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KATALIKAI
PASAULY

Bažnyčia yra Kristaus kančios 
liudytoja

Vatikanas. Paulius VI vienoje 
trečiadienio audiencijoje, kalbė
damas apie kančios prasmę Baž
nyčios gyvenime, vėl prisiminė a- 
pie Bažnyčios laisvės suvaržymus 
kai kuriuose kraštuose. Priminęs, 
jog kančia, kartu su krikščioniš
kuoju džiaugsmu, yra pagrindi
nis žmogaus Atpirkimo elementas, 
paženklinęs Bažnyčios ir krikš
čionybės istoriją nuo pat Dievo 
Sūnaus mirties ant Kryžiaus, pa
žymėjo, kad ir dabartiniais lai
kais Bažnyčia yra gyvoji Kristaus 
kančios liudytoja. Pavyzdžiui, vi
siem yra žinoma, kokia sunki da
bar yra Bažnyčios ir jos tikinčių
jų padėtis kai kuriuose pasaulio 
kraštuos. “Mes apie tai plačiau ne
kalbame vien dėl to, kad nenori
me dar labiau apsunkinti padė
ties visų tų mūsų brolių katalikų, 
kurių vienintelė kaltė yra jų gi
lus tikėjimas”.

Armėnijos ir Gruzijos katalikai

Armėnija. — Sovietų valdomo
se Armėnijos ir Gruzijos respubli
kose priskaitoma daugiau negu 
120,000 katalikų. Nors ilgoje per
sekiojimų audroje šių kraštų kata
likai neteko visų savo kunigų, bet 
jų tikėjimas ir šiandien yra gyvas. 
Neturėdami savų pamaldų, katali 
kai dalyvauja stačiatikių religinė
se apeigose ir naudojasi jų kuni
gų patarnavimais. Tūkstančiui 
katalikų maldininkų susirenka i 
didžiąsias Armėnijos šventoves, 
kurios nucf senų laikų yra žino
mos savo garbinga istorija.

Siose šventovėse Armėnijos ir 
Gruzijos katalikai turi progos da
lyvauti stačiatikių kunigų auko
jamose šv. Mišiose ir, priimti Ko
muniją. Čia jie krikštija savo vai
kus ir priima kitus sakramentus. 
Pastaruoju metu religinis gyveni
mas šiuose kraštuose ypač yra gy 
vas. Tai pripažįsta dienraštis “So
vietinė Armėnija”, nusiskųsda- 
mas, kad ateistinė propaganda 
neduoda laukiamų vaisių. Laikraš 
tis ypač apgailestauja, kad ateisti
nis auklėjimas mokyklose neturi 
pasisekimo. Daugelis moksleivių 
atvirai prisipažįsta, kad yra tikin
tys.

Jaunimo ištikimybė Bažnyčiai
Katowice. — Dabarties laikų 

jaunimo aktualiausios problemos 
buvo nagrinėjamos pirmojo Ka- 
towicų vyskupijos sinodo dešim
tojoje sesijoje. Ypatingo dėmesio 
buvo kreipiama į sielovadą jau
nųjų darbininkų, studentų ir pro
fesinių mokyklų moksleivių tarpe. 
Sesijos dalyviai iškėlė, kad Lenki
jos jaunimas , nežiūrint visų šiuo 
laikinių pavojų, lieka ištikimas sa 
vo tikėjimui ir Bažnyčiai ir labai 
aktyviai dalyvayja Lenkijos kraš
to religiniame gyvenime, lanko 
bažnyčias, dalyvauja maldingose 
kelionėse į krašto šventoves ir 
konkrečiai vykdo Šventųjų Metų 
programą.

Madridas. — Madride buvo XX 
-ji Ispanijos vyskupų konferenci
jos sesija. Darbų programoje pir
moje vietoje buvo svarstomos ku
nigų seminarijų pertvarkymo ir 
dvasinių pašaukimų ugdymo 
problųpaos.

Canterbury: Garsiesiem Can- 
iterbury . anglikonų katedros vitra
žam, kurie buvo sukurti prieš 800 
metų (4174) m gresia sunykimo 
pavojus nuo Įvairių oro taršos 
veiksnių. Siekiant išvengti šio pa
vojaus, vitražai bus specialiai kon
servuoti nuo atmosferos taršos 
veikimo ir sustiprinti krištolo 
Į^kštsslAniR
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Žemaičių Kalvarijai 
ginti rinkosi pulkai
Į Vilniaus Kalvarijas milicija užblokuodavo 

kelius, o 1962 jas išsprogdino

4

(Tęsinys iš vakar dienos)

Bene įdomiausiai P. Mišutis kai 
ba apie šventų vietų lankymą — 
esą, kasmet tikinčiųjų į jas vis ma
žiau atsilanko. Pavyzdžiui, Šiluvo 
je 1972 — tik apie 1300. Iš tikrų
jų, vien Šiluvos bažnyčioje trigu
bai sutilptų. Kas lankėsi 1973 per 
Šilinių atlaidus, tas buvo liudi
ninkas, kad per kiekvienas šv. Mi
šias Šiluvos bažnyčia buvo pilnu
tėlė žmonių. Sekmadienį mašinos 
užtvindė ne tik Šiluvos miestelį, 
bet ir jos apylinkes. Autoinspek
toriai jų vieną dieną suskaičiavo 
apie tūkstantį.

“Veprių Kalvarijas 1972 m. ap
lankė vos tūkstantis. Vilniaus 
Kalvarijos jau nebelankomos, — 
džiūgauja P. Mišutis, — nors 
prieš keliolika metų sutraukdavo 
dešimtis tūkstančių tikinčiųjų”.

Ypatingai fanatiškai ateistai 
trukdydavo tikintiesiems nuvykti 
į Vilniaus Kalvarijas. 1961 me

Vilniaus Kalvarijos. Prieškarinė nuotrauka. (Iš Br. Kviklio archyvo)

tais teko būti tokių trukdymi} liu
dininku. Sekminių rytą taksistai 
garaže pamatė skelbimus, drau
džiančius važiuoti keliu link Kal
varijų. Mūsų prašomas taksistas 
kategoriškai atsisakė važiuoti į 
Kalvarijas, nes milicija gaudanti 
vairuotojus ir atiminėjanti vai
ruotojo pažymėjimus. Mūsų tak
sistas pasiūlė vykti keleiviams per 
Antakalnį ir ties Valakumpiais 
valtimi persikelti per Nerį. Deja, 
atvykę į Valakumpius per Nėrį 
persikelti negalėjome, nes čia bu
dinti milicija neleido. Vietiniai 
Valakumpių gyventojai stengėsi 
maldininkams padėti. Jie pamokė 
mus eiti pakrančių krūmais Ne
menčinės link. Ten milicijos nesą. 
Tačiau ir čia, persikėlus per Nerį, 
valtininką užpuolė draugovinin
kai ir prigrasino, kad daugiau ne 
bekeltų.

Trukdymo priemonės pasirodė 
neefektyvios. Tikintieji pėsčiomis 
būriais plaukė į Vilniaus Kalva
rijas. Panerio miškai skambėjo 
giesmėmis ir litanijomis. 1962 m. 
ateistai, pasitaikę kariuomenę, iš

sprogdino Vilniaus Kalvarijų kop
lytėles, o griuvėsius tą pačią nak
tį išvežė. Vietas, kur stovėjo kop
lytėlės, užpylė žemėmis ir užlygi
no. Nuo tada šventos vietos lan
kymas tikrai sumažėjo, bet neiš
nyko. Sekminėse renkasi maldi
ninkai iš įvairių Lietuvos kampe
lių ir melsdamiesi eina 7 kilomet
rus tais takeliais, kur sotvėjo Kal
varijų koplytėlės. Kažkieno pamal
džios rankos koplytėlių vietose iš 
akmenėlių išdėsto kryžius ir pa
puošia gėlėmis.
Veprių Kalvarijas (Ukmergės ra

jonas) ateistai taip pat sunaikino, 
tačiau maldininkų minios per Sek 
minės tebeplaukia į sugriautų 
koplytėlių vietas.

Buvo bandyta sugriauti ir Že
maičių Kalvarijų koplytėles. Net 
paveikslai jau buvo nukabinti. Ta 
čiau žemaičiai ėmė rinktis pul
kais ir keliolika dienų ėjo sargy
bą, pasiryžę iki paskutiniųjų gin
ti šventą vietą. Taip ir liko Že
maičių Kalvarijos koplytėlės ne

sugriautos.
Baigiant trumpas pastabas apie 

P. Mišučio straipsnius ir kalbas, 
tenka pridurti, kad šie straipsniai 
ir kalbos tikrovėje yra ne jo, o 
partijos balsas, klaidinąs nekritiš
kus protus.

Nutrauks pagalbą 
Turkijai

WASHJNGTONAS. — Sena
tas 64:31 balsais nutarė atšauk
ti įstatymą, leidžiantį federali- 
niams agentams “be pasibeldi
mo” įsibrauti į įtariamojo pre
kyba, narkotikais namus. Taip 
pat didele balsų dauguma. 81:8, 
nutarė nubraukti ekonominę ir 
karinę pagalbą toms šalims, ku
rios augina, opiumą ir jį siunti
nėja į Amerikos rinką. Nors 
vardo nebuvo minėta, bet tas 
pastarasis įstatymas nukreiptas 
prieš Turkiją, kuri vėl leido au
ginti opiumo aguonas.

Neišskiriama draugystė

Sovietų laivai į
Indijos vandenyną

PRETORIA. P. Afrika. — 
Pietų Afrikos karinis atstovas 
vėl minėjo apie didinimą Sovie
tų Sąjungos laivyno Indijos van 
denyne. Patruliniai lėktuvai pa
stebėjo į šiaurės vakarus nuo 
Cape Town, Atlante, sovietų he
likopterių nešėją “Leningrad”, 
vieną laivą naikintoją, tanklaivį 
ir kelis mažennfci. Laivai plau
kia į Indijos vandenyną. Iki šiol 
Indijos vandenyne nebuvo jokio 
sovietų didesnio laivo, toljo 
kaip helikopterių nešėjo, kuris 
kartu yra ir kreiseris, o iki 1967 
nebuvo iš viso jų karo laivų. 
Dabar ten priskaitoma apie 20.

FBI seka šnipus
WASHINGTONAS. _ FBI 

diiefctorius Claren.ee Kelley pa
tvirtino, kad jo įstaiga sustipri
no šnipų sekimą. Paskutiniuoju 
metu į Ameriką atvyksta vis 
daugiau legaliai ir nelegaliai 
žmonių iš komunistinių kraštų, 
ypač iš Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos, padaugėjo ir šnipų.

Britų deficitas
LONDONAS. — Birželio mė

nesį britų užsienio prekybos 
nuostoliai buvo 1.1 bil. dolerių. 
Jau šeši mėnesiai iš eilės, kai 
prekybos deficitas siekia apie 
1 bilijoną dolerių.

WASHINGTONAS. _ Teis
mo rūmų rūsy, kur teisiamas 
Ehrlichmanas, du juodukai kali
niai susirado sargybinių ginklus 
ir nuo ketvirtadienio vakaro te
belaiko septynis įkaitus. Keturi 
tų įkaitų yra federaliniai mar
šalai. Grasina įkaitus nušauti, 
jeigu jiems nebus duota priemo
nių išvažiuoti iš krašto.

MEKSIKOS MIESTAS. — 42 
moterys kalinės, amerikietės ir 
kanadietės, paskelbė bado strei
ką, protestuodamos prieš žiau
rų meksikiečių elgesį. Jos nu
teistos už narkotikų prekybą. 
Panašų bado streiką — protes
tą prieš kelias dienas pareiškė 
Meksikos kalėjimuose ir 68 vy
rai.

WASHiINGTONAS. — Oficia
lūs asmenys, lydėję prez. Nixo- 
ną į Maskvą, pasakoja apie so
vietų baimę Amerikos karinio 
pajėgumo. Baimė pas juos tie
siog įėjusi į kraują. “Gal dėl to 
jie ir nenorėjo kalbėti apie su
laikymą atominių ginklų pliti
mo”, sako vienas palydovas

Pertrauktos Vakarų
— Rytų derybos

VIENA. — Rytų ir Vakarų 
šalių derybos kariuomenių su
mažinimo reikalu pertrauktos 
dviem mėnesiams, nežiūrint, kad 
Nixonas ir Brežnevas susitikę 
ir kalbėjo apie reikalą greičiau 
susitarti. NATO atstovas sakė, 
kad šioks toks “progresas” pa
darytas, bet pagrindiniai skirtu
mai lieka kaip buvę. Atlanto 
pakto šalys siūlo pirmai pradžiai 
Centrinėje Europoje sumažinti 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
kariuomenes, gi sovietai spiria
si vienu metu sumažinti kariuo
menes visiems. Toji matemati
ka būtų naudinga tik Rytų blo
kui.

Susirūpinimas
Pakistane

ISLAMABAD. — Pakistano 
užsienio reikalų ministerijoj pa
stebimas susirūpinimas, kai In
dija ir Afganistanas prie Pa
kistano sienos pradėjo traukti 
kariuomenes. Galimas dalykas, 
kad tai tik gąsdinimas, bet tuo 
pačiu metu Indijos spaudoje pa
sirodė užuominų apie ginčijamą 
Kašmiro teritoriją, kad tas klau 
simas galų gale turi būti sutvar
kytas.

BELFASTAS. — Bintų kariai 
išgelbėjo dvi 15 metų airių mer
gaites šiaurės Airijoje. Jos bu
vo pririštos prie elektros stulpų 
gatvėje, nuskusti plaukai ir žmo 
nės į jas spiaudė. IR A — Š. Ai
rijos partizanai jas kaltino iš
davimu.

IRA dabar grasina Paddy 
OHanlon, vieno iš buvusių ai
rių vadų, kad jis pakeitė nuo
monę ir nesiekia š. Airijos su
jungimo su Airijos respublika, 
bet pradėjo remti britų siūlomą 
planą, dalintis valdžia su š. Ai
rijos anglų dauguma.

VVatler Scheel, Vakarų Vokietijos prezidentas, perima pareigas

PAVOJAI BALKANUOSE
PARYŽIUS. — C. L. Sulzber- 

ger “N. Y. Times” laikrašty ra
šo, kad prez. Tito viešėjimas 
Rumunijoj rodo, jog tie du ne- 
ortodoksiniai komunistiniai kraš 
tai šiuo metu turi ko diskutuoti 
daugiau, negu anksčiau. Dar šį 
pavasarį Vienoje buvo pasklidę 
gandai, kad sovietų ir Čekoslo
vakijos daliniai svarato per Aus
triją invaziją į Jugoslaviją, lauk 
darni, kada mirs Tito. Tas pla
nas vadinasi “Plan Polarka”. 
Kiti gi laiko tai nesąmone, nes 
būtų galas to paties Brežnevo

Panamos kaltinimai 
Amerikai

CARACAS---- Jūrų teisių kon
ferencijoje Panamos atstovas 
rado gerą progą apkaltinti A- 
meriką. Užsienio reikalų minis- 
terio pavaduotojas Carlos Ozo- 
res sakė, jog “Panama nori pa
informuoti pasaulį apie nenor
malią padėtį, kai dalį jos teri
torijos laiko okupavusi sveti
moji jėga”. Jis tačiau neminėjo, 
kad su Amerika vyksta derybos 
pakeisti dabartinį kanalo statu
są, pasirašytą 1903 metais, kai 
tada Panama kanalo zoną buvo 
perleidusi Amerikai visiems lai
kams ir tai padarė nei kieno 
nespaudžiama.

Amerika už 
200 mylių 

ekonominę zoną

CARACAS. — Amerikos at
stovas jūrų teisių konferencijoj 
sakė, jog Amerika atsisako ahks 
tesnio tradicinio nusistatymo 
laikyti teritoriniais vandenimis 
tik 3 mylias, pasisako už 12 my
lių, gi ekonomine zona laikyti 
200 mylių, bet toj zonoj turi bū
ti laisva navigacija ir laisvė 
žvejoti.

Daugelis šalių, ypač Lotynų 
Amerikos, nori, kad 200 mylių 
zonoje nebūtų leidžiama visiems 
nei žvejoti.

Kai policija 
streikuoja

BALTĮEMORE. — Miesto tar
nautojai streikuoja jau dvi sa
vaites. Blogiausia, kad prie jų 
prisidėjo ir policija. Kai niekas 
nesaugoja, prasidėjo krautuvių 
plėšimai, ypač juodųjų gyvena
muose kvartaluose, ir policijos 
viršininkai, dirbdami dieną nak
tį, nepajėgia su vagimis susi
tvarkyti.

LISABONA. — Portugalijos 
prezidentas Antonio de Spinola 
apsisprendė paleisti visą kabi
netą, ir vietoj atsistatydinusio 
min. pirmininko Adelino Carlos 
bus paskirtas, greičiausiai, ka
riškis. Ir daugiau į kabinetą bus 
įtraukta aukštų karininkų.

norimam atlyžimui su Vakarais, 
| o gal net ir pradžia UI pasau
linio karo.

Kiek svarbesnis faktas, mažai 
kam žinomas, jog jis siekia eks- 
teritorinių teisių, koridoriaus 
per Rumuniją į Bulgariją. Bul
garijoj rusų kariuomenės nėra, 
bet jos bosas Todor Zivkov sie
kia Bulgariją įjungti į Sovietų 
Sąjungą, tik neturi bendrų sie
nų.

Sovietai negali užmiršti Tito 
1948 metų žygio, kai jis atsisa
kė sovietų hegemonijos, o dabar 
jie vėl norėtų kontroliuoti Ju
goslaviją, ypač, kada neteko E- 
gipto bazių ir Adrijos jūros uos
tai jų Viduržemio laivynui būtų 
dar patogesni. Vakarai neabejo
ja, kad po Tito sovietai steng
sis Jugoslaviją susigrąžinti į 
Varšuvos bloką, pasinaudodami 
nacionalizmo priedanga gali su
kiršinti vienas jugoslavų tautas 
prieš kitas, ir po to rusai gali 
ateiti “tvarkai atstatyti”. Ru
munija tada būtų jau iš visų 
pusi uždaryta.

