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KATALIKAI
PASAULY

Kardinolas apie politiką,
PARYŽIUS. — Žymus pran

cūzų teologas kard. Danielou, 
spaudos konferencijoje Paryžiuje 
kalbėjo apie teologų santykius 
su bažnytine vadovybe ir kunigų 
veiklą politikoje. Kard. Danie
lou pabrėžė, kad kunigai nepri
valo kištis į politiką ir Dievo ka
ralystę turi aukščiau statyti už 
kitą politinę sistemą, ar sociali
nę santvarką. Tačiau kunigai, 
vykdydami savo tiesioginį užda
vinį, visados turi pasisakyti prieš 
kiekvieną socialinį neteisingumą, 
nežiūrint kur jis pasireikštų.

Priėmė ministerj
Castelgandolfas. — Popiežius 

Paulius VI-sis priėmė Kanados 
valstybės sekretorių min. Gerard 
Pelletier su palydovais.

Padėkojo prezidentui
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos prez. Heinemann priėmė trem 
tyje gyvenantį Ukrainos katalikų 
vadovą kard. Juozapą Slypyj, ku
ris šiomis dienomis lanko Vaka
rų Vokietijoje gyvenančius 
20,000 Ukrainos tikinčiuosius. Ta 
proga kard. Slypyj padėkojo Va
karų Vokietijos prezidentui už 
ukrainiečiams teikiamą globą ir 
pareiškė viltį, kad ateityje visų 
tremtinių teisės bus visur respek
tuojamos ir jie galės daug prisi
dėti savo kraštu pažangai kelti.

Kultūros paminklams gresia 
pavojus

Kairas. — Garsiojo ortodoksų 
6v. Kotrynos vienuolynas Cina- 
jaus pusiasalyje abatas Grigalius 
II-sis spaudos konf. pranešė, kad 
6v. Kotrynos vienuolyne esan
tiems meno ir kultūros pamin
klams gręsia sunaikinimo pavo
jus. Šiemet įvykę šeši žemės dre
bėjimai sunaikino dalį pastatų ir 
žymiai nukentėjo garsioji meno 
galerija, kurioje yra saugomas 
brangus ikonų rinkinys, bei bi
blioteka su neįkainuojamos vertės 
rankraščiais. Sinajaus vienuoly
nas kreipėsi į UNESCO ir kitas 
tarptautines organizacijas pra
šydamas skubiai suteikti pagal
bos šiems kultūros ir meno tur
tams išsaugoti.

Naujas misijų žurnalas
AACHENAS. — Vakarų Vo

kietijoje pradėtas leisti naujas 
misijų ir tikėjimo platinimo klau
simams spręsti iliustruotas žur
nalas “Mission aktuell”. Nauja
sis žurnalas apjungia anksčiau 
leistus du misijų žurnalus “Welt- 
mission” ir “Katholische Illius- 
trierte”, kurie turėjo pusantro mi
lijono skaitytojų.

Bažnyčių konferencijoje
ABIDJAN. — Visos Afrikos 

protestantų ir ortodoksų Bažny
čių konferencija, įvykusi Abid- 
jan mieste, pasiuntė specialią de
legaciją į Nigeriją, sukviesti ka
riaujančių Nigerijos ir Biafros 
kraštų Bažnyčių atstovus taikos 
įgyvendinimui aptarti. Tikimasi, 
kad šios pastangos padės abiem 
šalim užbaigti karo veiksmus ir 
įgyvendinti taiką.

KALENDORIUS

Rugsėjo 27 d.: šv. Damijo
nas, šv. Hiltruda, Kovaldas, 
Danguolė.

Rugsėjo 28 d.: šv. Vaclovas, 
šv. Lijoba, Tautvydas, Visgir- 
dė.

Rugsėjo 29 d.: šv. Mykolas 
Ark., šv. Gajana, Kęsgailą, Li
tą.

ORAS
Saulė teka 6:42, leidžias 6:41.
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien dalinai saulėta, tempera
tūra apie 70 laipsnių.

Neteisybę nuolat 
reikia priminti

Telegramos JAV prezidentui ir Jungtinių Tautų sesijos 
pirmininkei

tųjų Europos Tautų sienas pasi
rodė moraliai stipresnis už di
džiąją tarptautinę organizaciją: 
jis atkakliai smerkė visa tai, ką 
Maskvos imperialistinė valdžia 
daro Čekoslovakijoj, atkakliai 
priešinosi vadinamosios Brešnevo 
doktrinos mintims, atkakliai rei
kalavo likviduoti visas II-jo pa
saulinio karo pasekmes ir reika
lavo priversti laikytis Jungtinių 
Tautų organizacijos nuostatų ir 
Sovietų Sąjungą.

Pavergtųjų Europos Tautų sei
mas žino, kad jo tie pareiški
mai tuo tarpu net viešumos ne
daug tepasiekia, kad jie tylo
mis dedami į tuo tarpu nesvars
tomų reikalų bylas, bet žino ir 
tai, kad dažnas pareigūnas di
džiojoj tarptautinėj organizaci
joj, vartydamas to seimo, arba 
ir Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo komiteto atitinkamomis pro
gomis padarytus pareiškimus, 
norom nenorom pastebi, kad — 
štai žmonės, kurie kalba, kaip 
sąžinė, ir kartu drįsta priminti 
viską, kas dar nepadaryta, bet 
kas turi būti padaryta.

Pavergtųjų Europos Tautų sei
mas atskira telegrama kreipėsi ir 
į Jungtinių Amerikos Valstybių 
prez. Nixoną, kurioje tarp kita 
ko pabrėžė:

“Jūsų pastarasis apsilankymas 
Bukarešte padarė milžinišką į- 
spūd'į rumunų tautai ir kitoms 
komunistų viešpataujamoms tau
toms Europoj. Šis apsilankymas 
buvo padrąsinimas pasitikėti, kad 
Rytų -Vidurio Europos tautų lais
vės siekimas Jungtinėse Valsty
bėse neužmirštas”.

Telegramoje buvo pareikštas 
tikėjimas, kad Amerika palai

da kantriai, atkakliai ir patvariai kyS savo diplomatinę iniciatyvą,

New York. — Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas pradėjo še
šioliktuosius savo darbavimosi 
metus rūgs. 16 d.

Bendrojoj darbų programoj 
šiemet yra numatytos 22 temos. 
Neskaitant savitvarkos dalykų, 
dauguma tų temų yra metai iš 
metų tos pačios. Pavyzdžiui: Ne
teisingas devynių pavergtų Eu
ropos tautų atstovavimas Jungti
nių Tautų organizacijoj; Apsi
sprendimo teisės atėmimo iš Ry- 
tų-Vidurio Europos tautų; Poli
tiniai kaliniai komunistų valdo
muose kraštuose; Žmogaus tei
sių laužymas pavergtuose kraš
tuose; Darbininkijos padėtis pa
vergtuose kraštuose; Žemdirbių 
padėtis pavergtuose kraštuose; So 
vietų pavergtų kraštų ūkinis iš
naudojimas; Kultūrinis gyveni
mas pavergtuose kraštuose; Reli
ginių bendruomenių padėtis pa
vergtuose kraštuose; Komuniz
mo įtaka jaunime pavergtuose 
kraštuose. Jau trylika metų kar
tojasi specialus “Vengrijos klau
simas”, o dabar antri metai itin 
opus “Čekoslovakijos klausimas”. 
Kantrybė turi lemiamos reikšmės

Tų pačių temų besikartojimas 
ir daugeliu atvejų taip pat ir pa
dėties svarstomuose objektuose 
nežymūs pakitimai gali sukelti 
ir abejojimų dėl prasmingumo 
“kalbėti vis tą patį”. Prieš tokius 
abejojimus iškyla tikėjimo, kan
trybės ir ištvermės argumentai, 
kurie sunkių ir ilgai trunkančių 
uždavinių atlikime neretai turi 
lemiamos reikšmės. Pavergtųjų 
Europos Tautų seimo balsas ga
li atrodyti veltui į tuščią erdvę 
skleidžiamas, tačiau kai jis sklin-

net trisdešimtais metais nuo 
skriaudos pradžios, tai jis yra žen 
klas, kad nuskriaustieji dar nėra 
pasidavę ir jų laisvės byla dar 
nebaigta, taigi dar nepadėta į 
pralaimėtų bylų archyvą.

Pavergtųjų Europos Tautų sei
mas dabar metai iš metų siun
čia pareiškimą Jungtinių Tautų 
Organizacijos sekretoriatui ir de
legacijoms, kuaiame kartoja, — 
atminkite, kad Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Lenkijos Ru 
munijos ar Vengrijos vardu Jung
tinių Tautų Susirinkime sėdin
čios delegacijos yra ne tų kraš
tų žmonių, o tik tiems kraštams 
iš šalies primestų ir iš šalies 
vairuojamų valdžių delegacijos, 
ir kad ypač Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vardu neturi jokių įga
liojimų kalbėti Maskvos valdžios 
paskirti delegatai. Tie pareiški
mai tuo tarpu dar nesudraudė 
nė vienos suklastotos delegaci
jos, nė vienos dar nepakeitė ti
kra tautai atstovaujančia delega
cija, bet tokius pareiškimus kar- 
tojantieji nepasiduoda ir nenu- 
tilsta, tarp kita ko kartais pri
mindami, kad ir Romos sena
toriaus nuolat kartoti žodžiai a- 
pie Kartaginos sugriovimą jos 
nesugriovė, o betgi atėjo laikas, 
kada Kartagina galų gale buvo 
sunaikinta.

Mažųjų moralinė stiprybė
Šalia to priminimo Jungti

nėms Tautoms apie delegacijų 
netikrumą, pagrindinis šių metų 
Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo pirmųjų posėdžių dėmesio 
objektas buvo Čekoslovakija. Jau 
trylika mėnesių, kaio ten netgi 
nebesislėpdamas siautėja smur
tiškas Maskvos imperializmas. 
Didžioji Jungtinių Tautų orga
nizacija bejėgiškai liovėsi apie 
tai net kalbėjusi. Mažas Paverg-

siekiančią atstatymo laisvės, žmo
gaus teisių ir valstybinio apsi
sprendimo teise naudojimosi Ry- 
tų-Vidurio Europos kraštuose.

Tokius pačius pageidavimus 
seimas reiškė ir sveikinimo tele
gramoje naujai Jungtinių Tautų 
pirmininkei Angie Elizabeth 
Brooks.

Nauja vadovybė
Kaip ir kiekvienų darbo metų

Penki amerikiečių kariai kaltinami, kad jie nužudė Pietų Vietnamo gyventoją, dvigubą agentą, priima tor
tas iškeptas seržanto E. W. ,Sands (antras iš dešinės) LongBinh bazėje. Iš k. į d. : pulk Rheault, tnaj Crew, 
kapt. Brumley, Sands, tmaj. Middleton (matyti tik dalinai) ir kapt. Williams.
Kaip žinoma, prez. Nixon kviečia bylą nutraukti. Ske lbiama, kad nukautas šnipas rinkęs žinias net trims 
kraštams.

PREZ. NIX0NAS APIE 

KARĄ IR TAIKĄ
Pusvalandžio spaudos konferencija

WĄSHi;:GTCNAS. — Prez. 
Nixonas vakar davė spaudos 
konferenciją, pirmą po trijų 
mėnesių, kurios riebi atsakė } 
visą eilę klausimų užsienio ir 
vidaus, taikos ir karo reika
lais. Prez’dentas Vietnamo rei
kalu pabrėžė, kad nėra galima 
pasakyti, kada bus galima ati
traukti karius iš Vietnamo. Da
bartinė Amerikon politika tuo 
atveju yra gera, ji yra taikos 
politika ir siūloma, daibar atsi- 
’iepti Hanojui. Amerika numa
čiusi ištrautki karius iš Vietna
mo, tačiau neg"Ii ’V .p-rrk’ 
kada, nes tai priklauso nuo ko- 
mu -iri ų Karaš Vrt °m" siau
rėja, nes per partarąiį laiko- 
‘ rrr'. komunistai i Pietij Viet
namą infiltravo net du. trečda- 
’iu. mažiau, kareivių, negu anks
čiau, o žuvusių amerikiečių skai

pradžioj, Pavergtųjų Europos 
Tautu seimas išsirinko naują va
dovybę. Seimo pirmininku iš
rinktas latvių atstovas Alfreds 
Bėrzinš, vicepirmininku — al
banų atstovas Vasil Germenji, 
generalinio sekretoriaus parei
gose pasiliko ligšiolinis sekreto
rius Feliks Gadomski, lenkas.

(ELTA)

čius irgi mažėjąs. Amerikos po
litika taikos atžvilgiu gera, ir 
jo (prezidento) pasiūlymai J. 
Tautose nebuvo puolami.

Segregacija
Atsakydamas j klausimus dėl 

mokyklų integracijos, preziden
tas pabrėžė, kad negalima grei
tai nei įvesti integracijos, nei 
laikytis segregacijos. Čia turi 
būti vidurio kelias. Nieko nega
lima daryti per staigiai, nes 
kiekvienas kraštutinumas yra 
'vietiniui kenksmingas.

Paklaustas dėl Chicągoj vyks 
tančių neramumų, kurių metu 
juodieji reikalauja daugiau dar
bų statyboje, prezidentas pa
brėžė, kad visi piliečiai yra, ly
gūs ir visi turi visuose darbuo
se vienodai gauti darbo.

Lotynų Amerika
Dėl Rockefellerio Lotynų A- 

merikos reikalais pranešimo, 
prezidentas pareiškė, kad da
bar jau žodžių gana ir reikia 
darbų. Jis pažymėjo, kad spa-

lio gale duos konkrečių Lo
tynų Amerikos politikos reika
lais pasiūlymų.

Mokesčiai
Užklaustas apie mokesčius 

ir pensijų pakėlimą, prez. Nix- 
on atsakė, kad reikia mokesčių 
reformos, nes mokesčių įstaty
mas yra jau nekeistas 25 me
tus. Vyriausybė mažina savo 
išlaidas, kainų kėlimą turi taip 
pat sumažinti bendrovės, nes pa 
skelbdamos kainas, jos pačios 
save gali išmesti iš prekybos 
rinkos.

Taįp pat prezidentas pas
tebėjo, kad Laose nėra karinių 
dalinių, o tik patariamieji dali
niai.

SIČIO RETUMU DARBO 
DIENŲ SAVAITE

laidžiauja turtingiesiems. Mea- 
ny, turįs 13,600,000 narių, tei
gia, kad Washingtonas yra su
sirūpinęs didžiųjų bendrovių 
kapitalais, kadangi esą galvo
jama, jog kapitalas atidaro dal
bų, tačiau ne kapitalas, bet 
žmonės paruošia daugiau dar
bų. Esą kaltinamos unijos, kad 
kelia kainas, tačiau bendrovės 
gauna aukštus dividendus, pro
centus, ir iškėlė labai aukštai 
pragyvenimo kainas.

Anksčiau konvencijoj kalbė
jęs unijos United Steel Wor- 
kers prezidentas L. W. Abelę, 
pareiškė, kad jeigu dabar bus 
depresija, ji bus daug didesnė 
ir sunkesnė negu praeityje. Jai 
išvengti jis siūlė įvesti keturių 
dienų darbo savaitę ir to siekti 
per kongresą.

AFL-CIO unijos prezidentas Geor
ge Meany kalba senato finansų ko
mitete, kad unijos nariai pavargo 
nuo mokesčių, kai tuo tarnu tur
tingieji tokių mokesčių išvengia. Jis 
kvieča, kad būtų peržiūrėti mokes
čių nuostatai ir paisoma teisingumo.

ATLANTIC CITY, N. J. — 
AFL - CIO darbo unijos prezi
dentas George Meany, kalbėda
mas 400 delegatų Industrijos 
unijų konvencijoj, pareiškė, kad 
JAV vyriausybė perdaug nuo-

• Indijos min. pirm. Gandhi
aplankė miestą, kuriame riaušė
se žuvę 1,000 asmenų. Ahmeda- 
bad mieste lankėsi ir vidaus rei
kalų min. Chavan.

Šiaurės Vietnamo
karo nuostoliai

SAIGONAS. — Jungtinių A- 
merikos Valstybių kariniai pa
reigūnai teigia, kad Šiaurės 
Vietnamo komunistų karo au
kos jau pasiekė 554,000 karių. 
Komunistai, puldami civilius, 
nužudo daug nekaltų žmonių. 
Praėjusį mėnesį komunistai nu
žudė 345 civilius, 1,392 sužei
dė ir 141 pagrobė. Skelbiama, 
kad kovoje prieš Prancūziją, 
Indokinijos aštuonių metų kare 
prarasta 550,000 žmonių. Ko
vos prieš Prancūziją vyko nuo 
1946 m. gruodžio mė. ligi 1954 
metų liepos mėnesio.

