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LAIKŲ 
GRĮŽTA STALINO 

METODAI 
Italų dienraštis praplėšė Baltijos kraštus dengusią už
dangą 

Milanas, Italija. — Lapkričio į Būtent, suomiai, kurie galį eks-
12 dieną Milano (Italijos) didy- i kursuoti į Baltijos kraštus be so-
sis dienraštis "Corriere Della Se- | vietinių vizų (tik turį nakvoti 
r a" vėl fdėjo stambų straipsnį a-1 laive, kuriame nuplaukia) , mai-
pie Baltijos kraštus. Šį kartą tai j tina tų kraštų juodąją rinką nai-
nėra informacija iš tenai, o dau- i loninėmis kojinėmis, laikrodžiais, 
gjausia iš pasikalbėjimų su tų | vaistais, šokoladu, kava, šalikais 
kraštų politiniais išeiviais Stock- j ir audiniais, o parsiveža atgal 
holme. Kalbėta daugiausia su 
tais, kurių tenai daugiau, tai yra, 
su estais bei latviais, tačiau pa-

degtinių, drauge su žiniomis po
litiniams išeiviams. O juodoji 
rinka, praturtinama dar ir išei-

liestos visiems, taigi ir lietuviams i vių siuntiniais giminėms, traukia 
bendros problemos, taip pat ir j turistus iš kitų sovietinių respub-
lietuvius bei Lietuvą liečiantieji! likų į "Vakarų Salą" (Ta l iną ) , 
duomenys paminėti lygiai tiks
liai, kaip ir kiti. 

į "Mūsų New Yorką" (Rygą) ar
ba "Mažąjį Paryžių" (atseit, Vii 

Straipsnį tiksliausiai apibūdina nių). Diplomatas štai kaip aiški-
jo antraštės. Pagrindinė, septy- Į nęs visos tos cirkuliacijos reikš-
nių skilčių, sako: "Trys svetur i mę: "Ta i ne kažinkas, bet reikia 
atkurtos tėvynės!" Viršuj jos — 
"Kelionė į politinių išeivių pa
saulį". Žemiau išdėstomos tezės: 
"Estai, lietuviai ir latviai pabė
gėliai, pasklidę pasaulyje, sten
giasi visokiomis priemonėmis su
kliudyti savo vaikų sutapimą su 
kraštais, kuriuose jie gyvena. — 
Valstybinės mokyklos ir univer
sitetai, turintieji perteikti nepa
keičiamą tradicijų ir kultūros pa
likimą, tėvynėje įtakojami rusi
fikacijos priemonių. — Našta 
ant kaikurių vakariečių valsty
bių sąžinės". 

Tradicijų pateikimas jaunimui 
Straipsnyje yra ne kartą už

kliūta už įvairių valstybių, neiš
skiriant ir Italijos, laikysenos Bal-

rusams parodyt, kad esam pratę 
gyventi kitokiose sąlygose, negu 
toji sovietinio režimo primestoji 
pilkybė". 

Apskritai, straipsnio informa
cijose galima rasti nemaža vietos 
patikslinimams, bet abiem atve
jais "Corriere Della Serą" dien
raštis bus gerokai praplėšęs Bal
tijos kraštus dengiančią tylos už
dangą. (Elta) 

Komunistine Kinija 
nepatenkinta 

TOKIO. — Komunistinės Ki
nijos premjeras Chou En-iai 
skelbia, kad prez. Nixono nuta
rimas grąžinti Okinavos salą 
Japonijai yra visos Japonijos 
pavertimas amerikiečių baze ko 
voj prieš Aziją. Esą Japonijos 
ir Amerikos susitarimai kaip 
tik labiau sukelia grėsmę Kini-

Nuteisti 173 čekai 
PRAHA. — Čekoslovakijoj 

įvairiomis kalėjimo bausmėmis 
ligi 1 m. nubausta 173 jaunuo
liai, kurie buvo kaltinami de
monstracijomis prieš okupantą 
Sov. Rusiją, kurios įvyko suka
kus vieneriems metams nuo So 
vietų okupacijos. Demonstraci
jos įvykę Bohemijos mieste Li-
berec. ". 

jos, Vietnamo. Korėjos. Laoso, Butai italu darbininkam 
Kambodijos ir kitiems kraš - . 
tams. Kaip žinoma, Okinavoj j ROMA. — Italijos krikščionių 
y ra viena didžiausių JAV bazių • demokratų vadovaujama vyriau-
ir ji labai reikalinga kovojant 
su agresoriais Vietname. 

Šimtai religiniu radijo 
" J 

valandų 

LONDONAS. — Didžiosios 
Britanijos pagrindinė radijo sto 
t is BBC British Broadcasting 
Corporation kasmet religinių 
programų transliacijoms skiria 

Amerikiečiai kariai slepiasi už helikopterių nuo komunistų apšaudymo Bu Prang baze.je Pietų Vietname. 

JAV karo laivai 
Juodojoj jūroj 

LONDONAS. —Du Amerikos 
karo laivai naikintojai gruodžio 

tijos valstybių atžvilgiu, kuriuose 9 <j. įplaukia į Juodąją j ū rą ketu 
mato nemaža kompromisų su są- rioms dienoms, ka ip vadinama, 
žine. Skyriuje, pavadintame, "Ty- rutinos kelionei. 
Ii kova" sako, kad iš visų politi- \ 
nių pabėgėlių baltiečiai atrodą 
geriausiai informuoti apie tai, r 
kas dedasi jų tėvynėje. Žinios 

Ką kaiba skaičiai Vietname 
Komunistai pralaimi visais frontais 

Trvs ketvirtadaliai 
gyventoju remia 

prezidentą 

Washingtonas. — Amerikoje daug karių. 1964 m. perbėgo pas 
nuolat manant , kad karas Viet- 1 sąjungininkus 5,43 7 komunistų 
name einąs bloga kryptimi, skel- \ karių, 1965 n.. —11,124, 1966 
biami skaičiai, kurie liudija vi- m. — 20,242, 1967 m. —27,178, 
sai ką kita. Skaičiai yra optimis- \ 1968 m. — 18.171. gi 1969 m. 
tiniai ir jeigu juos žinotų daugu-\ ligi lapkričio 8 d. a:bėgo pas są-
ma gyventojų, gal nebūtų ir de-; jungininkus 40,466 komunistų 

Ruskes viską išpirko 

monstracijų pri°š karą. koris to
mis demonstracijomis tik ilgina
mas. Daugelis mano. kad Ameri-

_ ka kare Vietname įklimpo, ta-
| čiau skaičiai yra vi-ai kitoki ir 
Į komunistai yra galutino pralai

mėjimo kelyje. 

