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Kodėl pasaulis žiaurus 
pabaltiedams? 

Pasitaiko ir lietuvių, kurie 
nesidžiaugia Prano ir Algirdo 
Bražinskų ryžtingu žygiu į lais
vę, bet jiems priekaištauja dėl 
buvusio incidento lėktuve.. Bos
tone leidžiamas dienraštis "The 
Christian Monitor" spalio 29 d. 
įdėjo A. J. Trasikio, gyv. San
ta Moniea, Calif., laišką, kurį 
pateikiame ištisai, nes jis labai 
daug pasako tiesos: 

"Kelias į laisvę. 
Kodėl pasaulis y ra toks žiau

rus baltiečiams? 
Nuo to laiko, kai du lietuviai 

nutupdino rusų lėktuvą Turki
joje, jie kai kurios mūsų spau
dos buvo pravardžiuojami ne 
tik hijacke'eriais, bet ta ip pa t 
oro piratais, banditais ir t t . 

Ar mes vadinom kriminali
niais nusikaltėŲais norvegus, žy 
dus, olandus ir prancūzus, kur ie 
Antrojo pasaulinio karo metu 
ištrūko iš nacių okupacijos į 
laisvę, net jeigu jų bėgimas ir 
pareikalaudavo žmonių aukų? 

Bražinskas buvo vienas iš ne
daugelio lietuvių, išlikusių gy~: 
vais šiurpioje vergovėje (pergy
venusių vergijos baisumus). Dau
giau kaip amžiaus ketvirtį js 
svajojo apie Jiaisvę, ypač jau
nam savo sūnui Algirdui. Už 
Lietuvos laisvės kovotojams su
teiktą pagalbą jam niekad ne
buvo leista grįžti Lietuvon, net 
ir okupuoton. Niekas jam nepa
dėjo. Tad jis nutarė siekti lais
vės savo paties jėgomis. 

Sako, buvo nužudyta jauna 
mergaitė. O kiek jaunų žmonių, 
siekusių laisvės, nužudė komu
nistų pasienio sargybiniai? 

Ar nėra dabar kaip t ik lai
kas prabilti apie 6 milijonus bal
tų, kurie yra rusų priespaudo
je? Ar jie neverti laisvės? Bet 
mūsų informacijos tyli. Kodėl?" 

(ELTA) 

Lietuvių pastangos turėjo daug 
įtakos 

" T h e New York Times" ir dau
gelis kitų Amerikos laikraščių 
spalio 31 d. įdėjo ii An .karos 
gautą tokią žinią: 

"Turkija pasakė aiškiai Sovie
tų Sąjungai, kad ji nežada keisti 
dviejų sovietinių lėktuvų nutup-
dytojus į du Amerikos generolus. 

Užsienių reikalų ministerija 
šiandien (spalio 30 d.) (E.) pa
aiškino, kad prezidentas Cevdet 
Sunay painformavo Sovietų pre
zidentą Nikolai V. Podgomy, jog 
nutupdytojų klausimas bus 
sprendžiamas Turkijos įstatymų 
ribose". 

Ši žinia spalio 30 d. buvo skelb
ta ir per radijus. Ji parodo, kad 
Turkijos vyriausybė tvirtai laiko
si TEISĖS, MORALĖS IR GAR
BĖS PRINCIPŲ-. Tuo būdu mū
sų laisvės kovotojai Pranas ir Al
girdas Bražinskai sovietams ne
bus išduoti. 

Lietuvių pastangos — daugy
bė laiškų bei telegramų Turkijos 
vyriausybei, Vliko atstovo Romo 
Kezio, adv. Elenos Armanienės 
ir Antano Rudžio veikla Ankaro
je galėjo turėti nemažos įtakos to
kiam Trukijos vyriausybės nusi
statymui. 

Vyriausias Lietuvos išlaisvini-
I mo komitetas taip pat dirba la-
Įbai įtemptai. Laimėta daug, bet 
; dar ne viskas, nes dar ne viskas 
ir padaryta. Dabar reikia siųsti 
Turkijos prezidentui padėkos 
laiškai ir telegramos — kuo dau
giau, tuo geriau. 

Bražinskai dar gali būti teisia
mi Turkijos teismų. Nors jų gy
nimas suorganizuotas, bet tam 
reikės ir pinigų: tiek naujom ke
lionėm į Turkiją, tiek ir vietoje. 
Visi lietuviai prašomi organizuo
ti aukų rinkimą ir jas siųsti 
TAUTOS FONDUI, 64-14 56 
Rd., Maspeth, N. Y. 11378. (E) 

Ruduo atėjo į Lietuvos kaimą. (Nuotr. R. Dichavičiaus) 

Komedijos rinkimuose - hipis 
taikos teisėju 

LAWRENCE, Kansas. — štai i maniau, kad taikos teisėjo poš
kas atsitinka, kai piliečiai fa- t a s apskrity panaikintas" . 
natiškai laikosi vienos partijos 
i r aklai balsuoja, net nežinoda
mi už ką: vienoj Kansas vals-

Postas, kaip matome, nebu
vo panaikintas ir jį gavo išmes
tas iš universiteto nevykėlis. 

Ii jos apskrity taikos teisėju iš- I Jis pats sako, kad tas j a m ir 
rinko hipį, narkotikų pardavė- į kainavo mažai, t ik vieną dolerį 

Naujasis New Yorko senatorius James L. Buckley, nepriklausomas 
konservatorius. 

Brity vargai 
su Rhodezija 

LONDONAS. — Britanija ve
da slaptus pasikalbėjimus su 
nepaklusnia Rhodesija, buvusia 
kolonija. Formalūs pasitarimai 
bus kitą savaitę. Britaniją at
stovaus jų ambasadorius pie
tų Afrikoje Snelling. 

Kai Rhodesija gavo nepri
klausomybę, baltųjų mažuma, 
vadovaujama min. pirm. Ian 
Smith. ėmė kraštą valdyti, vi
sai nesiskaitydama su juodųjų 
dauguma. Baltųjų ir juodųjų 
santykis yra 1 prieš 16. Britai 
nori palenkti vyriausybę, kad 
kraštas būtų sudemckratintas 
ir būtų skaitomasi su juodai
siais. Rhodesija iš viso tu r i 4 
m^- gyventojų. 

Uraganas Brazilijoje 
RIO D E JANETRO. — Dau

giau kaip tūkstant is žmonių li
ko be pas togės Brazilijoje Me-
deiros Neto mieste (Bajos vals
t i j a ) , p raūžus jame smarkiai 
liūčiai su uraganiniu vėju. Mies
t a s praktiškai izoliuotas nuo iš
orinio pasaulio. 

BEIRUTAS. — Leila Khaled, 
kuri buvo pagrobusi lėktuvą, 
sėdėjo Britanijos kalėjime, pas
kui išleista, dabar paskelbta 
vienos a rabų partizanų grupės 
— Palestinos išlaisvinimo liau
dies fronto — vade. F ron tas y-
ra promarksistinis. 

WASHLNGTONAS. — 1970 
metų pajamų mokesčių blankai 
bus mažiau komplikuoti ir leng
viau užpildomi. Dd šiol būdavo 
perdaug "gudrus". 

ją, baustą, sėdėjusį kalėjime. 
Phillip Hill. 23 metų, tik po to, 
kai buvo išrinktas, pasakė, kas 
jis toks yra ir iš ko gyvena. Tą 
patį žada daryti ir toliau, kai 
bus teisėju. J is sako, kad jo 
alga bus perdaug maža ir iš 
jos nepragyvens. 

Kaip jis pateko į demokratų 
sąrašus ir buvo išstatytas bal
suoti, niekas nežino arba bent 
nepatogu kam prisipažinti. Tik 
jis surinko net 6,000 balsų, dau
giau negu respublikonų kan
didatas ir rinkimus laimėjo. Kai 
pasisakė jis pats, kas toks yra, 
Douglas apskrities demokratų 
partijos pirmininkas išsigando 
ir pareiškė: "Prakeiktas hipis, 
aš nieko apie jį nežinau, aš nie
kad apie jį negirdėjau. Aš tik 

Argentina išvarė 
rusų šnipus 

BUENOS AIRES- — Argen
tinos užsienio reikalų ministe
rija pranešė, kad du sovietų o-
ficialūs asmenys buvo suimti ir 
laike 48 valandų bus ištremti. 
Jie pakaltinti šnipinėjimu. Abu 
oficialiai priklausė sovietų pre
kybinei delegacijai. 

CAPE KENNEDY. — Ame
rikos karinės raketos į erdves 
iššovė patį moderniausią sate
litą, kuris teiks žinias apie ato
minius sprogdinimus, priešų pa
leidžiamas raketas ir galės pra
nešti labai anksti visas atakas, 
kurios galėtų būti iš sovietų ar 
kinų pusės. Satelitas sveria 
1,800 svarų. Jj vadina "slaptu", 
nors viešai skelbiamos visos jo 
detalės, komerciniuose leidiniuo
se duotos jo fotografijos ir ki
tos techniškos žinios, tai ir pa
vadinimas, kad jis slaptas, yra 
juoko vertas. 

TEL AvTV. — Bombos vis 
dažniau sprogsta ir Izraely, 
prieš pa t sabatą, kai miesto 
gatvės buvo pilnos pirkėjų, spro 
go dvi bombos ir sužeidė sep
tynis asmenis. 

registracijos i r kelis dolerius 
tiems, kurie žį^-rks ">pie jį, kad 
iki rinkimų patylėtų. 

Ką dabar Kansas da rys su 
nauju "taikos teisėju"? 

Egiptas ieško 
naftos šaltinių 

KAIRAS. — Egip te intensy
viai ieškoma naujų naftos telki-

Atidare Vilniaus -
Kauno autostrada 

VILNIUS. — Lapkričio 3 d. 
oficialiai buvo atidaryta Vil
niaus - Kauno autostrada. Jos 
ilgis — 104 kilometrai (apie 
62 mylias). Smulkiau techniškų 
detalių apie ją nepaskelbta, tik 
žinome, kaip Tiesa rašė, kad 
prie kebo nuolat dirbo 1,000 
žmonių. Darbas tęsėsi nepapras 
tai ilgai, sovietišku tempu, tr is
dešimt metų. Ją statyti pradėjo 
dar nepriklausoma Lietuva, tik 
atgavus Vilnių. 

Kalbos apie Berlyną 
vis tos pačios 

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija paskelbė, kad jie pasiruošę 
kalbėtis su Vakarų Vokietija 
dėl susisiekimo su Vakarų Ber
lynu Tačiau tuo pačiu metu 
komunistų laikraštis Neues 
Deutschland vedamajam para

šė, kad kas liečia keleivių su
sisiekimą ir prekių transportą, 
ta i ne Vakarų Vokietijos, bet 
Vakarų Berlyno ir Rytų Vo
kietijos reikalas. Laikraštis dar 
sykį pakartoio, kad Vakarų Ber 
lynas yra atskira teritorija, jo
kiu būdu nepriklausanti Vakarų 
Vokietijos kompetencijai, poli
tiškai nesurišta su jokia valsty
be. 

Tas pats laikraštis priminė, 
kad tos pačios nuomonės yra 
ir sovietai ir kad tai aiškiai 
pasakė vakarų sąjungininkams 
rusų ambasadorius laike atnau
jintų derybų. I š kitų šaltinių sa
koma, kad derybos Berlyno rei
kalu eina sklandžiai. 

Lankėsi Valstybes 
departamente 

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas su Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininku E. Bartkum 
spalio 26 d. buov nuvykę į Wa 

Streikai greit baigsis 
DETROITAS. — General Mo

tors ir automobilių darbininkų 
unijos susitarimas ' jau ne už 
kalnų. Padary ta daug pažan
gos, bet skiria tokie klausimai, 
kaip pirmųjų metų atlyginimo 
pakėlimas, ankstyvas išėjimas į 
pensiją ir pragyvenimo pabran 
gimo priedai. 

Automobilių darbininkų strei
kas nėra paskutinė didelė bėda 
Nixono administracijai. Kitą 
vasarą baigiasi kontraktas plie
no darbininkų su savininkais. 
Jų derybos paprastai būna sun
kios, o streikai visam kraštui, 
ypač gynimui, nuostolingi. 

Paliaubos tik 
3 mėnesiam 

KAIRAS. — Egiptas, paskelb 
damas, kad priima Jungtinių 
Tautų pasiūlymą paliaubas pra
tęsti dar tr im mėnesiam, pri
dėjo, jog tai paskutinis pratę
simas. Jeigu laike tų trijų mė
nesių nebus galima pasiekti tai
kos, tai daugiau paliaubų ne
bus. Dabar paliaubos tęsis iki 
1S71 metų vasario 3 dienos. 

nių. Izraeliui la ikant Egiptui j s h i n g t o n ą . J i e abu, Lietuvos 
priklausantį Sinajaus pusiasalį 
ir eksploatuojant jo gausius naf 
tos telkinius, Kairo vyriausybė 
suaktyvino naftos žvalgymą ki
tuose šalies rajonuose. Ypatin
gos reikšmės šia prasme turi 
Egipto vakarų dykuma, kuri y-
ra visai arti labai tur t ingų kai
myninės Libijos naftos telkinių. 
Rezultatai, kuriuos davė pasta
ruoju metu atlikti geologijos 
darbai, dalyvaujant ta ip pa t ge
ologams naftininkams, rodo, 
kad vakarų dykumoje esama 
naftos. 

Vykdant tolesnius geologijos 
darbus, susiduriama su rimto
mis kliūtimis. Antrojo pasauli
nio ka ro metais Egipto teritori
joje vyko karo veiksmai. 

Kairo laikraščių pranešimu iš 
karo laikų Egip to vakarų dy
kumos smiltynuose liko maž
daug t r y s milijonai minų. 

Egipto vyriausybė ėmėsi kai 
kurių priemonių dideliems dy
kumos rajonams išminuoti. Iš
minavimo op< racijas vykdys E-
gipto kariuorrenės pionieriai. 

atstovo J. Kajecko lydimi, lan
kėsi Valstybės departamente ir 
su Doyle Martin, Baltijos kraštų 
ir Lenkijos skyriaus viršininku, 
turėjo ištisos valandos pasikal
bėjimą. Tai pirmas susitikimas 
su naujuoju to skyriaus virši
ninku. Pasikalbėta nuoširdžiai ir 
atvirai . Ta pačia proga lankėsi 
ir Turkijos ambasadoje daugiau 
išsiaiškinti Prano ir Algirdo 
Bražinskų reikalu. (ELTA) 

WASHTNGTONAS. — Spa
lio mėnesį nedirbančiųjų pro
centas buvo 5.6cr. Demokratai 
prieš rinkimus skelbė, kad Ame
rikoj bedarbių jau yra 6 9 . Kiek 
vienu atveju procentas yra di
delis, toks buvo tik prieš 7 m. 

VIENA. — Vengrijos vyriau
sybė vis bando perkalbėti kar
dinolą Mmdszenty palikti Ame
rikos ambasadą Budapešte ir 
išvykti iš krašto, bet kardinolas 
atsisako. Kardinolas ambasado
je gyvena nuo 1956 m. Jam da
bar 78 m e t a i 

Kardinolas Cushing laidojamas 
šiandien, lapkr. 7 d. Kardinolas bu
vo didelis lietuvių bičiulis, para
šęs įžangą Sibiro maldaknygės ang 
liekam vertimui. Nuotrauka dary
ta jo 75 metų sukakties proga, 
prieš porą mėnesių. 

Rusai vagia 
sūrius ir grietine 

KATALIKAI 
PASAULY 

KROATIJA — TIKINTIS 
KRAŠTAS 

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos "Institutas ateizmo ir religi
jos tyrimui Kroatijos gyventojų 
tarpe", apklausinėjęs 5,000 gy
ventojų, paskelbė duomenis, pa
gal kuriuos 56 procentai Zagre
bo apskrityje pasisakė esą prak
tikuojantys tikintieji, 34 pro
centai nepareiškė atvirai savo 
nuomonės ir t ik 10 procentų p? 
tvirtino esą "įsitikinę ateistai" 
Iš visų apklausinėtųjų 70 procen 
tų pasisakė reguliariai ar tik 
atskiromis progomis lankantys 
pamaldas bažnyčiose ir net 74 
procentai savo vaikus krikštija. 
Apie 50-60 procentų pasisakė 
esą vedę bažnytiškai i r savo 
namuose laikosi katalikiškųjų 
papročių, viešai laiko namuose 
kryžius ir šventųjų paveikslus, 
švenčia bažnytines šventes ir re
guliariai kar tu meldžiasi seimo-

LIUBLINO KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS 

LIUBLINAS. — Lenkijos ka
talikų savaitraštis "Tygodnik 
Powszecnny" praneša, kad šių 
mokslo metų pradžioj į Liublino 
universitetą įstojo 270 studentų 
daugiau negu praėjusiais me
tais. Šiuo metu Liublino katali
kų universitete studijuoja apie 
2,500 studentų. Pasitraukus »š 
pareigų buvusiam universiteto 
rektoriui prof. Granat, nauju iš
rinktas prof. Krap iec Liublino 
katalikų universitetas yra pri
pažintas Lenkijos vyriausybės ir 
turi visas valstybinių universi
tetų teises. 