Washingtonas visus tuos ėji
mus mato ir leidžia sovietams 
suprasti, kad spaudimas “sukels 
daug vargo” su Amerika. Auto
rius iš savo pusės pataria pa
daryti didesnį diplomatinį spau
dimą Graikijai ir Turkijai, kad. 
jie nustotų ginčijęs! dėl Egėjo 
naftos ir nesilpnintų NATO ry
tinio sparno.

Mirė Paer 
Laąerkvisi

STOCJKHOLMAS. — Paer La- 
gerkvist, švedų rašytojas bele
tristas ir dramaturgas, sulaukęs 
83 metų, mirė. Buvo parašęs 
daugiau, negu 30 knygų, o už 
romaną “Barabas” gavo Nobelio 
premiją. Toji knyga išleista ir 
lietuvių kalba.

Dr. Dambrava i 
į Venecuelą

BUENOS AIRES. — Laik
raštis “Laikas” (VIH.2) pirmam 
puslapy įdėjo skelbimą, kad iš
vykstančiam karjeros diploma
tui dr. Vytautui A. Damibravai 
ir jo šeimai ruošiamos iškilmin
gos išleistuvės. Liepos 14 lietu
vių parapijoj bus pamaldos 
Dambravų intencija, giedos šv. 
Cecilijos choras, o po jų iškil
mingi pietūs parapijos salėje. 
Meninėj programoj dainuos soL 
Zavickienė. Dalyvaus ne tik Ar
gentinos, bet ir Urugvajaus lie
tuviai.

Kronikoj dar rašoma, jog šei
myninis atsisveikinimas su Dam 
brava buvo birželio 30. Iškelia
mas į Venecuelą. Buenos Aires 
jis trejus metus buvo Ameri
kos ambasados pirmuoju sek
retorium, o kiek buvo suderina
ma su jo užimamomis pareigo
mis ir buvo laiko, aktyviai da
lyvavo ir lietuviškajam gyveni
me.

KALENDORIUS

Liepos 13: šv. Henrikas, šv. 
Mildreda, Vytenis, Austina.

Liepos 14: šv. Kamilis, šv. 
Justa, Vidutis, Sunmylė.

Liepos 15: šv. Bonaventūras, 
šv. Apromija, Mantas, Sanda.

Saulė teka 5:26, leidžias 8:25. 

ORAS

Daugiausia saulėta, karšta ir 
drėgna, apie 90 laipsnių.

Claren.ee
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KORPORACIJA GABIJA
ALEKSANDRA EIVIENE

Tai Žemės ūkio akademijos 
Dotnuvoje studenčių ateitininkių 
korporacija.

1934 'metais spalio 12 dieną į- 
steigus Žemės ūkio akademiją, 
pamažu joje pradėjo atsirasti ir 
įvairios ideologonės studentų gru
pės. Ateitininkai pirmiausia įkū
rė mišrią draugovę, kuriai pri
klausė dar nedidelis studentų at- 
kų skaičius. Jų gretos sparčiai di
dėjo ir vėliau iš jų išaugo trys 
ateitininkiški vienetai. Tai vy
rų Korpl —Agricola, Klubas — 
Algimantas ir mergaičių — Gabi
jos korporacija. Pastarosios pasi
rinko tą skambų Gabijos vardą 
todėl, kad jis simbolizuoja tai, 
kas šventa, brangu. “Gabija” tu
ri ir daugiau prasmių. Tai namų 
židinio ugnelė, senovės lietuvių 
ugnies dievaitė. Liaudis sako: 
“Šventa Gabijai Užkopta gulėk, 
sukurta žibėk.” Kilnaus ateiti- 
ninkiško idealo šaukiama pasi
ryžusi įtvirtai stovėti at-kų prin
cipų sargyboje,.;ta dar tuo metų 
nedidelė mergaičių grupė 1930 
metais susibūrė į ‘Gabiją” ir vė
liau visu šviesumu sužėrėjo tos 
veiklios vykdyme netik savo asme 
niniame gyvenime, bet ir visuo
meninėje veikloje. Yaipč Gabijos 
gretos ėmė augti, kai akademijoje 
buvo įkurta IV-ji namų ūkio sek 
cija, kurioje studijavo išimtinai 
mergaitės.

mių korporacijų atstovai. Būdavo 
iškilminga dalis, meninė ir pas
kui linksmoji, o dar pridėjus ža
vingus Dotnuvos parke pasivaikš
čiojimus, tai. tikrai puiki jaunys
tės dienų atmintis.Atsimenu kai 
per vieną tokią šventę susipaži
nau kaunietes seses Danutę Lip- 
čiūtę-Augienę, Elenutę Balčiūnai- 
tę-Masaitienę ir kitas, su kurio
mis ir dabar draugystė riša. Taip 
pat tada pažinau šviesaus atmini 
mo a.a. Albiną Graževičių-Gra- 
žiūną, tuo metu buvusį studentų 
at-kų sąjungos pirmininką ir ki 
tus vytautininkus, kaip Juozą 
Giedraitį, Joną Staką, a.a. Antaną 
Paulliukonį ir kitus.

Akademijoje gabijietės, pagal 
tradiciją, kasmet suruošdavo iš
kilmingą balių. Tie baliai praei
davo su didžiausiu susidomėjimu 
ir gražia menine programa. Kon
certinėj daly reikšdavosi žymūs so
listai, jų tarpe Vincė Jonuškaitė- 
Zauinienė. Po programos būdavo 
Šokiai ir atskirame kambaryje į- 
rengiama “žalioji girelė”, kur pa
silsėdavo, būreliais pašnekėdavo 
ir užmegzdavo naujas draugys
tes. Dalyvaudavo ne tiktai aka
demijos studentija ir profesūra, 
bet privažiuodavo ir daug kau
niečių, svečių, ypač ateitininkų.

Gabijietės ne tik tai savo tarpe 
studijavo ideologinius dalykus, 
bet ir uoliai dalyvavo Visuomeni
nėj veikloj: ruošdavo įvairias pas
kaitas, parodėles, važiuodavo su 
namų ruošos bei rankdarbių kur-

Ateitininkų Federacijoa vadas dr. Petras Kisielius (dešinėje) jaunučių ateitininkų tarpe. Dainnavos sto
vykloje. Nuotr. Jono Kuprio

■■' ■
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1931 metais Gabija jau šven
tino savo pačių rankomis išsiuvi
nėtą puikią korporacijos vėliavą . . - vi .. s • u’ . , , i ; j sats į provinciją. Klausytojai bu-— tai buvo raudoname dugne , . . , . • i „ i-
aukso raidėmis įrašyti žodžiai, ku
riuos puošė spinduliai, javų var
pos ir tautinės juostelės dalis. 
Prie jos siuvimo daug pasidarba
vo: V. Laucytė-Vasiliauskienė, K. 
Daiilidaitė-lndreikienė, R. Šatei- 
kaitė-Memėnienė, A. Puišytė, K. 
Neuronytė-Budriūnienė, F. Vily- 
tė-Mackevičiene (buv. Maneke
nė) ir kitos. Vėliavos projektą pa
darė ir patarimais talkininkavo 
lėkt, M. Glemžaitė ir I. Sinkevičių 
tė. Koijpl kepuraitė buvo tamsiai 
raudono aksomo su auksine “G” 
raide kairiame trikampy-šone. Ap 
link kepuraitę buvo geltonas rau
donomis tulpėmis austas lankelis. 
Juosteiė-raudoną, geltona. Vyres
niųjų gabijieČių prisiminimu, vė
liavos kūnai buvo: prof. Balys 
Vitkus ir Jadvyga Jučaitienė. ,

J Gabiją' daugiausia stodavo 
mergaitės, kurios ir gimnazijoj 
priklausė at-kų sambūriams, 'bet 
buvo ir išimčių, Dalis atvažiuo
davo jau iš Kauno u-to, ten pas
tudijavusios ;J.t2 metus. Kandida
tės laukdavo ir ruošdavosi visus 
metus iki pakėlimo į tikrąsias na 
res. Joms vadovaudavo vyresnio' 
ji, vadinama “£ux majore”. Šiuos 
žodžius rašanti turėjo garbės tu
rėti savo fux majore a.a. šviesios 
atminties Akvilę Jakubėnaitę 
Rudienę, prieš pora metų čia mi
rusią. Ji nors jau ir buvo išklau
siusi matematikos fakultetą Kau
ne, dar studijavo Dotnuvoje ir ra
šė savo diplominį darbą. Vėliau, 
1935-45 metais, lr man tėko tos 
“fux majorės” pareigos. Dar ir 
dabar kaip gyvas paveikslas stovi 
man akyse tas įmano ruoštas pui
kus mergaičių tuzininis būrelis 
per metinę korporacijos Šventę, 
įteikiant spalvas. Paskutinė fux 
majore buvo (išrinkta Salomė
ja Sutkaitytė 1940 n^. pavasarį, 
bet jai nebeteko tų pareigų eiti — 
lytų vėjai Gabiją užpūtė.

Metinės Gabijos korporacijos 
Šventės buvo pravedamos labai 
iškilmingai. Iš 'Kauno atvažiuo
davo Birutės ir Giedros atstovės, 
dalyvaudavo Dotnuvos at-kų vie
netai, profesūra ir kitų ideologi-

vo daugiausia kaimo ir miestelių 
žmonės. Bet kartą atsitiko ir ki
taip. Plvz. 1931 m. studentė Ra
chelė šateiikaitė nuvažiavo skai
tyti paskaitą į Dotnuvos miesteli 
ir kaip ji nustebo (ir net išsigan 
do), kai klausytojų tarpe pamatė 
net du savo profesorius, prof. J. 
Ruokį ir prof. V. Nacevičių. Po 
paskaitos jie ir klausimus jai da
vė.

Gabijietės talkininkavo ir kata
likių moterų draugijai. Taip 1935 
m. Kėdainių rajonui vadovavo 
Aleksandra Indrulytė, vėliau Va
lė Seniulytė, Emilija Tickūnaitė, 
Emilija Šukytė ir kitos. Tuo lai
ku buvo suruošta ir savaitiniai 
namų ruošas kursai Grinkišky, 
Survilišky, Kalnaberžėj ir kitur.

1935 m. įsikūrus Dotnuvoj stu 
dentų šaulių būriui, įgabijietės į jį 
aktyviai įsijungė. Pirmoji šaulių 
būrio vadė buvo A. Indrulytė, 
atstovavusi savo būrį tą vasarą 
įvykusioj Kleboniškio stovykloj. 
Paskutinioji būrio vadė buvo Sa
lomėja Sutkaitytė.

Darniai Gabija bendravo ir 
su kitų ideologijų korporacijomis. 
Nepasitaikydavo kampuotumų, 
kurie kartais įvykdavo sostinėje. 
Pvz., 1936-5 m. Klaipėdoje buvo 
suruošta pirmoji jūros diena, 
kurią suvažiavo tūkstančiai Kau
no u-to, Žemės ūkio akademijos 
Dotnuvoje studentų; dalyvavo vi
sa Klaipėdos Prekybos ir Peda
goginio instituto studentija. Iškil
mingame minėjime turėjo būti 
dvi pagrindinės kalbos, studento 
ir studentės. Kauno studentijos 
vardu gavo teisę kalbėti gausiau
sioji studentų grupė ateitininkai; 
atstovavo studentas vyras. Dotnu 
vos studentiją atstovauti gavo 
garbę neolituanai. Turėjo kalbė
ti studentė-moteris. šie, tuo laiku 
neturėdami savo atstovės, pasi
kvietė Dotnuvos studentijos var
du kalbėti gabijietę A. Indrulytę.
O jai kalbą pasirašyti padėjo liau 
dinimkų atstovas stud. Jonas Dau
gėla. Buvo ir daug daugiau gra
žaus bendravimo pavyzdžių. 1940 
m. pavasarį Kaune įvyko visos 
studentijos atstovų suvažiavimas

išrinkti studentų atstovybę. Dot
nuvos atstovė buvo gabijietė S. 
Sutkaitytė.

Iš gab i j iečių pirmininkių atsi
menama: pirmoji E. Žirgulytė - 
Drąsutienė, vėliau buvo A. Pui
šytė, E. Sabalytė, V. Seniulytė, A. 
Karaliūtė, Ag. Marčiukaitytė ir 
paskutinioji Kostė Račinskaitė - 
Žazeckienė. 1940 m. pavasarį iš
rinktai Kazei Baleišytei tų parei
gų nebeteko eiti, nes Gabijos 
liepsnelė prievarta turėjo užgesti.

Gabijos garbės narė buvo Sofi
ja Ladigienė-iPaliulytė, kuri pa
kėlimo metu ( rodos 1936 metais) 
skaitė labai įdomią paskaitą apie 
asmenybės ugdymą.

Metams bėgant korporacija vis 
augo, stiprėjo. Vienos baigusios 
mokslą, išėjo į savarankiško darbo 
barus, kitos naujai įstojančios tę
sė jų darbą — iki žiaurūs rytų 
vėjai, atimdami Lietuvai laisvę, 
užpūtė ir Gabijos ugnelę. Išsisklai 
dė gabijietės — vienos į užjūrį, 
kitos - Sibiro taigoj; dauguma li
ko tėvynėj. Neatsisakė jos tų atei- 
tiiniimkiškų idealų, nešioja juos sa
vo širdy, puoselėja šeimose ar 
dirba, įsijungdamos į kitus at-kų 
vienetus. Dalis gabijiečių jau į 
amžinybę nuėjo. Kaž kur Rusijos 
glūdumoj mirė a.a. Antanina Ka
raliūtė, 1945 metais Vokietijoje 
— Marcelė Jokubaitytė, svetingoj 
svetimoj šaly ilsisi V. Laucytė, E. 
Tubelytė, Lietuvoje — Bronė I- 
vinskaitė, Marija Batutytė, M. 
Murauskaitė, J. Janavičiūtė ir ki
tos.

Baigdama noriu senųjų Lietu
vos žmonių žodžiais pasakyti 
“Gabija dievaite, pakeiki garų, 
nuleisiki kibirkštų”, bet matyt, kad 
tam dar ne laikas. Tad kartu su 
močiute, kuri vakare apmušda
vo žarijas pelenais, tariame: 
“iNakivok, šventa gabijėle, ligi ry
tojaus.” Tat iki rytojaus— iki 
vėl sužėrėsi laisvoje tėvynėje. Gal 
jau ne mums, filisterėms, bet ti
kime^ kad ateis nauja įkarta, nau
ji veidai, jaunos širdys vėl plaks 
tais pačiais idealais, kuriais ir mū 
sų jaunystė spindėjo.

vių p. Staniškienės ir p. Balčiū
nienės gražiai paruoštus ir gėlė
mis papuoštus stalus.

Susirinkimą pradėjo jaunučių 
vadovė Dalia Staniškienė, pri
mindama, kad šis susirinkimas 
skiriamas tėvų pagerbimui. To
liau tęsti suirinkimą pakvietė J. 
Alšėną.

Savos kūrybos maldą skaitė P. 
Staniškis. Svečių tarpe buvo kun. 
Juozas Šeškevičius iš P. Amerikos. 
Jis savo žodyje mus mokė dalytis 
savo dešimtukus su beturčiais vai
kais.

Praėjusių dviejų susirinkimų 
aprašymus paskaitė Lina Žiedo- 
rnytė ir Lina Palubinskaitė. Milda 
Lenkauskienė skaitė paskaitėlę a- 
pie tėvą. Pasakė, kad tėVo dieną 
sugalvojo ir įvedė moteris. Sakė, 
kad mūsų tėtės yra šios dienos ka
raliai, ir mes juos visus pagerbė 
me, prisegdami po rožę. M. Len
kauskienei dėkojome gausiais plo 
jimais.

Meninę programėlę atliko visų
būrelių atstovai.

1 ir 2 būrelio Lana Vyšnionytė 
ir Gytis Barzdukas deklamavo 
po eilėraštį. 3 būrelio Rita Kaz
lauskaitė pakankliavo porą daly
kėlių. 4 būrelio mergaičių “kvin
tetas” —Lidija Balčiūnaitė, Sigu
tė Lenkauskaitė, Lina Palubins
kaitė, Rūta Staniškytė ir Lina 
Žicdonytė padainavo keletą dai
nelių. Tos dainos priminė Dai
navą ir norą važiuoti į stovyklą.

Vadovė Dalia Staniškienė pa
dėkojo M. Lenkauskienei už pa
skaitą, o taap pat jaunučių ma
mytėms, p. Jasinevičienei, p. Če
pulienei ir visiems tėveliams už 
talką ir bendradarbiavimą. Dė
kojo globėjoms, ypač Nijolei Bal
čiūnienei, o taip pat Vyteniui Cy- 
vui, Živilei Kliorytei, Daivai Bie- 
linytei, Danutei Sušinskaitei ir 
moksleiviams bei studentams at- 
kams, talkinusiems metų bėgyje.

Jaunučių vadovei Daliai Sta- 
niškienei, kuri daugiausia su mu
mis dirbo, jai niekas nedėkojo. 
Mes jaunučiai džiaugiamės turė
dami ją ir (Nijolę Balčiūnienė, ku
rios labai daug dirba ir rūpinasi,

kad mūsų susirinkimai būtų įdo
mūs. Visų jaunučių vardu p. Da
liai Stamišfcienei ir p. Nijolei Bal 
čiūnienei labai ačiū.

Birželio 23 d. įvyko bendra vi
sų Clevelando at-kų gegužinė. 
Jos metu jaunučiams žaidimus 
pravedė Vytenis Gyvas.

