Jungtinių 
Tautų sesijoje padėties Arti
muosiuose Rytuose klausimu. 
Brošiūra platinama tiek Jungti
nėje ’ Arabų respublikoje, tiek 
ir kitose arabų šalyse.

KALENDORIUS
#V, Liepos 1 d.: Brangiausiojo 
Jėzaus Kraujo šventė, šv. Aro- 
nas, šv. Jutvara, Gendrutis, Lie
pa.

Liepos 2 d.: Švč. M. Marijos 
aplankymas, šv. Aristonas, šv. 
Monegunda, Lengvink,, Žilvine.

Liepos 3 d.: šv. Anatolijus, 
fv Sunifa, Tautminas, Ata.

ORAS

Oro biuras prineša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
saulėta, auksinusia oro tempe
ratūra 70 laips*i.ų

Saulė teka 5.19, leidžias S.29.

Sovietų Rusijos laikraštis "Pravda" negali pamiršti 
Mao Tse-tungo

Tcad nedelsiant, be jokių sąlygų 
interventų kariuomenė būtų iš
vesta iš jų užimtos teritorijos 
paliaubų linijos ir, kad būtų 
atlyginti Izraelio padaryti ara
bų valstybėms nuostoliai, kad 
būtų atkurta taika Artimuosiuo 
se Rytuose”. (Nesunkiai ten 

' galėtų būti atkurta taika, jei 
1 Kremliaus vadovai nebandytų 
“laisvinti” arabų valstybių, y- 
pač Sirijos ir Egipto).

“Pravda” primena Sov. Ru- 
' sijos komunistų partijos cent
ro komiteto plenumo nutarimą 
“kovoti prieš karingas imperia
lizmo jėgas ir jų politiką, ku
ria siekiama kištis į kitų šalių 
vidaus reikalus”. (Čia t;nka 
Kremliaus vadovams posakis 
“Vagie, kepurė dega!”).

Trijų rūšių ginklus, gamintus šiaurės Vietname ar raudonoje Kinijoje, 
laiko JAV-ių armijo&i leitenantas Jercme Shoemaker iš Newport Beach. 
Calif. Šie ginklai buvo paimti kovoje su komunistais netoli Dak To. 
Pietų Vietname.

Kodėl tiek laiko galėjo 
išsilaikyti komunizmas?

ROMA. — Jei komunizmas 
per tiek laiko galėjo išsilaikyti 
— pareiškė Taranto arkivysku
pas Motolese, kalbėdamas Ro 
moję IV-je darbininkų sielova 
dos studijų savaitėje — priežas 
čių reikia ieškoti ne komunizmo 
idėjų tariamame pažangume, 
kiek įvairiose kitose priežasty
se, kurių tarpe remažos reikš
mės turėjo kai kurių darbda
vių pažiūros į darbininkus kaip 
į darbo mašinas, pamiršus su
kurti lygybės, brolybės ir mei
lės atmosferą, kuri viena pajė
gia įgyvendinti pažangą ir tai
ką darbo pasaulyje... Pamiršus 
žmogaus asmens vertybes — 
ir siekiant panaudoti tik jo jė
gas pelno tikslams, iššaukė ko
munizmo pasekmes, kaip agre
syvią reakciją...

Toliau arkivyskupas Motole
se, kuris yra Italijos vyskupų 
socialinės 'komisijos pirminin
kas, savo kalboje pabrėžė krikš 
čionių socialinio mokslo reika
lavimus padaryti darbo santy
kius pilnai laisvus, demokratiš
kus, humanistiškus ir vedan
čius į išganymą.

Tik tuo būdu marksistinė pro

Pravirko “Pravda”
Izraelio - arabų kare užkliuvo 

Maskvai ir Pekino komunisti
nis režimas, nes “Pravda” ašt
riai ėmė kritikuoti kiniečių ko
munistų vadą Mao Tse-tungą, 
sakydama:

“Rengiant ir vykdant klas
tingą Izraelio agresiją Arti
muosiuose Rytuose, dar pil
niau atsiskleidė antiliaudinis 
imperializmo veidas, klastin
gas grobuoniškas jo politikos 
pobūdis. Kartu su agresoriu
mi ir jo imperialistiniais glo
bėjais vėl ėmė skleisti piktus 
šmeižikiškus prasimanymus 
prieš Tarybų Sąjungą ir ki
tas socialistines šalis Mao 
Tse-tungo grupė, vykdanti 
liniją, kurioje susiliejo smul-

paganda netenka savo reikšmės 
ir išryškėja komunistinės darbo 
sistemos klaidos bei sugriūva 
jos sukurtoji mitologija...

Sprogo bomba 
netoli Lenino
mauzoliejaus

MASKVA. — S? ’yvas vyras 
trečiadienį Raudonojoje aikštė
je išsprogdino bombą ir pats 
susiprogdino, neskiandžai kal
bėdamas apie Vidurio Rytų kri
zę.

Bombos sprogimas sužeidė du 
rusus jaunuolius ir italę mote
rį, kuri kartu buvo su kitais 
turistais iš Milano ir Romos ne
toli Lenino mauzoliejaus.

Šis žmogus, apie 80 metų am
žiaus, buvo skurdžiai apsiren
gęs. Atrodė, kad jis yra iš So
vietijos.

Bomba sudraskė ne tik jį, bet 
ir jo asmens dokumentus. To
dėl policijai pradžioje sunku bu
vo nustatyti jo asmenybę.

Asmenys, vaikščioję Raudo
nojoje aikštėje, girdėję, jog jis 
kalbėjęs prieš karines paliau
bas Vidurio Ryiuose.

kiaburžuazinis avantiūrizmas 
ir “kairiąja” fraze dangsto
mas didžiavalstyb’nis šoviniz
mas. Atvirai siekianti pakirs
ti socialistinės sandraugos ir 
pasaulinio komunist'nio judė
jimo vienybę, ši grupė nori 
išskirti antiimperia Ostines jė
gas, palaužti pasitikėjimą 
tarp arabų valstybių tautų ir 
socialistinių šalių tautų.

Bet bergždžios visos šios 
priešiškos intrigos. Auga, 
stiprėja komunistų ir darbi
ninkų partijų, tarptautinio 
darbininkų judėjimo ir Azi
jos, Afrikos bei Lotynų A- 
merikos tautų nacionalinio 
išsivadavimo judėj'rr.o, visų 
taikingųjų ir pažangiųjų jė
gų veiksmų vienybė, visų 
kam brangi tautų laisvė ir ne
priklausomybė, kovos už vi
suotinę taiką reikalas, veiks
mų vienybė”.
Dabar Kuba yra piletilčiu į 

Lotynų Ameriką kelti visokias 
riaušes, ruošiant ten kebą ko
munizmui. Gal dėl to ir Sovietų 
Rusijos ministeris pirm. Kosy
ginas šią savaitę viešėjo Hava
noje pas diktatorių Fidelį Ca3t- 
rą.

Popiežiaus pagal
ba nukentėjusiems 
kare , » u •

ROMA. —- Šv. Tėvas Pau
lius VI-sis, giliai at jausdamas 
Artimųjų Rytij karo aukų ir 
pabėgėlių skaudų likimą, sku
biai pagalbai teikti iš Romos į 
Beirutą Libane lėktuvais pasiun 
tė didžiulius kiekius vaistų, mai 
sto ir kitų reikmenų, kurie to
liau autotransportais siunčiami 
į Ammaną Jordane ir į Damas
ką Sirijoje.

Jeruzalėje, tarptautinės ka
talikų šalpos organizacijos CA
RITAS INTERNATIONALIS 
pirm. prel. Rodhain ir Popie
žiaus pagalbos atstovas prel. 
Freschi bei įvairių Palestinos 
krikščioniškųjų bendruomenių 
delegatai, vadovaujant Jeruza
lės Lotynų patriarchui Gori, 
įsteigė Jeruzalės Caritas įstai
gą, kuri vietoje tvarkys pagal- 
*508 teikimą nukentėjusiems 
nuo karo.

Caritas Internationalis pirm. 
prel. Rodhain, šiomis dienomis 
grįžęs iš Palestinos į Romą, pa
sikalbėjime su Vatikano radi
jo bendradarbiu pareiškė, kad 
Artimuose Rytuose tarptautinė 
pagalba yra teikiama visiems 
nukentėjusiems nuo karo, ne
paisant tautinių, religinių ar 
rasinių skirtumų... Ypatingai 
sunki yra senųjų ir naujų ara
bų pabėgėlių padėtis šiapus ir 
anapus Jordano... Trūksta ypač 
maisto, vaistų ir aprangos... 
Daugelis tautų jau atsiliepė į 
Šv. Tėvo raginimą teikti sku
biai pagalbą.

Prancūzijos ir Vokietijos ka
talikai per savo šalpos organi
zacijas jau pasiuntė lėktuvais 
vaistų ir rūbų bei paklodžių.

Apaštalų Sostas pirmajai pa
galbai iš Romos į Artimuosius 
Rytus jau pasiuntė penkis tran 
sporto lėktuvus su būtiniauisais 
reikmenimis... Kasdien organi
zuojami nauji transportai nu
kentėjusiems padėti...

— Maj. Robert H Lavvrence 
jr., 30 metų, čikagietis, baigęs 
Englewood aukštesnėje mokyk
loje karininko lavinimo progra
mą, vakar paskirtas astronautu. 
Tai pirmasis negras paskirtas 
astronautu. »

Izraelio vyriausybė prijungė senąjį Jeruzalės miestą, priklausiusį Jordanui, prie asvojo — naujojo Jeru
zalės miesto. Pasak Izraelio užsien'o reikalų ministerio A. Ebano pareiškimo, šis miesto sujungimas 
esąs administracinis, o ne politinis Tel Aviv vyriausybė pareiškė, kad tarp Jeruzalės miesto dalių susisie
kimas yra laisvas. Visame Jeruzalės mieste pradėjo galioti Izraelio piniginis vienetas — svaras. Jordano 
dinaras išėjęs iš apyvartos. ,

Kiek Svetlana Staliną gaus už 
Dvidešimt laiškų draugui"

NEW YORKAS. — Mirusio 
Sov. Rusijos diktatoriaus Sta
lino dukters Svetlanos knyga 
esanti pavadinta “l'videšimt 
laiškų draugui”.

Nors pati Svetlana sakėsi ne- 
sitikinti praturtėti, bet laikraš
čiai po truputį apskaičiuoja jos 
kapitalus, ir jie nesirodo maži. J

Mėnesinis knygo-- klubas mo
ka už teisę išleisti knygą $325, 
000. Harper ir Row leidykla su
mokės $250,000, žurnalas “Li
fe” $400,000, “Njw York Ti
mes” $850,000. Italų leidėjas 
Mondori siūlė $850,000 už teisę 
išleisti Europoje, bet Svetlanos 
agentas nesutiko — jis tikisi 
uždirbti daugiau, atiduodamas 
atskirų kraštų leidykloms.

Nuostabiausia, kai visi moka

— Atominės Energijos keini- 
.‘ jc palengvino radioaktyvių į- 
zotopų parda ūmą Sov. Rusijai 
ir kitiems komu.uB'ų valdomiem 
kraštam.

Dabar sudarytame Atominės 
Energijos komisijos sąraše yra 
8»os valstybės: Albanija, Bul
garija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Estija, Latvija. Lietuva, Išo
rinė Mongolija ir Sov. Rusija.

Radio izotopai yra vartojami 
fizikos, biologijos, biochemijos 
tyrinėjimuose.

Aktorė Jayne Mansfield, 34 metų 
žuvo automobilio nelaimėje New 
Orleans, La.

tas sumas visiškai neskaitę Svet 
lanos atsiminimų rankraščio.

Svetlanos nemėgsta ypač So
vietų -vadovai — p.ernj. Kosy
ginas ir komunistų partijos gen.
sekr. Brežnevas. Ma(, Stalino 
duktė apgadino rusų komunis
tų revoliucijos 50 metų sukak
tį, kurią taip uoliai Maskva ruo 
šia paminėti.

Dienraščiui “New York Ti
mes” ir žurnalui “Life” nusipir
kus teisę išspausd.i.ti Svetlanos 
Stalino atsiminimu3, negavo vi
zų įvažiuoti į Sov. Rusiją dien
raščio keturi korespondentai, 
žurnalo — vienas redaktorių. 
Vadinasi toks yra sovietinis 
kultūrinis bendradarbiavimas.

Gi Svetlanos sūrus pareiškė, 
kad jis parašęs savo motinai, 
jog ji neturėjusi jokio pagrin- 
'!< p; s’likti svetur.

V. Vokietija teiks ekonominę 
pagalba Izraeliui

BONNA. — Šiom dienom 
Bonnoje lankėsi Izraelio minis
terio pirmininko Eshkolo spe
cialus įgaliotinis, buvęs gyny
bos ministeris Peresas ir turėjo 
pasitarimus su Vakarų Vokie
tijos kancleriu Kiesingeriu, fi
nansų ministerių Straussu ir 
parlamento frakcijų atstovais.

Pasak politinių stebėtojų pra
nešimo, šios derybos pirmiau
sia lietė padėtį Artimuosiuose 
Rytuose ir Izraelio karą prieš 
arabų valstybes.

Vieną iš svarbiausių vie
tų derybose taipgi užė

NUKRITO SPRAUSMINIS
HONG KONG. — “Thailand 

Caravelle” sprausminis lėktu
vas su 58 amerikiečiais ir kitais 
22 keleiviais vakar nukrito 
Hong Kongo uoste. Dvidešimt 
keturi iš 80 asmenų žuvo.

JAV-bių konsulatas pareiškė, 
kad dauguma amerikiečių buvo

i i'oa, f imtame straipsnyje (jau 
ra-ėm) Svetlana aše kad So- 
'/Mų Rusijoje už vaizdlngesnį 
t’uds.Aymą tenka eit! k..Fji- 
man.

Carų laikais buvo geriau, ra
šo ji. Pavyzdžiui, rašytojas Go- 
golis niekada nebuvo teistas už 
savo satyrinių fantazijų aštru
mą.

TRUMPAI
— Prezidentas Johnsonas va

kar pasirašė įstatymo projektą, 
kuris pratęsiamas ketveriems 
metams šaukti naujokus kari
nėn tarnybon.

— Sovietų Rusijos preziden
tas Podgorny vakar išvyko į 
Siriją tartis su sirų vadais Vi
durio Rytų krizės klausimais.

— Sunkaus svorio čempionas 
Primo Camera, 60 metų. mirė 
užvakar savo gimtinėje Italijoje. 
Jis sirgo inkstų vėžio liga.

mė klausimai, susiję su tolesniu 
V. Vokietijos ekonominės pa
galbos Izraeliui plėtimu. Izra
elio specialus įgaliotinis Bon
noje domėjosi ekonominės pa
galbos galimybėmis. Kai kurie 
politikai ir ekonomistai savo 
ruožtu pažymi, kad, “kaip rei
kia laukti, Izraelis vėl gaus iš 
V. Vokietijos ekonominę pagal
bą — maždaug 160 mil. mar
kių”.

Izraelio specialus įgaliotinis 
Peresas taipgi lankėsi Pary
žiuje.

iš Saeramento, Cal.
Keli iš išlikusių gyvais yra

kritiškoje padėtyje. Nelaimė į- 
vykusi audros metu.

Lėktuvas skrido iš Tokijo, 
Oskos, Japonijoje, ir Taipei.

Lėktuve buvo septyni įgu
los nariai ir 73 keleiviai.
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PIRM ADIE N Į, i 
LIEPOS 3 D. |

Pradžia - 8-tą valandą 
vakaro.

Orkestras šokiams, skanūs | 
valgiai ir atsigaivinimai.

LIETUVOS VYČIŲ PIKNIKAS
VYČIŲ NAME IR DARŽE —prie 4 7-tos ir SO. CAMPBELL AVE. 

Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai kviečiami atsilankyti abidvi dienas, {ėjimas — nemokamas.

Liepos 4-tą bus renkama Kugelio Karalienė arba Karalius................................Visi kviečiami kepti ir dalyvauti.

ANTRADIENĮ, 
LIEPOS 4 D. 

Pradžia - 11-tą vai. ryte
Taip pat orkestras šokiams ir 
valgiai — 3 vaL po piety bus 
kugelio konkursas; nuo 4 iki 

8 vai. šokiy konkursai.
J?

Redaguoja: Jonas Prunskis, 2440 W. 62 Str., Chicago, III. 60629, kuriam siųsti 
rankraščius moksleivių ir sendraugių reikalais, ir Gražina Bičiūnaitė, 3236 
So. Halsted Str., Chicago, III. 60608, kuriai siųsti rankraščius studentų rei
kalais.

40 METŲ JUBILIEJUS

LTTMVAMtAN WORVD-W10. DAILY
*545 WEST esrd ST., CHICAGO, ILL. 60628. Tel. LUdlovv

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
ezcept Sundays. days after Christmas and Easter. by the Lithuanian 

Catholic Press Society

Subscription rates: $16.00 per year in Chicago, Cicero and Forign 
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada

Prenumerata: Metams Vį metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $1.75
JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50 $4.00 $1.50

Prf^š 40 metų Palangoje bu
vo suruošta ateitininkų konferen 
cija, įvykusi 1927 metais liepos 
mėn. Joje pagrindinę kalbą pa
sakė dr. Domas Jasaitis, medici
nos gydytojas visuomenininkas. 
Tos svarbios ateitininkų konfe
rencijos sukakties proga čia išti
sai paduodame dr D. Jasaičio 
kalbą:

Gerbiamoji visuomene, bran
gūs draugės ir draugaiI

Mūsų organizacija išdygo dvie
jų amžių rubežių kryžkely. Ge
nialaus Newtono atrasta anali
zinė prizmė buvo pritaikyta kū
nams ne tik fizikoje, bet ir psi
chologijoje, ir filosofijoje. Žmo
gus nėra paprastas kūrinys. Kaip 
vienaspalvis spindulys slepia sa
vy visas spektro spalvas, taip ir 
žmogaus sieloje mes randame 
nuostabią, nepaprastų ir netoly
gių apraiškų gamą.

Descartes pradedant, tas žmo
gaus sielos skaldymo darbas vyko 
ligi paskiausių laikų. Ir galop iš 
žmogaus1 sielos, kuri yra sinteti
nė monolitinė, liko krūva aštria- 
kampių griuvėsių... Žmogaus as
meninis gyvenimas buvo baigtas. 
Tie sunkūs pasauliniai katakliz
mai, sunkūs, skaudūs pesimizmo 
aidėjimai ir audros kilo iš to, kąd 
žmogus neteko asmenybės ištišu- 
mo, kad trūko viena ar daugelis 
grandžių tos nematomos, bet esa
mos ir visų jaučiamos jungties 
tarp žmogaus sielos sudėtiniu da
lių, tarp atskirų žmonių ir tarp 
žmogaus ir Dievo, kuris sukūrė 
“ir algę, ir stirną, ir žmogų”. Tai 
jungčiai trūkus, pasaulis tapo 
grandiozinė nuostabių žmogaus

Kanados lr JAV moksleiviai ateitininkai sji svečiais klauso Palangos 
konferencijos pirmininko dr. Domo Jasaičio paskaitos Dainavoje.

VISI Į STOVYKLĄ 
KENNEBUNKPORTE!

Jubiliejinei stovyklai praėjus 
ir visoms kitoms stovykloms 
užsibaigus, visi moksleiviai ir 
jaunučiai kviečiami atvykti į 
Kennebunkporto MAS stovyklą 
rugpjūčio 6—20 d. ir ten už
baigti vasarą.

Stovyklos kapelionu sutiko 
būti kun. J. Staškevičius, moks
leivių mergaičių vadovė — Ri
ma Salytė, meno bei vakarinių 
programų vadovė — Danutė 
Muraškaitė, sporto vadovas — 
Petras Vainius.

Jaunučiams vadovaus Nek. 
Pr. seserys iš Putnamo, prieša
kyje su sesele Viktorija. Seserų 
pasišventimas ir darbas su jau
nimu yra visiems gerai pažįsta
mas, todėl jaunučiai galės sma
giai stovyklauti pagal jų amžiui 
pritaikintą programą.

Ypatingai tėvai, nebūtinai iš 
rytinio pakraščio, bet ir iš toli
mesnių vietovių prašomi at
kreipti dėmesį į šią stovyklą, čia 
vaikai galės bendrauti su savo

sielos savybių skeveldrų krūva. 
Daugelis jų žaidė ir žaidžia, spin
duliuoja dangiškomis spalvomis, 
bet iš kitų skeveldrų garuoja am
žina, dusli, visa slegianti tamsa...