Gal Lietuvos okupantai paaiš
kins, kodėl irgi komunistinė 
Lenkijos vyriausybė Liublino 
katalikų universiteto niekad ne
buvo uždariusi, gi Lietuvos teo
logijos - filosofijos fakultetą ru
sai uždarė dar 1940 metų vasarą 
ir iki šiol katalikai negali turėti 
net jokios mokyklėlės. 

PAGALBA NETURTINGIEMS 
VAIKAMS 

j Kambodijos k .rys su amerikiečių kauke treniruojasi mūšiui, šautuvas 
' AK-47, atimtas iš komunistų. 

Vilniaus spauda ("Komj. Tie
sa,", rūgs. 22) paskelbė apie to 
kius rusų — atėjūnų darbus Vil
niuje. Pieno kombinate dirbą 
M. Kurčevskaja ir P. Kanapin 
pavogė sūrį ir grietinę, o J. Zab
lockis 10 kilogramų žuvies. Visi 
jie buvo nuteisti kalėjimo baus
me metams lygtinai ir dar iš-
skaitant 10-20 proc. uždarbio. 

(E.) 

MONTREALIS. — Kanada 
mano, kad tarp suimtųjų Que-
beko teroristų yra ir viso judė
jimo vadai ir tie, kurie kalt i 
dėl Cross ir Laporte pagrobimo. 
Bus tada gal lengviau surasti ir 
nežinia kur laikomą Cross, 

NEW YORK. — Life maga
zinas netrukus pradės spaus
dinti Nikitos Chruščiovo atsi
minimus. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 7 d.: Ernestas, šv 
Karina, Sirtautas, Gata. 

Lapkričio 8 d.: šv. Gotfridas, 
šv. Sopatra. Svirbutas. Domą. 

Lapkričio 9 d.: šv. Teodoras, 
šv. Eustolija, Aušautas. Miglė. 

Saulė teka 6:29, leidžias 4:38. 

ORAS 

Dalinai saulėta, kiek vėsiau, 
temperatūra apie 50 laipsnių. 

VIENA. — Austrijos katalikų 
artimo pagalbos organizacija 
CARITAS šiomis dienomis iš 
Austrijos vyriausybės gavo 
245,000 svarų pieno miltelių 
Arabijos Jemeno krašto netur
tingiems vaikams padėti. Dėl il
gai besitęsiančios sausros ir ne
palankių klimatinių sąlygų Ye-
mene kilo badas. 

DIAKONAI 
ČEKOSLOVAKIJOJ 

OLOMUTCE. — Bohemijos ir 
Moravijas katalikų apaštaliniai 
administratoriai buvo susirinkę 
dviejų dienų posėdžiams. Pa
grindinis konferencijos tikslas 
buvo aptarti galimybes ir Čeko
slovakijos vyskupijose dvasi
niams tikinčiųjų reikalams ap
tarnauti įvesti pastovų diakona-
tą. 

SELASSIE PAS POPIEŽIŲ 

VATIKANAS. — Oficialiai iš 
Vatikano pranešama, kad Pau
lius VI lapkričio 9 dieną priims 
audiencijoje Etijopijos impera
torių Haile Selassie. kuris a t 
vyksta į Romą ilgesniam vizitui 
Italijoje. 

KTNSHASA. — Afrikos Kon
go respublikoje veikiančiose ka
talikų mokyklose šiais moksk) 
metais mokosi apie 100.000 
moksleivių. Nuolat didėjant mo
kinių skaičiui, katalikų Bažny
čia rūpinasi statyti vis naujas 
mokyklas. 
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M e n i n ę p r o g r a m o s d a l į 
i š p i l d y s : 

Sol. DANUTE STANKAITYTĖ 
Sol. STASYS BARAS 
Akomp. ALVYDAS VASAITIS 

CHICAGOS LIETUVIŲ GOLFO KLUBAS REJNGIA TRADICINĮ METINĮ 

BALIŲ-BANKETĄ LITUANUS ŽURNALUI PAREMT 
Banketas įvyksta lapkr. 21 d., šeštad., Holiday Imi svetainėje, 4410 West 95th Su, Oak Lawn. 
Pradžia 6:45 vaL vakaro su kokteiliais ir vakariene, - -

^ 

Yra pasJrirtos dovanos laimingiesiems: 
• - T •""•- w - ^ — — " ™ " ^ -

1. Spalvota Televizija 
2. £ncyck>pedia Lituanica (4 tomai) 
3. Dail. Zitos Sodeikienes paveikslas 

i . . a M i* j . • Užsisakykite bilietus iš anks to steunbin-

soRiams gros Alfonso Markausko orkestras. | ant dienos metu teief. 224-4545̂  vakare 
Malonioji visuomene kviečiama atsilankyti ir praleisti nuotaikingą vakar*. > 778_6723- BiUetai saUDami * Margini,K)se-Įėjimas 

Marginiuose. 

$12.50 asmeniui! 

1910 — JUBILIEJINIAI METAI — 1970 

Redaguoja MARIJA SMILGAITE. Medžiagą siųsti antrašo: "Iš Ateitininkų 
Gyvenimo", 5514 S. Oakley Ave^ Chicago, Illinois 60636} TeL 925-9062 

PAMINĖTA KRISTAUS 
KARALIAUS ŠVENTE 

Pagal naują Bažnyčios pa tvar 
kymą šiais me ta i s Kris taus Ka
raliaus šventė yra nukelta iš 
spalio mėn. paskutinio sekma
dienio į lapkr. 22, bet Bostono 
i r Brocktono ateitininkai ją at-
iventė dar sena tvarka spalio 
25 d. Brocktone, šv. Kazimiero 

parapi jos bažnyčioje. 
Dešimtą valandą ryto šv. Mi

šiose dalyvavo gausus ateitinin
kų b ū r y s iš Brocktono, Bosto
no i r Worcesterio. Jaunesnieji 
a te i t in inkai būrėsi apie savo 
kuopų vėl iavas. Šv. Kazimiero 
parapi jos klebonas Šakalys at
našavo šv. Mišias. Pamoksle pa 
sidžiaugė, k a d šiais neramiais 
laikais da r y r a nemaža jauni
mo, kur i s bur ias i apie Kristaus 
vėliavą i r kel ia vilčių ateičiai. 
P e r Mišias giedojo naujai įkur
t a s parapi jos choras, vadovau
jamas komp. J . Gaidelio. Cho
ras, nors dar t ik pradėjęs pir
muosius žingsnius, pasirodė vi
sai ne naujokiškai . Skambūs 
akordai daug prisidėjo prie mo
mento iškilmingumo. 

Po šv. Mišių buvo bendri pus 
ryčiai parapi jos salėje. Pusry-

šių metu programai vadovavo 
Bostono - Brocktono vyresnių
jų ateitininkų valdybos vicepir
mininkė J. Ambraziejienė. Pa
grindinis kalbėtojas buvo prof. 
S. Sužiedėlis. Nors auditorija 
buvo mišri amžiaus atžvilgiu 
(nuo penkiamečių iki "subren
dusio jaunimo") , profesoriaus 
lakus žodis buvo išklausytas su 
dideliu dėmesiu. Ypatingai vie
na mintis liko neužmirštama: 
jei žmogus nori valdyti žeir..?, 
jis pats turi paklusti dangaus 
ir žemės Valdovui, kitaip žmo
gus niekad neišvengs nusivy-
Mmo ne tik savo pastangomis, 
bet i r pats savimi. 

Trumpą meninę programą at 
liko jaunieji ateitininkai: A. 
Navickaitė, R. Beržinskas ir 
D. Eivaitė, pasakydami eilėraš
čius. 

Paskutinį žodį tarė Šv. Kszi-
miero parapijos klebonas., pasi
gėrėdamas gražiu minėjimu, 
kviesdamas ir toliau nenuleisti 
rankų ir nebijoti savo tautinio 
veido ir tautinės kultūros. Pus
ryčių programa buvo baigta 
ateitininkų himnu. S. C. 

Jaun imas pr.eškongresinėje stovykloje Dainavoje. 
Nuotrauka R. šilkaičio 

VVE'LL 
HELP 

YOU BE 

SANTA GLAUS 

<@12I Watih 
(thacalntes 
Are yeo wendering what g i f t to 
» iv8 for Xmas this year? Some-
#?ing just a l i t t ie different? l e t 
us sRovv you why peop'e of d is-
criminating taste have turned to 
our candy for aimost 20 years. 
W « invtte you to ioin wi th atl 
the other individuals and fam-
i l ies wno are using our umque 
»nd persona'ized gif t service. 
We ' ! l send our il lustrafed bro-
chure showing our large s«t«c-
t ion of candy g i f t ideas vyithout 
any obtigation on your part. Be 
»»re to meruire about our per-
*onal ized impr int ing service for 
quar>ttty orders. 

• P!e»se send niustoted brochure 
and prie* informaiion. 

• f enclosi! one dottar for special 
introduetory box of cand, and 
illustratea' broehure. 

MA IL TO: 

OLO WORL0 CHOCOLATES 
2024 Durturir C* 
Streamw«ed, III. M103 

J12/M1-7486 
KAME 

ACtVBESS 

PHOrtt . 
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NAUJOJI STUDENTŲ 
ATEITININKŲ SĄJUNGOS 

CENTRO VALDYBA 
1970-1971 METAMS 

Pirmininkas Jurgis Oniūnas, 
88-20 90 S t , Woodhaven, N. Y, 
tel. 212-441-3620. 

Vicepirmininkė Loreta Vainie
nė, 80-39 87 Rd., VVoodhaven, 
N. Y. 11421, tel. 212-296-6860. 

Sekretoriatas. Aldona Gied
raitytė, 2532 Bathgate Ave. 
- 3 B , Bronx, N. Y. 10458, tel. 
212r367-1420. Eglė Juškaitė, 528 
Court St., Elizabeth, N. J., tel. 
201-351-380S. Bernadeta Tuti
nsite, 223 Lincoln Ave., Brook-
lyn, N. Y. 11208. tel. 212-647-
1406. 

Iždininkas Algis Juzukonis, 
1616 Van Dusen Blvd., Toronto, 
Ontario, Canada. tel. 416-231-
6619. 

Užsienio reikalų vedėja: Ma
rytė Sandanavieiūtė, 195 N 6 
St., Brooklyn. N. Y. 11211, tel. 
212-388-1826. 

"Gaudeamus" redaktoriai: 
Vytautas Kliorys, 821 Hollins 
Ave, Baltimore, Md.21201; Ga
bija Juozapavičiūtė, Loretto Col 
lege. 70 St. Mary St., Toronto5, 
Ontario. Canada. 

Dr. B. Miniataitė kalba Kristaus Karaliaus suruoštame minėjime Chi-
cagoj. Kairėje akt. E . Blandytė. Nuotr. A. Gulbinsko 

MIELI SAS KOLEGOS! 
Perėmus naujas SAS valdy

bos pareigas, kai visos drau
govės y r a pradėjusios metinę 

(veiklą, mūsų pirmasis darbas 
y ra Jus pasivyti. Yra daugy
bė darbų, kurie tur i būti atlik
t i čia, New YorKe, kol karietą 
galėsime išstumti ir pilnu tem
pu ja važiuoti. 

Turime baigti formuluoti me 
tinį veiklos planą, turime susi
ieškoti valdybos būstinę, surasti 
kokią spausdinimo mašinėlę, įsi 

jų dalykų: 
A. Išsiųskite mums Jūsų drau 

govių sąstatus su adresais i r te 
lefonais. Mums, dėl aiškių prie
žasčių, reikia tokių sąrašų tuo
jau. 

B. Idant nereikėtų sąjungai 
subankrutuoti, prašome visų s tu 
dentų padaryti ypatingą pastan
gą ir greitai užsimokėti nario 
mokestį 1970-71 metams. Jei kas 
lieka neužsimokėjęs už 1969-70 
metus, mes Jums atleidžiame. 

Mūsų kolonijose 
Worcester, Mass. 

FONDAS 
KELIONEI Į CH1CAGĄ 

lio 24 d. Aušros Vartų 
parapijos patalpose įvyko šeš-

, ladieninės mokyklos tėvų susi
rinkimas. Siisirlnkimą atidarė 
kasininkas J. Sviklas ir infor
mavo tėvus apie mokyklą. Ypa
tingai opus yra finansinis mo
kyklos stovis. Tėvų komitetan 
išrinkta: pirm. J. Sviklas, kas . 
dr. Valiusias, sekr. J . Miliaus
kienė. Parengimų vadovai Bran-
tienė ir A. Šarkauskas. Nauja
sis komitetas nutarė artimiau
sioj ateity surengti parengimą 
šeštadieninės mokyklos nau-
nai. 

Pirm. J. Sviklas pranešė, kad 
mokyklos vedėja Pauliukonie-
nė yra iškėlusi mintį, kad mū
sų mokykla galėtų dalyvauti 
šią vasarą įvykstančioje Dainų 
šventėje Chicagoje. Mokiniai su 
didžiausiu entuziazmu mokosi 
dainų. Jų meko parapijos var
gonininkas muz. Burdulis. 

• • • * v 
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• Redakcija straipsnius tai

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

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

m 
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korporuoti N. Yorko valstijoje žinoma, jei jaučiate pareigą su 
ir t. t. Truks keletą savaičių, kol simokėti ir už praėjusius metus,, 
jausimės namie naujose parei- < mes maloniai priimsime. Mo-
gose. kestį siųskite tiesiai iždininkui. 

Iš Jūsų kol kas prašome dvie- { SAS Valdyba 

ATEITTNINKŲ VEIKLA 

Lapkričio 7 d. — Rudens ba
lius ir šokiai. Ruošia Chicagos 
sendraugių skyriaus valdyba 
Jaunimo centro didžiojoje salė- m e t ų v e i K i a i 

je. Staliukus užsisakyti is anks- ^ ^ k a k t u a l i e s i e m s katali-
to pas Birutę Mmiataitę, tel ' 
735-4731. 

RCPEVASI AUKLĖJIMO 
REIKALAIS 

Vatikane įvyko katalikiškojo 
auklėjimo * kongregacijos posė
džiai praeitų metų veiklai ap-

Lapkričio 8 d . -
pids moksleivių 

Grand Ra-
ateitininkų 

Pakšto kuopos dešimties metų 
Įsikūrimo sukaktis. 

Lapkričio 20 d. — Chicagos 
studentų korp! Šatrijos susirin
kimas. 

kiškojo auklėjimo bei dvasinių 
pašaukimų ir naujų kunigų ug
dymo klausimams nagrinėti. 
Posėdžiuose dalyvavo kongre
gacijos aukštieji vadovai, 27 
kardinolai ir vyskuoai, ats to
vaujantys viso pasaulio kraš
tams. Pirmininkaujant kongre-

. gacijos prefektui kardinolui 
Lapkričio 26-29 d. — Ideologi Garrone, pagrindinį pranešimą 

niai kursai mokslehiams P u t n a - ; p a d a r ė Roelno a rk i 
me, Conn. Lapkričio 28 d. — kardinolas Hoeffneris, piaciau m e n e 
"Gintaro lapai", šokiai ir vaka- p a i į e s d a m a s dvasinių pašauki- į k v J d ! 
rienė. Ruošia Racine- K e n o s h a - m ų į n a u j ų ^ ^ u g d y m o I ^*"* 

probelmas. Oficialiais duomeni
mis 1968/69 metų laikotarpyje, 

Kelionė į Cihcagą pareikalau
tų nemažai išlaidų, be t augan
tis mūsų jaunimas yra bran
gesnis mums visiems už dole
rius. Todėl naujasis komitetas 
ir tėveliai pilnai pritaria mo
kyklos vedėjos idėjai, kad mū
sų vaikučiai, kaip ir kitų kolo
nijų, galėtų dalyvauti Dainų 
šventėje. 

Tam tikslui, kad galėtume su
telkti daugiau lėšų, įsteigtas 
"Kelionei į Chicagą" fondas. 
Bus kreipiamasi į visas organi
zacijas, o taip pat į pavienius 
asmenis, prašant visų lietuvių 
finansinės paramos mūsų jau
nimui. Pirmaisiais šio fondo 
aukotojais tapo dr. Valiuškis su 
žmona, paaukodami 200 dolerių. 