C Rba Kazlauskaitė 
STUDENTU DĖMESIUI

Prieš kurį laiką išėjo SAS val
dybos pirmasis aplinkraštis, kurį 
nariai turėjo gauti.. Jo ekspedi
cija rūpinosi Žibutė Paulėnaitė. 
Tie, kurie dar negavo, turėtų pri
siųsti savo adresą SAS sekretorei 
Loretai Radvilaitei, 1434 S. 51 
Court, Cicero, III. 60650

STUDENTAI PASITIKO 
KARO. MINDSZENTY

Studentų ateitininkų valdybos 
ątstovai dalyvavo kardinolo Min 
dszenity pagerbime Chicagoje. 
Kardinolas suteikė palaiminimą 
ir savo maldoje prašė Dievo užta
rimo pavergtoms tautoms. Be a- 
teitininikų priėmime dalyvavo dr. 
J. Jerome, ALRKF pirm., St. Bal 
zekas, Jr., Venclovai ir Zailskai.

This publlcstlon is available ln mlcrofilm from.
XEROX UNIVERSITY MICROF1LMS 

M8 North Zeeto Road — Ann Arbar, Mich. 48188 I
■
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REMIA PREL. MYKOLO 
KRUPAVIČIAUS ĮAMŽINIMĄ

Paminklo pastatymą ir biogra
fijos išleidimą moraliai ir mate
rialiai remia lietuvių visuomenė 
su vysk. Vincentu Brizgiu ir Ant. 
Deksniu priešakyje. Buvo sudary
tas plačios apimties garbės ko
mitetas iš visų lietuvių sluoksnių, 
be pažiūrų ir profesijų skirtumo.

Stambiausios piniginės aukos 
yra prel. J. A. Karaliaus, prel. dr. 
J. Tadarausko. Įamžinimą remia 
ir diplomątiinio korpuso nariai: 
Juozas Rajeckas, dr. S. Bačikis, dr. 
Jonas Žmuidzinas, Vincas Balto
kas. Jie įeina ir į garbes komitetą. 
Kiti. to komiteto nariai: prel. J, 
Balkūnas, prel. P. M. Juras, dr. P. 
Kisielius, K. Kleiva, prof. M. Mac
kevičius, prof. dr. J. Pikūnas, J. 
Švedas, T. Blinstrubas, P. Vai
nauskas ir ikit.

Iš dvasininkų tarpo stambesnes 
sumas prisiuntė kun. S. Morkū
nas, prel. L. Mendelis, J. Patašius,

A. Petraitis, W. Stankus, M. Gy
vas ir kt.

Iš gydytojų parėmė: dr. ir ir J. 
Meškauskai, J. ir P. Starkai, J. 
Rėinys, Pr. Juras; Razmai, K. 
Rimkus, L. šmulkštienė, B. Ma
tulionis, Giedraitis, E. Repšienė, 
V. Tauras, J. Makštutis, J. Valai
tis ir kt.

Rėmėjų tarpe dar yra: Matas 
Zujus, Magdalena Galdikienė, 
Petrė Kasperavičiūtė, Vincas 
Kazlauskas, Juozas Vailokaitis, 
Jonas Talandis, J. ir P. Matulio- 
iniai. Visiems ačiū.

B. Vitaitis 
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PADĖKA

ISA*,.
Gabijos korporacijos ateitininkės savo metinės šventės metu 1936 m., 
Dotnuvoje. Sėdi I eil. iš k.: K. Berulis, lektorė Kotryna Paliulytė, A. 
Graževičius, lėkt. Janina Randomanskaitė, prof. Pr. Jucaitis, stud. V. 
Seniulytė, kan. St. Osoris, AJd. Učupienė iė Kauno, kun. J. Baikauskas, 
K. Deveikis

VEIKLOS CLEVELANDO 
JAUNUČIAI

Clevelando jaunučių ateitinin
kų susirinkimas įvyko birželio 9d. 
šte, Jurgio parapijos mokyklos bib
liotekoje.

Jaunučiai su tėveliais Išklausė 
šv. mišias už žmones, kurie buvo 
įšvešti į Sibirą per 'baisųjį birželį. 
Tuoj po šv. mišių jaunučiai su tė
veliais susirinko mokyklos biblio
tekoje. Čia radome mūsų vado-

Dalis Clevelando jaunučių, atlikusių programą tėvelių pagerbimo susi? 
rinkime, drauge su svečiu iš P. Amerikos — kun. J. ŠeSkevičium

Jonas GAIŽUTIS, kurio iniciatyva 
ir rūpesčiu Foto Archyvo Vedėjas 
kun. A. Kezys, S. J., baigia sukti ilga
mečio Lietuvių Karių Veteranų Sąjun
gos RAMOVE pirmininko ir garbės 
nario gen. prof. inž. Stasio DIRMAN- 
TO gyvenimo filmą, nuoširdžiai dėko
ja organizacijoms ir pavieniams asme
nims, aukojusiems susidariusioms iš
laidoms padengti:

LKVS RAMOVĖ c. vaįdybai $200.00;
Birutininkių c. sk. per p. M. Babic- 

kienę $50.00.
Cicero Jūros šaulių “Klaipėdos” 

kuopai per kp. pirmininką K. Milko 
vaitį $50.00;

Lietuvių Inžinierių Dr-jai $100.00;
Gen. prof. inž. St. Dirmanto 85 nr 

minėjimo komitetui $100.00.
Ponams Aleksui ir Primai Vaškeliams 
$40.000.

Ir kiti, norintieji aukoti filmavimo 
išlaidctns sumažinti, gali čekius ar 
money orders siusti šiuo adresu: Alg. 
KEZYS, Lietuvių Foto Archyvas — 
Stasio DIRMANTO sąskaita. 234$ W. 
56 SL, Chicago, Illinois 60636, USA

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Populctr Lithuahian 

RECIPES
Penktoji laida

Jei jūsų marti yra lietuvė ai 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės

Visų įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su 
rašyti ir lengvai įvykdomi.

Kaina tik $3.00
. ?• ii'i to i.

Užsakymas siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IH. 60629
PerBluntlmo ųialdoms prašoma pri

dėti 26 et., o Illinois gyventojai pri
deda dar 16 et. mokesčiams.

“LIETUVOS ATSIMINIMAI”
Radijo Valanda Jau 80 metų tarnau
ja New Jersey, New York lr Con- 
aecticut lietuviams. Kas 6e6tadienj 
nuo 4 lkl 5 vai. p. p., U WEVD Sto- 
ties New Yorke (1880 kiL A.M lr 889 
meg. FM).

Dlrekt. — Dr. Jokūbas J. Štokas 
1467 Force Dr. 

Mountalnslde N. J. 07083 
Tel 232-6505 (oode 201) 

Kviečiame taip pat klausytis
Lietuviškų Kultūrinių Valandų ang 
lų kalba, IS Seton Hali Universiteto 
radijo stoties. (New Jersey W8OU) 
(88.5 meg. FM) Plrnuul. 8:05-8:00 
». v. (Vadovauja prof J. Stukas)

RADIO PROGRAMA★
^•alausla Lietuvių Radio Progra- 

Naujojoj Anglijoj, lft etotiee
"LYN, 1360 bangos, veikia sekma- 
dienlato nuo 1:00 Iki 1:30 vai. po 
olėtų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai. muzika dainos ir Magdutėe 
u»«aka Šią programą veda Stepo- 
•ae 4. tOnkng Biznio reikalai! 
kreiptia |: Baltie Florists — gėlių 
tert dovanų krautuvę, 502 E. Broad- 
"ay. 80 Bostos. Mass. TelefosM 
'N 6-6439 Tęs pat nsnuau W

Leelthino, kurdo buvo trūkumas vėl galite gauti mūsų parduo
tuvėje. Pirkdami natūralią kosmetiką sutaupysite nuo 10% iki 
20% Ir daugiau. Duodama 10% nuolaida perkant vitaminus, 
da gausite Sojos gaminių.

Parduotuvė atidaryta kasdien nuo 9-6 vai. vak. 
Trečiadieniais ir sekmadieniais uždaryta.

LYDIA’S HEALTH FOODS
2439 West 71st St., Chicago, Illinois 60629 

TEL. — 787-8931

PUIKI DOVANA S VENGTŲ IR KITOMIS PROGOMIS

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO
antra laida
Kleista

lietuvių kunigų vienybes
Mecenatas _ PreL Juozaa Karalius

Gaunama “DRAUGO” knygyne 
Kaina $5.00

(Iltaol. ^“į^^JO-^centų lr

ma prieinama kaina. Mecenato dėka laida parduoda-

Ger. proga visiems Įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus:

draugas
4545 W. 63rd Street 
Chicago. m. 60629

per-



Pavergtieji ir laisvieji

DIDŽIŲJŲ POLITIKOS ŽAIDIME
Pavergtųjų tautų atstovai, gy- niško gyvenimo sąlygų ir savo

veną laisvuose kraštuose, nega
li nesidžiaugti, kad čia skiria
ma speciali savaitė pavergtųjų 
skriaudoms prisiminti ir jiems 
užuojautą pareikšti. Bent šiuo 
metu tai rodo, kad laisvasis pa
saulis viešojoje politikoje nesu
tinka su komunizmo išsiplėti
mu ir daugybės kraštų užgrobi
mu. Tai rodo kartu, kad lais
vieji ne tik saugoja savo turi
mas laisves, bet bent žodžiais 
ir tam tikromis iškilmėmis tau
tų laisvės troškimus pripažįsta 
teisėtais. Tuo pačiu jie viešai 
reiškia pasipriešinimą pavergi
mui ir neleidimui toms tautoms 
politiniu ir tautiniu atžvilgiu 
pačioms apsispręsti.

Pavergtųjų savaitė bus ir šie
met. Nors oficialiai dar nepa
skelbta, bet tikima, kad ta pro
ga bus išsiuntinėti šio krašto 
vyriausybės pareiškimai, kad 
vienas kitas kongreso atstovas 
viešai pasisakys už tautų lais
vę ir apsisprendimo teisę, kad 
vienas ar kitas laikraštis para
šys straipsnį, kuriame primins 
daugelio tautų vergijos pančius 
ir laisvės troškimus, išsilaisvi
nimo viltis ii’ herojiškas pastan
gas. Nors tai šiuo metu tėra tik 
žodžiai, bet juk žodžiais pir
miausia ir primenama, kad lais
vės reikalas yra gyvas ir kad 
okupacija nepripažįstama. Ne
paisant, kad politinis sambūvis, 
prekyba, pranašumo siekimas 
užima politikoje daug didesnę 
rūpesčių dalį, negu pavergtųjų 
skriaudos ir daugelio tautų ne
laisvė, vis dėlto pavergtųjų sa
vaitė ir laisviesiems primena į- 
sipareigojimus laisvei.

Negalima nesidžiaugti, kai pa
vergtųjų tautų atstovai laikomi 
laisvės draugais ir jiems teikia
ma atitinkama vieta tarptauti
nėje politikoje, kaip Altos pir
mininko pakvietimas į antiko
munistinės lygos kongresą. Nors 
šis kongresas nėra valstybinio 
pobūdžio, bet ir jame galima 
rasti progų Lietuvos vardui ir 
tautos nedaliai iškelti. To neį
manoma pasiekti diplomatinėje 
ir politinėje plotmėje, kad, ir va
dinamoje Burops saugumo kon
ferencijoje. llr tai reikia ypač 
vertinti.

*
Tačiau net pavergtųjų tautų 

R-avaitės proga negalima praleis
ti ir antrosios viešojo gyvenimo 
pusės — tos veidmainingosios, 
skirtingai vertinančios pačią 
laisvę ir tautų apsisprendimą. 
Juk matome, kad laisvųjų sieki
mas didesnės laisvės dažnai yra 
tik pavergtųjų nedalios suokal- 
biškas glostymas. Kai didžioji 
spauda kalba apie savo privile
gijas laisvai skelbti vieką, ką 
nori, tai pavergtųjų atstovų žo
džiai dažnai nuskamba tik taip, 
tartum laisvės ištroškiusiųjų ir 
vergijos pančius nešančių var
du kalbantiems užtektų tik pa
saldintų pareiškimų. Kai didieji 
politikai kalba apie taikų sugy
venimą, kad nenustotų patogu
mų ir neprarastų pelno, tai pa
vergtųjų tautų likimas palieka- 
mag tik jų apsisprendimui, ku
rio jie vergijoje niekada pareikš 
ti negali. Tai ir yra didžioji 
veidmainystė, kurią žino spau
da, žino ir politikos atstovai, bet 
ta veidmainyste naudojasi kaip 
kasdienine duona.

Tūkstančiai pasitraukusiųjų 
iš komunisto ruso okupuotų 
kraštų yra dėkingi už pragyve
nimo ir įkurdinimo pagalbą. Bet 
tie tūkstančiai nėra nustoję bū
ti savo tautų atstovai. Jie nė
ra pasotinami tik duona ir dar
bo galimybe, bet trokšta žmo-

VYSKUPŲ KONFERENCIJA

Romoje įvyko Italijos vysku
pų konferencijos XI generalinė 
asamblėja, tema "Evangelizaci
ja ir atgailos bei ligonių sakra
mentai”. Įžanginę kalbą asamb
lėjos pirmajame posėdyje pasa
kė Italijos vyskupų konferenci
jas pirm. Bolognijos ark. kard.

vergijoje likusiems broliams. 15 
dėkingumo ir kartu iš ateities 
užtikrinimo jie atidavė savo jė
gas kurti įvairiems kraštams 
geresnį gyvenimą, jie atidavė 
savo fizines ir intelektualines 
pajėgas, jie guldė net gyvybes 
kovose prieš to paties komu
nizmo grėsmę šiam kraštui ir 
žmonijai, bet jie nėra ir negali 
būti tik vergai, pasitenkiną tik 
nuolat kartojamais paguodos žo
džiais. Tūkstančiai naujų pilie
čių ir šio krašto kultūrinio bei 
ekonominio gyvenimo kūrėjų 
dėkingi ir už paguodą, bet jie 
nori, kad laisvė tiek prieš lais
vuosius, tiėk prieš pavergtuo
sius būtų statoma toje pačioje 
vertybių plotmėje.

Čia mes ir ieškome pavergtų
jų savaitėm prasmės, kad ji ne
liktų tik pareiškimais, kuriuos 
mes pakartojame, jais netikėda
mi, bet kad jie būtų parodomi, 
jog pavergtieji turi tą pačią tei
sę į laisvę ir apsisprendimą, 
kaip ir laisvųjų kraštų žmonės, 
kuriems mes dabar priklausome 
ir su kuriais kartu kovojame 
prieš vergiją.

♦
Pavergtųjų savaitė (liepos 

15 - 21) ir šiemet turėtų būti 
paminėta ne tik tų atstovų, ku
rie kalba už tylinčiuosius, -bet 
ir laisvųjų, kurie laisvę pripa
žįsta nedaloma vertybe. Reikia 
pasinaudoti demonstracijomis, 
eisenomis, pasirodymais ir ki
tais viešais pasireiškimais, bet 
dar labiau reikia pasinaudoti 
viešąja opinija, veikiant ją, kad 
laisvėje gyveną žmonės supras
tų, kodėl pavergtųjų atstovai 
negali nurimti, negali tylėti nei 
prieš komunizmo blogį, nei prieš 
jiems pagelbinčias institucijas, 
nors jie jau daugiau trisdešimt 
metų yra atsiskyrę nuo savo 
tautos brolių. Viešoji opinija, 
ypač spauda, turi jausti, kad 
mes kalbame ir kalbėsime pa
vergtųjų vardu, kad mes esame 
ir būsime balsas tų, kurių lūpos 
surakintos.

Nors didesniems pasireiški
mams vasaros karščiai nėra pa
togus laikas, ypač kad jaunimo 
dalis yra stovyklose, dirbančių
jų dalis poilsiauja, bet tiek jau
nimo, tiek ir vyresniųjų liku
čiai turėtų panaudoti visas tu
rimas jėgas parodyti Amerikos 
visuomenei komunistinės vergi
jos blogį, komunizmo tautom da
romas skriaudas, laisvės vertę 
ir visų atsakomybę už laisvę pa
sauly. Kaip Vasario 16-tosios ar 
tragiškojo Birželio progomis lan 
komos redakcijos, tautos atsto
vai ir valdžios įstaigos, taip ir 
šiuo metu reiktų visiems paro
dyti, kad pavergtųjų savaitė nė
ra tik ašarų liejimas prie miru
siųjų kapo, bet kad yra neatlai- 
džios pavergtųjų kovos pertei
kimas laisviesiems, kurie yra 
taip pat atsakingi už daugelį 
metų pavergtose tautose vykdo
mą genocidą ir naująjį kolonija- 
lizmą.
Pavergtųjų tautų atstovų skai

čius pavieniui nėra toks stiprus, 
kad vieni galėtų teigiamai pa
veikti šio krašto institucijas, 
juoba visą laisvąjį pasaulį. Bet 
pavergtųjų yra milijonai, mili
jonai ir jų atstovų. Jie tik turi 
sujungti jėgas, kad jų balsas 
nenuskambėtų šauksmu tyruo
se, bet savo garsu veiktų lais
vuosius ir vergijos nešėjus. Sian 
dien kovoti už pavergtųjų lais
vę __ tai laisvuosius pažadinti,
kad jie didžiųjų valstybių poli
tiniam žaidime visuomet maty
tų vergijos nedalią ir grėsmę.

Pr. Or.

