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Sovietų mokyklų reforma 
— rusinimo priemone 

Sovietų Sąjungos vyriausybė š. 
m. rugsėjo 8 d. nutarimu nr. 749 
pritarė (tiksliau-patvirtino, E.) 
"Vidurinės bendrojo lavinimo 
mokyklos statutui". Jo tekstas pa
skelbtas spalio 23 "Tiesoje" ir, 
kaip patirta, jis svarstomas peda
goginėje ir k t spaudoje bei jau 
skelbiami pedagogų ir kitų pasi
sakymai. Pati "Tiesos" redakcija 
pridūrė, kad Statuto taikymo 
tvarką okup. Lietuvoje nustatys 
"specialiais dokumentias" vadina 
moji Lietuvos Švietimo ministeri
ja. Greičiausia, Lietuvos įstai
gos tegalės įvesti tik nežymius 
"pritaikymus", — gi, iš esmės, 
Statutas vidurinėse mokyklose vi
siškai visoje Sovietijoje vykdymą 
atitiks. Statutui vedamąjį spalio 
27 d. paskyrė "Tiesa", pažymė
dama, kad tai "reikšmingas įvy
kis mūsų šalies gyvenime" ir kad 
jis įsigalios dar šiais mokslo me
tais. 

Pažvelgus į Statutą, pirmiausia 
kreipia dėmesį I skyriuje nu
brėžti bendrojo lavinimo mokyk
los uždaviniai. 

Šalia bendrų uždavinių mokyk
loms (vidurinis išsilavinimas ir 
kt.), jau antroje uždavinių pa
straipoje išnyra toks uždavinys: 
"formuoti jaunosios kartos mark
sistinę - lenininę pasaulėžiūrą, 
ugdyti kilnų tarybinio patriotz-
mo jausmą — meilę Tėvynei, sa
vo liaudžiai, Tarybų 
Komunistų partijai, pasiryžimą 
ginti socialistinę Tėvynę" (taigi, 
Sovietų Sąjungą — E.) ir, paga
liau, ketvirtoji mokyklos uždavi-

kelbta samprata, bet ypatingai 
galimais padariniais, kurie, kaip 
iš anksto galima teigti, bus 
svarbūs ir naudingi Maskvai bei 
partijai ir kurių tikslas — įma
nomai greičiau surusinti nerusų, 
sovietinio imperializmo paverg
tas tautas. 

Štai, Nuostatų tekstas: "Moki
niams suteikiama galimybė mo
kytis gimtąja kalba. Tėvai arba 
globėjai turi teisę savo nuožiūra 
parinkti vaikams mokyklą, kurio
je būtų mokoma jų pageidauja
ma kalba Be kalbos, kuria moko
ma, mokiniai savo noru gali mo
kytis kitos TSRS tautos kalbos". 
Čia pat priduriama: "Mokymas ir 
auklėjimas tarybinėje mokykloje 
nesuderinamas su bet kokia reli
gine įtaka". (Visi pabraukimai— 
Eltos Inf.). (E.) 

(Bus daugiau) 

Amerika NATO 
nesilpnhis 

WASHINGTONAS. — Nežiū
rint Kongreso spaudimo, Ame
rikos kariuomenės mažinimas 
Europoje bus labai lėtas. Ame
rikiečių karių Europoje yra 300, 
000. Pirmasis atitraukimas nu
matomas tik kitų metų vasarą. 
Atitraukimas bus laipsniškas, 
susitarus su kitais NATO są-

Sąj ingos jungininkais taip, kad nenuken
tėtų bendras Europos saugu
mas. Niekas neabejoja kad NA 
TO yra labai reikalingas ir kad 
jo dėka pavyko iki šiol išlaikyti 

nių pastraipa kalba apie tai, kad taiką. Taip pat visiems aišku, 
kad Amerika NATO eilėse yra 
svarbiausias partneris ir pakto 
dalyvių ryšys. 

Nixono administracija spau
džia Europą, kad tie didintų sa
vo įnašą į NATO ir parengtų 
planą jau kitą mėnesį. Kitą mė
nesį susirinks pakto šalių gyni
mo ministeriai. 

Kiek iki šiol yra žinoma, bri
tai NATO padės ir savo kariuo
menę padidins, o vokiečiai prisi
dės piniginiai. 

"mokykla sieja mokymo ir auk
lėjimo darbą su komunizmo sta
tybos praktika ir auklėja moki
nius pagal komunizmo statytojo 
moralinio kodekso reikalavi
mus". 

Pati "Tiesa" pripažįsta, kad 
tų uždavinių nurodymas — svar
biausias dalykas. Pagal partijos 
organą, panašūs uždaviniai so
vietų (ar Lietuvos) mokyklas lie
tė ir anksčiau, pažymi dienraštis, 
"dabar reikės dar giliau juos per
mąstyti, patikslinti auklėjimo 
planus,^ Pagaliau, švietimo sky
rių darbuotojai turės "nuosek
liai tikrinti, kaip vykdomi Statu
te nurodyti reikalavimai mokyk
loms. Šios užuominos liudija, jog 
mokykloms pritaikomi — ir jau legacijos taikos derybose vado-
šiais metais... — dar griežtesni vas ambasadorius Bruce įteikė 
varžtai komunistinio auklėjimo į Hanojaus d-jai raštą, kad Ame-
srity, trumpai tariant — mokyk- j rika nepaisys jų protesto ir siųs 
los verčiamos būti dar svarbesne, žvalgybinius lėktuvus virš Šiau-
griežtesne, labiau paveikia komu- rės Vietnamo. Amerikiečių ka-
nistinimo priemonę, nes, matyt,; riuomenė Vietname pasirūpins 
ligšioliniai rezultatai nepatenki-' tų lėktuvų apsauga. 

Amerika Š. Vietnamą 
žvalgys 

PARYŽIUS. — Amerikos de-

Rmid. Kinija į Jungt. 
Tautas nepateko 

NEW YORK. — Jungtinėse 
Tautose vakar buvo balsuoja
mas komunistinės Kinijos įsi
leidimo klausimas. Už Kiniją pa
sisakė 51 valstybė, prieš 49, o 
25 susilaikė. Kadangi Kinijos 
įsileidimas laikomas svarbiu 
klausimu, tai paprastos balsų 
daugumos neužtenka, ir tokiu 
būdu Kinija Can Kai - šėko Ki- 1 ii 
nijos neišstūmė. Pirmą kartą 
J. Tautų istorijoj raudonoji Ki
nija surinko daugiau balsų negu 
prieš ją balsuojančių. 

NEW YORK. — Kai debatai 
apie Kinijos priėmimą į Jungti
nes Tautas ėjo į pabaigą, neti
kėtai paprašė balso sovietų am
basadorius Malikas ir prisidėjo 
prie tų, kurie siūlo Tautinę Ki
niją išmesti, o priimti komunis
tinę. Rusai ilgai nežinojo ,ką d a 

KATALIKAI 
PASAULY 

Gydytojo pašaukimas kilnus 
VATIKANAS. — Paulius VI 

priėmė audiencijoje Italijos gy
dytojus ir chemijos bei biologi
jos mokslų tyrinėtojus, susirin
kusius Romoje paminėti tautinę 
"Medikų Dieną". Ta proga Pau
lius VI nurodė artimus ryčius 
tarp gydytojo ir kunigo pašau
kimo. Kilsus gydytojo pašauki
mas gydyti žmogaus kūną arti
mai rišasi su kunigo dvasiniu pa
šaukimu rūpintis žmogaus sielos 
gerove, kuriai dabarties laikais 
gresia taip daug pavojų- Vienas 
iš pavojingiausių yra narkotikų 
vartojimas, kuris labai plinta ir 
labiausiai žaloja ypač jaunimo 
kūno ir dvasios jėgas. "Gydyto
jų ir chemijos bei biologijos tyri-

Kauno senamiesčio būdingas kampelis — Jakšto gatvė. 

Amerikos 
sveikinimas Latvijai 
Latvijos nepriklausomybės 

šventės proga, valstybės sekre
torius "VVilliam Rogers at 
siuntė Latvijos atstovui Wa-
shingtone, daktarui Anatolijui 
Dinbergui, tokį pareiškimą: 

"Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo penkiasdešimt ant
rųjų metinių proga, aš noriu pa
reikšti Junra savo nuoširdžius 
geriausius linkėjimus ir Jung
tinių Valstybių vyriausybės bei 
visos tautos sveikinimus-

AMERIKIEČIAI PERVERTINO 
RUSU LAIMĖJIMUS 

no Maskvos reikalavimų. Kad 
partijai, bet ne švietimo darbuo-

Amerika žvalgo š. Vietnamą, 
bijodama, kad tie nesusikoncent 

tojams, pirmoje eilėje, rūpi tas ruotų prie demilitarizuotos zo-
naujas, griežtas kursas ar refor- nos ir iš ten nepradėtų masi-
ma vidurinės mokyklos srityje, a- nes atakos. 
pie tai galima spėti ir iš minėto j 92-ras taikos derybų posėdis 
"Tiesos" vedamojo užūomi- tik tuo ir pasibaigė, 
nos, kad "dokumentą", atseit — 
statutą ruošęs ne tik didelis mo
kytojų ar mokslininkų būrys, bet 
ir partiniai bei komjaunimo dar
buotojai. 

O kaip su mokymusi — 
gimtąja kalba? 

Būdinga, kad "Tiesa" kalba a-
pie švietimo sistemos tariamą de
mokratiškumą, nes juk, moks
las — nemokamas ir... mokiniai 

Nors Latvija vėl neteko ne
priklausomybės dėl svetimųjų 
agresijos 1940 metais, latvių tau
ta aiškiai parodė, kai ji neatsi
sakė nei savo valstybingumo pa
jautimo, nei savo teisingų sie
kimų pačiai lemti savo gyveni
mą ir ateitį- Laisvosios tautos 
gali tik respektuoti ir pagirti 
šį valstybinį sąmoningumą bei 
savitos kultūros pajautimą. 

Aš noriu užtikrinti Jus, kad 
Jungtinės Valstybės reiškia to
kį pat respektą bei supratimą 
ir toliau rems latvių tautos 
teisę į laisvą ir nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą. 

Nuoširdžiai 
(pasirašė) Wiūiam Rogers, 

Valstybės sekretorius 

SAIGONAS. — Amerikos ka
riuomenėje narkotikų vartoji
mas kelia rūpestį Pentagone. 
Vien tik Vietname nuo heroino 
nuo rugpiūčio 1 d. mirė 75 ka
reiviai. 

WASHTNGTONAS. — JAV , tvirtino seismometrą, prieš tai 
didžioji spauda, ieškodama sen- ; iškasę ducbę ir padėję stiprų 
sacijų, kartais pasimeta ir . pagrindą. Joks automatinis a-
nesugeba skirti didžiųjų dalu
kų nuo vidutiniškų ar net ma 

ryti. Pernai, kai abiejų kraštų | į * " j į P ^ g a yra mokyti ir ap-
santykiai buvo labiau įtempti, 
sovietai Jungtinėse Tautose ty
lėjo. 

Sieks politines unijos 
MTUNCHENAS. — Šeši Eu-

I ropos Bendrosios rinkos užsie
nio riekalų ministeriai susitarė 
siekti politinės unijos. Pirmoj 
eilėj jie sutarė siekti bendros 
politikos Viduriniųjų Rytų rei
kalu. 

žų. Taip atsitiko ir šiomis die
nomis, kai sovitt^pasiOEcrė ra
ketą į mėnulį su vežimėliu. Tas 
užsuktas prietaisas, varomas ba 
terija, ke!etą ar keliolika jardų 
paropojo, o spauda pritardama 

paratas to negalėtų padaryti. 
Dr. Ro:co Petrone, Apollo 

programos direktorius, sako, 
kad mėnulyje paliktieji instru
mentai dirba labai gerai ir jų 
nuolat teikiamos informacijos 
yra neįkainuojamos vertės. Iki 

rusų chorui, ėmė vadinti didžiau • š i o 1 ***** m ė n u l y P r i ė m ė fc 

siu dalyku. Argi ne Amerikos grąžino 6,500 signalų, 
televizijos kameros buvo nu
leistos į mėnulį pirma negu žmo
gus iškėlė koją? Ar gali kas 
prilygti žmogaus nusileidimui ir 
vėl pakilimui? 

Kiek šalto vandens užpylė 
amerikiečiam astronautas Bean, 
kuris pernai tuo laiku buvo mė
nuly. "Mes sergame tendencija 
pervertinti kitų laimėjimus, o 
savo pakankamai neįvertinti. 
Nereikia aukštinti kitų padą 

Europos Bendrąją rinką su
daro V. Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Belgija, Olandija ir Lauk 
semburgas. Jų ministeriai susi
tarė dažniau rinktis. 

BERLYNAS. — Jaunuolis, 
kuris peršovė sovietų sargybi
nį, buvo suimtas, pabėgo, dabar 
vėl surastas ir suimtas pran
cūzų sektoriuje. 

Pakistane jau suskaičiuota 
159,000 žuvusiųjų 

DACCA. — Savaitei praėjus 
nuo uragano, iy^iniam Pakista
ne jau suskaičiuota virš 150,000 
lavonų. Tas skaičius gali pada

rytų laimėjimų, kai tą patį ar j * * j keleriopai, bet tikslaus skai 
net daugiau mes padarėm anks
čiau. Apollo 12 mėnuly išbuvo 
31 valandą, Apollo 11 kiek trum 
piau. Mes ten palikom instru
mentus, kurie puikiai veikia ir 
veiks ateity". Bean priminė, 

čiaus niekas nežinos. Tik at
sargiai skaičiuojant, aukų gali 
būti pusė milijono. 

Pakistanas dar nežino, ką ge
riausiai reikėtų padaryti su nu
niokota sritimi. Yra siūlymų, 

kad jie tada pastatė ant menu- kad visus gyvuosius evakuoti, 
lio magnetometrus, nuo 100 iki 
300 pėdų nuo kitų instrumen
tų, kad tie galėtų labai tiksliai 
matuoti vos juntamus magne
tinius laukus. Paskui jiedu su 
astronautu Conradu stipriai pri 

o pasiųsti armiją, kad kraštą 
sulygintų su žeme, žuvusius už
verstų žemėm. Tokiu būdu bū
tų mažiau pavojaus, kad kils 
choleros ar kitos epidemijos. 

Amerikos, V- Vokietijos ir 

KALENDORIUS 

Lapkričio 21 d.: šv. Gelazi-
jus, šv. Amelberga, Vygandas, 
Eite. 

Lapkričio 22 d.: Kristaus Val
dovo šventė, šv. Filomenas, šv. 
Cecilija, Steikintas, Daina. 

Lapkričio 23 d : šv. Klt nen-
sas, šv. Lukrecija, Dovilas, Liu-

turi teisę mokytis gimtąja kalba j barte, 
šis pirmojo Nuostatų skyriaus tei
ginys ypatingai svarbus ir jis su 
dėmesiu skaitomas kiekvieno tė
vo ar motinos okup. Lietuvoje, ir 
kiekvieno lietuvio šiapus ar ana
pus geležinės uždangos. Jis kels 
dėmesį ne tiek jo oficialiai pas-

Saulė teka 6:46, leidžias 4:28. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse: da
linai saulėta ir kiek vėsiau, tem
peratūra apie 40 laipsnių. 

Britanijos lėktuvai veža pagal
bą, daugiausiai vaistus, maistą, 
palapines, drabužius. Tik visa 
bėda, kad gėrybės kraunamos 
Dacca aerodrome ir nepristato-
mos nukentėjusiems. Nėra prie
monių, nėra susisieikimo, chao
sas. 

Indija, tradicinis Pakistano 

šviesti sielų vadovus, tėvus, mo
kytojus, sociologus ir politikus, 
o ypač jaunimą apie narkotikų 
pavojingumą tiek žmogaus fizi
nei, tiek dvasinei bei moralinei 
gerovei. Kovoje prieš narkotikus 
katalikų Bažnyčia daro visa, kas 
galima, bet čia yra būtina ir me
dikų bei chemijos ir biologijos 
tyrinėtojų parama. Teisingai pa
stebi žinomas msų rašytojas 
Solženicinas, pareiškė popiežius, 
baigdamas kalbą, kad dabarties 
laikais yra daugybė suaugusių, 
kurie kenčia nežinodami; kur 
rasti gydytoją ir artimą sielą, ku 
riai galėtų atverti visus slap
čiausius savo rūpesčius." 

Anglikonai už krikščionių, 
vienybę 

LONDONAS. — Anglijos ka
ralienė Elžbieta JJ, kaip angli
konų Bažnyčios oficiali vado
vė, kalbėdama Anglijos Bažny
čios generaliniame sinode, pa
skelbė atsišaukimą į viso pa
saulio krikščionis, kviesdama 
visus į tikrąją visų krikščionių 
Bažnyčių vienybę. Anglikonų 
Bažnyčios sinode dalyvavo 43 
anglikonų vyskupai, 250 angli
konų dvasiškių ir tiek pat pa
sauliečių bendruomenių atstovu. 
Pataisytas šv. Rašto vertimas 

ROMA — Šiomis dienomis 
Vatikano knygų leidykla išleido 
naują šventojo Rašto tomą. ku
riame lotynų kalba duodamas 
oficialus, specialios biblinės ko
misijos pataisytas šv. Jeronimo 
išversto, vadinamo Vulgata, 

antagonistas, kaimyno nelaimės i tekstas, šiame tome telpa apaš-

Scena rytiniam Pakistane, Vandeniui nuslūgus, dumble ir grioviuose tūkstančiai negyvų įmonių. 

paveikta savo piniginį pagalbą 
iš 66,000 doleriu padidino iki 
1,013,000 dol. ir leido Pakis
tano kariniams lėktuvams su 
pagalba iš vakarinio Pakistano 
skristi per savo teritoriją į ry
tinį. 