Tada ir tokiomis sąlygomis gi
mė ateitininkai. Tada su dide
liu kuklumu buvo pradėta nauja 
kultūros epocha Lietuvoje kurti. 
Ir prof. Salkauskia teisingai tvir
tina, kad tautinį atgimimą pra
dėjo “Aušra”, išpranašaudama 
saulėtą laisvę, o kultūrinį, idėji
nį, religinį atgimimą pradėjo a- 
teitininkai. Tautinis atgimimas 
nėra dar baigtas. Jis nebus baig
tas net tada, kada mes atvaduo
sime Vilnių. Jis baigsis tik, kai 
visi lietuviai jausis lietuviais, gal
vos lietuviškai, nebus mėšlas ir 
medžiaga kitoms tautoms, kai jos 
genijai savo kūrybą, darbą ir var
gus aukos Lietuvai!... Juo toliau 
mes esame nuo finalo kultūri
nio, idėjinio ir religinio atgimi
mo, kuris, plačiai galvojant, yra 
dinaminis procesas, yra išdava 
neribotos žmogaus sielos ir dėl to 
yra nebaigiamas.

Bet kadangi žmogaus sąmonė 
yra ištisa, o kultūra susideda iš 
atskirų klodų, epochinių etapų— 
tai ir mūsų uždavinys yra suge
bėti ir mokėti artesniems laikams 
nustatyti gaires. Be to, mes da
barties ateitininkai, o taip pat bū 
simieji ateitininkai privalome, 
tai yra gyvybės ir garbės sąlygos, 
kurstyti nesustingimo ir nenuil
stamo ieškojimo ugnelę. Tada 
mums bus laidas, kad mūsų kul
tūrinio ir religinio gyvenimo ir 
kūrybos etapai augs vienas iš ki
to. (Bus daugiau)

•bendraamžiais lietuviukais, žais
ki ir atostogauti sveikoje gam
toje prie Atlanto pajūrio, nau
dotis baseinu ir užsiimti vaka
rais patyrusių vadovų priežiū
roje.

Skubiai registruotis: Ona 
Vaitkienė, 6 Fairfax Road, Wor- 
eester, Mass. 01610.

Jubiliejines stovyklos mergaičių 
vadovė Salvinija Gedvilaitė vado
vaus jaunesniųjų ateitininkų sto
vyklai.

MAS jubiliejinės stovyklos dalyviai su svečiais po Palangos konferencijos iškilmingo minėjimo Daina
voje birželio 25 d.

A. S. S. CHICAGOS SKYRIAUS 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Ši skyriaus valdyba buvo iš
rinkta pereitų metų gegužės 6 
d., tad išbuvo pareigose metus 
laiko. Planuodama savo veiklą, 
valdyba ypatingai užakcentavo 
religinį momentą, rengdama ak
tualias religiniais klausimais pa
skaitas, susikaupimo valandas ir 
jungdama ateitininkų parengi
mus su šv. Mišiomis. Kitas jos 
rūpestis buvo patraukti narius, 
padarant veiklą įdomią, aktua
lią, nešablonišką, ruošiant dau
giau parengimų, mažiau oficia
lių susirinkimų. Valdybai atro
dė, kad nesvarbu, kieno daro
ma, bet kad būtų daroma, to
dėl ji labai vertino kiekvieno 
ateitininkiško vieneto įnašą į 
bendrąją veiklą. Vertino taip 
pat ir atskirų narių individua
lią veiklą, jei ji derinosi su. 
ateitininkų principais, nes sen
draugio pagrindinis uždavinys 
yra jau vykdyti savo idėjas gy
venime, jei moksleivio ir stu
dento uždavinys — ruoštis gy
venimui. Skyriaus suplanuotą 
veiklą sutrukdė ir planus ap
karpė sniego audros, dėl to sau
sio ir vasario mėnesiai buvo 
tušti. Prieš pradėdama darbą, 
dvasiu vadu valdyba paprašė
tėvą Kubilių, SJ. 

Religinė veikla
Vykdant religinę programos 

dalį, buvo pagerbti žuvusieji už 
laisvę kovotojai, birželio 23 d;, 
vakarę aukojant šv. Mišias ir 
padedant puokštę gėlių prie pa
minklo. Surengtas spalio 30 d. 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas. Lapkričio 5 d. vakarę 
Vėlinių proga buvo šv. Mišios 
už mirusius ateitininkus su tėvo 
Jono Kubiliaus, SJ, pamokslu 
ir kun. dr. Vytauto Bagdanavi
čiaus paskaita “Krikščionio pa
žiūra į mirtį”. Prof. Stasio Šal
kauskio minėjimas pradėtas šv. 
Mišiomis Šv. Kryžiaus bažny
čioje, kurias atnašavo kun. K. 
Juršėnas ir pamokslą pasakė tė
vas Kęstutis Trimakas, SJ. Ge
gužės mėn. Tėvai Jėzuitai pa
prašyti ruošti gegužines pamal
das kiekvieną penktadienį. Ge
gužės mėn. 13 d. vakare buvo 
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioj, meldžiantis už visus atei
tininkus ir prašant Dievo palai
mos moksleivių, studentų ir sen
draugių darbams, kuriuos jie 
yra pasiryžę vykdyti artimiau
sioj ateity. Pamokslą sakė tė
vas Kęstutis Trimakas, SJ.

Savo mirusius narius ir narių 
šeimos mirusiuosius valdyba bu
vo nusistačiusi pagerbti, užpra
šydama šv. Mišias. Jos buvo už 
a. a. Mykolą Rauchą, a. a. An
taną Gylį, a. a. Leopoldą Krump 
lį, ir mirusieji buvo aplankyti 
koplyčiose. Ateitininkų vardu 
žodį tarė Bernardas Žukauskas, 
atsisveikindamas su a. a. Anta
nu Gyliu, ir Aleksandra Eivie- 
nė su Leopoldu Krumpliu.

Pramogos, minėjimai ir kt.
Tradicinis rudens vakaras 

įvyko spalio 22 d., sutraukęs ne

tikėtai daug publikos, davęs 
gryno pelno $700 ir įgalinęs sky
riaus valdybą vykdyti savo pro
gramą. Poetų Kazio Bradūno ir 
Julijos Švabaitės lietuviškasis 
žodis, Romos Mastienės ir prof. 
Vlado Jaltubėno atliktos dainos 
sudarė programą.

Gruodžio 11 d. prof. Stasio 
Šalkauskio 25 metų mirties su
kakčiai paminėti suruošta aka
demija su dr. Juozo Girniaus 
paskaita ir tam minėjimui spe
cialiai paruošta muzikine pro
grama, kurią atliko Prudencija 
Bičkienė, Petras Armonas, Po
vilas Matiukas, Vladas Jakubė-
nas, Manigirdas Motekaitis. Mi-

Stovyklos meno vadovė Elenutė 
Bradūnaitė pravedė iškilmingą 40 
metų Palangos konferencijos mi
nėjimą.

nėjimui užsakyta kantata yra 
jšlėista, Dainavos choro įtrauk
ta į savo repertuarą ir bus at

likta religiniam' koncerte atei
nančiais metais. Gavėnios metu 
suruoštas ciklas iš trijų paskai
tų bendra tema “Rašytojas žvel- 
,gia į žmogų” davė progos pasi
reikšti mūsų jauniems akademi
kams. Buvo apžvelgta naujau
sioji ispanų, lietuvių ir prancū
zų literatūra.

Gegužės 14 d. Šeimos šventė
je programą atliko ateitininkų 
^moksleivių vienetai iš Chicagos, 
Cicero ir Lemonto.

Ateitininkišką veiklą stiprino 
ir kiti Chicagos ateitininkų sen
draugių vienetai. Savo ypatingą 
gajumą ir didelį lietuviškos kul
tūros vertinimą įrodė Giedra, 
suruošusi literatūros vakarą ir 
įteikusi 1,000 dolerių premiją 
Aloyzui Baronui už jo romaną 
.Trečioji moteris. Šatrija pri
statė Antano Maceinos Dievo 
Avinėlį ir Antano Jasmauto 
Gruodą, Danutės Bindokienės 
vaikams skirtą knygą Baltosios 
pelytės kelionę į mėnulį.

Stipriai pavadavo skyriaus 
valdybą Gaja, atėjusi su savo 
talka studentų draugovei, ruo
šiant Naujųjų Metų sutikimą, 
'kurio pelnas buvo paskirtas 
Ateities žurnalui.

Santykiai su kitomis 
organizacijomis

Vykdydama dabartinį Katali
kų Bažnyčios nusistatymą su
artėti su kitų religijų krikščio
nimis, valdyba pasveikino lietu

vių evangelikų suvažiavimą. 
Chicagos ateitininkų sendraugių 
skyrius buvo atstovaujamas 
Am. Liet. Romos Katalikų su
važiavime ir ta proga įteikta 
$15 auka. Moksleivių ateitinin
kų reikalams paskirta $50 ir 
įteikta per p. Narutį. Moksleivių 
ateitininkų žiemos stovyklai pa
remti paskirta $100 ir įteikta 
per Joną Šalčių. Atvelykio moks 
leivių šventėje, margučių ridinė- 
jimo lenktynes laimėjusiems, 
įteikta dovanų knygų už $22. 
Paskirta $20 Cicero ateitininkų 
Sporto klubui Ateitis. Skyriaus 
valdyba talkininkavo Altui ir 
Tautos fondui, renkant aukas 
Vasario 16 d. proga. Įteikta Al
tui $420, Tautos fondui $213.

Narių veikla kitose 
organizacijose

Organizacijos veiklą sudaro ne 
*tik tai ką ji pati, t. y. jos val
dyba surengia ar nuveikia, bet 
taip pat ką atlieka ir jos nariai, 
ypač, jei ta veikla yra skirtą 
tai pačiai ateitininkų organiza
cijai. Šiais metais Chicagos atei
tininkų skyriaus nariai sudarė: 
Ateitininkų sendraugių sąjun
gos centro valdybą, Ateities žur
nalo redakciją ir administraci
ją iki Naujų Metų, Ateitininkų 
Federacijos taryboje yra nema
žai skyriaus narių: prof. J. Meš
kauskas, prof. Vitkus, dr. Arū
nas Liulevičius, dr. Viktorija 
Skrupskelytė ir kt. Katalikų fe
deracijos centro valdyba taip 
pat sudaryta iš Chicagos ateiti
ninkų.

Nemažas skaičius skyriaus 
narių talkino kitoms artimoms 
organizacijoms: Putnamo vie
nuolyno rėmėjų Chicagos sky

Muzikas Faustas Strolia Dainavoje 
jaunimo dainų ir giesmių mokyto
jas.

riui, ekumeniniam sąjūdžiui 
vyčiams, kurių chore ir kitur 
dalyvauja gausus būrys veiklių 
ateitininkų, Laiškai Lietuviams 
žurnalo redakcijai, bendruome
nės organams, ypač dirbant su 
jaunimu.

Skyriaus nariai ir jų informacija
Skyriaus sąraše yra 281 na

rys. Naujai įstojusių — 16, čia 
mokslus baigusių — 73, pensi
ninkų ir vyresnių kaip 60 metų 
— 57.
i Pačioje Chicagoje gyvena 227 
ųariai, Cicero — 24, artimesn.

• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus

priemiesčiuose — 4, tolimesn. 
priemiesčiuose — 20 ir kitose 
valstijose — 6.

Ryšiams palaikyti su nariais 
ir juos painformuoti apie savo 
planus valdyba išsiuntinėjo 3 
laiškus. Vienas išsiuntinėtas 
tuoj po vasaros atostogų, išdės
tant visų metų planą, antras 
sausio mėn. pabaigoje ir trečias 
gegužės mėn., pranešant apie 
šeimos šventę ir visuotinį narių 
susirinkimą. Be to, išsiuntinėti 
ASS centro valdybos biuletenio 
Sendraugis.

Visi pranešimai apie parengi
mus, valdybos nutarimai ir pla
nai buvo skelbti “Draugo” Ap
link mus skyriuje ir Ateitininkų 
skyriuj, kuris šiais metais Jono 
Prunskio vadovaujamas yra gy
vas ir aktualus. Didesni paren
gimai buvo skelbiami plakatais

S K I L L E D

PRODUCTION 
MACHINE SHOP

PERSONNEL• j

This may be your lašt opportunity to get in on the ground 
floor and vvork in Central Pennsylvania vvith a grovving, well 
established leading envelope machinery manufacturer. Nevv 

plant and excellent vvorking conditions. . i/<f,

TOP WAGES, LIBERAL BENEFITS AND 
OVERTIME AVAILABLE. /

MULTI-SPINDLE DRILL OPER’S 

MILLING MACHINE OPER’S 

TURRET LATHE OPER’S 

MACHINE ASSEMBLERS

Mušt be able to vvork from Blueprinfs, OperatJon Sheets, and/or 
Verbai Instructions, Set-Up and Operate, vvork to cIob© tolerances. 
and ūse precision measuring instruments.

If you are interested, complete the coupon 
below and mail it to us.

Name ......................... ....................................................................

Address ............................................................................................

Phone ............................... ..............................................................

Occupation ......................................................... .............................

or, if you prefer a personai intervievv at the plant location, the 
Ėmployment office is open 9:00 A.M. to 4:30 P.M. Momday 
through Friday. After hours and Saturday appointments can be 
made by calling:

ROBERT DECOULAZ 
Tel. — 814-695-5521 Ext. 216

F. L. SMITHE MACHINE CO.,INC. 
P. O. Box 36 Duncansville, Pa. 16635

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. Jl

fj Jini •
• Administracija dirba kas

dien 8:30 -a. 5:00, šeštadie
niais — 8:30 —- 12:00

IIL

fla1

ar tam tyčia atspausdintais la
peliais, dalinamais prie Tėvų Jė
zuitų koplyčios ar Jaunimo 
centre.

Valdyba padarė 5 posėdžius 
ir palaikė nuolatinius ryšius te
lefonais.

Baigdama savo kadenciją, val
dyba nuoširdžiai dėkoja dvasios 
vadui tėvui Jonui Kubiliui, SJ, 
už dėmesį mūsų veiklai, nuola
tinę paramą it rūpestį ir vi
siems, kurie gausiai lankė pa
rengimus, vakarus, paskaitas ir 
neatsisakė padėti darbe.

f

PAIEŠKOJ IMAS
Motinos ieškomi: PIJUS GAIŽAUS
KAS, sūnus Jono, gim. 1921 m. ir 
ANTANAS GAIŽAUSKAS, sūnus 
Jono, gim. 1924. Abu krikštyti 
Griškabūdžio bažnyčioje. Atsiliep
ti adr.: V. Datis,4424 Ambrose 
Terr., Los Angeles, Calif. 90027.

V

t



Lavybos if poilsis

VASAROS STOVYKLOSE
Vasaros stovykhi reikšmė 

lietuvi kam jaunini si yra ne- 
ginė^ima. Vienos jų gal la- 
biai , uitos mažiai pasiseku
sios, het auklėjimo ir lavybų 
nauda aiškiai pastebima. Sto- 
vvk'osc vasaros melą bent po
rą. savaičių dalyvavęs jauni
mas geriau supranta bendra
vimo savo tarpe raiks’ą. nuo
širdžiau įsijungia j lietuviškas 
orgar izacijas ir P’asmingiau 
pr aiduži a atostogų laiką. Ru
deniui atėjus, tai pastebi tė
vai i’ lituanistinių mokyklų 
mokytojai, nes' jaunimas grįž
ta ven stipriau suaugęs su lie
tuvišką bendruomene.

Vasaros stovyklų turi lie
te v'škos vienuolijos ir jaunimo 
orgar izacijos, kuriom rūpinasi 
lietuviško jaunimo auklėjimu. 
Be fctovyklų šiuo auti liktų 
tuščia vieta tautini irne ugdy
me ir būtų sunkiai užpildoma 
spraga jaunimo gyvenime. Ogi 
mei norime, kkd mūsų jauni
mas ne tik augtų raumenų 
stiprumu, bet kartu i» pilnes
niu pasiruošimu ateičiai, kad 
jis nt tik žaistų gatvėje, bet 
ir oręstų lietuvybėje. Taigi ir 
tos organizuotos pastangos 
daugeriopai atmoka įdėtas į 
stovyklų paruošimą lėšas ir 
pateisina jų lūkesčius.

Užtat būtina, kad mūsų lie
tuviškoji visuomenė, ypač tė
vai, turį jaunimo, šias organi
zacijų pastangas labiau vertin
tų, siųsdami savo vaikus ir 
prisidėdami prie »i o yklų ge
resnių laimėjimų. Stovyklų 
reikimę turėtų suprasti ir to
kios organizacijos, kurių sie
kimuose nėra tiesioginio rū
pesčio jaunimu. Jos savo buvi
mą ir veiklą geriau pateisintų 
kaip tik tuo, kad sa •- surink
tiems mokesčiams neleistų pe
lyti ižduose, bet padėtų lie
tuviškam jaunimui savose sto
vyklose rasti kuo geriausias 
sąlygas poilsiui, ir, lavyboms.

*• .i' •.
Žvelgiant į vasaros stovyk

lų vidaus tvark%. būtų pagei
dautina pilnumo auklėjime ir 
vispusiškumo programose. Sto 
vykių nereiktų laikyti tik nau
ja mokykla, bet ir poilsio vie
ta, Poilsis reikalinga^ suau
gusiems, kad galėtų sėkmin
giau tęsti savo darbus, jis rei
kalingas ir jaunimui, kad jis 
pasiilgtų mokslo ir mokyklos. 
Tiek programų perkrovimas, 
tiek jų neturėjimas stovyklų 
auklėjimui nėra naudingas, nes 
pirmuoju atveju jas padaro 
nuobodžias, antruoju — paver
čia tik žaidimų vieta.

Vasaros stovykloms progra
mų paruošimas — Uck litua
nistinių, tiek ir pramoginių — 
yra toks svarbus, kad joms 
reikalinga sutelkti geriausias 
jėgas ir jomis rūpintis ištisus 
metus. Kai po metų tėvams 
sunku savo vaikus prikalbėti, 
kad jie į stovyklas vyktų, tai 
reiškia, kad jų programos, jų 
vidinė tvarka liėbuvo pakan
kama. Iš tikrųjų stovykla, 
kaip poilsio laikotarpis ir litua

nistinių lavybų mokykla, tu
rėtų savo įdomumu patraukti 
bent dalį jaunimo. Čia nekal
bama apie išimtis, kurių pasi
taiko visose stovyklose, bet 
tik apie jaunimo daugumą.

Šiuo atžvilgiu, atrodo, būtų 
naudinga jaunimo organizaci
jų vadovams tarp savęs susi
tarti ir programų kokybę bei 
kiekybę geriau išstudijuoti, kad 
jaunimui būtų įdomu ir kad 
vieni su kitais nekonkuruotų. 
Juk visų dirbamas ta3 pats la
bai svarbus lietuvybės ir jauni
mo auklėjimo darbas. Taip pat 
vieni iš kitų galėtų daug ko 
pasimokyti.

Lituanistinio švietimo rūpesčiai
Švietimas laukia peržiūros ir griežtesnių sprendimų

Šiuo metu visos lituanistinės 
mokyklos yra užbaigusios moks 
lo metus, tačiau tėvų ir moky
tojų rūpesčiai su paskutine fbuvo siūloma jiems sudaryti spe

PRANAS RAZMINAS

Rimties valandėlei

KATALIKYBĖ - RYTDIENOS 
RELIGIJA

mokslo metų diena nėra pasi
baigt. Praslinks keli mėnesiai, 
ir vėl reikės stumte išstumti 
vaikus iš namų į lituanistines 
mokyklas mokytis gimtosios 
kalbos ir pažinti iš vadovėlių 
ir paveikslų gimtąjį tėvų kraš
tą.