Tėvų komitetas iš savo pu
sės dės visas pastang'as, kad 
nugalėtume visus finansinius 
sunkumus. Kviečiame mokinių 

arkivyskupas j t ė v e : ius ir visą lietuvišką visuo-
placiau m e n ę remti šeštadieninę mo-

A U K O S 
Lietuvos Kankinių 

paminklinei koplyčiai 
Romoje 

Paul ir Antanina Pranevich $100.00 
Lietuvos vyčiai 12 kuopa .... $100.00 
Leonora KHmavich $100.00 
Kun. N . N . $100.00 
St. George W o m e n ' s C lub $10000 
Pulkerija Tarulis $50.00 

(atminčiai sūnų Petro-Gedimi-
no, Vy tau to ir vyro Janu-
levičių, komunistų nužudytų) 

Vladas Kaupas 50.00 
(seniau aukojo $50.00) 

N. N $25.00 
(atm. a. a. motinos Marijos ir 
kun. Severino Buteikio. k o 
munistų kankinio, kalėjime 
mirusio) 

Rev. S. C. Muzuras $25.00 
JMsgr. F Bartkus $25.00 

Albinas ir Ona Garūnai . M . D . $25.00 
Antanas Miliauskas $20.00 

(Australija) 
Kun. Kazim. Simaitis $15.00 
Kan. Mykolas Vai tkus $10.00 
Antanas ir O n a Ruzgiai .... $10.00 

M. c =aL«£ $10.00 
A. Orvidas . — - . $5.00 
S. Kurienė (Austral i ja)^, ; . $5.00 
Gailutė Lasaitis (Austratįja) $5.00 
Aldona ir Aleksis Bernotai $5.00 

(Australija) 
W . P. Zalesky (Kanada) .... $5.00 

Lithuanian Martyis' Chapel 
Committee • 

2701 West 68th Street 
CHICAGO, ILLINOIS €0629 

: «j--m '.•• 1 — 

Lietuviškam centre, anf 
saulato jūros kranto, ekono
miški apartmentai ir kam
bariai. Kreiptis: 

126 GCEAM BR. 
MIAMI BEACH. FLORIDA 

Rus. tel. 531-0944 
Asmeniškai 538-9880 

YVaukegan ateitininkai. 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
DEŠIMTIES ME7TŲ SUKAKTIS , k a t a h k l a k o J ° auklėjimo kongre 

'gacijos zmioje esančiose kunigų 
Grand Rapids moksleivių atei

tininkų Prof. Pakšto kuopa šven 
čia savo dešimties metų sukaktį 
lapkričio 8 d., sekmadienį. Pra
dedama 9 vai. ryto šv. Mišiom 
Šv Petro i r Povilo bažnyčioje. 
Po pietų 2 vai. 30 min. iškilmin
gas posėdis parapijos mokyklos 
salėje, 1433 Hamilton, N. W. 
Nekalto Prasidėjimo seselė Ma
ry tė Astra i tė iš Putnamo, Conn. 
skaitys paskaitą. Kuopa laukia 
dr. A. Damušio ir ponios, kuo
pos įkūrėjų, apsilankymo. Grand 
Rapids ir apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti-

TELEGRAMA TURKIJAI 

SAS suvažiavimo nutarimu 
sekanti telegrama buvo išsiųsta 
Turkijos prezidentui spalio 26 
dieną: 

"Studentų Ateitininkų Sąjun
gos vardu, kurios nariai y ra ke
turiuose kontinentuose, mes pra. 
šome Jūsų pritarimo dviejų lie
tuvių Bražinsku prašymui gauti 
politinę prieglaudą Turkijoj. Tą 
padarius, Jūs įrodysite, kad 
Turkija, kar tu su visu laisvu 
pasauliu, pritaria milijonui So
vietų pavergtųjų pastangoms at
sikratyti nelaisvės"." 

Pasiraiė Jurgis Oniūnas, pir
mininkas, visų draugovių vardu. 

Mokyklos vadovybė ir tėvų 
komitetas reiškia giliausią pa
dėką šios parapijos klebonui 
kun. A. Volungiui už nemoka
mai duodamas mokyklai patal
pas. J. M. 

seminarijose buvo pašventinti 
4.647 nauji kunigai. Tuo pa t 
metu seminarijose krikščioniš
kosios filosofijos mokslus s tu-! tuosius teologijos kursus lankė 
dijavo 22.000 studentų ir aukš- j 21.000 teologijos studentų. 
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TOP INTEREST TO 
SAVERS 

5% TO 6 % 
PER ANNUM 

DEP.ENDING ON TYPE 
AMOUNT AND TERM 

INTEK€ST 
PA!D QUAR7tRLY 
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ĮANDARD EDERA 
SAVINCS ASJD LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO * 

4192 Archer Avenue at Satramento • Chicags, Illinois 60632 • 847-1140 
ASSETS O V t t $145,000,000. RESERVES OVER $12,900.000. 

OFFICE HOURS: 
Mondn &Thur*fev,9a m. to8p .m. • Tue«}ay&PrJday,9a.m.to4p m. 
S a t u r d * y , 9 a . m . t o U N 0 0 a . VV^teesday, r » buj inea transjcled. 

BUSINESS SERVICE 
DIRECTORY 

"Let an Expert D o It" 

7C-. 

-vJn. 

Šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitĮėti , ir ge
ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti,geriau
sią patarnavimą už kuo žemiausias kainas Kreipkitės j jas visais savo 
reikalais .. 

NAMU - RASTINĖS - KOMERCINIAIS - ..; 
PROFESINIAIS - INDUSTRIJ1NIAIS. 

SIGNORELLO GAS E ą U E P T CO 
Pre-Winter clean-out service. 

Heating specialists. Free estimates 
on new installations. 

24 h r , emergency service: call 
224-4010. 

TELEPHONE LA S-1000 

REEDER HEATING AND 
AIR C0NDITI0NING C0. 

Pre-Wtote* clean-ont service on fur-
laces and boilers. Free estimates on 
Installations. 24-hotir phone. 

TEL. — 767-7100 
4621 W. 63rd S t , Chicago, DL 

ACTION AUTOMATIC 
TRANSMISSIONS 

lutomatic t ransniss tons. Ali 
ons cllmate contP<rf. Repalr «ervlce 
— all makes. 
« 0 0 W. 63rd S t , Chicago, DL 

FHQ>'E — 735-4538 

McDONALD PETR^LETM^CoT 
South — Proanpt Delivery 

* Bes* Qu«lity Fnel Oil 
* Metered Delivery Receipts 
* Courteoos Dependable Service 
* No. i and No. 2 FurBace OH 

6151 So. Spaulding — Tel. 776-6240 

B JBSSTBSSMST 
Dlamonds, Watches. Rings . 

Aociitron & Othor Famoiis Brands. 
Watch A .li'WTln Repalr lng & 

Remountinjr. T'nnsiial Gift I tems. 
tjava LiKhto. Stators & Wall Decor, 

Samsonjte r.ujgca«p. Auto Stereo 
—« * Tapęs. 
2600 W. 79th St. Tel. 737-2411 

PRIGHTON FURNITURE C0. 
Complete furnishings for the home. 

BUDGET PRICES FOR THE 
BUDGET MINDED 

8955 W. 68rd 8 t — Tek TWhSS6i 

S O U T H T O K N 
HEATING SERV|CE 

Pre -Win te r ciean-out service — 
Emerg-ency repairs — G&a & oll 
ooilers — all makes. 

TEL. — FR 8-1000 
•W>41 S. TVpstern Ave.. CMcaen. TU. 

SOUTHVVEST SHEET RffiTAL 
CONTRACTORS, INC. 
3267 Columbus Aveoue 

chicago, niinois — Phone PR 8-8686 
Heating and Hot Water Systems 

installed. 

P & M HEATING AND AIR 
OONDITIONING I N C 

Pre-Winter Clean-out Service On 
Furnaces and Boilers. 

TEL. — 925-2400 

Free Estimates On Installations 
FU R S BY S IMO N 

FTJRS MADE TO ORDKR 
— 25 Years ExperiesBc# —*• 
STORAGE — CLEANIN'G 

RESTYLING — R Ė P A l R r N G 
TEL. — 582-0482 -

5934 SO. PCLASKI. CHICAGO 

FRAHK'S SdPER SERVICE 
STATI0R 

For Friendly Neighborhood Service 
LET'S GET ACQUAINTED 

PHONE — 476 - 8811 
6701 S. Western, Chica^D 60045 

MONTY'S LIQU0R STORE 
"For Your HoUday Sįar i t s" 

8550 So. Pulaski-to49*. 
Chicago, III, — 582-8550 



Tauta ar tautietis — 

TAI ĮSIPAREIGOJIMAS 
Skirtybės, kur ios atsiranda 

tarp įvairaus amžiaus i r įvai
riose sąlygose augusių kartų, 
yra normalus dalykas. To ne
galima nei peikti, nei ypatingai 
ryškinti. Skirtybes yra pažan
gos ženklas, bet gali būti i r kul
tūrinio a r moralinio smukimo 
priežastis. Tai priklauso nuo 
paskirų žmonių, kiek jie suge
ba panaudoti kūrybines galias 
ir duoti žmonijai naujų kūrinių 
arba leistis pasroviui i r nu
skęsti masėje. 

Ryškiau tos ka r tų skirtybės 
iškyla lietuvių išeivijoje. Išei
vija vienu požiūriu y ra lyg ir 
vienalytė tauta, svetur gyve
nanti, ieškanti savo gyvenimo 
įprasminimo ir mėginanti nusi
raminti bendrų įsipareigojimų 
ar įpareigojimų paliktai tau
tai vykdymu. Ki tu požiūriu ji 
nuolat skaidosi, nes svetima ap
linka s avo poveikiu ją įtaigoja 
ieškoti naujų kelių, kasdieny
bės rūpesčiais gesinti tėvynės 
nostalgiją ir atstovauti savo 
tautai, likusiai svetimųjų ver
gijoje. Vyresnieji su ilgesiu žvel 
gia a tgal ir t ema to tėvynę tik 
tokią, kokią paliko. Tuo tarpu 
jaunesniesiems tas palikimas 
kaskart vis labiau virsta tik 
istoriniu įvykiu, likusiu praeity
je. 

Jaunesnieji nepasitenkina vy
resniųjų šūkiais ir ieško naujų 
kelių, kurių negali priimti vy
resnieji. Jie bando naujus bū
dus suartėti su t a tautos dalimi, 
kuri j iems t ė r a tik tolimų gi
minių a r artimųjų atspindys. 
Ir šis kartų išsiskyrimas aiš
kiau jaučiamas kaip t ik dabar, 
kada t a jaunesnioji k a r t a ne
bėra daugiau jaunoji kar ta , bet 
kaip t i k tokia, kurios amžius 
H* intelektualinis pasiruošimas 
jai leidžia stoti savo išeiviškos 
visuomenės priekin ir reikšti 
savo nuomones be baimės nu
sikalsti vyresniškumo autorite
tui. 

Taigi vieniems ir kitiems iš
kyla konkretus klausimas, kas 
yra t a u t a ir tėvynė, kuriai rei
kia atiduoti savo duoklę. At
sakymai šiuo atveju daugiau ar 
mažiau skiriasi, išryškindami 
tas lietuviškos išeivijos kartų 
skirtybes, kurios kar ta is tampa 
kliūtimi bendram darbui. 

Į klausimą, k a s yra tauta ir 
kokie su ja santykiai, mėgina 
atsakymą duoti vyresnieji ir 
jaunesnieji, b e t atsakymas yra 
skirtingas. Kai neseniai pokal
bio m e t u vieno prelegento buvo 
mestas lyg ir priekaištas dviem 
kartom, kad vyresnieji savo tė
vynę myli perdaug, jaunesnieji 
— permažai, t a i atsakymo pai
numą tik paryškino. Priekaiš
tas įdomus tuo , kad jis gali bū
ti teisingas i r klaidingas, žvel
giant iš skirtingo taško. O tai 
priklauso nuo to, ką mes laiky
sime tauta, tėvyne, tautiečiu. 
Priekaištas b u s teisingas, kai 
tautą suprasime atitrauktai, bet 
klaidingas, jei į ją žvelgsime 
pilnoj jos apimty, konkrečiai į 
šio me to tautos ir tautiečio san
tykį. 

Tau ta ir tėvynė nėra tik t a 
žemė, kurioj liko dalis artimųjų, 
kur buvo kuriama istorija, kur 
išgyventa senolių, tėvų ir iš da
lies mūsų pačių praeitis. Tauta 
yra i r tie tautiečiai, kurie gy
vena svetimuose kraštuose, iš
tremti Sibiran a r uždaryti ka
lėjimuose, išsibarstę po įvairius 
kontinentus a r net nežinomas 
pasaulio pakampes. Bet čia nė

ra tėvynės. Net ir nuo amžių 
lietuvių gyventa žemė būtų 
mums sve t ima jei ten nebūtų 
likę nė vieno mūsų tautiečio, o 
gyventų t i k svetimi žmonės. 
Kiekvienas tuo atveju geriau 
rinktųsi bendram gyvenimui ir 
bendram darbui tuos savo tau
tiečius, kurie gyvena svetimose 
žemėse, be t jaučia galvoja ir 
kur ia savo t au t a i Galima my
lėti ir tokią tėvynę, kurioj nė
r a savos tautos, bet tokia mei
lė nebūtų t ikra meilė — ta i bū
tų tik at i t raukta nuo tikrovės 
svajonė ir ten gyvenusios tau
tos istorijos prisiminimas. My
lėti galima tik gyvus žmones, 
juo labiau tuos, su kuriais sie
kiama bendrų tikslų. 

Vyresnieji šiuo atveju tėvy
nę labiau myli abstrakčiai, bet 
nuo paskiro asmens moralinio 
i r taut inio sąmoningumo lygio 
priklauso, kiek jie myli kon
krečiai tuos gyvuosius savo tau
tiečius, kurie yra šalia jų, ku
riuos jungia likiminis kelias, I 
laisvės troškimas pavergtai tau- j 
tai. Jaunesnieji praeitimi domi
si, bet myli tautą tik per savo 
tautiečius i r nori kar tu su jais 
siekti bendrų tikslų. 

Kur iš tikrųjų yra tikrosios 
meilės savo tautai pagrindai, 
nesunku atsakyti. Lengva kal
bėti apie meilę tautai, kuriai 
nieko nereikia duoti. Be t kai 
kalbama apie meilę tautai , ku
ri susideda iš mylėtinų žmonių, 
mūsų tautiečių, ta i jau reikia 
kalbėti apie įsipareigojimą mei
lei. Meilės nėra, kai vienas ki
t am nieko neduoda, nes meilė 
reikalauja savęs bent dalinio 
išsižadėjimo kito gerovei. I r t a i 
konkre taus išsižadėjimo — pi
niginės aukos, moralinės pagal
bos, pagalbos reikaluose. Kas 
nemyli savo tautiečio, t a s ne
myli ir savo tautos, nes be gy
vo tautiečio nėra gyvos tautos . 

Tiesa, t au ta susideda ne t i k 
iš žmonių, bet ir iš tam t ikros 
teritorijos, kalbos, bendros is
torijos, bendrų papročių ir su
prantamų kultūrinių klodų. Bet 
nė vieno šių elementų nebūtų 
be žmogaus, kuris juos kuria , 
juos išlaiko ir jais gyvena. Kai 
p ra randama teritorija, tautie
čių neprarandama tol, kol d a r 
yra kalbančių bendra kalba i r 
gyvenančių bendrais įsitikini
mais — viltimis pasiekti bendro 
tikslo. Ne t praradus bendrą kal
bą ir pasisavinus kitą, nepra
randama tautiečio, kol j is y r a 
sąmoningai apsisprendęs už tą 
tautą. Visus tada apjungia bent 
bendri siekimai, įsitikinimai ir 
meilė vienas kitam. Juo daugiau 
tautą sudarančių dalių p ra ran
da paskiri tautos nariai, juo 
labiau silpnėja jų tarpusavis 
ryšys, bet ir šiuo atveju t au tą 
sudaro t ik gyvi žmonės, kurie 
gali a tkur t i tautinę sąmonę. 

Išlaikyti tautinę sąmonę viso
se lietuvių išeivijos kar tose rei
kia pastangų išpildyti meilės 
įsipareigojimus konkrečiam žmo 
gui — savo tautiečiui. Bendruo
meniškumas (ne organizacine, 
bet taut ine prasme), solidaru
mas, pagarba ir meilė savo tau
tiečiui ir bendras tikslų sieki
mas šiandien turi jungti am
žiaus išskirtas kartas, o ne prie
šingai — jas išskirti. Visos ka r 
tos turi suprasti, kad tik gyvuo
se žmonėse galima mylėti tautą. 
I r tai y ra visų bendras įsipa
reigojimas tautai ir tautiečiams. 

Pr . Gr. 

LAPKRIČIO TREČIOS RINKIMŲ 
KOVA IR LAIMĖTOJAI 

Respublikonai kovojo prieš demokratus ir prieš respubl'konus 

Spaudoj ;r gyvenime 

OKUPANTO PROPAGANDA 
PER 'GIMTĄJĮ KRAŠTĄ" 

Praėjusieji rinkimai vyko ga
na didelių neramumų laike A-
merikos valstybėje. Buvo ren
kamas kongresas, bet nebuvo 
renkamas prezidentas. Ameri
koje y ra beveik tradicija, kad 
tokiais metais, kai nerenkamas 
prezidentas, tai t a partija, ku
rios žmogus yra prezidentas, tu
ri rinkimus pralaimėti. Ta i la
bai įsidėmėtinas faktas. 