Poma. Konferencijos darbuose 
stebėtojais dalyvavo įvairių Eu
ropos kraštų vyskupų konferen
cijų atstovai, jų tarpe ir Lenki
jos bei Jugoslavijos vyskupai. 
Asamblėjos darbai buvo užbaig
ti iškilmingomis koncelebracijos 
pamaldomis, kurioms vadovavo 
popiežius Paulius VL

Pas 'Chicago Tribūne" vyr. redaktorių
Pokalbis Lietuvos reikalais su Clayton Kirkpatrick

Vienas iš didžiausių pasaulio 
laikraščių yra “Chicago Tribū
ne”. šiuo metu jo vyriausias re
daktorius yra Clayton Kirkpat
rick, Illinois universiteto auk
lėtinis, baigęs mokslus cum Įau
dė ir iškopęs į pirmą vietą ilgus 
metus dienraštyje bedirbdamas 
nuo žemesnių pakopų. Nuolat 
užimtas raštais ir posėdžiais, ir 
nelengva jį surasti laisvesnį.
Kalbėjomės jo meniškai įreng

tame kabinete gotiškųjų "Tri
būne” rūmų ketvirtame aukšte. 
Klausinėjamas, jis pasakojo, 
kad prie šio dienraščio dirba 
jau 38 metus, kad šventadienio 
"Tribūne” tiražas prašoka mili
joną egzempliorių, kad redakci
joje, informacijų rinkime iš viso 
dirba 560 žmonių, kad turimi 
dienraščio biurai Washingtone 
(12 žmonių), New Yorke, Lon
done, Paryžiuje, Bonnoje, Mask
voje, Tokijo, Romoje, Ottawoje.

— Malonus redaktoriau, lie
tuviai mėgsta skaityti “Ohicago 
Tribūne”, nes Jūsų linkmė aiš
ki prieš imperialistines diktatū
ras ir už pavergtųjų išlaisvini
mą, ■— užsimenu jam. .

— Tai tiesa, mes šios kryp
ties laikomės.

— Sakykite, kaip Jūs manote, 
kodėl Jungtinėse Tautose ar ki
tomis progomis kai kas nors iš
keli® laisvės reikalą net atsili
kusių tautų kur Afrikoje, Ame
rika tam pritaria, bet; pati ven
gia keiti laisvės reikalą dalrar 
pavergtų, o šiaip jau gerokai 
pažengusių tautų, kaip pvz. Bal
tijos kraštų? Daugiau dėmesio 
tai susilaukia tik kongrese. Ko
dėl?

— Jūs čia palietėte problemą. 
Iš savo pusės galiu pasakyti, jog 
mes esame davę direktyvų savo 
Maskvos korespondentui, kad 
kiek galima sektų, kas darosi 
Lietuvoje ir kituose Baltijos

lia. Turime daug panašių reika
lavimų. Pvz. neseniai kalbėjau 

kraštuose bei apskritai valsty- senelių slaugymo namuose. Vie

noks ženklas išleistas šįmet Pavergtųjų tautų savaitės proga liepos 
15-20 d. Ženklas vaizduoja laisvės liepsną ir kalėjimo langą, pro kurį 
šviesa įspindi. Ženklą suprojektavo latvis dail. Ojars Jegens

SUNAIKINTOS PASTANGOS
VLADAS VAILIONIS 
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Atgavus Lietuvai Vilnių, o rusams įvedus į Lie
tuvą savo karines įgulas, Lietuvoje politinė padėtis 
ne daug kuo pasikeitė, todėl ir Gerulis pradėjo pa
mažu aprimti. Tiesa, ulonų pulkas turėjo apleisti Aly
tų, kur jo vietoje įsitaisė rusai, todėl Gerulis, belan
kydamas Alytuje savo gimnazistus, grįždavo kiekvie
ną kartą iš naujo susierzinęs.

— Jau nuo amžių rusai buvo mūsų priešai. Pa
keitę jie savo spalvą, nepakeitė savo grobuoniškų tiks
lų. Prieš dvidešimt metų mes turėjome guiti juos iš 
mūsų krašto, o dabar pasidarė jie mūsų draugai. Vieš
patie, apsaugok mus nuo šitokių draugų, — pyko Ge
rulis savo širdyje, bevažiuodamas iš Alytaus namo.

Jis pyko .savo širdyje, bet su žmona jis daugiau 
apie tai nekalbėjo. Jis ne tik nenorėjo jai rūpesčių da
ryti, bet, jo nuomone, ji nieko ir nesuprato apie poli
tiką. O jis norėjo su kuo nors išsikalbėti. Išsikalbėti 
su žmogumi, kuris ne tik jį suprastų, bet ir suprati
mą apie kalbamą dalyką turėtų.

Vieną sekmadienio popietę Gerulis, nerasdamas 
namuose ramybės, išsirengė pas Dauguvį.

Retai juodu susitikdavo. Miestelyje kai kada sek
madieniais ir persimesdavo žodžiu, bet į namus jie vie
nas pas kitą nesilankydavo. Prieš keletą metų abiems 
naujus namus besistatout ac guresnės veislė* gyvu

JUOZAS PRUN$KIS

bėse Maskvos kontrolėje. Ir 
gauname nemažai žinių, nors 
apskritai šie dalykai tolokai nuo 
mūsų skaitytojų daugumos in
tereso.

— Džiaugiamės, kad dabar 
leidžiama pavergtų tautų atsto
vams ruošti demonstracijas pa
čiame miesto centre. Amerikie
čių spauda pamini tai, bet ne 
taip .jau labai plačiai, nors de
monstracijos įspūdingos. Kokia 
čia priežastis?

— Tas viskas nėra jau taip 
nauja. Žmonės apsipratę. Laik- 
ralštis pirmon eilėn parenka in
formacijas, kuriomis kuo dau
giausia skaitytojų interesuojasi.

— Dabar imama plačiau do
mėtis etninėmis grupėmis. Gana 
daug dėmesio susilaukia spal
votieji, tačiau apie baltųjų etni
nių grupių reikalus amerikiečių 
spauda gana santūri...

— Nepamirškite, kad Chica
goje juodųjų mes turime 40 pro
centų. Kitos grupės yra žymiai 
mažesnės ir jos greičiau asimi
liuojasi su vietiniais, o negrai — 
labai matomas elementas.

— Kokia Jūsų nuomonė, ką 
lietuviai išeiviai turėtų daryti, 
kad daugiau padėtų Lietuvai 
laisvę atgauti?

— Visų pirma turite saugoti 
savo tautines vertybes, jomis 
gyventi, jas ugdyti. Palaikyti 
kultūrines tradicijas. Budėti, ne
praleisti progų belstis su pra
šymais į įvairiausias įstaigas. 
Kas dėl gatvinių prievartos 
priemonių, tai joms nepritar
čiau.

— Kaip lietuviai galėtų susi- 
Iau/cti daugiau dėmesio didžio
joje spaudo,je? '

— Jūs ne vienintelis, kuris 
taip galvoja ir tokį klausimą ke

na moteris ir ėmė po mano kal
bos klausti: “Kodėl jūs neski
riate daugiau vietos senesnie- 
siems piliečiams?” Reikia atsi
minti, kad mūsų laikraštis gau
na apie 4-5 kartus daugiau me
džiagos, negu gali sudėti. Vyks
ta savotiškos informacijų var
žybos — kas daugiau patrauks 
skaitytojų dėmesį. Geriausia, 
būkite daugiau aktyvūs. Laik
raštis rašo apie tai, kas įvyks
ta. Neverta šaukti; "Jūs apie 
mus daugiau rašykit”. Jei lietu
viai įvykdys kokius žymesnius

Clayton Kirkpatrick, “Chicago Tri
būne” vyr. redaktorius

planus, darys kokius paradus, 
pasireikš kitu įdomesniu 'veiki
mu — rašysime. Atvyks koks 
svarbus lankytojas iš Europos 
ar iš kur — tai gali būti naujie
na, rašysime. Redaktoriai nėra 
veikiami ryšių ar draugysčių, o 
žiūri, kas skaitytojams įdomu, 
naudinga,. Lietuviai gali reikštis 
laiškų skyriuje. Jų spausdiname 
nemažai, bet ne visus. Juo trum
pesnis laiškas ir juo jame dau
giau pasakoma, juo daugiau ga
limybės jam į laikraščio skiltis 
patekti.

— Redaktoriau, daugelis či- 
kagiečių siunčia paramą savo 
artimiesiems už geležinės uždan
gos, bet Sovietų Sąjungos mui
tai plėšikiški. Yra daug perskir
tų šehnų ir rusai neleidžia at
vykti žmonoms pas vyrus, vai
kam.? pas tėvus. Už geležinės 
uždangos intelektualinė vergija. 
Negalima ten siųsti laisvosios 
sjiaudos. Ar nereifctų daugiau 
prieš tai halsą kelti?

— Žinau apie tai. Juk ir “Chi
cago Tribūne” ten nenueina...
Redaktorius klausėsi, lyg sten

gėsi tuos dalykus įsidėmėti ir 
pagaliau prabilo:

— Man gaila, kad aš nepa
sakiau jums daug šiltesnių da
lykų. Galiu pažymėti, kad už
jaučiu jus ir simpatizuoju jūsų 
siekimams. Juk tai tragedija, 
kad tauta su tokiais laimėjimais,

lius beperkant, juodu dažnai susibėgdavo, bet dabar 
viskas vyko normaliai. Apsiprato jie su naujovišku
mais, todėl ir tų kalbų taip jau nebuvo. Modernūs 
tvartai, juodmargės karvės, juodgalvės avys ir riesta- 
nosiai bekonai pasidarė jau seniai gyvenimo būtinybėe.

DauguvTs nė kiek nenustebo pamatęs Gerulį. Jis 
jo lyg ir laukė, nes jam ir pačiam rūpėjo su kuo nors 
išsikalbėti. Dauguvis buvo dažnas Kalnėnų inteligenti
jos svečias, bet tų žmonių rūpesčiai buvo skirtingi, 
kaip jo ar Gerulio, todėl kviečiamas jis juos aplanky
davo, bet draugystės su jais ten ir neužmezgė.

— Žiūrėkit, žiūrėkit ir Gerulis prisiminė savo kai
mynus, — sveikino Dauguvis Gerulį. — Seniai jau mu
du šnektelėjome, todėl ir be reikalo galėtinu čia užsuk
ti.

— Atvirai kalbant, aš be reikalo ir atėjau. Norė
jau su tamsta tik žodžiu persimesti apie šiandieninę
Lietuvos padėtį. Žinoma, jeigu aš jūsų netrukdau, __
nudėstė Gerulis savo atvykimo priežastį.

— Geriems kaimynams ir darbymečio metu aš tu
riu laiko. Prašau sėstis. Laiko turime pakankamai.

Dauguvis buvo alaus mėgėjas, todėl jis prilaiky
davo visuomet jo namuose, bet svečius pavaišindavo 
ir stipresniais gėrimais. Gerulis šiuo kartu labiau norė
jo irgi tik stiklą alaus. ,

Pasikeitus žodžiu apie šeimynų reikalus i išgėrus 
po stiklą alaus, Dauguvis pasuko kalbą Geruliui rūpi
ma kryptimi.

— Matau iš tavo veido, Geruli, kad tave rūpes
čiai slegia, — pradėjo Dauguvis. — Nejaugi šis karas 
tave taip jaudina? Lietuva kol kas dar neįsivėlė į ka
rą, todėl murati nėra reikalo tuo ir rūpintis.

Rimties valandėlei

KAS YRA MANO ARTIMAS
Vienas Įstatymo žinovas ir 

mokytojas, kuris žinojo, kad. rei
kia visų labiausia mylėti Dievą, 
o savo artimą kaip patį save, 
kartą paklausė, kas yra jo arti
mas. Jis be abejo gerai žinojo, 
kokia gyvenimo taisyklė buvo 
tautoje, kur buvo sakoma “akis 
už akį ir dantis už dantį”, kad 
reikia mylėti savo artimą ir ne
apkęsti savo priešų. Bet jis gir
dėjo, ką Kristus mokė ir sakė: 
“Jūs esate girdėję, jog buvo 
pasakyta: mylėk savo artimą 
ir neapkęsk savo priešo. O aš 
jums sakau: mylėkite savo prie
šus ir melskitės už savo perse
kiotojus. kad būtumėte savo 
dangiškojo Tėvo vaikai” (Mt. 5, 
43 - 45).

Čia ir iškilo Įstatymo žinovui 
klausimas, kas yra artimas, jei
gu ir priešus reikia mylėti, ko
kią meilę privalu turėti savo ar
timui ir kokią priešams.

Kiekvienas psichologas pasa
kys, kad motinos meilė nėra ta 
pati savo vaikui ir savo vyrui, 
bet viena ir kita. meilė yra tik
ra meilė. Žmonės, kurie turi tą 
pačią praeitį, tas pačias tradici
jas ir tą pačią kalbą yra labiau 
artimi, negu tie, kurie to bend
rumo neturi. Taigi nieko nuosta
baus, kad pati prigimtis verčia 
mylėti savo krašto žmones la
biau, negu svetimuosius. Paga
liau kaip tu parodysi savo mei
lę tam, kurio tu nepažįsti? Ir 
labai lengva yra kalbėti apie 
meilę artimo, kuris yra nepažįs
tamas vargšas už tūkstančių ki
lometrų, kai net nė progos nėra 
dėl to nepažįstamo pasiaukoti. 
O meilė artimui visada eina 
drauge su pasiaukojimu.

Mūsų ir mūsų tėvų gimtasis 
kraštas visada liks mums bran
gus. Visa mūsų istorija kalba, 
kokią sunkią kovą turėjo mūsų 
tėvynė dėl savo kilmės išlaiky
mo, o šis paskutinis istorijos 
laikotarpis pavergtoje tėvynėje 
yra juodžiausias ir sunkiausias. 
Jos istorija panaši į Kristaus 
palyginime istoriją to žmogaus, 
kuris pakliuvo į plėšikų rankas. 
Šie jį išrengė, sumušė ir paliko 
pusgyvį. Pro mūsų tautą šitaip 
daug kas praėjo ir jokie gražūs 
nutarimai apie apsisprendimo 
laisvę mūsų neišgelbėjo ir ne
žada išsaugoti mums mūsų lie
tuviškos kilmės su mūsų kultū
ra ir gražiąja kalba. Mums pa
tiems atitenka uždavinys ir pa
reiga išsaugoti savo kilmę ir ta

šu tokiomis tradicijomis yra da
bar praryta...

Atsisveikindamas ant redak
toriaus stalo palikau prof. J. E- 
reto “The Forgotten Balta” ir 
dr. J. Geručio “Lithuania 700 
years”. Tegu tie veikalai redak
toriui toliau kalba apie paverg
tos Lietuvos skundą ir laisvės 
ilgesius.

— Nors Lenkija pralaimėjo karą per porą savai
čių, bet ji kovojo, o mus rusai užėmė be jokio šūvio. 
Va, kas mane jaudina, pone Dauguvi.

— Na, na, Geruli! Mūsų dar niekas neužėmė. Ru
sija įvedė tik savo karines įgulas, kurios, pasibaigus 
karui, bus panaikintos, atitraukiant iš Lietuvos Rusi
jos kariuomenę.

— Aš manau, kad jūs, pone Dauguvi, ir patys ne
tikite tuo, ką man sakote. Aš tai tikrai tuo netikiu. 
Man atrodo, kad rusai gražiuoju nesitrauks iš Pabalti
jo. Kiekvieną kartą, belankydamas mūsų vaikus Aly
tuje, aš matau tuos prakeiktus burliokus. Ten, kur 
mūsų šaunūs ulonai jodinėjo, dabar dvokia burlioku.

— Ši padėtis vis dėlto yra geresnė už Lenkijos, 
o galėjo ir mums tas pats nutikti. Kol kas mūsų vals
tybė yra laisva, o rusai nesikiša į mūsų reikalus.

— Jūs teisingai pasakėte, pone Dauguvi. Kol kas 
mes esame laisvi, bet kiek ilgai, šios rusų įgulos yra 
rakštis Lietuvos kūne, kuri pradės kada nors pūliuoti.

— Tikėkimės, Geruli, kad mūsų vyriausybė bus 
geras gydytojas ir, atėjus tinkamam momentui, paša
lins tą rakštį be jokių pūliavimų.

— Neatrodo, pone Dauguvi, kad taip įvyks. Anks
čiau aš tikėjau mūsų vyriausybe ir jos darbais, kaip 
evangelija, bet dabar aš tuo jau netikiu. Atsiradus 
progai, neatsiimti Vilniaus, o dabar už tą patį Vilnių 
parduoti rusams visą Lietuvą yra nedovanotina klaida. 
Mūsų vyriausybė apvylė mūsų tautą, ir mūsų tauta 
niekuomet neatleis jai už šiuos veiksmus. Taip, pne 
Dauguvi, mūsų vyriausybė padarė baisią klaidą, — 
karščiavosi Gerulis.

Ifiua daugiau1

patybę. Bet ar isitai įmanoma, 
kai mūsų tautoje lietuvis susi
tinka lietuvį su baime ir įtari
mu, o ne su meile ir pasitikėji
mu?

Prieš dešimt metų Amerikos 
Yale universitete vienas studen
tas paklausė: "Kas aš esu?” 
Visi jo draugai pradėjo juoktis, 
nes jie nesuprato to klausimo 
giliosios prasmės. Iš tikrųjų mes 
pirma pažįstame savo artimą ir 
jame atrandame visas jo ydas, 
o apie save įgalime daugiau tei
sybės sužinoti iš to, ką kiti apie 
mus pasako, negu ką patys apie 
save manome. Mūsų laikų žmo
gus yra labiau susirūpinęs save 
pažinti, negu senovės filosofai. 
Bet į klausimą nebus atsakymo, 
jei nepripažinsime Dievo, iš ku
rio pakilo kiekviena gyvybė ir 
pas kurį mes visi grįžtame. Ne
bus aišku, kas pagaliau yra ma
no draugas ir kas priešas, nei 
kas mus riša, kad. būtume arti
mi. Pavergtuose kraštuose ateis
tinis komunizmas pievo vieto
je pristato partiją, kurios nu
tarimai gyvenimui turi būti vy
riausia taisyklė, jai ištikimybė 
turi būti besąlyginė, jai priklau
somumas ir didesnis už vaikų 
tėvams ar tėvų vaikams. Todėl 
vaikai giriami, kai jie savo tė
vus išduoda ir už tai laikomi 
didvyriais. Iš čia brolis broliui 
negali būti artimas. Čia ir yra 
aktualus klausimas, kas aš esu, 
kokia mano kilmė ir kam aš 
priklausau.

