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KATALIKAI 
PASAULY 

Gausėja katalikai Azijoje 

Nairobi. —Katalikų Bažnyčia 
Afrikoje visomis pastangomis re
mia ne tik religinę bet ir kultūri
nę bei socialinę Afrikos 
kraštų pažangą. Ta i pa
tvirtina Kyeni katalikų misijos is
torija Kenijoje, kur šiomis dieno
mis buvo minima šios misijos 40 
metų įsteigimo sukaktis. Misija 
turi dabar 27 bažnytinius cen
trus, kuriuose laikomos pamal
dos ir jaunimas mokomas kate
kizmo. Be to misijoje veikia 14 
katalikų mokyklų su 5.000 mok
sleivių, 20 įvairių vaikų ir sene
lių globos namų, viena liogninė 
aptarnaujama dviejų gydytojų ir 
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Nauji Solženycino 
puolimai 

Pasiūie išvykti 

MASKVA. — Sovietų Rusijos 
laikraštis "Li tera tūra a ja Gaze-
ta" paskelbė Rašytojų sąjungos 
atsakymą Soilenycinui, kuria
me jis išvadinamas kolaboran
tu su kraš to priešais ir jam 
sakoma, kad jis galis vykti, jei 
nori, pas savo priešus. Tame 
pranešime sąjungos vadovybė 
teisina rašytojo iš sąjungos iš
metimą. Solženy inas Sovietų 
Rusrios gyvenimą pivadi .io ser
gančiu. Kod?l Sov. Rusijos Ra
šytojų sąiunga, kuri yra val
džios kontro 9WJaaH- darė u-
žuominą rašytojui iš krašto iš
vykti, nesuprantama. Manoma 
kad tada, kai jis paprašys iš
vykti, So^enycinas ga'es b ū ' ; 

JAV niekada 
nepripažino Latvijos 

okupacijos 
I T A U DIENRAŠTIS APIE 

Reikšmingas JAV sekretoriaus 
pareiškimas latviams 

NVashingtonas. —Latvijos ne
priklausomybės šventės proga 
Jungtinių Valstybių Valstybės 
sekretorius William P. Rogers 
parašė laišką Latvijos atstovui 
Washingtone dr. Arnoldui Spek-
kei, kuriame pabrėžė, kad latvių 

! 

LIETUVOJE 

tautos viltys ir aspiracijos į laisvę, t o r įu s Giovanni Bensi žymiai pa-
bei nepriklausomybę yra atjau- j pildo dienraščio "Corriere del-

la serą" anksčiau paskelbtą Pie-

Mūsy korespondentas Romoje . 

Roma. Italija.— Lapkričio 20 kų rašytojo Jan Dobraczynski 
dienos didysis Milano dienraštis liudijimu paskelbtu šių metų rug 
"Corriere della serą" vėl paskel- sėjo 28 d. "Slovvo Povvszechne"' 
bė išsamų straipsnį apie religijos dienraštyje. Lenkų rašytojas nu-

! padėtį Lietuvoje. Straipsnio au- ; rodo, kad apie 300,000 Vilniaus 
gyventojų palikta tik dešimt baž-

40 slaugių, kurioms vadovauja 8 j suimtas, be t gafi jj ir t i fcna iš 
seserys vienuolės. Afrikos gyven
tojai labai įvertina katalikų Baž
nyčios veiklą ir misijonierių pa
siaukojimą. 

Etiopu kolegijos sukakt is 

VATIKANAS. —Popiežius Pau
lius VI-sis dalyvavo etiopų po
piežiškosios kolegijos Vatikane į-
kūrimo 50 metų sukakties minė
jime. Mišias ta proga aukojo Ad-
dis Abeba arkivyskupas Yemeru 
dalyvaujant Etiopijos vysku
pams, diplomatiniams atstovams 
bei gausiai etiopų tikinčiųjų ben
druomenei. 

Austru kataliku pa rama 

Viena. — Austrijos katalikų 
jaunimo organizacijos, norėda
mos konkrečiai padėti kenčian
tiems Biafros vaikams ir kitoms 
karo aukoms, visame krašte pra
vedė "Biafros savaitę". T a pro
ga pravestose rinkliavose surink
ta daugiau negu du milijonai ši
lingų, kurie panaudoti Biafros 
jaunimo globai. 

Kataliku o?ntras -Jugoslavijoj 

Split. —Kunigų kongregaci
jos prefektas kard. Wright , spe-
cialai atvykęs iš Romos į Jugos
laviją, Split mieste iškilmingai 
pašventino naują eksperimenti
nį centrą, skirtą bendram Split 
miesto katalikų kunigų gyveni
mui, vykdant sielovados darbus. 
Naujasis centras įkurtas Split ar
kivyskupo Franic pastangomis. 
Centro pašventinimo iškilmėse 
dalyvavo daugelis Jugoslavijos 
vyskupų ir kunigų, bei gausūs 
tikintieji. 

leisti, kaip išleido 1966 m. ra
šytoją Tarsį. parašiusi puikią 
knygą "Septintoji palata". 

Manoma, kad d a r ir dėl to 
norima išleisti Solženyciną. kad 
jo raštai vist :ek kr?šte sklinda 
ir eina iš rankų i rankas, nusi-
rašinėjami. 

Poli trukas įtūžo 

Britanijos HSR klubo sekre
torius David Carver gavo iš 
Sovietų Rusiio'- Rnšyroių sąiu'1-
gos politruko Konstantino Fe-

1 dino raštą, kur'-ame sako. kad 
Į Pasaulio Rašyto.ių sąjunga 
j (PEN) užtardama Solženyciną. 
i kišasi į Soviecų Rusijos vidaus 
Į reikalus. Sovietinis rašytojas 
i Šo'ochovas, suvažiavusiems kol-
į chozininkams pasmerkė Solže-
Į nyciną, nors vardu ir neįvardi-

no, kad yra žmonių, kurie val
go šio kraš to duoną ir p e r š a n 
čia savo šmeiž ;kičkus raš tus 
slaptais kanalais buržujams. 

! čiamos visų laisvų tautų, ir kad 
Pavergtųjų Tautu komiteto pirm. Viktės Viksmns įteikia Pavergtųjų ; Ju r igtinės Valstvbės, visiškai pri-
Tautų medalį prez. Nixon ir viceprez. Agnew. kuriuos prieme Baltuose ' 
rūmuose viceprez. Agnew; Antras ii kaires Viksnins. viceprez. Agnew 
viduryje laiko padėkos raštą. Užpakaly kairėj sen. George Murpįhy. 

tro Sormani straipsnį "Bažnyčia 

nyčių religinėms apeigoms, gi vi
sos kitos uždarytos, paverstos san
dėliais, susirinkimų salėmis ar 

Amerikos ir Sov. Rusijos 
pagalba 

Ir Sovietų Rusija įsitikino, kad pinigais negalima įsigyti 
draugų. 

"VVASHINGTONAS. — Kada ba yra daugiau negu pusė kari-
Amerika telkia daugeliui kraštų nė, Amerikos per 22 metus teik-
visokeriopą pagalbą, Sovietų Ru ta pagalba yra ekonominį ir tik 
sija taip pat remia Įvairius, kraš 
tus, kad galėtų juose sukursty
ti komunizmą arba jei jau toks 
yra, jj paremti. Kaip Amerikai 
ne visada gerai išeina su pagal
ba, taip ir Senėtų Rusijai ne 

25''( teiktos pagalbos buvo ka- ' 
rinė. 

Baugiausia Sovietų Rusija re
mia arabų kraštus. Egiptas ga- ' 
vo 3 bil. dolerių paga'bos, dau
giausia karinės. Aižirija, Ira-

kartą tenka pasigsuti ir išmesti I kas, Sirija ir Jemenas gavo 
milijonus tiem kraštam, kurie Į 2.1 bil. dolerių, š iaurės Viet

namas gavo 2.5 bil., Pakis tanas 
gavo 

vėliau nuo komunizmo nusisu
ka. 

Iš viso Amerika užsienio kraš l 
tų pagalbai per 22 melus jru iš- | 
leido 80 bil. dolerių Sovietų Ru I 
sija gi per 16 metų išleido pa
našiem reikalam 7 3 bil. dol. 
Xors Sovietų Rusija ir išmetė 
tuos pinigus, bet faktai rodo. 
kad pinigais negali nusipirkti j 
draugų. Du pavyzdžiai yra In
donezija ir Ghana. fadooezra 
gavo iš Sov. Rusijos 2 bil. dol. 
pagalbą, tačiau po kiek laiko i 

178 mil., o iš Amerikos 
tas pats P a k i s t a i s gavo 3.6 
bil. dolerių. Rusija Indijai su
teikė 2.2 bil., et* Amerika 7.S 
bil. dol. Sov. Rusija daugiausia 
pagalbos suteikė 1966 meta 's . 
daugiausia Vietnamu! 
m. tik 307 mil. Kodėl mažiau 
suteikta pagalbos aiškinama 
tuo, kad Sovietų Rusijoj neo-
nominis gyvenimas pasunkėjęs 

Ku'rai Sov. Rusija suteikė 2.5 
bil. dol.. iš tos sumos 300 mil. 

Egkytal 3 

sijungusios prie to atjautimo, nie
kad nėra pripažinusios Latvijos 
priverstinės inkorporac. į Sovietų 
Sąjungą ir tebepalaiko savo pa
ramą Latvių tautos valstybinio 
apsisprendimo teisei. (Elta) 

Šv. Tėvo telegrama 
prez. Nixonui 

VATIKANAS — Popiežius 
Paulius VI-sis telegrama pa
sveikino JAV-bių prezidentą Ri-
chard Nixon, antrosios ameri
kiečių as t ronau 'u kelionės į mė
nulį proga. 'S / i šk i l iame visą a-
merikiečių tautą — rašo Pau
lius VI telegramoje, — kurios 
drąsūs astronautai jau antru į 
ka r tu laimingai nusileido an t 
mėnulio tarnaudami visos žmo
nijos labui. Meldžiame Dievo 
palaimos jų žygiui atskleisti pa
sauliui naujus horizontus, tar-
lau ian t mokslo pažangai ir vi
sų žmonių vienybei taikoje". 

Teisiami šnipai 

3AJGONA3. 

ir valstybė Lietuvoje". "Minėtas' paskirtos kitiems nereliginiams 
straipsnis, rašo žurnalistas Gio-1 tikslams. Iš viso - pažymi lenkų 
vanni Bensi, ryškiai iškelia ne- ' rašytojas Dobraczynski - prieš 
papastas tikinčiųjų katalikų dau
gumos sunkenybes Lietuvoje 
prieš bedievių ateistų mažumą, 
kuri savo rankose turi visą val
džią. Tačiau kai kurie faktai dar 
ryškiau parodo, kad katalikų Baž 

sovietų okupaciją Lietuvoje buvo 
721 parapinė ir 378 kitos įvairios 
bažnyčios, gi dabar beliko tik 567 
parapinės ir 4 kitos bažnyčios. 

Toliau italų žurnalistas Gio-
venni Bensi "Corriere della serą" 

mą. "Sovietų okupacijos išvaka
rėse — rašo Giovanni Bensi -

ictuM'i sa- 1940 m. Lietuvoje buvo 12 vys-

nusisuko nuo Sov. Rusijos ir t d o L k a r i r § P ^ a l b * 
-ndonezijoj valdžia tūkstančius bil. dol.. " .»..= 2 .-,:.. ao 
komunistų nužudė ir sukišo į | * a n n e 

Biblijos savaitė Amerikoj 

A Solženycinas 

Jau 300,000 
amerikiečių 

SAIGONAS •— Praėjusia sa-

Nevv Yorkas. — Amerikos kata
likų biblinis sąjūdis, kartu su ki
tomis šv Rašto platinimo ir skai
tymo organizacijomis, paskelbė I vaite Piet Į Vietnamo kariu žu-
pasaulinę Šv. Rašto skaitymo SS-Į vusių skai5it;^ buvo didžiausias 
vaite, kuri baigsis lapkričio 30 d. \ pusantrų meni laikotarpyje. 
Pagrindinė Biblinės savaitės te- i nes žuvo 567 kar. a. šiaurės 
ma "Tiesa moderniajam žmo- . Vietnamas prarado S.201 v y ą . 
gui". Pirmajame Šv. Rašto skai- į Amerikiečių žuvusiuių skaičius 
tymo simpoziume New Yorke i nepaskelbta , Manoma, bu-; di-
dalyvavo JAV astronautai, kurie: dėsnis negri buvo prieš porą sa-
praeitų Kalėdų metu, skrisdami vaičių, kada žuvo 113 vyrų. Iš 
"Apollono 8-jo" erdvėlaiviu ap- viso su terasai* ir sužeistais 
link mėnulį, skaitė Sv. Rašto nukentėjo 300.000 amerikiečių. 
Pradžios knygos ištraukas, radio 
keliu perduotas visai žmonijai. 

Katalikai Afrikoje 

ROMA. —Misijų kongregaci
jos paskelbtais paskutiniais sta
tistikos duomenimis. Afrikos 
ir Azijos misijų kraštuo
se pastebimas gausus atsivertimų 
padidėjimas. Ypatingai padidėjo 
vietinių kunigu prieauglis. Pas
kutinių dešimties metų laikotar
pyje tikinčiųjų skaičius Azijoje 
paaugo 50 proc. gi vietinių ku
nigų skaičius 60 proc. Dar labiau 
padidėjo Afrikos katalikų Bažny
čia. Čia tikinčiųjų skaičius tame 
laikotarpyje pakilo iki 64 proc. gi 
vietinių kunigų skaičius beveik 

Be dingusių ir žuvusių, 258.779 
buvo sužeis'.'.. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 2 9 d . : sv. Saturni-
nas, šv. Iluminata, Daujotas, 
Vėla. 

Lapkričio 30 d.: Pirmas 
advento sekmadienis, šv. And
riejus, šv. Justina. Saugardas, 
Linksmuolė. 

Gruodžio 1 d.: šv. Eligijus. 
šv. Natalija. Butigeidis. Gir-d-
runė. 

Saulė teka 6:55, leidžias 4:22. 

O B A S 

Chieagoj ir apylinkėse šian-

kalėjimus. 100 mil. gyventojų j 
Indonezija yra didžiausias M? s-1 
kvos priešas. Manoma, kad jei 
Amerika nebūtų gynusi Korė-
os ir Vietnamo, tai Indonezija 

šiandien būtų panaši į Kubą, bū 
tų tapusi Sov. Rusijos rėmėja 
ir tuo pačiu baze. Ghanai Sov. ; 
Rusija sukišo 240 mil. dol. ir. : 
nepaisant to, Ghana pasisuko! m a s 

prieš komunizmą. 

bil. dol 
pagalba. 

Ka : skefbiama, k a i vienuose 
ar kituose gaunančiuose Ame
rikos pagalbą kraš tuose kyla 
antiamerikietiškoj demonstraci
jos, tenka prisiminti ir S. Basi 
ją, kuriai irgi daug kur nepa
vyko kolchozininkų sunkiai už 
dirbtais r u b i a - laimėti drau 
gus. o didžiausias pralaimėji-

buvo Indonezijoje. 