Nixonas y ra labai retas Ame
rikos prezidentas, kurio par t i ja 
neturi daugumos kongrese. Iš 
čia suprantama, kad respubli
konų pralaimėjimas atstovų rū
muose, o svarbiausia senate bū
tų smūgis prezidentui. Bet ką 
gi reikia laikyti respublikonų 
laimėjimu? Laimėjimas būtų 
jau ir tada, jei respublikonai 
neprarastų nė vienos kėdės nei 
rūmuose, nei senate. Dar dides
nis laimėjimas būtų, jei keletas 
respublikonų būtų išrinkti į rū
mus a r senatą. 

Neįprastas prezidento aktyvu
mas agitacijoje 

Vos tik sugrįžęs iš įtemptos 
kelionės po Europą, Nbconas 
pasileido į rinkiminę agitaciją, 
apvažiuodamas, apskrisdamas 
kuone 30 valstijų, visur agituo
damas už respublikonų kandi
datus. Demokratai smerkia to
kį prezidento aktyvumą, tai , e-
są, nesiderina su prezidento 
prestižu. Respublikonai giria 

BK. KAZYS SRUOGA 

nėjęs "Lituanus" žurnalą, kuris 
gražiai reprezentuoja jaunąją mū
sų akademikų kartą? Kodėl visiš
ka tyla tas laikraštis yra palylė-
jęs pasaulinį jaunimo kongresą, 
tautinių šokių ir dainų šventes? 
Tai buvo didieji, gražieji lietuvių 
jaunimo darbai užsieniuose. Kodėl 
šie tūkstančių darbai "Gimtajam 
Kraštui" atrodė menkesni, negu 
keliolikos sportininkų ekskursija, 
kurią tas laikraštis paminėjo net 
dviem straipsneliais? 

Laikas nuo laiko minėto laik
raščio redaktoriai prikiša užsienio 
lietuviams ,kad jų vaikai užmiršta 
savo tėvų kalbą. Tačiau niekada 
neteko pastebėti, kad tie redakto
riai savo laikrašty būtų paminėję 
pavardes tų lietuvių mergaičių ar 
berniukų, kurie kas pavasaris bai
gia šeštadienines lituanistines mo
kyklas, gaudami gerus pažymius iš 
lietuviškų dalykų. Juk tai pačios 
gražiausios (žydinčios) lietuvių at
žalos už Lietuvos sienų. Jos tikrai 
vertos atžymėti kokiu gintarėliu, 
kuris tuos jaunus lietuvius susie
tų su jų tėvų žeme. Deja, iš Lie
tuvos niekas Jų nepastebi. Nepas
tebi jų ne ryšių komitetas, nes jo 
kiti uždaviniai — komunistiniai 
skelbti tarp lietuvių išeivių klasių 
kovą" į. Danai. 

Nixoną už jo pastangas ir pri
pažįsta, kad retai kuris ki tas 
prezidentas taip stengėsi sueiti 
į sąlytį su balsuotojais ir su 
savo partijos žmonėmis. Tik 
demokratų prezidentas Truma-
nas panašiai darė, agituodamas 
prieš kongresą, kuris jam ne
patiko. Kažkas abejoja, ar Nix-
ono autoritetas nenukentės, jei I 
jo giriamieji kandidatai nebus 
išrinkti. Greičiausia, kad ne. Jei 
kandidatai nebus išrinkti, vis 
vien jie bus išgarsinti, bus pažjs 
tami Amerikai. Ir savaime su
prantama, tai taip pat agitaci
ja už patį Nbconą, turint gal
voje 1972 metų prezidento rin
kimus. 

Liberalų bėgimas į centrą 

Prieš kokius du a r tris mėne
sius prieš rinkimų dieną paste
bėtas liberalų kandidatų į kon
gresą greitas slinkimas į centrą. 
Tokios tendencijos galimos t rys 
priežastys. Neseniai pasirodė 
knyga, parašyta dviejų asme
nų, kurie save vadina nepriklau 
somais demokratais. Tai Scam-
mon ir Waterberg, kurie yra 
balsavimo problemų specialis
tai, šitie du asmenys savo kny
goje gana įtikinančiai nurodo, 
kad dauguma amerikiečių bal
suoja už nuosaikius kandidatus, 
vengia kraštutinių kairiųjų ir 
dešiniųjų. Jie taip pat nurodo, 
kad Amerikos rinkikas y ra vi
dutiniai 30 - 40 metų amžiaus, 
taigi jaunimo balsai negali daug 
ko nulemti. Antroji į centrą bė
gimo priežastis galėjo būti di
dėjantis smurtas ir savivalė 
visame Amerikos krašte ir di
delis gyventojų pasipiktinimas 
ir pasibaisėjimas tekia padėti
mi. Bet gal svarbiausia prie

žast is buvo respublikonų rinki
minė propaganda, kurioje res
publikonai t a ip kalbėjo, kad ga
lima buvo lengvai spręst i , jog 
viso to s m u r t o ir t o s sauvalės 
priežastis y r a kraštutinieji de
mokrata i . 

Tikri laimėjimo Įrankiai 

P r i e š kokius metus laiko at
rodė, kad blogiausias argumen
t a s prieš respublikonus bus Viet 
namo karas . J u k kiek dėl to bu
vo protes tų ir demonstracijų, 
kiek senatoriai sugaišo laiko ir 
energijos besiginčydami dėl to 
karo. I r š ta i dabar , atėjus rin
kimų agitacijos dienai, Vietna
mo karo klausimas ta r tum iš
nykęs. Nbtonui pasisekė Viet
namo karą išjungti iš pačių 
karščiausiųjų Amerikos proble-

itimties valandėlei 

NIKODEMAS ATEINA 
PAS JĖZŲ 

Ryškindamas Kalno pamoks
lo mintis praėjusį kartą, primi
niau, jog naujoji Jėzaus paskelb 
toji san tvarka tur i teisinį pa
grindą tiems, kurie priima dan
gaus kara lys tę ir jos laukia. 
Priešingai, koks nor s Nikode
mas, "gimęs iš kūno", kur iam 
tesuprantama tik medžiaga ir 
kuris nepriima ir nelaukia dan
gaus karalystės , manys, kad 
Jėzaus santvarkai t rūks ta pa
grindo ir kad ji esanti daugiau 
negu paradoksas , o tiesiog k raš 
tut inė nesąmonė. Bet Jėzus šį 
klaidingą galvojimą buvo pra-
matęs ir išaiškinęs pasikalbėji
me su Nikodemu, kurį įspėjo: 
"Kas neatgims iš aukštybės, 
t a s negalės matyt i Dievo ka
ralystės. Kas gimė iš kūno, y r a 
kūnas, i r k a s gimė iš Dvasios, 
yra dvasia" . 

Jeruzalėje tuo metu buvo vie
nas žymus fariziejus ir Į s ta ty 
mo mokytojas, garbingas ir ge
rų norų žmogus. Bet jis buvo 
ir Sinedrijono narys , ir iš t o 
išplaukianti jo socialinė padė

tis, o juo labiau farizdejiškas jo 
apmokymas i r galvojimas per
spėjo jį, kad būtų rūpestingai 
santūrus su nežinomu stebuk
ladariu. Grumdamasis su tais 
dvasiniais prieštaravimais, jis 
pajėgė susirasti vidurio kelią 
ir nuėjo pas Jėzų nakčia. Blan
kioje žibinto šviesoje daugiau 
galima susitelkti ir, svarbiausia, 
mažiau pavojaus, kad pažins 
kas nors iš pašaliečių. 

Pasikalbėjimas buvo ilgas ir 
truko, gal būt , kiaurą naktį. 
Nikodemas pradėjo pokalbį ir, 
pereidamas tiesiog prie to, kas 
jį buvo taip iki sielos gelmių 
sukrėtę, tarė Jėzui: "Rabbi, 
mes žinome, kad tu atėjai nuo 
Dievo, kaip mokytojas, nes nie
kas negalėtų daryti tų stebuk
lų, kuriuos tu darai". 

Tas garbingasis fariziejus pri 
pažino, kad Jėzaus misija buvo 
ne žmogiška, bet kažkas žymiai 
aukštesnio, iš tikro — dieviška. 
Jėzaus atsakymas nukreipia
mas į Nikodemo žodžių pras
mę: "Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sa-

tis aiškiai reikalavo, kad j is i kau tau, jei kas neatgims iš 
būtų labai a t sa rgus ir apdai rus j aukštybes, t a s negalės matyti 
dėl to, ką jis da ro viešai. J i s ! Dievo karalystės". Nikodemas 
vadinosi Nikodemas; toks var- {buvo perdaug protingas aiškin-
das užt inkamas rabinų raš tuo- tis sau tuos žodžius paraidžiui. 

Viceprez. Spiro Agnew 

Prez. R. Nixonas 
mų. U k o t i k du paveikūs pro-
pogandos įrankiai — nedarbas 
ir didėjąs smur t a s bei bombar
davimai k r a š t o viduje. Respub
likonų ats tovai daugiausia kal
ba apie smurtą, demokra ta i a-
pie nedarbą ir kylančias ka inas . 

Kuris reikalas gyvento jams 
svarb iau? Priklauso nuo dau
gelio aplinkybių. B e t kai žmo
g u s nustoja darbo, l ieka be pini
gų ir tik su neaiškiomis viltimis 
dėl ateities, ta i pap ras t a i ma
žiau rūpi t v a r k a ir į s ta tymas . 
J a m svarbiausia rūpi jo pat ies 
ry to jaus diena. Tokiais a tve
j a i s žmogus darosi atlaidesnis 
smur tu i ir r iaušėms. O kai k a d a 
ir pa t s žmogus nejučiomis įsive
lia į smur to veiksmus. Todėl 
nedarbo klausimas labai a š t ru s 
į rankis demokra tų rankose. 

Amerikos prezidento 

paniekinimas ir demokra ta i 
Amerikos prezidentas Nixo-

n a s buvo smur t i ška i užpul tas 
San Jose. Calif. Į prezidentą 

se, bet va rgu ta i galima, kad 
jie minėtų tą pat į asmenį. Pa 
matęs Jėzaus padarytuosius 
"ženklus", jis buvo giliai su
k rės t a s ; gal būt, kad jis buvo 
vienas iš nedaugelio fariziejų, 
kurie buvo pripažinę Jono mi
siją i r iš j o priėmę krikštą. I š 
kitos pusės jo socialinė padė

j o draugai rabinai taip pat kal
bėdavo apie atgimimą dvasine 
prasme, ypač kai kalba liesda
vo atsivertusius į Izraelio Dievą 
pagonis ar nusidėjėlius, o Filo-
nas Aleksandrietis tą išsireiški
mą vartodavo dar ir kita pras
me. Tačiau Nikodemas nepajė
gė visišku kaip reikiant tikslu-

I mu suprasti dvasinę Jėzaus žo-
buvo mestos bonkos, akmenys džių prasmę ir aiškindamasis 
ir kiaušiniai. Užpuolėjų t a rpe i jis apsimetė dideliu neišmanė-
daugiausia buvo San Jose stu- | liu: "Kaip gali žmogus gimti, 
dentai. Ta i buvo smurtas, ku- j senas būdamas?" Tas apsimes-
ris, savaime suprantama, gale- | tisnis kvailumas yra išmanin-
jo rinkikus pakreipti respubli- j gesnis negu atrodo. Nikodemas 
konų naudai. ateina kaip teisėjas to mokslo, 

Aišku, kad Nixonas tą įvykį \ kurį Jėzus imasi jam aiškinti, o 
pasmerkė televizijos programo
je, piktai kalbėjo apie tuos, ku
rie tą smurtą organizavo ir vyk 
dė. Smurtininkų vieta už gro
tų, bet ne mūsų tarpe — tokia 
buvo Nixono galutinė mintis . 
Neilgai trukus, Chicagos la ikraš 
tis Sun-Times įdėjo straipsnį, 

Jėzaus atsakymas paverčia jį 
mokinuku. Negalima pamatyti 
Dievo karalystės, kol į ją nesi 
įėjęs, o įėjimas į ją nėra gali
mas žmoniškomis priemonėmis. 
"Iš tikrųjų, sakau tau, jei kas 
neatgims iš vandens ir iš šven
tosios Dvasios, tas negalės Įeiti 

kuris kėlė mintį, kad dėl t o i į Dievo karalystę. Kas gimė iš 
smur to turėtų būti kalčiausia ; kūno, yra kūnas, ir kas gimė 
policija, kuri viso to nenumatė iš Dvasios, y r a dvasia", 
ir neapgynė prezidento. O, esą, \ Hebraiškai dvasia yra "ruah", 
ir pa t s prezidentas perdaug ir ; bet reiškia ta ip pat ir pūtimą ir 
be reikalo rizikavo. Pagaliau į vėjo ūžimą. Jėzus prideda abi 
t a s p a t s korespondentas nuro-
uo, kad yra pareigūnų, kurie 
mano, kad ten faktinai nebuvo 

žodžio reikšmes turintį pavyzdį: 
"Nesistebėk, kad tau pasakiau; 
Reikia jums iš aukštybės gimti. 

taip blogai. Est i ir faktinai gali j Vėjas pučia kur nori. girdi jo 
būti daug blogiau. Juk ta i A- '-. ūžimą, bet nežinai, iš kur j is 
merikos stilius. 

(Bus daugiau) 

ateina ar kur eina. Taip yra su 

(Nukelta į o pusi.) 

fteivių propagandiniam informa
vimui okupantų leidžiamo "Gimto
jo Krašto" ir jų ryšių komiteto 
vaidmenį dr. J. Grinius taip api
būdina "Tėvižkės žiburių" 44 n-ry 
(X. 29): 

"Pakurstydamaa prieš vyresniuo
sius, ryšių koimitetas mėgina pa

brėžti savo neva palankumą užsie
nio lietuvių jaunimui: jj kviečiasi 
į Lietuvą, jo kaikurioms ekskursi
joms apmokėdamas keliones ir iš
laikymą. Bet jie nutyli viską, ką 
išeivių lietuvių jaunimas atlieka 
tikrai pozityvaus užsieny. Kiek kar 
tų "Gimtasis Kražtas" yra pami-

RAUDONŲJŲ 
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I2ANGA 
Kinija yra rytų Azijos viduryje. Ilgai buvo teigia . 

rna, kad ji esanti tolimiausias kraštas, nepasiekiama iri 
nepažįstama Tolimųjų Rytų sritis. Himalajų debesys su
pa ją iš pietų, iš vakarų — tyrlaukių Stepės, iš siauras 
— kalnynu gretos. Kiniečiai seniai savo žemę vadina 
pasaulio viduriu. 

Patogiai gyvena kiniečiai saugioje srityje. Visa ten 
didinga: neaprėpiami Gobi tyrlaukiai, didžiulės upės, 
kaip Gelsvoji (Huang-ho), Melsvoji (Jancev-Ciang, 
5200 km. ilgio), o šiaurėje teka Amūras su .Sungari ir 
Ussuri upės. 

Kinija verta artimiau pažinti. Jos praeitis ir pada
vimai siekia 4000 metų, o kiniečių skaičius yra per 700 
milijonų gyventojų. 

Gamta atskyrė kiniečius nuo kitų tautu, o iš šiau
rės patys apsisaugojo nuo mongolų puolimu didžiuliu 
mūru, siena pastatyta mūsų eros III amž. Ir jų raš
tas išskiria juos iš visų kitų. Jų raštai siekia 2000 metu 
prieš Kristų ir turi apie 50,000 ženklų, - raidžių. Raš
tas padėjo kiniečiams iš daugelio genčių sudaryti vieną 
tautą ir vieną valstybę, nors jie kalba daugeliu kalbų ir 

turi daug daugiau šnektų. Raštas padeda kiniečiams su
sižinoti savo tarpe, o jų hieroglifų miškas kliudo sve
timiems pažinti kiniečio širdį ir jo dvasią. 

Jų įsivestas komunizmas išskyrė juos iš visų kitų. Da
bartiniai kiniečiai komunistai ne vien šalinasi nuo ka
pitalistinių Vakarų, bet ir nuo tarybinių draugų. Jie nė
ra blogi komunistai, bet yra visai kitokie žmonės, ju 
sąmonė ir dvasia yra skirtinga. 

Kiniečių kultūra yra s ena Budos ir Konfucijaus 
veikiama, susidarė pastovius papročius, gyvenimo būdą 
šeimai, visumenei ir valstybei. Kiniečių kultūra veikė, į-
taigojo per šimtmečius Japoniją, Indokiniją,paskleisda-
ma ten savo raštą ir papročius. 

Kiniečių būdingos savybės yra savigarba, tėvynės 
meilė, nuoširdi pagarba tėvams, mirusių senolių gerbi
mas, ištikimybė seniems papročiams, laikymasis įsipa
reigojimų, kuklumas, savitvarda, darbštumas, kantrybė, 
ištesėjimas, taupumas ir pomėgis prekiauti. Negalima lai
kyti kiniečių neapsišvietusiais ar laukiniais. Kai kas juo
kauja iš jų draugiškumo apeigų. Ju nusilenkimai, kitos 
mandagumo apraiškos ar meilumas nėra tušti mostai, 
jie kyla iš nuoširdaus įsitikinimo ir nėra nuduodami. 