Bet ir humanitarinis ateizmas 
kalba apie broliškumą ir apie 
savo artimą, dėl kurio verta gy
venime aukotis, šita idėja taip 
pat pagauna žmonių mases, ku
rios ieško atsakymo į savo gy
venimo prasmės klausimą. So
ciologai sako, kad ši idėja atė
jusi iš krikščionybės, bet kai 
ateizmas atmeta Dievo buvimą, 
tai ir jo broliškume atsiranda 
dvi žmonių klasės; priešai ir 
draugai. Komunistų kongresai 
daro rezoliucijas, kad reikia an- 
tikomunistua sunaikinti. O Kris
tus iš mūsų reikalauja, kad mes 
mylėtume net savo priešus, nes 
visi esame pašaukti būti Dievo 
vaikais ir mūsų visų laukia dan
giškasis Tėvas.

Mes visi esame, kaip Šv. Raš
tas sako, sukurti Dievo paveiks
lu ir jo panašumu. Mūsų asmens 
kilmė ateina iš Dievo. Tad ir 
kiekvienas žmogus yra vienas 
kitam artimas. Kristus mus vi
sus atpirko, kai psako šv. Pau
lius, savo brangiausiu krauju. 
Todėl ir mūsų asmens vertė yra 
krikščioniška. Kristaus mokslas 
apie mūsų artimą ir apie jo mei
lę yra escatalogdnio pobūdžio, 
t. y. jis žmogų pristato už jo 
istorinių ribų, anapus laiko tik
rovės ir mato jį amžinybės tik
rovėje, kur visi meg turėsime

(Nukelta į 5 pusi.)
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PAS KUN. JONĄ KUBILIŲ
Kanados lietuviai po 25 metų (9)

Kaip Chicagoje, taip ir Ka
nadoje gamta, mėgsta krėsti 
pokštus. Taip ir paskutinę ma
no buvojimo Toronte dieną, sau
lė ritinėjosi padangėmis, ir mu
du su “Tėviškės žiburių” dar
buotoju Stasiu Prakapu dar kar
tą apžiūrėjom miestą, iš jo au
tomobilio. St. Prakapas istori
nė asmenybė ta prasme, kad jis 
pirmasis iš Toronto lietuvių su
sirado sau būsimą žmoną Puns
ko apylinkėje, dabartinėje Len
kijoje. Vėliau St. Prakapo pė
domis pasekė visa eilė Toronto 
Ir kitų Kanados vietovių lietu
vių vyrų ir daug kas iš jų dabar 
yra vedę žmonas iš Punsko a- 
pyHnkių. Tai puiki šviežio krau
jo transfūzija ne tik lietuviškų 
šeimų, bet ir mūsų tautinės ben
druomenės ateičiai, nes puns- 
kietės lietuvaitės yra didelės 
patriotės, tautinį susipratimą 
užgrūdinusios lenkų priespau
doje.

Popietėje Toronto padangė 
pradėjo niauktis ir, kai ištiki 
masis bičiulis J. iR. Simanavi 
čius mane vežė į Islingtono prie
miestį pasiimti lagaminą, pra
dėjo purkšnoti lietus. Kai pake
lėje dairėmės, kur nusipirkti dar 
gero kanadiško alaus ( pasirodo, 
ta vieta buvo “dry county” ir 
alaus nė su žiburiu negalėjai 
rasti), pamatėm žingsniuojantį 
aukštos povyzos baltaplaukį vy
rą. Jis žingsniavo greitai, nebo
damas lietaus. J. R. Simanavi
čius prasitarė, kad ten žygiuoja 
Kanados grafikų sąjungos pirm. 
dail. Teleforas Valius. Savo pa^ 
lydovą tuoj paprašiau sustabdy
ti automobilį, nes norėjau nors 
minutę pasikalbėti su tuo žmo
gum, kurio originalios, giliai lie
tuviškos skalės kūrinių pilna ne 
tik Kanadoje, bet ir JAV, kurio 
išskirtinai įdomios iliustracijos 
puošia daugelį mūsų autorių kny 
gų, kuris yra vienas originaliau
sių mūsų grafikų išeivijoje.

Bet, va, vos sustoję ir pasi
sveikinę, iš dail. T. Valiaus su
žinom, kad Bis jo žygis per lie
tu atliekamas ne iš malonumo, 
bet pagal daktarų nurodymą. 
Ne taip seniai kūrybingasis dai
lininkas turėjęs širdies sutriki
mą. Tada gydytojai įsakė kiek
vieną dieną, nežiūrint koks oras 
bebūtų, porą mylių pėsčiam eiti. 
Ir tai dailininkas daro kiekvie
ną pavakarę, attikęs tiesiogines 
dėstytojo pareigas mokslo įstai
goje-

Dail. T. Valiaus veide šviesa 
ir ryžtas bei tikėjimas kūrybin
ga ateitimi. Tik, deja, šiuo lai
ku dar negalįs atsidėti kūrybai, 
dar vis reikia širdį saugoti, kol 
ji galutinai sustiprės. Siuntė jis 
linkėjimus dail. A. Valeškai ir 
visai eilei kitų kolegų.

Vėlai naktį per lietų iš To
ronto išvažiavom i Montrealį, į 
tą miestą, kur iki šiol dar nėra 
tekę būti. Kai ankstų rytą au
tobusas sustojo Montrealio sto
tyje, dar vis tebe’-ijo, taip pat 
lijo ir visą kelią. Kiek nuvar
gintas begalės įspūdžių ir visai 
nemiegotos nakties, galvoju, kur 
priglausti galvą.

Autobusų stotyje žmonės bė
ga nenustojančia srove: čia su
eina dešimtys autobusų linijų, 
čia pat pašonėje Montrealyje 
garsaus metro stotis. Ir kuone 
visi praeiną ar bestoviniuoją 
žmonės kalba tik prancūziškai. 
Ilgai nelaukęs nusiperku angliš
ką vietos dienraštį “The Gazet- 
te”. Man įdomu paskutinės po
litinės žinios ir ypač beisbolas, 
nes Toronte per draugų bei pa
žįstamų gausumą į angliškus 
dienraščius nebuvo progos pa
žvelgti.

Bet mano nustebimui kuone 
100 proc. žmonių Montrealio 
autobusų stotyje skaito tik pran 
čūziškus dienraščius ir ne vie
nas tarsi įtartinu žvilgsniu pa
sižiūri į tą retą paukštį, skai
tantį angliškąjį dienraštį. Taigi 
Quebekaa prancūzų kraštas, tai

aiškiai gali pajusti iš pirmo 
žvilgsnio.

Jau 7 vai. ryto, o lietus dar 
vis neatlaidžiai tebelyja. Kam 
dabar skambinti; giminėms ar 
gerajam bičiuliui iš Chicagos 
laikų kun. J. ĮKubiliui? žinau, 
kad giminės šiuo laiku jau bus 
sparnus pakėlę į dienos darbus, 
o kun. J. Kubilius gal dar kaip 
tik klebonijoje. Tad ir skambi
nu į Aušros Vartų parapiją. Ma
no laimei, atsiliepia pats klebo
nas.

— Tu palauk stotyje, aš tuo
jau eisiu ankstyvųjų Mišių lai
kyti, o po to atvažiuosiu pasi
imti. Tik niekur nėprapulk. Jei 
pusvalandis vėliau, būčiau visai 
dienai išlėkęs žuvauti. Dabar 
dienos planą keisiu.

Apsidžiaugiu, kad man visoje 
kelionėje pašėlusiai sekasi, vis 
surandu tuos žmones, kurių la
biausiai reikia, vis atsiranda ir 
naujų draugų bei puikių paly
dovų su automobiliais.

Kai po valandėlės kun. J. Ku
bilius atsirado Montrealio au
tobusų stotyje, vėl sėdome į tą 
patį jo mėlyną “Oldsmobilį”, su 
kuriuo tiek kartų važinėjom po 
Michig’ano valstiją, ne kartą lė
kėm į lietuvių jėzuitų vasarvie
tę Colomoje, važinėjom dalyti 
visokius interview, kun. J. Ku
biliui statant naująjį Jaunimo 
centrą Chicagos lietuviams ir 
ypač mūsų jaunimui. Dabar 
tas pats “Oldsmobilis” nešė mus 
Montrealio gatvėmis, kur kun. 
J. Kubiliui pažįstama kiekviena 
gatvė, kiekvienas parkas ar 
svarbesnis pastatas. Bet manęs, 
pašėlusiai išvargusio, šiuo metu 
niekas nežavėjo, o tik valandos 
kitos poilsis.

Modernioje Aušros Vartų kle
bonijoje pasitiko čikagiečiams 
taip pat gerai pažįstamas kun. 
J. Aranauskas ir platumų ere
lis kun. St. Kulbis, kuris vis 
skraido pas Kanados lietuvius, 
išsimėčiusius nuo Atlanto iki 
Pacifiko.

(Siu visais kiek šnektelėję su
sitariam, kad Montrealį ir jo lie
tuviškus židinius pradėsim ap
žiūrinėti popietėje. O dabar po
ilsiui į lovą Aušros Vartų kle
bonijoje, kur didelis knygynas, 
plati skaitykla ir sienos pilnos 
lietuvių dailininkų kūrinių.

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

“TĖVYNES GARSU” 
GEGUŽINĖ

Birželio 30 d. Lietuvių Par
ke (Ligbthouse Gr. Park), High 
St., East Hartforde, Conn., “Tė
vynės Garsų” lietuvių radijo va
landa surengė puikią gegužinę 
- pikniką.

Gegužinė prasidėjo 12 vai. die
ną ir tęsėsi iki sutemos. Suva
žiavo gana daug žmonių, o mie
los ir darbščiosios šeimininkės 
stengėsi svečius vaišinti ska
niais lietuviškais valgiais. Taip 
pat buvo ir kuo atsigaivinti.

Nuo 4 vai. p. p. prasidėjo šo
kiai, kuriems grojo puikus Te- 
ry - Martino orkestras. Davė ir 
lietuviškų melodijų.

Gegužinėje buvo didesnių ir 
mažesnių laimėjimų, kuriems 
dovanas buvo paaukoję geguži 
nės svečiai .kuriems per lietu
vių valandą kitą sekmadienį va 
landos vedėjas davė gražių dai
nų a v muzikos. Svečiai pasidžiau 
gė gražia gamta, Connecticuto 
upe, pasimatė su pažįstamais ir 
savo atsilankymu parėmė “Tė
vynės Garsų” lietuvių radijo 
valandą. Jonas Bernotas

STATISTINIAI DUOMENYS

žmonių poreikiai gamtinėje ap
linkoje padvigubėja kas 11,5 metų. 
šiuo metu kiekvienam žmogui vi- 
dutlniškai tenka po 3,76 hektaro 
sausumos. 2010 metais, kai gyven
tojų žemėje bus maždaug septyni 
milijardai, kiekvienam gyventojui 
teks du kartus mažiau žemės, jm

PUSMEČIUI $52.00
(10/20/5/UM)

Penslntnkams auto apdrauda
Amžius 62 lkl 80 m.

L BACEVIČIUS, _ 778-2232

ELEKTROS
ĮVEDIMAI —- PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

Klaudijus Pumputis 
1358 S. Washtenaw Avė. 9S7-B559

PLUMBING
Vonių specialistas

Keramikos plyteles — Glass blocks 
Elektra — Medžio darbai — Plumbinp 
Sinkos vamzdžiai išvalomi (elektra) 

TEL 778-0205

A. f A. POVILUI DIRKIUI mirus,
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame sūnus VYTENĮ 
ir KĘSTUTĮ, jų šeimas ir kitus gimines.

V. ir A. Vaitkai 
A. ir O. Liškūnai 
K. ir I). Kelpšai

Lietuvių Istorijos Draugijos nariui

A. t A. POVILUI DIRKIUI mirus,
SUNOMS, DUKTEBIAI ir ją ŠEIMOMS reiškia nuošir- 

džią užuojautą

Lietuvių Istorijos Draugias 
Vaidyba ir Nariai

A. f A. JUOZUI ROCKUI
mirus,

žmoną MARIJA, jos seserį JANINĄ ir ALGIRDĄ RIMA
VUSIUS ir jų gimines nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liū
džiu.

V. Donls

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 80. HALSTED STREET TEL.__ OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

LELIJOS PADEDA NtJST.VrYH 
UOLIENŲ AMŽIŲ

Altajaus kalnuose mokslininkai 
rado suakmenėjusias 46 jūros leli
jų rūšių liekanas, dauguma jų 
mokslui iki šiol nežinoma. Radiniui 
400 milijonų «netų. Mat, lelijos pa
deda nustatyti uolienų amžių, ieš
kant spalvotųjų metalų telkinių. 
Iš lelijų mokslininkai sprendžia, 
kad ši jūra, telkšojusi Altajaus 
kalnagūbrių vietoje, buvo pakan
kamai gili, o jos vanduo-šiltas. Ka
daise ji nesiskyrė nuo šiuolaikinių 
vandenų. Mšk.

M 1 S C ELI. ANEOUS

ARMUŠAMI BALDAI
Darbas atliekamas sąžiningai Ir ne
brangiai. Skambinti: 434-2058.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 W. 63rd Street, Chicago. DI. 

TEU. PR 8-0833 — PR 8-0834

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirtnkimaa Au
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2008 W. «»th St. Chicago, IU. 00020 

TKDEF. — WA 5-2787.

10% — 20% — pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
6208% VVest »5th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054

HEATING CONTRACTOR
įrengiu mieste ir užmiesty naujus 

nr perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui pečius, air oonditloning 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. VVeStern Avė. 

Chicago, Ilk 00600 
Tel. VI 7-3447

TELEVIZIJOS
Spalvoto* ir paprastos 

Radijai
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St. — Tel. 778-1486

MOVI NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TEL. — WA 5-8663

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai (rengiu vonias,
virtuves lr naujos lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas. TeL 651-9625 ar 778-0838

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632, tel. YA 7-5980

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per 
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil 
dytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8806.-.o—.—.n—

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai. šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI

COSMOS PARCELS ENPRESS .

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
2501 W. Ilftth St., Chicago, III. «O«2» 
3333 S. llAlsted. Chicago. TU. #0«08

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
V. VaJantlnas

A. VILIMAS 
MOVI NG

Apdraustas perkraustymaa 
įvairių atstumų

823 WEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

62nd ir Kenneth — 4 kamb. apačio
je, o viršuj 3 kamb. išnuomavimui. 
2 vonias. Oro vėsinimas. Gazu apšild. 
2 maš. garažas. PO 7-6130

Geros kokybės 6 kamb. mūr. bunga- 
low. 3 miegamieji. Uždari porčiai prie
ky ir užpakaly. Pilnas rūsys ir pasto
gė. Gazu apšild. 2 maš. garažas. Pės
čiom nueinama j Marąuette pką, šv. 
Kryžiaus ligoninę, mokyklas ir baž- 
rtyčlas. Kaina $24,500

Skambint 425-6828

West Evergreen Park. Georgian — 
2 large bedrooms, finished base- 
ment, new kitchen. 2 car garage. 
424-4422

Savininkas parduoda 2 apartmenti- 
nlus namus šalia vienas kito. Vienas 
4 butų su 2% maš. garažu: antras 
2-jų butų su anglišku butu ir 2-jų 
maš. garažu. Parduos atskirai arba 
abu kartu. 72-os ir Mozart apyl.

737-0176

Otį kamb. švarus mūr. bung. 71 
ir California. Tuščias — galima siū
lyti.

2 butai po 5 kamb. geras mūr, 70 
ir Rockwell. Galimos pajamos skie
pe. $27,900.;

5% kamb. mūr. bung. 67 ir Cali
fornia. $21,900.

2 butai po 0 kamb. 20 m. mūr. 65
Ir California. Galimos pajamos skie
pe. $39,500.

5 kamb. 25 m švari. mūr. resid. 
73 lr Urrtncisoo. '40 p. sklypas. Gar. 
$20,900.

Palikimas 2 butai po 6 kamb. mūr. 
64 ir Maplevraod. Tuščias. $21,900.

LEONAS REAL ESTATE

Ir vėl pažvelk
Gražus pajamų mūras. Atskiri nau

ji šildymai, ęentr. oro vėsinimas. Di
deli modernūs butai. Mūro garažas. 
Marąuette Pke. $46,900.

Legalus 17 metų S-ji> butų gels
vos mūras. Atskiri radiant šildymai. 
Mūrio garažas. Platus lotas. Marąuet
te Parke. $48,906.

5% kamb. mūras. Arti Lietuvių 
plazos našlė su nuostoliu atiduoda 
už. $17,800.

7 butų mūras — 2 dideli ir 5 ma
li butai. Naujas gazu šildymas. AJu- 
m,P. langai. Blokas nuo parko. 
$39,-900.

10 Imtų mūras. Marąuette Parke. 
Virš $17,000 pajamų. Naujas guzu 
šildymas. Alum. langai. 2 auto mūro 
garažas. $79.900.

Pnlkus mūro namas. 2 butai, gra
žūs 6 kamb. viršuj lr 3 kamb. sau
sam beismente. Garažas. Arti parko. 
$21,900.

2 butų. apie 18 metų, mūras. 2 
atskiri šidymai. Alum. langai. Gara
žas. Platus lotas. Arti mūsų. $36.000.

2 butų didelis modernus mūras tr 
garažas. Naujas guzo šildymas. Air 
condltloning. Marąuette Parke.