PRRINCETON. N. J. — Gallu-
po apklaus nėjimo inst i tutas pa-
skeicė jau, kad šio kraš to 75% 
gyventojų pasisako prieš siūlo
mą greitą iš Vietnamo ats i t rau
kimą. Daugiausia prieš pasisakė 
t :e, kurie turi koleginį išsilavini
mą. Taip pat apklausinėjime pa 

sybė, siekdama pilnai išspręsti 
darbininkų butų klausimą, nau
jų butų statybai paskyrė 925 biL 
lyrų. Naujų butų kaina bus nu
statomas pagal kiekvieno darbi
ninko uždarbio didumą. 

Buvusio kalinio 
įspėjimas 

ROMA. —Italų televizija 3 o -
mis dienomis davė išsamų pasi-

apie 500 valandų, gi Anglijos t e I kalbėjimą su anglų žurnalistu E -
levizijos s tot is kasmet duoda | rįc Gordon, kuris dvidešimt mė-
150 religinių programų. Be to , . n e s j ų buvo kalinamas Kinijos ko-
nepriklausoma anglų televizijos! m u n i s t ų kalėjimuose, kol paga-
stotis Independent Television re iįa u buvo jam leista išvykti į An-
hginėms programoms skiria pen g]jją. Būdamas komunistinių Įsi
kiš procentus visų transliacijų. J tikinimų jis manė Kinijoje rasti 

A .v • « I tikrąjį komunizmą. "Kas labiau-
Astronautai grįžo Į bazę siai mane ten apvyiė —pareiš-

HOUSTON, Tex. — Apollo 12 
astronautai grįžo į sekimo bazę 

kė anglų žurnalistas Eric G o r 
don —tai didžiausias komunis-

Houstone L-"džiaugsmingai buvo I t i n « s i s t e m o s totalitariškumas, 
kuris visai paneigia bet kokias 

gaunamos per ryšius su giminė
mis bei draugais, per padažnė
jusius apsilankymus, o taip pat 

PRAHA. — C'.':oslovakijo3 
moterys skundžiasi, kad t rūks 
ta apatinių d r a b įžių. Komunis
tų part i jos laikraš-Vis "Rude 

Komunistai 
F, mi keliais trontais ir jie tai pin

tų rusų žmonas. 

ir iš Vilniuje, Rygoje bei Taline, P r a v 0 " sako k a d jg| t o kal tas 
leidžiamų laikraščių, kurie ats-; d a r b į n i n k ų t rūkumas , neregu-
kleidžia, ką režimas ten yra už- j l i a r u s p r i s t a t / n i a 3 ir kita, ta-
simojęs. Tomis žiniomis remda- č i a u t i k r a s i s t rūkumas ivyko 
masi, politinė išeivija, esą, imasi- t o d ė l k a d f i | t | i š o i r k o okupan-
priemonių tiems užsimojimams 
atremti, jiems demaskuoti. Sky
riuje "Tragiška pamoka" pabrė
žiama, kad ginkluotoji rezisten
cija yra atmesta (nurodoma, kad 
vien Lietuvoj joje žuvo apie 30, 
000) ir yra apsispręsta kovoti iš 
vidaus, ir tik kultūros bei švie
timo plotmėj, bet ne politinėj,— 
siekiant sukliudyti rusifikaciją, 
užtikrinti tradicijų perteikimą 
jaunimui. 

Keliais pavyzdžiais vaizduoja
ma, kaip fiktyvi yra tariamoji 
'respublikų" autonomija Sovietų 

Diplomatai pas Šv. 
Tevę 

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis neseniai priva
čioje audiencijoje priėmė Vaka
rų Vokietijos susisiekimo reikalų 
ministrą dr. Leber ir Vokietijos 
parlamento socialistų grupės pir
mininką dr. VVehner. 

Vietname pralai-
itais ir jie 

kiai žino, tačiau mano, kad A-
merika pavargs kariauti ir jos po
litikai bus prispausti prieš karą 
nusistačiusių demonstrantų. Ne
paisant, kad komunistai dar te-

. bėra pajėgūs užpuldinėti ameri
kiečių bazes ar Piet1' Vietnamo 
vietoves, tačiau jų karių mažėja 
ir komunistam sunku besumobi-
lizuoti naujų. Šįmet jau žuvo net 
65,000 komunistų pusėje kovo
jančių vyrų ir jų nėra kuo pa
keisti, nes vadinama pistoleto 
mobilizacija vis labiau mažėja 
todėl, kad komunistam priklau
sančių Pietų Vietnamo sričių la
bai sumažėjo. Ekonominis Pietų 
Vietnamo gyvenimas gerėja 
nors dar turi įsivežti ryžių iš ki
tur, manoma, kad kitais metais 
jau nebereikės įvežinėti. 

Nuo 1961 m. sausio 1 d. ligi 
1969 m. lapkričio 9 d. komunis-

pasisakė. kad 
m-o neremia. 

7 5 ^ 
tokio moratoriu-

Kiek anksčiau Šv. Tėvas spe 
. . , . v . . 1 dalioje audiencijoje priėmė Ka 

S a j m g o M r ka,p 2mpn . s po z,n- n a d Q s | a m e n t Q ^ . ^ i r Į k a r i y i emame nukauta bu-

l L^ F Kitoje audiencijoje Šv. Tėvas ( metu prarado 140,4/0 vyrų. Pie-
priėmė naują Venezuelos amba - ' t ų Vietnamas prarado 97,708, 
sadorių prie Vatikano Godofre- Amerika 39,329; kiti sąjunginin-
do Gonzales, kuris ta proga įtei- kai 3,433 vyrus. 
kė savo skiriamuosius raštus. B Komunistinių eilių perbėga 

kariai. Kaip •riaty^komupistinių 
karių, atbėgančių pas sajunginin ne įvykusi moratoriumą 
kus, skaičius vis didėja. Tai esą 
propagandos ir žinių, kad gerai 
pabėgėliai traktuojami, vaisius. 