Maskva, kaip ir Amerika, pa
matė, kad ne visi kraštai yra 
skubūs pagalbą priimti. Išsky
rus Šiaurės Vietnamą, dauge-lis 
kraštų iš komunistų teima tik 

Didele bausme 

— Pietų VMB8.-
J į ~ j i j a rne vedama šnipinėjimo byla. \ 

1 kurią įvelta net prez. Thieu bu
vęs vienas pat i rč ių. Iš vnso 
teisiama £2 asmenys, šnipinėję 
komunistams. 

Viceprezidento 
kelione 

WASHIXGTOXAS. — Vice
prez. Spiro Agnevv gruodžio 26 
d. išvyks j 10 Azijos kraštų, 
aplankys Ph'lipinus. Fcrmozą. 
Thai'andą. Nepalį, Afganistaną, 
Malaysia, Singapuią. Indonezi
ją, Australiją ir X. Zelandiją. 
lis ten pat i rs apie tų kraštų 
ekonominę ir politine padėtį. 
Viceprezidentai Lfcc pa r turėt' 
progos apsilankyti ir Vietname. 

Maskva su satelitais 
pasmerkė Izraelį 

nyčios padėtis Lietuvoje yra dar. straipsnyje italų visuomenę in-
sunkesnė ir dramatiškesnė-'. I t a lų ' f o r r n u o ] - a a p i e s k a u d ų Lietuvos 
žurnalistas Giovanni Bensi tai katalikų vyskupų ir kunigų liki-
patvirtina konkrečiais faktais: 

1965 m. spalio 19 dieną — ra 
šo Giovanni Bensi 
vaitraštis "Valstiečių laikraštis" I k"PU> 1580 kunigų, 4 seminari-
iškėlė reikalavimą, kad Lietuvos Jos s u daugiau negu 600 semina-
sostinėje Vilniuje būtų įs teigtas ' r i s t4, 36 vyrų vienuolynai su 
antireliginis muziejus. Metams, 6 5 0 vienuolių kunigų bei 82 mo-
praslinkus Maskvos jaunimo žur- terų vienuolynai su tūkstančiu 
nalas "Komsomolskaja Pravda" j s e s e n ? vienuolių. Dabar visi vie-
patvirtina, kad šis Lietuvos ateis-' nuolynai panaikinti ir seserys 
tų prašymas buvo patenkintas ir įbei vienuoliai išblaškyti. Iš 12 
Vilniaus šv. Kazimiero katalikų vyskupų labai ribota laisve tega-
bažnyčioje buvo įsteigtas pirma- l j veikti tik neperseniai pašven-
sis antireliginis muziejus. 

Apie kitas Lietuvos katalikų 
tinti Kauno ir Vilkaviškio vysku
pijų apaštalinis administratorius 

4 0 ' ' siūlomosios sumos, kadan- mirė. Grup 
gi nenori susirišti su komunis
tais. Kada Sov. Rusijos pagal-

MASKVA -
grupė s tude 1 ' 
bylius, kur:.! 

Sukhumi m» 
baudė mirtim; 

- Sovietų Rusijos 
i apiplėšė du ne
vi nas sumuštas 

vadą, studentą 
,teismas nu-

\ \ M >-

85 proc. iš 2,000 pasiekdamas' dien dalinai saulėta. Tempera-
4dXS0 riba. i H m apie 40 L 

Margareta Hamilton. Massachus^tts technologijos instituto matematikė, 
šypsosi, kadangi ji prisidėio Pr'e kompiuterių pn:.;ošimo, kurių pa
galba Apoiio 12 astronautai iaugiai uusileido mėnuiįje ir saugiai grįžo. 

MASKVA. — Sovietų Rusija 
ir penki satelitai; Vengrija, Len 
kija, Bulgarija, Et, Vokietija ir 
Čekoslovakija pasirašė raštą, 
kuriuo remia arabu kraštus, 
kovojančius prieš Iz. elį. Ru
munija išvengė tokio rašto pa
sirašymo. 

Mokslo ir kūrybos 
simpoziume 

Šeštadienį 9 vai. r. Midvviy 
House patalpose apie lietuvių 
kalbotyrą kalbės profeserisi A. 
Klimas. W. Schmalstug. A. Sa
lys. 1 vai. p. p. ten pat paskai
t a s skaitys prof. V. Kavolis, 
prof. V. Vardys, pro T V Donie-
la. Matematikos, fizi.-.os ir che
mijos simpoziume dalyvaus mok 
slininkai A. Darnusis. B. Jeseis-
kis. K. Keblys, A. BuUus. R. 
Vaišnys. R. Ošlapas. S.30 vai. 
ten pat bus svarstoma a pi- mok 
slininko padėtį savoje visuome
nėje. Kalbės A. Barzdakas J. 
Šmulkštys. Z. Rekašius, V. Vy
gantas , E. Lenkauskas. B. Nai
nys . 

bažnyčias italų žurnalistas infor- vyskupas Juozapas Matulaitis -
muoja remdamasis lenkų katali- I Labukas, gyvenas Kaune ir Tel-

! šių vyskupijos apaštalinis ad
ministratorius vysk. Juozapas 
Pletkus. Panevėžio vyskupas Ju
lijonas Steponavičius ir Kaišia
dorių vyskupas Vincentas Sladke
vičius ištremti iš savo vyskupi
jų, priversti gyventi jiems paskir
tose vietovėse policijos priežiūro
je. Trumpai apžvelgdamas kitų 
Lietuvos vyskupų likimą, žurna
listas Bensi primena pasauliui 
Vilniaus kalėjime sovietų nužu
dytą Telšių vyskupą Vicentą Bo-
risevičių ir buvusį Vilniaus arki
vyskupą Mečislovą Reinį, miru
sį Vladimiro kalėjime Rusijoje. 

Baigdamas straipsnį. "Religija 
Lietuvoje" Bensi iškelia dar dau
giau skaudžių faktų, liečiančių 
Lietuvos katalikų Bažnyčią. Ypa
tingą dėmesį atkreipia į Lietuvos 
kunigų likimą. Iš daugiau negu 
2,000 Lietuvos kunigų beliko vos 
750 daugumoje senesnio amžiaus 
ir sunkiai begalinčių eiti savo pa
reigas - rašo italu žurnalistas. 
Vienintelė palikta kunigų semi
narija Kaune tegali priimti tik 
apie 30 studentų ir todėl naujų 
kunigų parengimas yra tragiškai 
nepakankamas. Todėl supranta
mas kilnus 60-ties Lietuvos ku
nigų pasirašytas prašymas Mas
kvai, leisti priimti į Kauno kuni
gų seminariją daugiau kandida
tų į kunigus. Visam pasauliui y-
ra žinoma Maskvos reakcija į šį 
Lietuvos kunigų drąsų žygį. Ne
maža pasirašiusiųjų kunigų bu
vo žiauriai nubausti, o kiti, kaip 

klebonas kun. Dum-
laukia teismo už "so

vietų valdžios šmeižimą". Štai 
faktai, kuriuos italų visuomenei 
iškelia "Corriere della Serą" žur
nalistas Giovanni Ben^i apie da
bartinę Lietuvos katalikų Bažny
čios padėtį. 

Leit. William Calley, stovi F t 
Benning. Ga.. bazėje. Jis kaltina
mas, kad imant kaimelį Song May, 
kurį amerikiečiai vadina Pinkvilie. 
Quang Ngai provincijoje, jo dali
nis nukovęs 109 asmenis. Kaimelį 
amerikiečiai užėmę tik po sunkių 
kautynių, du kartu komunistų jie 
buvo atmušti. 

Pulkininkas apie kalti
namąjį leitenantą 

FORT BENNTNG. Ga. — Pul
kininkas Ta;' 3.1 Losg, kurio ži
nioje yra u-if VViiliam Calley, 
kaltinamas d-"l žudynių Vietna
me, teigia, k ' a leitenantas yra 
puikus karys, gersi galis atlikt: 
jam pavesm * uždavinius Jis 
galįs uždavinį atlikti per dieną, I G a n i ; 
ko kitam reiktų savaitės. Leite-: foHauSkas 
nantas gyvena kareivinėse, iš 
kurių išvyk*i ligi teismo nega
lės. Jo advr.\tji' u vra maį. Ra-
by. 

Rusija privalanti 
ginkluotis 

MASKVA. — Sovietų Rusijos 
maršalas Grečko paskelbė "Kra 
snoje Zvezda" la.kraštyįe, kad 
Sov. Rusija privalo kuo daugiau 
ginkluotis, nes ginkluojasi Vak. 
Vokietija, JAV ir kiti agreso
riai. Esą, reikia annkhiotis. kf»u 
galėtų sumušti k^kvieną pric< 

• Tunisii.-i JAV paska l a i 5 
mil. dolcr.ų 

• Rytų Vokietijoje 300.000 
protestavo | ric JAV. kurios 
kariai žudą C»v»! u> V.'ti.ame. 
Kalbėtojai niek > neu^s'mine a-
pie nacių ir komunistų nužudy
tus nulijo.: ^ žmonių. N'eužsi-

I šą, kuris užpiuių Sov. Rusiją. į minė nė apie Katyno akerdynee. 



Pripažinimas — 

VEIKLOS DERINIMAS 
Rūpestis pav. tautos laisve 

yra žmogiško kilnumo žymė. 
Užmiršti, kad daugelis tautų 
yra komunistinėje vergijoje, ir 
rūpintis tik savo asmeniniu pa
sauliu reikštų atsisakymą tų 
žmogiškų vertybių, kurių išsau 
gojimui palikome tėvynę ir tė
viškes. Būtų nedovanotina, jei
gu tie, kurie pasirinko laisvę, 
svetur ją panaudotų t ik sa
vo pačių egoistiniams tikslams. 
Tai būtų okupanto niokojamos 
ir prievartaujamos tautos nau
jas išsižadėjimas ir palikimas 
savam likimui. 

Lietuvių t a u t a nuo seno į-
pratusi ginti savo teises ir 
laisvę. Atėjus suspaudimo me
tams, ji sugebėjo reikštis su
kilimais, savanorių pasiaukoji
mu, kariuomenės žygiais. Jei 
reikėjo nukentėti ir prarasti 
viską, tai daugelis aukojosi net 
nepaisydami pavojų ir gresian
čios mirties. Paskutiniųjų dvie 
jų okupacijų laikotarpyje tau
ta ypač daug aukų sudėjo ant 
laisvės aukuro, gebėdama su
derinti jėgas gintis nuo komu
nistinio ir nuo nacistinio oku-
pato. Pirmuoju atveju gimė 
aktyvistai, kurie pirmiau, ne
gu okupantai pasikeitė, per
ėmė vyriausybės vairą. Vokie
čių okupacijos metu sudarė 
Vyriausią Lietuvos išlaisvini
mo komteitą, kurs davė nuro
dymus tautai , saugojo jauni
mą nuo karo pražūties ir, išei
vijoje a tkur tas , vedė neatlai-
džią kovą už Lietuvos vardo 
išlaikymą ir rusiško komuniz
mo daromų skriaudų atitaisy
mą. 

Ateinantį šeštadienį New 
Yorke susirenka Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
atstovų seimas. Susirenka dau 
gelio sukakčių paunksmėje — 
pereitais metafe* suėjo dvide
šimt penkeri metai, kai šis po
litinis veiksnys buvo sukurtas, 
šiemet tiek pat, kai j is buvo 
a tkur t a s svetur, o taip pat dvi
dešimt metų. kai Vlikas, no
rėdamas apjungti visus, betu-
vius, paskelbė Lietuvių char-
tą, padėjusią pagrindus Lietu
vių bendruomenei. Tai progos 
žvelgti į atliktus darbus ir a-
teit ies planus, nes nuo jų pri
klauso mūsų tautinė gyvybė. 

* 
Pavergtos tautos išlaisvini

mą tiesiogiai negalima stipriau 
pajudinti nei pavergtoje tau
toje, nei išeivijoje. Ši veiklos 
sr i t is kiek paveikesnėmis prie
monėmis t ė r a galima tik lais
vuose kraštuose gyvenantiems 
lietuviams, kurie kelia savo 
t au tos vardą, kad jis nebūtų 
išbrauktas iš žemėlapių ir pa
smerktas užmarštin. Prie tau
to s vardo kėlimo prisideda ir 
kiekvieno lietuvio geras var
das, jeigu j is eina kaip uetu-
vis ir prisimena savo tautai 
padary tas skriaudas. Šiuo ke
liu ir toliau mums reikia eiti 
planingai, jeigu norime, kad 
mūsų vardas pasaulyje plačiau 
ir garsiau nuskambėtų. 

Kova prieš rusišką komu
nizmą tur i eiti kartu, nes nie
k a s negali taip gerai atidengti 
tikrąjį komunizmo ir rusiško 
imperializmo veidą, kaip mes. 
būdami akivaizdūs liudininkai, 
savo patirtimi išgyvenę jo kės
lus. Negalime norėti, kad visi 
t ikėtų kiekvienu mūsų žodžiu, 
— juk net komunistinėje Ru
sijoje apsilankiusieji turistai 
mažai ką tepasako, — bet pa

tikės bent ta laisvojo pasaulio 
dalis, kuri dar sugeba įžvelgti, 
kad žmogus komunizmo yra 
padarytas tik partijos ir val
stybės įrankiu. Šioje propagan -
dinėje srityje mums reikia tihs 
lingu priemonių ir planingos 
veiklos, nes tai yra : eli
tinė veikla, kuri turi daryt: įta
kos politikos vairuotojams 

Jei bandymus galime d-ry
ti visuomeninėje veikloje, tai 
negalime mėgėjiškai ir be jo
kio plano pasiekti didesnių tiks 
lų pavergtos tautos laisvini
mo srityje. Nors ir čia reikia 
būti lankstiems ir dažnai ieš
koti naujų priemonių, bet bent 
čia visiems sutartinai reikia 
siekti bendro tikslo. Vyriau
sias Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas neturi būti tik išeivi
jos atstovybė, bet vadovauti 
visai politinei veiklai ir visiems 
šios srities siekimams. Vlikas 
savo rėžtu neturi pasiduoti kas 
dienybės kazuistikos pagundai, 
bet kaip tik išlikti planuojan
čiu laisvinimo vadovu. 

* 
Vliko vadovaujamas paverg

tos tautos laisvinimo darbas 
nepriklauso nuo seimo, kuris 
tegali duoti tik pasiūlymų, nu
rodyti gaires, įtaigoti naujes
nių priemonių pasirinkimą. Jo 
veikla priklauso nuo pajėgių 
žmonių, dirbančių laisvinimo 
srityje. O pajėgiais atstovais 
turėtų susirūpinti kiekviena 
Vliką sudaranti grupė, kad jai 
ne tik būtų atstovaujama, bet 
kad ir pati grupė įsriungtu į 
bendrus uždavinius. Dabarti
nio pirmininko kelionės ir as
meniniai kontaktai su įvairių 
vyriausybių politikai vadovau-
jačiais ar įtakos turinčiais as
menimis kaip tik yra įrody
mas, kad bent valdyba turėtų 
būti sudaryta iš darbingų žmo
nių, galinčių pasiekti laisvųjų 
kraštų politikos vršūnes. 