0 kamb. Cape Cod. Už Kedzie. $4 
bloko nuo parko.. įrengtas belsmen- 
tas. Platus lutas. Mūro garažas Iš 
šono. $3* 000.

1*4 aukšto mūras. Nauja statyba.
8 butai, didelčs pajamos. Arti vie
nuolyno. $32,750.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200

HELP VVANTED — VYRAI

Viešbučiui reikalingus

D2ENITORIUS
Alga ir gyvenimui patalpa. 
Apyl. 58-os ir Cicero Avė.

Skambint 585-8100

MAINTENANCE
(FACTOKY)

Good position currently exisis for a 
person with a minimum oi S ybara 
mechanical experionce. — Mušt kave 
awn tools.
Good salary, rogular increases fctus 
paid — liospitalization, and addiUon- 
al beneflts Including paid vacktion. 
For lnt«rvlew or Information bon- 
tact: MR. D. CECH

INTERCRAET INDUSTRIES 
CORPORATION

043-8900, Ext. 40 
An Eąual Opportunity Employer—-

MAOTUNERY MAINTENANCE

MECHANIC
Prūinting and bindery eųuipment

4525 N. IJncoln Avenue
Chicago, Illinois

2741 W. 69 Str. 925-6015
Mūrinis 5 kamb. 26 metų, labai ge

ram stovy. Platūs sklypas. Prie 72-os 
ir Fairfield.

Mūrinis — lįį aukšto, 23 metų. 2 
gražūs butai. 5 ir 4 kamb. Arti prie

J parko. Geras ir nebrangus. ,
BROKERIS — P. 2UMBAKIS 

PR 8-6916

Vicinity 51st and Francisco — 
6-flat brick, plūs 2 rentals in 
basement. Very good condition.

Call
MR. SEIFERT — LA 3-5785 

10 A.M. to 4 P.M.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia veikla 
Notariatas, daromi ir liudijimai, ver
timai. užpildomi pilietybes pareiški
mai lr {vairūs blankai.
4259 So. Maplevrood, CL 4-7450

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas
Draudimai — Income Tas 
— Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
1. B A O E V I C I U 8 

6455 S. Kedzie Avtų 778-2283

Didelis sklypas. 5 kamb. bungalotg. 
68 ir Wbipple. Retas pirkinys. Ne
brangiai.

2 po 0 kamb. R mieg. Svarus. Ge
ras. Teisinga kaina. Marąuette Pke. 
Puiki proga lietuviui.

4 po 5 kamb. 40 p. sklypas. Naujas 
šildymas. Marąuetto pko. apyl.

5 Imtai lr 2 bl/plo patalpos. Gražus 
namas. Marąuette Parko centre. Pa
likimas — reikta skubiai parduot.

Insurance — Income Tax 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd St., 436-7878

Savininkas parduoda 4 butų apart- 
montinj namą. 2 maš. garažas. Pui
kiam stovy. Savininko bute 3 miega
mieji, 1*4 vonios ir centr. oro vėsini 
mas. Tuojau galima užimti.

Skambinti 458-6130

IEŠKO NUOMUOTI

Vienam asmeniui reikalingas 
2-3-jų kamb. butas ramioje vietoje 
Brighton Parke. Skambint po 6 v. 
vak. 927-2355

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Bnuom- dirbančiam, nerūkančiam 
vyrui kambarys su dideliu sandėliuku. 
Su privilegija naudotis virtuve ir ve
randa. Skambint šešt ir sekai. tel. 
925-8854 nuo 7 IM 9 v. ryto ir nuo 6 
iki 10 v. vak.

BUTAI — rinktiniams nuomininkams 
Best Agcney, 2925 W. Mrd. PR 8-50S1

Nelaukite, užsiregtatruoklt dabar. 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl patar- 
navmo bemokamai.

lšnuom. 5 kamb. naujai dekoruotas 
butas suaugusiems. 5637 S. Spaul- 
ding Avė. Tel. 434-8595

IŠNUOMOJAMAS miegamas kam- 
barys vyrai.

TeL4M-77S6

Marųuette Parite savininkas parduo
da 3-jų miegamųjų mūr. bungalow.

Skambint 925-8389 arba 776-2641

DIE SETTER
Experience necessary. Many bene
fita including pension and inšur- 
anee. Apply in person.

, WISO0NSIN CAN COMPAStY . 
5437 S. Masaasoit _ Te.. 581-3300

DRAUDIMAI — INSURANCE
Namu, nmšlnu, sveikatos lr gyvybės
Namę pirkimas bei pardavimui 

Butų uuoinavtmaM

BUD'S REALTY
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenue 
Tel. 254-5551

VYRAI IR MOTERYS

JEWELRY
Ekperienced men & women needed 

at once: Jewelry polishers, casting 
help. Experienced or will train. Steady 
work. Good pay. Paid vacation. Free 
hospitalization. Loop location.

CALL MR. J. ROSS — 666-4445

W a n t « d
BROIL COOK & 

FRY COOK
IACK GIBBONS GARBĖMS

147th and Oak Park Avė. 
TINLEY PARK, ILLINOIS

Tai. — 687-2331
Ask for Dorofhy Lynch

HELP WANTED — MOTERY#

Olenooe family wlth 6 child’n needs

LIVE-IN HOUSEKEEPER
Other help employed, own room, 
top salary and home for right 
person. Recent references. Kome 
English necessary. Tel. 835-4018

SECRETARIES
Excellent opportunity for energe- 
tic & attractive person. Security 
Investigation Cd. offers interesting 
& challenging position in North 
west suburbs. Mušt have good typ
ing skilia, lite steno, figure worit 
and be able to handle telepbone 
duties.

Call 456-6459 or 626-2261

HEAD NURSES
Rxperlence Reųulred 

Call
WOODLAWN HOSI’ITAL 

752-3300

Secretary
Mušt have good typing 

*nd knowledge of general 
offiee work.

• Salary Open 
• Fringe benefita 

Loop location.
Call for appolntment — 

TEL. —« 022-98O6

TECHNICIAN
Aggressive Individnnl

Knowledge of Electronics — Good 
understanding of Physical Science 
reųūired.

Duties include repai r and recondi- 
tioning of Scientific Instruments.

VETERAN PREFERRED.

Send resume or brief bioghtfical 
sketeh. — No phone call please.

PAUL D. L1EF, Presidetlt

SCIENTIFIC RESOURCES, 
INC.

3300 Commerdal Avėnror 
Northbrook, Illinois 60062

MACHINE OPERATOR
4 slide operator capable of sėfting 
up and doing minor repalr work on 
machines and tools.

Phone — 225-8828
An aąual onuortunltv amnloynr

TRAINED VOLKSWAGEN 
MECHANICS 

Apply in Person

TOMCIIANEY MOTORS 
118 W. 162nd St. 

South Holland, Illinois

Chemical Plant flper.
Young man watltfed for dlstillation 
eąuipment.

Trainlng on job.

Opportunity for challenging 
work.

CUSTOM ORGANICS, INC. 
1445 West 42nd St.
Tel. — 247-2828

MAINTENANCE ENGINEER
Immediate opening. Muat be experl- 
enced In heating. air condltloning, 
ptumbing and minor electricad. 12 
rnontba employment,

Apply ln Peirson: 
TDUEW1W COUNTRY CI^UB 

19200 Dtric IIlgiiway, I'toa-anoof, III.

RODY AND FENDER D^EN
We need two men. Mušt have ex- 
periunce and <y\vn tools. Plfenty otf 
work. Good pay. good beneftts In- 
cludfng 2 tveeleg vacation in your 
flrat year. Good vvorking condūloma 
in Union Shop. Coli Tommy Varkcr 
at 729-3200,

GUENVII-AV ChryMler Plymoulb 
2100 M.mk.gan — Glenvleu. ni

INSTRUMENT MECHANIC
HAJtfMOND, INDIANA

Mušt know calibrutions o/ pressuri 
gauges and pneumatlc cuntrollėrs. 

Call MR. TAUBOTT 

731-0878 or 219-932-4474

HELP WANTED — MOTERYS

SMALL DYNAMIC MARKETINO 
COMPANY 

*

Needs a deriesi « Bąypunbh įėpir. 
No ezperlenee BMėsttsy. New 
Crads. enoouraged.

OONTACT:
GOBĖ — 774-«te)6



Marąuette Parko lituanistinei mokyklai 
25 metai

DRA.VČAS, šeštadienis, 1974 ui. liepos mėn. 13 d.

Kaip skaitome spaudoje, daug 
lituanistinių mokyklų šiame kon 
tinente šiais metais švenčia si
dabrinius veiklos jubiliejus. To
kie minėjimai mus nukelia į 
J049 metus, kada čia kūrėsi vie
na po kitos lit. mokyklos. Dau
giausia tai vyko atskirų asmenų 
pastangomis, ypač buvusių Lais
vosiom Lietuvos mokytojų.

Pirmieji keleri mokyklų me
tai buvo skurdūs. Ne kitaip bu
vo ir su Marąuette Parko lit. 
mokykla, kurią suorganizavo 
Povilas Baltis 1949 metų rudenį. 
Pradėta dirbti ne parapinės mo
kyklos patalpose, bet Don Var
no posto namuose. Bet greitai 
l>rel. Jurgis Paškus (Paškaus- 
kas), parapijos klebonas, priė
mė benamę mokyklą į parapinės 
mokyklos patalpas. Ir taip lit. 
mokykla baigė pirmuosius moks 
lo metus, dirbdama šeštadieniais. 
1949-SO mokslo metais dirbo 
šie mokytojai: Juozas Kojelis, 
Stefa Vilūuienė, Marija SSruty- 
tė, Nina Grigaliūnienė, Sonė To- 
marienė, Pranas Razminas.

Nuo 1950 metų rudens iki 
,1965 metų pavasario mokyklai 
vadovavo ir lietuvių kalbos mo
kė kan. V. Zakarauskas. Tačiau 
nuo 1965 metų rudens tuome
tinis tėvų komitetas lit. mokyk
lą perorganizavo ir pakvietė jai 
vadovauti Praną Razminą.

Ta reforma buvo būtina. Per 
kelioliką metų mokinių skaičius 
taip padidėjo, kad buvo reika
linga pakviesti daugiau moky
tojų. Taip ir buvo padaryta. 
Nuo 1965 metų rudens lit. mo
kykloj pradėjo dirbti dvylika 
mokytojų su 367 mokiniais. 
Kiekvienas mokytojas gavo tik 
vieną skyrių. Tokiu būdu buvo 
pakeltas srnukęs mokslo lygis. 
Nuo tada pamokos vyksta pa
rapinės mokyklos klasėse visos 
mokyklos darbo dienomis tuo 
pačiu visiems skyriams nusta
tytu laiku.

■ Keletą metų mokinių skaičius 
dar po truputį didėjo, bet vė
liau, kaip matysime, pradėjo, 
nors ir nežymiai, mažėti. Čia 
duodami paskutinių devynerių 
mokslo metų mokinių ir vienuo
likos mokslo metų absolventų 
skaičiai:
,4963 - 64 mokslo metais mo

kinių — ?, absolventų — 41.
1964 - 65 mokslo metais mo

kinių — ?, absolventų — 42.
1965 -66 mokslo metais mo

kinių — 357, absolventų — 38.
1966 - 67 mokslo metais mo

kinių — 375, absolventų — 36.
1967 - 68 mokslo metais mo

kinių — 377, absolventų — 63.
1968-69 mokslo metais mo

kinių — 330, absolventų — 30.
1969 - 70 mokslo metais mo

Lletuvos ateitininkų seną ir garbingą praeitį prisiminus. Grupė moks
leivių ir studentų ateitininkų ant Nemuno bangų, 1936 metais

IŠ ateitininkų gyvenimo
(Atkelta iš 2 pusi.)

SKRUPSKELIS IR ZAILSKAITĖ 
DAINAVOJ

ęarolinos universiteto profeso
rius'Kęstutis Sbrutpskelis ateitinin
kų sendraugiu stovykloje skaitys 
paskaitą apie politinės filosofijos 
vystymąsi ir įtaiką šiandieninės 
visuomenės apraiškom.

Paskaitą apie lietuvių liaudies 
dainų dvasią ir istorine perspek

kinių — 330, absolventų — 38.
1970 - 71 mokslo metais mo

kinių _ 312, absolventų — 43.
1971 - 72 mokslo metais mo

kinių — 282, absolventų — 18.
1972 - 73 mokslo metais mo

kinių — 253. absolventų — 32.
1973 - 74 mokslo metais mo

kinių — 233, absolventų — 38.
Šias eilutes rašančiam tėra 

žinomi tik paskutinių vienuoli
kos metų absolventų skaičius ir 
paskutinių devynerių metų mo
kinių skaičius lit. mokykloje. 
Beje, 1949 - 50 mokslo metais 
mokėsi apie 100 mokinių. Ab
solventų nebuvo.

Jei kas kur nors rastų čia 
trūkstamas žinias, galėčiau pa- 
pildyti savo apžvalgėlę. Mat, 
prieš keletą metų mokytojų stu
dijų savaitės dalyviai įpareigo
jo mokyklų vedėjus ir direkto
rius parašyti savo mokyklų is- 
torijėles, kad būtų galima jas 
vienon knygon atspausdinti.

Duomenys rodo Marąuette 
Parko lit. mokyklos mokinių 
skaičiaus mažėjimą, kitaip sa
kant, lietuvių kolonijos nykimą. 
Daug šeimų išsikelia į priemies
čius ar į kitas vietoves. Per pas
kutiniuosius vienuolika metų 
mokyklą baigė 419 mokinių. 
Kiek baigė per anuosius 13 me
tų — nežinia. Apytikriai mo
kyklą yra baigusių apie 800 mo
kinių. 1967 - 68 mokslo metai 
buvo derlingiausi.

Per 25-rius metus Marąuette 
Paiko lit. mok. dirbo ilgesnį ar 
trumpesnį laiką 39 mokytojai. 
Kiekvienais metais renkami tė
vų komitetai parūpino materia
linių išteklių, kad darbas ne
nutrūktų. Turime vis gausėjan
čią mokyklos biblioteką (apie 
500 egz.). Jai padeda augti tė
vų komitetai, pavieniai aukoto
jai (dr. J. Kižio auka 200 dol.) 
ir švietimo taryba. Mokinius 
verčiame skaityti, jei jiems ne
užtenka geros valios. „ Mokslo 
metams baigiantis, pravedamos 
knygų skaitymo varžybos. E- 
same Lietuvių fondo tūkstanti
ninkai. Kas metai Vasario 16- 
sios proga vis pridedame po šim
tinę ir daugiau. Mokiniai ant vo
kų užrašo; “Mano auka Lietu
vai”. Ir tokiu būdu brandinama 
jauno lietuviuko tautinė sąmo
nė.

Mokykla leidžia žurnaliuką 
“Vyturėllį”, kurio jau išėjo 11 
nr. Ten dedami tik pačių mo
kinių rašinėliai, piešiniai ir nuo
traukos iš mokyklos gyvenimo. 
Mokyklai egzistuoti pagrindas 
— tėvų komitetai. Jie yra mo
kyklos išlaikytojai ir paties litu
anistinio darbo puoselėtojai.

Tai sunkios ir atsakingos pa
reigos. Tegu būna leista sumi-

tyvą skaitys Aldona Zailskaitė. 
Kiti stovyklos paskaitininkai, kun. 
A. Paškus, prof. A. Matulis ir 
prof. ValL Nollendorfs.

Stovykla vyks nuo liepos 28 d. 
iki rugp. 4 d. Kambarius, kurių li
kę jau nelabai daug, galima užsi
sakyti registruojantis pas V. Gra
žulį, 2446 Treadwell, Westland, 
Mich. 48127.

fctrfc.

Šv. Kryžiaus ligoninės Chicagoje naujasis medicinos štabas. Iš k. į d.: 
dr. William F. McDonald, ižd., dr. Clement J. Michet, prezidentas, ir dr. 
Adolph A. Bona, viceprez. Nuotraukoj nėra sekret. dr. Eleanor F. Ha- 
milton

nėti paskutiniųjų.tėvų komitetų 
bent pirmininkų pavardės': Al
girdas V. Dapkus, Alfredas Ku
lys, Julius Lintakas, Juozas Po- 
likaitis, Ilona Dapkienė, Alfon
sas Kerelis, Donatas Prapuole
nis.

Jau paminėjau 1949 - 50 me
tais dirbusių mokytojų pavar
des. Tačiau jaučiu pareigą pa
minėti pavardes ir tų mokyto
jų, kurie dirbo ar dirba lit. mo
kykloj nuo 1965 m. rudens. Jų 
gana daug. štai jos : Rožė Kriau 
čiūnienė, Danutė Biudokienė, 
Petras Žibūnas, Jonas Jokubka, 
Zita Visockienė, Ona Jagėlienė, 
Marija Pėteraitienė, Magdalena 
Šulaitienė, Filomena Tartilienė, 
Kazė Bradūnienė, K. Miečie- 
nė, kun. G. Kijauskas, SJ, kun. 
J. Vaišnys, S J, Stasė Jasinevi- 
čienė, Eugenija Brermerienė, 
Vanda Vaitkevičienė, sės. M. 
Perpetua, Vladas Misiūnas, Gai
lutė Valiulienė, Irena šerelienė, 
Teresė Alenskienė, Alicija Rū
gytė, seS. M. fiialvatorė, Vaclovą 
Vainauskienė, Janina Janulevi- 
čienė, Karolina (Kubilienė, Ra
chelė Memėnienė, Rūta ,Jauto- 
kienė, Irena Kazlauskienė, Al
dona Pavilionienė, kun. Kazi
mieras Kuzminskas, Nijolė Če
pienė.