Paragvajus išduos 
naciu nusikaltėlį 

ASUNCTON .— Paragvajaus 
vyriausybė pakeitė nuomonę ir 
paliepė policijai surasti ir suim
ti nacių nusikaltėlį Josef Men-
gele, Oswiencino koncentracijos 
stovyklos gydytoją, kuris darė 
visokius pasibaisėtinus medici
ninius eksperimentus su kali
niais. Paragvajus ėmė jo ieško
ti tik tada, kai jį išduoti pap
rašė ir V. Vokietijos vyriausy
bė, ne vien Izraelis. Jis jau pri
ėmęs Paragvajaus pilietybę, dir 
bo vienoj vokiškoj firmoj, bet 
saugumo sumetimais dažnai kei
čia gyvenamąją vietą ir net 
valstybes. Tvirtinama, kad jis, 
pakeitęs pavardę, neatpažintas 
1357 m. lankėsi net V. Vokie
tijoje. 

talo Pauliaus ir kitų apaštalų 
vadinamieji "katalikiškieji" laiš
kai. Specialioji biblinė komisija 
iki šiol jau peržiūrėjo ir pataisė 
bei 1969 metais išleido "Psal
mių" knygą ir keturias Evange
lijas. Ateinančių metų pradžioje 
bus baigtas leisti visas pataisy
tas Naujasis Testamentas Vibli 
nes komisijos. įsteigtos 1965 me 
tais, tikslas yra duoti visai kata
likų Bažnyčiai privalomą, oficia
lų šv. Rašto tekstą lotynų kalba, 
iš kurio bus daromi vertimai į 
kitas pasaulio kalbas, vartoja
mas bažnytinėje liturgijoje 
Naujasis šv. Rašto tekstas kiek 
galima išlaiko šv. Jeronimo pa
rengtos Vulgatos tekstą, sude
rinant jį su naujausiais moksli
nių tyrimų duomenimis 

Varšuva — Kattowic*ų vysku
pas Bednorz, kalbėdamas dauge
liui tūkstančių savo vyskupijos ti
kinčiųjų, paskutiniu metu atkrei
pė lenkų vyriausybės dėmesį, kad 
nedarytų daugiau kliūčių lenkų 
tikintiesiems, gauti reikiamus lei
dimus naujų bažnyčių statybai, 
kurių taip reikia Kattovvic'ų ir ki
tų Lenkijos vyskupijų tikintie
siems. 
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JAUNAS ŽMOGUS IR TIKĖJIMAS 
KUN. JONAS ŠULCAS 

— Tikėjimas, kaip ir pats gyve- Į gynimas nuo kai kurių tiesų turi 
nimas, yra dinamiškas. Jis nuo- būti daleidžiamas; vėlesnių laikų 
la t vystosi su naujais pasitvirtini
mais, atstumdamas abejonių pa
vojus. 

III. Jauno žmogaus auklėjimui 
reikia laisvės, pasitikėjimo ir re
alybės suvokimo. Tą suvokimą 
sudaro atvirumas tikėjimo tiesom 
ir savikritika. Tikėjimo nėra be 
abejonių — tai yra būtina pasi
likti atviriems, suprasti gilesnes 
tiesas ir pasiruošti pergalvoti nu
sistatymus. 

Jaunuolis, rimtai ir drąsiai žvelg 
damas į tikėjimo klausimą, daž
nai atsiranda sunkioj, neaiškioj 
padėty: benagrinėjant tiesas, jo 
religinio gyvenimo išorinė prak
tika nukenčia. Tuo metu gali tik 
tokia malda jam tinka: "Jeigu esi 
Dieve, aš Tave garbinu". Kitas 

- po didesnio gyvenimo patyrimo 
ir vertybių skalės išryškinimo, — 
jos paaiškės. 

Suprasdamas žmogaus ribotu
mą ir mirtingumą, krikščionis 
palaipsniui bręsta į Credo išpa
žintas tiesas: "Mes žinome tik 
dalimis" (1 Kor. 13). Reikia jas 
pritaikyt esminiams klausimams 
pagal amžių. Jei Ir tame glūdi 

Ateitininkų federacijos valdyba. Taryba ir svečiai pokongresimame į ta ikos i r brol iško 

POPIEŽIUS APIE 
J C N G H N E S TAUTAS 

Popiežius Paulius VI, minint 
Jungtinių Tautų organizacijos 
įkūrimo XXV-ąsias metines, 
paskelbė atsišaukimą j Jungt i 
nes Tautas, kviesdamas da r la
biau sustiprinti pas tangas tai
kai pasaulyje įgyvendinti. Jung
tinių Tautų generaliniam sek
retoriui UThanui adresuotame 
rašte Paulius VI iškelia Jung
tinių Tautų svarbą ir reikšmę 
žmonijos didžiosios vilties — 

sugyvenimo 
posėdy Dainavoj. 

• siekime. Paulius VI tačiau ne
slepia savo susirūpinimo ir nu-

stinams. M. Berg pareiškė: "Jau-j vienu smūgiu išsiveržti iš sustin- j ̂ o kad daugelis pavojų grę-
nime yra autentiška ir rimta reli-i gimo, nerangumo, chaoso. M ū s ų j ų s u n a i k i n t i t a s tautų viltis, 
ginė laikysena. Bet bręstant ta šūkis: "Laikas nelaukia". Prime-U 
laikysena pamažu atsitolina nuo:na seną lietuvių patarlę: laikas 
Bažnyčios mokslo ir kreipiasi į i nelaukiar — jį pasivykim. Tik ta-
filcsofinius paaiškinimus. Reikė-1 da galėsim jam vadovauti, 
tų pagalvoti, kodėl Bainyčiojej A T E m x i N K l J ymiA 
jaunimo religija ir pasaulėžiūros; 
reikalavimai nebūna pilnai pa
tenkinti?" 

STUDENTAI— 
LAIKAS NELAUKIA 

Lapkričio 21 d. —Chicagos 
studentų draugovės susirinki
mas. 

Šioje audringoje tautų istori
jos valandoje — rašo Paulius 
VI, žmonija iabiau negu bet 
kada jaučia t a s sunkenybes, 
kurios reiškiasi t a rp Jungtinių 
Tautų kilnių nutarimų ir jų 
sėkmingo pritaikymo gyvenime. 
Tiek daug yra sunkiai išspren-
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Cook County, Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoj ir kitur užsieny 

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

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

• Administracija dirba kas
dien &v.O — 4:30, šestadie 
niais - 8:30 — 12:00. 

šlIlUUIlIllllIlIllItlUUIlllIlIlIUlIlIIIIIIIIIIillUUUIllUUUlIUIIUlIlUUIUUUIUUIlir-

St. Šalkauskis rašė: laikas ne- įu r s a i m o k s l e i v i a m s P a n a m e , 
laukia, o dekristianizuotų gaiva-

džiamų situacijų, tiek daug 
Lapkričio 26-29 d. Ideologiniai priešingų siekimų ( interesų) , 

jnusistatymų bei t ragiškai vieni 
kitus liečiančių konfliktų, kad Conn. 

erezijos pavojus, pedagoginiams lų varžtas yra negirdėtai smar- Lapkričio 28 d. — " G i n t a r o 1 1 - ^ ^ ^ ^ netenka vilties su-
reikalams "nereikia užmiršti,, kus. Snausti ir delsti šiais laikais ,• lapai", šokiai ir vakarienė. Ruo- : l a u k t i taikingos koegzistencijos, 
kad katalikiškame moksle yra tie- yra tiesiog nusižengimas. Iš tik-j šia Racine -Kenosha- W a u k e g a n , T o d ė l drįstame tvirtinti, — sa

ro "Periculum in mora": delsi-, ateitininkai. j k o Paulius VI, kad t a ika bus 
mas neša su savimi mirtį. Reikia! Gruodžio 12 d. — Bernardo i t i k laikina, kol nauja dvasia 

sų hierarchija, įvairių sąryšių su 
krikščioniškojo tikėjimo pagrin
du". (Inter Oecumenicos, 11). 
Teologinio klausimo svarbumas 
priklauso nuo to, kaip arti ta tie
sa pritraukia žmogų prie Kris
taus. Netiek svarbu, kad žmogus 

išsireiškia: "Aš nebedalyvauju. j tuojau visas Bažnyčios tiesas pn-
Atsiprašau, atleiskit; kur nors! imtų, kiek svarbu, kad priimda-

sujungti geriausias savo jėgas ir Brazdžionio vakaras, Chicagoje. 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTE CHICAGOJE 

neatgims visų tautų, visų so

cialinių grupių i r atskirų žmo
nių š i rdyse ir leis įgyvendinti 
tikrąjį susi taikymą. Visų parei
ga todėl y r a nepailstamai s teng 
tis pakeis t i jėgos diktuojamus 
santykius , naujais vieni kitų 
supra t imo, pagarbos bei sėkmin 
go bendradarbiavimo ryšiais . 

TELEGRA M O S TAIKOS 
R E I K A L U 

Vat ikane buvo oficialiai pa
skelbti įvairių Popiežiaus Pau
liaus VI te legramų tekstai , ku
riomis j i s baigiantis ka ro pa
liauboms Art imuose Rytuose, 
kreipėsi į Jungt inių Tautų ge-

geresnio ir tobulesnio gyvenimo n ė r i n ę asamblėją ir konflik-
ieškojimų.Elena Blandytė inter- i te dalyvaujančių tautų vadus, 
pretavo kūrinį. Tiek žodinė, tiek kviesdamas neribotam laikui, 
muzikinė programos dalis sudarė p r a t e s t i kar ines paliaubas ir 3atar0s 5°™** Rus*H* kalėfc 

Atskiromis telegramomis Pau
l ius VI-sis kreipėsi į Jordanijos 
karalių Husseiną, į naująjį Su
vienytos Arabijos respublikos 
prezidentą EI Sadat i r į Izrae
lio respublikos prezidestą Sha-
za r , išreikšdamas pasitikėjimą 
j ų gera valia ir kviesdamas ka
r o paliaubų pozityvias pastan
g a s panaudoti galutinės taikos 
sudarymui. 

DRAUGE gaunama naujai iš
leista knypa , . 

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE 
KUN. J. HERMANOVJČIUS, 

MIC 
Misionieriaus atsiminimai ir 

labai gerą įspūdį Kristus Karalius Chicagos atei-Į lis". Atsižvelgdamas į šių d i e n ų . _ gerą W u u , . j visomis priemonėmis siekti pa 
mano orous guli ant šaligatvio . j mas tiKejimą, pumau uzS ian& r -Jintal buvo pagerbtas spalio 2o j žmogaus paaštrėjusią sąžinę ir! M i •» a t i d a r ė j _ d ė k a 'stovios ta ikos. Savo telegramo-
Nors organizuota religija j o n e - l ž u c t ų Dievui. Tai išgavus, jis į d., paskutini to mėnesio seKma-1 jo pastangą ieškoti socialinio. ™. . ] I T * a " a d ^ e " ? t f- -ĮP O* „ i n< ! j ^ ^ Z Š * T*ift,i » 
patraukia, artimo meilė gali jį, ieškos jau labiausiai tinkamų! dienį, nors pagal naują tvarką j teisingumo, prelegentas pristatė Į J * * £ d r" , B i m t e , M \ m a t a i t e ' - f ^ 2 f T ^ T. 
atvesti pas Dievą. priemonių ir taip prieis prie tų' Jo šventė yra prasmingai nukel- ! įvairius konfliktus, sutiktus, kai C h i c a f ? s * " į ? u g i ų s k ^ i a U S p I 3 " : S ^ K ^ p r v r S r ^ ^ 

T „. . . . . . , , . į^čių tiesų. ! ta į lapkričio mėnesio galą, už- ' tas teisingumas yra konkrečiai< ™ k e dėkodama visiems p r o Hambro^ Paul ius VI informuo-Tačiau psichologinio brendi- r
 0 , .-, i • ,•„„__' hniriant hažm/tirmic m o t „c 5;™ u J . - . . " i T . . y _ , gramos daivviams ir atsilankiu- j a Jung t ines T a u t a s apie savo . *\ . & . , . . Sunkumai susidaro, kai jauno naigiant oaznytimus metus, bios bandomas vvkdvti žmogaus, luo-.& . T . ,' . , , , - T > . , ., 

mo metai nėra vienintele jauno Į j s k r i k š č i o n i § k a s p a g r i n . šventės tikslas yra pareikšti ypa- I mo, tautos ir valstybės gyvenime, i * 5 **' į g S u . « v a l d y b a p a d f ^ ^ ***** t a a k a J . ^ r 
žmogaus tikėjimo knzes pnezas-i ^ 5

v m ^ g l i e t i š . i tingą žmonijos priklausomumą į Jis siūlė ieškoti atsakymo t o m P^^auso padėka uz šventes ren- ti Ar t imuose Rytuose ir įsreis-
• = -kartais ir pačios Bažnyčios | k a i s ;..,. g_ £ ž m o -e g l ū . ; K r i s t u i i r J o b e g a l i n į k a r a l i š k ą p r o b l e m o m evangelijoj. *""* i r P ™ 5 ™ ^ programos su, | kia v i l t į kad Jungt inės Tau-
auklėjimo metodai gali būti kal
ti. Tikėjimo skelbimo formos pro
vokuoja atsitolinimą nuo tikėji
m o ir pasipriešinimą Bažnyčios 
autoritetui. Pvz. Credo grynai in
telektualinis tiesų pristatymas ne
duoda reikalingų išsamių inter
pretacijų, kurios yra būtinos jau
n a m žmogui pilniau tas tiesas 
pasisavinti. 

Nors daug kas ir abejoja šių 
dienų jaunimu, bet įvairios psi
chologinės ir sociaiogines studi
jos rodo, kad dabartinis jaunat
viškas idealizmas atstumia betko-
kį paviršutiniškumą, veidmainys
tę, konformizmą. Šių dienų pa
saulėžiūrų įvairumas ir anksty
vesnis seksualinis išsivystymas 
padaugina jauno žmogaus nera
mumus , bet vis galima jaunime 
įžvelgti "autentišką ir rimtą re
liginę laikyseną" (Har tmann) . 

Jei sutinkame, kad kiekvienas 
amžius turi vidinį sąryšį su tikė
j imo tiesom, tai galime toliau 
gvildenti, kaip įgyvendinti tikėji
mą ir įskiepyti katekizmo pa
grindines tiesas. Lig šiol buvo 
kalbama apie tiesą, atsižvelgiant 
į patį tikėjimo išpažinimo aktą. 
Evangelijos tiesa sudaro to tikėji
m o turinį, kuris turi būti kiekvie
n a m prieinamas. Bažnyčios pri
statymas Kristaus, nulėmė Jo tie
sų priėmimą. Pvz. ar jaunuolis 
iš karto gali suprasti pasiaukoji
mą Kryžiui? Jis dažniau pasiprie 

di paslaptis, kuri suteikia jam pa- ; kilnumą. Kristus jau savo įsikū 
sitikėjimo jo pajėgumais nugalė- nijimu yra Karalius, nes "Jis ka
ti gyvenimo tamsumus" ir suteik- ; ralius Jokūbo namuose per am 

darymą. j tos su r a s t inkamus būdus karo 
Sceną apipavidalino meno stu- pal iauboms Art imuose Rytuose Dalia Kučėnienė, Dariui La 

_ _ pinskui akompanuojant, iškil-1 dentė Marija Smilgaitė, išryškin-; pra tęs t i i r neleis iš naujo su 
• - ; • > S ž ^ d ė t i r T ą j žius, ir Jo karaHavimui" nebus r^n^i a t l i k© d v i l a b a i tinkamas dama pagrindinę šventės idėją: jjepsnoti konflikto gaisrams 

gal0" (Lk. 1, 33). Kristus neslė- d a l i s ^ W<|A. Mocarto "Motet pasaulis — D i e v o karalystė, 
pė šios tiesos ir klausiamas pa- '• Exsultate, jubilate" — andante ir Klausytojai skirstydamiesi tebetu-
tvirtino, kad tikrai esąs karalius ' a ' e Sro. Paskutinis programos rėjo prieš akis tos karalystės sim-
tik Jo karalystė ne iš šio pasaulio.' I P u n k t a s buvo Nelės Mazalaitės bolį — žemės rutulį su vyrau-

Už karaliaus ir Dievo «ū-' "Gyvenimo lengenda^. Tai vie- jančiu Kryžiumi. Norėjos tikėti, 
naus titulą, Jam buvo paskelb- n a s Sražiausių Mazalaitės kuri- kad tikrai "Jis karaliauja nuo jū 
tas mirties sprendimas. Paga- : n i ų > t u r i s š i U o s Prasmės, ypač 
liau, ir kryžiaus viršūnėje b u v o ; š i a i s laikais: žmogus kankinamas 

' mirties baimės ir gyvenimo ne
apykantos, prisikėlir... ilgesių ir 

paslaptį vadiname Dievu. 