Komunistai Pietų Vietname 
valdė 1968 m. kovo mėnesį net 
39 proc. visos Pietų Vietnamo te
ritorijos, gi tų pačių metu rugsė
jo mėnesį 33 proc., 1969 m. ko
vo mėnesį bevaldė jau tik 18 pro
centų, o 1969 m. rugsėjo mėne
sį bevaldė jau tik 10 proc. Pie
tų Vietnamo teritorijos. Taigi šie 
nuogi faktai kalba amerikiečių 
naudai ir visokie moratoriumai 
ir demonstracijos yra komunistų 
organizuojamos tam. kad gale-j 
tų išgelbėti komunistus nuo ga- i 
lutinio pralaimėjimo. Minėtus gi 1 
duomenis paskelbė "U.S. News | 
and World Report" žurnalas 
gruodžio 1 d. laidoje. 

demokrato Menderio byla, kurs 
už parodymą ar padavimą savo 
memuarų iš Amerikos atvyku
siam svečiui neseniai nuteistas 
penkerius metus kalėti, būdamas 
jau 84 metų amžiaus. 

Juodoji rinka 

Gale papasakota vienoj Vaka
rų valstybėj akredituoto lietuvio 
diplomato pastaba apie juodosios 
rinkos reikšmę Baltijos kraštuose. 
Juodoji rinka, esą, savotiškai pa
dedanti kovoti prieš rusifikaciją.. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 1 d.: šv. Eligijus. šv. 
Natalija, Butigeddis, Giedrūnė. 
Gruodžio 2 d.: šv. Ipolitas, šv. 
Paulina, Svirgadf.a, Skirmantė. 

Saulė teka 657, leidžiasi 4:21 

O R A S 

Chacagoj ir apyiirtkėse saulė
t a , temperatūra apie 40 L 

sutikti visų technikinių darbuo
tojų. Ast ronautas Richard Gor
don pareiškė, kad labai džiaugia
si grįžęs namo ir sut iktas tokio 
gausaus būrio savo kolecų. 

Priverstine lėktuvo 
kelione 

HAVANA, Kuba. — Brazili
jos lėktuvas su 94 keleiviais bu 
vo prievarta nukreiptas iš Lisa
bonos į Kubą. Dauguma keleivių 
buvo brazilai. 

Vaikai padeda vaikams 
VIENA. — "Vaikai 

vaikams" šūkiu Austrijoje vei
kianti popiežiškoji misijoms rem
ti katalikų organizacija suorgani 
zavo Austrijos katalikų vaikų tar 
pe rinkliavą Indijos alkstantiems 
vaikams padėti. Išleisti vieno ši
lingo vertės specialūs ženklai at
žymi kiekvieno austrų vaiko au
ką už kurią Indijoje alkstantys 

žmogaus smens teises. Tik da
bar supratau, kaip didelis yra 
skirtumas tarp komunizmo ir V a 
karų visuomeninės santvarkos su 
visomis demokratinėmis teisėmis 
ir laisve.Visi, kurie aklai siekia 
komunistinės santvarkos įvedi
mo, turėtų gerai suprasti, kad jų 
laukia tas pat Kinijos likimas. 

Apdovanojo aukso 
medaliais 

Nevv Yorkas. — JAV-vių So
cialinių Mokslų Institutas New 
Yorke šiomis dienomis aukso me-

t dalių premijomis atžymėjo d u 
padeda Į žymius katalikų veikėjus už gau

sius jų pasitamavimus žmonijai. 
Pirmasis yra Notre Dame univer
siteto rektorius ir JAV civilinių 
teisių komisijos pirmininkas ku
nigas Teodoras Hesburgh bei 
popiežiškos "Justicia et Pax" 
komisijos narė ekonomistė Bar
bara Ward-Jackson. Kartu su šiais 
Amerikos katalikų veikėjais auk-

Šis 14 ra. berniukas buvo siaurės 
Vietnamo karys, snaiperis, dabar 
perbėgo j Pietų Vietnamo pusę ir 
kariauja prieš komunistus. 

Dr. Daniel Anderson Houstone sveria uolienas, Apollo 1 astronautų 
pargabentas iš mėnulio. Vienas gabalas sveria 28 svarus 15 uncijų. 

Sovietai nubaudė 
pasiskundusį Jungt. 

Tautom 
MASKVA. — Buvęs Sovietų 

Rusijos armijom karininkas Gen-
rikh Altuniji \ vienas £ suor
ganizavusi 4 15 asmenų petici
ją Jungtinėm Tautom, nubaus
tas trejus metus koncentracijom 
stovyklon. Penketas kitų yra 
suimti ir per;, kitų pašalinti iš 
darbo. Paša'.hr.ujų tarpe Alek-
sander Lav-ut. matematikai, ir 
Sergei Kova'-v. biologas. Ko
munistai daro kratas ir tolimes
nius apklaus" ' ' "mus. Vergiją 
kenčia Sov. Rusijos gyventojai 
negali įsivaizduoti, kad Ameri
koj šimtas tūkstančių protes
tuoja, ir šie.-/!? nieko, k<u Sovie-
tijoj už mar.'.a.: ;;a raštelį teisia
ma, k a n k i n o a ir žudoma. 

S u s i d ū r ė i 8 
a u t o v e ž i m i ų 

VVOODBURY. N. J . _ Keturi 
asmenys žuvo ir 17 sužeista auto 
katastrofoj. Iš viso j nelaimę se dalyvaus JAV valstybės sekr. 
įvelta 2 sunkvežimiai ir 16 auto- Wil!iam Rogers ir gynybos sekr. 
mobilių. Į gazolino sunkvežimį Melvin Laird. Jie pat ikins Tu-
atsimušęs kitas sunkvežimis už- ropos sąjungininkus, kad prez. 
sidegė ir į juos atsimušė dar ke j Nįxon nenumato greitu laiku ati 
liolika mašinų, į t raukt i 300,000 vyrų iš Nata pa

vaikai gauna vieną kartą p a v a l g y : ^ medalio premijomis buvo at-
ti. Pirmomis rinkliavos dienomis žymėti JAV astronautas "Apllo 
Austrijos vaikai iš savo santaupų' n 'Q 0-Jo" komendantas Frank 
jau nupirko 300.000 ženklų atžy- Borman ir buvęs Kanados min . 
mėtų šūkiu "Vaikai padeda vai
kams". 

• Amerikoje išeina 1,700 dien
raščių. 