Jei atvykstamieji Kiniįon katalikai misininkai turė
tų tinkamą jų kultūros supratimą ir neberodytų savo 
pranašumo bei savo skirtingo gyvenimo būdo, — žo
džiu, jei būtų parodę deramą pagarbą tautai ir žmogui, 
sekdami šv. Pauliaus ap. pavyzdžiu, tai kiniečiai seniai 
būtų buvę katalikai. 

Prigimtimi turtinga kiniečio dvasia yra artima krikš
čionijai, imli Kristaus mokslui ir jo dvasiai. Katalikų 
liturgija pilnai patenkina kiniečio savijautą,o ry tų apei
gos, kaip manau, pritaikius joms kiniečių muziką ir pa
pročius, turėtų daug didesnį pasisekimą. Be to, verta sem
ti pilnomis rieškutėmis iš Budos ir Konfucijaus išmin
ties lobyno, pri imant visa, kas juose yra gražu ir gera, 
pakeitus vien jy stabmeldiškumą Kristaus doros mokslu, 

Katalikų apaštalavimas Kinijoje plaukė ramia va
ga. Katalikų skaičius siekia penkių milijonų. Be vieno 
kardinolo ir kelių dešimčių vyskupų, yra du tūkstančiu 
kiniečių kunigų. Katalikų mokyklos moksle pirmavo, 
misijose veikė pagrindinės mokyklos. Vienuolijos stei-

,' gė miestuose aukštesniąsias mokyklas. Pekine buvo įkur
tas katalikų universitetas, aptarnaujamas vienuolių. 
Tiencine tėvai jėzuitai įkūrė savo universitetą ir mu
ziejų. Šanghajaus universitetas turi garsų medicinos fa
kultetą, astronominę stotį, seismografinę įstaigą, meteo
rologijos stotį Ramiajam vandenynui tirti, — jose dir
ba mokslininkai jėzuitai. Kai susidarydavo audros pa
vojus, patrankos šūvis skelbdavo kiniečių žvejams pavo
jų, ir jie skubiai ištraukdavę savo tinklus. 

Prie katalikų misijų buvo kuriamos gydymo įstaigos, 
ambulatorijos, ligoninės, našlaičių prieglaudos. 

Rusijos stačiatikių Bažnyčia turėjo Kinijoje taip pat 
savo misijas. Jos ten atsirado atsitiktinai: XVII amž. ki
niečiai kariavo su rusais ir du kartu paėmė tvirtovę Al-
bazin prie Amūro upės. Kiniečiai laikė ilgai apsupę mies
tą, ir badas privertė tvirtovės gynėjus pasiduoti. Kinie
čiai žavėjosi kazokų drąsa ir belaisvių dalį apgyvendino 
ties Pekinu, davę jiems po sklypelį žemės. Jie ten vedė 
žmonas kinietes, naudodamiesi pilna tikėjimo laisve. Ru
sijos Bažnyčios Sinodas paskyrė Pekinui stačiatikius dva
sininkus ir praminė ją Albazino misija. Bet, pasikeitus 
kelioms žmonių kartoms, "albaziniečiai" visiškai sukinė
jo, bet pasiliko vardas ir stačiatikių tikėjimas. 

Mandžiūrijoje dirbome 20 metų. Pastovi veiklos vie
ta buvo Harbinas (Pinciang). su 1,169,000 gyventojų. IŠ 
tikrųjų Harbiną sudaro du miestai: senas kiniečių mies
tas Fu-Kia-Tien ir naujasis ateivių miestas, daugiausia 
rusų apgyvendintas. Mandžiūrija iš tikrųjų buvo kiniečių 
kraštas, dabar tikruosius mandžiūrus galima rasti vien 
tolimuose užkampiuose. 

(Bus daugiau) 



l>RAUGAi>. šeštadienis, lttfO m. lapkričio mėm. 7 d. I lai, todėi Įvykus nelaimei dau-
Į giau nukenčia. 

Gulėti ant užpakalinės sėdy
nės yra labai pavojinga, nes 
masinai atsitrenkus ar staiga 

CHICAGOJF 
BENDRI GYVENIMO KĖLU 

EINANT 
Vasarai baigiantis, rugpiūčio 

30 d. St. Nicholas of Tolentine 
bažnyčioje, Chieagoje buvo pa
laiminti moterystės ryšiai Linos 
-Marijos Šarauskaitės ir David 
C. Leonard. 

rūpestį parodė jaunosios tėve
liai Marija ir Stasys Šarauskai . 

J . Varg . 

M I S C E L L A N E O L S 

VOKAI PRIMENA 
NETEISYBĘ 

Jau praslinko 25 meta i nuo 
II pasaulinio karo pabaigos, ka
ro kuris atnešė pasauliui t iek 
daug nelaimių. Tuoj po to susi-

jaunosios r i n k Q m 5 m N u e r n b e r g e 3 di-
dieji pasaulio galiūnai į "Taikos brolio kun. Jurgio Šarausko va-

stabdant , kūnas metamas į 
priekį. Kadangi mašinos grindys 
yra su kupra, krintant gali bū
ti pavojingai sužeistas nugar
kaulis. Važiuojant neužmiršti 
užsidėti apsaugos diržų, kurie 
neturi būti perdaug suveržti, 
taipgi neturi būti palaidi. 

Tenka matyti važiuojančius, 
kada vaikai guli prie užpakali-

dovaujamas seminarijos o k t e - j k o n f e r e . . ,._ N e b u v o p a k v i e s . | n i o lango virš sėdynių. Staiga 
tas nuotaikingai giedojo jung
tuvių momentui parinktas gies
mes. 

Jungtuvių apeigose dalyvavo 
didelis būrys jaunosios ir jau
nojo tėvelių giminių bei arti-

t a ten nekaltai nukentėjusios 
šiame kare valstybės ir neutra
lieji; tik jie vieni sprendė sa
vanaudiškai viso pasaulio atei
ties likimą. Tikriau sakant , pra
dėjo taip vadinamąjį "Šaltąjį 

mųjų biaulių gi jaunuosius prie k a r ą . , ? k u r i g tebesitęsia i r i k i 
altoriaus palydėjo šauni paly 
da. 

Vakare American Legion sa
lėje per 200 kviestinių svečių 
susirinko į vestuvinę puotą, ku

šlai dienai. Europa — kultūros 
lopšys — buvo išduota komu
nizmui. Buvusios neutralios — 
taikingos Baltijos valstybės bu
vo išduotos žiauriam komunis-

rią taip rūpestingai paruošė sa- ^ ^ r e ž i m u i ^ j ų p a č i ų a t 

vo vaikams Marija ir Stasys j s i k l a u s i m 0 . ^ ^ ^ b u v o s u l i p . 
' d y t a iš kainiyninių valstybių 

j žemių į vieną didesnę valstybę, 
tačiau komunizmo įtakoje. Tik 
kiek vėliaus susigriebta ir buvo 
a t s t a ty t i buvusieji priešai vo
kiečiai ir japonai, te ikiant jiems 

s tabdant , vaikai numetami kaip 
sviediniai, gali būti sunkiai su
žeisti. 

Pr ieš važiuojant mašina, rei
kia gera i išsimiegoti, dažnai su
stoti i r pajudėti, ypač senes-
niem žmonėm. Imant snaudu
liui, reikia išgerti kavos ar coca 
cola, k a s išblaško miegą. Ke
lionėje niekad neprisivalgyti, 
geriau dažniau po truputi, nes 
prikimštas skrandis veikia sle
giančiai į žmogaus nuotaiką ir 
jausmus , sudaro kelionę vargi
nančią. Bendrai važiuojant ma
šina vengti ginčų, kas trukdo 
vairuotojo dėmesiui. Ant užpa
kalinio lango nedėti jokių kie
tų daiktų, nes staiga stojant, 
daiktai lėkdami gali sužeisti ke-

įvairiais būdais pagalbą. O bu- leivius 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

C L A S S I F I E D G U I D E 

A. ABALL ROOFiNG C0. 
Įsteigta prieš *S metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tal-

R E A L E S T A T E 

Wt aukšto modernus kampinis 
mūr. namai*. 5 kamb. apačioj, 4 vir
šuj — po 2 mieg. kamb. Tinka iš-
nuomavimui arba giminingom šei
mom. 3300 W- 63 Place. 
By ovvner. West of Kedzie nr. 
Marąuette pk. custom-built 5 rm. 

E E A L E S T A T E 

71 ir Kedzie ąpyl. — 6 kamb. kam
pinis namas (3 mieg.). Valgomasis 
kamb. "Expandible". Daug priedų 
Skambint 434-6131 
70th ir So. Maptevvood Avenue — 
Liuksus 4 butų namas, plius butas 
rūsy. 3 maš. garažas. Skambinkit 

šame arba dedame naujus kaminus, I brk., 2 bedrms., tiled kitchen and! po 4-tos valandos popiet: 
1UT^meJ^ūr5*''-tSSk f b*111- f u l 1 semi-finished bsmt. with| 

Visas bar. Carpeted and air-conditioned. 
žome iš lauko 
pointing". Pilnai apsidraudė 
darbas garantuotas. 

FRontier 6-2491 

Tel. — U I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laika 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairių atstumų — 

823 WEST 34th PLACE 
Telei. _ FRontier 6-1882 

2 car garage. Nr. Shool and trans-
portation n. 925-8169 

ES! 
EICHMOND ACTO SERVICE 

2934 West 63ru Street 
Cislenlniu Ir vietiniu auto taisymą*. 
Patyrė mechanikai Elektroninis mo
toro patikrinimą*. Vilkikas. 

TeL GB 6-S1S4 arba GB S-SS5S 
Savtn'nVa* J n o u . (jo») Kuraiti* 

vusios taikingos Baltijos valsty
bės pamirštos; atrodytų, kad 

ttamauuii;!t»uatmjmi;na:iiffl^:n»mmuunri!tiiK:' ::umimnn!Uiiiiniui 

M O V I N G 
Bendrai, važiavimas masina 

turi sudaryti mažiau nuovargio, 
lyg jos būtų buvusios pačios I daugiau malonumo, pasigrožint SEEfiNAS perkransto baldos h 
didžiausios šio karo kaltinin- j pakelės vaizdais. A. P-lis į ̂ t a s . ^ a r t ? f c fa « tou, nuėsto tei
kės? 

Norint atskleisti šią neteisybę 
— Darbštus randa darbą, 

CALUMET CITY 
6 kamb. bi-level namas, 3 miega

mieji, 2 pilnos vonios, valgomasis ir 
poilsio kambarys. Arti mokyklų ir 
susisiekimo. 50x125 p. sklypas. Kai
na S2S.900. 
Shulton Realty, 862-8822 — 

Joe 
«3 ir California — mūr. 4 butai— 

2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-
roa pajamos. #52,000. 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
tisais Įrengimais ir 2 butai. Tik 
522.000. 

62 ir Bockwell — Mūro 2 butai, 
7 ir 6 kamb. Gazo SUdymas. Garažas. 
$31,500. 

Prie Maria H. S. Mūr. 2 butai po 
4% kamb. 12 metų. $32,500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

LAIME BŪTI SAVININKU 

STASYS SULA 
%. I.NTERCONTINENTAL R-E-*'' 

PALMDALE, CALIFORNIA S3550 
Namų tel. (213) 820-2925 West IiA. 
Pirkite žeme Palmdale. kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— 13 savininkų, akrais ne sklypais! 

CHRIST THE KING PARISH 
Six Bedroom B riek 
9029 So. Oakley 

Priced to sell 

0 O I G REALTY 
TEL. — BE 3-8669 

HELP WANTED — VYBA1_ 

STRUCTURAL 
S T E E L 

S H O P 
F O R E M A N 
Experienced only. 

Capable of supervising 
all phases oi heavy 

steel iabrication 

McDoniel Iron Works 
Call — VI 6 - 2636 

for appolntment 

BY 0WNER 
Single K-vol 6 room brick. 3 bed-
rooms, full basement, hot wuter 
gas heat, 2 car garage, new wiring. 
enclosed rear porch. St. Basil's 
parish. L<o\v 20's. 
Call aftar 3 P.M. **or appointment. 

TEL. — WA 5-7378 

Lina ir Dovydas Leonard 
šarauskai bei jaunojo tėveliai. 

Puotos pradžioje svečius šil
tai pasveikino jaunosios tėvelis 
Stasys Šarauskas ir puotai va
dovauti pakvietė Jurgį Janušai-
tį-

Puotai vadovavęs, sveikino 
jaunuosius, pažymėdamas, kad 
šios poros jungtuvės sujungė 
du skirtingus pasaulius — lie
tuviškąjį su amerikietiškų. Ta
čiau šeimyninio gyvenimo dar
na, bendrų reikalų supratimas, 
meilė vienas kitam ir pagarba 
principams šią jaunąją porą į-
jungs į lietuviškosios šeimos 
gretas, gi išsimokslinusio Da
vid asmenyje lietuviai turės 
nuoširdų draugą. 

Jaunosios brolis kun. Jurgis j 
Šarauskas pasakytos kalbos 
mintis ypatingai gražiai pertei- > 
kė amerikiečiams svečiams. 

Jaunųjų laimingesnei ateičiai 
pakeltas tostas ir sugiedota Il
giausių metų. 

Abu jaunieji dar tebesiekia 
aukštųjų mokslų. David siekia 
magistro laipsnio iš ekonomijos 
mokslų ir šiuo metu drauge at
lieka karinę prievolę nacionali
nėje armijoje. 

Lina gabi moksle, gerais pa
žymiais baigusi aukštesniąją 
mokyklą, dabar studijuoja žur
nalistiką ir už metų gaus iš šios 
srities diplomą. Taigi lietuviai 
turėsime lietuvaitę žurnalistę, 
kur i žada nepamiršti ir lietu
viškosios spaudos. 

Vaišių metu gražių šokių py
nę be paliovos pynė Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Protarpiais 
į šokių muziką savo dainomis 
įsijungdavo solistė Vanda Stan-
kienė, keldama besilinksminan
čių svečių nuotaikas. 

Svečiams ypatingą dėmesį ir 

išleista specialus paminėjimo 
vokai su a t i t inkamu aprašymu. 
Lai pasaulis pr is imena paverg
tuosius, kurie ištisus 30 metų 
šaukiasi pagalbos, t a č i au didie
ji pasaulio galiūnai nenori apie 
tai nieko girdėti. N e t ir mažo
sios tautos, buvusieji mūsų 
draugai, šiandien d a r besėdį 
Jungtinėse Tautose, nenori kel
ti viešai balso. 

randa 
kalbus — kalbą, o tinginys — 
nieko. (Aukštaičių patarlė). 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos: 

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA . . . $7.00 

šie vokai gaunami pas A. Be-
lešką 6921 So. Claremont Ave. 1 LIETUVIU BELETRISTIKOS 
Chicago 111. 60636. A. Beteška ANTOLOGIJA I dalis $6.00 

LIETUVIU BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA U dal. $10.00 

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo • leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu 
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Vaiančium bei 

žinti nelaimių skaičių. Ne r e - j l i a u d i e s nežinomais poetais i' 
tai važiuojantieji daro perilgas; baigiant Kaziu Almenu bei Al-

Mašina ne miegojimui vieta 

Į metus, mašinų nelaimėse, 
žūsta daugiau 50,000 žmonių. 
Viskas daroma, norint suma-

dienos keliones, norėdami pa
siekti kelionės tikslą kuo trum
piausiu laiku. Po tokių kelionių 
važiuotojai yra išvargę kaip po 
sunkaus darbo, todėl bevažiuo
jant pradeda snausti ir miegoti, 
kas psihologiškai veikia į vai
ruotoją, sukeldamas snaudulį. 
Miegančiam atsileidžia musku-

:j-•••- ' :mmamm"MStm: 
P A R D U O D A M I 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Western Tel. GR 6-4421 
:f!E!Hll!:!l!ll!l!!ltltr!WMIIlliill!!aiima!lilPa 

Narny Apšildymas 
. . įdedu visu rūšių pečius, van
dens šildytuvus Ir power nu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dSl du
ju. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chieagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti. 

girdu Landsbergiu. 

Sis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa 
vo tautos atsiekimais. 

Knygos gaunamos "Drauge". 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc mo
kesčiams. 

dimai ii pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

APDRAUDC AGENTŪSA 
•Varau, Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobili ų. 

Patogios issimo-
kejimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., FR 8-2233 

Palikimas -— 7Vž kamb. 10 metų 
mūr. ''ranch" prie Marąuette pko 
mokyklų. Gazo šiluma. 90 p. skly
pas. 2 auto mūr. garažas. Gražus 
sodas. Galima tuoj užimti. $66,50C 

WA 5-6015 

PuoSnus 4 butii mūras Brighton 
pko. rinktinėj vietoj. Čia yra viskas 
ko nori ęreras pirkėjas. 

Platus lotas Marąuette pko centri
nėj gatvėj. Kaina — susitarsim. 

Puikus dideli.- a po « kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. garą 
žaa. $29,500. 

4 būtų ant kampo mūr. Sausas, 
Svarus. Iš geru rankų. Marquette ! Marinis. IV, aukšto. 2 gražūs bu-
Pkc $44 000. 