Pasaulio politika eina pa
vergtiesiems nelabai palankia 
kryptimi. Pasidalinimas Įtakos 
erdve yra pereito karo išdava 
ir žaizda. I r mes turime būti 
neužgydoma žaizda, kuri pri
mintų pasauliui daugeliui tau
tų padarytą neteisybę ir iki 
šiol neatitaisytas skriaudas. 
Tai žaizdai neturime leisti už
gyti, kol bent viena tauta bus 
pavergta ir bent vienas žmo
gus pasaulyje bus skriaudžia
mas dėl savo tautinių ar as
meninių Įsitikinimų. Į šią veik
lą turime įsijungti tiesiogai. 
jei galime, a r bent netiesiogiai, 
remdami savo pagrindinį va
dovaujantį politinį laisvinimo 
veiksnį. Pripažinti atliktus dar 
bus ir juos įvertinti tai yra 
kartu tiems darbams pritarti 
ir sugebėti visus lietuviškus 
darbus derinti, kad jais būtų 
kuo daugiau laimėta Lietuvai 
ir lietuvybei. 

Bendrų tikslų siekimas ir 
tautinė drausmė neatsiranda 
rezoliucijų paskelbimu. Tai pri 
klauso moralinei sričiai — kiek 
vieno paskiro žmogaus sąži
nės jautrumui. Visuomeninėj. 
švietimo, kultūrinėj srity mes 
turime plačią dirvą reikštis 
laisvai ir išbandyti naujausias 
priemones, nes jas lengviau 
ir pakeisti. Bet potitinėj srity 
reikalingas ir tam tikras mo
ralinis pavaldumas — pripa
žinimas vyriausiam laisvinimo 
veiksniui laisvės planuoti ir 
teisės mažesniesiems veiks
niams nurodyti, kas reikia pa
daryti. Pr. Gr. 

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUME 
Kokia dabartine padėtis okupuotoj Lietuvoje 

SUNKI ŽYDU BŪKLE 
SOVIETUOSE 

Izraeuo valstybės ministras 
pirmininkas Gokia Meier tedėvi 
zijos programoje paskelbė 18-
k o s žydų seimų, gyvenančių so
vietinėje Georgijoje, atsišauki
mą į Izraelio vyriausybę, padėti 
j iems išvykti iš Sovietų Sąjun
gos . Daugybė Rusijos žydų, jau 
peniai likvidavo savo nuosavybe 

(Sovietų Sąjungoje ir atsisakė 
turėtų tarnybų, laukdami leidi
mo emigruoti į Izraelį. Metai po 
metų to leidimo vis nesulaukia. 
Protestuodami prieš tolų sovie
tų elgesį, 18 žydų šeimų, slap
tais keltais kreipėsi j Izraelio 
ministrą pirmininką, prašydami 
skubios pagalbos. Izraelio vyriau 
sybė, per savo ambasadorių 
J< T&otcee ėmė veikti. 

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas susilaukė tokio susidomėji
mo, kad į atidarymo posėdį su
sirinkusių dalyvių negalėjo sutal
pinti Jaunimo centro didžiosios 
salės kėdės. 

Simpoziumas pradėtas JAV ir 
Lietuvos himnais, vadovaujant 
akademiškam jaunimui, kurio bu
vo itin gausiai. 

Pirmas toks suvažiavimas 

Atidarydamas simpoziumą LB 
c.v. pirm. inž. Br. Nainys pasi
džiaugė, kad taip sėkmingai pa
vyko sušaukti pirmą išeivijoje 
mokslo ir kultūros suvažiavimą. 
Nupasakojo, kad simpoziumą or
ganizuodamas dr. Avižienis bu
vo sudaręs iš 27 žmonių progra
mos komitetą. 

Dr. Avižienio kalba 

Oficialų atidarymo žodį tarė 
rengimo kom. pirm. dr. A. Avi
žienis. Šis suvažiavimas teįrodo, 
kad lietuvių tauta yra tvirtai įsi
jungusi į mokslą ir nusipelno pil
nos laisvės. Lietuvių mokslinin
kų darbai kaskart daugiau įtrau
kiami į mokslinės pažangos isto
riją. 

Šiemet sueina 400 m. nuo pir
mos Lietuvos aukštosios mokyk
los — Vilniaus akademijos — 
pradžios. Visomis jėgomis įsi
jungę į mokslinę kūrybą, su pa
garba prisiminkime aukštojo mo
kslo kūrėjus, nuo pirmųjų jėzui
tų iki dabar simpoziume dalyvau-

JUOZAS PRUNSKIS 

janeių Lietuvos universiteto pro
fesorių, kurie yra garbia svečiai. 
Tegu šie simpoziumai paskatina 
mūsų jaunimą siekti mokslo, te-
paskatina gerbti L. bendruome
nę, kur i šį simpoziumą globoja 

Mokslą Lietuvoj verčia 
sočiai izaci jos instrumentu 

Pirmasis simpoziumo posėdis 
buvo tema Mokslo išsivystymas 
Sovietu okupuotoj Lietuvoj. Sim
poziumui buvo gerai pasiruošta 

— pranešimai iš anksto buvo 
multiplikuoti. 

Dr. T. Remeikis Įžangoje pa
žymėjo, kad mokslas Lietuvoje 
daromas vienu politinės sociali-
zaeijos instrumentu. 

Connecticut univ. Profesorius 
B. Mačiuika informavo apie: 
mokslą ir mokslininkus sovietinės | 
santvarkos rėmuose. Prelegentas 
pažymėjo, kad 1941 m. Lietuvo
je jau veikė 7 aukšt. mokyklos 
su 5,986 studentais. Sovietų vyk
domas pagreitintas mokslo ugdy
mas buvo utilitarinis. Šiais m.m. 
studentų skaičius pakilęs kores-
pondenciniu būdu iki 57,000., 
Dauguma jų studijuoja nepilną 
laiką. Aukštojo mokslo įstaigų y-
ra 12, o su filialais — per 80. 
Keli šimtai studijuoja už Lietu
vos ribų. Mokslinių darbuotojų 
Lietuvoje 1968 m. buvo 7,500. 

Daugiausia plečiami griežtieji, 
pritaikomieji mokslai. &i huma
nitariniai —atsilieka. Lietuviai 
studentai sudaro per 85 proc. Ma
žėja procentas studijuojančiųjų 
kolūkių jaunuolių. Komjaunuo
lių skaičius dar nesudaro studi
juojančių daugumos. 1968 m. iš 
tuomet buvusių 105 mokslo dak
tarų 40 ir iš 1,832 mokslo kan
didatų 660 buvo partijos nariai 
arba kandidatai. Lietuvos mate
matikų, fizikų, medikų, kalbi
ninkų mokslo darbai jau plačiau 
žinomi pasaulyje. 1960-1964 m. 
137 liet. mokslininkai dalyvavo 
mokslinėse konferencijose užsie
ny. 

Vis dėlto Lietuva dar yra atsi
likusi aukštojo mokslo lygyje ly
ginant su Latvija, Estija. Prele
gentas davė duomenis iš oficialių 
okup. Lietuvos šaltinių. Gaila, 
kad neišryškino užkulisių. Juk 
daugelis ir lietuvių kenčia tą pa
tį, ką ir kalinamo rašytojo Da-
niel sūnus, kurio nepriima nei 
vienas universitetas. 

Istorijos mokslai okup. Lietuvoj 

V. Trumpa, suminėjęs daromą 
pažangą istorinėse studijose Lie
tuvoje, pažymėjo, kad ten ima 
stiprėti filosofiniai mokslai ir pre
legentas net reiškė vilčių — o 
gal ši filosofija pakeis marksizmo 
idėjas. 

Prasidėjus Sovietų okupacijai, 
iš mokyklos buvo pašalinti visi 

(Nukelta į 5 psl.). 

Rimties valandėlei 

KLAUSIMAS, KURĮ PATS 
PRIVALAI ATSAKYTI 

Frank Merrit pr ieš mirtį pats, gaus gyvenimą, kuri visus ir 
sau sustatė antkapinį užrašą ir: kiekvieną veikliausiai pakreipia 
išreiškė valią, kad jam mirus į Dievą, jų paskutinį tikslą. Ji 
šis užrašas būtų paskelbtas yra tiesa ir gyvenimas. Ji api-
spaudoje. 

Netikinčiojo paskutinė valia 
buvo išpildyta. Štai tas užia-
š a s : 

"Frank Merrit iškeliavo į ne
žinomą kraštą. O kam tai svar
bu ? Ilgai jis buvo komediantas. ' 
Apie tai tik jis ir galvojo. Kas 
gi dabar jo apgailestauja? Nie
k a s ! Jis palieka žemę kitų vai
dintojų pragyvenimui. J is nepa-

ma pirmiausia Dievo ir jo san
tykių su tvėrimu pažinimą, Die
vo pripažinimą, kuris privalo pa 
sireikšti ne tik praktišku Die
vo garbinimu, bet viso mūsų 
gyvenimo Dievui parjosimu. 
Taip yra vykdomas žmogaus su 
Dievo bendravimas, kuriam 
žmogus ir yra skirtas. Šie daly
kai yra taip glaudžiai t a r p sa
vęs susiję, jog tiesos pripažini
mas savaime iškelia prakt iško 

liko draugų, giminių. O ar jis ( d ^ n o r m ą ? i r m a t u r i b Q t i 

neturėjo priešų? Jis vienišas 
našlaitis. Buvo palaidotas be pa
garbos, be kalbų, be pagyrimų, 
t ik šaltu paviršutiniu formalu
mu. Jo paskutinis veiksmas — 
žodžiai parašyti prieš kelionę. 
Gimęs Philadelphijoj ? Kuriam 
tikslui? Atrodo, niekas nežino". 

Argi tai jau niekas nežino ir 
neįstengia žinoti? "Viešpatie, 
mes nežinome, ku r tu eini, ir 
kaip gi galime žinoti kelią? — 
Aš kelias, tiesa ir gyvenimas. 
Nė vienas neateina pas Tėvą, 
jei ne per mane" (Jon. 14,15, 
6 ) . 

Tarp Dievo ir žmogaus nuolat 
vyksta bandymas užmegzti po
kalbį. Bando abi šalys. Žmogus 
sako : "Dievas tyl i . Dievas yra 
toli, abejingas, svetimas, o gal 
jo ir nesą. Aš gi j o ieškau, esu 
žmogus geros valios, noriu su 
juo gerų santykių. Bet kiekvie
ną kartą, kai bandau su juo 
užmegzti kalbą, kalbu tik aš 
vienas". Dievas gū atsako, kad 
jis yra Žodis, Apreiškimas, Mei
lė. Jis apsireiškia per meilę ir 
niekada nėra liovęsis mūsų my-

iš pagrindų ir aiškiai pažintas 
mūsų gyvenimo tikslas ir su 
juo susiję gyvenimo uždaviniai, 
kad galėtumėm juos vykdyti. 
Tikslo aiškumas yra pirmutinė 
kiekvieno energingo vyriško vei 
kimo sąlyga. Nors su tiesos pa
žinimu visados lygiagrečiai eina 
gyvenimo vertės supratimas, ta 
čiau pa t i gyvenimo tikrovė iš
plaukia iš gilesnių tiesos šalti
nių. Religija y r a ne t ik paskiro 
žmogaus, bet visos visuomenės 
dalykas. 

Frank Merrit k'ausia, kuriam 
tikslui gimęs, ir a tsako:- "At
rodo, niekas nežino' . Apvaldy
ti žemę. išdidžiai joje išsitiesti, 
žvelgti į dangų ir pasiruošti ke
lionei pas Dievą — š t a i žmo-
raus tikslas. Religinis gyveni

mas y r a toks pat reikalingas 
žmogui — pilnam ir tobulam 
gamtos žmogui. Be apluošln-
tam, nutur t intam ir iškrypu
siam dirbtinių aplinkumų žmo
gui, ka ip finais ir moralinis gy
venimas. 

Prezidentas R. Nbconas. sėdėdamas Baltuosiuose rfi muose. 
ronautus. esančius, Pacifike Amerikos karinio laivyno globoje. 

fonu sveikina laimingai nusileidusius ast-

Šią rimties valandėlę paryš-
lėti, su mumis kalbėti. Pa t s fak kinu prancūzo filosofo J . Šer
tas, sako prancūzas mąstytojas ; re'aso palyginimu apie tr is dva-
Louis Evely, kad Dievas "kalba i šios aukštus i p'g. "Juo plačiau, 
su manim, yra atskleidimas tie-i Juo prie tiesos arčiau", Vikt. 
sos, ir Dievas nori, kad mes 
apie ją žinotume. Dievas man 
kalba todėl, kad jis mane myli. 
J is visada myli, todėl visada ir 
kalba. Jis kalba ir su tavim. 
Cia jau galime tar t i žodį reii-
gija, kuri yra faktinis žmogaus 
ir Dievo santykių realizavma.>. ;-
gyvendinimas (žodis religija ki
lęs iš lotynų kalbos "relegare". 
arba "religere" — surinkti). 

Religija apima visą žmogų su 
jo protu, valia ir širdimi. Ji yra 
ta pagrindinė jėga, kuri perdėm 
formuoja ir pavidalina visąžmo' 

Kamantausko vertimas iš pran
cūzų kaloos. 1T34 m., 119 psl.): 

Jei taip galima pasakyti , yra 
trys dvasios aukštai : mokslas 
arba išorinio pasaulio pažini
mas: filosofija, arba išvidinio 
pasaulio pažinimas; religija, 
arba aukštesnio pasaulio pažini
mas. 

Tos trys pažinimo sri tys yra 
visiškai atskiro*-,, mokslininkas 
gali nebūti nei filosofas nei re
ligingas: filosofas — nei moks
lininkas nei filosofas 1 šventa-

(Nukelta į 5 pusi.) 

MIGRANTU SIELOVADINIS 

56. Iš žmonių migracijos kylančių problemų dau
gelis negali būti išrištos be pasauliečių bendradarbia
vimo. Stengdamasi patenkinti pastoracinius emigran
tų reikalavimus Bažnyčia nuoširdžiai ragina visus Die
vo žmones, o ypatingai pasauliečius .sąmoningus 
apaštalavimo pareigose, kad jie didžiadvasiškai ir pa
sišventusiai atliktų prisiimtas specifines pareigas atnau
jinti pasaulį, paverstų tikrove tai, ko reikalauia tiesa, 
teisingumas ir meilė 85). 

57. Migracija, suvesdama draugėn dviejų skirtin
gų požiūrių žmones — vienus paliekančius savo tėvy
nę, kitus juos priimančius į savo tarpą, — visada at
neša naujų bendro sugyvenimo formų su iki šiol ne
pažintais žmonėmis. Kaip tik čia ir prasideda pasau
liečių pareigos: priimti imigrantus kaip brolius ir juos 
laikyti ne "produkcijos įrankiais" 86) . o asmenimis, 
turinčiais žmogaus garbingumą ir platesnės žmonių vi
suomenės kūrėjus. 