SVARBŪS PASITARIMAI 
EUROPOJ 

HAGA- — Vakarų Europos ir jėgų. Europos kraštai mano, kad 
Amerikos kraštai šią savai tę pra ' Amerikai a t i t raukiant karius iš 
deda labai svarbius posėdžius, Vietnamo, gali sekti toks karių 
kuriuose bus sprendžiama ir Bri- ; a t i t raukimas ir iš Europos. Eu-
tanijos priėmimas j Bendrąją ropos kraštai Mjo, kad atominių 
rinką. Pirmadienį prasidedan- ginklų suvaržymo konferencijoj 
čiuose posėdžiuose dalyvaus Helsinkyje Amerika ir Sov. Ru-
Prancūzijos min. pirm. Pompi- i sija nesitartų virš Europos gal-
dou. Vakarų Vokietijos kancle
ris VVilly Brandt. taip pat Itali
jos, Olandijos. Belgijos ir Liuk
semburgo atstovai. Dviejų dienų 
pasitarimuase bus apsvars tyta , 
ar priimtina Britanija j Bend
rąją Europos rinką. 

Trečiadienį prasideda 15 Nato 
šalių pasitarimai Briuselyje. Jie 
vyks trejetą dienų. Posėdžiuo-

vų ir Europos tautų nepaliktų 
Sov Rusijos grėsmei. 

Kardinolo mirties metinės 

ROMA.— Šventųjų Kozmo ir 
Damijono bažnyčioje Romoje ge
dulingomis pamaldomis buvo pa
minėtos pirmosios buvusio Krikš
čionių Vienybės sekretoriato pre
zidento kardinolo Augustino Bea 
mirties metinės. Šv. Mišias auko
jo kard. Willebrands, dabar va
dovaujantis Krikščionių Vieny
bės sekretoriatui. 
Jugoslavu kataliku priekaištai 1 mais. 

Pearson. 

ĮVAIRIOS MNIOS 
• Italijoj įteisinamos skyry

bos. Galės išsiskirti dėl prot i
nių susirgimų, ilgų kalėjimo b a u 
smių, se dualinių nusikaltimų 
ir penketį metų negyvenant 
kartu. 

• Philipinn 1,500 karių iš Viet 
namo bus at i t raukta gruodžio 
20 d. 

• Prancūzijoj buvo mais tu 
apsinuodiję ?>9 vaikai, mokyklo
je duotu maistu. 

• Čekoslovakijoj paskelbta, 
kad bus griežtai baudžiami visi, 
kurie praleidžia darbo dienas . 

• Vietname buvęs prez. Th iea 
patarėjas Huynh Van Trong n u 
teistas kalėti visam amžiui u ž 
šnipinėjimą komunistams. Ki t i 
37 asmenys nuteisti nuo vieno 
mėnesio ligi 20 m, 

• Berlyne Spandau kalė j ime 
sėdįs vienas buvusių nacių v a 
dų Rudolf Hess, 75 m., susirgęs 
ir nuo 1946 m. pirmą k a r t ą i š 
ėjo iš kalėjimo sienų į ligoninę. 

— Anglijos min. pirm. Wilson 
ir Rumunijos min. pirm. Mau-
rer pradėjo pasikalbėjimus L o n 
done ekonominių ryšių klausi-



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 1 d. 

PERSEKIOJAMIEJI TURI GILESNI 
TIKĖJIMĄ 

Iš Čekoslovako kunigo — darbininko dienoraščio 

> • » « • • » " 1 

Kas jis toks? Tai 47 metų vy
ras, 1947 m. įšventintas kunigu. 
Tuoj buvo suimtas ir dėl tikėji
m o 1948 -1960 m. išlaikytas kalė
jime. Kai išėjo į laisve, pradėjo 
rašvti savo dienoraštį, kuriame 
nuo 1960.II.8 d. iki 1969.IV.17 d. 
beveik kasdien užrašinėjo savo 
išgyvenimus. 

Ir taip 1966 m. jis rašė 

Vienas iš šimtų 

"Esu Čekoslovakijos kunigas -
darbininkas, vienas iš tų šimtų, 
Jčtirie turėjo nusivilkti sutaną, 
pes jiems uždrausta eiti kunigo 
pareigas. Mes nesame nei patir
ties žinovai, nei naujų apaštala
vimo formų pionieriai. Sunkiai 
velkame mums uždėta kryžių. 
Mūsų gyvenimas yra be jokios 
romantikos. Dar prieš aušrą, vie
ni sau atlaikome šv. Mišias, o va
kare, krisdami nuo nuovargio, at
kalbame breviorių. Tai vienin
telė mūsų atrama. Jei ir jos netu
rėtume — būtume baigti. Mums 
trūksta to dvasinio pasitenkini
mo , kuris bendrai gaunamas iš 
kunigystės. Mes negalime pasi

tikintieji žymiai mažiau vagia, o 
kunigai yra visiškai patikimi -
jie nevagia iš viso, man davė tą 
darbą. 

1960.111.14 d. Dažnai po darbo 
esu taip pavargęs, kad nepajėgiu 
atlikti bet kokios dvasinės praty
bos. Žinau, kad kunigas turi at
laikyti Mišias bent kelis kartus į 
metus. Taigi nėra griežtos parei
gos laikyti jas kasdien. Bet ar gali 
ma kalbėti apie pareigas, kada 
siela yra alkana? Vakar vakare 
buvau visiškai išsisėmęs. Šian
dien taip pat esu pavargęs kaip 
šuo. Pereitą savaitę laikiau 
šv. Mišias tik du kartu. Jaučiu, 
kad pamažu netenku jėgų. Taip 
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kurie sustiprinimo darbai. Dabar vanduo vei krinta. 

koi buvo atlikti kai 

Štai dėl ko to kunigo -darbinin-tis vis ta pati: sakramentai vra ie reikia skaityti Šv. Raštą. O ar 
tik magiški ženklai, kiek liečia jūs jį skaitote? Kai kada... Beveik I ko žodis reikia priimti su pagarba 

ilgai negali tęstis. Yra pavojus,| istorinį Jėzų — mes beveik nieko; visa yra jau "a^yvenę ' ' . Malda! ir supratimu. Taip pat reikėtų is-
kad aš tapsiu "iškunigiu". Tas 
pats ir su brcviorium. Nuo šio 
mėnesio pradžios (o šiandien tik 
kovo 14) jau tris kartus užmigau 
ant brevioriaus. 
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• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30. šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