Uždare sieną

PRAHA. — Čekoslovakijos 
komunistų centro partijos ko
mitetas 181 narys posėdžiauja, 
norėdamas išspręsti liberalėji- 
mo šalininkų ir vadų likimą. 
Prahos radijas visą laiką puola 
Dubčeką ir kitus reformų va
dus. Pranešimu iš Vienos, už
daroma siena dviejų dienų vi- 
zitoriams. Toks uždarymas bu
vo ir metinėse nuo Sovietų Ru
sijos okupacijos.

• Atlante buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas po vandeniu, 
1,300 mylių nuo Pucrto Rico.

Sovietų Rusija krauna 
mėsos atsargas

MASKVA. — Vakarų šalti
niai skelbia, kad Sovietų Rusija 
krauna mėsos atsargas, ruošda 
masi galimam susirėmimui su 
Kinija. Apie mėsos atsargų tel
kimą vakarai spėja iš to, kad 
Sov. Rusija staiga labai parei
kalavo daug popierio, naudoja
mo sušaldytos mėsos vynioji
mui. Skelbiama, kad sovietai to
kio popierio šaldytai mėsai pa
kuoti pirkdavo metams apie 
500 tonų, gi birželio mėnesyje 
Švedijoj rusai užsakė tokio po
pierio net 10,000 tonų. Specia
listai mano, kad šaldyta mėsa 
pakuojama nedideliais gabalais.

Diplomatiniai santykiai 
nereiškia vyriausybės

pripažinimo
WASHINGTONAS. — Sena

tas priėmė rezoliuciją, kurioje 
skelbiama, kad užmezgus dip
lomatinius santykius su kitu 
kraštu, nereiškia, kad jau. pri
pažįstama to krašto vyriausy
bė. Rezoliuciia, praėjusi ketvir
tadienį, buvo priimta 77 prieš 3 
balsais. Esą tokia rezoliucija 
galės liudyti, kad Amerika pri
pažįsta tą kraštą, su juo pre- 
kiauia, bet jo vyriausybės ne
mėgsta.

A. Dubčekas 
išmestas

PRAHA. — čekoslovakų ko
munistų prezidiumas nutarė iš
mesti Aleksandrą Dubčeką iš 
prezidiumo, taįp pat išmetami 
ir kiti laisvėjimo šalininkai.

JAV karo laivas
Jugoslavijoj

DUBROVNIK. — JAV karo 
laivas Little Rock įplaukė į Ad- 
riatikos uostą Dubrovnik, ke
turių dienų vizitui.

Belgija prieš
kom. Kiniją

NEW YORK. — Belgija prie
šinasi raudonosios Kinijos įsilei
dimui į Jungtines Tautas, kas 
reikštų Tautinės Kinijos iš J. 
Tautų išmetimą. Tokia pozicija 
paaiškėjo iš Belgijos užsienio 
reikalų min. Pierre Harmel J. 
Tautų generalinėj asamblėjoj. 
Albanija, Kuba ir keletas kitų 
komunistinių kraštų remia kom. 
Kinijos priėmimą į Jungtines 
Tautas, tuo pačiu pasisakant 
prieš Tautinę Kiniją.

Perversmas Bolivijoj
LONDONAS. — Pranešama, 

kad Bolivijoj įvyko perversmas 
ir trys aukšti kariai užėmė val
džią. Per radiją skelbiama, kari 
buvo norima išvengti anarchijos 
ir neramumų. Dabartinis Bo
livijos karinių jėgų varias gen. 
Alfredo Ovando Candia pava
dintas revoliucinės vyriausybės 
prezidentu.

Rasti masiniai kapai
VARŠUVA. — Lenkų karo 

nusikaltimų komisija rado du 
maišinius kapus netoli Biala 
Podlaska, kurie, esą, gali būti 
Sovietų Rusijos belaisvių, ku
riuos palaidojo vokiečiai II-jo 
pas. karo metu. Iš uniformų sa
gų ir ženklelių matyti, kad tai 
yra Sov. Rusijos kariai. Sako
ma, kad vokiečiai išrinkdavo 
iš belaisvių tarpo politrukus, 
karininkus ir komunistus ir su
šaudydavo netolimame Biala 
Podlaska miške Rytų Lenkijoj. 
Rasta keletas tūkstančių la
vonų. Kapai yra 55 pėdų ilgio 
ir 16 pėdų pločio.

TRUMPAI
— Amerikoje buvo pasklidę 

gandai, kari P. Vietnamas par
davinėja ginklų pirkliams JAV 
automatinius šautuvus, tačiau 
vėliau tai paneigta, esą, par
davinėjami vokiečių gamybos 
ginklai.

— Du sprausminiai karo lėk
tuvai susidūrė Arizonoj. Žuvo 
trys ir sužeistas vienas lakūnas.

— Šv. Tėvas sulaukė vakar 
72 metų amžiaus.

• Cambridge, Mass., būrys 
jaunuolių, simpatizuojančių im
perialistiniams komunistų veiks 
mams Vietname, įsiveržę į uni
versitetą išdaužė langus, sutruk 
dydami paskaitas. Jie nepaten
kinti Harvardo universiteto cent 
ru tarptautiniams reikalams.

-----------------
BUENOS AIRESQ
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Falkland salos, kaip teigia Argentina priklausančios jai, tačiau jos 
dabar yra Anglijos kontrolėj. Argentina nori jas atgauti Jungtinių 
Tautų pagalba.
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MOKSLEIVIŲ STOVYKLA DAINAVOJE

Jaunučių ir jaunių ateitininkų 
stovyklos metu Dainavoje praė
jusią vasarą. Moksleivių Ateit, są
jungos centro valdyba suorgani
zavo jaunučių ir jaunių globė
jams kursus. Į kursus įsirašė 24 
dalyviai, įvairaus amžiaus ir pa
tirties. Vieni visoje Amerikoje ži
nomi jaunųjų ateitininkų globė
jai ir vadovai, kiti - niekada 
globojamos grupės dar neturėję. 
Susirinko iš Kanados ir Ameri
kos lietuviškų bendruomenių: To 
ranto, Hamiltono, Chicagos, Cle
velando ir labiausiai išsiskyru
sių Amerikos taškų- Los Angeles 
ir Bostono.

Kursams vadovavo MAS c.v. 
narė jaunučių reikalams Elena 
Gudlnskienė, o jai artimai talki
no seselė M. Igne ir kun. Anta
nas Saulaitis, SJ. Paskaitininkais 
buvo pakviesti pajėgūs ir patyrę 
ateitininkiškoje veikloje žmonės.

Kursai tęsėsi visą savaitę;

Sunkumai ir galimybės
Kun. A. Saulaitis kalbėjo apie 

ateitininkiškos veiklos sunkumus 
ir galimybes. Kiekviena veikla tu
ri sunkumų ir galimybių. Siek
damas sunkumus įveikti, globė
jas veiklą turi gerai išplanuoti, 
parttošti detalią veiklos programą 
iF sfistematingai ją vykdyti. Dar
bo sėkmingumui globėjas turi pa
žinti veikldS aplinką, sąlygas, sa
vo globotinius ir šeimas, o svar
biausia pats turi būti lie
tuviškuose ir ateitininkiškuose 
klausimuose gerai orientuotas.

• Kun. A. Saulaičio paskaita bu
vo labai kruopščiai paruošta, vi
sos pažinimo sritys detalizuotos, 
o taip pat visos mintys įdomiai 
pateiktos.

Kalba dr. J. Pikūnas
Ateitininkų federacijos vadas 

prof. dr. Justinas Pikūnas savo 
paskaita kursantams daug padė
jo pilniau suprasti 7-13 metų 
vaiko psichologiją. Jis dėstė, ’kad 
iš prigimties žmogus turi dvejo
pus palinkimus: į gerą pusę ir į 
blogą. Pas vienus tie linkimai gal 
būti stipresni į vieną pusę, paS 
kitus —- į kitą. Globėjas savo 
grupės narius turi gerai pažinti, 
tada lengviau bus galima pasi
rinkti veiklos taktiką.

MAS c.v. vicepirmininkė Ga
bija Juozapavičiūtė, kalbėjusi a- 
pie ateitininkų organizacijos tik 
sius, davė dešimt labai naudin
gų patarimų jaunam jaunučių 
ateitininkų globėjui pvz. palai
kyk su nariais artimus ryšius, 
ugdyk savarankiškumą, pats būk 
geras ateitininkas, pažadus ište
sėk ir t.t.

Seselė Igne įdomiai aptarė gru
pes jungiančius elementus (ben
dra praeitis, idealai, organizaci
nė vienybė ir kt.), organizacijų 
tikslus ir vadovų tipus. Vadovas 
turi ne tik kuopos narius pažinti, 
het ir pats save.

Vadovas grupėje turi sudaryti 
lėmus ir sistemą, kad grupė ga
lėtų susiformuoti į vienetą ir 
kiekvienas grupės narys turėtų ga 
limybių kūrybiškai sunaudoti 
savo energiją, - kalbėjo sės. Igne.

Metinis veiklos planas
Detales ir konkretumą mėgs

Ateit, federacijos posėdy Dainavoje. Iš kairės: dr. Adolfas Damušis, dr. 
Leonas Bajoriūnas, Laima Gustainytė ir Gabija Juozapavičiūtė.

Nuotrauka Pauliaus Alšėno

tąs kun. A. Saulaitis praktiškai 
pailiustravo, kaip sudaromas me
tinis veiklos planas. Tam pla
nui pagrindan paėmęs tautišku
mą, jis sumaniai į jį į jungė ir 
kitus keturis ateitininkų princi
pus.

Plano sudaryti neužtenka. Jį 
reikia moderniai vykdyti, skati
nant jų sugebėjimų išnaudoji
mą.

Savo paskaita prelegentas la
bai praturtino kursantų galvose
ną ir vaizduotę, o dvasiniam pa- 
simankštinimui kiekvienam davė 
ir darbelį: pačiam paruošti me
tinę, mėnesinę, savaitinę, vieno 
susirinkimo ir vieno programos 
punkto planą. Prie šio pratimo 
visiems teko gerokai padirbėti. 
Kokia svarbiausia vadovo žymė?

J šį klausimą atsakė Detroito 
jaunučių ateitininkų ilgametė 
globėja paskaitininke Jadvyga 
Damušienė:

— Svarbiausia vadovo žymė y- 
ra meilė — meilė mažajam ir 
meilė darbui.

Ji praktiškai aptarė vadovo *— 
globėjo pareigas ir, iliustruoda
ma Detroito kuopos pavyzdžiu, 
išdėstė susirinkimo darbotvarkę. 
Ji taip pat kalbėjo apie reikalą 
kuopos veiklą išvesti “į pasaulį”. 
Kaip tai padaryti, galima pasi
mokyti, skaitant “Drauge” kores
pondencijas iš Detroito. t
Ateitininkų organizacinės kryp

ties įsisavinimą ir perdavimą jau
nučiams aptarė stud, Paulius 
Alšėnas. Jau jaunučiai turi pa- 
justi organizacijos dvasią ir įsi
savinti ateitininkišką sąmonin
gumą. Bloga veikla, jei jaunučių 
susirinkimai prasideda ir baigia
si žaidimais.

— Augindami gerus ateitinin
kus, kartu auginame ir gerus lie
tuviškos bendruomenės narius,- 
įtikinančiai kalbėjo Paulius.

Daug ką išmokome
Kursuose daug žinių įgijome 

ir daug ką išmokome. O per tą 
savaitę vieni su kitais suartėjo
me ir susidraugavome. Buvome 
apdovanoti ir kursų baigimo dip
lomais. Ačiū kursų vadovams ir 
paskaitininkams. Tikėkime, kad 
įgytas žinias anksčiau ar vėliau 
panaudosime ateitininkijos la
bui.

Daina Kojelytė

IŠ BROOKLYNO
ATEITININKŲ VEIKLOS
New Yorko apylinkės ateiti

ninkai vasaros metu stovyklavo, 
dalyvavo įvairiuose suvažiavi
muose ir seimuose. Prasidėjus 
naujam darbo metui, visi vėl pa
judėjo. Ateitinin. studentai išlei
do savo dvasios vadą kun. dr. A. 
Paškų, kuris kelerius - metus 
nuoširdžiai bendradarbiavo su 
mūsų studentija ir visa ateitinin- 
kija. Jie giliai tai įvertina ir yra 
dėkingi, nors dėl vasaros negalė
jo tinkamai atsisveikinti su savo 
mielu dvasios vadu. Jie linki jam 
sėkmės naujoje vietovėje.

Ateitininkų sendraugių naują 
valdybą sudaro: pirm. St. Dzi- 
kas, sekretorė St. Škėrienė, ižd. B. 
Bobelis, specialiam reikalui- val
dybos nariai: Alg. Vedeckas ir

Vyt. Radzivanas, dvasios vadas 
kun. St. Raila. Pirmame pasita
rime rugsėjo 18 d. sekretorės bu
te sutarė šių metų veiklos planą.

Prasmingi susirinkimai — 
pramatyti du. Juose norima turė
ti vieną aktualių klausimų svar
stymą — diskusijas, kviečiant sa
vo ir apylinkės kalbėtojus. Kad 
daugiau dalyvautų, susirinkimas 
pramatytas kviesti sekmadienio 
popietę ir nustatyta šio paren
gimo paįvairinimo p rograma. 
Šventės -minėjimai -pramatyta 
pagal jau įprastą tvarką. Šeimos 
Šventė, religinė valandėlė, me
tinė išvyka, jaunųjų įžodis ir t.t. 
Parengimai - pramatyta sureng
ti “Krikščionis gyvenime” kny
gos pristatymą arba literatūros 
vakarą, svarstyta koncerto rengi
mo reikalas ar kitas parengimas. 
Paskaitų ciklas - Alg. Vedeckui 
pasiūlius, visų sutarta, kad jis ir 
Vyt. Radzivanas sudarys paskaitų 
ciklo tvarkaraštį.Bus paskelbtą 
registracija su nedideliu mokes
čiu. Jei šis pirmas bandymas pa
vyks, tai bus bandoma ir toliau 
panašiai organizuoti paskaitų ei
lę. Bendradarbiavimas su kitomis 
organizacijomis - visų sutarta be 
dradarbiauti su mūsų patriotinė
mis lietuviškomis organizacijo
mis, kaip ir ligšiol, atstovaujant 
ateitininkiją ir dirbant kultūriš
ką darbą. Ta pačia proga pasira
ginta dalyvauti demonstracijoje 
prie Jungtinių tautų rūmų. Ben
dra veikla su jaunaisiais - tęsti 
jau pradėtą bendradarbiavimą su 
moksleiviais ir studentija. Beri- 
dri pasitarimai ir vienų kitiems 
parama yra ateitininkijos veik
los kelias. Ilgai daug dirbanti su 
jaunimu sendraugių įgaliotinė p. 
dr. A. Radzivanienė kviečiama ir 
toliau dirbti, išreiškiant jai ne
paprastą padėką už taip ilgą ir 
sunkų darbą. K.R.

PATIKSLINIMAIS
“Iš Ateitininkų gyvenimo” sky 

riuje rūgs. 20 d. turėjo būti: 
“.. . Benediktas efektingiausiai 
apsikrapino ir ant rąsto atsisė
dęs, kad ir saulėtą dieną,, net 
su ventiliatoriumi savas kelnes 
džtovinosi,”

Ateitininkų federacijos posėdy Dainavoje. Iš kairės A. Žįkaus' ;as, K. 
Razgaitis (SAS iždininkas) ir Jurgis Juodėnas (SAS užsienio skyriaus 
vedėjas). Nuotr. Pauliaus Alšėrto

BALFO PIRMININKUI! 

SULAUKUS SENATORIAUS 

AMŽIAUS
JAV senatoriaus renkami ir 

labai jauni neturį 40 metų am
žiaus. Tačiau Romos imperijo
je, kuri buvo sukūrusi klasikinės 
valstybės pavyzdį ir davė visam 
pasauliui teisės pagrindus, sena
toriumi galėjo būti tik sulaukęs 
šešiasdešimties metų amžiaus.