Pagrindinis auklėtojų užsimoji
mas yra išvengti tikėjimo prara
dimo krizės pristatant evangeli
ją kaip gyvenimo atsakymą. Daž
niausiai atsakymai yra duodami 
ten, kur nėra keliami klausimai. 
Tikėjimas tuomet yra patiriamas 
lyg nereikalingas. Vietoj to, 
evangelija turėtų būti išlaisvini
mas, išgelbėjimas, padarantis 
žmogų giliai laimingu. Ar neuž
tenka pirmučiausiai vaikui patir
ti, kad Dievas yra Tėvas, Kryžius 
realybė, o vėliau, kad tikėjimas 
yra išganymas iš egzistencijos 

prikalta lentelė su užrašu "Jėzus 
Nazarėnas, Žydų Karalius". 
(Jon. 19, 19). Kai 1925 metais 
popiežius Pijus XI paskelbė Kris
taus Karaliaus šventę, tikėtasi, 
kad žmonija, dar neužmiršusi 
griaunančios pirmo pasaulinio 
karo jėgos, ims kurti gražesnį ir 
tobulesnį pasaulį. Buvo manyta, 

ros iki jūros, nuo upės iki žemės 
ribų. Visi žemės karaliai Jį gar
bins, visos tautos jam tarnaus". 
(Ps. 71, 8, 11).A.S 

Visos Art imųjų Rytų tautos 
tur i su ras t i bendrą kalbą, 
saugumo, teisingumo ir taikos 
principams įgyvendinti. 

muose ir vergų stovyklose11948 
1955 metais. 

Autorius, dirbęs Mandžiurijos 
misijose, kiniečių parduotas Ru
sijos komunistams, savo išgyveni
m u s nelaisvėje perduoda konkre
čiais įvykiais, kuriuos pasakoja 
lekiu, vaizdingu žodžiu, perpintu 
jumoru bei gilaus tikėjimo ir vil
ties nuotaikomis. 

Knyga intriguojanti savo ne
paprastu turiniu ir įdomi faktais, 
liečiančiais lietuvius, kurijaos au
torius sutiko tremtyje. 

Kaina 5.00 dol. Kietais virife-
liais. 

pavojų? Reikia suvokti kada jau-į k a d t a u t Q S b a n d į g w e n d i n t i 

nuoiis objektyviai gali suprasti j K r j s t a u s K a r a l y s t ę g ^ ž e m ė j 

malonės ir išganymo sąvokas, ka- | besitvarkydamos pagal tos kara-
da jis pasisavina tikėjimą, ir ka- | l y s t ė s p r i n c i p u s . t i m d l ė 

da religinis auklėjimas gali jam 
daugiausiai padėti, nepertrau
kiant jo asmeninio santykio su 
Dievu. Sartre rašo: "Aš ieškojau 
vyriausio Sutvėrėjo, o man buvo 
pristatytas vyriausias šefas, ku
riame nepažinau ko laukiau.Re-
zultate oficialus mokslas man 
atėmė norą ieškoti mano paties 
tikėjimo". 

Taigi reikia dabar susirūpinti 
ir ieškoti tinkamų kelių tikėjimo 
perteikimui. Jaunas žmogus yra 

B U S I N E S S SERVICE 
DIRECTORY 

"Let an Expert Do It" 
Šios biznio firmos didžiuojasi faktu, kad jais galima pasitikėti, ir ge

ru patarnavimu, bei prekėmis. Jos pasižada savo klientams teikti geriau
sia patarnavimą už kuo žemiausias kainas Kreipkitės j jas visais savo 
reikalais 

N A M U - RASTINĖS — KOMERCINIAIS — 
PROFESINIAIS - ENDUSTRIJINIAIS. 

i /• 

principus: 
šventumo ir malonės, teisingu
mo, taikos. 

Per keliasdešimt metų nuo 
šventės paskelbimo dienos, pa- Diskusijų būrelis Worcesteryje įvykusiose moksleivių at-kų studijų 
saulis išgyveno dar vieną didžiu-! dienose. 
lį karą, daug mažesnių karų, re- j 
voliucijų, trėmimų. Žmonija pa
silieka nuolatinio smurto, grobi
mo, pagrindinių tiesų laužymo, 
demoniško siautėjimo liudinin-

MES IR UŽSIENIS 
Mes, studentai ateitininkai, 

šins — dar neradęs savęs, nepa- Į atviras diskusijom, naujom idė-
jėgė kitiems pasiaukoti. Jo apsi- jom ir, svarbiausia, elgesio ank-

W!NE AND DINE AT R. PLACE 
2944 West 59th Street Phone: 776-8351 

Fish fry every Friday o P.M. to 10 P.M. Stop 
in soon. Banąuet Hali available for every 
occasion. Home cooking. 

Vasarą galima prailginti 
Švelnus Grincevičiaus humoras, kur is prasikiša, kiek

viename jo knygos 

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

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

Knyg-a kainuoja S5.00. Ji gaunama DRAUGE ir pas 
platintojus. 

ku. Šitoj perspektyvoj, kai skriau- j besirūpindami savo problemom 
dėjai ir skriaudžiamieji nedaug į ar tai organizacinėm ar ideolo-
tepažengę Kristaus karalystės įginėm, — pamirštame pagalvo-
kryptimi, Kristaus Karaliaus šven i ti (o kai kurie net nežinome) 
tė įgauna ypatingą reikšmę, y-1 apie tuos studentus, tos pačios 
pač iš savo žemės išblokštiems j organizacijos, kurie gyvena ki-
žmonėms. (tuose kraštuose. Kai kurie iš mū-

Elena Blandytė tinkamai nuteijsų turėjo progos susipažinti su lie
ke klausytojus dalyvauti šiame tuviais studentais iš užsienio per 
minėjime ir giliau įsijungti į šven- j praėjusias Jaunimo metus. Pa-
tės prasmę, perskaičiusi kai ku- Į matėme, kad jie nedaug skiriasi 
rias ištraukas iš Sv. Rašto. Jos at- jnuo mūsų — turi savo proble-
skleidė klausytojams Kristaus pri-Įmas. jiems gal net didesnis užda-
mato idėją ir Jo, kaip Atpirkėjo, į vinys išlaikyti lietuvybę ir orga-
teise būti karaliumi, prisimenant, nizaciją. Jų kolonijos mažesnės 
kad "Jo valdžia yra amžina, ji už mūsų ir gyvenimo krašto įta-

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

Heating specialists. Free estimates 
on new installations. 

24 hr. emergency service: call 
224-4610. 

T X X £ P H O N £ LA 3-1000 

REEDER HEATING AND 
AIR C0NDITI0NING C0. 

Pre-Winter clean-out service on fnr-
aaces and boflers. Free estimates on 
installations. 24-hour phone, 

TEL. — 767-7100 
4621 W. 63rd St., Chicago, BĮ. 

nebus atimta." 
Kristaus Karaliaus ir Jo karalys 

kos stip-osnės, 
Šiais motais SAS valdybos "IJž-

tės idėjos interpretacija yra be->sienio skyrius" dės ypatingas pa-
galo turtinga ir konkretus taiky- : stangas palaikyti reikšmingus ry
mas šių dienų gyvenimui gali bū-;sius su studentais ateitininkais ki
ti labai įvairus. Dr. J. Starkus iš tuose kraštuose. Per SAS suvažia-
tų idėjų gausumo iškėlė vieną vimą šiais metais, kaip ir anks-
klausimą — socialinį, svarbiau-jČiau, tarp rezoliucijų randame 
sią šiais revoliucijų, klasių, Juo-į skatinimą'*... palaikyti ryšius su 
mų ir įvairių visuomenės grupių Į užsienio studentais". Gerai, ban-

rasų ir įsteigimas asmeninio su
sirašymo sistemos su SAS Ameri
kos nariais; 

2. dėjimas pastangų pasikviesti 
kiek galima daugiau studentų 
ateitininkų į 1972 Jaunimo metų 
kongresą; 

3. surinkimas žinių iš jų stovyk
lų, suvažiavimų, susirinkimų ir 
pasidalinimas mintimis ir pla
nais; 

4. ugdymas "ryšininkų korpu
so" — Algis Stankus ir Aldona 
Rygelytė jau dabar dirba su lie
tuviais Vokietijoj*. 

5. paruošimas radijo programų, 
kurios būtų transliuojamos iš 
Vatikano radijo Romoje į Lietu
vą. 

Dėl paskutinio punkto — kiek
viena draugovė paruoštų progra
mą ir įkalbėtų ją į juostelę, kurią 
persiųstų į Romą ir iš tenai bū-1 ERKiHTON F U R M T U R E C 0 . 
tų transliuojama \ Lietuvą ir ki 

A C T I O N A U T O M A T I C 
T B A N S M I S S I O N S 

latomatlc transmlssions. AI] 
ons elimate oontroL Repai r eervlce 
— all nutkes. 
4300 W. 63rd St. , Chicago, Dl. 

PHONE — 785-4536 

^ J c D O ^ A L ^ P E T R O L ^ L T H M ^ r 
South — Prompt Delivery 

* Best Oriality Fnel Oll 
* Metered DeUvery Receipts 
sįe Courteoos Dependable Service 
* No. 1 and No. 2 Furnaoe Oll 

6151 So. Spaulding — TeL 776-6240 

GEE JEWELRY C0MPANY~ 
Diamonds. Watches. Rings, 

Acmtron & Other Famons Brands. 
\Vatch & Jemetry Repalrlns; & 

Homountlne. 1'nn.sual Girt Itcms. 
lava Liight.s, Statues & WaU Decor, 
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S O U T H T 0 W N 
HK\TING SERVICE 

Emergency repairs — O M ft oll 
oollera - all makea. ~~ 

na* — PE 8-1000 
HP41 S. We>»t4>rn ATB.. Ch*wg». TH. 

SOUTHVVEST SHEET HET AL 
CONTRACTORS, W& 
3267 Columbus Aveaae 

Ihicago. Illinois - Phone PR 6-8686 
Heating and Hot Water Ssnrtens 

installed. 

atkaklių grumtynių laikais. Jo 
paskaita b«vo "Kristus Karalius 
- • ifj^^iMii^ tcfeuifuaio 5nrba

dysime. 
Projektuojamus planus sudaro: 
'• į r iraas- «Ž5i«ūo iMria sa-

tus Europos kraštus. Tikslesnės 
informacijos bus perduotos vė
liau. Prašome talkos: mūsų ma
žame pasaulyje užsienis gali bū
ti pasiekiamas mūsų balsais. 

M»r»«p 'Sand 3n?.****ifitė 

Complete furnishings for t h e home. 

BUDGET PRKJES FOR T H E 
BUDGET MINDED 

3955 W. 6Srd S t . — Tel. 767-5552 

P & M HEATTNG AND AIR 
OOXDITIONING I N C 

Pre-Wmter Clean-out Ser*See On 
Furnaces and BoHers. 

T E L — 925-240<y 

FRANK'S SUPER SBIVICE 
STATION 

For Friendly Neighborhood Service 
I^T'S GET ACQTJATNT«D 

PHONE - 476-8M1 
6701 S. Westera, Chkmgo 08845 

MONT^S LIQN0R STORE 
"For Your Honday Spiritą" 

8550 So, Pulaski Boad, 
Chicago, III. — SSM 
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To buvo siekta, 
• 

KAI GIMĖ BENDRUOMENĖ 
Tai nėra ypatinga sukaktis, teikimais kartais abejojama, 

Tai yra tik prisiminimas, kad nes jie savo nuotaikas skirtin-
prieš devyniolika (1951 m. lap- gai išreiškia, abejojama ir jų 
kričio 18) metų buvo pasira- patirtimi, nes jie jau savo veik-
sytas Lietuvių Bendruomenes lą mažiau remia sentimentais, 
šiame krašte steigimo aktas, o daugiau nauja tikrove. Bet 
kuriuo nustatyti jos tikslai ir tai nenuostabu. Vyresniesiems 
apimtis. Bendruomenei organi- niekada nauji veiklos metodai 
zuoti, jos kūrimo riekalais tar- nebuvo prie širdies, 
tis ir bendruomeninio solidaru- Kai bendruomenės praeities 
mo idėjai skleisti žymieji to me- lapą atverti prieš dvidešimtį me
to lietuvių visuomenės veikėjai tų, tai ten pagrindinius darbuo-
jau anksčiau dėjo pastangas, — tojus matai to paties amžiaus, 
daugiau negu prieš metus. Taigi kaip ir dabarties viršūnėse. Dėl-
Iiet. Bendruomenė jau yra pa- to ir šiuo metu į savo bendruo-
siekusi daugiau kaip dvidešimt- menę žvelgiame ne tiek kiekybi-
mečio. Bet jos gimimas yra Lai- niu, kiek kokybiniu požiūriu, 
kinojo Organizacinio komiteto Reikia ir dabar pasitikėti tau-
bendruomenės šventėje akto pa- tiniu gyvastingumu, glūdinčiu 
sirašymo diena. 

Savos bendruomenės susior-
ganizavimo reikalas ir jos tiks
las- buvo aiškus visiems, bet ne
buvo lengva tai visiems priimti
nu būdu išreikšti. Ir tačiau bu- . , .. . . 
vo surasta forma, kuri nusakė m k i a kreiPta j į f j l r * * $ ? -
visa tai, kas iki šiol nesikeičia £ n e s ' * a iP d a l l f \autos idea-
ir dar ilgai nesikeis, būtent, kad * * ^ ^ **.?**> g » _ * » 
-Jungtinių Amerikos Valstybių h s l s e . m j ° S f J * * " J ^ 

pačios tautos ilgametėje istori
joje, tradicijose ir veiklos išraiš
kos bruožuose. Kovingumo tau
tai užteko. Nestokojo ji ir idea
lizmo, nors jėgos dažnai buvo 
ir persilpnos. Į tautinį idealizmą 

lietuviai, džiaugdamiesi žmoniš- visą išeiviją, kad ji atliktų savo 
, - • ,- pasiuntinvbe viaai tautai 
ku ir laisvu gyvenimu šiame F * 
krašte ir, kaip lietuviai bei lie
tuvių kilmės amerikiečiai, nore 

Bendruomenės gimtadienio 
darnia) aktyviai dalyvauti Jung P"**. } * * * ! * * * ?*f"™*į 

u* rvainas kliūtis, kurios trukdė tinių Amerikos Valstybių gyve
nime ir įsijungti į jų kovą prieš 
mternacionaJinį komunizmą; b) 
veikliai prie to gyvenimo pri
sidėti savo kultūrinėmis ir tau-
tmėrnis savybėmis bei lietuviš
kaisiais papročiais; c) bičiuliš
kai palaikyti giminingumo sim
patijas su lietuviais už Jungti-

jai susikurti ir sunkino kelius 
jai pilniau savo veiklą išplėsti. 
Negalima būtų nutylėti ir pa
čios bendruomenės organizavi
mosi kelyje pasitaikiusių ar pa
sitaikančių sunkumų ir klaidų, 
kurios apsunkina jos veiklą ir 
didesnius darbus. Bet tai nėra 
esminės klaidos, kurių nebūtų nių Amerikos Valstvbių ribų „ 

t j . . . • ,. T • ... galima pataisyti. Tai yra pap-
i rd) pareigingai remti Lietuvos & „j ' J . ' .K 
. . -Z- i • T -~4. • m„ rastas žmogiškumas, kuris reis-
laasvinimo kova ir Lietuvių Tau- ? .' , 
tos gelbėjimo pastangas nuo- k i a s l kiekviename žmogaus da-
širdžiai išreiškia savo tautinį romam darbe Pasitaiką a W 

Prieštaravimai JAV ūkyje 
Infliacijos nepašalinus ūkis neatgaus pusiausvyros 

GEDIMINAS GALVA JAV ūkis tebėra prieštaravi
mų ženkle. Atlyginimų kėlimas 
didina kaštus ir verčia kelti kai
nas. Kainoms pakilus, mažėja 
prekių paklausa, verčianti siau- mo kėlimas spartina infliaciją 
rinti gamybą, mažinti kaštus, at ! bet greičiausia politiniais sume 
leisti darbininkus. Nedarbas au- ! timais nedarė žygių net ypatin 

Nedarbas pamažu didėja, šiuo 
metu 5.5' t yra bedarbių. Be-kad nepaprastas darbo atlvguu- . . , ... , .,. „u —f., i darbių skaičius s 

Darbo departamentas nurodo. 

Nedarbo našta 

solidarumą Jungtinių Amerikos 
Valstybių Lietuvių Bendruome
nėje". 

Tai ir yra Lietuvių Bendruo
menės pagrindiniai uždaviniai. 

nys gali kartais sužeisti net 
bendruomenišku keliu einančių
jų kojas, bet negali sulaikyti 
nuo tikslo — lietuvybės išlai
kymo ir ugdymo, pavergtai tė-

, . », . . , . . » j vynei laisves grąžinimo pastan-kune ryškiai stovi prieš vado- J . .__ & . . . . r . , . T, „ , . gų ir savitarpes organizacines vų ir visų narių akis. Kartu tai °* .^^ r 

yra jos veiklos kryptis, kurion p a ^ " 
turi būti sutelktos visos pastan
gos, jos apimtis, kurioj solida
riai turi apsijungti visi lietu
viai. 