. Malda tyloje 

1960.V.1. Pereitą savaitę ma
no teta senutė atvyko ir apsigyve
no pas mane. Ji bus man šeimi
ninkė. Baisiai pasiilgusi šv. Mi-

džiaugti žmonėmis, drauge su šių. Taigi sudariau naują dieno-
mumis aukojančiais šv. Mišių' tvarkę: pusiau penktą valandą ry 
auką. Niekad negalime pakrik-; to yra patogiausias laikas Mišiom 
styti kūdikių. Negalime kalbėti j -tada visi dar miega ir yra visiš-
jąūnuoliams apie Dievą, negali 
jaae vesti sielų šventumo keliais. 
Ačiū Dievui, daugelis dar turime 
motiną. Motinos yra mūsų ange
lai sargai dažnai labai sunkiose 
pagundose. Jos dalinasi su mumis 
ne, tik kambario kampeliu, bet ir 
mūsų kančiomis. Jos padeda 
mums likti ištikimais savo parei
goms, kurias laisvai pasirinko
me ir nuo kurių galėtume būti 
dispensuoti dėl svarbesnių priežas 
eių, negu mūsų broliai Vakaruo-
.sę, kurių neištikimybę su džiaug
smu kartoja ir skelbia komunis
tai. Tepadeda mums Dievas jais 
nepasekti''. 

* 
Kai prasidėjo "Prahos pava

saris", tasai kunigas susitiko su 
vienu įtakingu dvasiškiu iš Vaka
ru.. Tas, pastebėjęs to čekoslova
ko kunigo kilnią asmenybę, iš
bandytą kalėjimuose, pasiūlė jam 
•stipendiją, kad galėtų pastudi-

ka tyla. Teta uždangsto mėlynu 
vyniojamuoju popierių langus, 
aš uždegu žvakelę, kuri vos ap
šviečia mažą mišiolėlį ir stikli
nę, kurią vartoju Mišioms, kaip 
taurę. Lauke ima giedoti anksty
vieji paukšteliai. Nakties poilsis 
mane atgaivino. Taip galiu kas 
rytą atlaikyti šv. Mišias. Jau ne
pasidarysiu "iškunigiu". Tą bran 
gų pusvalandį aš esu reikalingas 
pasauliui. Atlikdamas šį veiksmą, 
esu niekieno nepamainomas, nes 
atnaujinu Kristaus auką ant k r y 
žiaus. Taigi aš esu vėl, kuo esu, 
'gausiai turiu džiaugsmo visuose 

apie jį nežinome; reikia "numi- yra net pavojinga. Tikėjimo, vil-jgirsti ir suprasti aliarmuojanti 
t inti" Šv. Raštą. Jau žinau, ko-; ties ir meilės aktai veda žmogų į; balsą pop. Pauliaus VI, kuris sių 
kiom frazėm bus smarkiai ploja-: nuolatinę autosugestiją. Tai au- J metų rugsėjo 10 d. pareiškė visam 
ma ypačiai jaunųjų kunigų. Jau I tohipnezė. Mali r.u? O kas yra ! pašaliui savo susirūpinimą ir liu 
turiu patyrimo. Pasakymas, kad I toji malonė? Norėčiau žinoti kuo desį del to, kad didžiausios sun-
"Bažnyčios mokymas yra pilnas! toks kunigas skiriasi nuo pado-1 kenybes Bažnyčioje kyla is ne-
intrigų ir nenuoseklus" sušilau- raus pagonio ar gero epikūro?! klusnumo ir neištikimybes kuni-

~~ Gal jis siekia paslėptos ir anoni- ; gų, vienuolių ir kad nuvihancios 
minės krikščionybės? Puikus pro- j stagmenos ateina iš Bažnyčios 

palaikomų ir mylimų sluoksnių. 
Neseniai Vienos kardinolas 

1969.IV.17. Nusivylęs grįžtu i Koenig (sekretoriato dėl neti 

kia triukšmingo pritarimo. 
vynėje su tokiais klastingais po
piežiaus ir "mūsų garbingiausių į gresisto idealas. 
ponų vyskupų" puolimais galė
jau tapti sveikatos ministeriu, ^ ^ k u r s i č i a u _ ^ ^ D i r m i n i n k ? 0 D a k l a u s _ 
(užuomina apie apostatą kunigą l a ^ \ a U ] i m a s . Traukinyje ^ a p U U ! ^ t ^ { l ^ i -
Plohar, "taikos kunigų sąjun-Į atmsdSlįSta^Lu e a l v o f a „ Vad Pl, religinę paaeų uz geiezi 
gos" vadą). Gaila, kad nepasi-iS^ '""'"'-f11 . yjf. ' - ' ' *** nes uždangos, atsake: Ten yra 

Dr. Ant. Rudoko kabinete peremg 

DR. EDMUND L GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5 1 s t Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal, susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Koad 
Valandos pagal su.sitarima 

Rez. Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija ir moterų Ugos 

Ginekologine Chirurgija 

61S2 S. Kedzie Ave . , WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. .Jei ne
atsiliepia. gkambinU: MI 3-0OO1. 

naudojau proga. Po profesoriaus 
pasakymo, kad "mes nesikišime 
pririšami prie formalistinės orto
doksijos" plojimas buvo toks, jog 
atrodė, kad sugrius visa salė... 
Taigi pagaliau esu laisvajame pa
saulyje. 

Vakarų veidmainystė 

as savo laiku, gal būt , perdaug s ^ į m a i r kentėjimų proble-
smerkiau mano budelius komu- m a > k a i p D a r e į škė kai kurie vys-
nistus. Jie nedaug ką pasiekė savo k u p ų s i n o c į0 tėvai iš Rvtų.Pagal 
botagais ir lazdomis. Vakaruose -^^ t e n v r a d a u g daugiau tikė-
per trumpesnį laiką ir kitais me
todais šėtonas laimėjo kur kas 
daugiau...'" 