Iš tikrųjų kun. Vaclovas Mar
tinkus pavasarį sulaukė 60 m., 
bet, būdamas griežtas lietuviš
kųjų tradicijų tęsėjas, švenčia ne

Kun. V. Martinkus

gimtadienį, o vardadienį. Kun. 
Vaclovo Martinkaus šventojo 
globėjo šventė yra rūgs. 28 d.,
tad, jam švenčiant 60-sias vardi
nes, tenka prisiminti jį.

Kun. V. Martinkus yra gimęs 
1909 m. kovo 15 d. Vaitelių km., 
Ylakių valsčiuje, Mažeikių apskr. 
Kilimu yra žemaitis, kuo jis di
džiuojasi ir kiekviena proga tą 
savo žemaitiškumą pabrėžia. 
Mėgsta ir tarmiškai pakalbėti. 
Baigęs Mažeikių gimnazijos pen
kias klases, 1928 m. įstojo į nau
jai įsteigtą Telčių kunigų semi
nariją. Kunigu įšventintas 1935 
m. balandžio 21 d. vysk. Justino 
Staugaičio, pirmojo Telšių vysku
pijos ordinaro. Penkerius metus 
buvo Mažeikių parapijos vikaru. 
1940 m. gegužės 5 d. paskirtas 
Židikų klebonu ir tose pareigose 
išbuvo, iki pasitraukė į Vokie
tiją.

Tapęs klebonu kun. V. Mar
tinkus pasirodė kaip geras admi
nistratorius. Karo metu ir dar vo
kiečių okupacijos laikais, kada 
veikė įvairūs medžiagų suvaržy
mai, jis pastatė bažnyčią, klebo
niją ir dar keletą pastatų. Sutvar
kė kapines ir ant rašytojos Ma
rijos Pečkauskaitės -Šatrijos Ra
ganos kapo pastatė paminklą — 
architekto Muloko projekto pa
minklinę koplyčia.

1944 m. spalio mėnesį pasi
traukęs į Vokietiją, pradžioje 
pastaracijos darbą dirbo Bavari
jos kapeliono pareigas. 1950 m. 
atvyko į JAV, dirbo senelių na
muose, o nuo 1952 m.
Providence lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos vikaru.
Tos parapijos klebonui kun. 
Jonui Vaitekūnui mirus (1963VII 
24), jo vieton paskirtas kun. 
Martinkus.

Kun. V. Martinkus yra jauni
mo organizatorius. Būdamas gim 
nazijoje įstojo į ateitininkų orga
nizaciją, o klieriku būdamas jau 
įsitraukė į lietuvių katalikų kai
mo jaunimo pavasarininkų ir 
moksleivių ateitininkų veiklą. 
Vikaraudamas ir klebonauda
mas daug savo energijos skyrė 
jaunimo veiklai. Penkerius me
tus buvo Mažeikių rajono pava
sarininkų pirmininkas, Žemaiti
joje organizavo pirmąsias ateiti
ninkų stovyklas Vaiteliuose, 
Gandingoje ir kitur. Atvykęs į 
JAV kelerius metus organizavo 
tėvų marijonų sodyboje Maria* 
napolyje ateitininkų stovyklas ir 
joms vadovavo. Yra išrinktas 
moksleivių ateitininkų sąjungos 
garbės nariu.

Šalpos reikalai jam yra taip 
pat prie širdies.Dar Vokietijoje 
jis mėgdavęs iš anglų zonos at
vežti į amerikiečių zoną nors 
silkių, kai kitokio maisto nebu
vo galima gauti. Amerikoje greit 
įsijungė į Balfo veiklą, buvo iš
rinktas jo direktoriumi, o prel. 
pirmininko pareigų, direktorių 
J. Končiui pasitraukus iš Balfo 
buvo išrinktas pirmininku ir 
jau kelinti metai sėkmingai eina 
tas pareigas.

Kpn. V. Martinkus dar minė
tinas vienu atžvilgiu, kad jis iš
laikė Lietuvos kunigų bei klebo
nų tradicijas — artimą ir nuo
širdų bendradarbiavimą su pa
sauliečiais. Net po Vatikano II su 
sirinkimo kai tik tenka pasigęsti 
fp nuoširdumo ig1 Amerikos' dva^

siškių pusės, kun. V. Martinkaus 
klebonija yra atidara visiems, jo
je vienodai lygiai priimamas ir 
vaišinamas dvasiškis ir pasaulie
tis. Naujosios Anglijos Katalikų 
mokslo akademijos židinio narių 
posėdžiai jaukiausiai vyksta Pro
vidence lietuvių parapijos klebo
nijoje, kur dalyviai priimami su 
visu atviru lietuvišku nuoširdu
mu bei vaišingumu. Per vardi
nes sukviečiama šimtai pasaulie
čių vaišėms. Atrodo, jau pats 
laikas yra suprasti, kad pilno e- 
kumenizmo dvasios nebus, kol 
dvasiškiai bus atsiriboję nuo pa
sauliečių ir juos traktuos kaip 
viršininkai pavaldinius.

Kun. V. Martinkui švenčiant 
savo šešiasdešimtąsias vardines 
linkime jam Dievo palaimos ir 
ištvermės su ta pačia energija to
liau taip pat dirbti kaip iki šiol.

Pr. P.

Gabija Juozapavičiūtė, MAS cent
ro vald. vicepirun., skaito praneši
mą Ateitininkų federacijos posėdy 
apie metinę moksl. ateit, veiklą.

Nuotr. P. Alšėno

Kvietimas
Gitaros švelniai čia skambės,
Ir puikūs balsai jas lydės.
Ateiki, Mielas ir Brangi,
Tebūna Šventė pakili...

Šiais žodžiais At-kų Sendr. 
Valdyba kviečia visus atsilan
kyti į .jų rengiamą rudens ba
lių spalių 11 d. Argo Summit 
Memorial Hali — 6050 So. Har
lem. Dėl informacijos staliukų 
skambinti Audronei Valaitytei 
GR 6-8282 arba Aleksandrai 
Eivienei 737-5027. (pr.)

HARTFORD, CONN.

Benedikfos Rasčiuvienės 
mirties

metinių minėjimas
Spalio 4 d. sukanka metai, kai 

mirė a. a. Benedikta Rasčiuvienė. 
Ta proga vyras Jonas Rasčius ir 
vaikai rengia tos sukakties pami
nėjimą.

Spalio 4 d., šeštadienį, 8 vai. ry
to Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus už a. a. velionės 
sielą šv. Mišios su ekzekvijomis. Po 
šv. Mišių šv Benedikto kapinėse 
Bloomfield, Conn., kur palaidota B. 
Rasčiuvienė, bus pašventintas jai 
paminklas. Paminklą šventins kle
bonas kun. J. Matutis.

Pašventinus paminklą, L. A. P. 
klubo svetainėje (pirmame aukšte), 
227 Lawrence str.. Hartford, Conn., 
bus pusryčiai.

Visi giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi šv. Mišiose, paminklo 
šventinime ir pusryčiuose dalyvau
ti.

J. Bernotas
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Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

5 • Redakcija straipsnius tai-
— so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų 
S turinj neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.
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VIENINGAI VYKDYTI 
NUTARIMUS

Popiežius Paulius įprastoje 
audiencijoje Castelgandoife, Ikial 
bedamas tūkstančiams tikin
čiųjų, susirinkusių ifi viso pa
saulio kraštų, iškėlė visų tikin
čiųjų vienybės reikalą siekiant 
įgyvendinti Vatikano II-jo Su
sirinkimo nutarimus. Visi pri
valo būti vieningi maldoje, mei 
Įėję ir tikėjime — kalbėjo Po
piežius — ištikimai vykdyti nau 
juosius liturginius disciplinari

COOK COUNTY
NON PARTISAN CIVIC COMMITTEE 

ir

AL G. KUMSKIS FOR SHERIFF CLUB

ruošia

"VISŲ TAUTU RUDENS 
FESTIVALĮ"

"JAUNIMO JAMBOREE"
NUO PENKTADIENIO IKI SEKMADIENIO

Spalio 3 d. iki spalio 5 d., 1969 m.
12 vai. dieną iki 11 vai. vak. kasdien

3-JŲ DIENŲ IŠKILMINGA CELEBRACIJA 
PASILINKSMINIMAS TINKĄS VISAI JOS— ŠEIMAI 

KAS NORS KIEKVIENAM — KASDIEN!!!
Nemokamas įėjimas.

• VISŲ TAUTŲ KARALIENES RINKIMAS
• SPORTO ŽAIDIMAI, SOFTBALL TUBN., ŠUNŲ PARODA

• ROCK AND ROLL ORKESTRAI
• PROGRAMOJE — RADIO-TV SVEČIAI ŽVAIGŽDES 

• BARBECUE — AVIENA — KIAULENA — JAUTIENA
• PASIVAŽINĖJIMAI IR ŽAIDIMAI

• all star variety s h o w
• ATOSTOGŲ DIDIEJI LAIMĖJIMAI — Las Ve gas - Florida

WILLOW VVEST GROVE (BUČO)
3rd ir Willow Springs Rd., Willow Springs, Illinois

Penktad., spalio 3 d. - 6 v. vak. - 11 v. vak.
AVIENOS, KIAULIENOS BARBEQUE — TUG O’WAR 

ALL STAR VARIETY SH0W — ROCK N’ ROLL MUSIC 
POLKOS — VARŽYBOS — DOVANOS

Šeštad., spalio 4 d. - 12 v. dienę iki 11 v. vak.
JAUNUOLIŲ BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ SPORTINIAI 

ŽAIDIMAI
MERGAIČIŲ VOLLEY BALL ŽAIDIMAS 

“PET” PARADAS — ŠUNŲ PARODA 
VYRŲ ARKIO-PASAGŲ METIMO VARŽYBOS 
BARBER SHOP QU ARTĖT — KVARTETAS 

ROCK N’ ROLL — POLKA VARŽYBOS 
VARŽYBOS — DOVANOS

Sekmad., spal. 5 d. - 12 v. dieną - 11 v. vak.
VYRŲ SOFTBALL TURNYRAS 

VYRESNIŲJŲ PILIEČIŲ PINNOCHŲE VARŽYBOS 
ALL STAR SOCCER GAME 

MISS ALL NATIONS KARALIENES RINKIMAS 
FLORIDA — LAS VEGAS ATOSTOGŲ LAIMĖJIMO 

TRAUKIMAS
VTRš 100 ĮVAIRIŲ VERTINGŲ DOVANŲ 

ROCK N’ ROLL — POLKA DANCING 
VARŽYBOS — DOVANOS

............ ...............................

Metams U metų 3 mčn.
$17.00 9.00 5.00
$15.00 8.00 4.50
$18.00 9.50 5.50

1 mėn. = 
2.00 S 
1.75 =
2.25 =

• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30, šeštadieniais s 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- E 
niais — 8:30 — 12:00.

nius ir ekumeninius patvarky
mus bei siekti šventumo vyk
dant visus Evangelijos mokslo 
reikalavimus. Kiekvienas atski
ras bandymas savarankiškai 
siekti Bažnyčios atsinaujinimo
— pastebėjo Šventasis Tėvas
— Ikad ir gera intencija daro
mas, galį Bažnyčiai daugiau pa 
kenkti negu padėti. (Todėl reikia 
džiaugtis, kad tiek daug yra iš
tikimų tikinčiųjų, kurie tikrai 
apaštališku uolumu aukoja savo 
laiką, darbą ir pasišventimą vi
sos Bažnyčios, gerovei.



Nepriklausomos Lietuvos

PASKUTINĮ PREZIDENTĄ 
PALYDINT

Aštuoniasdešimt penktuo
sius metus eidamas (gimęs 
1885 m. vasario 26 d.) mirė 
paskutinis nepriklausomos Lie 
tuvos buvęs prezidentas Alek
sandras Stulginskis. Su jo mir
timi užvertėme taip pat ir vie
ną mūsų tautos istorijos lapą, 
nes iš gyvųjų tarpo atsiskyrė 
ir paskutinis iki šiol dar bu
vęs gyvas Nepriklausomybės 
akto signataras. Šios dvi sim
bolinės mūsų valstyb. gyveni
mo figūros viename asmenyje 
kelia mumyse susimąstymą 
ir kartu pasiryžimą giliau žvel 
gti j savo praeities vadus, ku
rių nueitas kelias tampa sek
tinu pavyzdžiu dabartinėms 
kartoms.

Buvęs prezidentas Aleksan
dras Stulginskis daugeliu at
žvilgių yra mums tas ant kal
no pastatytas žibintas, j kurį 
įsižiūrėję matome, kaip viso
mis jėgomis reikia aukotis tau 
tai. Nuo pat jaunystės, kaip 
ir daugelis ano meto mūsų tau
tos vadų, jis buvo užgrūdin
tas kietai ir neatlaidžiai ko
vai už savo tautos idealus. 
Mokslo siekęs visu kantrumu 
ir pasiryžimu, pasiruošęs prak 
tiškam gyvenimui — agrono
mo profesijai, kad galėtų pa
kelti okupanto skurdinamos 
Lietuvos ūkį, jis neužsidarė tik 
tame darbe, bet ėjo ten, kur 
buvo reikalingas jo darbas, jo 
žemaitiškai patvarkus ir kie
tas pasiryžimas, jo taupus ir 
išmąstytas žodis. Dėlto jį prieš 
pirmąjį karą ir karo metu ran 
dame visuomeninių, politinių 
ir tautinių reikalų priešakyje. 
Karo metu jis rūpinosi šalpa, 
mokyklomis ir mokytojų pa
ruošimu, švietimu ir tautos 
brandinimu nepriklausomam 
gyvenimui.

Kaip vienas krikščionių de
mokratų sąjungos steigėjų ir 
stipriausių organizatorių, jis, 
sąlygoms pasikeitus, stoja lie
tuviškos politikos ir kovos už 
nepriklausomybę priekin. Jis 
buvo išrinktas į Tautos tarybą 
(1917). ir pasirašė Nepriklau
somybės paskelbimo aktą 
(1918.11.16). Dėlto jis yra vie
nas nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjų ir pirmaeilių valstybi
ninkų.

*
Velionis A. Stulginskis yra 

vienas didžiųjų mūsų tautos 
valstybininkų, sukūrusių val
stybės aparatą, paruošusių ir 
išleidusių pagrindinius įstaty
mus, stiprinusių švietimą. Iš
rinktas Steigiamojo seimo pir
mininku ir pagal laikinąją kon 
stituciją — valstybės prezi
dentu, jis parodė didelius su
gebėjimus vadovauti besiku
riančiai valstybei ir konstituci
jos paruošimui. Niekada neiš
duodamas krikščioniškų ir de
mokratiškų principų, jis buvo 
tikras valstybės prezidentas 
tiek savo aukšto lygio vaka
rietiška kultūra, tiek savo in
telektualiniu pasiruošimu, tiek 
ir kietu darbu, kurio reikalavo 
tuometinės sąlygos, kada jau
na valstybė stokojo paruoštų 
darbininkų.

Paruošus ir priėmus valsty
bės konstituciją, jis vėl buvo 
išrinktas prezidentu (1922) ir 
po metų perrinktas (1923) 
toms pačioms aukščiausioms 
pareigoms, kuriose be pertrau
kos išbuvo iki 1926 m. birže
lio 7 d. Prezidento pareigose 
jis buvo ištikimas tautai ir 
konstitucijai. Dėlto jis nemė
gino išstatyti viešumon savo

AUSTRALIJOS VYSKUPŲ 
NUTARIMAS

Aulstralijos katalikų vysku
pai, susirinkę visuotinei konfe
rencijai VVahroonge, paskelbė 
bendrą atsišaukimą Australijos 
tikintiesiems, ragindami visą 
spalio mėnesį skirtą Rožan
čiaus Karalienės garbei, melstis

asmenį, bet visuomet atstova
vo tik valstybei. Nors tai bu
vo sunkūs laikai, kai reikėjo 
kovoti už Klaipėdos krašto at
gavimą, reikėjo tvarkyti sun
kius finansinius valstybės rei
kalus, pravesti įstatymu pri
imtą žemės reformą, bet jo 
veikla, kaip prezidento, žvel
giant iš istorinės perspekty
vos, nesusilaukia priekaištų, 
nes tai buvo žmogus, kuris 
savo gyvenimą atidavė parei
goms.