Mūsų aplinkybėse gimtos os

’fcialias sąlygas giliau ir tobu 
liau pažinti mūsų tautos kul
tūrinius turtus, bet ir jų didelę 
dalį, pasodinę greta tų, tėvų per 
jėgą išvarytų, nuskurdinome. 
Būtų buvę kitaip, jei žemes
niosios, o dar daugiau aukštes
niosios lit. mokyklos būtų la
biau kreipusios dėmesį ne į sa-

kalbos mokymas yra juoda? ir I vo egzistenciją, bet į savo pas
kirtį bei didžiuosius uždavinius 
ir būtų vengusios suredukuoti 
švietimo kursą iki dešimties, de
vynių ai net aštuonių metų.

sunkus darbas. Juk dažnai sun
kesne širdimjį ^praveri klasės 
duris, negu darbovietės, nes 
tuojau susiduri su nepasiren- 

Vistik stovyklos yra kartu tavęs sutikti mokiniu, ne-
ir nauja mokykla, kuri turi 
papildyti šeštadienines ar sa
vaitines lietuviškas mokyklas. 
Jos turi padėti ir tėvams savo 
vaikuose lengviau įdaiginti lie
tuviškų pradų, kurie pamažu 
išaugtų į tautinį medį. Sto
vyklinė mokykla yra skirtingo 
pobūdžio, bet ji turi būti lie
tuviška be prievartos ir nuo
bodumo, be atgrasymo ir įbai- 
minimo. Tokiai mokyklai gali 
tinkamai vadovauti tik orga
nizaciniuose darbuose gerai nu 
simaną ir pedagoginių suge
bėjimų turį vyresnieji. Ir šiuo 
atveju pasidalinimas mintimis 
tarp organizacijų vadovų ir 
jaunimo auklėtojų galėtų duo
ti gerų vaisių.

Stovykliniam gyvenime tu
rėtų viešpatauti jautriai lietu
viška nuotaika tarp vyresniųjų 
ir jaunimo, tarp vadų ir sto
vyklautojų. Poilsis, kaip minė
ta, yra būtinas, bet taip pat 
yra būtini žaidimai, dainos, šo
kiai, kultūrinės apraiškos ir 
viskas, kas kelia jaunuolių dva 
šią. Niekur kitur jie neišmoks 
taip lengvai ir gerai pažinti 
lietuvišką kultūrą, kaip sto
vyklose, ir niekur neįsigys to
kio stipraus tautinio subren
dimo, kaip geroje lietuviškos 
stovyklos įtakoje. Dėlto gali
ma reikalauti aukšto dvasinio 
lygio iš vadovų, kad jie pa
veiktų stovyklautojus savo 
švelniu ir aiškiu pavyzdžiu, o 
ne vien griežtu žodžiu. Tokių 
asmenų turi pakankamai visos 
organizacijos, bet reikalinga 
sudaryti sąlygas tokius vado
vus pastatyti stovyklinio auk
lėjimo priešakyje. Tada lietu
viškas stovyklas lankiusieji re
čiau išduos tautinius įsitiki
nimus, sunkiau pasiduos sve
timoms įtakoms ir greičiau 
prisijungs prie lietuviškų dar
bų ir kovos už laisvę, kai ateis 
jų laikas.

Reiktų atkreipti visų vadų 
ir lietuvių visuomenės dėme
sį, kad mūsų stovyklos bū
tų nauja mokykla, kuri išleis
tų gerai paruoštus lietuviškam 
gyvenimui naujus darbuotojus. 
O tam reikalinga rengti nuo 
pat vaikystės ir jaunuolio me
tų, nes ką jaunas pasės, tą 
suaugęs ir piaus. Tam reika
linga ir sutelktinių pastangų.

Pr. Gr.

atsinešusiu arba ir visai neturin 
čiu mokslo priemonių, nerūpes
tingai tavo aiškinimų klausan-

Tada ir mūsų institutai gautų 
geriau parengtus mokinius ir, 
g'alima3 dalykas, didesnis skai
čius į juos stotų ir iš didesnės

čiu ir neturinčiu jokio noro gim-Jų gausos būtų daugiau b i i gi a r 
čiųjų. Gal tada ir mokykloms 
daugiau darbininkų tektų. Da

tosios kalbos mokytis

Permažai padaryta

Nedrįsčiau sakyti, kad iki šiol 
nieko nesirūpinta ir nieko ne
padaryta, tačiau dar mažai te
padaryta. Švietimo srityje dar 
tebedirbame partizaniškai, kaip 
kas išmanome. Čia mūsų spren
dimai ne visada derinasi su 
'mūsų tautiniais interesais. Im
provizacija švietimo srityje be
veik pražudė mūsų lietuviškąjį 
jaunimą. Kad improvizavome, 
vos tik atvykę į šią šalį, yra 
pateisinama, bet, kad impro
vizuojame dar ir šiandieną, tai 
jau prasikalstame prieš savo 
gyvybinius tautos interesus. De 
fetistinės nuotaikos veržiasi ne 
tik į šeimas, bet jos neaplen
kia ir tų, kuriems ypatingu bū
du yra patikėta rūpintis jauni
mo švietimu. Gelbėkim, ką dąr 
galima išgelbėti, nėra vykęs šū
kis. Jau seniai siūloma nepa
likti jaunimo tokiuose rėmuo
se, kokiuose jis dabar laikomas. 
Ar šiose aplinkybėse nėra jam 
pavojaus išaugti į hibridinės 
dvasios emigrantinę generaci
ją? O ar ir dabar nepasitaiko 
tokių jaunuolių dėl mūsų neap
dairumo? Pirmiausia, jis neiš
mokomas ir neparengiamas tam 
reikalui, kuriam jis norima pa
rengti. Taip elgdamiesi, mes 
nuskurdiname ir tūps jaunuo
lius, kuriais pagrįstai didžiuo
jamės.

Aukštesniųjų mokyklų paskirtis

Tačiau ar pakanka juos tik 
penketukais atžymėti ar kaip 
kitaip paliaupsinti ? Jiems rei
kėtų daugiau duoti ir iŠ jų dau
giau reikalauti, nes iš jų galime 
pagrįstai ir daugiau tikėtis, kaip 
iš būsimų mūsų lietuviškos veik 
los tęsėjų. Tik jie, o ne tie, ku
rie vos liežuvį apverčia lietu
višką žodį tardami, gali ateiti 
mus iškeliaujančius pavaduoti, 
ar kurias kitas lietuviškas pa
reigas eidami. Jau seniai mano

bar mūsų deimančiukais teturi 
teisės pagrįstai didžiuotis tik 
lietuvės motinos, ypatingai in
teligentės, o ne bet kuri litua
nistinė mokykla. Juk yra buvę 
lit. mokyklų, kur vaikui buvo 
ilgus metus mokomi pačiu pri
mityviausiu būdu.

Nė viena aukštesnioji lit. mo
kykla neturėtų priimt' į penk 
tąją klasę nebaigusių žem. lit 
mokyklos. Daba? žinome apie 
pasibaisėtiną praktiką. Saky
sim, moKinys dar s'L šeštame 
(net ir penktame) skyriuje, o 
jau tuo pačiu nrnča lanko penk
tą aukšt. lit. mokyklos klasę. 
Ar tai gaudymas mokinių ir 
skaičiaus? Laikas būrų šį rei
kalą radikaliau sutvarkyti. Ką 
tai reiškia mokiniui? Greičiau 
nusikratyti lit. mokykla. Ką tai 
reiškia tėvams? Kad tik vaikas 
daugiau laiko turėtų pagrindi
nei mokyklai. Juk iš lit. mokslų 
duonos vaikas neva-gys... Čia 
jau susibėga krūvon defetizmas 
ir-oportunizmas.

Jeigu :‘.cm. lit. mokyklos čia 
nuoseklesnės, tai kai kurios 
aukštesniosios tiesiog akiplėšiš
koj; ^rąhkioja geresniųpsips -iųo- 
kinius iš žemesniųjų mokyklų, 
kad tui būdu li.aįkytų savo
egzist^n bą. Gal norime atąt’e

■ Z' t ■■

tinių dm menų? O viso to re
zultatas; daugelis jaunuo ‘ų, 
baigusių lit mokyklas nesuge
ba, ne tik trumpo rašinėlio su
lipdyti, bet ir šiaip vos apver
čia liežuvį Mokytojas t/k vargs 
ta, turėdamas tik tokią atran- 
ką, temp tempia sunkią švie
timo naštą ir savo vargui ne
mato galo. Ar mūd-i jaunimą 
tautinė sąmonė sus nuo
išduotų per prievartą baigime 
pažymėjimų skaičiaus?

Ieškoti naujų mokslo priemonių
Jeigu lit. švietimas yra gelbė

jimasis iš skęstančio laivo, tai 
gal ir gerai darome, mėtydami 
skęstantiems visokius pagalius 
— nevykusias mokslo priemo
nes, tuo parodydami gailestin
gas širdis. Bet kad iš švietimo 
institucijų padarėme gailestin
gumo užuovėjas, tai mums ir į 
galvą neateina. Jau nuo šių 
mokslo metų pradžios turėtų 
mokyklos pravesti griežtas re
formas. Gal kai kurios nustotų 
egzistavusios, bet tai kažin ar 
būtų mažesnė blogybė, negu 
vardinis vegetavimas. 
i Bekalbėdami apie išlikimą per 
jaunimą, bent patys nepri sidė- 
kime prie išnykimo per jauni
mą. , Dabartinė skuba baigti 
žem. ir aukšt. lit. mokyklą yra 
pavojingas žaidimas su mūsų 
tautine gyvastimi išeivijoje.

Nebūtų patartina ir atrink
tųjų skubinti. Tegu ir jie sėdi 
aštuonerius metus žem. mokyk
loje ir ketverius metus aukštes
niojoje. Tik nenusileiskime iki 
to, kad mūsų mokyklos tetar
nautų tokiam tikslui, kaip pra
mokyti vaikus paskaityti i? pa 
.rašyti, nes, kaip jau turime pa
vyzdžių, ir dabar geras procen
tas nebepramokoma nei pado
riai paskaityti, nei pakenčiamai 
parašyti. O apie pamėgimą gim
tosios kalbos ir rašto nėra ko ir 
galvoti.

Nieku gyvu nesinorėtų sutik
ti su tais, kurie tik patys gal
voja, bet ir kitus bando įtikinti, 
kad lietuvių kalba mūsų vai
kams yra pasidariusi svetimąja 
ir todėl, ją' taip reikėtų ir mo-

(Nukelta į 4 psl.) .

Paskutiniu laikotarpiu — po 
II Vatikano suvažiavimo — re- “ 
Ilginių knygų lentynose vis dau
giau pasirodo veikalų, kur atvi
romis akimis žiūrima į praeitį 
ir atvira širdimi tiesiamos nau
jos, drąsesnės gairės ateičiai. 
Viena iš tokių knygų yra pran
cūzo “Le Monde” bendradarbio, 
kelių knygų autoriaus Henri 
Fresųuet veikalas, Irenos Uribe 
išverstas į anglų kalbą: “Catho- 
licism: Religion of Tomorrow?”

Išeidamas iš fakto, kad ka- 
•talikybė darosi nesuprantama 
moderniam žmogui, kad tą su
pratimą dar apsunkina “nemir
tingos fariziejų peryklos”, kad 
ir tarp tikinčiųjų yra daug, ku
riems religinės praktikos tėra 
tik socialiniai formalumai, au
torius stengiasi tarti atvirą, drą
sų, supurtantį žodį.

Jis apgailestauja, kad kleras 
pasilieka statiškas (nejudrus) 
nuolat besikeičiančiame pasau

lyje, kuriame jis turėtų būti
šviesa. “Nei jų mintys, nei šir
dys, atrodo, nėra atviros tiems, 
kuriuos atakuoja abejonės ir 
kuriems jie ypatingai reikalin
gi”. Ir dėl to jis kartoja kardi
nolo Suenens žodžius: “Yra 
inercijos ir intelektualinio tin
gumo nuodėmės, kurios paskuti
nio teismo dienoje sunkiau 
svers, negu silpnumo nuodė
mės”. ♦

Autorius pabrėžia nuoširdu
mo ir teisingumo reikalą, cituo
damas Leono XIII žodžius: “Die- 
•vui nereikalingi mūsų melai”. 
Autorius primena, kad ir pati 
Bažnyčia yra sudaryta iš žmo
nių — silpnų ir suklystančių, 
taigi nėra būtinybės vis tas klai
das uždangstyti.

Toliau autorius pabrėžia, kad 
Bažnyčiai nereikalingi robotai. 
Reikia žmonių su širdimi ir min
timi, bet be skysto, atmiešto 
sentimentalumo. Ragina nesibi
joti patiems kritiško žodžio. Jei 
tikintieji ar pati Bažnyčia nesi
ims kritiško žvilgsnio, tikėjimo 
priešai tai padarys su didesne 
žala.

rį kun. Honorė taip išreiškė: 
Mes esame daugiau skleidėjai 

žodžių, kaip žodžio tarnai. Mes 
nesame dvasios žadintojai, ir 
yaikai, kurie mūsų klausosi, yra 
bejėgiai akivaizdoje žodžių tva
no”,

Krikščionybės mokslas turi 
plaukti iš evangelijos kaip šal- 
'tirjio, ir Bažnyčia niekada netu
ri pavargti, šaukdama prie šio 
šaltinio tuos, kurie yra už Baž
nyčios ribų. Čia jis kartoja fi
losofo Bergsono žodžius, kad 
šventieji ir mistikai yra didesni 
ir įtakingesni, negu politikos 
liūtai.

*
Krikščionybė turi remtis pa

čia Dievo tiesa, o ne stebuklų 
liudijimu. Anot autoriaus, tegu 
mokslas ir visiems stebuklams 
ras gamtinį išaiškinimą, krikš
čionybė vis tiek pasiliks. Evan
gelijos ir Pamokslo nuo Kalno 
Palaiminimų tiesos yra nema
rios. Tik krikščionybė įstengia 
žmogų išgelbėti iš dvasines neu
rozės, nes ji išryškina jo kentė
jimo prasmę ir išmoko pakęsti 
save patį, nors ir silpną nusidė
jėlį. Krikščionis žino, kad jis 
yra Dievui žinomas, Jo mylimas 
ir Kristaus atpirktas. “Koks tai 
nepalyginamas ramaus pasto
vumo ir džiaugsmo šaltinis!” 
Dar daugiau — tikėjimas jį 
įkvepia savo pastangomis bend
radarbiauti nuolatiniame pasau
lio kūrime.

*

Spaudoje ir gyvenime
priespauda ir persekiojimai

GUDIJOJE

Laisvės ir progreso sąjungos 
Prezidentas Jean — Louis Tisief — 
Vigndncour tremtinių suvažiavi
me Berlyne pasakė kalbą, kurioje 
pažymėjo, kad komunizme yPa’-’ 
ryškus nesikeičiantis agresyvu
mas... Kai mes kalbame ap:e lais
vę, jie tai supranta komunizmo do 
minavimu.

Sios kalbos ištraukos buvo iš
spausdintos Miunchen, Vokietijo
je, ieidžiamo žurnalo “ABN Cor- 
respondence” gegužės — birželio 
Numeryje. Čia taip pat duodama 
intormacijų apie komunistų atneš 
tą priespaudą ir religijos perse
kiojimus Gudijoje. Tame krašte 
komunistai tęsia despotišką 
carų politiką. Ypač žiauriai perse
kiojama katalikų Bažnyčia Faduo 
damos statistinės žinios, kurios 
rodo, kad 1916 m. Gudijoje buvo 
dvi kat. diecezijos su 917 katali
kų kunigų- Dabar abidvi dicezi- 
joą išardytos, o kunigų belikę 25.

Karo metu religinis gyvenimas

buvo ;au lyg beatsigaunąs, bet po 
karo ii katalikų, ir stačiatikių 
bažnyčios vėl imta žiauriai perse
kioti. Ypač persekiojimų banga 
siautė 1958 metais.

Paskutiniais metais skiriamos 
griežtesnės bausmės kunigams už 
vaikų mokymą tikybos. Švento
vės apdėtos didžiuliais mokes
čiais. Vienintelė visoje Gudijoje 
veikusi katalikų seminarija 1963 
metais buvo uždaryta. Tebesant'e- 
ji kunigai jau yra susenę ir su jų 
mirtimi tikintieji visiškai neteks 
dvasios vadovų...

Paausiai persekiojama ir stačia
tikių bažnyčia. 1916 metais Gudi
joje buvo 3,024 stačiatikių dvasi
ninkai, o 1965 metais buvo belikę 
150 .

J. Žvilb.

— Amerikoje didžiausią nusi
kaltimų skaičių daro jaunuoliai 
15—17 m.

Mergaičių’ stovyklautojų choras, vedamas muziko F. Strolios, atlieka 
minėjimo meninę programą Dainavoje.

Autorius skatina ypatingą 
dėmesį kreipti į savo sąžinės 
balsą, kuris yra pirmasis veiks
mų moralumo sprendėjas. Au
torius išryškina didelę šventu
mo svarbą; pvz. sako: šv. Liud
vikas buvo daug veiksminges
nis valstybininkas, negu Ma- 
chiavellis, ir Joana d’Ark daug 
geresnis karinis vadas, negu... 
Hitleris.

Autorius tvirtina, kad net ir 
ateizmas dažnai kovoja ne prieš 
tikrąją religiją, o prieš tas stab- 
meldybės formas, pasireiškian
čias tikinčiuosiuose. Skatina gi
lintis į krikščionybės esmę, kad

Religija yra žmogui biologinė 
būtinybė, ir katalikybė yra atei
ties religija, skelbia autorius. 
Gelmių psichologija galutinoje 
'išvadoje veikia krikščionybės 
naudai. Mokslas šiandien sako, 
kad žmogaus laimė neglūdi vien 
materialinėje prabangoje. Neu- 
rofizikas dr. Chauchard, Teil- 
hardo de Chardin m-nys, skel
bia, kad žmogaus smegenys yra 
pilnai panaudojamos, tik- jei 
žmogus prisitaiko prie didžiųjų 
krikščioniškosios moralės prin
cipų. Dėl to Bažnyčia traukiasi 
arčiau prie pasaulio, o pasaulis 
arčiau prie Bažnyčios. Bažny
čia yra pasaulio išganymas, pa
saulis yra Bažnyčios sveikata.

Dar 1957 m. kard. Montini 
taikliai pasakė: “Bažnyčios mi
sija yra sudaryti ryšį tarp to, 
kas šventa, ir to, kas pasaulie
tiška; sudaryti ryšį tuo būdu, 
kad pirmasis dalykas išliktų ne
suteptas, bet perteiktas, o ant
rasis dalykas pasiliktų nesuža
lotas, bet pašventintas”.

J. Pr.

— Meksikoje yra 18,000 raup
suoto jų, kurių dalis nėra ligoni
nėse. Manoma, kad daug leng
viau sergančių visiškai nėra už
registruoti. Dabar vyriausybė

nesusilauktume priekaišto, ku- rūpinasi jų padėtimi.
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— Tai darau, pati apleisdama savo tėviškę, nes 
kas nors gi turi rūpintis vaikais ir jų palikimu. Jie per 
jauni patys savo ateitim rūpintis. Myliu aš tuos vai 
kus, juos mylite ir judu. Todėl supraskite, kad visi drau
ge dirbsime jų naudai. Gal kai kas jums atrodys ki
taip, nes kiekvienas savaip šeimininkauja, bet aš paža
du, kad tai, ką jūs geriau už mane žinote, aš palik
siu visiškai jūsų rankose.Taip bus jums geriau ir man 
lengviau. Žinau, kad be jūsų, Motiejau, joks derlius ne
gali būti nusisekęs Lingailiuose. O be tavo Marcele,' 
virimo, kepimo, rauglnimo ir rūkymo kas gi pasidary
tu su Lingailių garsiąja virtuve?... 1— ir taip, pereida
ma iš labai rimto ir autoritetingo tono į žaismingą ir 
šiltą, Filomena pamažu nuramino ir nuginklavo savo 
svarbiausius padėjėjus. — O kur Verutė? —- staiga pri
siminusi kambarinę, į Marcelę kreipėsi Filomena.

Marcelė, jau visiškai atlyžusi, atsirėmė į duris ir 
liūdnai palingavo galva.

— Verutė? Ta nedėkinga merga! Dar aną nak
tį, kai verkdama parbėgo iš Valtyės kambario, susidėju
si daiktus j namus išskubėjo, kaip namą padegusi. Ma
tyt, jau ką nors padarė, — su smalsumu pažiūrėjo Mar 
celė į Filomeną, tikėdamasi informacijos, kurią gale 
tų tuoj pat toliau perduoti. Bet Filomena nutarė nieko 
nesakyti. Užteko, kad Verutės nereikia atleisti, kas jai 
tikrai nemalonu būtų padaryti.