Nuvertinta krikščionybė 

mano sielvartuose 

kalbu brevioriaus valandas ir miš 
parus. Šiandien penktadienis. 
Tiek kartų kalbėjau penktadie
nio psalmes, tačiau tik šiandien 
mane sukrėtė šios rytimetinės 

. , . , „, . . . , Dsalmės eilutės: "Ir išvedė, kaip 
tuoti Vakaruose. Dabar skaitant1. • u- - • • /• 1 , , , , , ,. v :kaip aviu burj Tvrumoje, ir vedė to čekoslovako Kunigo dienoras-: - . . .'. , .. . . - i . i J 3U0S saugius ir jie nebijojo, o ių ti matyti, kad buvo padaryta - ' ' ' J 

klaida. Sąlytis su Vakarais tą 
kunigą nuvylė. Iš tolimesnių 
dienoraščio puslapių matysime 
kodėl. 

Iš viso to išvada? Nuvert inta 
krikščionybė ir gabalais išpar
duodamos krikščioniškosios ver
tybės laisvajame pasaulyje yra 
Bažnyčiai už geležinės uždangos 
papiktinimas Yr nelaimė. Papikti
nimas, dėl kurio mūsų persekio
jamieji broliai netenka drąsos, 

"Mes viską žinome'" 

"I960.II.8. Džiaugsmas dėl ma
no paleidimo, kurio laukiau 12 
metru, virto liūdesiu. Du slaoto-

bų. Neužmiršk, kad mes žinome 
viską. Išėjau iš policijos būstinės 
pritrenkta >. Tie ponai iš tikrųjų 
visažinantvs. \ a m o sargo akys .- -• . . . ,, . c.. . • . . c v. sinciau savo dvasini alki. Sian vra ]u aK\->. Kaimvnų ausvs uz ,. , , - , J • . - , . - - dien buvau universitete teoiogi plonos "" " -"•- — • • -" kam nario rxrtvaros vra 
jų ausys. 

I960JL11 G 
lininko padeif-; 

1968.V. 14. Dabar atsimenu pas 
kaitų salę. Iš karto nesupratau, 
kodėl vienas vyresnio amžiaus 
kunigas vis nuolat žiūrėjo į ma
ne. Juk aš nesu koks prieštvani
nis gyvis. Pamačiau, kad jį stebi
no mano breviorius. Argi jis nie-

• o ~ , . , o- • kad nėra matęs tokios knygos? I S ė d a m i , " l a į "pas" mus "meta-
1960.V.6. Pietų pertraukos me- | Staiga jis pakilo, priėjo prie ma- ; m a • š i ū k š l v n ą £ ^ ^ j i e 

.u, kai mano kolegos ilsis, as at- nęs ir tėviškai paplojęs per petį a u k o f o ^ : u r t ^ l a i s v . ę j a t e i t į j 
pasakė: Kaip gražu, kad jaunas i Q k a r t a i s „ ^ . y b ę T a i neisimkt 
kunigas dar kalba breviorių..' , n e s Bažnvčia praranda savo įtai-
Ką jis tuo norėjo pasakyti? , g o j a n č i a ' j ė g a i r jį n e r a ^arks iz-

1969.IV. 14. Nors rusai okupa- j ™o atsisakančiam k .stiniam 
vo Čekoslovakiją ir Dubčekas kri- ! jaunimui pasirinktinas idealas. 
to, bet laisvė mano tėvynėje dar , Čekoslovakijos kunigo-darbi-
nera k i š k a i užgniaužta. Gavau; n i n k o d i e n c m š t i S s k ur į aukščiau 
^ & ^J?™." n ? y k a ^ . i . padavėme, gal būt, yra vienaša-

iiškas ir dėl to pesimistiškas. Ja
me neatkreipta dėmesio į tai, kas 
dar yra gero Vakaruose. Bet jis tei 
singai pavaizduoja nusivylimą, 
kurį persekioiamųjų brolių širdy
se sukelia laisvojo pasaulio reli
ginė krizė. Ta krizė pirmiausia 
yra kunigystės krizė, kuri bando
ma dangstyti psihologiniais, so
ciologiniais i ' kitais suinteresuo-
Tačiau matant, kaip suinteresuo
ti kunigai savo problemas atiduo
da spręsti viešajai oponijai, kaip 
dėl savo silpnybės sulaužę duotą
jį žodį ir priesaiką yra viešai gar
binami kaip didvyriai ir "naujo
sios Bažnyčios" pionieriai, daro 
si aišku, kad nėra vien jų, o ir 
visos Bažnyčios, taigi ir persekio
jamos Bažnyčios, problema. 

jimo, negu pas mus. Šiuo klau
simu vienas Rytų vyskupas pa
sakė, jog jis džiaugiasi, kad jo ti
kintieji aplanko Vakarus. Jie iš 
ten grįžta su didesne meile ir pa
garba savo Bažnyčiai, kurią lai
ko daug gyvesne ir veiklesne ne
gu Vakaruose. Jie mano, kad va
karų Bažnyčia yra nykstanti, nes 
paskendusi prabangoje. Tai žiau
rus, bet iš dalies teisingas spren
dimas, baigė kard. Koenig. 

V. Mar. 

Ofiso teL P R 8-2220 
N'amų-rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

V A I K U L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirnvad., antrad.. kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. P R 6-6022 Rez. PR 8-6960 

DR. L JATULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 West 7 1 s t Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. 

Ofiso HE 4-1S1S REZ. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus l igos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryt© ir 4—8 v. v. 

šeštad. S v. r. — 2 v. popiet 

DR. FRANK PLECKA3 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

"contact lenses". 
Vai. pagal sxisitarima. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELMIKAS 
GYDYTOJAS I K CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; Narni) 925-769? 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

neprietelius apdengė jūra" (Ps. 
77,52-53). Taip, Viešpatie, ir aš I ° i a n d l J 3 . Apsigyvenau dvasiškiu 
esu iš tavo būrio ir dabar esu ; n a m « * e , kur yra 24 kunigai. Čia 
tyruose. Tačiau nesibijau. Ar tu y r a , t!k į n e r t o s Mišios kasdien. 
padaiysi, kad jūra apdengtų vi- l į a s , I a i k o ™nas * a u n a s kunigas, 
sa blogį? Ir kada tai padarysi? i dalyvaujant tik tnms (vėliau su 