2-jų butų. 14 metų modern. mūr. tai, 5 ir 4 kamb. Namas 10 metu. 
8-jų auto. mūr. garažas. Mamuette į Gera vieta. Nebrangus. PB 8-69I6 
pke. $36,000. _ - 2 _ 

• kamb mūr. gražus kaip naujas 
Geros pajamos. Arti mūsų $19,600. 

Pajamų mūras, švarūs ir gražūs 
2 butai — 5 ir 3 kamb. Garažas. 
Arti 71 ir California. Kaina tinka — 
$25,000. 

2-jų batų, 18 metų mūras. Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuves 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga
ražas. Arti mūsų, naujame Mar
ąuette parke. $37,800. 

M E C H A N 1 C 
Experienced in rnaintaining 
Packing House eąuipment. 

Top dollar for ąualified man. 

flsk for George —243-2110 

G U A R D S 
For O'Hare Airport Duty 

$2.40 Per Hour 
ANDY FRAIN SECUEiTY, INC. 
Phoae 664-6769 Union Benefits 

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

ilIliilIllIUIIIIiSailHUIlIIIIIIiiUlllIliilIilIl 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos,, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai 
Krautuve Marquett« Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th S t — tel. 776-1486 
Naanj teL — PB 6-1063 

iiiiHiiiiiimiiHHiiimuHnnttinmninini 

C O N T B A C T O B S 

I Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning — i 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MET4L 
4444 S. Western, Chicago », UI. 

Telefonai VT 7-3447 

M I S C E L L A N E O U S 

"Restoranas — valgykla, 2-jų aukš
tų namas. Moderniški ir nauji įren
gimai. Judri vieta. Labai geras biz
nis. Lengva aptarnauti. 

3 butai ir biznio patalpa, rinktine' 
vieta. Marąuette pke. $43,000. 

11 butų mūr. 10 metų. 60 p. skly
pas. Geros pajamos. Gera vieta. 

Insuranoe — Income Tai 
Notary PabU<> 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W.43rdSt.,CL 4-2390 

1*4 aukšto. 1"> metų mūr. 2 bu
tai — 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. 
(2 mieg.). Prie 71 ir California. 
Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butų. 10 metų mūr. namas Mar
ąuette pke. $20.000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 7% pasko
la. 

5 kamb. mūr. btmgalow prie 71 
Ir Rockwell. $19.500. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAR1A-

TAS, IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — 925-6015 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

GROSERNĖ ir 4 kamb. batas 
1447 S. 50th Ave., Cicero, 111. 

Tel. 656-3074 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas 1966 ta. Cadillac — 
Couple de Viile. Mažai važinėtas 
geram stovy. Skambinti 436-7041. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. mieg. kamb. dirbančiam 
vyrui. Galima pasigaminti maistą. 
Privatus įėjimas. 476-5014. 
Išnuom. miegamas kamb. dirban
čiam vyrui. Marąuette pko. apyl. 
Tel. 434-2781 

"Immediate Openings"! 
M A I N T E N A N C E M A N 
To do general cleaning in Office 
and shop. Good pay and wocking 
conditk>ns. Steady work. 

REVERE ENGBAVDiG ©O. 
712 S. Federal TeL WA 2-8816 

Išnuom. 4 kamb. butas su baldais, 
2-me aukšte užpakaly. Suaugu
siems. 6541 S. Campbell Ave. 
WĄ 5-6616 
Išnuom. 4 kamb. butas — 4216 S. 
Campbell, 1-me aukšte, dviem su-
au arusiems. Tel. 927-7043 

Immediate Opening For 

DENTAL LAB TECHNICIANS 
Experienced in Set-Ups 

ALSO 

METAL LAB MANAGER 
Permanent positions — excellent 
salaries. Vaeations. Life and hospi-
talization insurance. Write in con-
fidence to: ED EfljLL. 

S0UTHEM DENTAL LAB 
Suite 106 | 

2310 So. Main Street 
HOUSTON, Texas 77002 

"IrTElT^ANTEBr^MOTERYŠ 

CASHIEK WANTED 
Full or part time for restaurant 

from 6 A.M. - 3 P.M. 

12th Street & Michigan 
Tel. 427-5324 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMC PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTCBA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PB 8-2233 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. 63 FR 8-6032 

Nelaukit užs'.registruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me-

| tus. Savininkai kreipkitės del pa-
I tarnavimo nemokamai. 

liiiiiitinnHnHBKii •, janĵ aaramai 
Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

' 'it!!i:l:;iSISli!imili!Hii!fl!lWS«i|«(5aS 

D C M E S I O 

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir n u dažo m . 

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. 

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 5;30 popiet 
Šeštadieniais: 8 vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

3518-24 W. 63rd Street — Tel. 776-5888 
SAVININKAS LIETUVIS 

OOSMOS PABCELS EXFRESS 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

Licensed by VNESHPOSYLTORG 
2501 W. 69th St., Chicago, IU. 60629 
3333 S. Halsted, Chicago, IU. «0«0S 

TeL VPA 5-2737; 254-3S20 
įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTF1KATAI ir ArTOMOBrLIAI. 

E. žnkaiiska" 

ini!!i!!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiniiiniiiirmui) 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir va&knojame ̂ ^ų 

rfišh] grindis. 
i. BUBNYS — TeL BE 7-5188 

iimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
iiiiimiiiuimiiiiiuimiimiiiiiifiiiiiiiimii 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
260» W. 6»th St., Chicago. IU. 60B29 

TEUEP. WA 5-278T 
lllllllllllilllllllllllllllllllllliuilllllllllllllli 
iKBfMiiiii!! mtmamm 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apd randa 
4. K l I>IS - TeL CL 4-1850 

Tvarkingas, teisingas ir greitai 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai. Tvar
komi Income Tax ir atliekami kiti 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTfiRY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

D t M E S l O I 

FRANK'S T V and RADIO, I N C . 
8240 SO. HALSTED STBEET Telef. — CA 5-7252 

RIDELIS PASIRINKIMAS rVATRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
I . LEEPONT9 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniaia nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "Draugo" knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos lietuviškos knygos. 

"Draugo" spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
'eidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį "Draugą" ir jo platintojus. 

Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą. 

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą". 

Yra posakis "kiekvienas medalis turi dvi puses", kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti. 

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti Jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto. 

GYVENIMO VINGIAI, ir. P. Karvelienė, I dal. 
autobiografiniai atsiminimai 3,50 

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus 
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00 

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė 
gyvenimas ir darbai 2.50 

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus 
atsiminimai 3^00 

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas 
žmogaus ir kario atsiminimai 5_Q0 

Perskaitė Drauge duokite kitiems nasiskaitytl 



MOKSLAS LITUA MlfTIUPCT 
SIUiiilLJL 

MOKYKLOSE 
uu 

Pasikalbėjimas su J. Masilioniu, LB Chicagos apyg. švie
timo kom. pirmininku 

— Lituanistinėse mokyklose 
jau prasidėjo nauji mokslo me
t a i J u s esate ne tik Chicagos 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos direktorius, bet ir l i e 
tuviu Bendruomenės Chicagos 
apygardos švietimo komisijos 
pirmininkas, todėl jums žinoma, 
kiek Chicagos apygardoje yra 
lituanistinių mokyklų? 

'— Pernykščiais mokslo me
tais CJhicagos apygardoje veikė 
20 lituanistinių mokyklų, o tai 
beveik pusė visų mokyklų, esan 
člų vfeoše JAV-se. 

— Kiek mokinių turi šios mo
kyklos? 

— Kiekviena jų turi mažiau 
mokinių, negu galėtų turėti. Di
džiausios mokinių skaičiumi yra 
Donelaičio (aukštesnioji ir že
mesnioji), tur int i daugiau 400, 
Marąuette Parko, turinti per 
300, Chicagos aukštesnioji 160, 
Daugiau kaip 100 turi Cicero 
pradžios mokykla, Brighton Par 
ko, Dariaus Girėno. Visos kitos 
turi mažiau šimto, kar ta is tik 
kelias dešimtis mokinių. 

— Kaip šios mokyklos laikosi 
finansiniu atžvilgiu? 

-*£ Visą a r bent didesnę mo
kyklos išlaikymo naštą an t sa
vo pečių neša tėvai. Dėsnis čia 
toks : juo didesnė mokykla, juo 
ji lengviau išlaikoma. Sunkiau
siai išlaikyti mažąsias mokyk
las, ypač tas, kurios turi bran
giai mokėti už patalpas. To
kioms mokykloms padeda ar 
bent turė tų padėti LB apylin
kės, l i t u a n i s t i n ė m s mokykloms 
padeda i r LB Chicagos apygar
dos valdyba, kuri kasmet visu 
uolumu ieško pinigų joms pa
remti. 

— Ką galėtumėt pasakyti 
metų pradžioje Chicagos apy
gardos mokyklų mokytojams ir 
tėvams? 

—" l i tuanis t inė je mokykloje 
svarbų vaidmenj vaidina tėvai, 
mokytojai ir mokiniai. Mokykla 
gali gerai klestėti, kai visi šie 
mokyklos elementai yra sveiki 
i r darniai bendradarbiauja. Kai 
tėvai myli savo vaikus ir vaikai 
myli i r gerbia savo tėvus, kai 
mokiniai gerbia savo mokyto
jus i r mokytojai myli savo mo
kinius ir gerbia mokinių tėvus, 
tai y ra mokyklos idealas, kurio 
turė tume siekti. 

An t r a priežastis, raginanti 
mus bendradarbiauti , y r a ta, 
kad lituanistinė mokykla yra 
labai savotiško ir retai istori
joje pasitaikančio pobūdžio, — 
ji yra idealistinė. Čia idealizmą 
rodo tėvai, leisdami savo vai
kus j lituanistinę mokyklą, ide
alizmą rodo vaikai, kad ir ne 
visai savanoriškai ją lankyda
mi, idealizmą rodo ir mokyto
jai, jo je dirbdami. 

Turėdami idealistinę mokyk
lą, ir savo santykius turime 
grįsti idealizmu, o ne kuo kitu. 
Mes negalime vieni kitų gąsdin-

Iš kitos pusės, jeigu mokytojai 
perdaug reikalautų iš mokinių 
arba tėvų, tėvai atsiims savo 
vaikus iš mokyklos. 

Iš t o kyla išvada, kad mes 
neturime jokių kitų priemonių 
lituanistinių mokyklų klausi
mams spręsti, kaip abipusį idea
lizmą, vieni kitų supratimą ir 
lygiateisj bendradarbiavimą. 

Mokytojų pareiga tėvus in
formuoti, o tėvų pareiga indi
vidualiai savo vaikui išaiškinti 
lituanistinės mokyklos svarbą 
jo dvasiai. 

Ir paskutinis prašymas tė
vams — kalbėti su savo vaikais 

Rimties valandėlei 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

kiekvienu, kuris gimė iš Dva
sios". Nors neapčiuopiamas ir 
nematomas, vėjas iš tikrųjų yra 
fizinio pasaulio reiškinys. Taip 
pat ir dvasiniame pasaulyje die
viškosios Dvasios įtaka negali 
būti tvarkoma žmogiškais iš
vedžiojimais nei jos esmė tiria-

j ma, bet ji aiškiai reiškiasi iš-

DRAUGAS, šeštadienis, 1970 M. lapkričio mftn. 7 ČL 

vą žvilgsnį į Nikodemo padėtį: 
Kaip čia y r a ? "Tu mokytojas 
Izraelyje ir tai nežinai?" Ką gi 
mokai, jei nekalbi apie Dvasiso 
veikimą sielai? — Po šios įžan
gos Jėzus bus ilgai kalbėjęs, 
ne be pertraukimų ir replikų 
iš Nikodemo pusės. 

Nepaisant to pasikalbėjimo, gi? tradicinį rudens pobūvį lap-
Nikodemas vėliau nepasidarė į k ;čio 14 d. 6:30 vai. lietuvių 
tikru Jėzaus mokiniu, t a r t u m 

Mūsų kolonijose 
Brockton, Mass. 

I*0BCVIS BA1JX> NAUDAI 

Brcktono Balfo 72 skyr. ren-

Jonas Aukščiūnas, buvęs Kaune Valstybes teatro narys, žaidimo aikš
tėje su Alvudo vaikais. Jis taikins ir pastatymui "Dviejų broliukų", 
kur scenoje pasirodys net 42 iš tų vaikų. Nuotr. M. Nagio 

SĖKMINGAI PRALEISTA DIENA 
A. UKNOLIS 

j davomis. Dvasia leidžia mums ' patvirt indamas aną naktį girdė-
1 gimti naujam nematomam gy- I tuosius žodžius, kad Dievo dvel-
venimui tokiu būdu, kaip pir- kimas paliečia ten. ku r nori. Ta-
moji pasaulio matomoji gyvybė j čiau Jėzui jis išliko prielankus 
kilo iš medžiagos ir kar tu su į n < * ir po nukryžiavimo. Jis iš-
Dievo Dvasia, kuri skrajojo vir- | <**is Taryboje t a r t i Jėzui palan-
šum vandenų chaoso (Pradžios 
knyga 1,2). 

Užuomina į Jono krikštą yra 
aiški, i r gal toliau kalbantis pa
aiškėjo, ar Nikodemas jau buvo 
apsikrikštijęs. Tačiau Jėzaus 
čia paskelbtasis naujasis gyve-Lietuviška patarlė sako, Ii-1 da radijo aparatai nutyla, pasi-

visur ir visada tik lietuviškai, gos ir terbos neišsižadėk. Kar- lieka tik televizija, kuri veikia j nimas, kaip duotas iš Šv. Dva-
Tą prašymą daugumas tėvų iš- tais šie dalykai labai artimi į nuo 6 vai. ry to iki 12 vai. nak- j sios ir vandens, nėra įgyjamas 
pildo. Bet daugelis nepaiso — vienas kitam. Užkietėjusi liga! ties. Vietoj radijo paleidžiamas tik simboliniu Jono vandens 

kų žodį (Jono 7,50—51) ir žy
miai daugiau paskirs pinigų nu
pirkti šimtui svarų kvepalų Jė 
zaus kūnui ištepti (Jono 19, 
39). Tas naktinis Jėzaus lanky
tojas nebuvo kilnios dvasios, 

S .ndaros salėje, 30 Intervale 
St., Brockton, Mass . 

Pobūvyje bus skanių valgių 
vakarienė su išgėrimais, bus 
dovanų, šokiams gros gera ka
pela. Įėjimo auka 3.50 dol. 

Maloniai kviečiame visus na
rius su giminėmis, draugais ir 
kaimynais, o t a ip pat mielai 
laukiami gretimų kolonijų lietu
viai. 

Jau 26 metai, kai įvairių pa
žiūrų lietuviai susibūrę į Balfą 

bet kilniau elgėsi bent su savo j veiksmingai gelbsti nedalioj e-

neleisti savo vaikams į klausi- anksčiau ar vėliau žmogų išva- oro vėsintuvas, kuris šiek tiek 
mus atsakinėti svetima kalba, ro iš pasaulio, kartais ji būna nuslopina televizijos triukšmą. 

Daugiau pasieksime lituanis- ir sugyvenama, nes žmogus į- Esan t apie 70° šilimos, oro vė-
tiniame švietime, mažiau vieni sitikinęs, kad gali būti ir blo-; sintuvas tuo geras, kad būda-1 Rūdijimu, b u v o krikštas (Mato 
kitus kaltindami, o nuoširdžiau |gdau. Džiaugies kol gali išsilai-imas viršuje lango įpučia orą. S*1 1). 

krikšto, bet atliekant apeigas 
iš Šv. Dvasios ir vandens, gis 
antrasis, paties pirmtako Jono 

visais klausimais bendradarbiau I | ^ j a n £ s a v u kojų ir perdaug o pro at idarytą apačioje langą, 
danu. įkyriai negraužia tavęs. Atsidū-; oras išeina lauk. Tai yra ame-

Naudodamasis šia proga, krei , ^ g ligoninėje trumpam laikui, rikoniško gyvenimo būdas, jei 
piuosi į visus Chicagos apygar- | r a n cįį j r s į 0 į į 0 tokio įdomumo, y ra kokie nors įrengimai, jie 
dos mokyklų vedėjus, prašyda- j j t u r i v e i k t i r e i k i a a r n e T a i p 
mas kuo greičiau parašyti savo ; Ligoninėn pakliūti nėra t a i p ; ž m o g u s guh fc ^ ^ ^ ^ k o n s . 
mokyklų istorijas ir man jas ' lengva, i nekurias ligonines ten-; t i t u c i n ė m i s i a i s v ė m i s ir techni-
atsiųsti. Jau du terminai praė- ka palaukti ilgesnį laiką iki kas k išradimais 
jo, o tik iš kelių Chicagos apy- nors užleis vietą, grįždamas į; 
tyardos mokyklų istorijas tega- namus. Neaišku a r žmo- į Ligoninėje gerai sutvarkyta, 
v a u nės daugiau serga, a r daugiau i ligonius lanko tik jaunos nursės, 

— Kiek turi t šiais metais mo- naudojasi ligonine, bet visai! ° senesnės vaikšto po koridorių 
kytOTi Chicagos aukšt. lit. mo- aišku, kad į ją pakliūti neužten- Į a rba sėdi savo kambary. Reikia 

Palyginimas t a rp Dvasios ir 

pinigine: jis nebuvo Pe t ras , be t 
nebuvo nė Judas, pastebi moks
lininkas G. Ricciotti savo vei
kale "Kristaus gyvenimas", ku
rį iš italų kalbos lietuviškai iš-
verėt kun. P . Dauknys, MIC. 