— Tik pasakyk jai, kai pamatysi, kad atsiimtų sa
vo likusią algą.

— Jai dar algos reikia? Tiek prisivogė! Per akis 
nešė. Sakau, amžiną atilsi, ponia Petkevičienė, kaip ji 
nieko nematė. Verutė su jos sukniomis išeidavo, o kiek 
pančiakų, kiek apatinių išsinešė! O ir abrūsų. Ale... 
Gudri gyvačiukė buvo.

— Kas jai priklauso, Marcele, aš negaliu atsakyti.
— Pasakysiu, pasakysiu. Bet ką dabar pana Filo

menai darysi be mergos?
— Man kambarinės tikrai nereikia. Aš savo lovą 

kloju pati. Laikas, kad Liucytė išmoktų savo lovą klo
ti, o ir Valytė gali pradėti mokytis. Svečių neturėsi
me, tai tiek stalą padengti ir mes pačios galime. Dides
niems valymo darbams pasiimsime retkarčiais moterį iš 
kumetyno.

Marcelė buvo nustebinta tokios Filomenos kalbos, 
bet jai matomai ji patiko. Filomena trumpai pareiškė, 
norėsianti kas rytą aptarti dienos darbų tvarką, ir, pa
dėkojusi Marcelei už atėjimą, leido jai grįžti atgal į 
Virtuvę. Marcelė nenoriai ėjo, nes jai buvo įdomu, ką 
ir kaip Filomena kalbės su Motiejumi, kuris iki šiol 
išsėdėjo, netardamas nė žodžio.

Nors pirmieji ledai buvo pralaužti, Motiejus jau
tėsi nedrąsiai ir vis dar buvo nekalbus. Pamažu Filo
mena pradėjo jį klausinėti, daugiausia apie darbus, dar
bininkus ir ūkį. Gia jau buvo Motiejaus sritis. Jis tiks
liai ir sklandžiai atsakinėjo į Filomenos klausimus, 
jau pasijutęs drąsiau ir visiškai atlyžęs. Ir jo veido sustin
gusi kaukė pasikeitė, užleisdama vietą atviram nuošir
dumui. Veido raumenys atsileido ir retkarčiais ties jo

pilkomis lūpomis suspindėdavo kažkas panašaus į šyp
senos grimasą. Norėdama jį galutinai palenkti į savo 
pusę, Filomena pradėjo Motiejų klausinėti apie jo šei
mą. Čia Motiejus staiga atsivėrė ir pasidarė kalbus. 
Jis turįs dešimties metų sūnų Juozuką. Gabus vaikas, 
tik prie knygų. Net pats klebonas jį pradėjęs mokyti 
ir knygų padovanojęs. Tik gaila, kad mužiko vaikas, 
ne prie žemės, o prie mokslo. Ir rašyti pramokęs. Ju
zei, žmonos seseriai, parašąs laiškus į Ameriką, kur 
jos vyras išvažiavęs į mainas pinigų uždirbti. O pati dar 
vieno vaiko laukianti po tiek metų. Gal Dievas mer
gikę duosiąs. Nors ta namuose liksianti senatvės pa
guodai. Tik jo pati nebesijaučianti gerai:

— Ne taip, kaip Juozuko laukiant. Ir kojos tins
ta, ir nieko dirbti nebegali. Tai strėnas gelia, tai gal
va sukasi, o dar tik per rugpiūtę laukianti... Gal Die
vas duos, kad viskas bus gerai, — Motiejus buvo su
sirūpinęs savo žmonos sveikata.

— Nesirūpink, Motiejau. Aš paprašysiu daktarą 
Spudą, kad paties žmoną pažiūrėtų, o kai ateis-laikas, 
jis ir vaikelį priims. O Juozuką tai būtinai atsiųsk pas 
mane. Jei jis yra iŠ tikrųjų gabus, aš galiu jį pati mo
kyti. Gal ir į mokslą išleisim.

—Mano Juozukas su ponų vaikais? —su nuos
taba ir paslėpt upasididžiavimu sušuko Motiejus, negalė
damas nuslėpti savo džiaugsmo. — Ar tikrai galiujį 
atsivesti?

— Aišku, Motiejau. Man bus tikras džiaugsmas. 
Aš turiu pakankamai laiko. Dabar pati ir Liucytę ir 
Valytę mokysiu. Juozukas man jokio vargo nesudarys, 
jei jis tikrai nori mokytis.

(Bus daugiau)
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TRYS RYŠININKAI IS VAKARU 
ATSIRANDA RYGOJE

ROMUS MOJUS

Buvo 1950 ar 1951 m. ruduo, 
Spalio revoliucijos šventės išvaka 
iės, kai Rygoje atsirado trys vy
rai, slaptai atvykę iš Vakarų — 
Vilkas, Liūtas ir Eglė. Vilkas bu
vo kokių 35 metų amžiaus, juod
bruvas, liesoko veido. Liūtas — 
storulis, kresnas, taip pat kokių 
35 metų, o Eglė — tylus, visai 
dar jaunas

Pradedant šią istoriją skaityti, me nuveikd...’
tuoj šiurpas nukrečia: juk tiek trys 
rezistencijos vyrai — laisvųjų Va 
karų ryšininkai atsiųsti pas Ry
goje gyvenantį Janį Priėdę, ku
ris, kaip jau pirmame šio ciklo 
straipsnyje minėjome, dirbo bol
ševikų, vėliau vokiečių žvalgybo
se, o iš Vakarų į Rygą grįžo ir čia 
legalizavosi būdamas jau anglų 
žvalgybos žmogus.

Bet, atrodo, laisvųjų Vakarų 
atstovai Janiu Priede pilnai pasi
tikėjo ir jam atidengė paslap
tingą savo kelionę ii- jos tikslus: 
“Mums būtinai reikia užmegzti 
ryšius su ‘miško broliais’. Ar tu 
nepažįsti žmogaus, žinančio, kur 
jie yra?“, kalbėjo vyrai iš Vaka
rų. “Mes turime Vakarų valsty
bių pastangas sujungti su trokš 
1 ančių išvadavimo mūsų žmonių 
pastangomis, turim pratiesti ke
lią kitoms grupėms. Mes priva
lome paruošti tą prietiltį, kurio 
mums nepavyko sukurti 1944 m. 
Ir šį kelią mes nutiesime ne tik 
į Latviją, Estiją, Lietuvą, bet ir 
toliau į rytus...”

Paaiškėja, kad šie trys vyrai 
Latvijos žemę pasiekė pajūryje 
prie Ventspilio. Iš ten sunkveži
mio šoferis už 50 rublių juos at
vežė į Rygą pas Janį Priėdę, ku
rio adresą sužinojo Vakaruose, 
kaip savo žmogaus.

Trims vyrams iš Vakarų svar
biausios buvo dvi problemos: 
prie Ventspilio liko paslėpti ją 
radijo siųstuvas, priimtuvas ir 
slaptaraštis, kaip juos atsigaben
ti į Rygą, kaip susijungti su “miš 
ko broliais“ ir iš ten radijo pa
galba susirišti su Vakarais.

Pagal tarybinę knygą, Janis 
Priede su neapykanta pasitikęs 
atstovus iš laisvųjų Vakarų. Bet 
po kelių dienų Priede jau kal
bėjo: “Mėginau sužinoti, kaip at
gauti jūsų daiktus, bet reikalas 
pasirodė esąs sudėtingesnis, negu 
aš maniau. Argi jūs nesuradot 
patogesnės vietos daiktams pa
slėpti: ten juk pasienio zonai
Prie tos vietos nė neprieisi! Vieni 
pasieniečiai!”...

ginti nesenas s?ąvp amžiumi: tik 
102 metų. privatus as
muo, vardu William B, Rogers, 
įsteigė mokyklą , “pozityviųjų 
mokslų pagrindams išmokti”, į 
kurią įstojo 15 studentų. Sa- i 
vo dienyne minėtas profesorius 
sušunka: “Suorganizavome mo
kyklą, įisirašė/15 studentų, ko
kia tai svarbi diena”. O toji mo
kykla pradėjo su šešių mokslo 
'personalo narių skaičiumi ir jos 
biudžetas buvęs 32,000 dolerių. 
Pirmosios paskaitos buvo laiko
mos išnuomotoje patalpoje, ku
ri anais laikais priklausė vie
nai iš bibliotekų, iki mokykla 
įsigijo savo nuosavą pastatą, 
šiandieną priklausanti vienai ap-

LITUANISTINTO ŠVIETIMO RŪPESČIAI Je- Be st’Pr,os bendruomenes kažkokg ponas x, kur,0 tikroji 
Į pagalbos vien tik pačios lit. ardg buvusi George Easį. 

Tad degantieji švietimo taš- ™okykk)S b,el mokytojai čia ne-|man> padovanojo didelę sumą(Atkelta iš 3 psl.) 
kyti, pritaikant tam svetimųjų 
kalbų dėstymo metodus. Tai 
skubėjimas save palaidoti 

Graudu darosi, kai pažvelgi 
į knygų lentynas. Ten vadovė
liai atrodo skurdžiaus ai, jeigu 
ir apskritai jų ten užt'k ii O kur 
kitos mokslo priemonės ir šiaip 
laisvalaikio skaitiniai, per ku
riuos jaunas žmogus pr eina ir 
prie brandesnės skaitybos? Ky
la klausimas, kada ir kaip skai
tys jaunimas mūsų mokslinę 
literatūrą, be kur;os jis negalės 
nuodugniau pažinti mūsų kul
tūrinius lobius. Mes mokyklose 
kovojame su analfabetizmu pa
čia nuogiausia šio žodžio pras
me, bet ar mes patys to mūsų 
jaunimą naikinančio maro, nors
ir nesąmoningai, nestipriname? ma, galimas dalykas, jų ir ne

turima. Tik gelbstima, kas darBendruomenės rūpestis
Lietuviškoji bendruomenė iki 

šiol nebuvo pakankamai akyli 
švietimo reikalams. Ji manė. 
kad. išmesdama šimtinę ar ki
tą. bus atlikusi savo pareigas. 
Visu kuo kitu tesižino tėvai ir 
mokytojai. Porinkiminiu metu, 
besiskirstant darbo laukais, į 
švietimo sritį reikėtų atkreipti
ypatingą dėmesį. Čia laimėji
mams reikia laiko. Iš nuosmū-1 horizonto? 
kio klasės nepakelsi vienu ket-! Mūsų tautinė gyvybė
virčiu ar net vienais mokslo me
tais.

Vyrai iš Vakarų Jani Priėdę 
vėl spaudė: “Tačiau miško bro
lius mes turime surasti. Tegul 
tai bus ir nedidelė grupė, bet, 
mums padedant, ji gali virsti 
tramplynu šuoliui į ateitį. Daugu 
mas grupių anksčiau veikė Kur
žemėje. Štai. tu važiuosi į Vents
pilį, pamėgink ten per savo drau
gus sužinoti ką šia prasme gali-

Priede su kažkieno tai pagalba 
nuvyko į Ventspilį ir čia ieško
jo paslėpto “lobio”. "... Pagaliau 
trečią dieną surado šią prakeik
tą daubą bei seną miško kelią. 
Tada ėmė sektis. Jis pranešė sa
vo draugui, kad reikalinga maši
na, tas išrašė kelialapį malkoms 
atvežti, ir jie parvežė daiktus į 
Ventspilį. Kitą dieną jis išvyko 
traukiniu, išsiveždamas lobį...”

Ir atsitiko taip, kad vakare Prie 
dė net su taksiu “lobį” atvežė į 
Rygą.

Skaitant šią istoriją, tiesiog 
plaukai šiaušiasi — kokie drąsūs 
buvo tie latvių rezistencijos vy
rai: jie drįso lįsti į kareivių taip 
kietai kontroliuojamą pajūrio zo
ną, vežiojo radijo aparatus po 
Venstpilį, galop taksiu atvežė į 
Rygą. Tiesiog neįtikėtini įvykiai. 
Bet, antra vertus, vėl nejučia ky
la klausimas, ar visa tai tik ne
daroma su NKVD žinia, jiems 
viską žinant apie svečius iš Va
karų ir juos slapta sekant.

Latvijos žemės pakilo pirmoji re
zistencijos vyrų telegrama į Vaka 

TZ , . , _ v . rus: “Džiaugiuosi radijo pagal-
Kad pavojus butų mažesnis, ba pagaliau galėdamas pranešti

vieną dieną J. Priede Vakarų at
stovus — Vilką, Liūtą ir Eglę 
— išvežė kažkur į Rygos pajū
rį, kur dideliais būriais rinkosi 
slidinėtojai. Įsimaišę tarp tų sli- 
dinėtojų, trys vyrai iš Vakarų su 
savo palydovu atvyko į Rygos į- 
lankos pajūrį.

“Priede nuvedė savo svečius į 
pajūrį. Kuprines, kelionmaišius 
ir lagaminus sudėję kambario 
kampe, jie užkūrė židinį. Nusi
rengti dėl šalčio nebuvo galima, 
bet iš anksto paruoštos malkos 
liepsnojo malonia, džiugia lieps
na. Eglė šeimininkavo prie sta
lo, Liūtas atidarinėjo konservų 
dėžutes, raikė duoną... Pratisai 
ir gaudžiai ūžė jūra, švietė tam
soje putota mūšos juosta. Kažkur 
toli toli tamsioje erdvėje bliksė
jo žiburėliai: gal žvejai grįžo iš 
reiso, gal plaukė pro šalį sargy
biniai laivai. Oras buvo šaltas ir 
drėgnas...”

Tokioje aplinkoje iš pavergtos

daug tepadarys. Iš centrinių• mįnėtai mokyklai, ji pradėjo 
bendruomenės institucijų lau-1 statyti pastatus šiandieną vis 

n. o kiama skubių bei esminių spren , besiplečiančioje vietoje, šiandie
reikalais reikalinga susimastyti. I dl™ų' KaS ’kl 8,01 sPaudo3e kr1' ną MIT vadovauja mokymosi ir 
__  . . ‘ tiskiaii buvo naaisakvta. riebu- -i____ i___ _______________ • • _

kai būtų šie: mokytojų prieaug
lis, mokslo priemonių peržiūra, 
mokinių atranka. Š'a's švietimo

Nė vienas jų nėra lengvai iš
sprendžiamas. Tiesiog bijomasi 
prie jų ir prieiti. Nėra džiugi
nantis reiškinys, kad mums ima 
trūkti kvalifikuotų mokytojų, 
nors kiekvienas žmogus iš pri
gimties yra mokytojas. Kas ta- 
Zla mūsų jaunimą prikels iš g:m 
tosios kalbos ir savo tautos pa
žinimo nuosmukio? Jau ir pri
tyrusiam mokytojui nėra leng
va dirbti su lietuviškuoju jau
nimu. Kur mūsų švietimo pia
nai? Ar jie apima dešimtme- 
č’us, ar tik stumiamasi metai 
iš metų? Nieko apie tai negirdi-

retėjančius mokyklos darb'nin- 
kus pavaduoti. Pats la;ka? su- 
st’pru ti tautines aspi.-arijas per 
mok;, k Jas.
Galima suklysti, ieškant geres

nio įprendimo, tačia i teigti, kad 
mūsuose viskas gerai pasilie
kant lustabarėjus ir piktinantis 
tik tuo, kad kiti priekaištauja, 
yra tik menkavertišk m-o paro
dymas. Blogiausias vanduo telk
si baloje. Jokiu būdu neįsi- 
žeisčiau. jeigu šiose mano pas-

lietuviško rašto, nei iietJviško V*0*6 bQtU ?Sta net:ks’Umll 
Juk 'r as pats tame pačiame

galima išgelbėti. Tad ko mes 
siekiame? Ar mes siekiame, kad 
jaunimas paveldėtų mūsų kul
tūrini palikimą ir mūsų kalbą, 
ar kad jis. mokomas lit. mo
kyklose gimtosios kalbos tik 
svetimųjų kalbų mokymo Įtam
pa ir pavyzdžiu, nepamėgęs nei

žodžio, vos apversdamas liežuvį,, .. . .
dingtų iš lietuviškųjų reikalų s??;,ne Ta^oi“; pr°;°S

is arti stebėti simtus jaunuolių
litu- ’r paistu jų gerąsias .r blogą-

anistinėse mokyklose. Tačiau, sias puses. Tad neiškenčiu šie 
jos šiandiena dideliame pavoju- bei to ir viešumon uciškėlęs.

New Yorko gubernatorius Rockefeller su žmona JAV respublikonų 
gubernatorių suvažiavime Jackson Hole, Wyo.

Thailando karalius Ehumibol Adulyadej ir karaliene Sirikit šiltai sutinkami prez. Johnsono ir žmonos 
Washingtone.

UNIVERSITETAS, KUR YRA 
BUVĘ 15 STUDENTŲ

Massachusetts Technologijos 
Institutas, sutrumpintai vadi
namas MIT, šiand'eną yra vie
nas didžiausiųjų ir svarbiausių
jų technologinių mokyklų visam 
pasaulyje. Kasmet j tą institu-
ciją įstoja 7,500 studentų, iš, Daug atvyksta savo studijas 
kurių tik 400 yra merga'tės; jipagilinti, arba dirbti mokslinį 
universitetas turi 2,800 perso- bei eksperimentinį darbą. MIT
nalo ir dirba mokslo bei eks
perimentinį darbą. Teoretinį

apie save ir savo draugus. Ne 
seniai mūsų rygiškis pažįstamas 
savo draugo šoferio, dirbančio 
Ventspilyje, dėka išvežė iš miško
mūsų įrengimus. Po eilės nesėk- ■ jejna maršalas, apsirengęs toga.
rningų pastangų rasti vietą lai- ^r’amS1U1U ,'1U dldesne dahs kurios kilmė esanti Elžbietos I
doms, surado ją pajūry. Numato 
me, kad galėsime palaikyti re
guliarų ryšį ir perdavinėti infor
maciją. Prašau sekančio seanso 
metu pranešti, kaip girdite ma
no siųstuvą, nes esu susirūpinęs 
dėl akumuliatorių, ilgai pabuvu
sių žemėje. Šiomis dienomis ve
džiau. p

Vilkas”.
Paskutinė frazė apie vedybas 

buvo sutartas signalas, kad jie 
dirba laisvėje. Jei Vilkas būtų 
praleidęs sutartą frazę, tai reikš
tų, kad jis jau dirba prieš savo 
valią.

Žvėriškai painūs trijų rezisten
cijos vyri! tolimesnieji žygiai dar 
prieš akis.

tiškiau buvo pas’sakyta, nebu 
vo perdaug pasakyta.