Kelionė į laisvę 

1968 m Velvkos. Štai didelė h-

žinojau, kad jos vienuolės) ko
plyčioje, grįstoje juodo akmens 
plytomis. Dėlto ji atrodo panaši 
į krematorijos krosnį. Kunigų 

sio*; policijos agentai man pasakė, džiugi staigmena. Pirmą kartą ! kambariai yra daug jaukesni. Kai 
kad aš negalėsiu eiti kunigo pa-1 galiu vykti į užsienį — Vieną, Į paklausiau, kur kiti kunigai laiko 
reigų: jei atliksi bet kurią kuni- j nors dar esu vis sandėlio darbi- Mišias, man atsakė: "Čia mes Mi-
gišką pareigą - gausi mažiausiai įlinkas. Gavau leidimą vykti į šias laikome tik kartą Į dvi savai-
trejus metus priverčiamųjų dar-i Vakarus. Galiu vykti i Austriją, tes..." Vargšė mano teta, kuri kas 

Gal iu vykti i V i e n ą . ; dien per tiek metų dangsto lan-
savaitė k a i ' S U S mėlynu vyniojamuoju popie

rių. 

dnrha sande-

1968.V.I3 d. jau 
aš Vienoje. Čia esu. kad numal 

1969.IV. 16. Kasdien vis išmoks
tu naujų dalykų. Kalbėti brevio-

nėje paskaitoje. Tai jau ketvirta ril*? Atgyvenęs dalykas. Jo vieto-
iš eilės. Kalbėtojai yra žymūs pro- j "* 
fesoriai. Nors kiekvienos paskai-

KOLEGIJOS SUKAKTIS 

Popiežiškoji Etijopijos kolegi
j a Romoje lapkričio 23 d. pami
nėjo savo įsikūrimo 50-sias me 
tinęs . T a proga iškilmėse daly
vavo visi Etijopijos katalikų 
vyskupai ir buvo surengtos spe
cialios konferencijos apie Et io
pijos katal ikų Bažnyčią. 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKLŲ, A U S Ų . N O S I E S IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2 8 5 8 W e s t 63rd Stree t 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir T—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIrirook 5-5076 

Ofs. P O 7-6600 Rez. GA 3-7278 

DR, A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 v.vl. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Telef. — 423-2660 

D R. L R I N G U S 
R E N T G E N O L O G A S , 

9760 South Kedzie Avenue 

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEMJOS UGOS 

2745 W e s t 69th Stree t 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

( B T appointment) 

Rezid. Telef. 239-46S3 
DR. K. G. BALUKAS 

A K r š K R I J A IR MOTERC LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6 4 4 9 So . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bui ld ing) Tel. L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

Ofiso ir boto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski R d . 

VTDAl'S TJGV IR KRAUJO 
SPECIALYBĖ 

Valandos pagal susitarimą. 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

Tel. — REttance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(UietuTis gydytojas) 
Vai.: pirmad., aatrad., ketvtrtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak.. šeštad. 1 2 - 2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 7 1 s t Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2889: Rezid. 448-5545 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest , I1L 

Kabineto tel. 687-2020 
Namq tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL REliance 5-4410 
Rez. GRovelhiU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. P.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

Jie. patyrė, kari I tos tema vis kita. tačiau visų kryp 5% 
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I NT ER E S T 
ON SAV INGS 
CERTIFICATES 
Membcr Fcderal Reserve S;>stem 
Member Fedeml Deposit Insurance Corp 

Marquette National Bank 
63rd and Western Avenue 
GRovehill 6-5100 

Free parkisg Open Thur«*day oi^bt. Open S a t u r d s y 'til 2 p j n . 

DR. C. K. BOBELIS 
Inks tn ir š l a p u m o Takų 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elsrin 
4 2 5 N o . Liberty Street 

R o n t e 25 , Elg in , Illinois 

DR. V L BLAŽYS 
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS 

2801 Wes* «3rd Street 
Kampas 6S-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 \-al. 

Trečiad. ir kitu laiku pasai sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WArbrook 5-3048 

TeL ofiso ir Imto OTjymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. tr 6—8 vai. vak. 
išskyra* trečiadienius 

Šeštadieninis 12 iki 4 popiet. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 19—13 
v. r., 2-S v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099 

TeL ofiso H E 4-5849. rea. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

24S4 West ? l s t S tree t 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., panlrt. 1-5. treč. ir Sešt. tik 
susitarus. 

Ofiso tel. H E 4-5758 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—-!» v., šeštadieniais in—i p.p. j 
Ligoniai priimami pagal susitarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA I R CHIRURGE 
KCDIKrr IR VAIKC UGTJ 

SPFXTAEISTE 
MEDICAL BUILDING 

"156 Sonth Westem Avenoe 
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso tetef. R E 7-1168 
Rez. teL 239-291* 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
TeJef. HBnriock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTTKA TR MOTERTJ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2«52 W. 59th S t 
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr.. tree-. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. . .. •, 

Of. Tel. HE 4-2123. Narni, GI 8-M»» 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 rvest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitanM 
V a J - ^ 2 — 4 . P - » V * 6—S vai. vale. 

Trečiad. u- šežtad uždaryta 

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. P R 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Valandos: pirmad.. ketv. 5—S va!., 

antrad. ir penkt, i—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą 

1 PUtinkite "Dttugg". 

Tel. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VASlvAS) 

GYDYTOJA IR CHLRURGfi 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6446. rez. H E 4-S1M 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street Vai.: 2 
Treč. 

iki 4 v. p 
ir šeštad. 

ir 7 iki 8 v. v. 
pa*al susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namn 636-4850 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sonth Pulaski Road 

VaL: pirmad., aatrad.. penktad. 1-4 



Komunistų vienybe kaip 

ŽAIZDA IR PEILIS 
Atidžiau sekant oolitini ii 

ekonominį komun'stirnų šalių 
gyvenimą, vis labiau aiškėja, 
kad Sovietų Sąjungoje atsiran
da vis daugiau skilimo plyšių, 
kurių ir gabiausi sovietiniai 
mūrininkai nebegali užtaisyti. 
Geriausios Maskvos galvos nu
sprendė šiam reikalui pateikti 
naują ragaišį — Lenino gimi
mo šimto metų sukaktį ku
rios minėjimas ir ypatingai jai 
ilgas ruošimasis turėjo ap
jungti visus pasaulio komunis
tus. 