Lietuviška bendruomenė išei-

Bendruomenė yra jėga, kuri 
gali atlikti didelius darbus, jei 
ji eis lietuvišku keliu. Priemonės 
yra tik antraeilis dalykas. Jų 
pasirinkimą apsprendžia laiko 
reikalavimai ir vietos sąlygos. 

ga ir bedarbių įpirkimo galia 
mažėja. 

Ūkio raida yra sudėtingesnė 
už pateiktą apibendrintą vaiz
dą, pateiktą prieštaravimams 
paryškinti. 

Federalinė vyriausybė norė
jo lengva ranka pažaboti inflia
ciją. Ji panaudojo tik šalutines 
priemones: kredito varžymą, 
mokesčių didirnmą ir pažadą bui 
džetui suvesti. Kredito varžtai 
buvo kiek atleisti, o šiuo metu 
šnekama, kad dabartinio tarps
nio biudžetas turėsiąs net 15 
bil. dolerių nepritekliaus. 

Vyriausybė nesiryžo dalinei 
priežiūrai atlyginimams ir kai
noms tvarkyti. Savieiga išryš
kino, o vyriausybės priešrinki
miniai žygiai sustiprino ūkinius 
prieštaravimus. Rugsėjo mėn. 
vėl buvo pakelti atlyginimai kai 
kurių sričių darbininkams. Kai
nos pašoko daugiau kaip 0,5%. 
Vasaros mėnesiais, kai infliaci
ja buvo įstrigusi, biržose vyko 
akcijų kainų kilimas .rudeniop 
vėl pergyveno netikrumą. 

Atlyginimų nedarna 

Darbo atlyginimą apspren
džia ne bendra atlyginimus ri
kiuojanti politika, bet organi
zuota darbininkų jėga. Neorga
nizuotų darbininkų atlyginimas 
tekeliamas žymiai lėčiau, o šiuo 
metu kai kuriose jmonėse net 
apkarpomas. 

Netolydus ir atlyginimo kėli
mas. Bureau of National Af-
fairs duomenimis, per š. m. pir
muosius tris ketvirčius statybos 
darbininkams vienos valandos 
atlyginimas pakeltas 90.7 centų, 
spaudos darbuotojams, lėktuvų 
tarnautojams, sunkvežimių vai
ruotojams ir sandėrių darbinin
kams — 30.8 centų, o vidutinis 
pramonės darbininkų pakėlimas 
siekia 12.1 centų valandai, t. y. 
8.4%. 

giems 
ninti. 

kraštutinumams sušvel-

Kainos tebekyla 

įų skaičius šią žiemą gali 
prašokti iki 6 r r . Negrų bedar
bių, žiūrint gyventojų santykio, 
du kartu daugiau, bet jis že
miausias per pastaruosius 17 
metų. Didelis negrų skaičius ga
vo darbus federalinėse ir kitose 
viešosios teisės įstaigose. Kita 
vertus, jų nepalietė atleidimai 
ypatingose šakose, pvz. erdvė-

. .. i laivių gamyboje, nes jie ten ne-
vo, kad sj rudenj padėtis page- ; - , 7 
rėsianti. Vasaros mėnesiais jos j N e ^ i r j a u i n i o l i ų p a d ėt i s . 
atoly<bs p r a n a š a u t ų viltis su- | J i e m s n d e n g v a ^ ^ n e t 

baigus mokslą savo srityje. Žy
miai sunkesnė padėtis be išsi
mokslinimo. Rugsėjo mėn, 20 

Rugsėjo men. pakno apran- Į. u a m ž i a u s b u v o ^ 
gos, benzino, namų apyvokos ; ^ ^ £ 2 

Aimties valandėlei 

DVASINĖS VERTYBĖS 
Kiekvienas savo lūpose t u r i ' miršo, kaip labai jis priklauso 

Vyriausybės politika atkerši
jo prieš pat rinkimus. Jos atsto
vai praėjusį pavasarį pranaša-

stiprino, bet rugsėjo mėn. vėl 
sugriovė, kai kainos pakilo 
6.2rr metinio apskaičiavimo. 

reikmenys, o ypač įvairūs pa
tarnavimai : medicinos, namų 
taisymo, transporto. 

Infliacijos klausimu yra įvai
rių nuomonių. Iždo sekretorius 
D. Kennedy ramina, kad atei
nančiais metais infliacija bū-

Pelnui sumažėjus, įmonės pra
dėjo peržiūrėti kaštus. Kiekvie 
noje gamyboje atlyginimai su-

ir gali duoti Judo pabučiavimą. 
Negalima vaizdingiau išreikšti 
mūsų vidujinę gyvenimo dra
mą. 

Iš vienos pusės aš esu dide
lės brangenybės sargas, nešio
ju savyje dievišką gyvybę, bet 
nešioju tą brangenybę dužiame 
inde, nors ir esu mistinio Kris
taus Kūno narys. Adomas ro
juje turėjo trijų rūšių dovanas: 
prigimties dovanas (kūną ir sie
lą), antprigimtžes dovanas (Die
vo gyvybę savo sieloje) ir nž-
prigimties dovanas (laisvę nuo 
skausmo, mirties, ir kas mums 
čią svarbiausia — laisvę nuo 
aistrų užpuldinėjimų). 

Adomui nusidėjus, prigimties 
dovanos nepasikeitė, pasiliko to
kios, kaip ir pirma kad buvo. 
Antprigimties dovanos mums 
pilnai sugrąžintos Jėzaus Kris
taus Atpirkimo paslaptyje. Vien 
tik užprigimtinės dovanos mums 
liko negrąžintos. Kodėl? Ogi 

daro svarbią išlaidų dalį. Vie- j k a d D i e v a s ^ P n o r ė J ° - Ročs' 
nos įmonės dali darbininkų at- * • P ^ - m u s atpirkdamas, pa
leido, kitos susilaiko priimti nau I n o r ė J ° k e n t ė t : : ^ gausmus 
jų darbininkų ir tarnautojų. ir net numirti. Panorėjo būti 

sianti apvaldyta ir neprašok- , r ^ b a s paskirstomas pertvar- | n e t gundomas — ne vidujinių 
sianti 3 ^ . Vyriausybės ekono-! k o m a s < k a d j a t l i k t ų k u o ma- ' 
mistai aiškina, kad kainų pala- ! gausias darbininkų skaičius, 
limas rugsėjo men. buvo pripuo- ; Daugelis įmoHų deda pastangas 
lamas reiškinys, net kai kurių į d a r b ą racionalizuoti šis persi-
maisto 
krito. 

gaminių kainos kiek tvarkymas užsitęsusios infliaci
jos tarpsnyje nieko gero neža-

Su vyriausybės atstovų nuo
mone nesiderina kai kurių eko
nomistų išvedžiojimai, kad, ne
panaudojus tinkamų priemonių, I panaudos priemonių atlyginimų 
ji užsitęsianti ne tik ateinančiais I įr k a i n ų kilimui pristabdyti, in-
metais, bet ir tolimesnėje atei- fliacija ateityje gali sukelti dar 
tyje,^ kol ji sukelsianti ūkinį pa- j didesnį ūkinį slogutį ir padidinti 
krikinią. Į ūkinius prieštaravimus. 

da bedarbiams, jei jie nesugebės 
prisitaikyti esamoms sąlygoms. 

Jei federalinė vyriausybė ne-

aistrų, kurių, kaip Dievas, ne
galėjo būti blogan stumiamas, 
bet išorinių pagundų. 

Tokiu būdu, Kristui mus at
pirkus, tapome dieviški. Tačiau, 
negavę iš naujo užprigimtinių 
malonių, paveldejome ir pirmo
sios nuodėmės palaiką: likome 
silpni. Diieviški ir silpni: štai 
mūsų vidujinės dramos vers
mė. 

Gera tam, kuris toks stiprus, 
jog žemę pajudina, kuris visa 
pažįsta ir pavergia. Ir vargas 
tam, kuris nors vieną dieną už-

Tuos laiko ir vietos ženklus turi 
vijoje remiasi sąmoningu lietu- gerai įžvelgti bendruomenės va-
vybės išpažinimu. Prof. P. Skar- dovai, juos turi bent stengtis 
džius, aiškindamas bendruome- suprasti ir jos nariai. Visiems 
nės pavadinimo prasmę, sako: eiti lietuvišku keliu bendruome- baigiantis metams, turėtų būti 
"Draugija yra techninis, t am nė yra sutelktinė pagalba, o ne dar labiau branginamos. Dėl vi-
tikru laiku ir tam tikrų žmonių kliūtis ir ne apsunkinimas, nes į Sų šių priežasčių beveik už 142 

ninkai. Kaip epidemija plinta ne
atėjimas į darbą, vadovams lei
dus, nors kiekvienos darbo ran
kos statyboje, ypač dabar, 

suplanuotas ir kiekvienu metu apima visus lietuviško gyveni-
pakeičiamas arba panaikinamas mo plotus, kuriuose dirba bend-
kolefetyvas, o bendruomenė yra ruomenės nariai. Ir ne tik or-
substancinė, istorinė santalka, ganizuota bendruomenė, — vi-
kuri gyvuoja tol, kol jos nariai si nariai jungia savo dalį į bend-
jaučiasi esą susieti kalba, pra- rus laimėjimus, kai jų darbai 
eitimi, papročiais, tradicijomis, tarnauja tautos siekimams. Čia 
tikėjimu ir kt., kol jų glaudus nėra ir negali būti išjungiama 
sambūvis teikia jiems medžią- nei kultūrinė, nei švietimo, nei 
ginės bei dvasinės naudos ir ekonominė, nei politinė sritis, 
bendroji praeities patirtis bei nes viskas eina iš tos pačios 
pažintis įgalina jų savaimingą lietuviškos bendruomenės pas-
kūrybą ir puoselėja bendrus a- tangų. 
teities lūkesčius" (plg. Draugas, šia proga su organizuotosios 
1957.IV.27). bendruomenės kūrėju prel. Kru-

Tačiau šiandien jau girdėti ir pavičium reiktų pasakyti: "Vie-
pesitnistinių nuotaikų, ypač iš na yra lietuvybė, viena yra lie-
vypesnio amžiaus žmonių. Jiems tuvių tautinė bendruomenė, vie-
atrodo, kad keičiasi gyvenimas, ni yra visuotiniai bendruomenės 
priemonės, kurios gali pakeisti organai". Tačiau darbo sritimis 
ir pačios bendruomenės turinį, reiktų taip pasidalinti, kad tie 
pakirsti jos šaknis. Pačion bend- darbai bujotų solidariu ir išmąs-
ruomenėn ateina jaunesni žmo- tytu jėgų, sričių ir uždavinių 
nės, 'kurių patriotiniais nusi- pasiskirstymu. Pr. Gr. 

Spaudoj ir gyvenime 

NUOSTOLIAI ĮVEDUS 
SOVIETINĘ TVARKĄ 

ifl 

RAUDONŲJŲ 
STOVYKLOSE 

KUN. J. HERMANOVIC, MIC 

Išvertė kun. K. A. Matulaitis, MIC 
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Pirmiausia, turėjau pasimatyti su prokuroru ir pa
grasinti badavimu. Galimas dalykas, jie būtų man da
vę reikalingus rūbus. Antra, kai nutariau badauti, tu
rėjau gulti ir dejuoti. Trečia, turėjau pirma apsipažinti 
su badavimo būdais. Tuo reikalu yra parašytos studi
jos, o kitaip galėjau smarkiai pakenkti savo sveikatai. 
Ketvirta, suirus dirgsniams, badauti neleidžiama, nes 
jis greitai veda į kapus. 

Pirmas mano pasivaikščiojimas, gautas su tnkiu di
deliu vargu, baigėsi gerai. Sargas įleido mane į "bėgty-
ne", — tai užtvara: devyni žingsniai skersai ir devyni 

Okupuotoj Lietuvoj viską su-1 ne visose aikštelėse pakankamai išilgai. Nors čia tvora aklina ir aukšta, bet saulė pasie-
suvalstybinus ir sužlugdžius pri-j rūpinamasi statybininkų darbo] kė visus mano kampelius. Labai džiaugiausi, nes jau 

tūkstančius rublių nebuvo atlikta 
statybos-montavimo darbų. O 
juk už tokią sumą buvo galima 
pastatyti 80-ties butų gyvenamą
jį namąl" 

J. Žvilb. 
Netoli Neuro. S. D., nukirsta 78 pėdų aukščio eglė, kuri bus pastatyta Baltųjų Rūmų sode ir uždegta 
gruodžio 16 d. Tos šakos 29 pėdos skersmens. 

tamsiųjų galių, ku is kovoja ne
atsargiai ir apsileidęs. 

Žmogus gimsta, o žmonišku
mas sukuriamas. Kristus atne
šė ir paskelbė savo dieviškąjį 
ir žmogiškąjį mokslą. Bet jo 
įgyvendinimas priklauso nuo 
mūsų pačių. Todėl gyvenimo 
prasmingumas ir jo taurumas 
reiškiasi tiek, kiek mes pasisa
viname Kristaus tiesas ir pagal 
jas gyvename, kas kuo suge
ba ir kiek gali. O gali kiekvie
nas. "Negali" tik tas, kuris ne
jaučia sąžinės balso ir neturi 
gėdos po gyvuoju krikščiony
bės medžiu Bažnyčios prieglobs
tyje virsti gyvojo krikščiony
bės medžio nudžiūvusia šakele, 
supuvusiu stuobriu. Juk kiaule 
virtęs žmogus yra dėkingiausias 
tam, kas užmigdo jo sąžinę. 

Šv. Augustinas, išsiaiškinęs, 
kad žmogaus siela yra lyg kryž
kelės medžiagos ir dievybės, t. 
y. netobulybės ir tobulybės, su
prato, jog pilnutinė tiesa yra 
atsiekiama ne apčiuopiamais 
bandymais, kaip kad daro pozi
tyvistai, bet sutelkiant visą gal-
voiimą vidiniams ir dvasiniams 
reiškiniams, kurie priartindami 
i Dievą, veda mus į absoliutų 
šaltinį, būtent, į tą tiesą, ku
rią akademikai laiko nepasie
kiama. 

Atradimas Dievo kaip tobuly
bės pagaliau išsprendžia vargi
nantį blogio klausimą. 

Šv. Augustinas taip galvojo: 
Jei visi daiktai yra leisti Dievo, 
kuris yra tobulybė, tai jie visi 
yra geri, o blogis nėra esmė, 
kaip manė manichėjai, bet tik
tai gėrio trūkumas. Bet ne visi 
daiktai yra vienodai geri. Jie 
kaip tvariniai dalyvauja gamto
je ir yra linkę keistis, ir čia 
būna kai kada iškrypimų. Yra 
pasaulyje nedarnumų ir priešin
gybių. Tačiau blogis atsiranda 
ne iš pačių dalykų, o dėl jų tar
pusaviu santykių nedarnumo. 
Lr visa tai visvien nuostabiai 
dalyvauja visatos koncerte. 

Žymus prancūzų rašytojas 
Francois Mauriac (miręs šių 
metų rugsėjo 1 d.) paskutiniu 
metu ne kartą bandė įspėti žmo
niją, kad gyvename užnuody
tame pasaulyje, ir ją skatino 
vėl grįžti prie dvasios vertybių. 

Mūsų kultūra yra persunkta 
lytiniu ištvirkavimu pasakė kar 
dinolas Wright, ir todėl mums 
reikia Uudininkų pabrėžtinai sa
vo gyvenimu atsisakančių vis
ko, net ir leistino, "dėl dangaus 
karalystės". Aišku, tokie rei
kalavimai sumažina kunigų skai 
čių, tačiau vienas įsipareigoji
mą priėmęs kunigas yra ver
tesnis už dešimtį to įsipareigo-

(Nukelta į 5 pusi.) 

vačią iniciatyvą, žmonės prarado sąlygomis, ne visur jie naudojasi 
norą dirbti ir dėl to susidaro dide- geromis buitinėmis patalpomis. 
Ii nuostoliai. Į O dirbti lauke, pučiant šiauriui 

"Tiesa" nr.- 256 lapkr. 3 d. ra- ir dulkiant lietui, kur kas sun-
šo apie Panevėžio statybininkus: ikiau, negu apšildomame ceche 

seniai nemačiau saulės, bet gėlus oras neleidžia ilgai 
džiaugtis saulės spinduliais. Kad nesušalčiau, turėjau 
bėginėti. 

Sargas, kuris stropiai sekė mane iš sarginės, nebuvo 

Kalėjimai, kalinių stovyklos — tai didelė gyvenimo 
mokykla. Negalima stebėtis, kad ilgiau kalėjimuose sė
dėjęs, laisvę atgavę, šneka: 

— Nesigailiu sėdėjęs! 
Bet tai liečia vien laisvę atgavusios. Ir aš gavau 

vertingos patirties, nors sovietinė dovaninė mokykla 
man brangiai kainavo. 