Į visus mūsų tautos vadus, 
aukojusius savo gyvenimus 
tautos brandinimui ir valsty
bės kūrimui, šiandien mes žiū
rime su pagarba ir dėkingu
mu. Juoba ypatingos pagar
bos ir dėkingumo vertas yra 
paskutinis iš gyvųjų tarpo pa
sitraukęs nepriklausomos Lie
tuvos prezidentas. Jis buvo ug
nyje išmėgintas auksas, kuris 
kaip žiburys švies dabarčiai 
ir ateičiai, kol tautai reikės 
tokiu pat ryžtu kovoti dėl savo 
egzistencijos ir laisvės atga
vimo.

*
Kaip A. Stulginskis buvo 

kietas darbe, ištvermingas pa
reigose, eidamas aukščiausias 
valstybines pareigas, taip jis 
buvo patvarus ir laikėsi de
mokratinių principų, pasikei
tus politinėms sąlygoms. Dėlto 
jis tapo kankiniu, penkioliką 
metų pakėlusiu Sibiro tremtį 
ir kalėjimus, sunkius darbus 
ir tremtinio nedalią. Mažai te
žinome- apie jo kančias Sibi
re, bet iš daugelio akivaizdžių 
liudininkų galime atkurti panie 
kinimo, bado, priverstinų dar
bų ir nuolatinių kankinimų į- 
brėžtas žymes. Jis buvo kan
kinys už savo krikščioniškus 
idealus ir tautinius įsitikini
mus. Jo vienintelis nusikalti
mas prieš barbarišką okupan
tą buvo tas, kad jis buvo išti
kimas tautai ir valstybei, ku
rios priešakyje stovėjo kaip 
tautos valios išraiška. Nors ir 
grįžo Lietuvon, bet ji buvo 
svetimųjų mindžiojama ir joje 
jis tegalėjo džiaugtis tik že
me, kurioj tikėjosi būti palai
dotas, bet ne laisve ir ne žmo
nišku gyvenimu.

Kaip kankinys už savo tau
tą, jis mūsų istorijon įeina 
šviesiu pavyzdžiu didvyrišku
mo ieškančioms jaunosioms lie
tuvių kartoms. Kaip kankinys 
už savo tikėjimą, jis tampa 
ištikimybės, ištvermės ir hero- 
iško gyvenimo simboliu. Jis 
yra vienas iš tų simboliais ta
pusių mūsų ilgos istorijos va
dų, kurie savyje sujungė krikš 
čionybės gilumą ir tautinę iš
tikimybę. Nors už tautos lais
vę dar ir ilgai tektų vesti ne- 
atlaidžią kovą, velionis A. Stul 
ginskis tos kovos paskatams 
visuomet duos pastiprinimo 
ne žodžiais, bet savo viso gy
venimo pavyzdžiu ir ištesėji
mu kančios kelyje.

Paskutinį nepriklausomos 
'Lietuvos simbolį — buvusį 
prezidentą, valstybės kūrėją 
ir kankinį už tautinius idealus 
amžinybėn palydėjus, mums 
reikia tik susimąstyti, — ar 
atsiras panašių vadų, visu gy
venimu atstovaujančių tautai 
ir nepriklausomai valstybei ? 
Jam tegul bus pagarba ir am
žinas prisiminimas. Savo ei
lėse gi turime ieškoti tokios 
pat dvasios atstovų, kurie iš
tesėtų iki pabaigos kovoje dėl 
laisvės ir geresnės tautos at
eities. Pr. Gr.

už pasaulio vyskupų Sinodo pa 
sisekimą. Australijos vyskupai 
kviečia visus tikinčiuosius akty
viai dalyvauti liturginio atsinau 
jinirno įgyvendinime ir nepa
miršta šv. Rožančiaus maldų 
praktikos, kurios užima pirmą
ją vietą Švenčiausios Mergelės 
Marijos garbinime.

PALANGOS TILTO SKUNDAS
Komunistinių įstaigų apgavystes Palangoje

RSmiiu valandėlei

MŪSŲ IR AUKŠTESNĖ 
IŠMINTIS

Kas neskaitė Vincos Kudirkos 
“Lietuvos tilto atsiminimų”? 
Kas galėjo pamiršti tilto pasako
jimą apie lietuviško rašto perse
kiojimą ir, Kopeikoliubovo norą 
pasipelnyti jį betaisant ir Merza- 
vcevo užgaidą net surusinti varg
šą tiltelį?

Panašūs nuotykiai įvyko Pa
langoje, kurią rusai taip pamilo, 
kad lietuviui jau sunku ten ko
ją įkelti. Ir Kopeikoliubovų, Krug 
lodurovų atsirado Palangos tilte
liui taisyti suklastotas sąskai
tas pateikti. Kopeikoliubovai jau 
lietuviškomis pavardėmis, komu
nistų partijos biurokratai, komu
nistinės minties įgyvendintojai. 
Šmaikščia plunksna pasižymėjęs 
Vytautas Miniotas, į feljetono 
rėmus rūsčią tikrovę įterpdamas, 
šį kartą pasakoja Palangos til
to prisiminimus. (Tiesa, VIII.30 
d., Nr. 201).

Palangos tilstas pastatytas ne
Palangos tiltas pstatytas ne 

eismui, bet pasigrožėti besilei
džiančia saule. Daug kas gamta 
grožėjosi, bet niekas tilto liki
mu nesidomėjo. V. Miniotas ly
riškai pradeda, bet dramatiškai 
užbaigia:

“Kelias dešimtis metų mano 
ąžuolinės kojos mirko vandeny
je, bet vieną šoną šaldė šiaurys, 
kitą džiovino pietys. Tokie kuror
tai nėjo man į sveikatą, ir aš su
negalavau.

Ir kartą tarytum pasakoj, jau
čiu, kažkas tyliai pliuškenasi j 
prie mano kojų. Pažvelgiu — 
paties jūrų valdovo Neptūno pa 
siuntinė Undinė skardena sida
bro varpeliu:

— Jūrų ir vandenynų viešpats 
atsiuntė mane pasakyti tau, Pa
langos tilte, kad jisai didžiai ta
vimi susirūpinęs ir nori pačiam 
įkvėpti naują gyvenimą.

Nuostabioji jūrų mergaitė pa
sakė man, kad netrukus Neptū
nas atsiųs savo sūnų Viesulą. Nu
marins šisai mane.

— Tik nebijok, mielas tilteli, 
tos mirties. Tu mirsi, kad žmo
nės vėl tave išvystų dar gražesnį, 
dar grakštesnį...

Rudens rytą, švintant, atūžė 
smarkus Viesulas, pažadino ma
ne, atplėšė nuo žemės ir nusvie
dė kone iki amžinos mano ra
mintojos palangiškės Rąžės...

Tau gyvybę įkvėpti turėjo Pa
langos komunalinių įmonių Jcom- 
binatas, tave mediniu padaryti 
garbė teko kelių eksploatacijos 
ruožui, kuris jau tada vaikščiojo 
degutuotas. Tik pagalvok. To 
ruožo viršininkai, ilgai apgaudi
nėdami valstybę, sužėrė sau ki
šenėn kelis tūkstančiukus rub- 
liukų, ir vis gyrėsi labai gerais 
savo darbais. Apie tuos darbelius 
yra prirašytos kelios jaučių o- 
dos”.

Degutuota laimė
Tiltą pastatė, bet nusikaltimų 

pėdsakai prašosi atsiteisimo. Ir

KRAUJO BALSAS
Romanas

RENE RASA
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— Gal todėl ir pamilau ją, kad yra kitokia nei mo
tina ir Betty, — svarstė paslapčiomis žvilgčiodamas į 
žmoną.

Auksė pajuto jo žvilgsnį ir atsisukusi nusišypsojo. 
Jos išblyškęs veidas kiek paraudo, o tamsiose akyse, 
kaip veidrodyje, plaukė debesys ir tolimi kalnų vaizdai.

— Tu labai gražiai atrodai, —pasakė Johnas ir 
paėmęs jos ranką suspaudė.

Auksė atsirėmė į jo petį. Jai buvo smagu jausti jo 
stangrius rankos muskulus ir nemalonus, kutenantis 
jausmas krūtinėje aprimo.

— Johnas bus šalia, — raminosi ir stengėsi negal
voti apie kelionės pabaigą.

Autobusas skubėjo siauru keliu, kuris kilo į kalną, 
juosė jį ratu, leidosi žemyn ir vis tolyn, tolyn, kur Auk- 

I sės laukė nežinia. Ji norėjo sulėtinti besisukančius 
! autobuso ratus, lyg atgauti kvapą, bet jie sukosi ne- 
į sustodami.

Pagaliau įvažiavo į miestelį. Tarp medžių slėpėsi 
I balti namai, šaligatviais lakstė vaikai, o apie tvoras ku- 
i dakino vištos. Gyvenimas čia atrodė ramus, vienodas 
ir idiliškas.

— Na, jau čia, — linksmai sušuko Johnas. — Ge
rokai pakratė, — išsitempė jis visu ūgiu, nes kojos bu
vo sustingusios nuo ankšto sėdėjimo.

JURGIS VĖTRA

sąskaitos buvo klastojamos, ir už 
nedirbamą darbą buvo mokama 
ir nusikaltėliai vienas kitam ran
kas plovė. V. Miniotas tęsia pa
sakojimą:

“Tyliomis šiltomis naktimis 
mane aplanko žmonių nelaimin
gąja paversta Rąžė. Gelbėjimo 
stotys, nusirengimo kabinos ir 
amžinas mano bičiulis klajoklis 
vėjas. Aš nesivaržydamas giriuo
si jiems taip netikėtai sulaukta 
laime. Jie man sutartinai:

— Degutuota tavoji laimė. Pa
langos tilte, mūsų broleli.

Kiekvienas pasakoja, dėsto, ką 
pats matė, ką pats savo kailiu 
kentė.

Melžė tave, brolau tilteli, ir 
iš kitų galų. Atliko daug rąstų, 
lyg ir sunaudotų tau gydyti. Pa
gal įstatymus miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas neturi teisės atlikti apmo
kamą techninę priežiūrą. Lietu
viškai sakyčiau, tave prižiūrėti. 
O tave statant, tasai Palangos 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas už žavėjimąsi tavo 
krūtine ir turėklų ramstymą su- 
sižėrė kone penkias šimtines.

Pats žėrė ir kitiems negailėjo. 
Jisai leido komunalinių įmonių 
kombinato viršininkui neteisėtai 
pasiimti popierinių. O šis tą 
pačią paslaugą padarė trims ke
lių eksploatacijos ruožo viršinin
kams, pagrindiniams tavo staty
tojams. .Šie čiulptelėjo iš valdžios 
kasos apvalią sumelę”.

Rąžės skundas
Ne tik tiltas, bet ir Rąžė de

juoja:
“Tave tilteli, statė ir mane 

vargšelę tuo pat laiku melžė. 
Kokia asai buvau graži, daili, 
kol manim nesirūpino tasai ke
lių eksploatacijos ruožas. O da
bar? Užaugau žolėm, nemalonų 
kvapą skleidžiu, Nei kas mane 
valo, nei kas mąn peršasi. O kai 
mėginau pasiskųsti, man popie
rių pakišo ir pasakė:

—Skaityk.
Perskaičiau ir sužinojau, kad 

mane valo dvidešimt septyni pa
augliai, kad jie kasdien mane 
gražina, po 8 valandas ir 12 mi
nučių ir už tai gauna nemažai 
pinigų. Ašai neprisimenu, kada 
tie vaikai šukuotų mano garba
nas, apvalytų mano kūną nuo 
visokių negražybių...”

Dažymas be dažų 
Nusirengimo būdeles ir gelbė

jimo stotis Kopeikoliubovai - ka
peikų mylėtojai taiso, dažo ir sąs
kaitas pasak V. Minioto klastoja:

“Kasmet mus dažo, taiso ir lu
pa kuo didžiausius pinigus tasai 
komunalinių įmonių kombina
to kelių eksploatacijos ruožas. Už 
nusirengimo paviljoną paėmė 
1266 rublių, už gelbėjimo stotį 
bendrame pliaže — 2125 rub
lius.

Mus apstato mirusiomis sielo
mis. Statybos valdybos sekreto
rė Marytė Milikauskienė, ryšių 
mazgo telefonistė Zuzana Pažą- 
sienė nė piršto nepridėjo prie 
mūsų dažymo, o joms sumokėta 
800 rublių ir šešios kapeikos. 
Šios dvi moterys, pasų stalo pasi
ninke Marija Juknienė, gaisri
ninkas Paulius Petrulis yra... 
skęstančiųjų gelbėtojai. Jie nė 
karto nepasirodė prie jūros, net 
nesušlapo kojų, bet gavo kelias 
šimtines.

O kokių tik darbų neprasima
no tame kelių eksploatacijos ruo
že, kuris iš mūsų minta. Vieni 
po darbo kerta Rąžėj ledus, ant
ri spalio mėnesį saugo rožes, tre
ti papildomai atlyginami už tai- 
kad po darbo sukala mums ka
binas, ketvirtiems žeriami rub
liai už pastovėjimą’ prie sniego 
valytuvo, penktiems, kad kūreno 
nesančias krosnis, šeštiems — 
už giedros saugojimą Palangos 
pliaže, septintiems, kad gerai ge
sino jūrą, aštuntiems...

— Gana... — surikau ne savo 
balsu”.

Gana, nes komunistai kopeiko
liubovai yra gobšesni net už ca
rinius, kuriems V. Kudirka pasta
tė amžiną paminklą.

Prezidentas R. Nixonas paprašė JAV kongresą atleisti lėšų 4,5 bilijonus dolerių naujo keleivinio lėktuvo staty
bai. Jis galėtų iš karto paimti 300 keleivių.

— Vargas ilgakojams! — nusijuokė Auksė, mėgin
dama nuslėpti kylančią paniką.

Ant siauro šaligatvio stumdėsi iš autobuso išlipę 
keleiviai ir jų pasižiūrėti atbėgę paaugliai. Pasiėmę 
lagaminus, Auksė ir Johnas pasuko į žolėtais pašaliais 
gatvelę, kurios gale balta tvora juosė tarp medžių vos 
įžiūrimą namą. Johnas pravėrė vartelius, kurie atsidarė 
tyliai, be garso, ir praleido Auksę žvyru nubarstytu 
takeliu. Už posūkio stovėjo dviaukštis baltas namas, o 
apie namą sukastose lysvėse žydėjo tulpės ir gladiolai, 
o ant verandos siūbavo dvi šiaudinės supamos kėdės. 
Už namo, lyg nujausdamas svečius, sulojo šuo, ir Johnas 
nusijuokė:

— PinkisI
— Koks keistas vardas, — nustebo Auksė.
— Kai buvo mažas, kaimynų duktė jį buvo ruža- 

vai nudažiusi. Šuo nusišėrė, bet vardas prigijo ir pa
siliko.

— Vargšas šunytis.
— Kai pamatysi, neatrodys vargšas: užaugo di

delis, kudlotas ir, nors senas, piktas kaip jauniklis. Nie
kada nepaleidžiame jo nuo grandinės.

— Gal todėl ir piktas, kad pririštas — suabejojo 
Auksė.

— Ne, tokios jau prigimties. Paleistas nežinotų ką 
daryti, visas miestelio vištas, tur būt, išvaikytų, — 
nusijuokė Johnas.

— Ir šuo nori laisvės, — norėjo sakyti Auksė, bet 
tuo tarpu atsidarė durys ir jose pasirodė vidutinio 
ūgio, žilais kaip linas plaukais moteris. Ištiesusi rankas, 
su drebančia šypsena lūpose apkabino sūnų. Pro Johno 
petį į Auksę žiūrėjo tokios pat kaip jo gilios, tikrinančios 
akys, nuo kurių buvo negalima pasislėpti.

Vieno viešbučio savininkas 
prie durų iškabino pranešimą: 
“Čia nekeičiami jokie čekiai, 
kad ir geri jie būtų.”

Tas žmogus perdėtu savo at
sargumu prarado daug klientų.

Kiekvienas mūsų turim ne
perdėti atsargume. Atsarga, 
tiesa, gėdos nedaro, bet perdė
tas atsargumas priveda prie vi
siško neveiklumo. Blogio bailiai 
niekuomet netapo gėrio didvy
riais.

Viešpats Jėzus mus skatina 
“mesti tinklus į gilumą”, tai yra 
nevengti, kad ir kiečiausių kovų 
už gėrį ir tiesą.

Gal tau bus ir pavojinga gel
bėti skęstantį žmogų, tačiau 
yra daug garbingiau mėginti 
gelbėti, kad ir išstatant save į 
pavojų, negu pasilikti stovėti 
ant kranto asmenišku saugumu 
susirūpinusiam.