Sąryšyje su migracija atsiranda ir kitoki-i prob
lemų, kaip antai butų. darbo, socialinių apdraudų, 
kitokiu, kylančių iš rasės, kalbos, civilizacijom skirtu
mu. Pasauliečiai turi pasistengti, kad šios problemos 
būtų rišamos meilėje ir kartu teisingai ir visiems vie
nodu mastu, kad sąryšyje su žmonių migraciia ekono
minė pažanga "netaptų nepastoviu ir asmeniui nei šei
mai pavojingu gyvenimu" 87). Taip pat pasauliečiams 
turi rūpėti padaryti visa, kas reikalinga, kad šeimos 
vieningumo teisė būtų pripažinta ir ginama i \ ilinės 
teisės 88). kad būtų išnaikinta visokia šios srities dis
kriminacija 89). 

58. Pasauliečių bendradarbiavimas yra ne mažiau 
reikalingas ir imigrantų evangelizacijai. Pasauliečiai 
privalo padėti imigrantų kapelionams ir misijonieriams 
palengvinti ių kontaktą su toli atskirtais ar pakriku
siais imigrantais, kad imigrantai aktyviai dalyvautų sa
vo pamaldose, kad jie galėtų jausti savo pamaldoms 

patrauklumo. Pasauliečiai neturėtų praleisti pasitaikan
čių progų platinti jiems prieinamu būdu Dievo žodį 
įvairiose etninėse grupėse. Visa tai yra reikalinga ten, 
kur imigrantai neturi pakankamo religinio patarnavi
mo, ar tai būtų dėl stokos jų kalba kalbančių kuni
gų ar dėl tolimų distancijų. Šiais atvejais pasauliečiai 
yra prašomi imigrantus surasti, juos broliškai priimti, 
padrąsinti ir orientuoti pasinaudoti vietine bažnyčia 90). 

Ši apaštališka pareiga saisto ypatingai tuos pasau-
arčiau bendrauja su nekatalikais, nekriksčionimis, ne
tikinčiais. 

Ypatingo rūpestingumo reikalingas universitetus 
lankąs jaunimas. Pasauliečiams čia yra tokių progų, 
kurios neprieinamos kapelionams ar misijonieriams: pa
sauliečiai, tikrai katalikiškai gyvendami, būdami tikrai 
apaštališkai uolūs, "jie kaip piliečiai privalo su kitais 
bendrauti kiekvienas pagal savo kompetenciją ir prisi
imdami jiems tenkančią atsakomybę " 91) , jie gali 
sėkmingai papildyti tai, ko aniems broliams trūksta iš 
nebuvimo jų tarpe kunigystės ir kunigų 92) . 

59. Viešas svarbias pareigas einą pasauliečiai, bū
dami sąmoningi to, kiek gero kultūrai davė visokių 
skirtingų kultūrų imigrantai, stengsis, kad valstybės ir 
valdžios šį įnašą pripažintų, ir aktyviai skatins viską, 
kas galėtų padėti skirtingų etninių grupių žmonių ben
dradarbiavimui ir koegzistencijai. 

Pagaliau pasauliečiai, turį įtakos viešajai nuomo
nei, turėtų remti brendimą tos bendros sąmonės, ku
ri yra būtina visų žmonių sugyvenimui. 

60. Kur imigrantai yra gausūs, ten turėtų būti leis
ta iiems dalyvauti diecezinėse ir parapinėse pastoraci
nėse tarybose, kad tokiu būdu jie tikrai būtų dalyviai 
vietinės Bažnyčios struktūroje. 

61. Katalikiškos organizacijos turėtų suteikti kuo 
nuoširdžiausią pagalbą, ypatingai izoliuotiems imigran
tams, reikalingiems buto. darbo, pamokymų ir pragyve
nimui būtinų dalykų. Reikia pagalvoti, bendradarbiau
jant su esamomis institucijomis, kaip yra svarbu pa
dėti imigrantams papildyti savo profesinį išsilavinimą 
ar įsigyti naują kvalifikaciją. Katalikų organizacijos tu
rėtų būti konkrečios talkininkės vyskupijų kurijose ar 
parapijose egzistuojančioms įstaigoms imigrantų reika
lams į 

Visi imigrantai turėtų būti pakviesti tapti dali
ninkais kurios nors pasauliečių apaštalinės grupės, ben
dradarbiaujant pirmiausia su tais, kurie jau buvo pana
šių grupių nariai savo tėvynėje. 

Netgi, jeigu imigrantai turėtų ir savas draugijas, 
reikėtų- tačiau bandyti nors kai kuriuos iš jų pritrauk
ti į vietines organizacijas (ar sindikatus), tokiu būdu 
sukuriant tarp visu grupių tarsi tiltą, kuris visus vie
nytų. Tačiau nereikia siekti visus imigrantus surašyti 
į vietines organizacijas; yra pravartu remti bendra
darbiavimą tokių grupių, kurios emigrantų tėvynėje ir 
jų naujoje šalyje organizuoja pasauliečių apaštalavimą. 

Paliekant atskiroms instrukcijoms drausmės prie
žiūrą, liečiančią kunigų kelionę j užjūrius 93) ir jų 
įkardinavimą į tų kraštų diecezijas, 94) taip pat, kas 
liečia marinų kapelionus ir jų direktorių paskirti 95) 
ir organizavimą pontifikalinės kolegijos kunigams italų 
emigrantų tarnybai 96), turime tvirtą viltį, kad ge
riau sutvarkytas ir šiomis instrukcijomis paskelbtas emi
grantų dvasinis aptarnavimas. Dievui padedant, duos 
vis gausesnių vaisių sielų naudai ir palaimingu būdu 
pasitarnaus visur santaikos ir brolybės jausmams tarp 
žmonių, visų vieno Tėvo mylimų vaikų. 

Romoje, Š. kongregacijos vyskupų reikalams 
būstinėje 

1969 m. rugpiūčio 22 d. 
Kard. Carln Con\alnnieri. prefektas, 
Ernesto Cirardi, t i t Sardikos arkiv., sekretorius, 
Juozapas Zagon, įgaliotinis migracijos 

reikalams 

85) Gaudium ei spės, no. 26. 
86) Ten pat, no. 66. 
87) Ten pat. 
88) Apostolicam actuositatem. no. 11. 
89) Gaudium et spes, no. 65. 
00) Apostolicam actuositatem. no. 10 ir 17. 
91) Ten pat. no. 7. 
92) Ten pat, no. 10. 
93) E\ul familia. II,- ji dalis, I skyrius, no. 3. 
94) Ton pat. 
95) Ten pat. no. 5 ir 8. 
96) Ten pat VI skyrius. 

(Faibaįąa) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
St. Petersbur^, Fla. 

PAS ST. PETF.RSBLRCO 
UETUVIUS 

Sumanėme važiuoti iš Miami į 
St. Petersburgą. nes iš Cleveland 
atvyko Kazys Karpius ir reikėjo 
jam grįžti atgal. Sustojome pas 
rašytoją. Antaną ir Faustiną Tū
lius, kurie turi gražų motelį. Su
žinojome, kad ruošiasi jį parduo
ti. Gaila, neturėsime kur kitą 
kaną atvykę sustoti. 

Aplankėme Staupienę, kuri 
mus maloniai priėmė. Tūliai 
mus išvažinėjo po visą miestą ir 
aprodė daug gražių vietų. Mūsų 
lietuviai čia sukūrę gražių biz
nio įstaigų. Pietavome buvusio 
čikagiškio restorane "Jungle 
Pradą". 

Kitas lietuvis laiko užkan-

P A E D A V I M U I 

x Parduodama pilna lietuviš
ka enciklopedija. Skambinti po 
6 v. v. tel. 922-5507. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
Turėsime viešnią p. VasyKū-

nienę iš Cambridge Mass., ku
ri paskai tys pasKJUtėlc\ Pc to 
prasidės linksmoji ialis ir vai
šes. Lauksime vis;, gausaus at- j 
silankymo. nes šis susirinkimas 
ir kalėdinis pobūviu skiriamas 
visoms moterims, ii lauksime vi
sų — narių ir ne na**ių su tuo 
pačiu nuoširdumu ir meile. 

Valdyba ir visos nares atsi-
veskime nors po /iena viešnią. 

i. M. 

ATSISVEIKINO SU 
VYSKUPAIS 

Popiežius Paulius VI-sis, I 
atsisveikindamas su pasaulio Į 
vyskupų sinodo dalyviais, su 
kiekvienu privačiai ilgiau pasi- j 

Pardavimui: valgomojo komplek
tas, berniuko miegamojo komplek
tas, šaldytuvas. "Turąuoise" (mė
lyna) spalvos: 3 kėdės, lempa ir 
paveikslas. Skambint 434-8441 ar
ba 323-1198 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

C O N T B A C T O B S 

D Ė M E S I O B E A L E S T A T E B E A L E S T A T E 

APDBAUDV AGEXTf RA 
N a 1111.1. O f \ > b e s . 
~\«'ikat<>s. biznio 
uiloinubilni. 

l*:iU«gi<*. ii-iino-
kejiino sjjlygos. 

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

SPLENDID SPECIAL Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Reai Estate 
reikalais. Be to. veikia Notariatas. Tikrai JŪSŲ svajotas moderniškas 
Daromi ir liūdi iami vertimai. Tvar- **™*s 6 labai dideli kamb^. pui-
komi pilietybės dokumentai. Pildo- k ^ valgomasis. 3 dvigubo dydžio 
mi Income Tax ir atliekami kitoki miegamieji Gražus "breezeway 

.iungia namą su garažu, visi 
liuksusiniai įrengimai. Labai geroj 

kalbėjo. Ta proga Šventasis Tė-
džius (Diner) prie Pasadena gat- ' vas kiekvieną apdovanojo įvai-
ves, čia valgėme vakarienę. Abu- riomis dovanomis įteikdamas 
du savininkai rimti žmonės ir ka r tu po meniską šv. Mišių kie-
biznis sekasi. Dėkojame visiems 
už vaišes, linkime daug sėkmės 
mūsų lietuviams verslininkams ir 
profesonalams. Lauksmime jų at
vykstant j Miami. 

Jonas ir Elena Verbelai 

Worcester, Mass. 
KALĖDINIS POBCV1S 

Moterų s-gos 5 kp susirin
kimas ir kalėdinis pobūvis jvyks 
gruodžio 7 d., sekmadienį. 3:30 
vai. šv. Kazimiero parapijos sve 
taineje. 

Valdyba kviečia visas nares 
atsilankyti, atsinešti užkandžių 
ir paraginti parapijos moteris 
ne nares dalyvauti šiame po
būvyje, kuris bus Įdomus kiek
vienai. 

liką-

"Drauge" jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI Į 

Paruošė dipl. teis, Pranas Su-; 
las. 

Čia nuosekliai aptariamas tes-' 
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausi
mai ir atsakymai" — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti. 

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

WAGNER & SONS 
Typ«writera — Addirtg Machines — 

Checkwriters. 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS 
Virš 50 m, patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Poiaski Rd., TeL 581-4111 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gmters). vandens šildy
mui boilerius. Tariu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SHEET METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Chlcaeo ». m. 

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

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymai 
I. M I G L I N A S 

Krautuvė Martjuette Pke. 
2S46 W. 69th St. — Tel. 776-1486 

Namų teL — PB 6-1063 

patarnavimai. 
ŠIMKŪS REAL ESTATE 

N0TARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Bevelk naujas 4 moderniu butu 
mūras — 3 po 4 kainb. h- 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75.000. 

Maisto krautuve - Brighton Parke. 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 Ir Rockwell. 
JIS,500. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 
2787 W. 43rd St. — CL 4-2390 

vietoj Queen of the Universe pa-
rap. Jūsų šeima bus laiminga. 
Kreipkitės j Miracle Man Skam
binkit dabar. 

M I C H A E L S 
Tel. 254-8500 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

Išnuom. 4 kamb. butas su šilima ir 
karštu vandeniu. Skambint darbo 
dienomis po 6 v. v . šeštad. ir 
sekni. visa dieną. VVA 5"5686 

BUTAI rinktiniams nuomininKAma. 
Best Agencv. 2»25 W. 63 PR &-6032 

Nelaukit uisiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkafc d*l pa
tarnavimo nemokamai. ' . 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os ir Turėklai 

A. ABALL R00FING C0. 
Išteista pi-.e* 49 metua 

Dengiame visu rusiu stogus. Tal*c-
:ne arba dedame naujus kaminus, rl-
n&a, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 1* lauko. Taisome mūra "tuck-
polnting**. Pilnai apsidraudė. Vlsaa 
l&rbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tai 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — PB 8-2233 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairios pataisymas 

PETRAUSKAS BUILDEBS CORP. 
General Centractors 

5 8 5 - 5 2 8 5 

Atdara sekmad. nuo 1 iki 4 vąi. 
6806 S. ARTESIAN AVE. 

S16.800 už puiku 5 kamb namą. Ga-
zu apšild. Tuoiau galima užimti 

J A N I S R E A L T Y 
6614 So. Pnlaski — Tel. 581-2787 

52 ir CALIF0RNIA 

HELP WAXTED — VYRAI 

TAILOR FULL TIME 
Expene>nce in Men's Clothiag prc-
ferred. but not essential. We wfll 

train. Muiiy company bt-nefits. Appiy 
in person 9:30 a. m. to 9:30 p. m. 
ROBERT HALL CLOTHES 
Houtes 45 & 83 Mundeieiii, IH. 

PHONE — 566-5S80 

GE N E R A L 
L A B O R E R S 

GRINDERS AN MACHfMB 
OPERATORS NEEDED 

Some experience helpful. Esccel-
lent working conditions. 

J0MAC R0LLER COMPANY 
2250 Western Avatve 

Parfc Forest, HMnois 

Kiekvienam naudinga Dailiai sumoderninta* 2-jų butų i 
2 butai po 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus. 

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

^ 

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- fraZ"S ° a j n a s ~ J D u t a \ P ° D 

mlnum langai, naujas šildymas, ka- karnb. (3 mieg.). Ypač graži spin-
b i * ^ v ^ v * . a*i mūsų 29-50*: telių virtuvė savininkui. Viskas TTTS Keri butai ir švarus ofisas, .,. . _ , 

, jražus dviejų aukštu mūras, gazu puikiausiam stovy. Pilnas rusvi. 
šildymas, garažas apie 69 — Califor- Atskiri šildvmai. 2 mas earažas. 
nia. įmokėti 6,000. T „ ." .. . ° 

2 butu mūras, 2 auto garažas, Ge- ^z vis geriausia graži, žema kai-
! ležin§ tvora, platus lotas. Marą. pr. na — tik $23,500. įsigykite gera 
į «20 200 

8' kamb. pražus maras, 1% vonios. Pirkinį. Kreipkitės į Miracle Man. 
: mūro garažas. Tuoj galima užimti. Skambinkit dabar. 
' Pamatykit. ImokSkit $6.000. 