K- Br . 

santį lietuvį Sibire, Lietuvoj, 
Vakarų Europoj , Pietų Ame
rikoj ir šiame kraš te . 

Vargstančių y r a daug: sene
liai, našlaičiai, l igonys ir kt . 

Visi j ie tiesia rankas į mus, 
tur t ingiau gyvenančius, dirban
čius i r sveikus. M. K-

— Mokslas niekada neišspren
džia nei vienos problemos, ne-

— Aukščiausias ka lnas pa-
vėjo veikimo Nikodemui pasi- s a u l Y Y1"*1 Everes tas , Himalajų 
rodė nepažįstamas pasaulis, ku- \ kalnuose Azijoje. J is y r a iškilęs 
riame fariziejus jautėsi pasime- v*rš vandens paviršiaus 29,1411 sudarydamas dešimt kitų pro-
tęs. Toliau jis nebeapsimeta ne- į pėdą. J blemų. Bernardas š aw 
išmanėliu, bet d a r nenori pri- į — 
sipažinti mokiniu i r nuoširdžiai, 
bet su tam t ikru nepasitikėji
mu, pareiškia: "Kaip ta i gali 
būti". 

Jėzaus atsakymas meta lais-

kykloj? 
— Turime 14 mokytojų: ti

kybą dėsto jėzuitai kun. A. Ke-
zys ir kun. J. Raibužis, lietuvių 
kalbą ir literatūrą Rimas Čer
nius, Danutė Eidukienė, J. Ma-

ka turėti ligą, reikia turėti ir 
gerą draudimą. 

Patekus į ligoninę ir atlikus 
visus formalumus, prasideda 
kraujo ėmimas, šlapumo tyri
mas, rentgeno nuotraukų trau-suionis, E. Songinienė ir D. Ve- .. 

lička, Lietuvos istoriją - v . ^ s . .Nuotraukos gali būti da-

pasakyti. kad nursių didžiau
sias įvairumas, nuo smulkučių, 
jaunučių iki 300 svarinių. Matyt 
tu r i gerą duoną ar daug saldu
mynų. Tiek jų daug pereina, 
kad nežinai nei kokios jų parei
gos nei laipsniai. Būtų lengviau 

rvtos nrieš savaite ar mėnesi susigaudyti, jei būtų suženklin-
Liulevičius ir A. Rūgytė, Lie- Z T L 2 T « ! 3 2 f 7 tos kariuomenės būdu. 
tuvos geografiją _ P. Lamp- * * *& h S ° ™ , t v_ a r k a ' į į D a k t a r u t a i p g i didelis įvairu-
satienė, skaitymą _ Z. Viso:- J ^ ^ - I S ™ ' mas. Pamatai kad koridorium 
kienė, dainavimą _ J. Mačiulis ; J o s d a u ^ a u z a ' l n š ° s negu nau-1. -k d d e a r a a r k p r a . ir tautinius šokius — N Pupie- i d i nS°s- Po to prasideda tuščio i &*?*"*& C 1 š a r a - a r P ™ ' g ? ir wuumu> soKiub — ix. r-upie- => r 'puškuoia kaip garvezvs palik-
nė ir I Smieliauskienė ! l a i k o praleidimas ir aplinkos i ; J „ 7 x , e , _ ~ g 

į . TT .T! , . . „ L M Į Į L I damas užpakaly durnų kamuo-
— Kiek turėsite mokiniu? ; steoejimas. 
— Pavasarį baigėme su 161 j Kambary esam t rys ligonys, 

mokiniu. Jau kelinti metai toks į dvi televizijos, du radio apara-
mokinių skaičius ir laikosi. Iš- I tai ir birbynė — oro vėsintu-
leidę 43 abiturientus, likome su vas. Naktį kelis kartus aplan-
118 mokinių. Pavasarį įstojo 15, . ko nursė, vieną ar kitą pavaišin-
dabar laikė egzaminus 24, taigi i dama vaistais. 5 valandą ryto 

liūs. Kitas vėl praslinko net 
grindys sulingavo, nuo 500 sva
rų svorio. Sako, kad šis dak
t a ras tuo geras, kad pacientų 
neragina numesti svorio. Todėl' sibaigus ir visam triukšmui nu 
jei į politikus daugiau žiūrim 

ti ir sąskaita kiek mažesnė. 
Ligoninė ne mankštos bei pasi
vaikščiojimo vieta, yra skirta 
gulėjimui. Jei atėjęs turi dar 
kiek noro judėti, tai po poros 
dienų, dėl stokos vietos, randi, 
kad lova yra geriausia vieta, 
kur guli, nuo gulėjimo ilsies, 
valgai ir mankštinies. Vienas 
chirurgas rašė, kad sveiką 
žmogų paguldžius savaitei į li
goninę ir tarpais duodant ligo
niui ski r tus narkotikus, išleis
tas iš ligoninės, reikalingas tri
jų savaičių atsigavimui — su
stiprėjimui. 

Pagulėjus ligoninėje įsitikini, 
kad pasukos veikia neblogiau 
kaip alvudiška gira. Dienai pa-

Pranešu giminėms, ir pažįstamiems, kad spa
lio 25 d.# 9 vai. ryto staiga mirė 

A. + A. 
KLEMENSAS ŽUKAUSKAS 

Palaidotas spalio 28 dieną, Sudbury. 
Liūdinti pussesere 
Salomėja Žukauskaite - Poderiene 

494 Melvin Ave., 
Sudbury, Ont., Canada 

tilus. pasijunti kaip grįžęs iš 

naujų būtų 39. jau prasideda nursių slampinė-
T.T~I _^i • • •_ B jimas, o kuris nors pabudęs pa-

— Koks mokinių pasiruoši- r . 1V. ... „ f * W 
„ įleidžia radijo. 6 vai. pabudęs 

- Baigusius 8 lit. mokvk- i a n t r a s ' P ė d ž i a televiziją. Pa
los skyrius priimame be egza- ! z a d i n t a s t r i u k š ™ trečias palei-
minų. Jų pasiruošimas labai ne- * ™ s a v o r a d i J ° - pasiklausyti 
vienodas. Nebaigusius egzami- j Paskutinių naujienų. Apie 7 
nuejame iš pradžios mokyklos Į v a L pradeda landžioti įvairios 

ką jie daro, bet ne ką kalba, i automatinės sriubelių gamyklos. 
tai j daktarus neturim žiūrėti 
ką jie daro. bet klausyti ką 
jie sako. 

krinti poilsiui. Greit pajunti, j 
kad be miego tablečių naktis I 
nėra rami, o iš ry to apsiblausęs : 

kurso. Daugelis jų šiuos eg
zaminus išlaiko j 5 klasę. Silp
nesniesiems turime 4-tą, arba 
parengiamąją klasę. Parengia
mojoje klasėje einama tik lie
tuvių kalba. Ją išėję, dažniau
siai nebeturi vargo ir kitose kla
sėse. 

— Ar visi lietuivai mokiniai 
baigia aukštesniąja mokyklą? 

— Ne. Tik maža dalelė baigia, 
nes maža dalelė testoja. Ma-

ti, mes negalime perdaug rei-1 tyt , ne tik vaikai, bet ir kai 
k a l a u t i Jei tėvai pradės gąs- į kurie tėvai įsitikinę kad vaikui 
dinti mokytojus, jie paprasčiau- Į užtenka pradžios mokyklos lie-
siai i š mokyklos išeis, nes ju Į tu visk o mokslo, 
pagrindinis uždarbis yra kitur, j — Koks būtu Jūsų pageida-

nursės i r patarnautojos, atgyja 
visas ligoninės veiklumas. Ta-

vimas lietuviškai visuomenei, 
— Tėvams — leisti savo vai

kus į Chicagos aukštesniąją 
lituanistikos mokyklą. Visuo
menei — būti šios mokyklos 
mecenatais ir remti ją. 

— Kas šiais mokslo metais 
Jūsų mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas? 

— Pirmininku yra Alfonsas 
Kerelis. Daugelis bijo j tėvų ko
mitetą būti išrinktais, o jis ne
pabijojo tą naštą pasiimti ir 
antriems metams. Kor. 

, 

Ligoninė nelygi ligoninei, jei pradedi naują dieną. Visa t a , 
ji y ra didelė, tikėkis ir didelės gera nuotaika susidaro dėka j 
sąskaitos, jei mažesnė, gali bū- gerų kompanijonų. 

L A I S V E T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisves pareigą savo tautai ? 
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą. 

Už $500 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes ga
lime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIETU
VIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo lei
dinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite tuojau: 

L i e t u v i š k o s K n y g o s K l u b u i 
4 5 4 5 W e a t 6 3 r d S t r e e t 
C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 2 9 

pridedami S5.00 įstojamojo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia savo nariams informacijas, apie išleidžiamas knygas 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

P A D Ė K A 
šių metų rugsėjo 30 dieną mirė mūsų mylimas vyras, 

tėvas, uošvis ir senelis 

A. + A. 
Z I G M A S J O N Y N A S 

Palaidotas spalio 3 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse CSiica-
goje. Gyveno Chesterton, Indiana. 

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. tėvui Kubiliui, kunigui 
Urbonui ir solistui Stasiui Barui. 

Dėkojame p. Šmulkščiui ir p. Kučiui už taip gražiai su
ruoštą atsisveikinimą. 

Dėkojame kalbėtojams: dr. V. Sruogienei, p. Bertašiui. 
p. Dailidkai, p. Gintneriui, p. Kaunui, p. Vasiukevičiui, p. Že
maičiui. 

Dėkojame visiems pasiuntusiems gėles ir aukojusiems Lie
tuvių fondui. Lituanica parkui, Lietuvos dukterims ir kitems 
organizacijoms. 

Dėkojame visiems aukojusiems Iv. Mišioms, atsilankiu
siems koplyčioje, pareiškusiems užuojautas ir palydėjusiems 
į amžino poilsio vįetą. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Pet
kui už nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę: ŽMONA, SCNUS, DUKTERYS 
MARTI, ŽENTAI ER ANCKAI 

Mok. Cassidy moko 8 poraa dvynukų, kurių čia matyti 7 poros Mobile, Ala., pradžios mokykloj. Pati 
aokyfceja irgi yra dvynuke. 

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

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

AREA OODE (3U) B47-2425 

P A D Ė K A 
A. f A. 

KONSTANTIN ANDRIJAUSKAS 
Mano mylimas vyras mirė 1970 m. spalio 8 dieną ir bu

vo palaidotas spalio 12 d. Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. 
Chicagoje. 

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. Antanui Zakarauskui, ku
ris atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velio
nį į kapines. Dėkoju kun. Kuzinskui už atsilankvmą koplyčio
je. 

Dėkoju Dariaus ir Girėno Postui už garbingą atsisveiki
nimą koplyčioje, nešusiems grabą ir suteikusiems velioniui 

| , pagarbą kapinėse. Dėkoju Dariaus ir Girėno Posto Auxiliary 
už Šv. Mišias ir atsisveikinimą koplyčioje. Dėkoju V. F. W. 
Postui 7188 už šv. Mišias. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė Šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pa
reiškė man toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturiu galimybės padėkoti. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui Donald Petkui už mandagų 
patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširlus dėkui. 
Žmona MARIJA 

t ' 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. lapkričio mėn. 7 d. 

x Kazys Eringis, kuris už 
savo kelis išradimus automobi
lio mechanizmui yra gavęs Ge
neral Motors premijas ir paten
tus, savo dabar turimoje gazo
lino stotyje įsigijo patį moder
niškiausią elektroninį prietaisą, 
kuris automatiškai patikrina 
automobilį pagal 34 atskirus 
punktus ir nustato klaidas, su
gedimus ir taip pat gerą veiki
mą. 

x Elgino Balfo 144 skyr. 
valdyba lapkričio 8 d. 7 vai. v. 
šaukia visuotiną skyr. narių su
sirinkimą, kuris įvyks dr. Gied
raičio namuose 395 
str. Elgin. 111. (prie 31 kelio). 
Nariai, ir visi norintieji parem
ti kilnų balfo šalpos darbą, 
prašomi susirinkime dalyvauti. 

x Eugenija Stalilionienė, 
Chicagos gyventoja, knygnešio 
Alekso Burbulio vyriausioji duk
tė, po operacijos Šv. Kryžiaus 

X šiandien "Drauge" pra
dedama nauja atkarpa, kuri 
liečia Kinijos gyvenimą ir Si
biro tremtį. Autorius yra gudas 
kun. J. Hermonavičius, MIC, 
išgyvenęs Sibiro stovyklose vi
sas kančias ir pažeminimus. To
kiose stovyklose yra kentėję ir 
tūkstančiai lietuvių, kurių ir 
autorius yra kentėję ir tūkstan
čiai lietuvių, kurių ir autorius 
yra sutikęs. Atkarpoje bus 
spausdinamos įdomesnės ištrau
kos. 

x Kun. Adolfas Stasys, Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, deda pastangas, kad 
Lietuvių tautos genocido paro
dą aplankytų ko didžiausias lie- ligoninėje, grįžo į namus ir bai 
tuvių skaičius. Parodos apžiūrė- , gia sveikti. 
ti rengiasi atvažiuoti atstovai 
iš Clevelando. Rockfordo ir ki
tų vietovių, kad galėtų išstatyti 
savose kolonijose lietuviams ir 
nelietuviams. 

x švč. P. M. Gimimo parap. 
Šv. Vardo d-jos šv. Mišios įvyks 
lapkričio 8 d. Po šv. Mišių, pus
ryčiai ir susirinkimas salėje. Tą 
dieną, nuo 3 vai. p.p. iki 10 v. 
v. Šv. Vardo draugijos nariai 
vaišins savo žmonas ir mamy
tes! 

x Lituanicos I ir jameikiečių 
Rockets, II divizijos meisterio, 
futbolo rungtynės įvyks šį sek
madienį, 2:30 vai. po pietų 
Marąuette Parko aikštėje. Spor
to mėgėjai kviečiami dalyvauti. 

X Lietuviu Bendruomenės 
Lemonto apylinkė labai džiau
giasi, kad jų valdybos sekreto
rius Vvt. Kamantas vra išrink
tas LB prezidiumo pirmininku, vokiečių ir prancūzų kalbų. A. 

CH1CAG0J IR APYLINKĖSE 
NAUJO VADOVO SULAUKUS ta, reikia imtis visur ir pa- kie pavojai mums gresia ir iš 

Į tiems, ypač šią gražią parapi- kur? 
Jau trys mėnesiai, kaip Mar- j ą išlaikyti tokią, kokios mes no Mokytoja Anna Carashka pla-

quette Park esančioj Lietuvių j-įnie, tegu mus visus jungia čiai informavo apie mokyklų 
P. M. Gimimo parapijon įžen- j dainos, giesmės, kalbos, veik- reikalus. Mokyklų prievartinė 
gė naujas jos vadovas — kle- i o s ! Sėkmės naujam klebonui integracija atneša daug nege-
bonas kun. A. Zakarauskas. kun. Zakarauskui! 