Kas nori nešti Kristų kitiems, 
tenebijo eiti per “ugnį ir vande
nį”. Jei esame gyvais liudinin
kais, ką Dievas yra mumyse 
padaręs, jei ir ilgėdamiesi pasi
traukti pasiliekame, jei ir jaus
damiesi nepajėgūs vis dar iš
tveriame, — tada dar galėsime 
duoti kitiems ką nors daugiau, 
nei patys save. Mes galime 
jiems duoti tą, kurį esame su
radę.

Kaip tik apie tai kalba visa 
Evangelija. Šv. Paulius buvo 
pašauktas tada, kada tapo la 
blausiai neturtingu. Jis save lai 
kė uoliu Įstatymo apaštalu, ta
čiau vadovavosi tik savo paties 
išmintimi, kaip tai daro kai ku
rie pasprukę iš Dievo tautos — 
Bažnyčios — tarpo, jų tarpe 
yra ne tik kunigų, vienuolių, pa
sauliečių, bet ir vyskupų. Apaš
talas Paulius buvo turtingas 
mokslu, tradicijomis ir gyveni
mo būdu. Jis norėjo visa tai ki
tiems užmesti, juos surakinti, 
įkalinti. Bandė jis visus Kris
taus sekėjus jėga sugrąžinti į 
senąją žydų religiją ir juos pri
laikyti arčiau Jeruzalės. Ir šian

Auksė stebėjo motiną su sūnumi ir jautėsi sveti
ma šalia jų ir nereikalinga.

— Mama, čia Auksė, — pagaliau išsivadavo iš 
motinos glėbio Johnas.

-— Žinoma, kas gi daugiau galėtų būti, — apka
bino ir ją žila moteris. Jos bekraujės, vėsios lūpos leng
vai pakštelėjo Auksę į veidą. Pasveikinimas buvo toks 
abejingas, kad Auksė net krūptelėjo:

— Ji jau dabar manęs nekenčia, —prabėgo mintis.
— Einam į vidų, tuojau ir pastorius ateis, jis lau

kė ir nesulaukė, — kalbėjo motina lyg tai būtų jų kal
tė, kad autobusas pavėlavo. — Nuėjo sergantį kaimy
ną aplankyti, — pridėjo.

— Kas serga? — susidomėjo Johnas.
— Ponas Evans. Jau dvi savaitės guli lovoj. Vis tas 

reumatizmas jį kamuoja. Kartais nė pakilti negali. Pas
torius kasdien pas jį užeina, kartais net šachmatais pa
lošia, kai daugiau laiko turi.Gerai, kad Betty yra,— pa
sakojo motina vesdama svečius į namus.

— Kaip Betty laikosi? — paklausė Johnas.
Motina atsisuko ir reikšmingai pažiūrėjo į sūnų, 

paskui į Auksę, kilstelėjo pečiais ir žengdama per slenks
tį praburbėjo:

— Kaip, manai, ji gali laikytis?..
Johnas nieko neatsakė, o Auksė negalėjo suprasti, 

kas ta Betty?
Jie įėjo į platų prieškambarį, kurio pasieniais sto

vėjo aukštom atramom, nutrintos kėdės ir didelis veid
rodis prie kabyklos. Čia palikę lagaminus jie nusekė 
motiną į salioną.

£Bu> daugiau^

dien yra žmonių taip supran
tančių apaštalavimą. Jie siekia 
savo' idėjas kitiems primesti, o 
paskui savo užkariavimų statis
tikas skelbti pasauliui.

Ką Dievas padarė su Pau
lium? Gi nutrenkė jį žemėn į 
kelio dulkes. Kai Paulius susi
dūrė su Dievu, kuriam manė 
tarnaująs, neg>alėjo Jo atpažin
ti. Jis išgirdo šitaip kalbantį 
balsą: Aš esu Jėzus, kurį tu 
persekioji.

Jei mūsų klausa būtų jaut
resnė, gal ir mes išgirstumėm 
tą pačią kalbą.- Aš esu Jėzus, 
kurį tu persekioji. Tai būtų mū
sų atsivertimo pradžia, nes mes 
turėtumėm tokį tikėjimą, kokį 
turėjo paralyžuotas žmogus. 
Aštuonioliktojo sekmadienio po 
sekminių Evangelija štai ką sa
ko: Jėzus, įsėdęs į valtį, perva
žiavo ežerą ir atvyko į savo 
miestą. Pas jį atgabeno parali- 
žuotą žmogų, gulintį patale. 
Matydamas jų tikėjimą, Jėzus 
tarė paralyžuotajam: “Pasiti
kėk, sūnau, tavo nuodėmės atlei
džiamos”. Kai kurie iš Rašto ži
novų kalbėjo patys sau: “Tas 
žmogus piktžodžiauja”. Matyda
mas jų mintis, Jėzus tarė: 
“Kam galvojate pikta savo šir
dyje? Kas lengviau sakyti: ‘At
leidžiamos tavo nuodėmės’, ar 
‘Kelkis ir vaikščiok’ ? Taigi, kad 
žinotumėt, jog Žmogaus Sūnus 
turi žemėje galią atleisti nuodė
mes”, — čia kreipėsi į paraly- 
žuotąjį, — “kelkis, imk savo pa
talą ir keliauk namo!” Tasai at
sikėlė ir nuėjo.

Mylėti žmogų reiškia juo vi
sada pasitikėti. Evangelijoje 
randame, kad Kristus nuolat 
taip darė. Neištikimai moteriš
kei jis pasakė: “Eik ir daugiau 
nebenusidėk! Užsispyrušiajam, 
netikinčiajam Tomui maždaug 
taip kalbėjo: “Eik šen, Tomai. 
Įdėk savo pirštus į mano ran
kas, ir savo ranką į mano šoną. 
Būk tikintis, o ne netikintis.” 
Tomas palietė tas žėrinčias žaiz 
das, surado vinių vietas, kurios 
liudijo apie tą meilę, kuria Kris
tus jį mylėjo. Tos meilės galin
gumas jį paklupdė: “Mano Vieš
pats ir mano Dievas.” Tai gra
žiausias Evangelijoje randamas 
tikėjimo išpažinimas. Prieš tai 
dar niekas nebuvo taip sakęs.

Pasaulis ieško tiesos, sako 
Louis Evely, bet jis netiki, to
dėl jis kenčia dėl netikėjimo. 
Kentėti dėl netikėjimo, reiškia 
pradėti tikėti. Mūsų pasaulis 
yra perdaug realistiškas, kad 
būtų įtikintas teoretiniais įro
dymais. Kaip ir šv. Tomas, jis 
nori matyti ir paliesti. Jis nori 
surasti atviras rankas ir širdis, 
patikimą ir nuoširdų priėmimą.

K. Baras
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ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau
ta ir jos laisvės siekimas:

‘‘Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris gyvendamas lais
vėje, negali, nenori ar nesugeba 
padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame yra daug erdvės pa
sireikšti skaitytojo vaizduotei.

Knyga yra gražiai išleista, kie
tais viršeliais, tinka ir šiaip pasi
skaitymui. Kaina $3.00, gaunama 
DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
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NORI PIR KTI

NORIU PIRKTI medinį namą Mar
ąuette Parko apylinkėje.

TEL. — 376-6122

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

MISCELLANEOUS

CLASSIFIED GUIDE

IEŠKO NUOMOTI

Moteris ieško 2—-3-jų kambarių
buto Maruuette pke.

Tel. 737-2185

IŠNUOMOJAMA — POR RENT

RADIO PROGRAMA

Geniausia Lietuvių Radio Pro- 
. rama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
r»o pietų. pęrduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
Mėnrašti* “Draugas”

REAL ESTATE

CICERO.-- TURI BŪTI PARDUO
TAS — 3-jų butų naimas apyl. 31 
ir 49th Avė. 2 po 4% kamb. ir 3 
kamb. Pajamų $,260 per mėn., mo
kesčiai tik $120, rūsys, pastogė. 
$22,900. SVOBODA, 2134 s. 61st 
Court, BI 2-2162, jei neatsako 
skambinkit LA 1-7038.
beveik naują mūro namą Mar
ąuette parke žmogui, kuris turi 
$12,000 įmokėti. Kaina visai žema. 
Pirkėjas turės pajamų apie $7,000 
metams. Skambinkite
________TEL. — 737-7201
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REAL ESTATE REAL ESTATE

REAL ESTATE

Parduodam modernų didelį 10 me
tų, kamb. mūrą ir 2-jų auto ga
ražą. Arti 59 už Pulaski. $24,200. 
.Tuoj kelkitės. RE 7-7201.

VYRAI IR MOTERYS

18 BUTŲ
Beveik naujas bet geresnis už vi
siškai naują — 12 liuksusinių bu
tų po 2 miegamuosius — plius 6 
liuksusiniai butai po vieną miega
mąjį. Savininko svajonė — nuomi
ninkai patys apsimoka gazą, elek
trą.

Naujiausios mados ultra de luxe
butai. Puikus namas. Arti 67-tos ir Namų tel. 
Pulaski. Kaina’ $259,000 buvo ge
ra du metai atgal šiandien yra 
“miracle price”. Praturtėkite leng
vu būdu. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar

Netoli 59-tos ir Pulaski. — Savi
ninkas parduoda 8 butų, 2-jų me
tų apartmentinį. Paskola 5J4%. 
Tel. — 585-5285

5 kamb. švarus mūr. bungalovv
prie 71 ir Rockvvell. Alum. langai, 
gazo šiluma, dvigubas garažas. Gali
ma tuoj užimti. $18.560. VVA 5-6015

Nuo spalio 1 d. išnuom. 5 kamb. 
butas 2-me aukšte. 6819 S. Camp
bell Avė. Tel. 476-356».

APDRAUDŲ AGENTŪRA

Išnuomojamas 5-ių kamb. butas 
2-me aukšte, suaugusiems. — 4625 
So. Keating Avė., Tel. 767-7287.
IŠNUOM. naujai dekoruotas butas 
su baldais negiliame rūsyje, 1 as
meniui arba porai. Prie Maruuette 
pko. Galima tuoj užimti. Telef. — 
RE 7-8647.
Išnuomojamas kambarys vyrui ar 
moteriai Maruuette Parke. 925-
0776
Maruuette Pke. išnuom. kambarys 
su atskiru įėjimu. S. Maplewood 
prie 67-tos. Tel. 778-2858
IŠNUOM- 6 kamb. butas arti Mar
ąuette Parko. Tik suaugusiems.

HE 6-2015
IŠNUOM. 4 kamb. butas pirmame 
aukšte. Yra apšild. pečius. Pagei
daujama vidutinio amžiaus lietu
vių pora. Užimti galima spalio 1 d. 
2511 West. 46th Street
BUTA.I rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2025 W. 0.3 PR 8-6032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauju pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d61 pa
tarnavimu nemokamai.

Išnuomojamas 6 kamb. (3 mieg., 
bungalow, Marąuette Parke, apyl. 65 
ir Albany. Informacijai skambinkit 
po 5 v. v. 847-1670.

DfiMESIO 1

Namų Apšildymas
HEATTNG SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
Šildytuvus. ISvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie 
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sųžlnlngumu.

ALBINAS BANYS
4027 H S. Anna Avė., Lyona. 
Illinois. Telef. 447-8800.

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

YOU
. Insurance

lįndependenh 

į (AGENT j
S8RVES YOU FIRSTtsy

J. BACE
6455 So. Kedde

Namu, gyvybes, 
automobilių,

sveikatos,
nio.
Patogios
inokčjlino
lygos.

biz-
išsl-
sa-

v i e i u s
Avė., PR 8-2233

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

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

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

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

Tel. GR 6-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

E-„ ssiHisuainniHiiJKsssssHMHnizjsmyginRsnHnsunsHHiJnRRKjsjnttign

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
b MIGLINAS

Krautuvė Marąuette Pke.
2346 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. —- PR 6-1063
53333

Save first, 
spend later... 
štili the best 
“no money dorn” 
system!

Manote, Ikad tai yra senos mados idėja? Gali būti, 
bet perkant grynais, nemokate už paskolą reika
lingų nuošimčių... o mūsų puikus uždarbis pa
deda jums mokėti už pirkinius.
Tai yra sena amerikiečių tradicija, — pirma tau
pyti, kad galėtum grynais pirkti. Protingi žmonės 
tame taip pat įžiūri turtingą modernaus gyvenimo 
būdą.

t/N/ONJFjeoefTAL SAV/A/GS
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STASYS SULA
% INTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE, CALIFORNIA 93550

Pensininkas parduoda mūr. na
mą — 3 butai po 5 kamb. ir graži 
taverna. Pajamų 300 dol. į mėn. ir 
butas savininkui. Pigiai. $25.000. Su
tinka mainyti j mažesnį namą. Skam
binti 523-7364.

PROGRAMMER 
Beginner Preferable.

Background in R.P.G. 

language. Salary open.

Maurey Manufacturing 
Corporation 

2907 S. VVabash Avė.

Mr. Peš

(213) 479-3615, VVest L.A.
Pirkite žemę Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 

— iš savininkų, akrais ne sklypais!

2451 W. 69 STREET
Mūrinis biznio namas ir 3 geri butai. 
Mūro garažas. Parduosiu pigiai. 

HE 4-2012
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KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH’

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prleS 49 metus 

Dengiame visų rūSlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, fi
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK

3208
ZAPOLIS

VVest 05th Street 
Illinois

Tet GA 4-8654 tr GR 6-4382

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

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

MOVING
SERENAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8063

J REZIDENCINIAI, M B KOMERCINI Al,
M | MEDICINOS IR 

į KITOKĮ PASTATAI!

J M57 VVest 69th Street 
J TelHE 4-7482

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Savininkas parduoda mūrinį 2-jų 
butų namą po 4 kambarius. 2 ma
šinų mūrinis garažas, labai gerai 
išlaikytas, švarus, Brighton parke, 
44 ir Artesian apylinkėje. Skam- 
binti po 5 v. vak. — 523-3707.

QUEEN OF THE 

UNIVERSE
Atvykite pasiruošę tuoj pat pirkti 
Apžiūrėtojai būkite atsargūs nes 
jūs tikrai pirksite šį puikų 5i/2 
kamb. mūr. 7 metų senumo namą. 
3 dvigubi miegamieji. Graži virtuvė 
— dinette. Liuksusiniai kilimai. Ge- 
resnios statybos namas. Pilnas rū
sys, iškelti Vamzdžiai. Negirdėtai 
žema kaina, $22,900. Būkite pir
mieji. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 

Tel, 254-8500

BERVVYN. Apylinkėje Highlartd ir 
22-03. 2-jų butų bungalovv. 5 ir 3 
kamb. Garažas. Puikiam stovy. 
Našlė turi parduoti, $26,900.

SVOBODA, 3739 W. 26th St.
LA 1-7038.

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedde Avė. — PR 8-2233 
Mfir. 2 butai po 4 kamb. Ir raš-

PALIKIMAS

Marąuette Parke — 6815 So.
Rockvvell St. 5 kamb. bungalovv. 
Garažas. 25x125 p. sklypas. Tuojau 
galima užimti. Informacijai kreiptis 
į administratorių.

Tel. GR 6-2345
Našlė parduos greit, beveik naują 
mūro namą Marąuette pke. žmogui, 
kuris turi $12,000 įmokėti. Kaina 
visai žema. Pirkėjas turės pajamų 
apie $7,000 metams. Skambinkit

737-7201
6 karnb. (3 mieg.) mūro namas. 
Valgomasis. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Apyl. 72 ir Richmond.

VVA 5-5840

Medinis — 5 ir 4 kamb. moderniš
ki batai. 2 auto garažas. 46 lr Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras
pirkinys.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tai 
Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

Marąuette Parke — 2-jų butų mūr. 
po 6 kamb. (3 mieg.) 2 maš. mūr. 
garažas. Uždaras porčius užpakaly.
925-7330.
2-jų butų medinis namas. Garažaa. 
Kaina $10,500. Savininkas 1-me 
aukšte. 923 W. 35 St.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

RUDENIOP BE NAMŲ!
Už Cicero Avė., arti 87-toe. $9,900.

Prie Ford City '•— 9 metų, 6 % 
karnb. gražus mūras. Apie 40 p. lo
tas, šalia garažas. $22,700.

Štai 4 butu pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. 3 auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
įmokėti.

Mfir. bungalovv Maruuette pke.
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18.200.