TARDYMAS 

Paprastai pasaulyje tardytojas dalykiškai surenka 
davinius, įvykius, faktus ir apvalo kaltinamąjį nuo ne
teisingų kaltinimų. Kaltinimas turi atvirai jam padėti. 
Teismas turi sutelkti dokumentus, raštus, liudininkus 

kaip mažu laiveliu tarp gausių upės akmenų, nes ki- j įr nusikaltimo įrodymus. Tuo būdu surinktoji medžiaga 
taip tave stumdys, kaip asilą ar kaip girtuolį plūs. turi įrodyti apkaltinto kaltę. Kol tardoma ir dar teismas 

Kiekvieną pasivaikščiojimą šaldavau, užtat sušil- j neįvyko, negalima kaltinamąjį laikyti kaltu ir bausti, 
davau sugrįžęs. Vėliau, kai teko gyventi "bendru gy-; gąsdinti ar suvedžioti, erzinti ar jį niekinti. Taip yra 
venimu" su japonais, vienas jų paskolindavo man pasi- į laisvuose kraštuose, kur yra gerbiamas teisingumas ir 
vaikščiojimui atsarginę skrandutę. Tik 1949 m. pavasa- i religijos bei kultūros nuostatai. Teoretiškai tokią lais-

laikui. Šaltis skverbiasi į kaulus. Galop išgirdau, kad sar
gas atrakina vartelius ir šaukia: 

— Išeik! 
Einame. Bet kaip? Pagal nuostatus laikau rankas 

užnugaryje, kaip didelis ponas, ir einu pirma sargy
binio, kaip suimtasis, prie durų sustoju, it aklas, pasi
traukiu į šoną, kaip tarnas, atsisuku į sieną, kaip dur
nelis. Čia mane pralenkia sargybinis, pirmas pereina 
duris, o aš paskui, kaip šunelis. Koridoriuje man nuro
do eiti pirma, ir, taip besikeisdami, kaip šokiuose, pa
siekiame mano vienutės duris. Čia jis užrakino duris 
didžiuliu raktu, o aš atsiradau už grotų, kaip krimi
nalistas. Kalėjime tenka išmokti praslysti, išsisukinėti, 

rį gavau skirtą kaliniui trumpą vatinuką, — "fufaika" 
Tada man uždraudė dėvėti sutaną, kad bedievių ne
erzinčiau. Viršutinio galvai gaubtuvo, kurs žiemą pa
prastai dėvimas virš vatinuko, visai negavau. 

Mano nepavykęs badavimas visgi man buvo nau
dingas, nors tai buvo neprotingas ir pavojingas veiks
mas, o aš sužinojau savo ištvermę ir tai buvo man la
bai naudinga tardymo metu, kad nepasiduočiau. 

Gerasis Dievas palaiko mano gyvybę, nepaisant 
žmogiškojo piktumo ir mano klaidų. 

Dar kartą buvau pradėjęs badauti, bet tai man 
visai nepa\yko. Jis turėjo būti kaip protestas prieš ne
teisingus kaltinimus. Pagrasino maitinsią mane per no-

prarades žmoniškumo, nekliudė man sportuoti: stovi 
"Per tris šių metų ketvirčius I prie staklių. Štai kodėl dar dažnai jis kaip gandras lizde, apsivilkęs plačiais kailiniais ir tik-

darbo laiko nuostoliai treste su- statybininkai serga, ligos ir suda-1 rai stebisi, kad toks susna, vos prisidengęs, kovoja sujsį. Nusigandau ir po dviejų dienų palioviau badauti 
darė 40546 žmogaus darbo die-jro didžiąją darbo laiko nuostolių į sibirišku Šalčiu. O aš taip nuilsau, kad vos galiu išsi-
narsr "Komunistai teigė, kad dar'dalį. Didelė rykštė — pravaikšti-1 laikyti, mano gi durys — "seram" uždarytos paskirtam 

(Tada supratau, kad badavimas gali būti savižudybės 
nuodėmė). 

vę gina ir Sovietų Sąjunga, bet gyvenimas rodo ką ki
ta. 

Tardymo pradžioje mums pareiškė, kad nesame 
areštuoti, suimti, o tik sulaikyti ir būsime tardomi kaip 
liudininkai. Tik trims savaitėms praėjus, 1949 m. sausio 
15 d. pranešė, kad yra gautas iš Maskvos įsakas mus 
areštuoti. Dabar išsigandęs laukiau, kas bus. Bet ir to
liau paliko mane vienutėje Stebino mane tokia tvar
ka ir aš paklausiau tardytojo: 

— Jeigu mus suareštavo kiniečių milicija, kodėl 
neteisia Kinijos teisėjas? Teisiškai esame Lenkijos pi
liečiai, tai kodėl kiniečiai neatidavė mūsų Lenkijai, o 
Sąjungai? Jeigu nesame areštuoti, kam laikote mus ka
lėjime ir dar kariniame kalėjime, nors mes esame civiliai 
žmonės? 

(Bua daugiau) 

file:///autos


DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. lapkričio m. 21 d. 

REZOLIUCIJŲ ŽYGIO 
PRADŽIA KANADOJE 

Kanados parlamentarai šiame laisvės žygyje pajudėti 
pasiryžę pradėti r-z Hu i ų žygi vis i frontu. Iniciatyva turėtų 

savo par lament-

"Jei JAV-bių kongresas ga
lėjo pravesti rezoliuciją (H. 
Con. Res. 416) Uetuvos, Esti
jos ir Latvijos bylos reikalu, ga
lime tai padaryti ir mes, Kana-

PROFESIONALAI 
IR MĖGĖJAI 

Ačiū ginantiems "Grandinė
lę". Palaiko mūsų visuomeninį 
gyvenimą, organizuotą jaunimo 
grupę ir privačią iniciatyvą. 
Puolantiems priklauso geras žo
dis už mūsų visuomeninio gyve
nimo ryškios šviesos — spaudos 
palaikymą. Rašau tik apie spau
doje skaitytus pasisakymus. 
Kaip ne syk;., taip ir ši kartą 
blykstelėjo mėgėjo sąvoka. Bū
tų panašu, lyg muzikos mėgė
jas , turis įgimtų gabumų, t ik jų 

if r laukti iš LB Kanados vado
vybės. Jei LB Kanados vado
vybė r o darbo nesiimtų, kana
diečiai galėtų suorganizuoti spe-
cia1^ komitetą, kaip padarė 
JAV-bių lietuviai. Pirmosios re- j n e į švys tęs muzikinėse studijose, 

dos parlamento nar ia i ' , nese- ^fįos . 3 A ^ e . b u v ° , ^ i duotų viešą koncertą. Natūra-
niai pareiškė John G. D'efen- Kalifornijos l i e t a u veikėjų pa- j l i a i > j o pasirodymai turėtų apsi-
baker Kanados n ? r i a m e n ^ „a stangomis. Kaltfonueciai norem : - - - - - ., ._ „ i : _ „ „ „ u,-

tolimesnį darbą perduoti Ame-1 reiv^ k u r i r j a m m a ž į a u nema 
rikos Lietuvių tarybai. To dar
bo ALT-ai nesiimant, buvo su
organizuotas specialus komite
t a s (Rezoliucijoms remti komi
t e t a s ) , apjungiąs pabaltiečius ir 
k i tus amerikiečius. To komiteto 

K E A L E S T A T E 

STASYS SU LA 
% ĮNTERCONTINENTAL R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 9 3 » 6 
Namu teL (213) 820-2825 \Vest I>.A. 
Pirkite žetae Faimdaie, Kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— tt savininku, akrais ue sklypais! 

LA GRANGE PARK 
3 BEDROOM BKICK BI-LEVEl, 

1% baths, 2% car garage. Fenced 
yard, $37,500. 

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

5 BEUROOM — TVIAJ BASEMEXT 
Choice location $44,000. 

I. 

D E U X E BRICK M O T 
room. Full basement 

tached garage 
Family 

$47,500. 
At

rys ir buvęs Kanados ministe-
ris pirmininkas. Panašų pareiš
kimą y ra padaręs Andrew E. 
Thompson, Kanados senato na
rys. Juos abu kontaktavo Re
zoliucijoms remti komiteto va
dovybė. Tolimesnė iniciatyva rZ . , ,. .„ . . T . \ : pastangomis viena is rezoliucijų t u n išplaukt: is pacm Kanados * . , . , , , - , ZZZ 
, . , . .. : . f * , , buvo nravesta JAV-bių kongre-
liptuvm • np t n n tuos nprlamen- I - ^ , 

se. Tas komitetas savo darbą 

lietuvių: -jie tur i tuos parlamen 
tarus paskatinti imtis to darbo 
kaip galima greičiau, parašy
dama jiems t rumpus laiškučius. 
Ir vienas ir ki tas turi rezoliuci
jos (H. Con. Res. 416) pavyz
džius. 

tęsia ir toliau. Galutinis t o vie
neto tikslas yra prašyti JAV-
bių -vyriausybės tą rezoliuciją 
(H. Con. Res. 416) įgyvendinti, 
iškeliant Pabaltijo kraš tų bylą 
Jungtinėse Tautose ir ją ten 

Visame tame žygyje turėtų ! t inkamai apginant, 
pajudėti LB Kanados apylinkių j Kanados lietuviai kviečiami 
vadovybės ir pavieniai geros va- ' užversti šimtais laiškų ir tele-
lios lietuviai. Rezoliucija turi gramų abu parlamento atsto-
būti įnešta abiejuose parlamen- vus . Jų adresai yra š ie ; The 
to rūmuose. Tai yra pasiryžę : Honorable Andrew E . Thomp-
padaryti J. G. Diefenbaker ir son, The Senate, Ottawa, Cana-
A. E . Thompson. Juos tik rei- d a ; The Honorable John G. Die-
kia paraginti t rumpais laišku-: f enbaker, The Par-liament, Otta-
čiais. Vėliau be abejo reikės iš- wa, Canada. Ir vienam ir kitam 
vystyti ak:i;a į visus parlamen- ; laiškučius gali parašyti ir už 
to narius, kad j ie tą rezoliuciją Kanados ribų gyveną lietuviai, 
priimtų. Kanados lietuviai turi i IT 

Many More Home> To Choose From 

GALLMAN REALTORS — 
354-6810 

R E A L E S T A T E 

wnxow SPRINGS, nx. 
Xew deluxe 6 flat, many e.\tras, 
'jKome $14.000. 

8385 ARCHER ROAD 
>'ew deluxe 4 flat. Owuer's S bdrm. 
apt. Income $9,000. 

Call 458-3935 or 422-1593 

RIVER GROVE, Convenient 
Food Mart, $300,000 sales. 
Down payment $15,000. Bal-
ance Terms. 

Phone 453-3399. 

laukęs. Spauda butų lyg toji pub B r i g h t 0 n P a r k e - g e r a i r p ^ ^ 
likos pilna salė, kur sekamas Į taverna su mūriniu pastatu. Tei-

65 ir Califoraia — mūr. 4 butai— 
2 po 5 kamb. ir 2 po 4 kamb. Ge-

ta w:_: : — • -• - _ J J r©3 pajamos. $52,000. 
Skubiai ir galutinai parduodama W r i»i™i 

REAL ESTATE — INDIANA 

AETNA — I will pay you to buy 
my house. 

My wife has paased a v a y and I am 
vv-anting to movė to Florida. I have 
a 2 bedroom. house, with full base
ment and a 2 car garag-e. If you 
are interested. ca'.l my agent. 

JOHN FUNKEY. Tel. 887-6505; 
after 5 p.oi. (219) 762-1972 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

BUTAI rinktiniams nuomininkams 
Best Agency, 2925 W. «3 PR 8-6032 

Nelaukit užs'.registruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės d§l pa
tarnavimo nemokamai. 

rautis tel. 247-4698 kiekvienas pasirodančio žodis, 
kiekviena mintis. . : BELLWOOD: 3 

A Š Žiūriu j grupę n e k a i p j | basement air 

Mūr. biznio namas. Kepykla su 
irisais įrengimais ir 2 butai. Tik 
$22.000. 

Išnuomojamas kambarys su atski
ru įėjimu. Marąuette parke. 
Tel. PR 8-2858 N 

I X* . 82 ir Rodreeii — Muro 2 butai,! Išnuom. 6 kamb. butas (3 miega-
7 Ir 6 kamb. Gazo šildymas. Garažas. ' 

be<lroom brick, full 
conditioned, 2 car 

koncertinės salės publiką, bet !*•«**• « « * " « * location, $26,900. 
, . . , . «„+„, .», , ur, ' BERKELEY, 3 bedroom, full base-
k a i p } d r a u g ų ir p a ž į s t a m ų bU-. m e n t 2 car gsu-age. corner lot, 
relį- Džiugu gaunant pabendrau- | $25.900. 
ti mintimis a r kitaip su giliai iš- JAMES MURRAY REALTOR 
silavinusiu, specialybėje iškilu-,5640 Hawthorne 544-4384 
siu pažįstamu, bet prie to paties 

$31,500. 
Prie Maria H. S. MOr. 2 butai po 

4% kamb. 12 metų. $32.500. 

VAINA REALTY 
Tel. RE 7-9515 

LST korp! Neo-Lithuania metinės šventės proga, lapkričio 14 d. Jau
nimo centre į senjores pakelta Viligailė Lauraitytš prisiekė. Priesai
ką priima korp! Cliicagos skyriaus pirm. Algis Augaitis. Priesaikos 
knygą laiko korp! Chicagos skyriaus arbiter elegantiarum R.-mas 
Šarka. Nuotr. Vyt. Račkausko 

įnijems. Bet kas garantuos, kad 
i po kiek laiko vėl neturėsime bėg-
iti , ypač, jei taip lengvai duosimės 
(stumdomi? Visada atsiras mėgė
jų mūsų sukrautais turtais pigiai 
pasinaudoti. 

Priešingai, turime dabartines 
plėsti, ugdyti ir 

stalo sėdim visi ir visokie... Dau 
gumoje mėgėjai. Bandome šne
kėti . Bandom nuo vieno stalo ga 
lo į kitą nueiti, mintimis pasi
keisti. Esant draugiškai nuotai
kai ir specialistas — profesiona 
las randa ką pašnekėti su pa
prastu. O iškilus kokiai didesnei 
— bendrai minčiai, pakalbame 
atsargiau — neužgaunant, bet 
nuoširdžiau — pasitikėdami. 

Tai i r mūsų spauda gal pana
šesnė ne l koncertinę salę, bet į 
šventinį sta1^. kur pasidaliname 
nuomonėmis, ne kartą bandyda
mi rimčiau — nuoširdžiau pasi
sakyti . O gal kartais ir kokiu 
gabumu pasireikšti: savęs ne
pervertindami ir per daug nebijo 
darni būti nušvilptais. 

Tikrai gi, jei viską paliktu
me profesionalams, mėgėjai tu
rėtume ieškoti kitos vietos a r 
kito laiko susirinkti. Rašau ne 
norėdamas ką apie "Grandinė
lės" šokius ar pasirodymus pa
sakyti, bet priekaištaudamas ne 
draugiškai prie stalo elgian-
tiems. 

Alfredas Puodžiūnas 

P a i e š k o j i m a s 
Ieškomas Ignas Radauskas, Stasio 
sūnus, gmęs 1911 m. Kretingos 
apskr., Salantų valsč., Papievių 
kaime. Buvo išvykęs į Argentiną. 
Ieško sesuo Jadvyga Nugariene, 
Lietuvoje, Plungės rajonas, Vieš-
tuvėnu paštas. Prašomas atsiliepti 
arba turintieji žinių apie ji praneš
ti seseriai. 

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

Namų Apšildymas 
. įdedu visu rūšių pečius, van

dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius ir 
alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Sutaisau blogai veikiančia* 
••steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

mi kamb.). Tik S90.00 į mėnesį. 
4623 S. Paulina St. 

KENOSHOJE — mažai lietuvių su
augusių šėmiai reikalinga moteris 
lengvam namų ruošos darbui ir 
pagaminti valgį. Gyventi vietoje. 
Skambint po 6 v. v. 6o2-5576 
TYPIST — INSURANCE POLJCY 
Expanding dept. — fire and casu-
alty background preferred — 50 
words per minute. Starting salary 
commensurate with experience. 

TEL. 922-3622, ext- 51 

Išnuom. švarus mieg. kamb. Mar
ąuette pke. 67 ir Maplewood apyl. 

434-1223 

Reikalinga moteris 1 dieną valy
mo darbui rezidencijoj ir pusę die
nos prosavoti kiekvieną savaitę. Ge
ras atlyginimas. Apyl. 79 ir Francis-
co Ave. Skambinkit RE 7-8051, 

ftEGISTERED STYLIST 
Ali giri barber shop 
5—6 days a week 
TEL DE 7 - 5727 

HELP WANTEP — VYRAI 

LAIME BOTI SAVININKU 
Puošnus 4 butų mūras Brighton 

pko. rinktinėj vietoj, čia yra viskas 
! ko nori geras pirkėjas. 

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

Puikus didelis a po 0 kamb. mūr 
Gazo šild. Platus lotas, mūr. garą 
žas. $29.600. 

4 būtŲ ant kampo mur. Sausas, 
švarus. Iš gerų rankų. Marąuette 
Pke. $44.000. 

2-jų. butų. 14 metų modern. mūr 
S-ju auto. mur garažas. Marąuette 
pke. $36,000. 

9 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-jn butu, 18 metų mūras. Ąžuolo 
medis, modernios kabinetų virtuvgs I 
ir keramikos vonios. 2 šildymai. Ga- j 
ražas. Arti mūsų, naujame Mar- Į 
ąuette parke. $37,800. 

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

C O N T R A C T O R S 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning — į 
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-
lįsi r n į į i 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M E T U 
4444 S. Western, Cbicago 9, 111. 