5 V4 kamb. labai tvarkingas namas 
Ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 1 ftv. Ritos. įmokgti $4.000. 

3% butu mūras. Apie $7.000 paja-
| mų per metus, modernus namas. Mar-
quette pke. JmokSti $12,000. 

I 6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
| 1% vonios. Arti 71 Ir California. 

ImokSti $5,000. 
§tai 4 butu pulkus- mūras Mar-

ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butaL Oazu Šildymas. S auto 
mūro garažas $40.400. 

K X P E R I E N C E D 

VVAREHOUSE 
MAN 

For large company. Excellent beo-
j efits and working conditions. 

M I C H A E L S 
Tel. 254-8500 

HELP WANTED — MOTEBYS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis 

i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

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

Jauniausia Anglijos parlamento at
stovė Bemadetta Devlia ir toliau 
kovoja už airių teises. Čia ją ma
tome Londone, laikančią rankose 
jos autobiografiją. kuri neseniai 
buvo iileista. 

MTSCELLANEOrS 

KlOniOVI) AITO SERMCE 
2934 West 63rd Street 

t'žsieniniy ir vtftiniu auto talsymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrin-mas. Vilkikas. 

1>1. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas .luozas (Joe) auraitls 

109£ — 209c — SOoį pigiau irokestt 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 
F R A X K Z A P O L I S 

320S*į West O.'th Street 
Chicatto, niinols 

Tel. GA 4-S6M Ir GR 6-4339 

M O V I N G 

RINKTINES KNYGOS JAUNIMU! 
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS 

Jurg io Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatut į ir jo daugybę nuotykių, 
kar iaujant už svetimą karalių ir paskui tą patj karalių moki
nant k a r a l i a u t i Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00. 

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. I l iustruota 
414 psl . kaina $3.75. 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE 

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Il iustruota. 168 psl., kaina $2.00. 

MĖLYNI K A R V E U A I 

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50. 

KAS i;US, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS N E P E A 2 U S 

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną ats ikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo i r kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. I l iustruota. Virš 200 psl., ka ina $2.50. 

GRDflf PASAKOS 

Namų Apšildymas 
HEATT>*G 8KKV1CTE 

įdedu naujus pečius Ir vandens 
Šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d§l du
jų. Dirbu Chioagoje ir prie
miesčiuose. 

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu. 

ALBINAS BANYS 
4027 M S. Auna Ave., Iiyons, 
lllmoJs. Telef. 447-8806. 

Marauette parke, iuūrinis. du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Moryičius galima perimti 
su 5aį% 21.900. 

Brijjhton Pke <3u namai. 6 bu-tai, 
geros pajamos. 13.900. 

Marqnette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba rastinei Pigus. 
*4S,000. 

Marquette Pke. Mūr. 5 kamb. bun-
galow. Naujas šildvmas. Garažas. 
tl7.960. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. — RE 7-9515 

Experienced Typist. 
Dictaphone Operator 

For pleasant modem Loop office 
of European tx>ur company. 

Frtnge benefits including hospitali-
zation and medical insurance. 

Call ST 2-5868 

Apply — 
MR. COPA 

FX)RT DEARBORN PAFEE 
COMPANY 

PHONE — 376-0355 

EXPERIENCED P0RTER 
"VVanted for restaurant — Pree 
meais. good conditions. Apply: 

M c D O N A L D S 
6900 West Ogdeo Avenae, 

^Bemryii, Illinois 

E A L E S T A T E 

S T A S Y S S U L A 
>y, INTERCONTINENTAU R. E. 

PALMDALE. CALIFORNIA 9355c 

Xamtj teL (213) 479-3615. West I^A. 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— is savininku, akrais ne sklypais: 

0% kamb. 9 metų mūr. spiit-level. 
prie U l - t o s ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24.500. 

2 butai po 5 kamb. prie TO ir Tal-
man. $27,500. 

8 kamb. švarus mūr. buiųrakm 
Marauette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19.5^)0. 

6 kamb. (4 mieg.), IS metu mūr. 

EXECUTIVE SECRETABY 
in sales 

WERNER - KBNNELLY OO. 
PERSHING RD at Vv'ABASH 

For In,teniew Call 
W. P. SALMON. Vice President Sales 

94S-7711 

HELP WANTED — VYRAI 

pne Ir California bungalow 
$24,700. 

1% aukšto švarus med. prie 65 Ir 
Westem. 5 Ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16.900. 

5 kamb.. 20 metu mur. rezidencija, 
prie 72 ir Albany. 2 mas. garažas 
$19.510. 

11 butu. 10 meto. 3-3" aukštu mu.r 
namas prie 71 ir California. $152,»00. 

SI p. tmksuas statybai sklypas 
prie 7? ir Maolewood * m.5«#. 

LEONAS REAL ESTATE 

GEN'L FACTORY 
Are you a family man looking for 
steady -vv-ork. overtime & top pay? 
Come «n & see us. 

lst & 2nd Shifts 
5% day — 50 br. week 

Excellent Company Benefits 

APOLLO METALS, LNC. 
6650 S. Oak Park Ave. 

An Ecua. opportunity empioyer 

W A R E H O U S E M E N 
& GLASS C U T T E R 
£xcell't working conditions. 

Experienced or will train 

CADILLAC G L A ^ 
C O M P A N Y 

M0 6-9800 MT. Scott 
Career Opportunities 

SKILLED Vv'ELDERS AND 
TRUCK BODY 

MECHANICS 
Top pay plūs overtime. Health aad 
aceident insurance. Company fufly 
paid pension fundu 
PARAMOUVT TKUCK BODY 

COMPANY 
2108 W. Fulton — Tel. 666-6444 

Asfa for MR. PHILLD7S 

PAPER CONVERTER 
Experienced. Air cond. Plant. Profit. 
Sharing. 5 day week Pine working 

INCOME TAX - - NOTARIATAS ^ ^ E E REG. PROKOF 

Parduodamas naujas 8 butų na
mas Marauette parke. S13.800 pa
jamų. Priims mažą mainą. 

HE 4-2823 

IMIGRACIJA 
2735 W. "lst St. — Tel. 925-6015 

Remkite ''Draugę". 

CUSHING & COMPANY 
2737 N. Karlov Ave. 

EXPERIENCED 
D R I V E R S 
TRACT0R & TRJULER 

C I T Y W O R K 
Mušt be 24 years or alder. 

APPLY OI PERSON 

SMITH'S TRANSFER COftP. 
4300 W. 72nd Street 

An ecrval opportunity employ«r 

REA L E S T A T E 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Broliu G n m ų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, Ir Sniego 
*ERf.XAS pprkransto haldus ir | Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 

nn'.^i: mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas , 160 psl., kaina 3.00. 

kitus daiktu^. Ir -Lš toli miesto lei
dimai ir pi'ma npdrnuda. 
2»47 \V. 671 h I*iac-«? - WA 5-8063 

D A Ž Y M A S 
PIGIAI DA2AU KAMBARIUS-
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

1. BUDIS — T«L CL 4-1060 

SALES • MORTGAGES • MANAGEMENT 

M O V I N G 
ApdraostM perkratmtyma* 

|v»irhj »t*rbunt» 

A. VILIMAS 
82S WEST S4tb PLACE 
Teief. FRontleT 6-1882 

RYTŲ PASAKOS 

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 
maro jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
k i i a a $2.50. 

J C R C O N K O SINDBADO NXOTYKIAI 

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
"Tiks ta . i t i s ir viena naktis" ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose, 

i Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00. 

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
! bibliotekoje, ir j a s visas galima gauti DRAUGE. 

nnnote gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

^Moc RTT.ffT 
MamBers of M L A 

A L E X Š A T A S - R E A L T 0 R 
Mato offic* sm W. O n m k Ed^ Cicero, DL TeL OL 6-220 

Tarime iimtag nsnnj Oeeroje, Senryne, Riverside, LsGrenge Park 
ir kituose vakariBhMwe prlemies2taosB. Prašome afaakU | m«so įstaigą 
ir listrtakti ii katalogo. 
iiiMiinniiiiiiniHHiHHiiiniiMiiminiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiniuu 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle j naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -032 f 

Eiceltent Openings In Indiana 

ELECTRICIANS AND 
MILLWRIGHTS 

Average Hourly Rate $4.65 Per Hour 
Large gray iron foundn.-. located in Southern Indiana. seekS quali-
fied eiectricians and miiiwrights. Fine corrvmunity with excel. achool 
and recreational facilities. Close to exce!Ient camping, fishing asd 
hunting areas. 

WRTTE R. ^CHALSON 

GOLDEN FOUNDRY C O . 
Columbus, Indiana 47201 
An EQual Opportuiiity Emoloyer 

H E L P W A > ' T E D — M O T E R Y S 

COMPT0METER 0PER., SWITCHB0ARD OPER̂  
CASH IER 

SOME EXPERTENCE DESIR.ABLE 
Free !ife and HospitalLzation insurance Pension plan — paid hoU* 
days.Liberal vacation plan. 

Phone for inter\1ew Appointanent — Mr. Heraty 829-3060 
LL0YD J, HMUSS PK COMPANY 
1751 # e s t Hnboard Štroet, fhicftgo, Illinois 

• 



MOKSLO IR KŪRYBOS 

f Atkelta iš 3 psl.) atskiru tarmių aprašų. Lietuva 
nepriklausomybės laikais turėti padalinta j 703 geografinius pun-
istorijos vadovėliai. Mokytojai ktus, kur siunčiamos dialektologi-
gaudavo iš centro lapelius, ku- j nės ekspedicijos. Rengiamas lie-
riuos reikėjo mokiniams skaity-. tuviškų pavardžių žodynas, ku
li, nieko neaiškinant. Viename i ris apims apie 50,000 pavardžių, 
lakšte buvo pažymėta, kad viskas, "Dabartinis lietuvių kalbos žo-
yra Sovietuose geriausia, ir pia-. dynas" (1954) buvo taip supro-
nistai geriausi. Vienas mokinys \ pagandintas, kad pralenkia ir 
atsiliepė replika iš suolo 

pagandintas, kad pral 
'piani-'' propagandą rusu tos rūšies vei-

St. Balzeko liet. kultūros muziejaus darbuotojai ir talkininkai. Iš k.: 
K. Baltramtitis. St. Balzekas. dr. F r . G Lasner. Joseph YVolf, J. 
Kasakaitis. 

kiu atveju negalima nuvertinti 
autoriaus pastangų. Juodžiausias 
laikotarpis — Stalino kulto me
tas. Tada buvo negausu literatū
ros mokslo darbų ir jie gana lėkš
ti. 

Paruošta Lietuviu literatūros 

cos geriausi . Kitas pridėjo:''Bent 
kartą teisybę pasakė". 

Šiandiena ir okupuotoj Lietu
voj istorijos mokslas blaivesnis, 
tik su didesniu akcentu i revo« 
liuciją, "liaudį" ir 1 1 Bet Lie
tuvoje istorikams dar vis trūksta 
drąsos, savarankumo; jie perdaug 
bijo savas išvadas padarytį. Dėl 
to gaunasi neįdomi jų istorija. 
Perkrauna statistikos krūviu, fak
tų našta, o pasimetama dalykų 
istoriniame vertinime. Istorikai, 
nugalėję asmeniškos, heroinės is
torinės istorijas laikotarpį, ima 
eiti geresne kryptimi, ir tai —dė
kui Dievui. 

Reta kur rasti tokį miestą, kur 
istorija tokia gyva, kaip Vilnius 
ir istorinėms mūsų studijoms ge
riausia vieta tėvynėje. 

Kalbotyra Lietuvoje 

L. Dambriūnas savo praneši
mo pradžioje priminė kalbinius 
laimėjimus nuo pat Sirvydo lai
kų. 

Pažymėjo, kad dabar lietuvių 
kalbotyros pagrindini darbą dir
ba Vilniaus universitetas ir lie-1 "inant. 1960-1969 m. pastatyta g į į turėjusieji literatūrinių am-
tuvių kalbos ir literatūros insti- ] į* rekonstruota 60 ligoninių. Sku- j j g ^ n o r s r e t a s kilstelėjęs auks-
tutas, talkinami pedagoginių įn-; J o s J r Estijos. 1968 m - chirurgų į-iau grafomanijos, susilaukė oku-
stitutų Vilniuj ir Šiauliuose. Da- ; ndžiamasi atsilikimu nuo Latvi- p u o t o s Lietuvos literatūros isto-
bar Lietuvoje yra apie 40 kalbi-! Lietuvoj buvo 4D7. ^jos dėmesio. Korsakas ragino iš
ninku, daugumoj pokario metais Veikią institutai: Epidemiolo- | kelti rašytojus, susijusius su Lie-
baigusių mokslus. Didžiojo lietu- , gijos —mikrobiologijos ir higie- tuvos proletariato revoliucine 

kaluose. 
Lietuvos kalbininkai buvo tor-

turuojami Sovietų administraci
jos, vertusios priimti pseudomok-
slininko Marro dėsnius. Bet iš to 
išsivaduota, nors protarpiais dar 
prasiveržia pasmilkymai rusų 
kalbai. 

Medicina Lietuvoje 

Dr. V. Šaulys informuodamas 
apie medicinos padėtį, priminė, 
kad 1918 m. Lietuvoje tebuvo tik 
207 gydytojai. Gi 1940 m. jau, 
buvo 1971 gydytojai, iš jų 827 
dantų gydytojai.' Šiemet Lietuve- j daugiatomė istorija. Sniečkus a-
je esą 7430 gydytojų. Nepriklau- P''e šią Korsako redaguotą Ieidi-
somybės metais Kaune pastatytos į nį pasakė, kad jis perteikia kom. 
universiteto klinikos dar ir dabar partijos marksistines pažiūras į 
laikomos vienos geriausių Pabal- lietuvių literatūros istoriją. Socia-
tyje. Dabar trūksta medicinos se- Hstinis realizmas čia viršūnėje. Is 
serų. Per metus paruošiama apie 
400 gydytojų ir dantistų, 40 — 
50 farmacininkų. Baigus gimna
ziją, gydytojo mokslas trunka 6 
m. Kauno med. institutas turi 

leidus šį veikalą duota suprasti, 
kad dabar bus lengviau pataiky
ti į partijos toną. 

Pažangieji rašytojai iškeliami 
kitų sąskaiton. Ketvirtas tomas— 

320 dėstytojų. 1967 m Lietuvoje j g^^įaB lietuvių literatūros apo-
buvo 280 ligoninių, bet jų skai-; t e o z ė i s t orija, nors akademijos iš 

Pedagogika okup. Lietuvoj 

G. Procuta pažymėjo, kad pe
dagogika yra daugiausia suvar-
syta okup. Lietuvoj, nes pedago
gika labiausiai surišta su sovieti
nio žmogaus formavimu. 

Apžvelgė Vilniaus ped. institu
to, Psichologų dr-jes darbą, pa
žymėjo, kad pedagoginiai moks
lai labai atsilikę, kaip jie atsili
kę visoj Sov. Sąjungoj. Atsiliki
mas visų pirma dėl tos Šakos spe
cialistų trūkumo. Antra, ignora
vimas, padarė sovietinę pedagogi
ką daug kuo bevaise. 