Šalia kasdieninių lit. pamo
kų, nuo 1957 m. veikia stiprus 
mokyklos ansamblis. Choro ir 
tautinių šokių pamokos vyksta 
du kartus per savaitę. Iš an
samblio buvo sudarytas bažnyti
nis choras ir per aštuntosios va
landos lietuviškąsias Mišias apie 
porą metų gražiai giedojo. Nuo 
1965 m. pakviestas ansamblio 
vadovu mokytojas Vytautas Gu
tauskas, kuris septynerius me
tus uoliai rūpinosi ansamblio 
reiklais. Po vienerių metų per
traukos jis vėl grįžo ansambliui

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 pusi.)

susitikti. Todėl žmogaus asme
nybė yra brangi dėl to, kad ji 
yra pašaukta dalyvauti Dievo 
gyvenime. Ji yra Kristui artima, 
o mums ji žemėje reiškia patį 
Kristų.

Kada žmonijos istorija baig
sis, Kristus pasakys, kodėl kiek
vienas žmogus gyvenime turė
jo būti mums artimas ir kodėl 
mes jam turėjome gera daryti. 
Jis tada pristatys save mums, 
kaip mūsų artimą, kuriam rei
kėjo gyvenime padėti: “Buvau 
išalkęs, ir jūs mane pavalgydi
note, buvau ištroškęs, ir mane 
pagirdėte, buvau keleivis, ir 
mane priglaudėtė, buvau nuogas 
— mane aprengėte, ligonis — 
mane aplankėte, kalinys — Ri
tėjote pas mane“ (Mt. 25,35 
-36). J klausimą, kur mes tokį 
jį matėme savo gyvenime, jis 
vėl atsakys : “Iš tiesų sakau 
jums, kiek kartų tai padarėte 
vienam ilš mažiausiųjų mano 
brolių, man padarėte“ (Mt. 25, 
40). Todėl ir palaiminimas bus 
laikų pabaigoje geriesiems; “A- 
teikite, mano Tėvo palaimintie
ji, paveldėkite nuo pasaulio su
kūrimo jums paruoštą karalys
tę!“ (Mt. 25,34).

Kun. V. Rimšelis, 900

vadovauti. Ansamblis, tiek sų 
choru, tiek su šokiais dalyvau
ja mokyklos parengimuose (Ka
lėdų eglutės,. Vasario 16-sios ir 
Motinos dienas minėjimuose). 
Taip pat aktyviai dalyvauja vi
sose JAV LB rengiamose didžio
siose dainų ir šokių šventėse.

Ansamblio dainų mokytojais 
yra buvę; Antanas Linas, Ju
lius Mačiulis, Antanas Skridu
lys, Faustas Strolia, Bernardas 
Prapuolenis, Rasa šoliūnaitė. 
Ansamblio akordeonistai buvo: 
Rimas Vaičaitis, Vytautas Gu
tauskas, Antanas Rauchas, Gin
taras Endrijonas, Raimundas 
šilkaitis, Ina Končiūtė. Tautinių 
šokių yra mokiusios: Leokadija 
Braždienė, Aldona Martienė, Re
gina Dapkuvienė, Birutė Vinda- 
šienė, Vanda Stankienė, Irena 
Smieliauskienė. šiuo metu tau
tinius šokius moko Stasė Bace-

BALF’o Bendradarbiui

A. t A. POVILUI DIRKIUI mirus,
jo sūnus JAUNIŲ PETRĄ, KĘSTUTĮ, VYTENĮ ir duk
terį SAULĘ su šeimomis ir kitus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Valerijonas ir Ona slinkai 
Kostas ir Salomėja Januškai

A. t A. ONAI UŽKURAITIENEI
Lietuvoje mirus, labai mielus ir skausmo prislėgtus 

giminaičius MARIJ# ir DR. ADOLF# DELTUS širdin

gai ir giliai užjaučiame.

Emilija ir Marius Kielos

Brangiam vyrui ir tėvui

A. t A. ANTANUI RUZGIUI mirus,
žmoną ONJĮ, sūnų VYT# ir jo šeimą nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

Leonardas, Valeria Šulcai 
Vitolis, Irena Budriai

Dearborn llts., Mt

A. + A.
KĘSTUČIUI SIMANAVIČIUI mirus,

jo broliui VINCUI ir brolienei VANDAI gilią užuojautą 
reiškiame.

Antanas Lukas 
Romas ir Birutė Butkūnal

A. t A. JUOZUI ROČKUI mirus,
liūdinčiai sesei skautininkei MARIJAI MILVIDAITEI -ROC- 
KUVIENEI, jos seseriai JANINAI ir ALGIRDUI RIMA- 

VICIAMS gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Chicagos Skautininkių ir Skautininkų Ramovė

A. t A. Dr. MARIJAI STANEIKIENEI
mirus, Wyncote, Pa.» jos brangiam įsūniui FELIKSUI 

ANDRIONUI nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drauge 

liūdime.

Marija ir Povilas Laurinavičiai

A f A. JUOZUI ROČKUI mirus,
liūdinčiai žmonai MARIJAI ROČKIENEI, jos seseriai JANINAI ir švo- 

gėriui ALGIUI RIMAVIČIAMS ir kitiems giminėms Lietuvoje bei Len

kijoje nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu su visais liūdi

Regina ir Adomas Vaitkevičiai 
su šeima

A. t A. JUOZUI ROČKUI mirus,
jo žmonai MARIJAI ROČKIENEI ir giminėms reiškiu 

gilią užuojautą.

Viktorija Orentienė

Windsor, Ont.
YUNDSDRO ŠAULIŲ 

GEGUŽINĖ

Prieš vienus metus Windsore 
buvo įsteigtas jūros šaulių bū
rys. Kad ir palengva, būrys vis 
didėja ir tikimės greitai užaug
ti iki kuopos. Liepos 21 d. būrys 
rengia gegužinę J. M. Kižių so
dyboje, 12208 Riverside Dr., 
Windsor, Ont. Pelnas skiriamas 
Aušros mergaičių kvarteto ke
lionei į Pietų Ameriką paremti. 
Tikimės, kad visuomenė šį gra
žiai besireiškiantį kvartetą pa
rems. M. K.

NUO VftžfO
Bufale, N. Y. pagamintas naujas 

preparatas nuo vėžio. Tai trans- 
annuliarinis peroksidas, kuris, vei
kiamas rentgeno spindulių, atpa
laiduoja aktyvųjį deguonį, ardantį 
naviko celes, (iki 100,000 celių per 
sekundę). Naujasis preparatas nai
kina ir bakterijas.

Dabar tiriama, kaip p’repara-

vičienė. Tautinių šokių moky
tojos turi ir pavaduotojų, ku
rios pamokų metu padeda pa
laikyti tvarką. Jeigu yra rei
kalas, tai ir šokių mokytojas 
pavaduoja, štai jų visa eilė: Jo
vita Norma ntaitė, Violeta Smie- 
liauskaitė, Kristina Žebrauskai- 
tė, Marija Butvilaitė, Ingrida 
Blekytė, Kristina Stankutė, Mil
da Gutausikaitė.

Kai kas bando lit. mokyklos 
darbą ir jos darbininkus diskre
dituoti. Jie žarsto žarijas savo 
namuose. Tokiems tik priminti- 
na spaudoj užtikta ši prasmin
ga mintis; “Neimk į galvą, jei 
kas tave žemina: tas žmogus no
ri tave tik sumažinti iki savo 
paties didumo”.

Norėčiau užbaigti dešimtame 
“Vyturėlio“ nr. savo paties at
spausdinta mintimi: “Keičiasi 
mokytojų ir mokinių veidai, vie
ni išeina, kiti ateina, tačiau tau
tinės sąmonės degalas stipriai 
laikomas abiejų rankose”.

Pranas Razminas

, tas veikia pelių ir žmogaus navi
kus. Vidutinišku poveikiu nuo vė
žio jis pasižymi netgi be švitinimo. 
Svarbi šio preparato savybė — at
sipalaidavęs chemiškai deguonis 
veikia 0,001 sekundės, ir jis spėja 
sunaikinti tik čia pat esančias na
viko celes. Rentgeno spinduliai tu
ri būti nukreipti tiesiog į naviką ir 
nekliudyti sveikų celių. jm

Ilgamečiu! Detroito Liet. Šv. Antano parap. aukų 
rinkėjui

A. t A. ANTANUI RUZGIUI mirus,
žmoną ON#, sūnų VYT# ir jo šeimą nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

Detroito Šv. Antino par. aukų rinkėju 
• VALDYBA ir aukų rinkėjai

Bendruomenininkui

A. t A. POVILUI DIRKIUI mirus,
sūnus VYTENĮ ir KĘSTUTĮ su šeimomis bei kitus gi
mines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi

L. B. Marąuette Parko Apylinkės . 
Valdyba ir Nariai

Brangiam vyrui

A. t A. JUOZUI ROČKUI mirus,
skausme ir liūdesy likusią mūsų sesę MARIJ# ROČ- 

KUVIENĘ giliai ir nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvos Dukterų Draugija

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me- 
| džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus. Si tiesa ypač 
5 galioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi 
| kasinėjimai, negu žemėje.
S - . , ■

Vytauto Bagdanavičiaus
| KULTŪRINES GELMES PASAKOSE j

n knyga
yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 psl. Kaina
5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. Liet
Knygos klubo nariams trečdaliu pigiau.

"iiiimiiimiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiB

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium.



DRAUGAS, SeSt&dienig, 1974 m. liepos mėn. 13 d. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Kun. Antanas Midumis, 
MIC, Worcesterio Sv. Kazimie
ro liet. par. klebonas, yra at
vykęs į Chicagą ir šį šeštadienį 
palaimins savo brolio dukters 
moterystę Švč. Nekalto Prasi
dėjimo par. bažnyčioje. Brigh- 
ton Parke. Kaip Marijonų vie
nuolijos viceprovincijolas šia 
proga turės su provincijolu kun. 
J. Dambrausku ir kitais tarybos 
nariais posėdžius. Išvyks liepos 
15 d. atgal į Worcesterį.

X A. a. Kazimieras Pilipaus- 
kas, kuris pirmiau gyveno Sv. 
Juozapo parapijos apylinkėje, 
mirė liepos 11 d. Šv. Pranciš
kaus ligoninėje, Blue Island, 
UI., kur ilgai sirguliavo. Šian
dien jis laidojamas iš Šv. Onos 
parapijos, Lansing, UL, kur gy
veno nuo praeitų metų. Jis pa
liko žmoną Virginiją ir dukre
lę Patriciją. Tai antras iš trijų 
brolių šv. Juozapo parapijos Pi- 
lipauskų. Jauniausias Viktoras 
mirė prieš kelerius metus. Vy
riausias — Bronius Pilipaus- 
kas, kuris yra vedęs Genovaitę 
Cinikaitę, gyvena Riverdale, III.

X Chicagos Lietuvių Tary
bos atstovai ateinančią savaitę 
budės Altos raštinėje kiekvieną 
dieną nuo 6 vai. iki 9 vai. va
kare ir teiks informacijas Pa
vergtųjų tautų savaitės atžy- 
mėjimo reikalais. Telefonai: 
778-6900 arba 778-6901. Orga
nizacijos, kurios dalyvaus eise
noje su vėliavomis, prašomos 
iš anksto pranešti, skambinant 
nurodytais telefonais.

X “The New World” savait
raštis liepos 12 d. laidoje vėl 
įsidėjo žinutę apie persekioji
mus okupuotoje Lietuvoje ir 
tikinčiųjų kovas prieš komunis
tinę vergiją.

X Kun. Alfonsas Grauslys 
liepos 13 d. išvyko į Clevelan- 
dą, o iš ten važiuos J Putnamą, 
kur renkama "Krikščionio Gy
venime” leidyklos jo leidžiama 
nauja knyga. Kad greičiau bū
tų, autorius pats vietoje darys 
visus taisymus.

X J, Kiaušas, Harrison, N. 
J., nuoširdus mūsų dienraščio 
skaitytojas, mums prisiuntė sa
vo sveikinimus ir juos parėmė 
5 dolerių auka. Dėkojame.

X Seselių sodyboje Futnam, 
Conn. laukiami svečiai! Kamba
riai erdvūs, saulėti, naujai at
remontuoti. Maistas geras ir 
gaminamas lietuviškais papro
čiais. Maloni aplinka. Paplūdi
miai už 4-7 mylių, puikus puši- 
nėlis. Kainos visiems prieina
mos. Prašome pranešti iš anks
to: Immaculate Conception
Convent, Putnam, Conn. 06260 
tel.: (203) 928-5828. (pr.)

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

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefoną® 
VI 7-7747. (sk.)

X Gintaro vasarvietėje jūsų 
laukia nerūpestingos ir malo
nios vasaros atostogos. Atvy
kite ir pasidžiaukite jomis. Dėl 
visų informacijų ir rezervacijų 
prašome skambint telef. (616) 
469-3298 arba rašyti: 15860 
Lake Shore Road, Union Pier, 
Michigan 49129. (sk.)

X RAŠOMOSIOS maS. visom kal
bom ir gaidom, visuose modeliuose 
gaunamos CHICAGOJE: Draugas — 
4545 W. 63rd St.; ir vakarais pas A 
Daugirdą tei. 476-7399 arba tiesiai iš 
SPARTA Savininko: J. L Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport, N. Y. 
11731. (sk.)

x Union Pier arti ežero gražioj, 
ramioj vietoj išnuom. 3 kambarių 
butas su visais baldais, šaldytuvas 
ir indai. Pušimis apsodintas kie
mas. Teirautis tol. 778-0917 arba 
925-6807_________ ____________ (ak.)

X Illinois šen. Frank Savic
kas paskirtas Chicagos Parkų 
distrikto sekretorium. Jis pa 
keičia Michael McDesmott, ku
ris pasitraukia nuo rugpiūčio 1 
d. Šen. Savickas, 6840 S. Arte- 
sian avė., yra Illinois generali
nės asamblėjos narys jau 8 me
tai. Šen. Savickas yra našlys, 
turi 19 -17 amžiaus tris vaikus. 
Savicko draudimo įstaiga yra 
6717 S. Pulaski Rd. Yra demo
kratų 15 wardo komiteto narys.

X Buvusių Hanau stovyklos 
gyventojų suvažiavimas įvyks 
darbo dienos savaitgalį Chica
goje, Jaunimo centre. Rugpiū
čio 30 d., penktadienį, įvyks 
Čiurlionio galerijoj Hanau sto
vykloje gyvenusių dailininkų 
parodos atidarymas, šeštadienį 
— koncertas, sekmadienį — 
banketas. Meninę dalį atliks bu
vę hanaviškiai solistai, rašyto
jai, aktoriai ir muzikai.

X Nijolė Dėdlnienė, gabi mu
zikė iš Rochesterio, N. Y., atei
tininkų sendraugių stovykloj 
Dainavoj duos pianino rečitalį. 
Rečitalis vyks trečiadienį, lie
pos 31 d., 8 v. v.

X “Darbu kratyklmės senat
vės”, 404 Alvudo radijo paskai
ta šiandien, 9 v. r. Barčus radi
jo šeimos valandoj.

X Teofilė Ir Zigmas Mišaus- 
kai, ilgamečiai Cicero, III., gy
ventojai, persikėlė į Union Pier. 
Dabartinis Mišauskų adresas: 
15951 Lake Shore Dr., Box 408, 
Union Pier, Mich. 49129.

Barat kolegijos, Lake Forest, UI., 
meno studentė Audronė Ambrozai- 
tytė ir Lietuvių kultūros muziejaus 
direktorius St. Balzekas domisi ten 
suruošta lietuvių dailininkių paro
da.

X ALRK Moterų sąjunga 
šiais metais švęs 60 metų su
kaktį. Ta proga suruoš iškilmin
gus pietus su programa Shar- 
kos restorane. Rengimo komisi
ja turėjo posėdį liepos 7 d. Po
sėdy dalyvavo Mary Drukte- 
nienė, Marle Panavas, Mary 
Mineiko, O. Paurazienė, M. Ge
nienė, Augusta Satkus, A. Prec- 
kailienė, Josephine Kilkus, S. 
Bartkaitė, O. Arlauskienė ir 
Gr. Meiluvienė. Visas gautas 
pelnas bus paskirtas stipendijų 
fondui.

X Balzeko Kultūros muziejus 
birželio 27 d. suorganizavo sėk
mingą vyresniojo amžiaus lie
tuviams ekskursiją į Šv. Kazi
miero kapines aplankyti savo 
artimųjų kapus. Liepos 18 d. 
organizuojama kita ekskursija 
į Lietuvių Tautines ir Bethany 
kapines. Apie rudenį planuoja
mas ekskursijas bus pranešta 
vėliau.

X Gintaro vasarvietėj, Union 
Pier, Michigan, šj sekmad., lie
pos 14 d„ 2 vai. popiet šach
matų meisteris p. Tautvaiša 
duos simultaną Union Pier va
sarotojams. Šachmatų mėgėjai 
kviečiami su savo šachmatais 
skaitlingai dalyvauti. (pr.)

X Dr. Romualdas Povilaitis
išvažiuoja atostogų liepos 13 d. 
ir grįš rugpiūčio 12 d. Būtino 
reikalo atveju prašau skambinti 
dr. R. Podvvikal, tel. 582-5780, 
adr. 5780 Archer Avė. (sk.)

X Lietuvių Fondas. LF nariai savo 
Įnašus padidino: Stanislava Juodval- 
Įds-Abramaviciūtė, Cicero, IL., $500 
— iki $1,000. Dr. Juozas ir Emilija 
Zubrickal, Kankakee, IL., $300 — iki 
$700. LF adresas: 2422 W. Marąuette 
Rd., Chicago, IL 60629, tel. 925-6697.