Suprantama, kr tiškas žodis 
nėra malonus, bet, kai norima 
gyventi, nežiūrima nemalonu-
mo, o gulama ant operacijos .'Amerikoje buvo duotas MJ.T, 
stalo. Pats laikas sustabdyti tei-1 biologijos, biofizikos, biothemi 
kus beraščiams pažymėjimus
bei atestatus, pats laikas mokyk 
los suole sėdint'ems Įteikti žmo
niškus vadovėlius ir kitas moks 
lo piemones, pats laikas mus,

tarp planetų paruošimą atl:eka 
MIT personalas, ir raketos bei rą specialistą, bet ir pilną žmo- 
satelitai yra gaminami tos į-igų. Tam tikslui MIT turi pui- 
staigos žmonių ir darbo. 12f r i kią koncertinę salę, Kresgi au- mas surengtas birželio 25 d. Sve 
studentų sudaro svetimtaučiai, ’ditorium, savo orkestrą, chorą čiai pavaišinti kavute ir kitais

ir vadovauja įvairiai muzikinei i skanėsiais. Kun. Volkevičiui gitą 
programai ne tam, kad išauklė-lra akompanuojant, visi padaina 
tų muzikantus, bet kad išaugin
tų muzikos klausytojus, jos 
ž'novus ir mylėtojus.

kurie atvyksta iš 70 kraštų.

užima šiandieną 124 akrų že
mės, gražiai jo pastatai ręsiasi 
Karolio upės pakraštyje, ir visų___  . . . . , . . turėti ypatingų tradicini, betnamų bei įrengimų kaina šie-, , . , . . ., . , .o-v -i j i ,. ■ kai kurias universitetas turi.kia 87 mil. dol. vertės. Metinis 
biudžetas sudaromas 40 mil. 
dolerių, kurių tik trečdalis yra 
padengiamas mokslapinigiais.,
Tai yra svarbi ir garbinga moksl, , , . , .
Io (staiga. I j, patekt: turint Pa^PU Įį** dekoruojama gele-
pinigų yra labai sunku: daro
ma atranka iš gabiausiųjų ir

į MIT nepatenka. _ » , . ,rūmų maršalų ir kuri uzaua ke 
MIT universitetas yra paly- ik; -ių dienų Maršalas neša di.

eksperimento srityje inžinerijos, 
fizikos, aeronautikos, astronau 
tikos, meteorologijos, maisto 
technologijos, jūros arch'tektū- 
'rai. Pirmas architekto laipsnis

jos, tarptautinio bendradarb a- 
vimo, politinių mokslų, ekono
mikos, psichologijos, svetimų 
kalbų ir politinių mokstų. ' rių, mėlyna — filosofijos dsk-

Universiteto augimas prasi-, tarui. Nežiūrint atskirų kolegijų

'dėjo 1916 m., kai buvo įsigyta 
• didesnės patalpos, o gal ir pa- 
(tys tikslieji mokslai pradėjo 
i augti sparčiau. Šiandieną ple
čiami yra humanitariniai moks
lai, nes vadovybė mato, kad 
svarbu yra išauklėti ne tik siau

Jaunas universitetas negali

Pavyzdžiui mokslo užbaigimo 
'ceremonijos yra pravedamos su 
didele pompa ir prisilaikant se
novinių tradicijų. Dide’e dalis

mis ir vėliavomis, paliekant v'e- 
tas mokslo personalui. Pirmas

dėlę metalinę lazdą, dar daryta 
kalvėje 19 šimtmetyje, kuri re
prezentuoja universitetą ir jo 
dėstomųjų dalykų eigą, su bu
vusiųjų rektorių vardais ir svar 
biausia — tai bebro atvaizdas, 
nes jis esąs gyvulių inžinienu3, 
statąs povandeninius namus, ko 
dar žmonės neišmoko. Maršalas 
sustoja viduryje scenos, o į sce
ną lipa eibė spalvotų, stilizuotų 
kapišonų, kepurių, juodas to- 
'gas dėvį profesoriai, asistentai 
ir šiaip personalas. Prakalbos 
būna trumpos, bet grojo specia
lus orkestras, sudarytas iš ge
rų profesionalų. Diplomų Įtei
kimas eina sparčiai. Skaitomos 
pavardės, bakalauro laipsnį gau 
nąs užlipa į sceną. Jį seka kiti. 
Kiek sudėtingesnė ceremonija 
doktoranto: jis nusiima kepurę, 
pasiima diplomą, o jam duodąs 
prisiliečia prie savo kepurės. 
Po to doktorantas prisėda ir 
jam uždedama stilizuotas kapi
šonas, kažkas panašaus į pail
gą paleriną, kuri yra atiduo
dama daktarui, kaipo jo laipsnio 
ir mokyklos ženklas. Kiekvie
nas universitetas turi savo skir
tingus papročius. MIT stilizuoti 
kapišonai yra keturių spalvų:

‘ geltona — pozityviųjų mokslų 
daktarui, ruda — architektūros 
magistrui, oranžinė — inžinie-

MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

— Parapijos išvyka buvo bir
želio 18 d.. Gaila, oras pasitaikė 
lietingas ir žmonių buvo nedau- 
giausia, bet surinko $537,60 pel 
no. Daug pasidarbavo inž. R. 
Dillis, Gureckienė (kuri neėmė 
mokesčio už parko naudojimą),
M. Tamulevičienė, M. Mazge- 
lienė, B. Bolmontienė, J. Savic
kienė, B. Bortkevich, A. Vait
kus, J. Ezepik, M. Ezepik, O’Do- 
nell, J. Ciliauskienė, N. Čaja,
P. Couble, M. Germaine, J. Mis- 
kauskas, V. Iwaskiewicz, M. Ye- 
zukevich, A. Bagdonas, J. Ta
mulevičienė, E. Liolienė, M. Maz 
gelis, D. Spagna, A. Motiekai- 
tis, A. Clark, M. DaSilva, A. 
Bukuntai, W. Vareikai ir sūnus,
C. Clapai ir sūnus, L. Druzins- 
kai ir sūnus, A. Gureckiai, Fr. 
Bukunt, Al. Skirius, M. Yuškai- 
tis, Su Boroskas, A. Greniai, V. 
Grybauskai, J. Barakauskas, P. 
Bizinkauskas ir sūnus, J. Pa- 
šakarnis, A. Šliažas.

— Altoriaus patarnautojai 
birželio 23 d. buvo išvykę į 
Bowling Party, kun. klebonui 
globojant, vikarams prižiūrint.

__ Kun V. Volkevičiui sutiki-

RINOS IR NUTEKAMIEJI

w "daug" dainų. Svečiai* palinkė ^permkai ^"p8^de‘r 0^’- 
hans garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778papročių spalvos buvo nustaty

tos 1895 m. visų kolegijų.
Tarp įvairių pavardžių skam

bančių svetimai, aš išgirdau iš
tartas dvi lietuviškas pavardes: 
Vitkauskas — laivyno inžineri
jos magistras ir Vasyliūnas — 
filosofijos daktaras.

Elena Vasyliūnienė

Vyi. J. Bagdanavičiau?
studija

“Kultūrinės gelmės 
pasakose”

liečia tautosaką ir religiją, ieško 
kultūrinių gelmių pasakų panašu
muose ir skirtumuose. Apie šią 
knygą dr J. Balys “Drauge“ ra 
šė: “Autorius parodo labai didelį 
erudiciją, gausų apsiskaitymą... gi 
labai gyvai ir jdom ai parašyta 
nnyga miela bus paskaityti kiek
vienam, kas tik domisi kultūriniais 
r literatūriniais klausimais”

Gaunama pas knygą platintojus 
ir “Drauge”. Kaina S dol.

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATA RNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygaB. 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams Mažai yra tokių Bpeudos darbų, kurių dien 
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus 
•uvės patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO ILL 60629 TEL LtJ 5 - 9500
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BAISUSIS BIRŽELIS
DP/IZOS

PRANAS J. NAUMIESTI8KIS
Trys augstos kokybės vaidinimai dramos Ir literatūros žinovai.

A. KAIRYS, vertindamas vieną šią dramą, būtent “Siaurės pa
švaistė”. kuri vaizduoja Sv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėtą 
tapti vienu iš geriausią šios rūšies veikalą mūsą literatūroje.”

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šią dramą ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.

Gražiai, ant specialaus poąierin išleista didelio formato knyga su 
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka Įvairioms dovanoms. 238 puslapių, 
kaina dol. 3,50.

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd. Street Chicago, III. 60629.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

jo išvykstančiam vasaros ato
stogų kun. Vincui gero oro ir 
sudėjo kelionei.

— Kun. V . Volkevičius iš
vyksta trims savaitėms atosto
gų. Mano aplankyti “Expo” Ka
nadoje drauge su savo brolė
nais.

— Kun. klebonas J. Pet
rauskas jau suspėjo sutvarkyti 
bažnyčioje ir salėje šilumą, pa 
didinti klebonijoje svečių kam
barį ir baigia tverti tinklinę 
tvorą apie bažnyčią apie 390 
pėdų ilgumo.

— Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą baigė J. Balčiūnaitė, R. 
Dilūs, J. Wite, D. Kinkus, Da- 
silva, K. Monkevich, M. Dede- 
ro, J. Družinskas, R- Berzins- 
kas, G. Genhold, P. Skaves, R. 
Rapsis, P. Karpavich, M. Eze
pik.

M. Kas

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieS 49 metus. 

Dengiame visu rflStu stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me IS lauko. Taisome mūra—“tuck
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgą metą patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

♦VA 5-9209 Chicago. Illinou,

10%, 20%, so% pitriau mokėsit*
už apdrauda nuo ugnieB ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 K VVest OF>th Street 
Chicago, Illinois 60642 

Tel. GA 4-8654 tr GB 6-433»

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7169 South Maplevvood Avenue 
Chicago. Illinois 60029

VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2413
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Free gifts to savers!
It’s ST. ANTHONY’S 45th
* ’ ii r>‘ •

Anniversary eelebration
YOU CAN GET THIS FINE GIFT now and through the month of 
July. The Salad Maker Sėt (as Ulustrated) consists of 9 

matching pieces. A beautiful large salad bowl thafs won- 

derful for entertaining; a well-designed fork and spoon sėt 

to al,ow you to toss and serve your favorite salads in style; 

two cruets with stoppers for oil and vinegar plūs two extra 
large salt and pepper shakers. This gift is yours when you 

open an account of $500.00 or more or deposit $500.00 

or more to your present account. Sorry, only one gift per 
family and gifts are not mailable.

CHILDREN WILL FIND THIS VVEBSTER 
DICTIONARY A GREAT TIME-SAVER
So handy for school and the home, this pocket size dictionary 
is free when you open a children's account of $10.00 or more 
or deposit $10.00 or more to their present account. Sorry, only 
one gift per account—gifts not mailable.

then... and now... serving you since 1922

Savers Earn

4%%

5%

More at St. Anthony Savings

ON INVESTMENT ACCOUNTS

ON BONUS SAVINGS ACCOUNTS

SAVINGS IN BY THE 10TH OF THE MONTH 

WILL EARN FROM THE IST

YOU'LL LOVE TO PREPARE SALADS WITH THIS BEAUTIFUL 

AND USEFUL 9 PIECE EARLY AMERICAN PRESCUT SALAD 

MAKER SĖT . . . OUR FREE GIR TO YOU.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
EXECUTIVE SECRETARY

The story behind ST. ANTHONY’S 

45 years of Service, security 

and financial growth . . .

St. Anthony Savings & Loan Association was incorporated in 1922 
by civic minded men from the Grant Works area of Cicero. For the first 
15 years, all business was transacted only on Monday evenings in the class-
rooms of St. Anthony’s Parochial School. In 1938, the association received Insurance of savings ac- 
counts and approved membership in the Federal Home Loan Bank, and a full time office was openeč 
in the school building.

Joseph F. Gribauskas, then a recent graduate of St. Mary’s College in Winona, Minnesota, took 
over the duties of Managing Officer in 1939 on the insistence of the Board of Directors. G r e at strides 
were made in public relations and the numbers of savers and borrowers were on the increase. In or- 
der to accommodate all, ground was broken on the 25th Anniversary (1947) for a new office building at 
the present location. On the 30th Anniversary (1952), the number of teller windows were doubled, so 
that better and faster service could be given to the mounting number of savers. On the 35th Anniver
sary (1957), the whole interior of the office building was remodeled and the most modern bookkeeping 
system and office machinery were installed. On the 40th Anniversary (1962), a second story to the of
fice building was added and land was purchased to the north of the building for a parking lot to ac
commodate “drive-in” customers. In 1967, in commemoration of the 45th Anniversary, the exterior of 
the building was illuminated in colored lights as a symbol of continued progress.

St. Anthony’s has extended a helping hand to over 25,000 savers and borrowers to the populous 
of Chicago and the suburbs with prejudice to none.

May we serve you? We have been serving your neighbors since 1922!

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1447 SOUTH FORTY-NINTH COURT • CICERO, ILLINOIS • 60650 • 656-6330
HOURS: DAILY FROM 9 TO S - MONDAYS FROM 9 TO 8 - SATURDAYS 9 TO 1 - VVEDNESDAYS CLOSED

♦



DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. liepos mėn. 1 d.6 M '

Cliford Alexander prez. Johnson 
nominavo Vi&'iems lygiai darbų pa
skirstymo komisijos pirmininku.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. kamb. Galimybe naudo
tis virtuve, Marąuette Pke.

Tel. — 778-7736

Išnuom. 4 kamb. butas su šiluma 
ir karštu vandeniu. Pavieniui ar 
porai. Marąuette pke. VVA 5-9881.

IŠNUOM. miegamas kambarys. Ga
lima naudotis visais buto patogu
mais ir virtuye. 6500 S. Claremont 
Ave. HE 6-0878.

Išnuomojamas kambarys (bun- 
alovv’e). 6815 S. Maplewood Ave.

RE 7-6251
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruoklt dabartį 
Best Agency, 2925 W. «3. I’R 8-0032 
Aptarnauja pietvakarinę dai) 7 me
tui. Savininkai: kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

•n«u»i,au»o«
D R M E S I O

Paieškau vyresnio amž. vyro su 
žmona, kurie norėtų su manim gy
venti nemažam name Sandūnuose— 
Beverty Shores, Ind. Namas tinka 
gyventi žiemą ir vasarą. Esu našle 
ir vienai gyventi nesinori.
Skambinti dėl susitarimo Mrs. Mo- 
nica Bagdon, tel. 312-627-1380.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PAVELDĖTOJAI
Dėl Ihirties perleidžia medicinos 
daktaro kabinetą VVaukegan, III. 
Lietuvių rajone. Kreiptis j adv. 
Lavvrenee Petroshius, DE 6-9399.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

REAL ESTATE
2 po 5 kamb. 12 metų mūr. 2 at

skiri šildymai gazu. Central alr-condi- 
tion. alumin. langai. 2 auto garažas. 
Marąuette pke. Tik $41,000.

IJį aukšto mūr. 5 ir 4 kamb., 
"bullt-ins”. 2 Įėjimai ) 2 aukšta, 2
kamb. rūsy, 2 maš. garažas. Apyl. 62 
Ir Campbell. $23,900.

5 kamb. apynaujis mūr. Guzo ši
lima, 2 auto garažas, platus sklypas, 
Marąuette pke. $23,900.

kamb., 10 metų mūr. 1% vo
nios. ‘‘overheap sevvers”, centrai, air- 
condition. šiluma gazu. 2 auto mūro 
garažas. Marąuette pke. $28.900.

Liuksusinė 8 kamb. nauja mūr. 
-ezidencija. Marmuras, ugniakuras, 
centrai, vėsinimas. 2 auto prijungtas 
mūr. garažas ir daug kitų vertingu 
priedų. Marąuette pke. $69,000.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321
Mūr. 2x5. Gage p. Garažas, atski

ri šild. Platus lotas. $25,500.
Mūr. ijj u. 6 ir 5 k. Garažas. Ra

bi.! pulki vieta. $24.000.
Mūr. 2x5. Arti Brighton p. Ga

ražas. Žemi mokesčiai. $16.500.
Mūr. (I k. Ypatingai gera vieta, 

įrengtas rūsys. $28.900..
Naujas mūr. 6 ir 4 k. ir daktaro 

ofisas, Gage p. $34.800.
Mūr. 2x5. Talman ir 69. Garažas. 

Naujas gazo Šild. $29.900.
Mūr. tt, k. , Gage p. Naujas šildy- 

m&s. Gar'ttžas. Tik $18,800.

KAIRYS 2943 Wesf 59th Street. Tel. ME 6-5151
>000000000<X><><>000()OOrK>0000000<X>00<>00000000<XKXK>00<>00<K

SALES 0 MORTGAGESb MANAGEMENT

Member of M.2,.6. ....
Main Office 5727 VV. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6-2233 

Braneh ofc. 2617 W. 7lst St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256
ALEX ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo
KIOOOOOOOOOOOOOOOOO<XIOOOOOOOOOOO<HXXXXKHXJQOOOOOOOOOO<H
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REAL ESTATE 

-»-♦♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦» ♦-» ♦ « ♦
Parduodamas 2-jų butų po 4 kamb. 
namas — 4413 S. Talman Ave. 
Apžiūrėję iš lauko informacijai 
kreipkitės j savininką

tel — VI 7-6879

Mūrinis 6' kamb. bungalovv su pa
jamom. Marąuette pke., arti mo
kyklos. Geras. Nebrangus.

PR 8-6916

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais Be to veikia Notariatas, 
laromi ir liudijaiai vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitok; 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

1259 S. Maplevvood Ave.. CL 4-7450

Mūr. 5 Jį Ir 4 kamb. 10 metu, ga
ražas, 32 p. sklypas gražus kiemas, 
daug rožių- 40 tr Kilpatrlck.

Mūr. 2 po 5 su dainete, atskiri 
šildymai gazu, 6 metų 61 ir Rockvvell.

Mūr. 2 po 5 su valgomu, Įrengtas 
skiepas, garažas Brighton Parke.

2 po *1 mūr., atskiri šildymai, ne
brangus, Brighton Parke.

Naujas mūr. bung. labai gerai Iš
planuotas, 2 toiletai, garažas, rūpes
tingai parinktas medis, kvepia nau
jumu. Brighton Parke. $22,800.

Med. 4 butai su skiepu Ir pasto
ge, gazo pečiais šildymas, $299 paja
mų ) mėnesį.

2 po 4 med. gražiai atrodo, arti 
bažnyčios ir mokyklos Brighton Par
ke. $14 900.

Mūr. 2 po 5 ir 4 kamb. skiepe, 
Centralinis šildymas, garažas. Mar
ąuette Parke. Skubame parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St., CL 4-2390

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Exchange patapose) 

Sąžiningas patarnavimas

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th St. RE 7-8399

'A' -A? •At’AT Mg TAT ‘A« »Ag -Ag «Af »A» -A? «Ag «A» -A« -A-A- «A« • A» -A» ‘Jg »Af -azv. z^c z^% z^^ - zvz z^^ • !▼» 7^

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTARIATAS 

I* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
(MIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI - INCOME 

TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

PLATINKITE “DRAUGĄ”

18 liuksusinių butų, naujas. Virš 
$36,000 pajamų metams. Labai ge
roj vtetoj. Teiraukitės.

Marąuette Pke. labai geroj vieto 
je 4 butų mūr. Naujas šildymas ga
zu. Plytelių vonios. 3 auto. mūro ga 

i ražas. $45,000.
Murąuctte Pke, (t kamb. apynaujis 

| mfir. šildymas g&'zu. dideli kambariai 
$22.500.

5 kamb. apynaujis mūr. Šiluma 
gazu, alumin. langai, garažas. Tik 
$18,500.

Marąuette Pke. 5 butai ir biznis. 
Mūrinis 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas $55.000.

: 0 kamb. mfir., labai švarus. Netoli
I parko. Nauaj šiluma gazu, nauja vo
nia, 2 auto mūro garažas. Marąuette
pke. Tik $19,000.

Apynaujis 5 kamb. mūr. ‘•'Built- 
I ins”. šiluma gazu, alumin. langai, 
i ąžuolo medis, kilimai, gražiai Įreng
tas rūsys. Marąuette pke. Tik $21,000.

Mūr. 4 k. 10 metu. Garažas. Pla
tus sklypas. M. p. $19.900.

Mūr. 0 k. 40 p. lotas. 7 2 — Sacra
mento. Garažas. $.20.900.

Mūr. 2x4, Brighton p. Moderni
zuotas. Tik $21,800.

Mūr. G k., 3 mieg. Garažas. Pulki 
vieta M. p. $20.500.

Med. 8 kamb. rezidencija M. p. 
Gerai prižiūrėta. $14.800.

Mūr. I J4 a. Gage p. (5 ir 8). Žemi 
mokesčiai. $21.500.

Alūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M 
p. bažn. $17,800.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

66 ir Richmond — 6 kamb. mūr. Našlė parduoda 2 namus ant vieno
bungalovv. Įrengta pastogė, nauja 
centr gazo krosnis, plytelių virtu
vė ir vonia, 2 maš. garažas.
RE 7-7716

STATOME
REZIDENCIJAS — 

APARTMENTINIUS NAMUS 
IR KITOKIUS PASTATUS 

PETRAUSKAS BUILDERS, INC. 
3759 VV. 59th Street PR 8-3792

6 kamb. bungalovv, “octagon” prie
kis, įrengtas rūsys, 2 maš. mūr. 
garažas. Marąuette parko rajone. 
Susitarimui skambinkit 737-1257.

TIESUS KELIAS 
Į NAMUS

4 butų mūras. Marų. pke., nauja 
eleiktra ir gazu šildymas, alumin. lan
gai. moderniškos vonios, virš $5,000 
nuomos, už $42,000, arba pasiūlymas.

1 Jž ankšto, 1(1 mėtų mūras, 5 ir 4 
kamb., 2 auto garažas. Arti prie par
ko. $27,000.

Naujas (I kamb. mūras ir garažas 
Marąuette pke. Platus lotas. $25,500.

1JŽ aukšto med. Apie $2,500 pa
jamų ir 4 kamb. butas savininkui. 
Dabar . parduos už $16,300.