Pats Gedvilas pareiškė, kad 
"Pedagogikos mokslai smarkiai 
atsilikę". 

Pedagogikos mokslų sustingi-
čius mažėja sujungiant - stam- l e i s t a 5 n ė r a Akademiška. Partie- ^ a s d a u š P a r ė J° n u o t0- k a d i i e 

vių kalbos žodyno išleista 7 to- ' nos, Onkologijos (vėžio ligos ty
mai, leidžiamos naujos laidos pir-1 rimų), Tuberkuliozės, Eksperi-
mųfų tomų. Ruošiamas Literatu-1 mentinės ir klinikinės medicinos, 
rinės lietuvių kalbos žodynas ir , Šis pastarasis institutas paskelbė 
Tarptautinių žodžių žodynas. 
Kalbininkų kolektyvas ruošia ir 
Lietuvių kalbos gramatikos ant
rą ir trečią tomą (i išėjo 1965).' 
}. Palionio "Lietuvių literatūri
nė kalba 16-17 a." išleista 1967. 

Pokario metais paruošta per 60 

Rimties valandėlei 
(Atkelta, iš 3 pusi.) 

sis — nei mokslininkas nei fi
losofas (nors šventumas yra sovietinio kurpalio, reikalaujant, 
implicite aukščiausias mokslas kad būtų vadovaujamasi komu-

apie 4000 moklsinių darbų, 9 
kalbomis. 

Vienintelis periodinis med. žur 
nalas lietuvių kalba yra "Svei
katos Apsauga". Deja, jo vyr. re
daktorius net ne gydytojas, o fel
čeris. Yra savaitinė radijo prog
rama gydytojams. 

Literatūros mokslas Lietuvoje 

Dr. K. Ostrauskas pabrėžė, kad 
literatūros mokslai Lietuvoje turi 
daug "bėdų" juos tempiant ant 

veikla. Išleista Pranckaus knyga 
apie revoliucinius rašytojus, ku
rie tokio pat menko lygio, kaip 
paties Pranckaus darbas. 

ouvo partinių ideologų, o ne mo
kslininkų rankose. Savo turiniu 
tai kolektyvizmo pedagogika, ko 
munistinės visuomenės kūrimo 
forma. Turėdami veikimo mono
polį, pedagogikos mokslo atstovai 
nedaug teįstengė ką duoti. Vis 
dažniau išgirsdama nusiskundi
mų. Komunistinės sąmonės for
mavime daug dirbtinumo ir pri
mityvumo, monotonijos. Moki-

ir filosofija). 
Bet pilnutinis žmogus yra vi

sa ta i kartu. Jis yra kar tu To-

nistų partijos direktyvomis, atsi
sakoma objektyvumo. Pats Kor
sakas perspėjo: "Objektyvizmas 

m a s Akvinietis, Pasealis ir prie nieko gero neprives". Gi J. 
Xewtonas: Pasteuras. Platonas Žiugžda 1961 m. deklaravo, kad 
ir Pranciškus Asvžietis. 

Visas žmogaus prityrimas, 
savo gyva tikrove, rašo didis 
amerikiečių mąstytojas William 
J a m e s savo "Religiniame prity
r ime", mane neatskiriamai ver
čia išeti iš siaurų ribų. kuriose 
mokslas siekia mus uždaryti: 
realusis pasaulis yra kitaip su
konstruotas, vra kur kas tur-

bus rūpinamasi kovoti prieš bur
žuazinius prasiveržimus, rašyto
jus ragino stoti už marksizmą, 
komunistinę moralę. 

Tiesa, gausu nukrypimų nuo 
tos užbrėžtos linijos, bet tokie 
"reeidivistai" baudžiami ir draus
minami; nuklydusieji net praran
da pozicijas mokslo įstaigose. 

Bet yra ir darbų, kur sovie-

i niai operuoja standartinėmis fra 
Panašiai traktuojami ir JAV bei zėmis —ne taip. kaip galvoja, 

Pietų Amerikos vad. pažangieji o kaip "reikia", 
autoriai. Įvesta mokinių profesinio for-

Tas šališkumas ypač išryškėja,' mavimo kabinetai, kur dirba pe-
kai palygini, kaip traktuojami į dagogas, psichologas, medikas, 
vakarus pasitraukę rašytojai. Lietuvos pedagogai neturi beveik 
Daugeliu atvejų šių prieškariniai jokio ryšio su užsieniu, 
kūriniai sumenkinami, o išeivi
joje sukurti dalykai visai nemini
mi. Nors padėtis kiek gerėja, bet 
gana toli nuo normalių sąlygų. 
Pvz. pagrindinis dėmesys kreipia-

Tikslieįi mokslai Lietuvoje 

Inž. D. Šatas pažymėjo, kad 
tiksliesiems mokslams kreipiamas 
ypatingas dėmesys ir toje srityje 

mas į Mickevičių-Kapsuką, o_ne lietuviai yra pasiekę net tarptau-
į kūrėją Mickevičių. Apie dzūkų tinio pripažinimo. 

tingesnis ir painesnis. K. Baras tiškumas yra tik epizodiškas ir to- Į 

J "DRAUGO" PREMUMERATA — PUIKI D0VAHA 
K A L Ė D O M S 

Naudokitės šia patogia užsakymo forma. 
Prašau siuntinėti DRAUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 

asmeniui: 

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code 

Siunčiu prenumeratai 

^ , 

Mano adresas: 

Vardas, pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybė 

Zip Code 

Parašas 

kūrėjus kalbant aukštinamas Mi-
zara, o ne Krėvė. 

Pasireiškiamieji laisvesni polė
kiai susilaukia pastabų. Bet būna 
ir dėmesio vertų prasiveržimų. 
Pvz. Girdzijauskas, kalbėdamas 
apie praeitį, priminė, kad menas 
buvo tapatinamas su ideologija, 
teorija kirtosi su praktika, "ne 
teorija kirtosi su praktika, "ne 
vienas ir dabar nešioja skaudžias 
anų dienų pasėkas". Dabar pasi
darėme atidesni estetikai, linkę 
atlaidžiau žiūrėti į ankstyvesnius 
literatūros specialistus. 

Kubilius palietė literatūros mo 
kslo metodo pagrindus, pasisakė 
prieš literatūrą, kaip ideologinės 
soc-nės informacijos šaltinį; i-
mama jausti, kad kūriny yra ir 
kitas šaltinis, neišmatuojamas ide 
ologiniu, socialiniu mastu. 

Literatūros mokslui didelė kliu 
tis vienpusiškas ir siauras bend
ravimas su kitų kraštų literatū
ros mokslo atstovais. Daugiausia 
čia sveria direktyvos iš Maskvos. 

Lietuvių, latvių, estų rašytojų 
konferencijoje apgailestauta, kad 
į rašytojų kūrybą veržiasi moder
niosios tendencijos. Iki šiol iš Lie
tuvos nepasiųsta nė vieno lite
rato specializuotis į Lenkiją, Če
koslovakiją. Vengriją, o jau nėra 
ko kalbėti apie speeializavimąsi 
vakaruose. Tokiame uždarume 
sunku tarpti literatūros mokslui. 

Literatūros mokslas Lietuvoje 
stovi neabejotinai žemiau už kal
botyrą, nors atsiranda ir skaid
resnių prošvaisčių. 

Ostrausko paskaita buvo kritiš
ka okupantų įvestos linijos atžvil
giu ir i? klausytojų susilaukė gau-

Jp sių plojimų. 

Sovietų santvarka ypatingai y-
ra nepalanki daugelio žmogiškos 
kūrybos sričių ugdymui. Tačiau 
lietuviai, nežiūrint to, yra pasie
kę gerų laimėjimų. Moksliniuose 
tyrinėjimuose vyrauja Mokslų a-
kademija. Laimėjimai pasiekia vi 

suomenę leidiniais "Lietuvos TS 
R Mokslų akademijos darbai''. Jų 
išleidžima 4 nr. metuose, po 200 
pusi., po 800 egz. Mokslo aka
demijos darbai dabar skelbiami 
rusų kalba išstumta, surusinant 
net leidinių pavadinimus, neme
tant lietuviškus pavadinimus iš 
žurnalų. 

Moksliniais leidiniais gana lai
svai keičiamasi su užsieniu. Prak
tikuojamos mokslininkų išvykos 
užsienin. 

Daug žmonių dirba tekstilės 
pramonės tyrimuose. Tarptauti
nio dėmesio susilaukė darbai šio
se srityse: elektrolitinės dangos, ti 
kimybių teorijos matematikoj, a-! 
tomų spektrai, foto elektroniai 
reiškiniai, aukštų temperatūrų fi
zika. Eilė šiose srityse dirbančių 
lietuvių mokslo darbų išversta į 
kitas kalbas. 

Vakare buvo dr. J. Girniaus 
paskaita apie folosofiją lietuviuo
se. Jos santrauką spausdinsime 
Kultūros priede. 

MOKSLO IR KORYBOS 
SIMPOZIUMO GARBES 

SVEČIAI 

Pranešta, kad suvažiavime da-
lyvauna be daugybės kitų šie gar
bės svečiai: 
dr. P. Daužvardis ir ponia, 
vysk. V. Brizgys, 
dr. Br. Nemickas—Vliko vice 

pirmininkas, 
inž. Eug. Bankus — Alto pirm., 
dr. Ant. Butkus — PLB va-bos 

vice-pirm., 
dr. A. \asvytis—PLB Kultūros 

tarybos pirm., 
A.Juškevičius—JAV LB Chicagos 

apygardos pirm., 
Kun. Pr. Garšva—"Draugo" 

moderatorius, 
dr. Ant. Razma—Lietuvių fondo 

vald. pirm., 
dr. G. Balukas—Lietuvių fondo 

tarybos pirm., 
Kun. G. Kijauskas,S.J.— tėvų 

jėzuitų prov., 
kun. J. Dambrauskas, MIC—tėvų 

marijonų prov., 
kun. J. Degutis, OFM,—tėvų 

pranciškonų atst, 
prof. St. Dirmantas—Lietuvių 

Amerikos prof. draugijos pirm., 
kun.dr. A. Liuima, S.J.—Lietuvių 

katalikų mokslo akad. pirm., 
dr. A. Ruibienė—Lietuvių dantų 

gydytojų s-gos pirm., 
pedagogas D. Velička—Pedagog. 

instituto prez., 
dr. V. Maciūnas—Lituanistikos 

instituto prez., 
mok. E. Narutienė—Lietuvių 

mokytojų s-gos pirm., 
inž. J. Nasvytis—Amerikos 
lietuvių inž. ir arch. s-gos pirm., 
dr. Alg. Kurgonas—Lietuvių 

veterin. gydytojų s-gos pirm. 
agron. Indreika—Lietuvių agr. 

s-gos pirm.. 
d r. P. Jokubka—Lietuvių teisin. 

dr-jos pirm.. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. lapkričio m. 29 d. 

miškininkas V. 2emaitis—Liet. s-gos Vytauto D. skyriaus valdy-
miškin. išeivijoje s-gos pirm. j ba. 

SVEIKINIMAI 

Suvažiavimą sveikino: Lietu
vos atstovas J. Kaįeckas, tėv. L. 
Andriekus, OFM — pranciškonų 
vardu. inž. St. Matas ir inž. M. 
Balys — ALIAS vardu, dr. M. 
Nasvytis, dr. V. Paprockas —Pas. 
liet. gyd. s-gos vardu, dr. St. Če
pas — Kanados liet. bendr. pirm. 
E. Narutienė —Liet. mok 

B A N G A 
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-t-ontlitiuruTs. Pf»rd. ir taisymas. 
2649 W. tttrd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti \VA 5-3607 
P. Kur. -"..i- R šimulis 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS KX PRESS 

2501 m. 69 St. V\ \ ".-J-.-A-. 
S-eos I 2608 W. 6» St. Tel. WA h-2~»'. 
, , I S3SS S. Halsted Tel. 254-3320 

L-hlC. Ckyr. p i rm. , bt . Ba rzdukas i Didelis įvairiu pr-ktų pasirinkimas. 
p i p ' „ ; ™ c . , . , - , . „ - , , l.,-i,-.\,\. I Priimam užsakymus automobiliams 

—FLK p i r m . , bav a n o n ų - k u r e j ų j E. Jr V. Žukauskai 

A. t A. 
Brangiam Sūnui JONUKUI mirus, 

JULIJAI ir PETRUI ŠAULIAMS, sesutei LAIMAI ir bro
liui ALGIUI su šeimomis reiškiame gilią ir nuošir
džią užuojautą. 

Brocktono Martyno Jankaus 
šauliu kuopa 

Mielą 
ONĄ ŽILIONIENĘ su šeima, 

jos brangiai motinai Lietuvoje mirus, liūdesįo 
valandoje giliai užjaučia 

Ksavera ir Justinas Stasiūnaloiai 

Mirus brangiai Motinėlei Lietuvoje, 
ONAI Ž IL IONIENEi 

reiškiame nuoširdžia užuojauta. 
£ J 4. 

K. ir J. Pakeičia! 

A. -J- A. 
A N T H O N Y A. MASILOMS 

Gyveno Argo. Illinois. Ankščiau gyv. Chicagoje. Brighton 
Parko apylinkėje. 

Mirė lapkr. 27 d.. 1969. 2:12 vai. popiet sulaukęs 56 .n. 
amžiaus Gimė Dekalb, fllinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs : Anthony M. Mason, 
ir Stanley A. Mason, 6 anūkai , 2 broliai: Benny ir Joseph Ma
son. ir ki t i gimines, draugai ir paž^ tami 

K ū n a s bus pašarvotas Ceštad., 3 vai. popiet Sobiesk koply
čioje. 6039 S. Archer Road. kampas 61st ir Archer Road. Argo 
- Summit . 

Laidotuves. įvks pirmad.. gruodžio 1 d iš koplyčios 9:30 
vai . ry to bus a t lydė tas j St. Blase parapijos bažnyčią. kurio.;e 
įvks gedul ingos pamaldos už velkmies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines ir palaidotas šeimos mau-
zolėjuje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: g iminei draugus ir pažįsta
mus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: S&nūs, anūkai ir broliai. 

Laidotuvių direkt. Sobiesk Funeral Home. Tel GL 8-0136 

P A D £ K A 
A. + A. 

P O V I L U I Ž I L I U I , 
Lietuvos Generalinio Stabo Pulkininkui, mūsų mylimam vyrui. 
broliui ir švogeriui mus taip nelauktai palikus, visiems, mus skaus
mo valandoje užjautusiems. nuoširdžiai dėkojame. 

Nuoširdi mūsų padėka už maldas ir užuojautą kunigams: kan 
V. Zakarauskui, kan F Kapočiui, kun B. Sugintus, kun A Tra-
kiui. kun F. Gurecku: Taip pat labai dėkojame visiems už šv 
Mišių aukas ir maldas už mirusj. 