Telefonas VI "-3447 

AR VERTA BĖGTI 
Lapkričio 3 d. "Drauge" buvo 

V. Bgd. vertas dėmesio straipsnis kolonijas 
"Atraskime miestą". Straipsny- stiprinti. Nereikia pasiduoti viso
je siūloma ne tik nebėgti iš mies- kių svetimų biznierių skleidža-
tuose esamų lietuvių kolonijų, mai panikai, bet tvirtai laikytis 
bet jau ir nykstančias atnaujinti savose pozicijose. 
ir atgaivinti. Autorius teisingai Chicagoje stipriausia lietuvių 
sako, kad kultūros kuriamos mies- kolonija yra Marąuette Parkas, 
tuose, o nuošalumas įdomus tik Nemažai lietuvių yra Gage Parke 
kaip atvanga. ir Brighton Parke. Lietuviai čia 

Atsimename, kaip mūsų entu- ; turėtų sudaryti bendrą ištisą ko— 
ziastai kultūrininkai laisvame pa- lcniją. Čia viduryje yra kaip tik ir 
šaulyje ieškojo vietos, kur mes Jaunimo centras, kuriame šiuo 
galėtume įkurti savą mažąją Lie- šiuo metu koncentruojasi kuone 
tuvą. Svajonės paliko svajonėmis, visa lietuviško kultūrinio gyveni-
bet iki šio laiko mes džiaugia- mo veikla. Nereikėtų apleisti ir 
mės miestuose turimomis savo- kitų savų kolonijų, 
mis salelėmis. Čia niekieno netruk ( Kaip V. Bgd. mini, turime pa-
domi mes galime reikštis savo t v r u s i ų lietuvių "real estatenin-
kalba, kultūra ir papročiais. kų->5 r a n g 0 V ų įr kitokių specialis-

Sio laikotarpio maišatyje kai tų. Turime stiprią Namų savi-
kas apimti panikos ar kitais sume- ninku organizaciją, L. Bendruo-
timais jau pigiai apleidžia savo | menę, savų gerų advokatų ir ki-
kolonijas ir bėga už miesto. Kas tokių įtakingų žmonių. Veikdami 
nori įsigyti kokį turtą, tai ieško suderintomis jėgomis, savo kolo-
pigesnių progų. Mūsų panika pa- nijas galime ne tik išlaikyti lie-
sinaudoja kiti, kurių nenorėtume tuvių rankose, bet suaktyvinti ir 
turėti savo kaimynystėje. Bet kam dar plėsti. 
mums taip savanoriškai ir beato- Viską metus bėgti, ne tik pra-
dairiškai kapituliuoti? Kodėl tu- rastume, ką brangiai kainavusio 
retume apleisti dabartines savas turime, bet ir kitur gyvenant 
kolonijas, kuriose dešimtmečiais duotume paskatinimą visokiems 
gyventa, kur sukurta ir bendros perėjūnams mus stumdyti. Nebū-
daug pinigų lietuviams kainavu-j kime išsigandusiais kiškiais. Už 
šios vertybės? Dabar, kad ir Chi- ; savo teises ir turtą stovėkime vie-
cagoje, kartais išgirsti nuomonių,! ningai, tvirtai, ir niekas iš mūsų 
kad lietuviams jau laikas paridai-, namų neišstums, 1 
ryti vietos naujoms savoms kolo-1 . . . „ . _ . _ P. Venclova, 

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

Galima pirkti daiimis ir išmokėtinai 
30% iki 50% nuolaida 

SOUTHWEST FURNTTURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR fr4421 

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

Pilna apd randa 
S. RUDIS — Tel. CL 4-1050 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiiiiii 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTSN1A3 | LIETUVĄ 

leru prekių didelis pasirinkimas. Au 
omobiliai, šaldytuvai, televizijos, <\o-
er. certifikatai, maistas, akordeonai 
J60H W. 69th St.. Ctiicago, 111. 60628 

įHilIlIlIimilllllllilIlHlffilIHllllimil II t a / — " I S n b / f s m S . M r ^ i kamb^ 
— — — — — — — — — — — — — — (2 mieg.). Prie 71 ir California. 

Atskira gazo šilima. 2 auto garažas. 
Palikimas — duokit pasiūlymą. 

11 butu. 10 metu mūr. namas Mar
ąuette pke. $20,000 metinių pajamų. 
$136,500. Savininkas duos 1% pasko
lą. 

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

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTAR1A-

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

CY 

P H Y S I C A L 
T H E R A P I S T S 

Challenging and 
Rewarding Positions 

in MODERN & DYNAMIC 
Rehabiiitation Center 

SALARY OPEN 

For further information 
write or call 

(205) 479 - 0641 — Mr» Bfy 

ROTARY 
REHABUJTATION CENTER 

1874 Pleasant Aventie 
Mobile, Alabama 36617 v-

ČONSTRUCnON C0, 
Restoranas — valgykla. 2-jų aukš

tų namas. Modernišici 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. 

tnsoranoe — Inoome Tax 
Jfotary Publlr 

Š I M A I T I S REALTY 
2737 W. 43rdSt., CL4-239U 

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDIONO* H 
KITOKĮ PASTAT/ 

APDRAUDC AGENTŪSA 
>amu. Gyvybes, 

sveikatos, biznio, 
automobiliu. 

Patojrlos išsimo-
kejimo sąlygos. 

J. B A C E V I Č I U S 
8455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

HiiiimiiiimiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuve Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 
Namu tel. — PR 6-1063 

iiiiiiiiiniiiiiniHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiii 

D fi M E S 

148* Į 

I O ! 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMT PIRKIMAS — 

Butų nuomavimas — Incocie Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd ^ t ree t 

užsieniniu ir ylet^niu auto taisymai 
Patyrę mechanikai. Elektronini* mo-
loro patikrinimą* VUkikaa. 

TeL GR 6-S1S4 arba GR S-SSSS 
'HvItl'nkflJt Jnons^ <Jo»sl 4»raitH 

M O V I N G 
8ER£NAS perkrausto balduji h 
kitus daiktus. Ir iŠ toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

PUNCH P R E S S OPERATORS 
Exper. on automatic presses — 
Overtime -— Ali co. benefits. Mušt 
be able to speak. read and -svrite 
English. Mušt apply in peraon. 
A>'SOX TOOL, & MAAVFACTUBING 

4150 W. Ronaid Avenue. 
HARWOOD HEIGHTS, ITJ.TNOIS 

VYRAI IR MOIEJttYS 
- , • • 

Reikalingas vyras ar moteris 5ei-
mininkauti — prižiūrėti namus, teng-
vas darbas. Gyventi ūkyje, 50 minu
čių nuo Chicagos. $50.00 į savaitę 
Skambinkite iki 2 vai. popiet — 
375-3121 arba (219) 933-0700. 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag
užės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
ze\ių bei dovanų krautuve, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
denraštis Draugas. 

A. V IL IMAS 
M O V I N G 

Apdraustas peTkraustymas 
— Įvairia atfttuma — 

823 WEST S4th PLACE 
TeleL — FRontier 6-1882 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge". 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
| patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, vpikia Notariatas, 

i daromi ir liudijimų vertimai. Tvar> 
| komi Tncoeae Tax w atliekami kiti 
! patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTJffiY PUBLIC 

4259 S. Maplevrood Av., CL 4-7450 

REMKITE "DRAUGĄ". 

D £ M E S I O t 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTEO STREET Telef. — CA 5-7252 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Platinkite "Draugę" 

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ? 

Tik dienraščio "DTaugo" 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 
->er dienraštį "Draugą" ir jo platintojus. 

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

Reikia lietuviškos knygos' Kreipkitės j "Draugą" 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus _ 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arha dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointing". Pilnai apsidraudė. VIMUI 
darbas garantuotas. 

Tel. — LA I - 6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kūrino laika 

l l l l l l l l i l i l l l i f l i l l l l l l l l l l f II1I1III1III11111IIIIII* 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visq 
rošin grindis. 

t. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
tf1t*tltlllllt!l>llllllll**l*lilllllllllllfl*l3fl<f-

OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Licenscd by VNESHPOSYLTORO 
250! W. 69th St., ClUcago, 111. 0O«2» 
3333 S. Halsted, CMcago, I U. «OAOH 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
Jvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai. Saldvtuvai, maisrtas. doleriniai 
CF.nTTFl RATAI Ir AUTOMOBILIAI. 

K. Žukauskas 

PKOGOS — OPPORTUNTnES 

25 cents a pound for brass — 
Highest prices for copper. 

ATLAS-KLAPMAN PAPEB Corp. 
2432 W. Barry Avenue 

TEL. — 935-3747 
2 blocks south of Belmont Ave. 

RESTAURANT & LOUNGE 
Now in operation, raust sell 
due to partnership split. 

5612 N . Lincoln Ave. 
Phone 334-0606. 

P A R D A V I M U I 

F A R E L 0 B \ M A 

S O F A 
SKAMBINKI! TEL. 73T-4451 

I E Š K O N U O M O T I 

Dviem suaugusiems švedams ame
rikiečiams reikalingas 1 ar 2 miega
mų butas be baldų, su apšild.. virimo 
krosnim ir Šaldytuvu. 778-5974. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti 

Remkite "Draugę". 

D C M E & I O 1 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
į. LEEPONia 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Marąuette Pk., 621! So, Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai* nuo 9 Ori 9:30. Eitom dienota m o 
9 Ud 6 vai. vakaro. Sekmadieni*!* atdaryta. 

file:///Vest


PHILADELPHIA Pa. 
PAMINĖTAS PREZ. ALEKSAN 

DRAS STULGINSKIS 
nas tūnojo pasienyje ant staliuko, 
kur dr. V. Maciūno rūpesčiu buvo 

., i suruošta parodėlė. Joje. po stik-gyvenimo nuotaikos h,, i KJX _ c L v ^ Y-
m. laisvam gyveni-

Tremties 
dildo 1918 
man prisikėlusios valstybės kūrė 
jų atmintį ir šuoliais bėgantie
ji metai išskiria iš mūsų tarpo 
jų darbo liudininkus. Sveikinti
n i tad. yra Philadelphijos ateiti
ninkai sendraugiai spalio 25 d. su
rengę a.a. Nepriklausomybės Ak
to signataro, Steigiamojo seimo 
pirmininko, Lietuvos valstybės 
prezidento, Sibiro tremtinio bei 
šviesios.atminties lietuvio patrio
to Aleksandro Stulginskio pami
nėjimą. 

Minėjimas pradėtas velionies 
intencija atnašaujamomis šv. 
Mišiomis Šv. Andriejaus parapi
jos bažayčioje. Giedant Philadel
phijos "Vilties" chorui, prieš al
torių išsirikiuoja JAV, Lietuvos, 
romovėnų, skautų ir ateitininkų 
vėliavos, narių palydų atneštos 
pagerbti prez. Stulginskį. Ir lietu
vių bažnyčion susirinkta daugiau 
negu įprasta. Savo pamoksle kun. 
K, Sakalauskas apibūdino velio
nį kaip patriotą lietuvį ir gilų 
krikščionį. Jo lietuvišką veiklą 
Caro okupacijos laikais lygino su 
Senojo Testamento pranašais, ku
rie maža vilčių turėjo matyti sa
vo tikslus atsiektus. 

Po šv. Mišių susirinkta iškil-
mingon akademijon parapijos sa
lėje. Dėmesį patraukė skoningai 
papuošta, gėlėse skęstanti scena 
(simboliška — A Stulginskis iš 
profesijos juk agronomas!), ir 
du velionies portretai, kurių vie

lų, buvo išdėtos prez. Stulginskio 
dukters dr. Juozevičienės, gyve
nančios Chicagojs, paskolintos 
prezidento gyvenimą vaizduojan
čios nuotraukos bei jos šeimai ra
šytų laiškų originalai iš paverg
tosios Lietuvos ir Sibiro tremties. 

Akademija pradėta ateitinin
kų skyriaus pirm. inž. A. Gečio 
žodžiu. Įnešus vėliavas, invoka-
ciją sukalbėjo kun. K. Sakalaus
kas. Pagrindinis paskaitininkas, 
iš Washingtono atvykęs Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjas dr. Sta
sys Bačkis, savo kruopščiai pa
ruoštoje kalboje lietė prezidento 
Stulginskio asmenį kaip valsty
bininko ir žmogaus. Nesi leisda
mas į biografines smulkmenas, 
dr. Bačkis, tai cituodamas A. Stul-

Juškaičiui. Bet gavę neigiamą at-f DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m- lapkričio m. 21 d. 
sakymą, jie vistiek rinko pinigus 
bažnyčiai ir net jos vardą įrašė 
savo užrašuose: Sv. Roko. Atsira
do ir kunigas 1908 m. kun. Kras
nickas. Jis buvo aukšto ūgio, la
bai gražus ir lenkiškos kultūros. 

drai aptvarkė parapiją. Baltrušiū- "Ant kalno malūnėlis" — liau-
nui išsikėlus į So. Bostoną kle- dies dainas, harmonizuotas K. V. 
bonu buvo paskirtas kunigas Si-: Banaičio. Kalbėjo kun. Jonas Kli-
meonas Saulėnas, kuris yra dide- mas, kun. Venckus, S.J.^noterų 

Krasnickas nerado u s lietuvis patriotas, nors Lietu- j klubo pirm. Tasonienė ir A Mar 
nei bažnvčios nei klebonijos. Jis v o s n ^ r a m a t ę s . Padedams savo tišauskas, pabrėžęs vienybės rei-
oradėjo rinkti pinigus Prasidėjo vikaro kun. Jono Klimo jis nuo-; kalą. Pora žodžių tarė seniausias 
įvairūs nesusipratimai. Kai reikė-i ^ rdžiai dirba, aptarnaudamas sa-į veikėjas Jakutis. Paskutinį žodį ta-
jo pasirinkti vardą kun. Kras v o parapiečius. K u n Saulėnui rė klebonas Saulėnas, padėkojęs 
niekas sušaukė susirinkimą, žmo- linkėtina dar daug metų dirbti visiems ir palinkėjęs geros kloties, 
nes balsavo ir už vieną balsą dė— lietuviškoj bažnyčioje. Žmonės patenkinti skirstėsi n a -

imo pilni pagarbos tėvams, kurie 
Muzikinę dalį atliko smuiki-; s u k ū r e š i ą p a r a p j j ą i r dėl kurių 

ninkai kun. V. Valkavičius ir Iz. a u k o s ^ bažnyčia stovi ir šian-
Vasyliūnas, ir Vytenis Vasyliū- <jįeną. E.V. 
nas. Jie pagrojo Arcangelo Corel- į 
Ii Sonatą ir J. Gaidelio "Trio"., 

jo po dolerį. Už Nekalto Prasidė
jimo vardą buvo surinkę 350 do
lerių, ir už Šv. Pranciškaus — 
1, už Šv. Jono — L Taigi ir bu
vo pasirinktas šis vardas. T a s liu-
dija kaip labai lietuviška liau- K u n Valkavičius dar padainavo! - VUKO darbas per aukas 

Lietuvių te.sininkų draugijos centro vaidyba. Sėdi (iš k. į d ) : pir
mininkas Mečys Mackevičius, iždininkė Ona Teomlevičienė ir I-sis vi-
cepirm. Algirdas Budreckas, Stovi: Jonas Vasaitis, 2-sis vicepinn. 
Vytautas Račkauskas, narys Felicijonas Gaudušas ir sekr. Jonas Ta-
lalas. Nuotr . V. Račkausko 

dis buvo prisirišusi prie Marijos 
vardo ir kaip giliai jį širdyje ne
šiojo. 

dvi dainas: "Vai toli, toli" ir Tautos fondui. 