Geras 2 butu mūras. Naujas gazu 
šildymas, alumin. langai, plytelių vo
nios ir virtuvės, Marąuette pke. 
$26,800.

Auto dirbtuvė — lietuviui mecha
nikui duona Gage pke. Didelis nau
jas mūro pastatas ir visas komplek
tas nauju įrengimų. Teiraukis — par
duos su nuolaida.

Pajamų bungalovv. 6 kamb. butas 
ir $80 pajamų savininkui. $21,000.

Lotas 25 pėdų ir garažas — Mar
ąuette Parke. $6,750.

Atvykite — visi laukiami

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69 SU RE 7-7200

Murąuctte Pke. med. 2 butai. 4 
kamb. ir 2 % kamb. beismente. 
$13,000.

72 ir Albany. 6 kamb. su 4 mieg. 
15 metų senumo. $21,600.

71 ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb. 
Platus sklypas. $27,900.

Kampas — 3 namai, 14 butų. Ge
ros pajamos. $39.000.

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

■ / Namų, sklypų, biznių 
r ir ūkių pasirinkimas.

LINARTAS REALTY
4936 VV, 15th St., Cicero, 652-4343

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave„ PR 8 - 2233

2 po 5 kamb, mūrinis, vandeniu - 
gazu šildymas, 2 maš. garažas, di
deli kambariai, prižiūrėti. Statytas 
po paskutinio karo 7028 S. Camp
bell Ave. Savininkas

Marąuette Parke sav. parduoda 
4 miegamųjų namą. Plytelių 1% 
vonios. Sp:nte^ės virtuvėj, pilnas 
rūsys, “natūrai draft” apšild. Žemi 
mokesčiai. 2 maš. garažas. Apso
dintas sklypas. 436-5558.
Mūr. 2x5 kamb. Gage Pk. Garažas. 
•Atskiri šildymai gazu. Platus lo
tas Parduodama skubiai už $25.500 
Tuoi galima užimti. Dėl inform. 
Skamb. HE 6-5151.

Brighton Parke 2-jų butų po 5 
kamb. medinis apkaltas namas. 
Skambinti LA 3-5289,' kalbėti ang
liškai.

• 4 A * * * «
PROGOS — OPPORTUNITIES

Groserių krautuvė su 2-jų aukštų 
mūru ir priedais Brighton Parke. 
247-8580.

C O N T R A C T O R S

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS

Įrengiu naujus ir perstatau se 
nūs visu rūžlu namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greita) ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai
HEATING « SHEET METAL 

4444 S. VVestern. Chieago •, Hl. 
Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal — Free Deliver
5622 S. Racine 434-1113

REAL ESTATE

sklypo. 3 butai po 4 kamb. ir 2 
butai po 4 kamb. Visuos® karštas 
vanduo ir vonios. Nebrangiai. 
4525 S. Paulina St. Kreiptis 3čiame 
aukšte iš fronto.

Marąuette Parke savininkas par
duoda 2-jų butų po 6 kamb. mūr. 
namą. 2 maš. garažas Skambinti 
__________ HE 4-7274,__________

$10,900 už gražų 3-jų miegamų
jų namą. Pilnas rūsys. Pastogė. 2 
maš. garažas. Gazu apšild. Mo
dern.. plytelių vonia. Didelė virtu
vė. Tik $1,500 įmokėti. Apyl. Avers 
ir 26. Pietvakariuos®. SV’OBODA, 
3739 VV. 26th St. LA 1-7038.

Našlė parduoda namą su ta
verna. Nebrangiai. Geros paja
mos'. Brighton Parke. Savininkė. 
776-5750:

Savininkas parduoda Ciceroje 
6y2 kamb. mūr. bungalow. Sumo
dernintas, kilimai, 1 kamb. ir vo
nia rūsy, 2 maš. garažas. Į vaka
rus nuo 18-tos ir Central. $23,900. 
TO 3-1516.

Mūrinis Cape Cod namas — 7 kamb. 
(3 .mieg ), 2 vonios, 2 maš. garažas. 
Priedai. Marąuette pko. apyl. Sa
vininkas. 778-2710.

2 butai — 5 ir 3^2 kamb., IV2 
aukšto, 20 metų švarus mūr. prie 
71 ir California. Abu butus tuoj 
galima užimti. Dėl išvykimo kaina 
sušnekama. VVA 5-6015.

CICERO. Bungalovv, $17,000 
Arti Morton High. 3 miegamieji. 
Kilimai. Automat. apšild. Spinte
lės vįrtuvėj. Įmokėti $2,500. SVO
BODA, 2134 S. 61st Ct., Cicero. 
BI 2-2162 arba LA 1-7038.

Dėl išvažiavimo skubiai parduoda
mas 5V2 kamb. 12 .metų švarus 
mūr. bungalovv, prie 71 ir Kedzie. 
Gazo šiluma, alumin. langai, gra
žiai įruoštas rūsys. Garažas. 
$22,900. VVA 5-6015.
k? 1A« «A-» »A« •Af VA» »A? »Ąg 4A» SA» »Ąg »A» »Jg «Jg « Jg <Jg »Jg »J» «J» -J« ■ J« «J» »J» »J» ..

50 pėdų sklypas
46th ir South California Avenue 

Kreiptis 2555 VV. 47th Street 
Telef. — LA 3 - 1083
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HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga vyresnio amž. moteris 
gyventi vietoje su vyresnio am
žiaus pora. 5554 S. New England 
Ave. Tel. 586-0090.

SECRETARY
Excellent opportunity for giri ex- 
perienced tn shorthand and typing 
and general skills. Congęnlal at.mos- 
phere, profit sharlng, good starting 
salary.

Call Mr. Keegan at 225-3121

UNIROYAL
U. S. RUBBER COMPANY 

HAS OPENING FOR:

TELETYPE ORDER 
TYPIST

Excelent Benefit Program 
For Appointment Call 

MR. VVAYNE LUKKEN or 
MR. P. PROCOPIO 

CL 4-5700
4135 S. PULASKI RD.

An eąual opportunity employer

SWITCHBOARD OPERATOR 
WAHTE0

IIT Research Institute has imme
diate opening for experienced 
Switchboard operator. Mušt be 
able to handle heavy traffic and 
operate multiple board.
HTRI offers excelent company 
benefits, latest modern eąuipment; 
no shift work or weekends. Private 
parking facilities. Please call:

225-9630 — Ext. 4237 
To arrange for interview

IIT RESEARCH INSTITUTE 
10 W. 35th Street

An Eąual opportunity employer

YOUNG LADDES
18—24. neat, single aggressive, free 
to travel for national concern. Trans
portation furnished. I.eave City 
iinmediately. High pay. No experience 
reąuired. We traln. Ali applleants 
acceptaBJfle, la'rtguntfe no barrier. 

Phone Miss Carlson: 476-5508

HELI VVANTED — VYRAI

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS J

SPECIAL MACHINE OPERATORS
This is a permanent position vvith a progresive company. Have open
ings on day and second shifts. Applicants vvorking mušt have 
mechanical aptitude. Pleasant vvorking conditions, air-conditioned 
plant. profit sharing, tvvo vveeks paid vacation and other benefits.

Please call RĄY FREDRICKSON for an appoint at 485-9130
•'An Eąual Opportunity Employer”

HELP VVANTED — VYRAI

SHOE SALESMAN
Experienced. Part time.
TEMKIN SHOE CENTER 

7028 S. VVestern Avenue
Tėl. — VVA 5-1405

GLASS VVORKERS
Cutters, bevelers, plate handlers, 
needed Steady, good salary, co. 
benefits. Call for appoint. Person
nel Dept., DI 8-7700.

Vyrui nemokamai kambarys ir 
maistas už prižiūrėjimą namo.

FR 6-1153

Does A CEance At 
Management and Money 

Interest You?
Would you likę to tour U.S., Canada 
and more and have high earnings? 
Are you neat, single, under 25? 
Immediate openings to leave City. 
Phone Misa Carlson — 476-5508

QUALIFIED
ELECTRO-PLATERS

VVANTED
For printed Circuit manufacturing 
company. Top pay for good people.

CALL MR. CURRIE

BASIC ELECTRONICS MFC. 
CORPORATION 

Grayslake, III. 223-5555
MECHANIC

AI TO AIR OR REFRIGERATION 
VVork For Factory Ovvned Brandi, i 

Guaranteed Salary Plūs Bonus
261 - 6612 — 383 - 5720

EXPERIENCED QUAHTITY 
CONTROL INSPECTOR

Urgently reąuired by printed 
Circuit manufacturing company. 
Excellent conditions for right 
person.

CALL MR. CURRIE
BASIC ELECTRONICS MFG. 

CORPORATION 
Grayslake, III. 223-5555

HELP VVANTED — MOTERYS

IJVE AND VVORK IN 
BEAUTIFUL CALIFORNIA

FEMALE
X-fcAY TECHNOLOGISTS 

Registered
40 hour vveek 8 to 5 p. m. only vvith 
minlmum call. Starting salary $486 
per month vvith potential to $604 per 
month. Excellent vvorking conditions 
in vvonderful Southern California 
beach town. Close to ocean and rec- 
reatloiial facilities. Wire, or vvrite to 

Bruno Bush, Chief Technician
SCRIPPS CLINIC 

RESEARCH FOUNDATION
476 Prospect St., LaJolla, Cal. 

Tel. 714-454-6141 
An Eąual opportunity employer

SKADE MAKERS
Mušt be able to sew hand made 
ailk šhades. Top dollar.

CORONET LAMP CO., INC. 
1934 W. North Ave.,

DI 2-5378

VVANTED STENO — FOR 
LOOP OFFICE

$102 vveekly. After 1 Year $113.00. 
9 A. M. to 4:45 P. M. Many benefits. 
Mušt have references. Call vveek days, 
ask for —

Mr. PiCkett or Miss Taylor 
__________427-9546__________

GENERAL OFFICE
Receptionist — we are looking for 
a brite young attractive gal vvith 
typing ability, who can meet the 
public. Shorthand helpful būt not 
a necesslty. Prominent Savings 
and Loan Assoc.

CALL — RA - 8-3876
Remkite tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienr. “Drauge”

HELP VVANTED — VYRAI

Malė Production
VVorkers

FOR CHEMICAL 
MANUFACTURING 

COMPANY
* Good Starting Salary
* Many Fringe Benefits 

Hospitalization Insurance
* Paid Holidays
* Paid Vacations
* Pension Plan

Please Apply In Peršok Th': 

ERIC MUETLEIN 
0R CALL 242-1360
STANDARD
INDUSTRIAL

COMPOUNDS CO.
259 Center Road

FRANKFORT, ILL.
An Eąual opportunity employer

Experienced Outside 

TV Technicians
VVORK IN YOUR HOME AREA.
With an established grovving com
pany. Hospitalization and commis- 
sion along vvith top pay.

REX SERVICE C0.
Tel. — RE ■ 5-2929

SPECIAL MACHINE 
OPERATORS

This is a permanent position tvith a man. Paid hcl’days, free ihsurance, 
Progressive co. Have openings on day 
& seoond shifts. Applioants vvorking e _________
mušt have mechanlcal aptitude. STEBCO PRODUCTS CORP.
Pleasant vvorking conditions, air con- 3950 S Mnri'e.n Tel   254-31(00ditioned plant. Profit sharlng. 2 . Morgan, rei. —- 404-SHUU
vveeks pd. vacation and other bene
fits.

Please call Ray Fredrickson 
for an

Appointment at — 485-9136.

Perskaitę “Draugą", duo-
nte i) kitiems pasiskaityti

WONDERFUl OPPORTUNITY
PROJECT ENGINEERS

We have an immediate apenlng for a career mlnded Individvial vvho 
possesses a degree in mechanlcal engineering or the eąutvalent. Applleant 
should have a minlmum of three years experience in hydraUllcs and 
the metering of liąuids. Salary commensurate to ability and erperlence. 
Send complete resume inetuding salary reąulrernents to

J. L. ROBERTSON
Your resume vvill be held strictly confidential.

BOWSER, INC.
P. O. BOX 256

Greenville, Tenn. 37743, or call 615-638-8156

IMMEDIATE OPENINGS! 
ior

WAREHOUSE MEN
(2nd shift) Hours 4:15 P.M. to 12:30 P.M. 
Apply in person. — Ask for MR. VTVIAN

C. A. ROBERTS 8C COMPANY
2401 — 25th Avenue, Franklin Park, IUhnds----- ---------------------------------------- —......J-

HELP VVANTED — MOTERYS

TEACHING OFPORiTUNTtlES IN NEW YORK 
FOR SEPTEMBER

Ealconer Central School DlsVrict, bordering the City of Jam esto vvn, 
has openings for the follovving:

PHYSICS-UHEJUISTBY Combination 
MATHEMATTCS—Jr. Hlgli or High School

For further information. eall or vvrite to:
xm. .IAXTi:s H. GASSMAN, Supervlaliig Principai

FALCONER CENTRAL SCHOOL
FAICONKR. N. t. 14733 

Call .Innicstovvn. N’evv York. 71(1-43(1-1.597

VVORK & PLAY IN SUNNY CALIFORNIA ! 
OUTSTANDING OPPORTUNITIES FOR

REGISTERED NURSES
Salary commensurate vvith ability and experience. All BŠiifts open 
STARTING SALARY FOR R.N.’S $620.00. SHIFT DIFFERENTIAL

Excellent Benefits.------- Top VVorking Conditions.
APPLY IN PERSON, VVRITE, VVIRE OR PHONE COLLECT, 

DIRECTOR OF NURSES 
WOODRUFF COMMUNITY HOSPITAL

3800 VVoodruff Ave., Long Beach, California 90808 
2l 3 — HA 1-8241

Live and VVork in Beautiful Nevv England Area
NEW ENGLAND BAPTIST HOSPITAL

in Boston, Massachussetts
Has excellent immediate openings for 

HEOfSTF,RJBD Nt'KSES 
O.R. Recovery Room, Special Care Unit 

Full time, part time. All shifts 
MCENSED PIlACnCAL NVRses 

Good salaries plūs differentlals 
DlETlftAN. A.D.A.

Salary depending on exjperience and ąualificaUons 
Ltberal personnel polictes. Ėxcetlėnt benefits. pSor further lafo-ranatioa: 
vvrite, apply or call

ADMINISTRATOR
91 Parker Hill Ave. Phone 617-566-5800

HELP VVANTED — VYRAI ’

SEWING
MACHINE

MECHANIC
Outstanding opportunity for tof) 
noteh sevving machine mechanič 
needed for permanent position vvith- 
large modern shirt’ riifr. Completely 
air cohditidhed plant. Top salary, 
rėtirement plan and fringe benefits. 
Ęxcellent liVing and recreational 
facilities in the Mt. Home area. 
All replies held confidential. 

VVRITE OR CALL COLLECT
J. Conviile, 501-435-6211

mar-bax shirt co.
tfASSVn.LE, ARKANSAS

IMlIltDfATE OPENINGS! 
STEEL HAULERS

Our owner operatore are averaglng 
$600 per weok gnoss revenue. Many 
are in the $750 plūs bracket. If you 
have a later model 5 axle unit and a 
willingneKs to run, si#n on vvith us 
and you can do the šame.
We are offering a special set-up for 
oivners of tractors only who would 
likę to pull good eompanj; trailers. 
Contact the safetįr department at

TEL. — 219-844-4545, Ext, 77

ARTIM
TRANSPORTATION

SYSTEM
4000 Cline Ave.

East Chicago, Ind.
CLOTH CUTTER 

AND LAY UP
Experieneed br inexperienced

Excellent opportunity for man to 
handle Eastman eutter, lay up 
fabrlc and vinyl. Importam posi
tion for man willing and able to 
work Will trnin an alert, capable

WAREHOUSE MANAGER
High school graduate, stnall vvare
house. Be your ovvn boss. Excel- 
lent vvorking condifons. All co, 
benefits.

SUPERIOR VALVE, CO, 
8219 VV. Grand River Grove, III, 

Tel. — 456 - 7700



DR. ANTANAS ŠERKŠNAS 
VOKIETIJOJE

Jo mirties metinėms paminėti 

EM. PETRAUSKAITE

Birželio 24 d. suėjo metai, 
kaip iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
a. a. dr. A. šerkšnas. Tai verčia 
susimąstyti, o ypač kada išėjęs 
a^buo varė didelę kultūros va
gą^ Lietuvių pedagogikos istori
joje (tokia, kada nors turės būti 
išleista) dr. šerkšno asmuo ne
bus iš eilinių. Tuo. tarpu svarbu, 
kad mūsų tremties gyvenimo lai 
ko ir vietovių pasikeitimai nenu
neštų nežinomyben! svarbių atlik 
tų darbų.

švietimo vadovas
Nei nekrologiniuose prisimini

muose, nei Lietuvių Enciklope
dijoje nėra atžymėta dr. šerkš
no gyvenimo laikotarpio, pra
leido pokario Vokietijoje. Pa
vyzdžiui L. Enciklopedijoje tik 
tiJfc ir netiksliai' atpie šį jo gy
venimo laikotarpį''' J pasakyta: 
“1945-48 m. Vokietijoje lietuvių 
gimn. inspektorius”.,-O faktinai, 
be jo suorganizuoti gyvenamoje 
vietovėje lietuvišk'61’ švietimo 
tinklo, dr. šerkąn^s oficialiai 
ėjo Wuertembergo lifetuvių pra 
džios mokyklų, rife j gimnazijų, 
inspektoriaus pareigas (Jis buvo 
gimnazijų inspektorius — Red.) 
Man tuo laiku jam teko sekre
toriauti, todėl tai galiu paliudy
ti. Kiek tenka prisiminti, jo ži- 
nigje buvo kelioliką lietuviškų 
pr. mokyklų su, berods, tarp 
20-30 mokytojų. Su jais buvo 
vedamas Susirašinėjimas ir kas 
mėnesį buvo išrašomi algų la
pai, nors tada dar labai mažai 
vertingomis reichsmarkėmis. Bu 
vo paliekami nuorašai, taigi su 
sidarė ir bylos. Kur vėliau ta 
visa medžiaga pateko — man 
nežinoma.

Dr. šerkšnas ,sų šeima tada 
gyveno švabijos pakrašty, Bi- 
beracho miestelyje, jhur susibū
rė nemaža lietuviu kolonija, 
Prancūzų zonoje. ''Daktaras čia 
sukūrė tikrą lietuviško švietimo 
židinį, kurio pats buvo ir vai
ruotoju. Čia betrūko tik lietu
viško universiteto, nes veikė vai 
■kų darželis, pradžios mokykla ir 
gimnazija, kurios jis buvo direk- 
tptfrimi.
^Rkiek mano atsiminimai ir iš
asmenų gautos žinios leidžia, šia__ •_  •_

aišku. Jis mylėjo žmogų, kaip 
savo artimą, o lietuvį labiau 
nei kitus, nes jis jam artimes
nis, labiau įėjo į jo rūpesčių 
ratą. Tarpe svetimųjų lietuvis 
buvo vienišesnis, jam buvo sun
kiau derintis prie susidariusios 
naujos aplinkos. Tas dr. šerkšno i 
lietuviu rūpestis buvo jaučiamas 
visur ir dėl to jis visiems lietu
viams buvo labai savas. Į jį su 
pasitikėjimu buvo kreipiamasi, 
ieškant įvairių patarimų ir net 
užtarimo pas svetimuosius.

Sutaikė priešus

Kad jo autoritetas iš tikro 
buvo gilus, matysime iš šio ne 
eilinio įvykio. Kartą lietuvių 
kolonijoje iškilo viena asmeniš
ko pobūdžio byla. Susipyko du 
rimti ir įtakingi kolonijos asme
nys. Vienas jų, jau dabar mi
ręs, žurnalistas, o kitas taip pat 
ne žemesnio rango asmuo ir 
tuo metu kolonijos pirmininkas, 
kuris buvo paduotas 
teisman. Kaip kolonijos pirmi
ninkas, jis atsisakė stoti teis-

S «a|R.
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me trumpame rašiny paminėsiu kitą, apsikabina, pasibučiuoja.
šį daktaro veiklos laikotarpi, 
kad, reikalui esantį iš suminėtų 
asmenų būtų gtliAa surinkti 
papildomų žinių. Anot daktaro 
žmonos Elz. šerkšmenės, “tos 
mokyklos buvo dąlęli^ kultūrinis...įnašas į tą mūsų koloniją, nes vo tiaras žmoniškumo trium- jos mokslus.
visi mokytojai ‘buvU* profesiona
lai ir turėjom gražų būrį moki
nių”. y

Tą laikotarpį daktaras taip

t t uoliai domėjos# liet. spau- 
ir pats joje bendradarbiavo. 