Dėkojame gen konsului Dr. P Daužvardžiui su Ponia, vi
siems kariškiams ir jų šeimoms, visiems mūsų prieteliams ir pažįs
tamiems už žodžiu ar raštu mums pareikštą užuojautą, už prisiųs
tas gėles, už atsilankymą koplyčioje ir už dalyvavimą laidotuvėse 

Dėkojame L. K Veteranų S-gos Ramoves pirm. Andriui Juš
kevičiui už pravedimą paskutinio atsisveikinimo koplyčioje ir pa
reikštą užuojautą, taip pat visiems tuo metu kalbėjusiems, būtent: 
Birutei Briedienei — Lietuvos Dukterų Dr-jos vardu: prof St. Dir-
mantui.. taip išsamiai nušvietusiam velionio darbą kaip kario ir 
visuomenininko. V Šimkui — pareiškusiam užuojautą Balfo vardu 
ir p. Bajoriūnui. 

Speciali mūsų padėka Dr Rimkevičiui su ponia ir jų sūnui Rei-
mondui už mūsų globą laidotuvių metu ir dabar. 

Visai lietuviškai visuomenei, nelaimės sukrėstai, liekame dė
kingi už tylią užuojauta savo širdyse. 

Nuliūdę: žmona Marija Žilienė ir jos sesuo Dr. Vanda Tumiene. 
velionio brolis Tomas Žilius, sesuo Grasilda Lukas ir kiti giminės. 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas a r cimbDrija jgraviruota pri
siminimui jūsų mi-usio mylimo asmens ir dovano
jan t 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
rime ir kitų da lyk ; tinkamų atminimui 

W A T R A MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425 

AKEA CODE 312 247-2425 

Brangiai motinai 
A 4- A 

MARIJAI KRAUCHCNIENEI mirus, 
mielus VIKTORE ir MARIJĄ KRRŪCH0NTJS jų liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

GRAŽINA IR JONAS STANKŪNAI 
LIUCIJA IR ANTANAS PETEIKONIAI 
ELZBIETA LAUČIENE 
ANTANAS LAUCEVIČIUS 

s.'Miifiiitififiiiniiiiiiiiiiiriiiiiinfiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iifiriiiiiiiiiiiiiifiifiiiif*= 

| IŠSIRINKITE DABAR — M0K1KITE VĖLIAU I 

1 PETER TROOST 
i M O N U M E N T 
| COMPANY 
f 6440 S. Pulaski Road, 
| Chicago, 111. 60629 
| CEfflLOVAS VITKAUSKAS 
r Distr ict Manager 

I TeLs 585-0242; 585-0248 
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x Lietuvių profesorių drau
gijos Amerikoje visuotinis na
rių susirut.ūmas šaukiamas 
lapkr. 30 d., sekmadieni, 3 vai. 
po p. Jaununo centre. Tą pačią 

I dieną 12 va i Tėvų jėzuitų kop-
'lyčioje bius laikomos pamaldos 
! už žuvusius ir mirusius narius, i 

X Prof. dr. A. Liuima SJ, Po pamaldų prie paminklo b u s ; 
Liet. katalikų mokslo akademi- pagerbti mirusieji nariai. Vai- j 
jos pirmininkas iš Romos at- } dyba kviečia visus narius ir be-
vyko j Chicagą dalyvauti Liet. sidominčius draugijos reikalais i 
mokslo ir kūrybos simpoziume atvykti. 
garbės svečiu. Prof. Liuima j au Į x Prof. dr . Algis Avižienis, ; 
daugeij metų profesoriauja Sv. \ Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
Grigaliaus popiežiškame u-te I vadovas, iš Kalifornijos atvykęs į 
Romoje, yra parašęs stambių j Chicagą lankėsi "Draugo" re- i 
veikalų ir nuo 1960 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A. VALSTYBĖSE 

. . . . ._.. ,.,.,,, ... . vra ruošiama spaudai. Joie (bus 
ja LKM akademijai, redaguoja ir isreis*e i>raugui paaeKą, Į p i r m y £ : m k u s i r B a I f o 5 s k p inT1. A C s e l i s j t e i k i a specia2ų padėkos I - ^ ^ ž ^ [ a p i - e ^Vus iu s 
jos darbus. už suteiktą pagaJbą ruošiant j l a p ą p a r u o š t ą Baifo centro valdybos. K k. įdeš.: V. Siūlam, J. Takšt* *" "-•""*" "'"" '" 

x Prof. dr. Antanas Salys, simpoziumą. A Ūselis. 
žinomas lituanistas — moksli-1 > .Antanas kantaras, Bodine's ' • 

ChlCAGOJE IR APYLINKESt 
ninkas, daugelio knygų bei stu- j fabriko laboratorijos vedėjas, 
di jų autorius, kelių tarptautinių j L. B. centro valdybos narys, 
mokslinių organizacijų ir Litu-j darbe sunkiai susižeidė ranką, 
anistir.io instituto narys, sim-• Gydytojų prižiūrimas, gydosi 
poziumo aktyvus dalyvis, iš Phi j namie, 
ladelphijos yra atvykęs i Gliica Į _ Varno — Montessori vai- į 
gą. Lankėsi "Draugo" redakci- : kų židinėlio tėvų komiteto glo- ^ _ ^ 
joje. domėiosi jos ir spaustu- bojama kalėdų eglutė ruošiama L P D A veikia laisvajame pa- I p i e t v a . į j į dailiojo meno tary-
vės darbu. : gruodžio 13 d. 7 vai. vak. 3033 šaulyje nuo 1947 metų. Jos tiks 

x Lietuviu foto archyvo fo- !w. 59th Str. Visi tėvai ir bi- las: jung t i bendram darbui pro j 

Brooklyne, X. Y. Bus prisimin- Putvio šauliu kuopos garbės na 
ū mirusieji ir gyvi kankiniai, rys, apdovano as šaulių žvaigž-

— Anicetas Simutis, Lietu- Meninėje dalyje dalyvauja D. dės ordinu. 
vos gen. konsulas New Yorke, Mongirdaitė, kun. V. Valkavi-j — Kanados lietuvių fondas 
buvo nuvykęs j Amsterdamą. N. čius New Yorko liet. vyrų cho- gruodžio 13 d. (šeštadieni), 11 
Y., kur dalyvavo vietos Lietu- ras, Vyt. Strolia, pianistas Vy- vai. ryto, l ie tuvių Namuose 
vių klubo 50 m. sukakties minė- tenis Vasyliūnas. 11-29 Dundas St. W. šaukia Fon 
jime. ZSTKTPDTTTnTP do narių metinį susirinkimą. 

— Maspetho lietuviai gražiai AUaiRHLiJUJL _ K ^ ^ O S Liet. Kat. Moterų 
paminėjo Lietuvos kariuomenės - 1 9 6 9 m e t a i Australijos lie- „ . ^ š v J o n o Kr. liet. para-
51 m. sukaktį. Paskaitą skaitė tuviams yra sukaktuviniai. 1949 p i j o s ^ y r ^ u s dabartinę v-bą 
dr. D Jasaitis. metais daugelis lietuvių, atvyku g u ^ o ; y . Otienė — pirm., M. 

— Lietuvių kunigų išeivijoje siT* * Vokietijos, savo kojomis Xorkienė — vicepirm.. A. Smai 
sąrašo (Elenchus) nauja laida pasiekė šį kontinentą, pradėjo i i e a ė _ ižd.. A. ŠLmkevičienė — 

kurtis ir organizuotai veikti. s e k r _ ^ ^ žekienė soc. reik. 
— Brisbanės lietuvių choras vedėja. Pas tara jam postui ilgus 

atšventė savo 20-jį gimtadienį m e t u s vadovavo a. a. V. Stepo-
— Devyni lietuvių chorai šiuo naitienė 

metu rodo savo veiklą Austra-

o taip pa t apie naujai įšventin
tus kunigus. Medžiagą pra
šome siųsti adresu: Rev. dr.— 
Titas Narbutas, 1922 Leo Str. , 
Dayton, Ohio, 45404. 

— Br. Jonušas, žinomas kom 
pozitorius, iš Omahos buvo nu
vykęs į New Yorką ir dalyvavo I š L I E T U V I Ų PROFESORIŲ vyks penktasis pristatymas kū-

B K A U G I J O i VEIKLOS , rybiniame "The Ihea t re" cikle, ., . „ 
. .. ~ , . „ „ v i e n o j e muzikų konferencijoje. 

1 kur is yra ruciiamas, Chicagos; •> * . . . . T 
— Antanas Kubilius, I pašau 

linio karo veteranas ir visuome
nės veikėjas, mirė New Yorke. 

— Muzikas Aleksas Mrozins-
kas buvo rriirtinai užmultas pra
važiuojančio sunkvežimio New 
Yorke. Gyveno "VVoodhavene, 
kur ir palaidotas. 

K * " ? * ± 1 V a L . V - k - . 3 0 3 8 f ^ y j * " y . 3 8 ? — » • f"! * * » I b m . Teatro tema kalbės ir de-
monstruos profesionalai Barckly 

to kor.kursas pratęsiamas iki čiuliai maloniai kviečiami daly- tesimais ir taut inia is reiKaiais S h & w ( ž y m u s "magician") ir 
1970 m. vasario mėn. 15 d. Bu- vauti. aukštųjų mokyklų akademinio ^ ^ ^ ^ ^ n a ž ų 

vo gauti pageidavimai pratęsti x Liet. R. K. susivienijimo personalo na r ius lietuvius, 
konkursą, nes ilgi žiemos vaka Chicagos apskrities pobūvis į- Šiuo metu draugija baigia 
rai suteiks daugiau laiko namuo vyksta lapkr. 30 d. 3 vai. vak. ruošti monografinio pobūdžio 
se paruošti eksponatus. Vyčių salėje. Bus t rumpa meni- leidinį apie Vytau to Didžiojo 

Savo darbus prašom siųsti nė programa. universitetą Kaune 1922 — 
adresu: LFA Fotografijos kon- x Onos Algminienės "Lietu- 1 9 4 4 m -
kursas % A. Grigaitis. 2801 yiŠLca Kalėdų legenda" 86-toj Draugijos nariais gali būti 
Plainfield Dr.. Des Plaines. EL Alvudo vaikų teatro (dir. ak t . asmenys, dirbantieji arba d i r :u 

x Loretos ir Vytauto Geš- Alfas Brinką, pad. Aldona So- sieV mdkomajį a r tiriamąjį dar-
tautų dukrelė Genevieve priėmė bieskienė) radijo valandėlėj šį b ^ a u k š t o k o s e mokyklose bei 
šv. Komunlią šv. Jurgio para- pirmadienį gruodžio 1 d., 7 v.v. P r a š i o s e institucijose. Draugi-

Ta proga Sopinę Barčus radijo šeimos & vadovauja ir informacijas pijos bažnyčioje. 
džiaugiasi tėveliai Geštautai. valandoj. 
Anūke džiaugiasi Uršulė Garle- x B. J . Balnhis. Detroit, 
vičienė ir Elzbieta Zailes. žino- Mich., už kalėdines korteles a t -
mos labdarybės veikėjos. j siuntė 5 dol. Ačiū. 

x Aukos, atsiųstos kalėdinių x V v t - p Janulaitis, Chica-
kortelių gavimo ar .eitomis pro- 8°. IU-> gavęs ^kalėdines korte-
gornis, stiprina mūsų spaudą. ' prisiuntė o dol. au ;ą. De-
Aukojo: 4 dol. — J. Naikus, kojame. 
R. Keniausytė; po 3 dol. — J . Į x 5t» Povilaitis, Chicago, 111., 
J . Lekas, Ig. Kazlauskas. E. A. už kalėdines korteles prlsiunti 
Trečiokas, K. Jakštas 3r., J. 5 doi. auką. Dėkojame. 
Balčius. Agota Žukauskas. G. j 
Stuopis. K. Vaičius: P. Baub- ! 

ivs : po 2 dol. — Antanina 2ič-

apie ją teikia valdybos pirminin 
kas prof. S. Dirmantas . 6516 
So. Washten;.vv Ave., Chicago, 
111. 60629, telqf. 476-5633. 

• • A M I N U PARENGIMAS 

Šį sekmadienį, lapkričio mėn. 
30 d. 3 vai. p .p. Quecn of Peace 
gimnazijos auditorijoje 7600 

vaidintojas). Bus išpildomi dra 
miniai veiksmai ir dramatiniai 
skaitymai. Dėl paįvairinimo pro 
gramos, bus taip pa t pravesti 
teatriniai žaidimai. 

Visi susidomėję teatru , ir kas 
j ame dedasi, kviečiami atsilan
kyt i į šį pristatymą! 

PRANCŪZIJOJ 

iz. MOTEKAIUENĖ — 
KONKURSO TERŠĖJA 

Sol. Iz. Motekaitienė, turinti 
privačią dainavimo studiją Chi-
cagoje, buvo pakviesta š. m. lap 
kričio 14—15 dienomis būti vie
na iš teisėjų atrinkti geriau
s iam dainininkui solistui-ei iš 
penkių valstijų: Illinois, India
nos, Michigauo, Missouri ir 

lijoje. Visi jie drauge apjungia 
270 choristų. Taigi (kiekviename į _ Vysk. Ant. Deksnys lapkr. 
chore vidutiniškai yra 30 dairi- -įg -Įg d. dalyvavo Paryžiuje 
ninku. Melbourno ir Adelaidės įvykusioje tautinių grupių sielo 
chorams priklauso po 50 choris v a a o s direktorių konferencijoje, 
tų. Per 20 metų visi lietuviai ; k u r i b u v o sušaukta ryšium su 
choristai lietuviškajai dainai; popiežiaus paskelbtomis naujo-
paaukojo 80.000 darbo valandų.: mis instrukcijomis apie emigran 

KANADOJ f tų reuginių reikalų tvarkymą. 
_ SoL V. Verikaitis, Ameri- Konferencijoje dalyvavo 18 as-

kos liet. bendruomenės. Baltimo m e m i > atstovaujančių 14-kai 
rės aovl. v- cos pakviestas, lap- : E ^ P 0 5 t a u t l *- Konferencijai 
kričio 15 d. lankėsi Baltimorėje vadovavo vysk. R. E ta iegaray 
ir dalyvavo Bendruomenės su- i f b a J ^ fr M s ^ " - C- *??* 

_ Persekiojamos bažnyčios ruošto koncerto programoje. j (italas). Buvo septyni refera-
Lietuvoje minėjimas ruošiamas! _ Kun. Pe t ras Ažubalis, š v . ^ svarstymuose ir disxusijo-
gruodžio 7 d. 4 vai. 00 p. Fran- Jono Krikštytojo liet. parapi- S e *°™™™ 4 k a l b o s ; P ^ c u z ų , 
khn K. Lane mokyklos salėje., jos klebcn-as Toronte L- Vlado , l t a h * ' l s P a n ų ff voMec1^ 

j Vysk. Deksnys džiaugiasi, kad 
turėjo progos susipažinti su ki
tų tautų emigrantų problemo
mis bei suar tė t i su Europos 
emigrantų dvasinių reikalų tva r 
kytojais. Kai kurie jų kalbėjo 
spie jų krašte gyvenančius lie
tuvius ir kas jų sielovada rūpi
nasi. 