MOSU KOLONIJOSE 
Cambridge, Mass 

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
PARAPIJAI 60 METŲ 

Pagaliau 1910 m bažnyčia 
buvo pastatyta: t am t ikram nuo-

' tolyje nuo žymaus Harvardo u-
j niversiteto, visai netoli nuo gar-
i saus dabar, bet ne anais laikais 
iMIT. Didelėm skolom apkrauta 
! išdygo lietuvių bažnyčia ir mo
kykla. Vėliau buvo įsigyta ir kle-

Minėjimas pradėtas malda, kurią bonija. Kun. Krasnickas, kiek pa-
atkalbėjo svečias kun. Venckus, klebonavęs, grįžo Lietuvon ir te-
SJ. buvo atgiedoti Amerikos ir n a i m j r e . Nekalto Prasidėjimo pa 
Lietuvos himnai. Pasistiprinę gera r a p i jos klebonu tapo F. Juškaitis, 
vakariene, susirinkę apie pora kuris įsteigė mokyklą ir ilgai dar-
šimtų parapiečių buvo pasiruošę bavosi Cambridge. Po jo mirties 
tęsti programą toliau. klebonu buvo kunigas A. Baltru-

Pagrindiniu kalbėtoju buvo liūnas, kuris bažnyčią atnauji-

Lapkričio 15 d. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, Cambri-
ge, Mass., įvyko šios parapijos 
60 metu egzistencijos minėjimas.. 
Minėjimą ruošė parapijos klubas, Elena Vasyliūnienė, kuri trum- no> įsteigė Moterų klubą :r ben 
sudarytas iš čia gimusių lietu- pai apžvelgė parapijos praeitą ke-
vaičių. Parapijos klebonu dabar lią. Kada pirmas lietuvis atsirado 
yra kun. Simeonas Saulėnas, o jo Cambridge, Mass., nėra tikslių ži-
asistentu kun. Jonas Klimas. nių. Bet 1907 m. lietuviai susi-

rinkę privačiuose namuose nu-

Philadelphijoje, prez. Aleksandro; 
Stulginskio minėjimo .meninėje da 
iyje. pianistė Aldona Kepalaitė iš-

Stulginskio kalbą, pasakytą atida-' sprendė steigti parapiją. Parapi-
rant Steigiamąjį seimą (kokia ak- jos sąvoka buvo svetima ateiviui 
tuali ši prieš 50 metų pasakyta iš Lietuvos kaimo: jis suprato baž-

pildo K V. Banaičio "Sutemų gies-: kalba ir mūsų laikams!), Virgini- nyčios reikšmę, todėl ir minėtas 
mes ir vizi;os". Nuotr. K. čikoto ją Mikėnienę skaitant mūsų Ii- komitetas kalbėjo apie savo baž-

teratūros istoriko dr. V. Maciūno nyčios pastatymo reikalą. Ka-
paruoštą velionies rašytų laiškų dangi tokio patogaus susisiekimo 

velionį, suteikė klausytojams 
daug enciklopedijoje neskelbtų 
faktų. Didžiavomės velioniu, gir- . ... 
dėdami jo atsisakymą leistis į par- n a l e * * £ ? anūkes Juozeyicm- darė minėtas komitetas^Keli su
tinęs, Lietuvos -vardur kenkian-4fes P * * « * 
čias, rietenas savo partijai esant 

I 

A A 

ginskio kalbas ir laiškus, ar jo 
bendraamžių pasisakymus apie 

suteikė klausytojams I t i n g i a u s i ų išsireiškimų san- tarp Cambnage, Mass., ir Bosto-
trauką, ir moksleivę Aušrą Kana- no nebuvo, lietuviai turėjo eiti 
navičiūte skaitant "Ateities" žur- pėsti per Charles upę, ką ir pa-

KY 
O'Connel, 

kas apie savo senelį. Tarp skaity- kad jis jiems leistų statyti bažny-
mų klausytojus savo skambinimu čią. Bet katalikų bažnyčiai staty-
maloniai nuteikė viešnia iš New ti leidimą vyskupas duoda tik ku-
Yorko — mūsų iškilioji pianistė nigui, ir pirmas kardinolo klau-
Aldona Kepalaitė. Dviem išėji- simas buvo, ar lietuviai turi ku-

T^tlu^nkT^ldCmo Taiku ™aisJ P^kambino K.V. Banai- nigą Bet jie neturėjo jokio. Kar 
pasmerkimą. L'zjauteme A. Stul-

išstumtai iš valdžios posto, len
kėme prieš jį galvas jog jo nepa
laužė nei Sibiro tremtis, nei o-
kupanto tardytojų bandymai iš-

Prezidento Aleksandro Stulginskio 
minėjime, Philadelphijoje, velionies, "T, ; . t _™ 
kalbą, pasakytą Steigiamąjį seimą 

ginskį iš Sibiro grįžusi ir su žmo
na gyvvenantį viename mažy
čiame kambarėlyje, graudenomės 
skaitant 

čio "Sutemų giesmes ir vizijas" j dinolas mielai su atstovais pa-
(keturias variacijas) ir Chopeno i kalbėjo ir jiems patarė pirma ieš

koti kunigo ir iš savo pusės pa
žadėjo padaryti kas galima. Bet 
entuziastai paprasti žmogeliai su-

sesetą etiuoų. 

Nepilnas dvi valandas užsitęsu-
laiSKų istrauKas,_ apra- siakacemija baigta * r a £ ^ ,

J U * ė s n s f a i E ą i r pradėjo rink-
; - ; t i pinigus bažnyčiai statyti, ir 

tuo tarpu parašė laišką klierikui vėliau jo bičiulio, kito Nepriklau- Į kučiavomės, kalbinome dr. Bač-
atidarast, skaito Adolfas Gaigalas" I somybės Akto signataro, Petro Kli Į kį ir A. Kepalahę, komentavome 

Nuotr. K. Oikotojmo laidotuves. Pajutome, koks drąsų Bražinskų Turkijon pabė-
artimas ir paprastas buvo šis girną. Skirstėmės dėkodami atei-
žmogus, kurio prezidentavimo; tininkų sendraugių valdybai (G. 
metais buvo pravesta žemės re- j Mačiūnienei, K. Juzaitienei, dr. 
forma ir padėti pamatai Lietuvos i V. Mikėnui ir A. Geeiui), progra-
valstybės suklestėjimui. ; mos dalyviams, bei visai eilei jų 

Tolimesnėje programoje išklau-; talkininkų už kultūringo minėji-
sėme Ad. Gaigalą, skaitantį A. \ mo suruošimą. S.U.Z. 

ANTANAS P E T K C N A S 
Gyveno 4013 So. Ma.plewood 

A.ve. Chicago. Illinois. 
Mirė lapkričio 20 d.. 1970. 

1 vai. rvte. sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Helen. pusbrolis Petras 
Karaliūnas, brolėne Eva Kel-
nar ir jos duktė Connie ir kiti 
giminės, drangai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeš
tadienį lapkričio 21 d. po 6 
vai. vak.. Petro Bieliūno kop
lyčioje. 4348 So. Caiifornia Av. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. 
Sapkr. 23 d. B V;->plyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
\gnes parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulineros pamal-
ien už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Lietuvių 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
nes. 

duktė ir kiti gtmi-

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

jimo negalinčių laikytis kuni
ga

i s viso nėra pagrindo rūpin
t is kunigų trūkumu, pastebi kar 
dinolas Wright, nes dabar iš
plėstas pasauliečių vaidmuo ka
talikų Bažnyčioje ir einama prie 
to, kad daugelis dalykų, ku
riuos anksčiau atlikdavo kuni
gai, bos atliekami vedusių di-
jakonų ar pasauliečių. 

Kardinolas Maffi kartą pasa-

— .Jei Judo išdaviko pabu
čiavimo kartybę Tau šiek tiek 
pasaldino apaštalo Jono prisi-
gilaudirnas prie Tavo Širdies — 
leisk mums, Jėzau, visada būti 
prisiglaudusiems prie Tavo krū
tines. 

Kokiu skausmu pervėrė Jė
zaus Širdį Judo pabučiavimas! 
Kiek sykių panašūs neištikimy
bės pabučiavimai suspaudė Ta
vo širdį ir iš mano pusės. 

Kristus pasakė: Aš esu gi
męs ir atėjęs pasaulin, kad liu
dyčiau tiesą. Kiekvienas, kuris 
yra iš tiesos, klauso mano bal
so (plg. Kristaus Karaliaus 
Šventės* evangeliją Jon. 18, ) ) b 
-37) . Visagalis, amžinasis Die
ve! Tu per savo mylimąjį Sū
nų, visatos Karalių, norėjai vis
ką atnaujinti. Meldžiame, kad 
visi asmenys, šeimos, tautos. 
atsiskyrę dėl kalčių, paklustų 
jo malmriausia.tai tiesai bei val
džiai. K* Br. 

Mielam draugui 
A. + A 

PETRUI MIKALAJŪNUI mirus, 
jo žmonai ir vaikams reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

B. ir L Vaišvilai 
ir ;u šeimos 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar dmborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu-
•ime ir kitų dalykų tinkamų atminimui. 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD CBBCAGO, ILLINOIS 

ARKA GODE (312) 247-2425 

Sally Priesand, 24 m., mokosi Cincinnati Hcbrew Union kolegijoje ir 
tikisi, kad ji galės būti pirmoji Amerikoje rabine 1972 m. Ji* dirbo 
kiekvieną savaitgalį Jackson, Mich.. sinagogoj, kol buvo sumetąs ra-
biiMs. Ji &» «• matyti toje sinagosFoie. 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road. 
Chicago, UI. 60629 

CESIvOVAS VITKAUSKAS 
Diatrict Manager 

TeU 58iW>?42! 585-0248 

Netekus brangaus tėvo 
A.-J-A. 

TEIS. ANTANO JASINSKO, 
ps ALDONA MLUKAITIENĘ ir artimuosius glioje 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

'•Aušros Vartą" Skaučių Tuntas 

Mielam nariui 
A. f A. 

PETRUI MIKALAJŪNUI mirtie 
jo žmoną EMILIJ& dukrą R0T$ ir sūnų ALGIRDŲ 
nuoširdžiai užįauč'a 

Panevėžiečiu Klubas 

Brangi drauge 
DALIA DUMDZILiEME, 

Tavo tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučiu ir 
sykiu liūdžiu. 

i'RENft LANKYTE 
Oalifornia 

•__ 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.-j-A. 

A D E L A B U R B A 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą motina, uošve ir senelę, kurios netekome 
1969 m. lapkr. 23 d. 

Nors la'kas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkr. mėn. 23 
d. 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Adelos Burba sielą. 

Nuliūdę: 
Duktė ETLEEN, 
ir anūkai. 

žentas ADOLPH DANTA 

A. A. 

DOMICĖLĖ DARR 
DARACIUNAS 

Pagal tėvus Erčius 

Gyveno 3257 S. Emerald Ave.. Chicago. Illinois 
Mirė lapkričio 19 d.. 1970. * 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities. Žvingių parapi

jos. Gironių kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Aldona Gapshis. 

žentas Stanley ir Doiores Rudmin. žentas George, sūnus John. 6 
anūkai: Martin. Phiibp ir Marilyn Gapshis. Donna Kenneth ir 
Nancy Rudmin. giminės: Balčauskų. Pocių. Dargių ir Dirmeikių 
šeimos. Lietuvoje sesuo Ona Pelikiene, it kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. lapkričio 21 d. . 12 vai. po
piet Rudmino koplyčioje, 3319 S. Ltuanica Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. lapkr.čio 23 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Nuošidžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentai ir anūkai. 
Tel. YA 7-1138 

file:///gnes
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. lapkričio m. 21 d. 

x Naujas kalėdines korteles 
"Draugas" j a u paruošė ir iš
siuntinėjo visiems prenumerato Į 
r iams. Dėžutėje y ra po 16 kor- į 
telių su lietuviškais įrašais. Šia ; 
proga skai tytojai prašomi pa- i 
remti mūsų dienraš t į bent 1 
dol. auka . Norintieji gau t i dau- ! 
giau kortelių s u lietuviškais i r į 
angliškais t eks ta i s prašomi pra- ' 
nešti "Draugui" . Visus tuos, j 
kurie dėl įvairių priežasčių ne- ; 
galėtų kortelėmis pasinaudoti, 
prašome mums a tga l jų nebe-
grąžinti. Gavėjas gali j a s savo ; 

nuožiūra perduoti ki t iems. Kas 
prisius auką, p a r e m s savo dien
raštį. 

x Mrs . Della Sharkey , Chi-
cago, 111., gavusi "Draugo" pa
siųstas kalėdines korteles, 
mums pris iuntė padėkos laiš
ką, kuriame jomis džiaugiasi i r 
dėkoja, kar tu pridėjo i r 5 dol. 
auką spaudai pa remt i . Tai bu
vo pirmoji s t ambesnė auka 
"Draugui" kalėdinių kortelių 
gavimo proga. Nuoširdžiai dė-

X Tėvas Alfonsas Bernato
nis, Vokietijos Vasario 16 gim
nazijos įgaliotinis, bendrabučio 
statybai renka aukas ir šiuo 
metu yra atvykęs į Chicagą i r 
apsistojęs Šv. Antano par. kle
bonijoje, 1515 So. 50 Ave., Ci
cero, 111., tel. OL 2-0231. Chi-
cagoje žada pabūti apie porą 
savaičių. 

X Studentų ateitininkų susi
rinkimas įvyks šiandien 7 v. v. 
pas Šilkaičius, 8134 S. Maple-
wood Ave. Bus rodoma kun. Ke-
zio "Dvylika". 

x "Kalėdos pasauly" pro
grama Bismark viešbuty pras i 
dės lapkričio 27 d. 11:45 v. r . 
Bus išstatytos keturios taut inės 
kalėdinės eglutės: lietuvių, šve
dų, danų ir britų, ir viena eg- I k 0 į a m e . 
lutė bus papuošta viso pašau-1 
lio tautų papuošalais. Gruodžio x 
11 d. Bus įvairių tautų pasiro- j kalendorius 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DŽIAUGIASI ŠALPOS 

DARBUOTOJAI 

Man tenka dirbti šalpos orga 
nizacinį darbą Chicagoje ir apy 

ir patys aukų rinkėjai, nes tu
ri progos pasimatyti, susipa
žinti ir išgirsti apie vajaus eigą 
ir trūkumus. 

Ta proga buvo pakalbėta apie 
linkėse jau apie penkiolika me- b Q s i m j y į B a l f o g ^ Bostone 
tų. Tai laikotarpis, kuriame te- L m ė s a v o p a g e idav imus , 
ko matyti daug ir visokių reika- s t u d e n t ų stipendijų bei 
lų, bėdų ir sunkumų tame dar- • Ba]fQ d i r e k t o r i ų r e i k a h L p ^ . 
be. Bet vienas dalykas visą Q ^ ^ k t J k e l i o l i k a 

laiką mane stebina ir stiprina, a t s t o v U ; n o r g k d i o n ė ^ m k a i . 
tai šalpos darbuotojų, orgamza- n & . § i m t ą d o l e r i ų B m o 

torių ir talkininkų nepaprastas i d a u t a > k a d k i t a s ^ i m a s 
pasiryžimas, energija ir noras k į e k a r č į a u C n i c a g o s ? n e s 

kasmet vis daugiau plėstis, or- . į rytines valstybes vykti y r a 

Balfo Chicagos apskrities valdybos nariai ir skyrių atstovai dalyvavę svarbiame apskrities valdybos po
sėdyje. Nuotraukoje iš kairės j dešinę; sėdi: dr. B. Motušiene, Kazys Kasakaitis, Ona Zailskienė, Fe
liksas Sereičikas, Valerijonas Šimkus — pirmininkas, Kostas Čepaitis ir Kostas Januška. Stovi iš kaires 
į dešinę: Kostas Bružas. Vladas Navickas, Juozas Mackevičius, Kostas Repšys, Pranas Zailskas, Kazys 
Balčiūnas, K Juškevičius, Adomas Cselis, Liudas Naglius ir Edvardas Litvinas. Nuotr. V. Noreikos 

IŠ ARTI IR TOLI 

ganizuotis ir surinkti daugiau L , . 
lėšų tam šalpos darbui, kuris 
šiandien taip yra reikalingas 
skurstančiam lietuviui padėti, 
kur tik jis bebūtų! 

Ir kai nueini į baltininkų su-, 
sirinkimą arba pamatai a ^ ų | vardzių cia nennanoma paminė-

Susirinkime dalyvavo apie 
•40 asmenų. Retai kuris asmuo 
| nėra taręs savo nuomonės tuo 
ar kitu klausimu. Jų visų pa-

rinkėjus gatvėje, tai žmogus 
stebiesi, jų aktyvumu, pasiau
kojimu ir meile darbui. I r tų 

ti. Balfo veikėjams ta i nėra bū
tinybė, nes jie nėra tokios rek
lamos mėgėjai. Jie dirba t am, 
kad reikia dirbti šalpai. Tai 

žmonių skaičius nemažėja. Tie-, 
sa, atima mirtis, bet vėl ateina y r a P a f _-

lapkričio 8-12 dienomis, L a s V * pat bus gera proga įsigyti šio k i t i j u vietoje, tą nedėkingą,; organizuotoje visuomenėje. I r 
gas, Nevada, dalyvavo dr . Ele- žymiojo dauininko kūrinių. Pa - ! bet reikalingą darbą dirbti. P e r | k a r t u nedėkingas. Yra piktos 
na L. Liatukienė ir skai tė pa- rodos lankymo valandos; g r u o - t i e k metu daug veidų jau p a s i - i v a l l 0 s z m o m u ' t o k l u ' 'f^e B a l " 

Chicagos liet. parengimu j Detroito Šilainę. Kai lapkričio | g k a i t ą l a p k r i č i o n d tema. d ž i o g d šeštadienį, n u o 2 vai. k e i t ė bet daug jų ir paliko tų! f u i n i e k o n e d u o d a * M *> velk' 
lorius, v e d a m a s "Draugo" * d- spalvotoje televizijoje ma- | . . B r a n c h f i d P i n R e s t o r a t i o n of po ptetų, iki 9 vai. vakaro. p ačių iki šiai dienai. Vieni j a u l o s i r d a r b u o t 0 ^ tyčiojasi. Be t 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Gražus atsiliepimai apie 

dymai. Programos vadovė Juzė redakcijos, ske lb iamas kiekvie- \ Anterior Teeth". Paskaitą paį- Gruodžio 6 d. sekmadienį nuo išbuvo aktyviais šalpos darbuo-tėme net du kar tus vienos va 
Daužvardienė. Eglutės bus i š - j no mėnesio pabaigoje. O r g a n i z a - i l a n d o s programas iš etmmų | v a i r i n o gQ skaidrių, kurios pa- 9 vai. ryto, iki 6 vai. vakaro, tojais ištisus 25 
statytos Bismarck viešbučio cijos, norinčios, kad jų ruošia- I grupi" pasirodymo, mums^ ne- j r v § k u i o palaipsniui būdą tos Parodą rengia N. P . Marijos įsijungė tik 

x Panevėžiečių kkibo pamal
dos už mirusius nar ius bus ry
toj 10 v. r. T. jėzuitų koply
čioje, o 11 v. susir inkimas Jau
nimo centro 203 kamb. su prof. 
dr. B. Palioko paskai ta . Kvie
čiami visi. 

priešaky. Viešbutis y r a La Salle 
i r Randolph gatvių kampe. 

x L. šimučio knyga "Ame
rikos Lietuvių taryba 30-ties | mūsų dienraščio redakcijai, 
metų Lietuvos laisvės kovoje" 
jau atiduota spaudai ir jau su
rinkta apie 400 pusi. Iš viso 
bus apie 500 pusi. Autorius d a r 
nusprendė parašyti apie 1970 
m. tarybos veiklą, kad knyga 
viską apimtų iki paskutinių die
nų. Veikalas išeis 1971 m. p r a 
džioje. Leidžia Amerikos Lietu
vių taryba, spausdina "Drau
go" spaustuvė. Knygoje bus 
netoli 100 iliustracijų. Knygos 
pabaigoje bus eilė dokumentiniu 
tekstų anglų kalba. 

x LB Chicagos apygardos 
apylinkių valdybos maloniai 
kviečiamos aktyviau prisidėti 
prie Spaudos mėnesio garsini
mo. Kurios gali, prašomos pa
sirūpinti ir lietuviškos spau
dos skleidimu. Spaudos mėnuo 
baigiamas gruodžio 15 d. 