Jam perrašinėjau popiežių en- 
cimikų vertimus, kuriuos taip 
pat kažkur spausdino.

Mylėjo žmogų
Drauge dirbant ir vienoj ko

lonijoj gyvenant, teko is arčiau 
pažinti dr. šerkšną, kaip asme
nį, kaip gilių principų žmogų 
ir autoritetą. Lietuvis—katali
kas. Tai nebūtų tik eilinė api- 
braiža, tai sudarė jo asmeny
bės esmę, dėl kurių sąvokų 
įgalėjo būti jokių '"lankstumų 
bei nukrypimų. Dėl lietuviškų 
reikalų jis sielojosi visa širdi
mi. Kada paaiškėjo; kad apie 
greitą grįžimą negali būti kal
bos, jis visą rūpestį sudėjo į 
lietuvybės išlaikymą jaunojoj 
kartoj, į jo lietuvišką auklėji
mą, tuo ir pats ^kreipdamas 
savo veiklą į savo pašaukimo 
_ pedagogikos sritį. Tačiau jis 
visados pabrėždavo, jog svar
biausia lietuviškojo auklėjimo 
institucija yra šeima. “Šeima 
man dalinai atstoja tėvynę”, 
mėgdavo sakyti.

Savo katalikiškumo nemėgda
vo pabrėžti žodžiais. Jis tai gi
liai. praktikavo kisdieniniame 
gyvenime ir tai buvo savaime

Neseniai auto katastrofoje 
žuvęs a. a. Juozas Leimonas gi
mė 1905 m. spalio 14 d. Jonučių 
kaime, Garliavos valse. Kauno 
apskr. Pradžios mokslus baigia 
Garliavos mokykloje. Juozas gi- 

garbės * neturtingoje šeimoje. Nepri
tekliai jį lydėjo ir jaunystėje. 
Pats užsidirbdamas juodos duo- 

man, o prašė visuotiniojo susirin nos kasni- mokosji “Aušros” 
kimo jo bylą spręsti. Pradėjo ,f
puolimai ir atkirčiai, vieni
smerkė, kiti gynė, bet prie 
jokio sprendimo nebuvo įma
noma prieiti. Nuotaika pa
sidarė slugi ir be išeities, su
skaldžiusi susirinkusius į du 
lagerius. Dr. šerkšnas matė, 
kad tokiai padėčiai susidarius vi
siems bus liūdna ir nepatogu. 
Tada jis išėjo kalbėti. Jo kalba 
buvo taip protingai patriotiška, 
nuoširdi ir įtikinanti, jog tas gin 
čas pasirodė labai smulkus, į 
jį pažiūrėjus iš gilesnio taško. 
“Mes esame savi tautiečiai sve
timoje, ne visada svetingoje, ap 
linkoje. O tuo tarpu tėvynė pa 
vojingai kenčia, pasaulinė pa
dėtis labai kritiška. Tad ar ver
ta mums dėl asmeniškų ambi
cijų vaidytis?” Tą savo įtiki
nančią kalbą jis baigė pasiūlymu 
broliškai paduoti vienas kitam 
ranką — susitaikinti patriotiš
kumo vardan. Salėje pasidarė 
mirtina tyla, visi kvapą sulai
kę laukėme. Ir visų maloniam 
nustebimui du priešininkai vie
nu kartu atsistoja, eina vienas į

pus berniukas. Pradžioje dirba 
Kauno Geležinkelių valdyboje. 
Gyvendamas Kaune susipažįsta 
ir pamilsta Saulės mokytojų se
minarijos seminaristę Liuciją 
Pavilionytę ir ją veda 1930 m., 
sukurdamas savo laimingą šei-

Tarsi gerasis angelas praskrido. 
Įtampa atsileido, ir visuotiniu 
katučių prasiveržimu pasipylė 
sutartinis džiaugsmas. O kai 
kas, jautresnis, net šluostė 
prasiveržusias ašaras. Tai bu-

A. a. J. Leimonas

mą. Tais pačiais metais pakei
čia tarnybą ir pereina dirbti į 
valstybės kontrolę, kurioje ir 
dirbo iki okupacijos metų. 1931 
m. jų šeimos laimę praturtino 
gimusi dukrelė Ligija-Dalia.

A. a. Juozas visą gyvenimą 
svajojo siekti aukštojo mokslo. 
Ir dabar, po ilgesnės pertrau
kos, 1933 m. įstoja į Vyt. Didž. 
universitetą ir baigia ekonomi-

Šeimoje, tarnyboje ir gyveni
me Juozas visą gyvenimą pasi
liko atviras, kupinas giedrios 
nuotaikos, paslaugus ir sugyve
nantis. Gi savojo gimtojo kraš
to reikalai jo širdyje niekada 
neužgeso. Neprikl. Lietuvoje 
aktyviai veikė tautinėse orga
nizacijose, o tremtyje savo dos
nia ranka rėmė visas lietuviš
kojo gyvenimo apraiškas.

Atėjo nelemties tėvynei me
tai. Jis persekiojamas bolševi
kų, išmetamas iš tarnybos, 
slapstosi ir išvengia išvežimų į 
Sibirą. Artėjant frontui su šei
ma buvo susitarę bėgti į Vaka
rus, tačiau ir čia likimas sumai
šė jų planus. Sutartoje vietoje 
Juozas neberado savo šeimos, 
perbėgus Tilžės tiltą, jis buvo 
išsprogdintas ir Juozas niekada 
nebegalėjo susitikti savo myli
mos žmonos ir dukrelės. Tik po 
daugelio metų atėjo liūdna ži
nia, kad jo gyvenimo palydovė 
po didžiųjų išgyvenimų prieš 
keletą metų mirė, palikdama 
našlaitę dukrelę Dalią.

A. a. Juozas tremties dienas 
praleido Berlyne, vėliau Ham
burge. Ameriką pasiekė, bro
liams padedant, 1949. Pradžioje 
kiek gyveno Clevelande, o pa
skutiniuosius kelioliką metų 
praleido Chicagoje, sėkmingai 
versdamasis prekyboje, daugiau 
šia su partneriais, su kuriais 
Juozas mokėjo be galo gražiai

fas, sukurtas vieno įtakingo as
mens.

Dr. šerkšnas buvo labai aukš 
tos kultūros, santūraus, išlaiky 
to charakterio žmogus; su vi
sais lygiai mandagus, visados 
pasiryžęs patarnauti, draugiš
kas. Neprisimenu jo supykusio 
ar kalbančio pakeltu tonu. Tai 
žmogus, kuris vargiai galėjo tu
rėti asmeniškų priešų, nes jei su 
kieno nuomone nesutiko ir jautė 
neįtikinsiąs, tai geriau nutilda
vo ir ramiai pasitraukdavo.

Vienas iš kelių išlikusių kautynėse 
Vietname amerikiečių pasiekia 
Dak To bazę esančią Pietų Viet
name. Amerikiečių 173 oro divi
zijos karių grupė buvo apsupta ir 
ją puolė geriausiai paruoštų Šiau
rės Vietnamo 800 žmonių dalinys. 
Didvyriškoj, septynias valandas 
užtrukusioj kovoj, žuvo 80 ameri
kiečių, tačiau jie sunaikino 475 
komunistus.

Buvęs viceprez. Nixon lankėsi Tel Avive, kur jis čia matyti bekalbąs 
su buvusių Izraelio min. pirm. David Ben-Gurion.

PASKUTINE KELIONE GYVENIMO 
GREITKELIU

Mintys iš nebaigto pokalbio su a. a. Juozu Leimonu

PARENGIMAI CHICAGOJE

sugyventi. Tąčiąu ir. prekybos 
kelyje jam teko pakelti skaudžių 
bandymų ir nesėkmių, kurias jis 
pergyveno su ypatingu kantru
mu.

Paskutiniuoju laiku apsigyve
no Marąuette Parko lietuvių ko
lonijoje, suėjo prekybon su M. 
Bajoriūnu ir džiaugėsi galįs 
gražiai pradėti gyventi. įSusi- 
tvarkė naują butą ir nekantriai 
laukė atvykstant dukrelės iš 
Lietuvos, kuriai jau seniai buvo 
sudaręs dokumentus. Prieš akis 
turėjo dar daug gražių užmojų, 
tačiau jie nebeišsipildė.

Lietuvoje likusias dvi sesu
tes, brolį Joną ir mylimą duk
relę Dalią pasiekė skaudi žinia. 
Liūdesyje paskendę įr čia a. a. 
Juozo du broliai. 2‘

Nebesugrįši mielas Juozai ant 
Nemuno kranto poilsiui, kaip 
kad svajojai. Tavęs pasiges lie
tuviškieji reikalai, kuriuos atvi
ra, gera širdimi .besąlyginiai 
rėmei. Tavęs ilgėsis-tavo kole
gos, draugai ir plati lietuvių iš
eivija. , j

Ilga, ilga vilkstinė mašinų 
velionį lydėjo birželio 26 d. į 
paskutinę amžinojo poilsio vie
tą — Šv. Kazimiero kapines. 
Tiek daug bičiulių paskutinį kar 
tą parimo prie tavojo karsto. 
Nuaidėjus Reąuiem, mes tyliai, 
tyliai kartojome: Amžinojo gy
venimo kelionėje tebūnie, tau 
mielas Juozai, daug laiminges
ni keliai, į kuriuos taip netikėtai 
išskubėjai.

Jurgis Janušaitis

Liepos 3 ir 4 d. — Vyčių ge
gužinė.

Rugp. 6 d. — Sophie Barčus 
radijo šeimos gegužinė Bučo 
sodyboje.

Rūgs. 3 d. — “Draugo” ge
gužinė Bučo sodyboj.

Rūgs. 30 — spalio 1 d. — 
Madų paroda Jaunimo centre. 
Rengia Putnamo seselių rėmė
jos.

Spalio 7 d. — L.B. Brighton 
Parko apyl. tradicinis vakaras 
Pakšto salėje.

— Liet. Gail. seserų s-gos pa
rengimas Westem Ballroom, 
3504 So. Westem.

Spalio 14 d. — Chicagos Ang
lijos lietuvių klubo linksmava- 
karis Pakšto salėje.

Spalio 22 d. — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinė vakarienė 
Marijos Aukšt. mok. patalpose 
5 v. v.

Spalio 28 d. — Jūrų šaulių 
kuopos Ciceroje švyturio balius 
Pakšto svetainėje 7 v. 30 m. 
vak.

Spalio 29 d. — Žymantų šei
mos koncertas Jaunimo centre 
“Eglutei” paremti.

Ifyoudon’t 
help your 

school officials 
open

recreation areas 
nights,weekends 

and during 
the summer, 

nobodyelsewilL

For a free button 
and Information to help you, wrlta: 

Fitneea, Waahington, D. C, MMi
HKUDUrrS OOUNCIL ON pu yjsical Kutam.

— Amerikoje pernai buvo pa
tekę į policiją 600,000 jaunuo
lių. Iš jų 100,000 sėdi suaugu
siųjų kalėjimuose.

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS m U LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS TeL CLiffalde 4-10fi0

JEIGU JUMS REIKIA
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chieago, III 

80629
TeL — LU 5-9500

A.-Į-A.
ONAI KAMINSKIENEI mirus, 

sūnų BRONIŲ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Albinas, Saliomeja ir Regina 
Grigaičiai

A. + A.
Nijolei Guziilaitienei-Jaudegytei 

mirus, jos vyrą ir tėvelius p. p. JAUDEGIUS nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ryšky šeima ir 
S. Pelegrimienė

A + A
NIJOLEI GUZULAITIENEI 

mirus, jos vyrą RYMANTI, tėvelius P. JAUDEGIUS 
su šeima, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Pranas Blažauskas su šeima 
Ričardas Blažauskas su šeima 
Romanas Blažauskas

Lapkr. 4 d. — D. L. Kunig. 
Birutės dr-jos Chicagos sky
riaus tradicinis koncertas — ba
lius Jaunimo centre.

lapkr. 5 d. — Tėvų marijonų 
bendradarbiai ruošia kun. dr. K. 
Matulaičio auksinio kunigystės 
jubiliejaus minėjimą Hallarans 
salėje.

Lapkr. 15} d. — Metinė vaMf- 
rienė Jaunimo centre Arkiv. Ma
tulaičio namų Putnume statybai 
paremti.

Lapkr. 18 <1. — ALIAS pa
galbinio moterų vieneto metinė 
kavutė.

Lapkričio 24—26 d. — Kul
tūros kongresas Jaunimo centre.

— Viešpatie, Viešpatie, duok 
mums kasdieninės mūsų vilties.

O. Milašius

PADĖKA
A. -f A.

CHARLES KRISČONAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1967 m. birželio mėn. 2 d. 

ir buvo, palaidotas birželio mėn. 6 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsįo vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didi. gerb., kun. .klęb. E. Abromaičiui 
ir kitiems kunigams, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. 
Dėkojame kun. kleb. E. Abromaičiui, kuris palydėjo velionį į ka
pines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė 
nuims toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams —- Beverly Shores Lietuvių klubo na
riams. Taip pat dėkojame klubo pirm. W. Masiuliui už tartą at
sisveikinimo žodį.

Dėkojame Lithuanian Chamber of Commerce, Chicagos Lietu
vių Moterų klubui ir kitų organizacijų nariams, kurie lankėsi šer
menyse bei dalyvavo laidotuvėse.

Dėkojame sol. G. Giedraitienei ir sol. A. Braziui už giedoji
mą bažnyčioje.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui John F. Eudeikiui ir jo šta
bui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Žmona, dukterys, žentai ir anūkai

A. f A.

JOSEPH BAGDONAS

Įsteigėjas Archer Gas, Oil and Stoker Co.
Gyveno 3827 So. Archer Avė.
Mirė birželio 30 d., 1007, 8435 vai. ryto, sidauikęs 72 m. amž. 
GlmS 14ctavoje. Amerikoje išgyveno 50 m.

, nuliūdime žmona Charlotte (Domjnniek) 3
N'nney. John, marti Colleen, ir Kdvronl, marti

Alnriaiuie, žentai Frank renaline, ir Therc'sa, 
broMs broIleniP Pauline gyv. Detroit, Michigan., Ide-

tuvoje 3 seserys ir 2 broliai ir kiti gimines, draugai tr pažtstąmh
sss “• “** ”*,r a3">

v*k- F-
, Lddoln vė« Pirmad.. IMpOs 3 d. Iš koplyčios 8 45 vai ntn
mIT ‘ l. •P',A Okai to Prasidėjimo poranljos bažnv-ėtą, kurtoje (vyks gedulingos pamaldos už velionies siela, l’o oji- 
maldų bus nulydėtas j ItesurreetKn. kapines m
didyS<l^,^l,X.^,,S: ‘rimlneS ‘,"UW’S barnus 

A.VtKAt**1 SCN’tS, DVKTEHYS, MARČIOS, ifc.NTAI IR

Laidotuvių direktorius Jolin F. Kudeikls. Tel. LA 3-0440.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES PRISIMINIMASį

JONAS ANTANAITIS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1966 m. 
liepos 3 d.

. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios liepos mėn. 3 d. 7 vai. ryto 
ir liepos Ą d.f 8 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje; liepos 5 d., 6 vai. 
ryto švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Jono Antanaičio sielą.

Mes tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiąu ar vėliau pas tave nu
eisime. Laukiame tos dienos, kad vėl galėsime būti kartu. Tegul 
Gailestingasis Dievas suteikia Tau amžiną atilsį danguje.

Nuliūdę: žmona Viktorija, duktė Aldona Ankus, žentas
Juozas, anūkas Algis ir Vytautas, Lietuvoje sūnus Jonas, mar
ti Adelė, anūkai Vytautas ir Paulius.

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS IR PŪGOS
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail. Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas. Dėl savo puošnaus 
išleidimo knyga yra pulki dovana įvairiomis progomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00. Ta pačia proga įsigytina ir 1964 mętais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyęa SIDABRINES KAMANOS, kaina' $2 00.’

Pasinaudokite Draugo „CIassified" skyriumi.
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. liepos mėn. 1 d.

X Dr. Z. Danilevičius, Ame
rikos Medikų sąjungos įgaliotas, 
dr. K. Ambrozaitis, dr. P. Ma
žeika su šeimomis dalyvavo šio
mis dienomis Kanados Medikų 
sąjungos šimtmečio veiklai mi
nėti, šimtmetiniame suvažiavi
me CJuebeke ir Montrealyje.

X Julius Pakalka, Chicagos 
Lietuvių tarybos pirmininkas, 
po įtempto kasdieninio ir visuo
meninio darbo, išvyko atostogų 
į Miami Beach, Fla.

X Juozas Rajeckas, Lietu
vos atstovas Washingtone, suti
ko įeiti į neseniai Chicagoje į- 
steigto Lietuvių informacijos 
centro garbės komitetą.

X Amerikos Medikų sąjun
gos 119-sis metinis suvažiavi
mas įvyko Atlantic City, N. J., 
birželio 19—22 d. Jame dalyva
vo keletas lietuvių gydytojų. 
Amerikos Medikų sąjungą atsto 
vavo dr. Z. Danilevičius. Posė
džiuose lankėsi dr. St. ir Milda 
Budriai, dr. J. Jerome, dr. Pr. 
Mažeika, dr. J. Plikaitis, dr. J. 
Sedlinskis.

X Aldona ir inž. Viktoras 
Naudžiai susilaukė pirmojo kū
dikio dukrelės.

X John Rūkštala ir Anna Da
vis, abudu našliai, neseniai susi
tuokė. Juodviejų vestuvių pietūs 
įvyksta liepos 9 d. Šarkos res
torane, 6363 VVest 63 St. Juodu 
yra pakvietę daug svečių tenai 
dalyvauti.

X Balfo piknike, įvažiavimo 
dovanų paskirstyme talkininka
vo Dalia Vindašytė, ištraukda
ma laimingus numerius. Buvo 
išdalintos penkios dovanos. Bal
fo piknikas kitais metais įvyks
ta ten pat, birželio 16 d., todėl 
prašome tą dieną nerengti di
desnių parengimų, o laiką skirti 
šalpos naudai.

X Religinės muzikos koncer
tas įvyks š. m. spalio 22 d. 3 
vai. po p. šv. Kryžiaus bažny
čioje. Jį rengia L. R. Katalikų 
federacijos Chicagos apskritis.

X Tarvydai, gyv. 9500 W. 
Lincoln HWY, prie kelio 30—45, 
Frankfort, III., anksčiau gyvenę 
Chicagoje, turi pasistatę naują 
14 vienetų motelį ir jau kuris 
laikas sėkmingai verčiasi. Mote
lyje darbo daug, todėl darosi 
sunku jį aptarnauti. Padeda ir 
duktė su žentu. Juodu sako, kad 
jei atsirastų geras pirkėjas, tai 
sutiktų parduoti.

X Jurgis Janušaitlis, Para
mos krautuvės vienas savinin
kų, “'Draugo” bendradarbis sun
kiau susirgęs širdimi, praėjusį 
ketvirtadienį buvo išvežtas į 
Šv. Kryžiaus ligoninę.

X Aloyzas ir Regina Balsiai, 
New York, N. Y., Lietuvių Fon
do valdybai rašo: “Siųsdami 
pradinį LF įnašą $160.00, pra
šome mus įrašyti į Lietuvių 
Fondo narių šeimą”.

Vanda ir Marijonas Pūkeliai 
LF rašo: “Gerbiamieji, prašo
me priimti mūsų čekį 100 dol. 
vertės ir įrašyti mus abu na
riais į Lietuvių Fondą. Linkime 
geros sėkmės Jūsų dideliame 
darbe”.

LF adresas: 6643 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, UI. 60629.

(pr.)
X PASKOLOS NAMŲ PIR

KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road, telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

x Marųuette Parke išnuom. 
3 k. butas pusrūsy (garden ap- 
artment), 1 ar 2 suaugusiems. 
Skambint tarp 7 ir 9 v. v. tel. 
778-7593. (sk.)

X Marųuette Parke parduo
damas tavernos biznis su visais 
įrengimais. Dėl tolimesnių infor
macijų kreipkitės — 7410 So. 
Claremont Avė. (sk.)