Med. 4 kamb. “oottage’’. Gazo šlld. 
Taksai apie 100 dol. Platus lotas. 
Už Cicero Avė. arti 87-tos. $10,400,

Pajamų mfiras ant kampo. 2 bu- 
taJ. 6 ir 3 kamb. 2 auto .garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21.000.

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

Uotas 30 p. Marą. Parke, $11.000.

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

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte lr 2 kamb. 
antrame. Geram stovy namas. $28,000.

Prie Nabisco mūr. 6 kamb. bun
galovv. 18 metu senumo. $21,200.

Mfir. 2 butai po 4 kamb. ir raš
tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

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

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

HELP VVANTED — MOTERYS

COOK
Experienced all around. Mušt have 
knovvledge of broiler. Full tiime. 
Good salary.

PHONE — 756-0319
MRS. SEAY

Phone 756-0319 —• Mrs. Seay
Excellent opportunity in a Fast 
Grovving Company for

Keypunch Operator
Position reąulres a take charge type 
giri who wJll be / reaponsible for 
oomplete operation of ow Order 
Processing System.
GENERAL OFFICE

Giri to asslst in Purchasiing, Order 
Processing, !ighl typing. Both po
sitions for small office.

800 N.—1S00 W.
CAIL MR. JOHNSON 

_________ 421-7114_________
GENERAL OFFICE

Good typist, filing, phone ansvver- 
lng. Excellent conditions.

Contact ROBT. STOUGH 
325 W. Huron, Chicago

HELP VVANTED — VYRAI

SUMMIT BARGE TERMINAL 
Has Openings 

For
LABORERS
Full year round Full Time Work 

Duties involvė — 
UNLOADING SARGES, LOADING 
TRUCKS & GEN’L PLANT VVORK 

Mechanical experience helpful.
$3.30 per hour to start 

Shift Premium, Excell. Benefits. 
Apply a t:

MISSOURI PORTLAND CEMENT 
COMPANY

1 Mile ea&t of Harlem Avė. 
on Canal Bank Road
CALL — 594-2334

AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAS 
(SALESMAN)

Išmokinsime jums bedirbant.
BALZEKAS MOTOR SALES. INC. 

i 4030 South Archer Avenue 
Chicago, IU, 60632 Tel. VI 7-1515

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINE SHOP
DAYS

Evperienced, all type machine shop 
eąuipment, lathe grlnder, mill etc. 

APPLY ĮN PERSON

PERMACOR
9540 Tulley, Oak Lawn, Illinois

TRAINEES

MAINTENANCE MECHANIC
Corrugated Container Plant 
2nd & 3rd SHIFT OPENING

Electrical background plūs general 
maintenance capabilities. Mušt have 
own tools.
B.tcellent starting salary plūs shift 
dlfferential and overtime. Paid re- 
tlrement, life, accldent and hospital 
Insurance.
Nine paid holidays—2 wks. vacation 
after 2 years.

VVESTERN KRAFT CORP.
j 1800 Nicholas-blvd, Eik Grove, Iii. 

Phone — 439-1111

MAINTENANCE
HELPER

General All-Around 
Work.

Exper. In Electricity Helpful 
Outstanding Wages And 

Benefit Program

ROHDEN MFG. 
TRW, Ine.

Apply in Person 

4630 No. Laipon
2 Blocks So. of Lavvrence Avė.

WAREHOUSE
FULL TIME

Mušt have ovvn transportation. 
Near O’Hare Airport
Tel. — 678-3634

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oondltlonlng — ’ 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimu* 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & RH li'VT METAI' 
4444 S. VVestern, Chicago 3, HL

Telefonas VI 7-3447

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Platinkite “Draugę”.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

2 po 6 kamb. didelis mūr. namas 
prie 66 tr California. Gazo karšto 
vand. nauja šiluma. 2 auto mfir. ga
ražaa. $31,900.

1$2 aukšto švarus med. prie 65 tr 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

a $4 kamb. naujas mfir. bungalow 
prie 67 ir Kedzie. 1 tfc vonios, virimo
pečiai. $26,000.

4 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 71 lr 
Campbell. Nauja gazo šiluma. $46,900

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

lįi aukšto, 10 metu mfir.: 5 kamb. 
(3 mieg.) lr 4 kamb. Prie 69 lr Ca
llfornia. Gazo karšto vandens atski
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

11 butų, 10 metu, 2-jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir California. $162,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplewood $.10,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Surface Grinder Hand 
Produetion Operator 

Grinding

Top pay, All Benefits.
ASK FOR BILL LEINO

HARIG MANUFAC’G CORP.

5757 W. Howard St. 

Tel. NE 1-5050

CASHIERS FULL TIME
Monday Thru Friday 

9:30 a. m. to 5:30 p. m. 
CALL OR APPLY 

PERSONNEL OFFICE
VV. T. GRANT CO.

4212 No. Harlem Avenue
(Harlem - Irving Plaza) 

PHONE 453-4700MAN
For lite delivery in Loop. Also 
help on shipping bench. Full or 
part time.

Call - 346-9365

SKELBKITES “DRAUGE”.

JAUNAS VRRAS PRIE AUTOMO
BILIU TAISYMO (Bodj work)

Išmokinsime bedirbant.
BALZEKAS MOTOR SALES. INC.

4086 South Archer Avenue 
Chicago, UL 60682 Tel. VI 7-1515

TECHNICIAN
Mušt be able to repair solid statė 
radios, TVs. Exc. oppty. Call for 
appt.

Mr. Sporer - 774-3047

REA L ESTATE
iiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmmiimimii

Security Guards
Full Time and Part Time 

Areas: 2700 N. Southport. Niles, 
Hoffiman Estates, Addison, Palatine

Also part time vveekends only 
CALL — 729-4850

AUTO BODY FENDER MAN
Plenty of vvork. Liberal pay rate. 
fringe benefits. Also wlll train ąuall
fied apprentiee.

SEE -VR. GERWIQ
Gerwig, Nelson Motor Co.

8443 S. Ashland avenue

SALES ■ NORTGAGES ■ MANAGEMENT

LTOK
Tri. OL 6-2233

MECHANICS
Learn hydrolies & body mounting. 
We need men vvith mechanical back- 
ground to learn utility eąuipment 
business. This job offers all reg’l 
co. paid benefits. Free uniforma & 
top vvages. Exceli. future for right 
men. Addison loeation. Intervievvs 
Wednesday and Thursday all day.

Phone - 543-4450

MACHINISTS
Capable of miaking own setups. 

Good vvorking conditions. Benefits 
and fast growing company.

WtRE MACHINERY, INC.
4630 W. 54tli St., Chicago Bl.
GENERAL MAINTENANCEMAN

Experienced. Day shift. $3.59 per 
hr. Full hospitalization and other’ 
benefits. Plenty of overtime.

MR. NELSON — WA 8-9744

Members of M.L.8.
A L E X ŠATAS — REA

Malu office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, OL 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.
iiimiiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiimHiimiiiiiimiiimmiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

— MACHINE ASSEMBLERS — WELDERS
— MACHINE OPERATORS

(PUNCH PRESS — BRAKE PRESS)
Day shift 7 A.M. to 3:30 P.M. Nite shift 3:30 P.M. to midnite — 
Immediate opening for skilled men, good company benefits, steady 
employment.

Contaet Mrs. Tomczak, 455-5380 —8:30 a. m. - 4:45 p. m.

.„OLSON CONVEYORS
10601 W. Belmont Franklin Park, Illinois

An Bąual Opportunity film.uloyęr ->

r



MERGAITĖS, PAMILUSIOS

NELAIMINGUOSIUS .
. ■ *

Modemiškoji gailestingųjų seserų mokykla

Daugelis pavargsta beslaugy- 
dami savo šeimos ligonis, o atsi
randa mergaičių, kurios pasi
ryžta savo visą gyvenimą skirti 
slaugymui svetimųjų sergančių, 
tapdamos gailestingomis sese
rimis. Viena iš pačių moderniš
kiausių gailestingųjų seserų mo
kyklų yra Cook County School 
of Nursintg, esanti 1900 W. Polk 
St., Chicago, III. 60612.

Ji visų pirma parūpina seseris 
vienai didžiausių JAV-se gydy
mo įstaigų — Cook apskrities 
ligoninei. Ši ligoninė, tai lyg ser
gančiųjų miestelis, kur kasdien 
yra apie 1,800 ligonių, o žiemą 
kasdien daugiau kaip 2,000. Šio
je ligoninėje per metus gimsta 
arti 14,000 kūdikių’. Ligonis ap
tarnauja 500 rezidentų ir inter- 
nų gydytojų, o nuolatinį gydy- 

- tojų štabą čia sudaro arti 100 
daktarų. Ypač Cook apskr. li
goninėje garsūs yra skyriai ap
degusių gydymo, susisiekimo 

, nelaimėse sužeistų gelbėjimo, 
peršautų ir kitaip sužalotų gy
dymo.

Įstaiga su 6.000 tarnautojų
Šioje ligoninėje vra apie 6, 

000 tarnautojų ir jos išlaikymas 
kainuoja milijonas dolerių per 

.savaitę. Ligonis Čia aptarnau
ja 900 gail. seserų (baigusių 3 - 
4 specialių studijų metus) ir a- 
pie 400 vadinamų praktikuojan
čių slaugių. Joms padeda apie 
1,000 slaugių padėjėjų ir dar a- 
pie 200 savanorių talkininkių. 
Jau apie 80 metų kai veikia ši 
milžiniškoji Cook apskrities li
goninė.

40 metu sukaktis
Prie jos jau 40 metų kai yra 

minėtoji gail. seserų mokykla. 
Sukaktis paminėįta^įyąirių tau
tybių arbatėle su tautinio me
no paroda. Ją jau yra baigusių 
apie 1,200 studenčių. Čia tik
ros jungtinės tautos — yra su
važiavusių iš įvairių kraštų, dau 
giausia iš Azijos: Filipinų, 
Thailando, Korėjos, Formozos, 
bet yra ir iš Afrikos, Irano, Nor 
vegijos ir iš kitur. Iš viso šioje 
gail. seserų mokykloje yra apie 
200 studenčių. Kursis 3 metai, 
o kai kurios dar siekia aukštes
nio išsilavinimo, pasilikdamos 
studijoms ketvirtiems metams. 
Mokyklai sumaniai vadovauja 
Frances L. A. Powell. ši mokyk
la ir didžioji ligoninė siekia duo
ti kuo geresnį medicinišką ap
tarnavimą Cook apskr. gyven
tojams.

Į gail. seserų mokyklą prii
mamos baigusios aukštesniąją 
mokyklą (gimnaziją) ir savo 
pažymiais buvusios tarp geres
nės pusės mokinių, ^stojančioms 
būna egzaminai iš matematikos, 
gamtamokslio, anglų kalbos. 
Gailestingųjų seserų dabar la
bai trūksta Cook apskr. ligo
ninėj, priimtų dar apie 100 nau
jų. Dabar taip uoliai čia ieško
ma naujų gail. seserų, kad tar
nautojų tarpe paskelbtas kon
kursas — kas suras naują se
serį ,kuri čia įstotų dirbti, lai
mėjimo keliu gali gauti apmokė
tą atostoginę kelionę savaitga
liui į New Yorką, savaitei į Las 
Vegas ar dviems savaitėms į 
Ispaniją ir Portugaliją.
Tuo galėtų susidomėti lietuviai

Pradinis atlyginimas gail. se
seriai yra 661 dol. mėnesiui, o ii 
gainiui galima davaryti ir dau
giau kaip tūkstantinę mėnesiui. 
Dar duodami priedai už popie
tinę ir naktinę tarnybą, atosto
gos nuo 2 iki 4 savaičių metuo
se, viena apmokama diena mė
nesiui duodama susirgimams, 
duodamos kitos lengvatos.

Gail. seserų mokyklos studen
tės moka 500 dol. metams, gau
damos ne tik mokslą, bet ir 
kambarį, maistą, valgį, unifor
mas. Neturtingoms teikiamos 
stipendijos. O kai kurioms dar 
atsiranda viltis ir ištekėti už 
daktaro... Lietuvaitėms patar
tina daugiau susidųrųėti gail.

Dzirvonas, kuris čia tarnybo
mis aprūpino nemažai lietuvių, 
paklausiau direktorių, koiri jam 
įspūdį daro lietuviai. Jis džiau
gėsi. kad ’ietuviai geri tarnau
tojai, savo darbą gerai atlieka. 
Ligoninėj dirba nemažai lietu
vaičių gail. seserų ir jos žy
mios savo uolumu Visa eilė lie
tuvių gydytojų čia atliko prak
tiką (internšipą): dr. Adomavi- 
č us, dr. Manelis, dr. PautierJus, 
dr. Sidrys, dr. Šmulkštys, dr. 
Balčiūnas, dr. Giedraitis, dr. 
Rugienė, dr. Ringevičienė ir kt.

Mokyklos administracinės da
lies vedėjas Ehrhardt, vedžio
damas po įvairius skyrius, su
pažindino su daugeliu ten dir
bančių lietuvių. Stebino visuo
se skyriuose didelė tvarka ir 
švara. Mūsų pokalbyje dalyva
vo ir įstaigos kontrolės viršinin 
kas David Wolf.

Gail. seserų mokykla turi ma 
žą savo ligoninėlę, kur nemoka
mai gydomos studentės ir gail. 
seserys.

Paklausiau, kaip dabar yra 
su laikraščiuose aprašytais na k 
tiniais tarnautoju užpv1dir»ėii- 
mais. Mokyklos vadovvbė pasi
džiaugė, kad užpuldinėjimai su
mažėjo. Visų pirma, tame ra
jone nugriautos buvusios lūš
nos ir išsikėlė gyventojai — kur 
galėjo rastis užpuldinėjančių. 
Žymiai pagerintas tame rajone 
gatvių aršviet’mas. Ligoninė 

i turi 11 savo policininku .kurie 
' reikale mergaites palydi į au
tobusus. Bet koks atvykstantis 
į gail. seserų mokyklos rūmus 
yra budinčio policininko stebi
mas ir neįleidžiamas, jei jis ten 
nepriklauso.

Pažymėtina, kad dabar Cook 
apskr. ligoninėje diena su visu 
gydymu ligoniui kainuoja 68 
dol. Neturtingieji gydomi ne
mokamai, tačiau apie 80% li
gonių užsimoka, daugiausia iš 
apdraudos, medicare, medicaid.

Porą valandų išbuvęs gail. se
serų mokyklos rūmuose, turė
jau progos pasidžiaugti vado
vybės kultūringumu ir malonu
mu bei vaišingumu, oatrauklia 
tvarka ir rūpestingu ruošimu 
tų, kurios savo ateities dienas 
ir naktis paskirs tiems, kurie 
bus didžiausios nelaimės — li
gos prislėgti.

Mokyklai, pagal susitarimą 
su Cook apskr. komisionieriais, 
vadovauja direktorių taryba, 
kurios prezidente yra p. E. P. 
Wanderwicken. J. Pr.

— Kokios bobos, tokios tro
bos. (Šeduviškių patarlė).

__ Netikusiai kiaulei ir ant
joninių žemė įšalus. (Marijam- 
poiiškių patarlė)-

seserų profesija. Jų pareikala
vimas dabar didelis.

Įstaiga, kurios išlaikymas 
22 mil. dolerių metams

Gail. seserų mokykla turi per 
700 kambarių. Net ir studenčių 
kambarius sutvarko ateinančios 
moterys. Mokykloje dėsto 40 
mokytojų. Studentėms yra spe- 
:ali biblioteka su 12,000 kny

gų. Čia ateina apie 240 žurnalų. 
Įdomu, kad ši gail. seserų mo
kykla per dieną suvartoja net 
vieną, milijoną galionų vandens. 
Iš miesto vandentiekio gauna
mas vanduo vietoje dar net tris 
kartus filtruojamas, ir iškošia- 
ma. dar daug nešvarumų, net ir
kartais žuvelyčių...