Bal. Brazdžionis 

BLOKŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS 

Iš Liet. filatelijos parodos Chicagoje atidarymo iškilnių. 13 k.: St. 
State i Balzekas. B. J. Jurėnas, County Board prezidentas George W. Dunne, 

Liet. fil. dr-jos pirm. J. 2ygas. Prie mikrofono kalba Lietuvos pašto 
ženklų veteranas prof. Ad. Varnas. Dešinėje matosi dalis Cicero ir 
Brighton Parko lit mokyklų mokinių, kurie iipildė meninę programos 
dalį. Nuotr. P. Maletos 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lapkričio 1 d. parapijos sa
lėje įvyko daugelio organiza
cijų surengtas kun. Zakaraus
ko priėmimas. Grojant maršą, 
pro pilnutėlę susirinkusių sale, 
atėjo naujasis vadovas su sa-1 Marąuette Parko Lietuvių 
vo motinėle. Kun. Kuzinskas namų savininkų organizacijos 
pakvietė sukalbėti vakarienės vicepirm. Juozas Bagdžius su-
maldą kan. A. Zakarauską, o šaukė lietuvių blokų atstovų su
po to pradėta vaišintis. Su šam sirinkimą, 'kuris įvyko šių me- , 

..,,. , . . . -. . Z o r . , . "i TT ,. laikyti arčiau savęs, kad mums pano stikliukais rankoje uztrau- tų spalio 30 d. Adomo Ūselio ^ _ . . " /_ 
kė visa salė "Ilgiausių ir svei- j name, 7021 So. Talman Ave. 
kiaušių metų", kun. Kuzinskui į Susirinkimą pradėjo blokų at-
vad. oficialiai daliai, prita-1 stovų pirm. J. Bagdžius. Susi-
r iant akordeonui, sudainuotos | rinkimą pravesti pakvietė Jo-
bendrai žr lietuviškos ir ame- i ną Stankų. Kalbėjęs Juozas Ba- j 

rovių ir jų vaisiai skaudūs. Pa
pasakojo apie eilę kruvinų įvy-

,kių, sumušimų, sužeidimų, iš-
Į niekinimų, prievartavimų ir kt. 
! Prašė daryt i žygių į atitinka-
jmas įstaigas ir asmenis, orga
nizuotai pareikšti, kad mes esa
me priešingi prievartiniam ra
sių maišymui ir mūsų vaikų 
vežiojimui į ki tas mokyklas. 
Tėvai tur i turėti teisę vaikus 

mažiau rūpėtų jų saugumas. 
Pirm. J . Bacevičius užtikrino, 
kad tuojau bus imtasi atat inka
mų žygių. Stasys Pat laba 

J. A. VALSTYBĖSE 
— I g n a s ir Marija Kušlikiai 

iš Grand Rapids, Mich., spalio 
24 d. lankėsi Detroi te . Čia Vio
letos Balčiūnienės koncerte su-

rikietiškos kelios dainos, įteik- Į cevičius pareiškė, reikia išsiaiš-
sitiko su dukrelėmis Laima ir j t a visų organizacijų dovana — i kinti, paieškoti būdų ir priemo- į 
Aldona. Laima Chicagoje dirba \ rankinis laikrodis. Pradžios mo- i nių kaip išlaikyti šią kolonijąt 
savo specialybėje biologijoj ir i kyklos vaikų choras 

STEBISI SOVIETINIU 
BARBARIZMU 

Po Jungtinių Tautų posėdžio 
dainavo I kuo ilgiausiai lietuviška. Kokiu dauguma žurnalistų turėjo pro-

tęsia studijas. Aldona metus I angliškas dainas ir linkėjimus Į būdu prisidėti prie kovos su : gos pasikalbėti su įvairių Pietų 
mokytojavusi dabar Ann Ar- ' klebonui, dvi mergaitės su gi- \ vis didėjančiais kriminaliniais Amerikos kraštų delegatais. Jie 

: bor universitete siekia magis-
i tro laipsnio. 

x Vik toras Ju rkša i t i s paruo- t — Sofija Petrąvičienė (Nat-
šė religinio tur inio veikalą \ kevičiūtė) sugrįžo į Miami 
"Šviesa švies", kur is buvo per-1 Beach. Vasaros metu daug dir-
duotas scenoje "Tėviškės" pa - ;bo keramikos srityje — išsuko 
rapijos salėje, minint reforma- j virš šimto puodų, bliūdų, ąsočių 
cijos sukaktį . Aktor ių t a rpe bu- , ir vazų. Priklauso amerikiečių 

I vo V. Jurkša i t i s , La ima Kaspa-! Po t te r s Guildas East Lansinge, 
ra i ty tė , A. Sinickaitė, K. Preik- j Michigan, ku r gauna savo dir-
šai tytė, M. Trakis , K. Bakšy tė i biniams gerą išdeginimą gazo 

: ir ki t i , o ta ip pa t Liet. evang. į krosnyse. Jos adresas Floridoje: 

tarais grojo ir dainavo, o įspū- i nusikaltimais. Tam tikslui siek- stebisi, kad Sovietai varžo žmo-
dingiausiai grojo keturių ber- \ t i ir yra organizuojami šios nių išvykimą iš Rusijos, kai tuo 
niūkų saksofoninis su būgnais [ apylinkės blokų atstovai. J. tarpu bet iš kokio laisvo Vaka-
orkestras. Tai Razminas, Stan- j Bagdžius pranešė, kad dabar rų kraš to žmonės gali kada tik 
kus, Banaitis ir Statis.. ! turime 36 blokų atstovus iš rei- nori ir kur nori išvažiuoti, net 

jkiamų 198. Bet jų skaičius į tą pačią Sovietų Sąjungą. Vie-
kelioms dai-
Bacevičienės 

I nuolat auga. Šiuo metu mes nas žymus diplomatas pareiškė, 

l iuteronų jaunimo ratel is ir pa-
I! rapijos choras . Šis veikalas sau

sio mėn. pradžioje bus perduo
tas anglų kalba per televiziją. 

i 7744 Hawthorr.e 
j Beach, Florida, 
i 864-0738. 

Ave., Miami 
33141. Telef. 

x Aldona Kudirkienė, gy
vendama Californijoje, baigė 
San Jose State universitetą, I 
gaudama bakalauro laipsnį iš 

x Humoro ir varžytinių va
k a r a s , ruoš iamas lietuvių foto 
archyvo, įvyks lapkričio 15 d. 

KAK IDOJE 
— Kun. dr. Viktoras Skilan-

džiūnas perkeltas klebono pa
reigoms į Ottawą. Kanados sos-

I tinę. Jo naujas adresas: Holy 
Balfo Chicagos apskri t ies ;

 R o s a r v p a r i sh , 1153 Welling-
ir dr. Ant. Razma, apylinkės Į I T ' J S I ^ L S Į?T *** " ? ? " i r skyrių valdybų narių bendras | t o n s t - > ottavva 3, Ont. Cana-
narys, vicepirmininku. 

Nuaidėjus dar 
noms, vadovės p. ^ ' \tmrime apie 6,678 lietuvių ap- kad nesuprantamas dabartinės 
tautinių šokių grupė, Gutaus- gyventus namus. Mums labai Sovietų Sąjungos elgesys, kur 
kui grojant, pašoko vėdarą ir s v a r b u g^jto žinios. J. Bace- gyventojai laikomi kaip kalėji-

vičius pranešė, kokioje padėty- me. Ne t viduramžių laikais to
je dabar y ra mūsų kolonija, ko- kių atsitikimų nesą buvę. 

Jaunimo centre. 

X 

Apylin
kės valdyba ta proga juos nuo
širdžiai sveikino. 

x Išmėginkit ir tik t ada pir
kit. Pirkit toj lietuvių krautu
vėj, kur yra pa tys aparatai, o 
ne vien jų katalogai. Gradins-

si 1959 metais Chicagos Meno 
institutą meno bakalauru. 

x Chicagos Lietuvių Tary
bos posėdis lietuvių tautos ge
nocido parodos reikalu įvyko 
Altos biure lapkričio 4 d. Posė
dyje buvo aptarti parodos iš-

BRAZILIJOJ 

posėdis įvyks 1970 m. lapkričio | d a Telef. 728-4935. 
8 d., sekmadienį. 12 vai. "Lais
vosios Lietuvos" patalpose, 
2618 W. 71 St. Posėdyje bus ap
ta r t i svarbūs Balfo reikalai, to
dėl l aukiamas visų narių daly
vavimas. 

kalvelį. Jie irgi buvo šiltai su 
tikti. Kun. Zakarauskas, savo 
padėkos žodyje visais džiaugė
si ir skatino, kad lietuviška kul 
tūra , daina, šokis, giesmė tegu 
ilgai aidi bažnyčioje ir salėje, 
tegu visi parapiečiai būna vie
ningi ir darbštūs, tada mūsų 
pavyzdinė parapija augs ir klės 
tės. Prie garbės stalo buvo eilė 
seselių ir kunigų. Gaila, kad 
negalėjo padainuoti p. Mažei
kienė — Mankus ir akomp. Va-
saitis, nes parapijos mokyklos 
pianinas labai blogas. Naujasis 
klebonas tik išsitarė, kad reikės 

kas, 2512 W. 47 St., FR 6-1998. statymo reikalai ir pirm. kun. 
(sk.) I A. Stasys Tarybos narius pain-

x Našlys, sveikas, švarus, 
negirtuokiis, ieško vietos gy-

formavo apie pasirengimą Va
sario 16-tosios minėjimui. Ge
nocido paroda bus išstatyta 

venti Floridoje pensininkų sei- l a p k r i č i o 1 ( M 9 d i e n o m i g g v 
moje^Pasiūlymus rašykite adz^: u g i j o s s a l ė j e 4 5 5 ? 

1 • V - ~ - K ' "'" " " ' S o . Wood St. Atidarymas lap-
kričio 10 d. 8 vai. vak. Paro
dos išstatymą organizuoja Chi
cagos Lietuvių Taryba. 

X Dail. Zitos Sodeikienės me
no darbų parodą rengia Filis
terių skautų sąjunga. Paroda 
atidaroma lapkr. 14 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. Čiurlionio ga
lerijos patalpose. (pr.) 

x Ateitininkų sendraugių 
rudens balius vyksta šiandien 
Jaunimo centre. Pradžia 8 vai. 
vak. Bilietai prie įėjimo, (pr.) 

Watervliet, Michigan 49098, 
Tel. (616) 463-8304. 

(sk.) 

X Kazio Ulevičiaus, daugelio 
organizacijų veikėjo, naujas te
lefono numeris yra 458-8345. 

(sk.) 

X Gintaro žiedai ir k t . gin
tariniai papuošalai moterims ir 
vyrams — dideliu pasirinkimu 
Terroje, 3237 W. 63 St., Chi-
cago, UI. (sk.) 

X RAŠOMOSIOS mašin. [V. 
kalbomis; RADIO _ Telefun-
ken, Grundig, Zenith; TV, 
KOMPUTERIAI — kalkuliaci
jai bei kasdienine praktikai ir 
įv. BIZNIO mašinos — patie
kiama pigiau, nes kataloginė 
preicyba. 

Nurodykite, kuo interesuoja-
tės, ir firmų autentiškus kata-
logėlius sparčiai gausite iš 
APARTA sav.: Jf. L. Giedraitis. 
10 Barry Dr., E. Northport 
N. Y. 11731. Chicagoje vakarais 
ūif.: 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 
SHO 8734. (sk.) 

X NAMAMS PTRKTI PA
SKOLOJ duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuoš mčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cennak Road. Telefonas 
VI 7-7747. («*.) 

c ,- . A J, -m ^ K - 'įsigyti naują, tuoj iš sales pa-Spalio 10 d. \ i l a Zehnoje . .r~ T ~ . . . . . . | 
„ . . . kilo J. Evans ir jteike auką, 

baigus vakarienę ir kiti auko- : 

jo, nes tikrai, iki šiol pianinas ; 

sugedęs, turėjo juo vargti ir į 
parapijos vargonininkas choro • 
repeticijose. Yra ir dar kitokių 
pataisymų parapijoj, klebonas i 
tikįs, kad visų gera valia ir au
ka bus išlyginta, sutvarkyta. 
J is džiaugėsi, kad turįs dar tris 
savo gerus pagelbininkus: kan. 
Zakarauską, kun. Yerkes ir 
kun. Kuzinską. Su tokia jėga. 
nesunku bus ir jam, plačias pa
rapijos problemas rišti bei 
atlikti įvairius patarnavimus, 
darbus Dievo ir tėvynių labui. 

Dr. Starkus kalba Chicagos atei
tininkų suruoštame Kristaus Ka
raliaus minėjime. 

Jaunimo namuose Katalikių Mo
terų draugija pravedė parapi
jos naudai vakarienę, kuri su
telkė ar t i 300 dol. parapijos pa
statų atnaujinimo reikalams. 
Dalyvavo apie 200 apylinkės 
lietuvių. 

— Kun. Pe t ras Daugintis, SJ, 
lapkričio 5 išvyko į Urugvajų 
tęst i savo darbą su Urugvajaus 
lietuvių istorija, rinkdamas me
džiagą iš lietuvių pasakojimų. 
Jau surinkta medžiaga iki po an 
trojo pasaulinio karo. 

— Sausio 14-27 dienomis Bra
zilijoje viešės tautinių šokių 
grupė "Ąžuolynas" iš Montevi-
deo, Urugvajaus. Ją atlydės 
kun. Jonas Giedrys, SJ, lietuvių 

Marąuette Parko lietuvių parap. klebono kun. A. Zakarausko pager
bimo vakarienėj. Nuotraukoje matyti Zakarauskienė, naujojo klebono 
.motina, kun. Zakarauskas, seselės kazimierietes ir kiti. 

Nuotr. A. Gulbinsko 

X šešiolikos metų prekybos 
patirtis sudarė tamprių ryšių 
su pirkėjais, pateikiant jiems 
tinkamiausių dalykų jų skoniui 
bei naudingumui: laikrodžių, 
žiedų, apyrankių, puošmenų ir 
Įtikto A. Tvero juvelyrinėje 
krautuvėje, 2646 W. 69 St. 

(sk.) 

Nuotr. A .Gulbinsko, parapijos klebonas. Būrelis su 
X Chicagos Lietuvių Golfo visuomenės ta lka jau ilgą laiką 

klubas rengia tradicinį metinį r e n k a l ė š a s kelionei, kuri auto-
balių - banketą. Li tuanus žurna- j b u s u t r u n k a P ° r a ^ ^ ^ A t v v -
lui paremti . Banke tas įvyks ta ; kę į Sao Paulo, didžiausią lietu-
lapkričio 21 d., šeštadienį, Holi- j *"* koloniją Brazilijoje, bus ap-
day Inn svetainėje: 4410 W. | nakvydinami šeimose ir pasiro-
95th St., Oak Lawn. Pradž ia i d y s "etuvių visuomenei bei bra

su cocktai ls i r z u a m s - pasilikdami laiko ir tu
rist inėms kelionėms pajūryje. 

A H I M I H I fclfl R YNOS (Gut-
ters) vandens nubėgimui. 
Nerūdija ir nereikia dažyti. 

T V O R O S : įvairiausio 
aluminijaus, plastikos, plieno i 

įvairių spalvų. 
S T O G E L I A I 
DURYS IR LANGAI: įvairių 

spalvų ir kainų. Geležies tu-
rHdiai ir aluminum "siding". j 

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai. 

KOSTAS BUTKUS 
Telef. - PR 8-2781 

6:45 vai. vak 
vakariene. Meninę p rogramos 
dalį išpildys mūsų iškilieji dai
nininkai: solistė Danu tė Stan-
kai tytė i r solistas S tasys Ba ra s . 
Akomponuoja Alvydas Vasai-
tis. Li tuanus žurnalo parėmi
mui y ra paskir tos dovanos lai
mingiesiems : 

1. Spalvota televizija, 
2. Encyclopedia Lituanica (4 

tomai L 
3. Dail. Zitos Sodeikienės pa

veikslas. 
Šokiams gros Alfonso Mar

kausko orkes t ras . Jėjimas — 
$12.50 asmeniui. Užsisakyki te 
stal iukus iš anksto. Bilietus ga
lima gaut i dienos metu skambi
nant tel. 922-6684; vaka re — 
778-6723. Bilietai gaunami ir 
Marginiuose. Malonioji visuome
nė ir golfo entuziastai kviečia
mi atsi lankyti ir praleisti nuo
taikingą vakarą . Rengėjai 

(pr . ) 

Rio de Janeiro lietuvių kolonija 
ta ip pa t tikisi sulaukti šių gerų 
šokėjų sambūrio. 

Tenka mums visiems lietu
viams tik nuoširdžiai palinkėti 
naujam parapijos vadovui įsi
jungti į parapijos veiklą, mo
kyklas, organizacijas ir veikti 
sutartinai. Tegul mus Dievas 
veda prie gražesnio susipratimo, 
tolerancijos, ypač lietuvybės 
baruose, mokykloje ir organiza
cinėj veikloj. Senieji veikėjai 
pamažu palieka mūsų pasaulį, 
todėl mūsų karta , priaugančioji, 
turi užimti jų eiles. Nenumokim 
rankas, kad ir be mūsų visur 
dalyvavimo viskas bus padary-

D Ė M E S I O ! D Ė M E S I O ! 

KALĖDOS HAWAJUOSE 
TIK £ 3 9 8 . 0 0 ASMENIUI 

už kelionę ir viešbučius 
HAWAII — ROSE BOWL PARADAS — DESNEYLAND 

GALIMA NET BILIETUS REZERVUOTI Į 
ROSE BOWL RUNGTYNES. 

Išvyksta iš Čikagos gruodžio men. 22 d. 
13 DIENŲ EKSKURSIJA 

Skubėkite užsiregistruoti ! ! ! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
WALTER RASK - RASCIAUSKAS 

9727 South Western Avenue 
Chicago Illinois Tel. — 238 • 9787 

H0RMAN BURšTEIMAS, kailiu krautuve i 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabash = 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto % 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., Sešt. iki 4 vai. E 
ir k'tu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- = 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . = 

if 

Dalyviai ivvų marijonų bendr;*darbių pobūvyje lapkričio 1 d. j ^ 

Vasarą galima prailginti 
Švelnus Grincevičiaus humoras, kuris prasikiša kiek

viename jo knygos 

G E R O J I V A S A R A 
puslapyje, yra geriausia priemonė sukelti vasariškai nuo
taikai visose aplinkybėse. 

Autoriaus mokėjimas stebėti ir pasakoti veda skaity
toją giedriais lietuviško miestelio takais. 

Knyga kainuoja S5.00. Ji gaunama DRAUGE ir pas 
platintojus. 

: ^ 

£ 
• 

file:///tmrime