X Chicagos Lietuvių operos 
naująją valdybą sudaro: pirm. 
Vilius Juška, I vicepirm. Gedi
minas Kazėnas, II vicepirm. 
Sofija Džiugienė, m vicepirm. 
Vacys Petrauskas, sekr. Alfre
das Kiemaitis, ižd. Albinas Smo 
linskas ir valdybos narys — VIa 
das Stropus.

Naujoji valdyba yra numa
čiusi ateinančiam sezone vėl pa
statyti operą. Nuo šiol visais 
operos reikalais prašoma kreip
tis į pirm. Vilių Jušką, 6441 So. 
Kedvale Avė., Chicago, III. 
60629.

x Balfo Marųuette Parko 5
sk. valdyba liepos 2 d. išdalins 
vokelius prie bažnyčios, o liepos 
9 d., juos surinks, tai yra tra
dicinė rinkliava šalpos reikalui, 
kuri įvyksta kasmet prie bažny
čios.

X šaulių sąjungos CV nuta
rė, kad savo lėšomis išleistą 
knygą — Nepriklausomai Lietu
vai — 20 egzempliorių, kurių 
vertė buvo po penkis dolerius, 
paskirti lituanistinėms mokyk
loms. Knygos buvo įteiktos ge
gužės 30 d. mokyklų vadovybei.

X Eglė Žalčių Karalienė - Al
vudo vaikų teatro 57 radijo va
landėlė šį pirmadienį, liepos 3 
d. 7 v. v. Barčus radijo šeimos 
valandoj. Rež. akt. Alfas Brin
ką. Rež. pad. Aldona Sobieskie- 
nė. Vaidina Audrius Viktorą (5 
metų), Rasa Narutytė (6 m.), 
Rita Ambrozaitytė (7 m.), Ri
mas Viktorą (8 m.), dešimtme
tės Elda Rundzaitytė ir Rita 
Kėkštaitė, vienuolikmetės Vio
leta Sobieskytė, Dainė Narutytė 
ir Elda Rundzaitytė, Liudas 
Spačkauskas (13 m.).
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Kovoje prie krepšio MAS stovyk
los rinktinė prieš Cicero Ateitį. 
Rungtynes laimėjo stovyklautojai.

Nuotr. J. Urbono

CHICAGOS ŽINIOS
ARKIVYSKUPIJOS 

ATNAUJINIMO VAJUS
Prie Chicagos arkivyskupijos 

atnaujinimo vajaus prisidėjo pa
žadais ir aukomis 115,530 šei
mų. Aukomis grynais gauta 
$5,496,620. Pažadais paaukota 
$37,043,486. Daugiau 21,000 rin
kėjų vyrų ir moterų, dalyvavo 
1,005 susirinkimuose vajų ir 
sekretoriavimo darbus vykdant. 
Vajus laikomas pilnai pasiseku
siu.

JUBILIEJINIS SEIMAS
Apie 50,000 Lions Internatio

nal narių atvyksta į Chicago 
jubiliejiniam 50 metų seimui, į- 
vykstančiam liepos 4—8 d.

BARZDOČIUS NUŠOVĖ 
ŪSUOTĄ

Barzdotas Theodore Ander
son nušovė ūsuotą Albert Stein- 
thoff po ginčo apie geresnį plau
kų želdinimo būdą.. Ginčas buvo 
prie Red Stein Inn 7308 N. Rod- 
gers.

NESUTARĖ, KĄ SODINTI 
DARŽE

Midhael ir Frances Virgilio 
po 29 metų vedybinio gyvenimo 
norėjo išsiskirti dėl nesutarimo, 
ką sodyti savo darželyje prie 
1450 N. Central Avė. Ji norėjo 
sodinti gėlių, o jis daržovių. 
Teisėjas išmintingai išsprendė 
bylą padalindamas sklypą į du 
264 Kvadratinių pėdų darželius 
— vieną jai, antrą jam.

Pabaltiečių vienybės Detroite birželio įvykių minėjimo metų. Lietu
vaitė Danguolė Majauskaitė, vidury, tarp esta'čių ir latvaičių. Užpakaly, 
Detroito miesto tarytos.’ narė Mary Beck, dešinėje Pabaltijo tautų ko
miteto pirm. O. Deksnis. Nuotr. K. Sragausko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DARBŠTŪS IR PAVYZDINGI 

BUVĘ PAŠTININKAI

Nuo raudonųjų bolševikų ma
ro skaudžiai nukentėjo ir ne
prikl. Lietuvos paštininkų šei
ma. Paštininkai buvo vieni iš 
kukliausiai atlyginamų tarnau- 
,ojų, tačiau savo darbu Lietuvai 
jie pelno gražaus atminimo.

Bolševikai, užgriuvę mūsų 
kraštą, pirmoje eilėje į savo 
rankas griebė susisiekimą, ypač 
paštą, telefoną ir radijo. Gabes
niuosius pašto, telefono telegra
fo ir radijo tarnautojus jau pir
momis dienomis išmetė iš tar
nybų, daugelį suėmė, kalino ka
lėjimuose, baisiojo birželio die
nomis išvežė į Sibirą, šaudė 
Červenėje. Ir Lietuvos pašto 
tarnautojų šeima turi ilgą sąra
šą savo kankinių.

Antrą kartą artėjant šiam 
siaubui, nemaža dalis paštinin
kų pasitraukė į Vakarus. Ka
rui pasibaigus, lietuvių tremti
nių stovyklose patys pirmieji 
ėmė steigti vadinamus stovyklų 
paštus, kurie per keletą metų 
teikė puikų stovyklų gyvento
jams patarnavimą, užtikrino 
sėkmingą spaudos platinimą ir 
tūkstančius lietuviškos knygos 
atnešdavo į kiekvieno tremtinio 
namus.
"Pagaliau Lietuvių paštininkų 

sąjunga, gimusi Vokietijoje, 
daug prisidėjo ir prie kultūrinio 
gyvenimo išlaikymo, skirdama 
net literatūros premiją.

Amerikoje paštininkai pasili
ko organizuoti, nors pabirę po 
visą kraštą. Chicagoje gyveną

PASITRAUKĖ Iš KINGO 
(SĄJŪDŽIO

Chicagos NAACP negrų or
ganizacijos skyrius atsisakė ir 
išėjo iš negrų teisių vado dr. 
Martin Kingo vadovaujamo Lais 
vės sąjūdžio. Chicagos skyrius 
turi 45,000 narių.

KALTINAMAS TEISĖJAS 
KIZAS

Illinois valstijos prokuroras 
William Clark prie penkių teisė
jų komisijos apkaltino teisėją 
Loūis Kizą už neteisėtą pinigų 

| paėmimą, nustatant užstatų kai
nas areštuotiems.

Vicki Barber modeliuotoja iš alaus 
dėžučių atidarymo kilpelių nu
megzta suknele Jacksonville, Fla. 
Šuknelei numegzti reikėjo keleto 
mėnesių. Suvartota alaus dėžučių 
už 100 dol.

| paštininkai sudaro aktyvų są
jungos branduolį. Jie atgaivino 
savo tradicinę metinę Kalėdų 
eglutę ,kur su šeimomis susiren
ka gražiam pabendravimui. O 
šiais metais birželio mėn. 25 d. 
arti pusšimčio jų susirinko į 
Marųuette Parką gražiam pa
bendravimui. Ir čia ne tik links
mintis jie susirinko, bet ir savų 
reikalų aptarti. O jų turima. Juk 
ruoš'amasi išleisti atsiminimų 
knygą. Ji net būsianti 400 pus
lapių, gausiai iliustruota, apims 
Lietuvos paštą nuo įsikūrimo 
dienos iki tremties. Turima daug 
vertingos medžiagos. Čia rašo 
buvę Pašto Valdybos aukšti pa
reigūnai, pašto viršininkai ir 
visa eilė tarnautojų. . Apims 
pastininkų gyvenimo ir pašto 
visas sritis. Tai būsią atsimi
nimai, tačiau ir istoriniu požiū
riu vertingi. Ir šiame pobūvyje 
sąjungos vicepirm. A. Gintneris 
supažindino su knygos leidimo 
eiga, su medžiaga. Visų pritari
mas nuoširdus. Rašytojas Vin
cas Ramonas sutiko knygą per
žiūrėti kalbiniu požiūriu.

J. Janušaitis susirinkusius 
kolegas pasveikino valdybos na
rio Justo Gečiausko iš Phila
delphijos ir sąjungos valdybos 
vardu. Taip pat pasveikinti An
tanai, Jonai ir Petrai vardinių 
proga, kurių nemaža buvo po
būvyje.

Po pasikalbėjimo vyko nuo
širdžios vaišės, visų sudėtinės, 
kurias taip rūpestingai tvarkė 
Kostas Repšys su savo darbš- 
čiąja žmonele. Sąjungos iždinin
kas Jonas Tijūnas džiaugėsi 
paštininkų solidarumu, kurie 
knygos išleidimui jau paaukoję 
iki 1,500 dol. Čia pat visa eilė 
įmokėjo savo pažadus, knygą 
užsiprenumeravo svečias Povilas
Lingys, paaukodamas 25 dol. J. 
Mackevičius ir kit. Svečių tarpe 
buvo ir nenuilstamas lietuviškų 
reikalų puoselėtojas kun. Sugin
tas, Elena ir Vytautas Pagiriai. 
Pobūvis praėjo tikrai šiltoje 
nuotaikoje.

Pažymėtina, kad buvę pašti
ninkai uoliai yra įsijungę į įvai
rių organizacijų veiklą. Juos ran 
dame Balfe, Lietuvių fonde, 
spaudoje berašančius, lietuvių 
organizacijose įvairias pareigas 
einančius, aukas renkančius ir 
pačius juodžiausius organizacijų 
darbus dirbančius.

Paštininkų šeimą ir toliau te
lydi darna, ir nuoširdus lietu
viškas darbas.

Jurgis Vargūnas

AK ATGAUSIME TEISES 
SAVOSE KAPINĖSE?

Lietuvių tarpe daug nerimo 
sukėlė patvarkymai liečią lietu
vių šv. Kazimiero kapines: lai
dojimo tvarką, administravimą, 
finansus.

Ši padėtis ir iššaukė Lietuvių 
bendruomenės didelį susirūpi
nimą. Apygardos atstovų su
važiavimas tuo reikalu tarė sa
vo žodį. Išrinko ir įgaliotinį A. 
Regį, kuriam duotos plačios vei 
kimo teisės aiškinant kapinių 
likimo reikalus.

A. Regis sudarė plačios apim 
ties Šv. Kazimiero kapinėse lie
tuvių teisėms atgauti komitetą, 
kuris jau savo darbą sėkmin
gai dirba. Komiteto nariai ap-
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— Dr. Kari Sarpolis, gyv. 
Amarilio, Tex., prigėrė gegužės 
28 d. Karolis Sarpalius gimė 
1897 m. Wanamie, Pa. Nuo 
1920 iki 1924 m. lankydamas 
Chicagos universitetą, pradėjo 
lavintis ristynėse. Jis studijavo 
mediciną, bet neužbaigęs moks
lo tapo profesionalu ristiku ir 
iki 1949 m. laimėjo kelis čem
pionatus Amerikoj. Buvo garsus 
ristikas amerikonų ir lietuvių 
tarpe.

Jis buvo 6 pėdų ir 2 colių ir 
svėrė apie 200 svarų. Nustojęs 
dalyvauti ristynėse jis rengė 
ristynes Houston, Tex. ir buvo 
oficialus ristynių tarpininkas.

Paskutinius kelis metus jis 
rengė ristynes gyvendamas 
Amarilio, Tex.

Prieš keletą metų Sarpalius 
buvo Chicago savo brolio lai
dotuvėse ir paskutiniu laiku jis 
buvo Chicagoj, ristynių rengėjų 
suvažiavime. (J. J.)

— Rūta Daugėlaitė gavo ba
kalauro laipsnį birželio 10 die
ną Simpthony Hall salėje Bos
tone. 300 mergaičių bakalauro 
laipsnius suteikė Simmons kole
gija. Didžioji salė buvo pilna 
žmonių, kurie stebėjo kaip jų 
artimiesiems įteikiami diplomai. 
Šios didelės minios tarpe buvo ir 
sol. Stasė Daugėlienė, jos vy-1 
ras inž. J. Daugėla, jų sūnus ir 
eilė pažįstamų bei draugų, nes 
ponų Daugėlų dukrelė Rūta bu
vo diplomus gaunančių tarpe. 
Prieš petvertą metų Rūta Dau
gėlaitė baigė Manehesterio, New 
Hampshire, gimnaziją pirmąja 
mokine, vėliau studijavo Sim
mons kolegijoje, gaudama pilną

lankė visą eilę žymių asmenų, 
parapijų klebonų, kapinių reika
lus tvarkiusius asmenis ir visą 
eilę liudininkų. Visų pasikalbėji
mai surašomi ir nuomonės su
klasifikuojamos.

Taip pat komitetas jau ištyrė 
ir teisinę šv. Kazimiero kapinių 
padėtį. Š. m. birželio 23 d. A. 
Regio rezidencijoje komitetas 
turėjo platesnių pasitarimų ir 
aiškinimų posėdį, kuriame daly
vavo: Algis Regis, Kazys Barz
dukas, Birutė Rygertienė, Vyte
nis Šilas, Antanas Būga, Anta
nas Petkauskas ir kit.

Iš padarytų pranešimų paaiš
kėjo, kad komiteto veikla vi
suomenės susidomėjimas labai 
didelis ir pažadama visuomenės 
vioskeriopa parama. Gauta vi
sa eilė nusiskundimų dėl laido
jimo tvarkos. Komitetas aptarė 
ateities veikimo planus.

Tuo reikalu platus praneši
mas buvo padarytas LB Chica
gos apygardos valdybos š. m. 
birželio 25 d. Balio Pakšto sa
lėje sukviestame apygardos 
apylinkių valdybų, tarybos na
rių ir bendruomenės atstovų pa
sitarime. Komiteto veiklai gau
tas iš susirinkusiųjų pilnas pri
tarimas ir užtikrinta visokerio
pa LB parama.

Jurgis Janušaitis

SUŽEISTI AUTOBUSO 
NELAIMĖJE

Sunkvežimis, vežąs 10,000 sva 
rų mėsos, įvažiavo į CTA susi
siekimo autobusą ir apsivertė 
prie Lake ir Aberdeen gatvių. 
Iš keleivių, 13-ka buvo lengvai 
sutrenkti.
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stipendiją ir būdama dekano ge
riausiųjų mokinių sąraše. 
Simmons kolegija duoda platų 
bendrąjį išsiauklėjimą, nes šalia 
savo specialybės, prekybinės ad
ministracijos Rūta gavo psicho
logijos, istorijos, muzikos ir kitų 
bendrųjų šakų išsilavinimą. Be 
to Rūta labai gerai skambina 
fortepijonu, nuolat koncertavo 
su savo mamyte dainininke Sta
se Daugėliene ir dalyvavo kole
gijos chore. Net savo išleistuvių 
metu Rūta dainavo chore. Rūtos 
sritis yra labai naudinga šiame 
krašte, ji užims administracinę 
svarbią vietą, nes ji yra baigusi 
prekybos administracinį skyrių. 
Kadangi Rūta yra labai gabi 
mergaitė, jai linkėtina tęsti stu
dijas toliau. Rūta kalba puikiai 
lietuviškai ir mielai dalyvauja 
lietuviškuose parengimuose kaip 
mamos akompaniatorė. (E.J.)

GAVO DAKTARO LAIPSNĮ

Rodos tai buvo taip neseniai, 
kai 3-jų metų Vytenis Vasyliū
nas, mamos lydimas žengė į Var 
nienės darželį. Gal tai buvo jo 
ramiausieji, gražiausieji dveji 
metai: nes paskui atėjo karo 
audros, neramumai ir bėgimas. 
Pradinės mok-los kursą Vytenis 
ėjo Dillingeno stovykloje Bava
rijoje, bet ir tai neilgam. Po to 
ketveri metai Kolumbijoje, ispa
niškoje mokykloje, kur nebuvo 
tempo, o jį supo kolumbiečių 
meilė ir pagarba, kalnuotas Po- 
payano kraštas ir švelnus kli-

Dr. Vytenis Vasyliūnas

matas pagydė galutinai jo silpną 
sveikatą Vokietijoje. Į JAV jis 
atvažiavo jau fiziškai pasiruošęs 
gimnazijos kursui. Bet nauja 
kalba — anglų! Tai buvusi vėl 
sunki ir darbo reikalaujanti ke
lionė, neskaitant muzikos, kurią 
jis pradėjo dar Kolumbijoje. 
Keturi metai Lawrence, Mass., 
prabėgo ir gimnazijos diplomas

Randy Hanes, 4 m., Denver, Colo., yra vienas iš 20,000 Amerikos vai-, 
kūčių, turinčių defektus nuo prigimimo, kadangi 1963-65 m. siautuli' 
vadinama “German measles” epidemija palietė eilę nėščių motinų 
Čia matomas berniukas, kaip skelbia Dešimtukų maršo centras Colo
rado universitete Denveryje, pradeda šiek tiek taisytis.

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė Ir siuvykla. 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj Brity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs ius lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel. — 
263-5826 ir bute 677 - 8489. Kalbame lietuviškai.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUV IŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608
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buvo rankoje, kai Vytenis žen
gė į vienų išgirtą, kitų nupeiktą 
Harvardą. Ten jis rado puikiai 
pasiruošusius profesorius, laisvą 
medžiagos pasirinkimą ir sunkų 
darbą. Nežinau, ar yra kitas 
jaunuolis, kuris taip gerai būtų 
susipažinęs su indeksuotomis 
knygomis kaip Vytenis ir ar kas 
yra tiek naudojęs Sruogienės ir 
Šapokos Lietuvos istorijos savo 
darbus ruošiant, nurodant pus
lapius, ir veikalus. Nebuvo nei 
kartą už tai mažesniu laipsniu 
apdovanotas, nors pastabų jis 
gavo visokių. Ir vėl 1962 m. ba
kalauro laipsnį gavęs Vytenis 
žengė į MIT doktoratui ruoštis. 
Ir vėl keturi metai prabėgo ir 
Vytenis gavo filosofijos daktaro 
laipsnį, su visomis jo privilegi
jomis. Tai buvo 1966 m., rugsė
jo mėnesį, savo gimtadieniui.

Bet iškilmingas diplomų įtei
kimas įvyko 1967 m. birželio 9 
d. Šiuo laiku dr. Vytenis Vasy
liūnas sudarė sutartį su mindai 
MIT kaip profesorius asistentas 
fizikos katedroje. E.

BRAZILIJOS TIKINTIEJI PAS 
SV. TĖVĄ

Popiežius Paulius VI-sis penk 
tadienį, Švč. Jėzaus Širdies šven 
tėję, priėmė įvairias tikinčiųjų 
grupes, kurių tarpe ypatingai 
gausi grupė buvo iš Brazilijos. 
Brazilijos tikintieji gegužės 13- 
ją dalyvavo Popiežiaus Pauliaus 
VI-jo maldingoje kelionėje į Fa- 
timą melstis už taiką pasaulyje 
ir Bažnyčioje. Audiencijos meSi 
Šv. Tėvas, kalbėdamas portuga
liškai, ragino visus melstis Fa- 
timos Dievo Motiną globoti Bra
ziliją jos dvasinės, ūkinės ir so
cialinės pažangos kelyje ir ne
pamiršti Marijos troškimo, kad 
visi krikščionys ištikimai tarnau 
tų Švč. Jėzaus Širdžiai. — Tai 
yra taip nesunku — kalbėjo Po
piežius — ir taip lengvai galima 
suderinti su kasdienio gyvenimo 
reikalavimais. Švč. Jėzaus Širdis 
trokšdama parodyti savo geru
mą žmonėms, pasirinko visų 
skaudžiausią kelią — mirtį ant 
kryžiaus, kad išvaduotų mus iš 
nuodėmės vergijos ir amžinosios 
bausmės ir atidarytų pasauliui 
išganymo kelią... Pagalvokime 
tikrai koks tai neišmatuojamas 
gerumas — pabrėžė popiežius! 
Tai Jėzaus Širdis šviečia mutns 
nuolat išganymo kelyje. Bukini, 
ištikimi Jo meilei ir skleiskime 
Jo šviesą mūsų gyvenamoje ap
linkoje — pabrėžė popiežius 
baigdamas savo kalbą ir suteik
damas apaštališkąjį palaimini
mą.