Mokykla, turi savo baldu dirb 
tuvę, skalbyklą, stalių d'rbtuvę, 
elektros skyrių ir apie 10 san
dėlių, kur prikrauta skirtos mai 
sto atsargos, nes čia yra sava 
valgykla, kur kainos ypatingai 
pigios. Mokyklos išlaikymas me 
tams apie 22.000.000 dol. Ir pi-

SKI P S Self Service 
LIOUOR STORES

5515 SO. DAMEN AVĖ.
All Phones WA 5-8202

2) 5996 SO. ARCHER AVĖ.
Telef. — 735-2345

IMPORTED SCOTCH WHISKY ............Fiith $2.98

HAUTFORD COGNAC VSOP Fifth $4.98

DREWRYS BEER 24T2 oz. bottles $3.19
Plūs deposit

GIN ir VODKA 80 Proof........................Quart $2.98

STRAIGHT BOURBON WHISKEY Fifth $2.98
86 PROOF

MEISTER BRAU BEER case 2412 oz. cans $3.59

GIGARETTES Regular, King & Filters $3.29 

100 Size .. $3.39

Robert J. Mackie, Cook apskr. gail. 
seserų mokyklos administracinio 
egzekutyvo direktorius, didelis lie
tuvių draugas.

nigai sunaudojami tiksliai. Mo
kykla švari, visur gera tvarka.

*
Vadovybė giria lietuvius

Šias žinias suteikė gail. sese
rų administracijos egzekutyvo 
direktorius Robert J. Mackie, 
labai kultūringas ir malonus 
žmogus. Administracinės dalies 
vedėjas Otto H. Ehrhardt su di
deliu atsidavimu išvedžiojo po 
visus mokyklos aukštus. Žino
damas, kad čia finansų skyriu
je dirba ir mūsų mielas Albinas

n

Lietuviškoji Vargo mokykla Lietuvių liaudies meno parodėlėje Hart
forde, Const. Plazoje.

REMTINOS PASTANGOS LIETUVIUS 
LIETUVIAIS IŠLAIKYTI

— “Šiandien, paskutinį kartą 
susirinkusios, esame liūdnos, kad 
jau didžiausia dalis mūsų atosto
gų praėjo ir turime atsiskirti su 
savo gerom draugėm, su kuriom 
mes drauge džiaugėmės, verkė
me ir išgyvenome”. Šiais žodžiais 
stovyklautojų vardu atsisveikino 
Rasa Sodaitytė, baigus Putna
mo mergaičių vasaros stovyklą.

1970 metais čia mergaitės ne- 
bestovyklaus. Paskutinieji Rasos 
žodžiai buvo “Tikimės, kad dau- 
guma jūsų stovyklaus Neringo
je ateinančiais metais”.

Paskutiniam vėliavos nuleidi
mui susirinkusių veidai rimti su 
skausmo išraiška. Ir tikrai, vė
liavą nuleidus — lyg lietaus stai
gus būrys užklupo mergaites aša
ros kurias mokyt. Pauliukonis pa
vadino “graudžiais verksmais”. 
Verkė, atrodo, visos: ašaras pas
lapčiom braukė ir suaugę. Sako
ma, blogi žmonės neverkia ir aš 
tikiu. Jei mergaitė važiuoja lie- 
tuviškon stovyklon ji yra gera 
mergaitė, gera lietuvaitė. Juk y- 
ra tiek daug prašmatnesnių sto
vyklų.

Kam rūpi lietuvybės išlaiky
mas, tas žino, kad lietuvybės iš
laikymas nelengvas. Niekas ne
gali to visiškai paneigti, bet ne
galima ir nieko nebedaryti. Tė
vai ir lietuviškoji bendruomenė 
turi būti tais lašais, kurie “ir 
akmenį pratašo”. Būkime lietu
viai šeimoje, siųskime vaikus lie- 
tuviškon mokyklon kaip galint 
jaunesnius, dar nepradėjusius a- 
merikietiškos mokyklos, tebūna 
pirmoji vaiko mokykla lietuviš
ka. Vyresniem išaiškinti, kad bū
ti lietuviu garbinga, o ne gėda 
ir kodėl. Vasaromis vaikus ir jau
nuolius laiku siųsti į lietuviškas 
stovyklas.

Visomis priemonėmis stengtis 
įtraukti į lietuvišką veiklą. Viso

čia paminėto vien tėvam pada
ryti neįmanoma, reikalinga ir ki
tų parama, o tie kiti tenesisten- 
gia ir nesiskubina jaunimą “nu
rašyti”, priešingai — nenustoti 
vilties.

Jaunimas mūsų ateities vadai. 
Paruoškime juos savo vieton lie
tuvybei tęsti. Lietuvai vaduoti.Nė 
ra nei vieno kuris kokiu nors 
būdu negalėtų padėti. Konkre
čiai - jai dar pas Tave, mielas 
lietuvi, giliai širdyje rusena Tė
vynės meilės, niekam gal nebe
matomą ugnelė, pasižadėk dar 
šiais šeimos ir švietimo metais 
aukoti ir remti Nek. Prad. Ma
rijos seserų neseniai nupirktą sto
vyklą Neringą Vermonte ir Tė
vų Pranciškonų statomą Kultū
ros Židinį New York’e. Šie du 
dalykai turi neįvertinamos reikš
mės lietuviams dabar ir ateityje. 
Atrodo daug, du dalykus remti 
iš karto, bet doleris ir į dvi da
lis padalintas — parama. Jokia 
auka ne per maža. Senieji lietu
viai, dauguma, mažamoksliai, o 
neretas ir visai bemokslis, dirb
dami sunkiausius darbus pragy
venimui, pristatė Amerikoje lietu 
viškų bažnyčių, salių, klubų, stei
gė organizacijas, spaudą, organi
zavo ir išlaikė savo mokyklas. 
Mums, vėliau čia atsiradusiems, 
visais atžvilgiais lengviau. Di
džiausios naštos ir atsakomybė 
gula ant Nekaltai Pradėtos Ma
rijos seserų Putname ir Tėvų 
pranciškonų New Yorke. Ar ne- 
lengviau mums duoti, negu jiems 
prašyti? Lietuviai buvo ir yra 
dosnūs tik ką pirmiausia remti? 
Nebus lietuvių — nieko neberei
kės! Ar ne pirmiausia remtinos 
priemonės lietuvius, lietuviais iš
laikyti? Aš manau, taip!

Albina Lipčienė

Buv. Lietuvos Prezidentui

A. 4“ A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

mirus, dukterį dr. ALDONĄ JUOZEVIČIENĘ ir jos šei
mą nuoširdžiai užjaučia

Valentina ir Simas Rutkai

Buv. Lietuvos prezidentui
A. -f- A.

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 
mirus, dukterį DR. ALDONĄ JUOZEVIČIENĘ su šei
ma giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas Gečius ir šeima

Mūsų Sąjungos narius

VERONIKA ir JURGĮ JANUŠAIČIUS, 
mirus Lietuvoje jų MOTINAI ir UOŠVEI, nuoširdžiai 
atjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Paštininkų Sąjungos 
Valdyba ir nariai

A. -f" A.
ALEKSANDRUI STULGINSK 

buv. Lietuvos prezidentui, mirus, dukrą dr. ALDONĄ 
JUOZEVIČIENĘ su šeima giliai užjaučia

šv. Kryžiaus Ligoninės 
Laboratorijos Bendradarbės

Buv. Lietuvos Prezidentui

A. 4" A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

mirus Lietuvoje, mielą Kolegę dr. ALDONĄ STUL- 
GINSKAJTĘ - JUOZEVIČIENĘ su šeima nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Dr. J. ir dr. V. Dubinskai
wwrj-

Buvusiam Lietuvos prezidentui, Nepriklausomy
bės Akto signatarui ir Sibiro kankiniui

A + A.
ALEKSANDRUI STULGINSKIUI 

mirus,
jo dukrą DR. ALDONĄ STULGINSKIENĘ - JUOZEVI
ČIENĘ su šeima giliame liūdesyje nuoširdžiai už
jaučia ir kartu su jais liūdi

REINIAI

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

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 812 247-2425

AREA CODE 812 247-2425

PADĖKA
Išlydėjus amžinybėn mūsų mylimą vyrą ir tėvelį,

A.+A. JULIJONĄ DUBINSKĄ.
norime padėkoti už taip gausų atsilankymą koplyčioje, gausias šv. 
Mišių aukas ir gražius užuojautos žodžius.

Visuomet liksime dėkingi didžiai gerb. prelatui Černiauskui 
už maldas, koplyčioje, apeigas bažnyčioje ir kapinėse. Kun. Ku- 
zinskui, kalbėjusiam maldas koplyčioje, kun. Jurkšui kalbėjusiam 
šv. Rožančių su Knights of Columbus Cardinal Mundelein, Šv. 
Vardo draugijos nariais ir bažnyčios komitetais. Tėvų Marijonų 
Bendradarbių dvasios vadui, kun. Kardauskui, sukalbėjus šv. 
Rožančių prie velionies karsto. Kun. Misiūnui, kun. Vaišnorai, 
kun. Makarui, kun. Sabaliauskui, atsilankiusiem į koplyčią. Kun. 
Sugintui. dalyvavusiam koplyčioje ir palydėjusiam velionį į ka
pus. Seselėms Kazimierietėmg, atvykusioms į koplyčią ir aukojju- 
sioms šv. Mišių aukas. Draugijų, pirmininkėms n draugijoms už 
gausų apsilankymą koplyčioje ir bažnyčioje. Visiems, kurie pa
lydėjo a. a. Julių į kapines ir prisidėjo prie mūsų maldų, šv. Milių 
aukomis.

Giliausia padėka karsto nešėjams, kurie suteikė paskutinį 
patarnavimą. Dėkojame Pūdymaičių ir Phillips šeimoms. Taip 
pat padėka laidotuvių direktoriui p. Evans už mandagų patar
navimą. Lai Dievas būna su Jumis visais.

Skausmo prislėgti: Žmona, sūnus, anūkai ir proanūkai.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. rugsėjo 26 d., 
ryte, mirė mūsų brangus ir mylimas vyras ir tėvas

Motiejus Bacevičius - Bacys
Gyveno 10529 S. Prairie Avenue

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3:30 vai. popiet, Leonard 
koplyčioje. 10821 S. Michigan Avė. Pirmadienį, rugsėjo 29 d., 9:30 
vai. ryte bus lydimas iš koplyčios į Visų Šventųjų parap. bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus nulydėtas į kapines.

Visi a. a. Motiejaus Bacevičiaus-Bacys giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona Genė, sūnus Bruno ir marti, įr daug 
giminių Amerikoje ir Lietuvoje.

Laid. direktoriai Leonard Bukauskas ir Sūnus. Tel. CO 4-2228



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 27 d.

X Vysk. Povilas Marcinkus, 
lydimas kun. Ed. Abromaičio, 
Šv. Kryžiaus parap. iklebono, ku 
rio parapijos bažnyčioje ketvir
tadienį suteikė Sutvirtinimo sa
kramentą, sekmadienį suteiks 
tą patį sakramentą šv. Petro ir 
Povilo parapijoje, Wisconsin 
Raipids, Wis., kur klebonauja 
kun. Andrius Karoblis. Vysku
po asistą sudarys kun. Petras 
Leketas, švenč. Širdies parap. 
klebonas, Marshfieide,. ir kun. 
Thomas Mannion iš Warsaw, 
Wis.

X Psktn. Aldona Jovaraus
kienė, telef. 739-0510, registruo
ja mergaites, norinčias įstotį į 
Liet. skaučių seserijos jūrų skau 
čių ir udryčių (jaun. jūrų skau
čių) eiles.

X Lietuvių televizijos pro
grama ibus vėl matoma. Prašo
ma visų pasižiūrėti.

X Paul Powell, Illinois valsti
jos sekretorius, šį šeštadienį kai 
bės Lietuvių radijo forume, ku
riam vadovauja ir kurį išlaiko 
inž. Antanas ir Marija Rudžiai. 
Programa vedama lietuviškai 
ir angliškai nuo 8 vai. iki 9 vai. 
vak. Svečias kalbės angliškai. 
Kiekvienas klausytojas gali pa
skambinti į radijo forumą ir 
paklausti jam rūpimu klausi
mu. Skambinti tel. 445-6842.

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

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VT 7-7747 lak.)

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

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
8HO 8734 fsk >

X Brighton Parko apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba rengia tradicinį Rudens Va
karą, spalio 4 d. 7:30 vai., Balio 
Pakšto salėje, 38th ir California 
Avė. Visi maloniai kviečiami at
silankyti. Dėl rezervacijų skam
binti V. Šilui. Tel. 523-7410.

(pr.)
X Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan, Wm. R. Staats, Ine. Tel. 
FI 6-1234. Albinas turi daug 
metų asmeniško patyrimo su 
akcijomis ir jums sąžiningai pa
tars investavime vertybėse.

.(■k.)

x Marijonų bendradarbių
Brighton Parko skyriaus pobū
vis įvyksta šį sekmadienį, 1 
vai. po p. pirmininkės N. ISkre- 
butienės namuose, 2439 W. 45 
PI. Jai talkininkauja eilė -mari
jonų rėmėjų. Visi nariai ir sve
čiai kviečiami atsilankyti.

X Lietuviu fondas skiria 
premijas literatūrai. Šįmet pre
mija bus įteikiama spalio 11 d. 
kan. Myk. Vaitkui. Ją įteiks ir 
žodį pasakys LF vald. pirm. dr. 
Ant. Razma.

X Studentų ateitininkų Chi
cagos draugovės susirinkimas 
įvyks šį šeštadienį, rugsėjo 27 
d., 6:30 vai. vak. pas Laimą 
Nainytę, 6804 So. Maiplewood 
Avė. Visi draugovės nariai ir 
besidomintieji studentai kviečia 
mi atvykti.

X “Lituanicos” sporto klu
bo futbolo komanda šį sekma
dienį, 3 vai. po pietų, Marąuette 
Parke žais pirmenybių rungty
nes prieš lenkų “Lightning” ko
mandą. Visi sporto mėgėjai kvie 
čiarni atsilankyti.

x Antanas Adus, 6351 S. 
Oak Park, buvo išrinktas ko- 
mendieriumi Amerikos Legijo
no Electro - Motive Diesel pos
to nr. 922.

x Teklė Norbutienė, Vyčių 
namų tarybos narė, serga ir gy 
dosj savo bute 4259 So. Waah- 
tenaw Avė.

X Knn. B. Sugintas, buv. Lie 
tuvos policijos tarnautojų “Kri
vūlės” klubo dvasios vadas, lai
kys šv. Mišias Tėvų jėzuitų kop 
lyčioje spalio 5 d. 11 vai. ryto 
Angelų Sargų šventės proga.

x Dail. Povilas Kaupas nu
piešė niaują Lituanus žurnalo 
viršelį. Eilė amerikiečių didžių
jų dienraščių redaktorių, ku
riems ibuvo įteikti nauji Litua
nus žurnalo numeriai, susipaži
nę su žurnalo paskirtimi ir tu
riniu pareiškė, kad tautinių -mo
tyvų įpynim&s yra gražus ir 
skoningas. Kiekvienas ne lietu
vis skaitytojas tuoj atkreipia 
dėmesį ir susidomi jo turiniu.

X Liudas Šimaitis, kuris yra 
Joniškiečių susibūrimo pirmi
ninkas, skiria daug laiko susi
rinkimui, kuris įvyks spalių 12 

-d. Jam talkina sudarytas komi
tetas.

Danutė Petkūnaitė
X Danutė Petkūnaitė, vaikų 

literatūros popietėje Skaitys 
Jono Minelgos kūrybą vaikams 
iš spaudai paruoštos knygos 
“Už Martyno .Papartyno”. Jos 
deklamaciją fortepionu palydės 
pianistas M. Motekaitis, kuris 
šiam J. Minelgos kūrybos pri
statymui ruošia spec. muziką.

Vaikų literatūros popietė 
įvyks š. m. spalių m. 12 d. 3 
vai. vak. Jaunimo centre Bilie
tai gaunami “Marginiuose” (pr.)

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos mokiniai su mokytojais ir Tėvų komiteto nariais pirmąją mokslo metų 
dieną. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJ lit APYLINKĖSE
ATIDARYTA A. A. KOMP. 
J. BERTULIO PARODA
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejuje, rugsėjo mėn. 20 d. 
atidaryta a. a. kompozitoriaus 
Juozo Bertulio, IX. 13 d. Chi
cagoje mirusio, atminimui pa
gerbti, parodėlė. Išstatyta ve
lionies, ypač kelių pastarųjų me 
tų būvyje sukurti muzikos vei
kalai, įvairių gyvenimo momen
tų foto nuotraukos bei padėkos 
ženklan, už nuopelnus lietuvy
bei gauti, nuoširdžiai besidar
buojant su lietuvišku atžalynu 
mokyklose bei Alvude, organiza
cijų suteikti jam diplomai ir 
kt. daiktai Eksponatus įteikė ve 
lionies duktė, Ina Bertulytė- 
Broy, pastoviai gyvenanti Seat 
tie, Wasliington.