Lapkr. 20 d., lydimas tėv. K. 
Žalalio, OFM, vysk. Deksnys iš
vyko į Vokietiją, kur lankysis 
.;chleswigo, Hannoverio, Ham
burgo - Bremeno apylinkėse. 

uinder. Oafc Lawn (4 -:ickai į ^ ^ G e r i t ^ ^ ^ p r i v a i i a 
-• -•-•-• nuo Cicero Ave.), į-va^a rus 

kienė. Fr . Remeikienė, J. Sta
ras . B. Semaška, J. Bucevičius. 
L. Morkūnas. A. Liudžius, V. 
Širmulienė. J. Astas. K. Mik-

Velža. J. Kriščiūnas, J. Vasa: 
tis, J. Strodomski, A. Liaugmi-
minas, K. šeštokas, M. Jokū
baitis. Visiems nuoširdžiai dė
kojame. 

x Agota Kalinauskas, Kings 
ton, Pa., rtrtrmn—11 už kalėdi
nes .-corteies, prisiuntė spaudos 

X Alytaus Gimnazijos pen
kiasdešimtmetį minint, šios mo
kyklos buv. mokinių bei moky
tojų suvažiavime, lapkr. 29 d. 
akademijos literatūrinės dalies reikalams 5 doi. Ači.u. 
programoje dalyvauja t rys lau- • x Adolfas Bubeus, iietuviš-

,. ,.. reatai : rašyt. Vacv-s Kavaliūnas, kos spaudas bendradarbis nuo 
bus. j . Žukas, P. ApuKenas. VL , „ , r . ,~ , - ^^„„ . . . . . 
, . .._ _ . . . rašyt. Vytautas v oiertas — 1933 m., aazna i pa ra i ą s ir 

s.bu buvę šios gimnazijos moki- "Draugui" , švenčių proga mums 
niai ir už savo poezijos knygas ats iuntė sveikinimus ir 9 dol. 
laimėjęs eilę premijų, buv. Aly- j auką. Dėkojame. 
taus Gimnazijos mokytojas, poe-: x Jonas Krištolaitis iš Cleve 
tas Kazys Bradūnas. (pr.) lando prisiuntė 5 doi. auką už 

kalėdines korteles . Dėkojame. 
x Aukos s t ip rma mošų spau-

vo į Blooroingtono konservato
riją iš universitetų, konservato 
rijų bei privačių studijų net 150 
kandidatų. Pagal amžių ir pa
žangumą jie buvo paskirstyti į 
8 grupes: gimnazijų moterys ir 
vyrai , žemesnių ir aukštesnių 
kolegijų moterys ir vyrai ir pa
žangiausieji (pilnai paruošti sce 
nai) taip pat moterys ir vyrai 
solistai, su teise savo grapėse 

Dainų painoka Kennebunkporto moksleivių ateitininkų stovykloje 
Nuotr K. R.azgaičio 

GALVIJŲ PARODA 

Penktadienį International 

x Didžiausią lietuviškų 
plokštelių pasirinkimą rasite 

x 5oL A. Grigas giedos šv. 
Mišiose, kurios bus atnašauja-
mos Alytaus gimnazijos pen-, _ G , f ^ I n t e r n a t : o n a I . K a r v , 
Kiasdešimtmečio proga. T. T. . ̂  P r e k v b o s N a m a i _ ^ w .corteios. aukų 
Jėzuitų koplyčioje, s. m. lapkn-; (įhieago. IU. 60629. Tel. dol. - Kun. 

amfiteatre prasidėjo 70-ta me-
I tinė tarptautinė galvijų paroda, 
, kuri tęsis iki gruodžio 7 d. Pa-
' rodoje išs tatyta 2,617 raguo
čių, 770 karvių, 1,210 paršų ir 

800 GALI ŽCTI ŠVENČIŲ dos ketunomį 'Birds of Amen-1 i - 1 5 2 arkliai. Galvijai bus pre-
PROGA ca", parašytą John Audubon. ; mijuojami. Tir-dmasi, kad paro-

Tautinio saugumo taryba pi a Iš viso atspausdinta tiktai 110 ^ aplankys apie 400,000 asme 
nų. 

CHICAGOS ŽINIOS 

uą. Atsiiyg m darni už kaiėcunes 
Mbsaate: po 4 
A. Račxauskas, 

čio m. 29 d. 2 vai 
vargonais pritars muz. M a n i g i r - , m a & e ^ e m a R PukHevieiūtės Marija Jurkevičius, B. Hoiiuša. 
das Motekaitis ' P r n nauja Aaiku pasakų plokštelėj J- Ju rkūnas . L. Petravičius. A. 

x Grandinėlė šoks šį sekma-! "Antrieji Žirginėliai". Taip pat Į T a u r a s ; po 2 dol. — A. Daniu-
dieni Marijos Aukštesniosios' pakartota ir pirmieji "Žirginė-j nas, B. Rožanskis, Pr . Mučins-
Mokvldos auditorijoje. Margu- '\ liai". Abi plokštelės Stereo^—po j kas , J. Krapauskienė, A. Kuiie-
t is dėkoja už dėmesį rengiamam '. So.00 ir persiuntimo išlaidos.! šis. Laisvosios Liet. komitetas, 
spektakliui. Sekmadienį biUetų' Nauja A §abaniausko 12 šokių M. Pakš tys , J. Matušaids. A. 
kasa veiks nuo 3 vai. popiet. į plokštelė S5.00. Plokštelių są-
Spekta-klio pradžia 4 vai. popiet 1 rašą siunčiame nemokamai. 
punktualiai. Prašoma nesivėluo-į (sk.) 
ti. Dvi malonaus pasimatymo. | , ^ . ^ oentras ant 71-os 

Margutis. ųT Campbei] kampo a t idarytas 

laimėti 'pirmas vietas. Tačiau n a Š a u J a ' j o » P a d ė k o n ė s š v ^ t ė s egzempliorių 1827-39 m. Už ši-Į 
nerasta nė vienos tinkamos kan ^ g a ' n - U° t r ^ i a d i e ^ 6 vai. tą retenybę jis užmokėjo: NEAKTYVIOMS BEGISTBUO-
did2.tės j aunoUs i", gimnazijų T8*" l k i ^™^™ vidurnak- $216,000. T O M S SLAUGĖMS APMOKA-

• •' B * C1°- visame krašte apie 800 &&- , _ „ , „ . , - • 
ir nei vieno vyro iš pažangiau- . f . MIESTO l ŽLJPDOMI 

• • n- - - • - * menų žus automobilių nelaime- A r ^ ^ . . . __TT_-_-^. 
šiųjų. G: :s visų kitų grupių at- J . . * ŽENKL-U AUTOMOBILIAMS 

• B * -i -1 se- Pernai tuo pačiu laiku žuvo „ _ : , rmkta po vieną amerikieti so- „ r Gruodžio 1 d. autcmc.LUių sa 
listę-ą — viso 6 asmenys, ku- . ' vinuikai jau galės nusipirkti 
r iems padalinta piniginė S600.0O j EB VANDUO PABRANGS 1970 n 

S hipelis. Jakubauskas , Vyt. 

(pr.) sekmad. nuo 11 vai. iki 5 v. v. 
x NAMAMS PIRKTI PA- MtaB dienom nuo 9 iki 9 v. v. 

SKOIvOS duodamos mažais mė- Karvelio prekybos namai. 2501 
nesiniais įmokėjimais ir prieina- **• ~^s^ St., teL 411-1434. 
mais nuošimčiais. (SK.) 

Mutual Federal Savings. 2212 x 23 inčių spalvota TV tik 
^ i 1 J ? ? ™ 3 * R O a d - T e l e f

/
O I^af 430 dol. D^oar pasinnkimas — 

pats geriausias. Lig Kalėdų atd. 

Petruševičius. Marija Bastys. 
A. Balsys. V. A. Račkauskas. 
B. Urbonavičius. V. Baltrūnas, 
dr. J. B. Genys , V. Ramonaitis, 
dr. J. Bakšys , Vyt. Moras, EI. 
Kaminskas. K. Švelnvs, Stella 

•j 

miesto registracijos 
dolerių premija. Laimėtojai dar Į Miesto vandens ir kanaJizaci- priklijuojamus žen'dus automo-
buvo įpareigoti išpildyti meninę jos įstaigos galva J . Jar- biliams. Už automobilius turin-
programą dainavimo mokytojų, dine pramato, kad iki 1971 m. čius mažiau 35 arklių jėgos 
baliaus — vakarienės metu. j reikės 25 procentais pakelti kai reiks mokėti $15. Už daugiau 

j ną už vandenį. Dabar Chicagos 35 arklių jėgos reiks mokėti po 
Motekaiuenė ėjo solistų at- gyventojai moka tiktai 22 cen- §30. šįmet Chicagoje iki šiol 

rankos teisėjos pareigas per tus už 1,000 galionų. užregistruota 952,464automobi-
abidvi dienas ir per visas atran NEREGISTRUOJI ŠUVU ^a* ^r 69.888 sunlrvežimiai. Jų 
kos sesijas — preliminarines, i ^ j e g ^ mokesčių už leidimus registracija į miesto iždą a tne-
semifina,ir.es ir finalines. Ši so- \ kolektorius \Villiam Prender- 'šė S27.478.0O0. Ženklelius reikia 
listų atranka Bloomingtone yra-[g3st p r a n e š a , kad šiemet užre- Jsigyti iki vasario 15 d. 

I j au ketvirtoji iš eilės (kartą per j g i s t n K > t a tiktai 61,000 šunų. 
metus). Ją įvedė ir remia A m e - ; g u n ų 5 ^ ; ^ ] ^ l a b a i atsilikę 
rikos Dainavimo Mokytojų Są-j s u r e g i s t r a c i : | a i n e s s u r i i r . s 

junga, i m o s rajoninis (po ke- ujaigto gaminimo kompanija iš 

>U KURSAI 
Loretto ligoninės administra

torė sesuo M. Stefanija, SSC, 
praneša, kad 1970 m. sausio 12 
d. prasidės specialūs apmokami 
treniruotės kursai dabar neak-

VI 7-7747. (sk.) 

X RAŠOMOS MAŠINĖLES. 
visokioms progoms nuo mažiau
sios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu. 
Taip pat Radio, TV ir biznio 
mašinos. Reikalaukite katalogu. 
3. L. Giedraitis, 10 Barrv Dr.. 

ir sekm. 11—4. Gradinskas. 
2512 W. 17 S t , FR 6-1998. 

fsk.) 

X Dovanai jteikiam Zenith 
radijo AM aparatą kas iki 
Kalėdų pirks spalvotą TV su 2 

E. Norhtpcrt. N. Y. 11731. Chi- m e t ų ]Qrnp(ys g a r a n t i j a . L i e t . 

Skiris . 
i l e t ^ valstijų) taikias gaubia vi p 2 r d u o t o kiekio maisto sp^ja. 

MT3. Anna ^ u s c . u s , **lm Ameriką ir ku r vykdomos ^ ciiicagoie v ra aoie 750.000 
~ - 1S- -1; panašios dainininkų atrankos. ^ Kolektorius sk-jndžiasi. 

Selys. St-^sė Bul garis, Genė 
D.^mbras. š v . Andriejaus parp. 
Phila.. B. Sekmakas . Br. Klio-
rė, O. Jakai t is . VI. Balčiūnas, 

Varž\-bir- atrankos dvasia y ra k a d miestas tuomi netenka apie 
stiprus v. ksnys, keliantis voką $1,378,000 
linio mer • lygmenį visoj Ameri-

tyvioms registruotoms slau
gėms. Deramai baigusioms kur
sus, toje pat ligoninėje parūpi
namas pastovus darbas. Suinte
resuotos grįžti slaugymo dar
bams turėtų šaukti Mrs. Made-
lyn Christenson 626-4300, Ext . 
253, t a rp 9 vai. ryto ir 3 v. po 
piet. nuo pirmadienio iki penk
tadienio. 

JAPONIŠKI LĖKTUVAI 
SKRIS ! MtDWAY 

AERODROMĄ 

Piedmont oro linija gruodžio 

koj ir v< '"-iantis tobulėti ne tik 
K. M-isicikis. K. Pejtruskevičius, U ^ v i m o mokinius, bet ir mo-

Gvazdinskas , M. Kleinaitis.; kytojus 
Fr . R u d a k i s . Visiems nuošird'us 
ačiū 

$216,000 UŽ KNYGA 
Retų knygų pirkėjas ir par

davėjas Kenneth Nebenzshl. 
333 X. Michigan ave.. Londono 
varžytinėse nupirko pirmos lai-

MUtE TURĖJĘS PRIE 
SAVĘS S24,000 

Bemard Dunn, dviejų mažų 
mok>'klų miesto centre prezi
dentas, griuvo į keltuvo skylę 1 d. pradės naudotis Midway 
pastate kur turėjo savo raštinę aerodromu. Linija vartos Bo-
120 S. State st. Jis vėliau m i r ė ' eing 737 sprausminius ir Japo-
YVesley Memorial ligoninėje.' nijos išdirbystės dumotorinius 
Frie jo ras ta $21,600 naujomis YS-11 lėktuvus. įSkridimai iš 
šimtinėmis ir dar S2.278. J o : Chicagos bus į pietrytines vals-
žmona ir mokyklų pareigūnai tybes, daugiausia į Virginią. 
negalį išaiškinti kodėl jis su Tai 11-ta linija naudojanti Mid-
savim nesėsi tiek pinigų. I way aerodromą. 

ragoje mrormacijos 
tel. 476-7399 

vakarais 
(sk.) 

plokštelės, sveikinimo kortelės. 
Įvairūs Grundig — Telefunken 

x Dovana siuntinius j Lietu- radijai, fonografai magnotofo-
vą su užtikrintu pristatymu, ga- "'4 aparatai, dovaninės prekės. 
Įima pasiųsti per Ba t i c Stores Jei ko tik reik — tai pas Balį 
Ltd. (Z. Juras) , 421 Hackney: Brazdžionį užeik. 2646 W. 71 
Rd.. London, R 2. Enętond. j St.. Gnic^go. 111. 60629. tel. 
SHO 8734 (ak.) ' P R S-5374* Ask-l 

|HEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

I 3236 South Halsted Street 
Telef.: T> \nube 6-9837 

į 
i Julija O. Biriūnifnė Chirasro, IB. 60608 

: M. Sleževičiaus 30 m. mirties sukakties mme.;:-ne Jaunimo centre. Chicagojo. Sėdi centre pirmoje eilėje (iš 
' kaires): red. kun. J Frunskis inž. A Novick-- A. Vikticnė. F Mackevk'ienf. D ?!eževič>r.č. J. ir dr. P. 
i Daužvaraziai, dr. V. Sruogiene, geo. & Dirmantas. Maotrauka V. Noreikos 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak : pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitanis 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 . 

http://ir.es
file:///Villiam
file:///nube