X SLA 200 kuopa Detor i te , 
įvertindama mūsų dienraščio in
formaciją ir pastangas detroit iš-
kiams padėti, per pirmininką 
Antaną Sukauską paskyrė 5 
dol. auką mūsų dienraščiui pa 
remti. Dėkojame. 

ryškino palaipsniui būdą tos Parodą rengia 
mi svarbesnieji parengimai bū tų ; tuviams nebuvo jokios abejo- į t e c h n į k o S ) k u r į ą & Liatukienė seserų rėmėjai Waterburyje 
į kalendorių į t r auk t i i r paskelb- | "ės, kad abiejuose spektakliuo- i š v y g t ė p r i e | 5 m e t u g •_ • '__•;_ -j 
ti , prašomos apie juos pranešt i ^ dalyvavusi Galinos Gobienes _ P r a n i K Ri».*amik*« n ™ . KANADOJE 

vadovaujama Šilainė buvo vie
na iš stipriausių i r geriausių 
vienetų. Dabar, kad ir nedaug, 
gauta žinių, lietuvių paskatinti 
stebėti ir stebėję t a s programas 
svetimtaučiai i r amerikiečiai 

— Pranas Blažauskas, Oma- , 
ha, Nebr., turėjo sunkią opera- — Virginija Beržinskaitė ir 
ciją, po operacijos pradėjo jo Algis Žaliauskas lapkričio 14 d. 
sveikata gerėti, bet išgulėjęs 5 Prisikėlimo par. bažnyčioje, 
savaites ligoninėj gavo lengvą Toronto, sukūrė lietuvišką šei-
širdies smūgį. Dabar guli iš- mą. 

ski r t inoj priežiūroj. Krizė ga-1 . ... 
y ra tos pačios nuomonės - Ši- L ^ ^ n e p r a ė j o > bet daktarai T ***". J> 'SS^JS^L * * 
lainė buvo darnus ir gražiausias t i k i g i k a d gN^a l a i k u j o ^ rodą rengiama lapkričio *> 

[laikotarpyje. Tačiau jie visi su
tartinai dirba ir atlieka didelį 
darbą, kuris pinigu neįvertina
mas. 

Tai teko matyti ir lapkričio 
6 d. Balfo Chicagos apskrities 
ir skyrių atstovų bei talkininkų 

nežiūrint to , šalpa kasmet ple-

metus," o » » č i a s i i r J°S * * * * * * d M * 3 a -
Ačiū tokiems. 

Antanas Gintneris 
paskutinių metų 

vienetas. Ypatingai mergaitėms 
i i r jų tautiniams rūbams nepa-
i gailėta komplimentų. Mergaitės 
buvusios visos gražios ir išėju-

: šios su sadute, atrodžiusios lyg 
grožio konkurso kandidatės. 
Atrodę lyg profesionalai šokė
jai bei šokėjos atliko malūną. 
Filmas dar bus kartojamas 
per kitus kanalus. Be to, dar 
vienas filmas y r a susuktas su 
Šilaine ir greit bus rodomas 
per mokslinę televizijos stotį. 

— American Dental Associa-
tion konvencijoje, kuri įvyko 

X Lietuvių Filatelistų drau
gijos "Lietuva" narių susirin
kimas įvyks lapkričio 24 d 
7:30 v. v. Jaunimo centre. 

kata pradės gerėti. 
— Lietuviu sukurtoji Rūta, 

Inc. investavimo bendrovė, va-

gruodžio 6 d. Prisikėlimo par . 
parodų salėje. 

— Liet. Kunigų vienybės su-

MALONI STAIGMENA 
LAIMAI RASTENYTEI IR 

DARIUI LAPINSKUI 

Lapkričio 28 d. Švč. P . M. 
Gimimo šventovėje Marąuette 

pasitarime, kurj pravedė pirm. p & r k e ^ s Q ^ ^ smnainy3 
V. Šimkus. Delegatai pranešė a k t Q r ė L a i f f l a R ^ ^ * 
apie sėkmingai vykstantį vajų D a r i u s ^ i n s k a s > 0 v a _ 
Chicagoje ir apylinkėse. J is grei k a r e J a u n i m o c e n t r e ^ ^ 
tai bus baigtas. Jame dalyvauja 
apie du šimtai asmenų, kurie 
yra įjungti į šalpos surinkimo 

vestuvinė puota. 

Pagal vyraujančias trodicijas, 
dovaujama inž. E . Jarašūno ir sirinkimas įvyko Londone, Ont., j ir jo pravedimo darbus. Vajus Laimos ir Dariaus art imos drau-
A. Markevičiaus, labai sėkmin- lapkričio 10 d. Paskaitą skaitė žada būti taipgi užbaigtas va- gės Margarita Momkiene, Dana 
gai plečia savo darbą ir lapkr. kun. dr. J . Gutauskas. Valdy- kariene, kurią atidarant ir už- Barauskienė ir L. Vėžienė, M. 
13 d. pradėjo naują projektą— bon ateinantiems metams iš- j darant, apmoka vajaus globėjas ir V. Momkų namuose suruošė 
7 butų apartmentą. Bendroves rinkti prel. dr. J. Tadarauskas John Evans-Ivanauskas. Aps- būsimiems jaunavedžiams šau-
centras yra Santa Monica ir pirmininku, kun. P. Barius — krities valdvba kas metai su- n H staigmeną, popietę, j kurią 

L. S- T. Korp! Neo-Lithuania me
tines šventės proga sveikino Jūra
tė Jasaityte, studentų ateitininkų kamb. 104. Susirinkime bus ap-
Chicagos draugoves vardu. įtariami buvusios parodos reika-

Nuotr. V. Račkausko lai ir bus galima įsigyti parodos 
x Už a. a. Jono Stanevič iaus ' x Aktorė Zita Kevelaitytė- ™otraukų. Kviečiami nariai ir 

sielą, minint trijų metų mi r t i es Visockienė vadovaus vakaruL svečiai gausiai dalyvauti 
sukaktį, šv. Mišios bus a tnašau - Mūsų žinomoji ak torė praves x Jaunimo centro studentų 

Pastebėtina, kad šventėje da- n o ^ u s universitete, Urbanoje 
Q_ | gruodžio 13 d. 8 vai. vak. An

samblis šiame kasmetiniame 

jamos antrad., lapkr. 24 d., 7 B. Brazdžionio poezijos vakarą, ansamblis, vadovaujamas Leo-
v. ryto, T. Jėzuitų koplyč. D r a u - ' kuris bus gruodžio 12 dieną, kadi jos Braždienės, pasirodys 
gai ir pažįstami prašomi velionį | šeštadienį, J aun imo centre, 
prisiminti savo maldose. ( p r ) . 

X Dovanu siuntinius į Lietu- ^ ^ * P a t s ******* T o d ė l m ū 

«,- cn, „*HVw™t« ^rio+attrmn o-a sų visuomenei bus progos susi- °<«"u"=* 
vą su užtikrintu P ^ t a t v m u ga- <į asmeniškai (pr) festivalyje jau i r anksčiau yra 
Įima pasaųsti per Baltic Stores U K U s u F*™1 asmemsKai. ^P r j • j p a s i r o d e s 9 ka r tus . 
Ltd. (Z. Juras , 421 Hackney x pirmadienį , antradienį i r 
Rd., London, E. 2. Engiand trečiadienį "Marginiuose" bus 
SHO 8734. (sk.) g a u n a m i kviet imai į Spaudos 

mėnesio L i t e ra tū ros Vakarą, įvyksiantį lapkričio 27 d., penk
tadienį, 7 vai . 30 min. Jaunimo 
centre. LB Chicagos apygardos 

X RAŠOMOSIOS mašin. | \ . 
kalbomis; RADIO _ Telefun-
ken, Grundig, Zenith; TV, 
KOMPUTERIAI — kalkuliaci
jai bei kasdienine praktikai i r valdyba prašo, kas gali, įsigyti 
įv. BIZNIO mašinos — pat ie- j bilietus iš anks to , kad vakaro 
kiama pigiau, nes kataloginė dieną išvengti spūsties prie ka-
pre'kyba. j sos. (pr.) 

Nurodykite, kuo interesuoja-
tės, ir firmų autentiškus k a t a -
logėlius sparčiai gausite iš 
APARTA sav.: J. L. Giedraitis. 
10 Barry Dr., E. Nor thpor t . j 
N. Y. 11731. Chicagoje vakara i s 
inf.: tel. 476-7399 'sk.> 

X Reikalingas vyras mokąs 
angliškai medžiagų ir užuolaidų 
krautuvei. Geros darbo sąlygos. 
Pageidaujama prityrusis, be t 
išmokysime ir pradedantį. Tei
rautis tel. 799-8530. (sk.) 

Investuokite j žemės sklypus Flo
ridoj, gražiame Avalon Bea^h nuo 
$795.00 ir auk:-čiau. Rašykite — 
"Draugas" Ad. 2904, 4545 West 

St., Chieasjo, I1L 60629. 
(ak.) 

x Sukaktuvėms daiktą gerą 
visad rasite pas Tverą. 
2646 W. 69 St. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLO? duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimais ir prieina
mais nuoš mčiais. 

Mutual Federal Savings, 2215 
West Cermak Road. Telefonai 
V7 7-7747 (*k 

jos apyvarta j au milijoninė. 

— Ramunė Motiejūnaitė, Jo
no ir Onos Motiejūnų dukra, 
prieš metus išvykusi studijuoti 
meno į Paryžių, kaip ypatingų 
meno gabumų studentė, buvo 
priimta j Prancūzijos aukščiau
sią valstybinę dailiųjų menų 
mokyklą Paryžiuje (Ecole Na-
tionale Superieure des Beaux-
Arts, Paris). Šioje mokykloje 
Ramunė planuoja išbūti viene
rius metus, o paskui grįš į Los 
Angeles toliau studijuoti. 

— Lietuviški kalėdiniai pa
puošalai — šiaudinukai — pla-' 
čioje Amerikoje. Šių metų gruo
džio mėn. "Woman's Day" žur
nale yra nuotrauka ir instrukci
jos lietuviškiems šiaudinukams. 
Ši lietuvių liaudies meno dalis, 
platesne prasme šiame krašte 
atgaivinta P. Zapolio pastan
gomis, duoda gražių vaisių. Per
nai metais Bostono lietuvaitės 
skautės buvo pakviestos papuoš 
ti eglutę naujoje Boston City 
Hail. Po savaitės įtempto dar
bo — kursų pravestų dr. P. Vai-
taitienės iš Chicagos, dvylikos 
pėdų lietuviSka eglė su užrašu 
"Christmas in Lithuania" džiu-

iždininku, kun. R. Šakalys 
sekretorium. 

šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų sąjungos valdyba. Iš k. į d.: 
Teresė Idzelytė — sekr., Antanas Kalvaitis — pirm. Vytenis Gatau-
tis — narys, Terese Neimanaite — vicepirm. Valdyba ruošiasi šiau
rės Amerikos Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimui lapkričio 26-

28 d. Clevelande. (Plačiau šios dienos kult. priede). 

VOKIETIJOJ 
— Bendrabučio statyba. Va

sario 16 gimnazijos naujo ben
drabučio statybos pagrindinis 
planavimas jau baigtas. Š. m. 
lapkričio 2 Mannheimo apskr . 
statybos skyrius patvirtino s ta
tybos planus ir suteikė leidimą 

randa vis nauja globėją. Tuo atsilankė per 25 Laimos ir Da-
yra patenkinta Balfo vadovybė riaus artimųjų ponių. 

Atvykę Laima ir Darius į 
ponų Momkų namus buvo malo
niai nustebinti. Susirinkusios 
ponios būsimuosius jaunave
džius apdovanojo gražiomis do
vanomis, pareiškė nuoširdžiau
sių linkėjimų ir gražiai paruoš
tose vaišėse praleido keletą va
landų sekmadienio popietėje. 

Pokalbiuose Laimai ir Da
riui buvo priminta, kad atėjo 
metas atsisveikinti su nerūpes
tingomis jaunystės dienelėmis 
ir štai jau stovima ant šeimyni
nio gyvenimo slenksčio. Tačiau 
juk meilė y ra galingesnė už atei 
ties rūpesčius, už būsimos šei
mos atsakomybę ir meilė nepri
pažįstanti nesėkmių. Padėkos 
žodį savo ir būsimos žmonelės 
Laimos vardu tarė komp. Da
rius Lapinskas, nuoširdžiai dė
kodamas iniciatorėms, suren
gusioms šį gražų atsisveikinimo 
vakarą ir visoms ponioms už 
gražias dovanas. Jjv. 

i statyti. Statyba bus netrukus 
gto> l a n k y t a b * • £ * • * ! I pradėta. Pirmosios s tatybos 
lietuvaites skautes, kurios ir 
šiais metais paties mero yra 
pakviestos tam pačiam darbui. 

— Waterbury, Conn., rengia-

Argentinog lietuvių organizacijų ir spaudos taryba, išrinkta šiems me
tams. Iš k. j deš.: (sėdi) Ona Kairelienė, sekretorė, Artūras Mičiū-
das, pirmininkas; (stovi) — vicepirm. Kazys Kliauga, ižd Julius Mi. 
čiūdaa ir sekr. Leonardas Sruoga. Nuotr. J. Kirstuko 

dalies (mergaičių bendrabučio) 
pirmasis darbų tarpsnis dėl vie
tos aplinkybių apims daugiau 
aprūpinimo įrengimus (kanali-

ma Adomo Galdiko pomirtinė,' zacijos, vandentiekio laidų pri-

agronom. T. Šidiškis, Teišerskie-
nė ir Kleinaitė. Kun. J. Dėdinas 
pabėrė pluoštą minčių, o moki
niai' paskaitė apie mirtį ir prisi
kėlimą. Sugiedojo porą religinių 
giesmių. 

apžvalginė meno kūrinių paro
da gruodžio 5 ir 6 dienomis 
Šv. Juozapo mokyklos salėje 29 
John Street. 

Oficialus parodos pristaty
mas ir akademija įvyks gruodžio 
5 d., šeštadienį, 7:30 v. v., kur 
apie dailininko kūrybą ir asme-

vedimą), kurių centre yra t r a n s 
formatoriaus pastatymas. J i s 
reikalingas, kadangi vietos elek
t ros laidai tiek perkrauti, kad 
nebepajėgia suteikti nė trupučio 
daugiau reikalingos srovės. An
trasis statybos tarpsnis galop 
apims kompaktišką mergaičių 

nį kalbės kun. L- Andriekus ir I bendrabutį ir jo įrengimus. 
M. Avietėnaitė. šioje parodoje | — Visų šventųjų vakarą Va- ^ 
bus galima pamatyti da r niekuo- j sario 16-sios mokiniai, mokyt. Ę 
met neexponuotus, senuosius iš'. kun. J. Dėdino vadovaujami, 1 
Europos atvežtus ir šiame kraš; su žibintais ir žvakutėmis ap- Į | 
te sukurtus naujausius A. Gal-j lankė Huettenfeldo kapines, H 
diko paveikslus, apimant didės- Į ku r ilsisi ir 5 lietuviai: E rdm. 
nį jo kūrybos laikotarpį. Taip į Simonaitis, advok. J . Bataitis, 

ALUMINIJAUS RYNOS (Gut-
ters) vandens nubėgimui. 
Nerūdija ir nereikia dažyti. 

T V O R O S : įvairiausio 
aluminijaus, plastikos, plieno 
— įvairių spalvų. 

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

spalvų ir kainų. Geležies tu-
rekliai ir aluminum "siding". 

Naujausi žieminiai balto emalio 
h* "stainless steeP' langai. 

KOSTAS BUTKUS 
Telef. - PR 8-2781 

Dr. Natalia Shaines skelbia, kad 
prez. Nixono sudaryta komisija 
pornografiniams reikalams tirti ne 
buvo sudayta iš mokslo žmonių ir 
todėl jos sprendimai nemoksliški. 

N0RMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuvei 
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabasa I 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto I 
Iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. ik! 4 vai. E 
Ir kHu 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 . = 