Kaip žinia, velionis beveik 
nuo mokyklos suolo, reiškėsi lie 
tuvių kultūriniame gyvenime 
bei muzikinėje veikloje, kaip pe- 

j dagogas, kompozitorius, chor
vedys, dirigentas, vargoninin
kas... Pastaraisiais metais ypač

daug įkūrė ir savo lėšomis leido 
mokyklinio amžiaus daininin
kams skirtus muzikos veikalė
lius.

Visuomenė kviečiama gausiai 
lankytis muziejuje ir pamatyti 
tuos garbingo atiminimo, kūrė
jo — savanorio — kompozito
riaus Juozo Bertulio atminimui 
pagerbti muziejuje išstatytus 
(antrame auikšte) daiktus. Mu
ziejus atdaras kasdien nuo 1— 
4:30 vai. Įėjimas nemokamas. 
Adresas 4012 Archer Avė. Chi
cago, III. BLKM.

VILNIEČIAI MARIJONŲ 
SODUOSE

x Veronika Jauušaitienė ne
seniai gavo iš Lietuvos skaudžią 
žinią, kad ten mirė jos a. a. 
mamytė.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų auksinio jubiliejaus vaka.- 
rienė įvyks spalio 26 d., 5 vai. 
vak., Marijos auikšt. mokyklos 
patalpose. Bubėtų galima įsigyti 
parapijose, pas seseles arba pas 
rėmėjas. (pr.)

x V. s. M. Jonikienė ir v. s. 
V. Vijeikis, vyriausieji skauti
ninkai atidarys skautiškų žaidi
mų šventę rytoj, sekmadienį 
Bučo d'arže, kuri prasidės 1 vai. 
p.p. Kartu vyks ir valgiais ir 
gėrimais turtinga tėvų _  rė
mėjų gegužinė. Visi kviečiami
atsilankyti. (pr.)

X A. a. Alfonsas Razgaitis 
po sunkios ligos mirė 1969 m. 
rugsėjo 1 dieną Lietuvoje, Klo
vainiuose. Liūdesy paliko žmo
na Pranė, sūnus Algis, brolis 
Mečislovas Broolklyn, N. Y., bro
lis Stasys Razgaitis Chicagoje 
ir dėdė Kazimieras Razgaitis 
Chicagoje. (,pr).

X Vokiškas AM-FM radijas.
Medžio kabinetas. 7 kontrolės, 
speciali kaina $59.95 — Ikol už
teks. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (Sk.)

x Pagal užsakymą audžiu 
tautinius kostiumus ir sofai pa
galvėles. Tel. PR 8-4246. (sk.)

X šviežią, nevirintą ir be 
priemaišų medų gausite pas 
St. ir M. Metrikius — FARM 
FOOD CO., 1811 W. 47th St., 
Chicago, III. 60609. Tel. YArds 
7-8393. Gydytojų yra pripažin
ta, kad medus yra netilk geras 
maistas, bet ir vaistas ir pa-j 
tariama jį vartoti, kaip ma
žiems taip ir seniems. Pašaukite 
mus telefonu prieš piet (nuo 
9 v. r.) kasdien, išskyrus šeštad. 
ir sekmad. Parduodame pavie
niams ii' urmininkams. (sk.)

Vilniaus krašto lietuvių s-gos 
Chicagos skyriaus valdybos 
kvietimas į šeimynišką rudens 
išvylką buvo viliojantis, tad pa
sikvietę savo bičiulius, rugsėjo 
21. d. sėkmadięnio ankstyvą po
pietę pasukome į tėvų marijo
nų sodybą Marian Hills. Čia jau 
radome būrelį vilniečių. Darbš
čiosios šeimininkės skubėjo ruoš 
ti bendrą vaišių stalą: Vanda 
Gasparienė su pagelbininkėmis 
dėjo iant jo pusdubenius, pilnus 
kulinarinių gėrybių. Juozas Le
kas, įsikūięs mažoje pastogėje, 
rūpinosi ištroškusiais. Rudenė
jančios gamtos prieglobstyje, 
per vasarą maža progų turėję 
susitikti, dalinomės naujieno
mis, pasakojomės atostogų įspū 
džius, vaišinomės ir poilsiavome. 
Besivaišinant ir besišnekučiuo
jant atvyko ir daugiau svečių. 
Ir štai staigmena: vilniečių tar 
pe svečias iš tolimos Romos — 
prelatas Jonas Bičiūnas. Vos 
spėjome su juo susipažinti, pasi
šnekėti, paaiškėja dar viena pa
slaptis: mūsų tarpe esantieji 
vyresnės kartos vilniečiai Alek
sandra ir Vytautas Valeišai 
šiais metais mini savo vedybų 
50-ją sukaktį, ir Štai visi susi
rinkę kviečiami juos pagerbti. 
Vyriausia šeimininkė prisega 
jubiliatams po .rožę. Renkamės 
tėvų marijonų jaukion fcoply- 
čion, kur prelatas Bičiūnas pra
veda jubiliatams skirtas .pamal 
das ir taria jiems prasmingą 
žodį. Susirinkusieji sugieda “Ma 
rija, Marija” giesmę. Po bažny 
tinių apeigų sveikiname sukak
tuvininkus, linkėdami jiems 
sveikiems sulaukti deimantinio 
jubiliejaus.

Vėl grįžtame į klonį, vaišina- 
mės kavute bei “jaunavedžių” 
pyragu ir keldami taures gieda
me “Rgiausių metų!” Skyriaus 
pirmininkas, J. Pakalka pasvei
kinęs sukaktuvininkus, įteikia 
jiems gražią dovanėlę: lėkštę su 
vyčio in 3 Lietuvos didžiųjų 
miestų herbų atspaudais, giltą 
žodį taria dr. J. Šalna., Centro 
v-bos vardu sveikina V. Šim
kus — abu įteikia dovanas voke 
liuose. Valeišai — tikri vilnie
čiai, didžiąją savo gyvenimo da 
lį išgyveno Vilniuje. Čia sukū
rė šeimą, išaugino dukrą Aldo
ną (žinomą išraiškos šokio me 
nininkę) ir sūnų Algirdą.

Valeišai ilgą laiką buvo žino-

mos Vilniuje “'Romuvos” sve-
tainės savininkais, dalyvavo lie
tuvdžikame gyvenime ir rėmė 

'lietuvišką kultūrinę veiklą Vil- 
J niuje lenkų okupacijos metu. 
Deja, nelemti karo įvykiai ir 
komunistinė okupacija išskyrė 
Valeišų šeimą. Tėvas su dukra 
atsidūrė Vokietijoje, vėliau 
emigravo į JAV, o motina su 
sūnumi liko Į>avergtame Vilnių 
je. Vėliau sūnus Algirdas žuvo 
neišaiškintose aplinkybėse. Jo 
tragišką mirtį giliai išgyveno 
tėvai ir sesutė. Pagaliau po il
go rūpinimosi Aleksandra at
vyksta pas vyrą ir dukrą į Chi
cagą ir įsijungia į likimo čia at
blokštų vilniečių šeimą — Vil
niaus K. L. S-gą.

Valeišienė trumpais nuošir
džiais žodžiais padėkojo sąjun
gos valdybai ir visiems vilnie
čiams taip gražiai juos pager
busiems.

Graži rudens diena baigiasi, 
.gaila skirstytis, norisi dar pa

Ateitininkų fereracijos pirm. dr. J. 
Pikūnas ir SAS pirm. Ant. Razgai
tis. Nuotr. P. Al-ėno

sivaikščioti po kvepiantį tėvų 
marijonų sodą. Tačiau laikas 
namo. Dėkojame šeimininkėms 
ir grįžtame pilni malonių įspū
džių, parsivežame ir prasmingą 
dovaną, gautą iš prelato Bičiū
no — jo pernai išleistą Romoje 
veikalą apie pirmosios jėzuitų 
kolegijos įsteigimą Vilniuje.

G. R.

DVIKALBIS PAUKŠTIS
ESther Moskowitz, 4608 N. 

'Central Park avė., skundžiasi, 
kad pabėgo jos mėgiamas mėly
nas parakeet paukštis, kuris 
galėjo kalbėti angliškai ir žy
diškai. Paukštis moka 150 žo
džių.

Ina Bertulytė - Brey įteikia Liet. kultūros muziejaus prezidentui St. Bal- 
zekui kai kuriuto jos tėvo a. a. komp. J. Bertulio paliktus daiktus, jų 
tarpe gražią vazą. Nuotr. J. Kasakaičio

NAUJUOSIUS MOKSLO 
METUS PRADĖJUS

Šiais Lietuvių švietimo ir šei
mos metais lietuviškųjų mokyk
lų durys dar plačiau atsivėrė 
lietuviškajam jaunimui. Kiek
vieną sąmoningą tautietį apima 
džiaugsmas matant, kad kai ku
rios šeimos ne po vieną, o po 
kelis savo jaunuosius narius 
leidžia lietuviškon mokyklon. 
Jei tos šeimos ir nieko daugiau 
lietuviškai visuomenei nepadė
tų, jau vien savo jaunimo lie
tuvišku auklėjimu užsitarnauja 
gilios pagarbos.

Natūralu yra vaikui norėti 
šeštadieniais būti laisvam gat
vėje, o ne prie knygos mokyk
loje. Bet, tur. būt, nė vienas tė
vas ar mokytojas negirdėjo nu
siskundimų iš baigusiųjų lietu
viškas mokyklas, kad jie be rei
kalo jas lankė. Priešingai, gir
dime iš lietuvių kilmės čia girnų-
šių inteligentų apgailestavimų 
dėl savo apsileidimo, kad jau
nystėje nepramo&o geriau savo 
tėvų kalbos. Suaugusiam sun-
kiau jos išmokti. Lietuviai tėvai 
sutinka su psidhologų ir peda
gogų tvirtinimais, kad vtaikas, 
kalbąs ne viena, o dviem kal

/f ART! IR TOL!
J A. VALSTYBĖSE

j — Rita Ausie jūtė išvyko į
Prancūziją, kur gilins savo pran 
cūzų kalbos studijas. Ji yra bai 
gusi universitetą Bostone, kur 
ruošėsi mokytojos darbui.

1 — Lituanistikos Instituto pre
zidiumui išrinkti komisija posė
džiavo Bostone rugsėjo 22 d. 
Dalyvavo komisijos pirmininkas 

j dr. J. Gimbutas, naiiai S. Sužie 
dėlis ir A. Mažiulis, pavadavęs 

('komisijos narį VI. Kulboką. jSu- 
j skalyta 41 balsavimo kortelė, iš 
kurių 40 Lituanistikos Institu- 

Įto narių balsavo už pasiūlytąjį 
trijų asmenų sąrašą. Iš viso bai 
savo 77% Instituto narių. Litu
anistikos Instituto prezidiuman 
išrinkti šie asmenys: Antanas 
Vaičiulaitis ir dr. Aleksandras 
Plateris iš YVashingtono ir dr. 
Vincas Maciūnas if Philadelplhi- 
jos. Išrinktieji naujojo prezidiu 
mo nariai pasiskirstys pareigo
mis savo pirmajame posėdyje.

— J. Lukošius, Vok. liet. ben 
druomenės tarybos narys ir 
valdybos reikalų vedėjas, lan
kėsi Berlyne, kur aplankė vie
tos LB apylinkės pirmininką M. 
Žilinskį ir kitus lietuvius.

— Hamburge ir apylinkėse 
gyvenantis lietuviškas jaunimas 
buvo sukviestas susirinkimui į 
garsius CVJM namus. Iš kvies
tųjų 50 atvyko 30, t. y. žymiai 
daugiau, kaip rengėjai tikėjo
si sulaukti. Jaunimas pabendra
vo, pasikalbėjo .pašoko. Ateity
je žadama daugiau panašių po
būvių suruošti ir įsteigti nuola 
tinį lietuvių jaunimo klubą.

— J. Valaičio, Hamburgo LB 
pirmininko rūpesčiu, šį rudenį 
veikia dvi lituanistinės mokyk
los: viena Hamburge, kita Al
tanoje.

— Pinneberge, prie Hambur
go, kur po H pas. karo veikė 
Pabaltijo universitetas, gyvena

bom, yra pranašesnis, nežiūrint 
kokios profesijos ar užsiėmimo 
yra jo tėvai.

Lietuvių kalba yra labai 
svarbi kalbų mokslui. Ji yra 
dėstoma šešiuose Amerikos uni
versitetuose, nors kai kuriuose 
nėra nė vieno lietuvio studento. 
Northwestem universiteto jau
nas profesorius kalbininkas 
Gordon B. Ford saiko, kad jis 
studentaudamas vaikščiodavo 
sekmadieniais So Boston į lie- 
tuvių katalikų bažnyčią pasi- * 
klausyti lietuviškų pamokslų, 
nors jis pats esąs protestantas.
Jis sako, kad kiekvienas, kuris 
tik yra įsiklausęs lietuvių kal
bos, sutiks, kad tai gražiausia 
kalba. Mūsų jaunimas tą kalbą 
gali pramokti ir pagilinti tik lie
tuviškoje mokykloje.

Lietuviškoji mokykla ne tik . 
perduoda jaunimui lietuvių mo- ’ 
kslo žinias, bet kartu stengiasi 
ugdyti ir kelti mūsų jaunimo 
lietuvišką sąmoningumą, meilę 
savo tautai, kalbai ir tėvynei. 
Mokytojas, kuris pamirštų auklė 
jaunąjį momentą, neatliktų savo 
pareigos Za.

%v*

dar kiek lietuvių, kurie buvo 
perkelti iš kareivinių j sociali
nius butus. Dviejų kambarių 
butuose yra virtuvė ir vonia. > 
Nuoma siekia 100 DM mėnesiui.

— Miesto ir apylinkės lietu
viai Sauter’io svetainėje pami
nėjo Tautos šventę. Buvo su
grotas Lietuvos himnas ir mal- 
da'už tėvynę, pagerbtas miręs 
apylinkės narys K. Gudaitis. 
Kalbėjo LB apyl. pirm. dr. J. 
Gurlklevičius. -

Chicagos žinios
GRIAUNA DVI BAŽNYČIAS 

Pradėta griauti dvi senos 
bažnyčios, kurių neįmanoma tin 
karnai atremontuoti. Šv. Jaria- 
tho bažnyčia, 1725 W. Jackson, 
buu) pastatyta 1886 m. Antra
bažnyčia, Šv. Jurgio, 3024 S. 
Wentworth buvo pastatyta 1891 
m. Kartu griaunami tų parapi
jų klebonijos, mokyklos ir sese 
rims namai. Keli likusieji para
piečiai buvo paprašyti įsirašy
dinti į artimiausias parapijas.

VAIŠINO ARGENTINOS 
VYNU

Argentinos generalinis kon
sulas Chicagoje Juian Femandez 
Slheraton-Bla eks tone, viešbuty
je suruošė pobūvį 'kurio metu 
susirinkusius pavaišino 80 sva
rų sūriumi ir 600 bonkų argen- + 
tiniško vynu.

DABAR KALBAME 
ANGLIŠKAI

Gubernatorius Richard Ogil
vie pasirašė įstatymą kuriuo 
nuo dabar visoje Illinois valsti
joje oficialioji kalba yra ne 
“amerikoniška”, ibet anglišką. 
Nuo 1923 metų Illinois buvo vle- 
nintėlė valstija visoje Ameri- * 
koje, kur oficiali kalba buvo 
amerikoniška.

VETAVO BINGO LOŠIMUS
Nors gubernatorius Richard 

Ogilvie vetavo bingo lošimus 
leidžiantį įstatymą, projekto siū 
lytojai nenusiminė ir žadą 
Springfieldo legislatūroje klau
simą vėl iškelti ir atmesti gu- | 
bematoriaus vetavimą. Tam 
reiktų surinkti 116-kos narių 
balsus. Veteranų ir bažnytinės 
bei labdaros organizacijos re
mia jų nusistatymą.

CUBS PRALAIMeJO
Chicagos Cubs beisbolo rate

lis, visą vasarą buvęs lygos pir
moje vietoje, susmuko ir baigs 
antroje vietoje, praradęs progos 
dalyvauti pasaulinio čempiona
to turnyre — Warld iSeries. Ko
mandos nariai nuliūdo, nes kiek 
vienas praranda apie $12,000.