(IF-)

Muz. Faustas Strolia praveda dainavimą jaunučių st ovykloj Dainavoj. Nuotr. Jono Kuprio

IŠ A K T I IK TOL!
J. A. VALSTYBES!
Dr. Juozas ir komp. Gied

ra Gudauskai, Los Angeles (Ca
lif), savo namuose birželio 28 
priėmė ir šauniai pavaišino į 
LB Los Angeles Jaunimo an
samblio 25 metų jubiliejinę 
šventę atvykusius “Šilainės” (iš 
Detroito), “Grandies” (iš Chi
cagos) ir “Vakarų vaikai” (iš 
San Francisco) šokėjus, o taip 
pat ir vietinius Jaunimo ansam
blio dalyvius. G. Gudauskienė 
šokių mokytojoms įteikė dova
nėles.

— Galina Goblenė, Detroito 
"Šilainės” tautinių šokių gru
pės vadovė, su vyru vieši Cali- 
fornijoje, lankydami gausybę 
savo draugų ir pažįstamų ir 
ėkskursuodami po artimesnes 
ir tolimesnes pietinės Calif orni- 
jos vietoves. G. Gobienė su "Ši
laine” atvyko į Los Angeles da
lyvauti jubiliejinėj LB Jaunimo 
ansamblio šventėje.

— Vita Kevalaltienė, Santa' 
Monica, Calif., amerikiečių mo
kyklos mokytoja, išvyko atos
togų į Vokietiją, kur jau gerą 
pusmetį, darbovietės išsiųstas, 
dirba jos vyras inž. Modestas. 
Kevalaičiai planuoja' ilgesnį lai
ką pakeliauti po Vakarų Euro
pos valstybes.

— Ona Bielskienė (Los An
geles, Calif.), gen. konsulo dr. 
J. Bielskio žmona, po sunkaus 
sužeidimo jau tiek pasveiko, 
kad birželio 30 galėjo dalyvau
ti jubiliejinėje LB Jaunimo an
samblio šventėj Hollywood Pal- 
ladium salėje.

— Juozas Valevičius, žino
mas Kanados finansininkas, 
gyvenąs Toronte, Ontario, kar
tu su žmona Joana, liepos 6 d. 
buvo atvykę į Omahą, Nebr., 
dalyvauti Joanos dėdės Jono 
Smailio 65 metų amžiaus su
kakties minėjime. Joana Juo- 
zaitytė - Valevičienė, prieš 16-
tekėjimą, 1963 m. Kanadoje 14-, reikalams, dalyvaus kaip vienas
kos tautybių dalyvavime buvo 
išrinkta Misa Freedom Festi- 
val. Laike vienerių metų jai ei
nant tas pareigas, teko daug 
keliauti ir kalbėti ne tik kaip 
kanadietei, bet ir kaip lietuvai
tei. Tuo laiku buvęs Kanados 
ministeris pirm. Lester B. Pear 
son, pats būdamas Nobelio tai
kos premijos laureatas, įvertin
damas iškilią Joanos asmenybę, 
įteikė jai garbės dovaną. Į 
Omahą kartu buvo atvykę Jo
anos tėvai Pranas ir Magdale
na Juozaičiai, gyveną Stayner 
mieste, arčiau prie Wassagos 
vasarvietės. Kai kilo reikalas 
gelbėti laisvės siekiančius Bra
žinskus, Pranas Juozaitis savo 
apylinkėje rinko aukas gelbėji
mo fondui paremti. Omahoje 
pokylio metu ir sekančią dieną 
svečiai turėjo progos susipažin
ti ir pabendrauti su vietos lie
tuviais. Po to, baigiantis JAV 
nepriklausomybės šventės ilga
jam savaitgaliui, visi išskrido 
atgal į Kanadą.

— Dr. Elona Vaišnienė, gy
venanti Mt. Carmel, Conn., at
stovavo JAV LB švietimo ir vi
suomeninių reikalų taryboms 
balandžio 23 - 24 dienomis Wa- 
shingtone įvykusioje National 
Institute of Education konfe
rencijoje. Konferencija pagrin-
dėt buvo skirta "daiųęiakultūri. j, į P< Gaučya.

nio” švietimo svarstyboms. JAV 
LB buvo vienintelė etninė orga
nizacija, pakviesta atsiųsti sa
vo atstovą į šią konferenciją.

— Kun. Petras Dziegoraitis, 
gyv. Akran, Ohio, buvo atvy
kęs į Los Angeles trumpom 
atostogom ir svečiavosi pas 
Mickus, savo buvusius parapie- 
čius, Granada' Hilla, Calif.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
JAV-bių ir Kanados naujos 
centro valdybas rinkimai bus 
pravesti iki 1974 metų spa
lio 15 d. Kandidatus į cent
ro valdybą gali siūlyti kiekvie
nas sąjūdžio narys. Iš siūlomų 
kandidatų reikia gauti raštiš
kus sutikimus būti kandidatais. 
Rinkimams pravesti komisija 
sudaryta iš Kalifornijos bičiu
lių: pirm. Juozas Kojelis (747— 
23rd Street, Santa' Monica, Ca
lifomia 90402), nariai — Ed
mundas Arbas ir Balys Grau
žinis. Kandidatų siūlymas į 
naująją centro valdybą turi bū
ti padarytas iki rugsėjo 15. 
Centro valdyba renkama dve
jiems metams ir sudaroma iš 5 
asmenų.

— Kun. Hermanas J. Šulcas, 
dirbąs pastoracinį darbą tarp 
Sao Paulo lietuvių, liepos 8 d. 
atvyko į Los Angeles ir čia ža
da pabūti iki liepos 15 d. Lie
pos 14 d. parapijos patalpose 
jis padarys pranešimą apie 
Brazilijos lietuvių gyvenimą.

__ JAV LB krašto valdyba i sambūris, BLB literatūros rate-
paskyrė Ateitininkų federacijai lis, Vila Anastacio mokyklos rė-
275 egz. informacinio leidinio 
"The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Li- 
thuania: Report for 1973”. 
Ateitininkų federacijos valdyba 
šią knygą išsiuntinėjo JAV die
cezijų laikraščiams ir paski
riems šio krašto vyskupams.

— Balys Raugas, Delran, 
New Jersey, JAV-bių LB Kraš
to valdybos vykdomasis vice
pirmininkas administraciniams

iš pagrindinių dalyvių fronti
ninkų studijų savaitėje ruošia
mame simpoziume LB temo
mis. LFB poilsio ir studijų sa
vaitė organizuojama rugpiūčio 
4-11 dienomis Dainavoje.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Anglijos rajono lietuvių 

skautų 25-ji sukaktuvinė sto
vykla įvyks Lietuvių sodyboje. 
Ji prasidės liepos 27 ir baigsis 
rugpiūčio 3 d.

Nuotraukoje matyti Illinois Lietuvių gydytojų draugijos skelbto kon
kurso. Lietuvos laisvinimo klausimu amerikiečių spaudoje paskelbtų 
straipsnių įvertinimo komisija. Sėdi (iš k. j d.): Altos pirm. dr. Kazys 
Bobelis, komisijos pirm. rašyt. Aloyzas Baronas, Illinois Liet. gydytojų 
dr-jos pirm. ir šio konkurso iniciatorius dr. D. Giedraitis, "Medicinos” 
žurnalo red. dr. K. Pemkus. Stovi žurnalistai V. Kasniūnas, V. Būtė-

— DBLS Londono I-po sky
riaus susirinkime išrinkta nau
ja valdyba: pirm. I. Dailidė, vi
cepirm. B. Butrimas, ižd. J. Jo
naitis, sekr. S. Nenortas.

PRANCŪZIJOJE
— Aktoriaus Vitallo Žukaus

ko rečitalis įvyko liepos 3 die
ną Paryžiuje lietuvių katalikų 
misijos patalpose (7, rue dės 
Lions). Nors jau prasidėjusios 
atostogos ir daugelis paryžiečių 
apleido miestą, į rečitalį atsi
lankė netoli 20 žmonių.

BRAZILIJOJE
— Brazilijos lietuvių organi

zacijų atstovų posėdžiai III 
Jaunimo kongreso reikalu pra
vesti buvo birželio 2 ir 21, dar 
kviečiamas liepos 12. Organiza
cijos, 1973 m. pradžioje įvyku
siame V P. Amerikos lietuvių 
kongrese PLJK rengimui prita
rusios, dabar imasi aiškesnių 
uždavinių, sudarydamos Brazi
lijos JK komitetą ir naujas ko
misijas. Į šiuos pasitarimus or
ganizatoriai stengiasi įtraukti 
ir tolimesnių Brazilijos vietovių 
atstovus. Ligi šiol įsijungė Bra 
zilijos Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje, Lietuvių Romos Katali
kų Šv. Juozapo bendruomenė,
L. Kat. Moterų draugija, Jau
nimo sambūris Žilvitis, Nemu
no ansamblis, BLB Akademinis

majų būrelis, skautų ir skau
čių vienetas, seserys pranciš- 
kietės, saleziečiai, jėzuitai, Rio 
de Janeiro lietuvių parapija.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vlado Suchocldo --Audro- 

naŠos, kairiųjų pažiūrų žurna
listo ir rašytojo, 70 m. amžiaus 
sukaktis buvo prisiminta oku- 
kuotosios Lietuvos spaudoje.

— Laukinių žvėrių skaičius
Lietuvos miškuose yra toks: 
briedžiai — 9,250, taurieji el
niai — 3,200, dėmėtieji elniai
— 50, danieliai — 220, stirnos
— 56,000, šernai — 17,00, vil
kai — 100, lūšiai — 210, man- 
gutai — 15,400, lapės — 14,600, 
pilkieji kiškiai — 219,000, bal
tieji kiškiai — 7,200, kiaunės
— 8,100, voverys — 25,400, ka- 
nadinės audinės — 470, ūdros
— 2,400.

STOJAMIEJI EGZAMINAI
J CHICAGOS AUKŠT. LIT. 

MOKYKLĄ
Nauji mokiniai į Chicagos 

Aukšt. lit. mokyklą bus priima
mi rugsėjo 7 d. 9 vai. ryto Jau
nimo centre. Baigę 8 lituanisti
nės mokyklos skyrius į 5 klasę 
priimami be egzaminų. Jie tą 
dieną atsineša pažymėjimus ir 
užsiregistruoja. Būtų gera, kad 
tėvai iš anksto praneštų mo
kyklos direktoriui apie savo 
vaikus, kurie rudenį pradės lan
kyti mokyklą, skambindami va
karais tel. LU 5-2629.

Kai kurie, baigę 8 skyrius, 
mėgina laikyti egzaminus į 6 
klasę. Tie turi atminti, kad jie 
peršoka penktąją klasę. Be lie
tuvių kalbos, jie dar turi laikyti 
lietuvių literatūros ir Lietuvos 
istorijos egzaminus. Lietuvių li
teratūra 5 klasėje buvo eita pa
gal naująją programą, dabar 
nebeužtenka mokėti vien tau
tosaką. Norintieji laikyti egza
minus turi jau dabar paskam
binti dienos metu arba savait
galyje literatūros mokytojui 
Rimui Černiui tel. PR 6-3722 
ir gauti informacijų. Lietuvos 
istoriją reikia mokėti nuo pra
džios ligi Švidrigailos.

Nebaigę pradžios mokyklos 
laiko egzaminus. Jie rašo dik
tantą, atpasakojimą, tikrinamas 
skaitymas. Stojantieji turi tu
rėti arba šiais metais turi su
eiti 12 metų.

J. Masilionis

GRAŽIAI PRALEISTA
POPIETE '

Lietuvių Paštininkų sąjunga 
tremtyje savo gyvavimo metri- 
kon jau įrašė 28 metus. Kai 
dabar tenka matyti svetur paš
to tvarką ir darbą, tai drąsiai 
galima sakyti, kad Lietuvos 
paštas buvo visais atžvilgiais 
pavyzdingesnis ir veikė daug 
geriau. Be to, paštas kasmet 
valstybės iždan įnešdavo apie 
2 milijonus litų pelno, 

į Todėl paštininkai savo tradi
ciniuose subuvimuose prisime
na tuos gražius laikus, reiškia 
jiems savo gilius sentimentus 
ir šiandien džiaugiasi tais nu
veiktais gerais darbais ir di
džiuojasi buvę tų darbų vyk
dytojais. Bendrai paėmus, gra
žūs praeities prisiminimai pa
lengvina ir šių dienų sutinka
mus sunkumus.

CHICAGOS ŽINIOS
TIRIA DALEY BENDROVŲ

Prieš 17 m. suorganizuota, 
bendrovė, kurios turtas 200.000 
dol. ir į kurią įeina mero Da
ley nuosavybė, pradėta tirti fe
deral inių . įstaigų.

KERNERIO RŪPESČIAI

Už nelegalų pasipelnymą nu
teistam buvusiam gubernato
riui Kemer iškyla nauji rūpes
čiai: kaskart garsiau reikalau
jama, kad arba jis atsisakytų 
JAV apeliacinio teismo teisėjo 
pareigų, arba būsiąs išmestas.

NEGRAS KANDIDATAS

Negras advokatas E. Duke 
McNeil jau surinkęs 100,000 
dol. išlaidoms rinkimuose į Chi
cagos merus ir greit paskelb
siąs savo kandidatūrą.

KUN. LAWLOR 
NEKANDIDATUOS

Kun. Francis X. Lawlor, iki 
šiol buvęs Chicagos miesto ta
rybos narys, pareiškė, kad atei
nančiuose rinkimuose nekandi
datuos.

MOTERŲ KLUBŲ 
SU V AŽI AVIMAS

Apie 3,000 delegačių, atsto
vaujančių 170,000 narių, Chica
goje dalyvaus Verslo ir profe
sinių moterų klubų suvažiavi
me, kuris įvyks liepos 21 - 25 d. 
Conrad Hilton viešbuty. Svars
tys moterų teisių sulyginimą, 
dirbančljį moterjį teigęs.

Pagal tradiciją, liepos 7 d. 
Marąuette Parke, prie esančio 
gražaus ežerėlio, buvo suruoš- 
tas subuvimas - gegužinė, ku
rioje susirinko apie 100 pašti
ninkų ir svečių. S-gos pirm. J. 
Tijūnas pasveikino taip gausiai 
susirinkusius ir pakvietė vai
šėms, kurias pagamino K. Rep
šienė. Meninėj daly, vadovau
jant buvusiam Amerikos pašti
ninkui N. Kuliui, padainuota 
šiai progai vykusiai parašyti 
kupletai.

Buvo perskaityti gautieji 
sveikinimai: LPS-gos garbės 
pirm. , buvusio paštų v-bos di- 
rek., inž. V. Biručio, buvusio 
Vilniaus centr. pašto v-ko J. 
Gečiausko ir kitų.

Šiuo metu s-gos didžiausias 
rūpestis išleisti paštininkų atsi
minimų antrąjį tomą. Medžiaga 
renkama, prašoma visų rašyti 
atsiminimus. Taip pat pagei
daujama paštininkų albumui 
nuotraukų iš pašto gyvenimo, 
kuris ne tik ateičiai bus svar
bus palikimas, bet ir dabar yra 
įdomus pažiūrėti ir rasti sau 
pažįstamų veidų bei vietovių. Į 
knygos redakcinę komisiją įei
na buvęs Klaipėdos pašto virs. 
inž. M. Aukštuolis, kuris yra 
kelių knygų autorius, žinomas 
publicistas.

Korespondendentas

BENDRI PIETUS LIETUVIŲ 
SODYBOJE

Alvudo darbuotojai — Elz
bieta ir Antanas Kleizai su sa
vo sūnumi Vaclovu savo 30 
metų svetur gyvenimo atžy- 
mėjimui liepos 3 d. suruošė 
bendrus pietus sodybos gyven
tojams. Kaip svečiai dalyvavo 
kun. K. Kuzminskas, gen. M. 
Rėklaitis, Aid. Rimienė, Žibu
tis, Šalpkauskaitė iš Washing- 
tono, B. Saldukienė, J. Bružie
nė ir kiti. Kalbą pasakė Sofija 
Oželienė. Buvo sugiedota ir Il
giausių metų.
Liepos 4 d. per S. Barcaus šei 
mos radijo valandą taip pat bu
vo pasveikinti Kleizai. Pažymė
tina. kad Elzbieta ir Antanas 
Kleizai daug darbuojasi labda
rai ir yra pelnę simpatijas visų 
Liet. Sodybos gyventojų bei 
kaimynų ir tautiečių. Paminė
tina, kad jiedu 1952 m. ir 1974 
metais yra gavę popiežiaus pa
laiminimą už veiklą labdaroje.

Ant. Kevėža

CHICAGA TURĖS DAUG 
SVEČIŲ

Daugiau kaip 14,000 asmenų 
atvyks į Chicagą liepos mėnesį 
dalyvauti čia. vykstančiuose 42 
suvažiavimuose. Didžiausias bus 
namų reikmenų gamintojų su
važiavimas, kuris įvyks liepos 
15 -19 McCormick parodų rū
muose ir kuriame numatoma, 
kad dalyvaus apie 40,000 žmo
nių.

ŠVENTIEJI METAI 
JUGOSLAVIJOJE

Minint Šventuosius Metus, 
daugiau negu 50,000 katalikų 
kroatų Jugoslavijoje dalyvavo 
maldingoje kelionėje į Šven
čiausios Mergelės Marijos šven
tovę “Marija Bistrica”, kuri yra 
už 35 kilometrų nuo Zagrebo. 
Maldingoje kelionėje dalyvavo 
14 Jugoslavijos vyskupų ir dau
giau negu šimtas kunigų, kurie 
vadovavo atskirom maldininkų 
grupėm iš įvairių Jugoslavijos 
vyskupijų.

Pagal seną tradiciją, daugu
ma maldininkų į Marijos šven
tovę atkeliavo pėsti. Jų tarpe 
ypač gausios darbininkų ir stu
dentų grupės atvyko iš Zagre
bo, melsdamiesi ir giedodami 
religines giesmes. Iškilmingų 
šventų Mišių metu “Marija Bis
trica” šventovėje daugiau negu 
20,000 tikinčiųjų priėmė šven
tąją Komuniją.
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