Sukakties proga visose ko
munistinėse šalyse buvo iš 
naujo išleisti Lenino rastai . 
Komunistinė spauda visada 
pilna šūkių, paimtų iš Lenino 
kalbų ir raštų. Tačiau vargiai 
jau toks rastų išleidimas pasi
tarnavo komunistinių šalių vie
nybei: tautinio komunizmo ša
lininkai Lenino raštuose sura
do daugybę įdomių minčių, ku
rios yra priešingos Maskvos 
vedamai komunizmo dominavi
mo politikai. Buvo paskelbta 
iš Lenino raštų eilė citatų, ku
riomis galima pasmerkti sovie
tų invaziją į Čekoslovakiją. Ki
tomis progomis buvo Lenino 
žodžiais įrodoma, kaip toli da
bartinė Maskva nuo Lenino 
mokslo. 

* 
Nekartą esame jau minėję, 

kad Sovietų Sąjungos prestižui 
daugiausia pakenkė invazija į 
Čekoslovakiią. galutinai suskal 
džiusi komunizmą į daugeli at
skirų stovyklų. Prieš invaziją 
pasisakė beveik visos partijos, 
veikiančios laisvuose pasaulio 
kraštuose, kurių praktiškai 
Maskva negali pasiekti. Taip 
Didžiojoje Britanijoje komu
nistų partijoje buvo leistos dėl 
Čekoslovakijos invazijos disku 
sijos, kurios baigėsi sovietų 
pasmerkimu. Panašiai galvoja 
ir prancūzų komunistai, nors 
specialaus dokumento pasmer
kimo reikalu ir nėra ligi šiol 
paskelbę. 

Maskvos ir demokratinių 
kraštų komunistų santykius 
gal geriausiai nusako Italijos 
komunistų partijos vado Luigi 
Longo sukurto specialaus ko
munizmo tyrimo studija, pa
ruošta Lenino šimtinio gimta
dienio proga. Joje pagristai 
nurodoma, kaip toli Maskva 
nuo Lenino mokslo yra nuėju
si. Kaip svarbiausi Sovietų va
dų nusižengimai komunizmo 
vienybei, nurodoma Čekoslova
kijos invazija i r Brežnevo pa
skelbta įsikišimo į komunisti
nių šalių reikalus doktrina. 

Neskanus komunistų rūgi
mas reiškiasi i r Austrijoje. Čia 
part i jos tarpe kilo dideli gin
čai, kurių pasėkoje iš centri
nio komiteto buvo pašalintas 
Ernes t Fiseher, viena iš di
džiausių Europos komunizmo 
figūrų. Pasalintas todėl, kad 
nesutiko pripažinti teisėta Če
koslovakijos invazijos. Kadan
gi Fischeris turėjo daug šali
ninkų, Austrijos komunistų 
part i ja buvo labai susilpninta. 
Toji pati užsienio spauda iške
lia E r n s t Fischerio žodžius, 
kuriais j is išreiškė, kad Sovie
tai neturėjo teisės vartoti prieš 
Čekoslovakiją jokios prievar
tos. Net jeigui jie, spausdami 
šią komunistinę šalį, nebūtų 
pavartoję tankų ir kariuome
nės, nebūtų komunistiškai pa
sielgę. 

Norėdami sušvelninti užsie
nio komunistinių partijų re
akciją. Sovietai privertė Čeko
slovakiją pakeisti krašto ir par 
tijos vadus kitais, kurie, kaip 

jau įprasta Sovietuose, padė
kojo Maskvai už okupaciją. So
vietų išmanymu invazija buvo 
pačių čekoslovakų legalizuota. 
Tačiau šia proga ypač prisi
mintini minėto E. Fischerio žo
džiai: "Koks iš viso sutarimas 
gali būti ta rp žaizdos ir pei
lio?" 

* 
Vakarų kraštų spauda nuo

lat vis daugiau žinių pateikia 
apie dažnus komunizmui pasi
priešinimo reiškinius pačioje 
Rusijoje. Kaip žinia, čia di
džiausias ginklas prieš laisves
nės ir kritiškesnės minties pa
sireiškimus y ra cenzūra. Pas
taruoju metu ypač smarkiai ė-
mė plisti savos rūšies pogrin
džio spauda. Kadangi Sovietų 
Sąjungoje visus leidinius lei
džia Gosizdat valstvbinė leidyk 
la, tai slaptai leidžiamų leidi
nėlių leidėju pasirašo Samiz-
dat (aš pats leidėjas). Leidi
niai rašomi, perrašomi, multi
plikuojami ranka, mašinėle, o 
kartais ir moderniškesnėmis 
dauginimo priemonėmis. Juo
se komentuojami bei kritikuo
jami vidaus ir užsienio politi
kos įvykiai, komunistų parti
jos nutarimai, veiksmai, skel
biami sovietų vadų gyvenimo 
užkulisiai, suimtųjų rašytojų, 
intelektualų laiškai ar žinios 
apie jų gyvenimą kalėjimuose 
bei koncentracijos stovyklose. 
Kai kurios leidžiamos "Kroni
kos" yra ligi 40 puslapių ap
imties. Vienas kitas toks po
grindžio leidinys pasiekia ir 
Vakarus. Puiki medžiaga So
vietų Sąjungos gyvenimui pa
žinti. Sovietų politinė policija 
visomis išgalėmis stengiasi su
sekti jų autorius ir perrašinė
tojus. Bet jie veikia atsargiai 
ir susekti sunkiai sekasi. 

Pereitais ir šiais metais So
vietų Sąjungos teismuose bu
vo vedamos kelios bylos, nu
kreiptos prieš rašytojus ir in
telektualus. Paskutiniu metu 
vedamas teismo procesas prieš 
tr is Baltijos jūros karo laivy
no karininkus. Viename Len
kijos kalėjime šiuo metu sėdi 
buvusio komunistinės Lenki
jos ministerio Stanislovo Za-
wadskio sūnus ir iš Leningra
do kilusi moteris. Jie kaltina
mi buvę ryšininkai t a rp vienos 
opozicinės lenkų grupės ir le
ningradiečių. I š bylos duomenų 
aiškėja, kad buvo kažkoks po
litinis ryšys t a rp Leningrado 
karininkų ir jaunų lenkų. Len
kijos teritorijoje stovinitems 
rusų kariškiams pastaruoju 
metu griežtu būdu uždrausta 
susitikti su Lenkijos civiliais 
gyventojais, lankyti jų šei
mas. Rusai nebegali lankyti ir 
lenkiškų užeigų bei kino teat
rų. Jie nebeturi teisės užeiti 
pas lenką laikrodininką ir duo
ti jam laikrodį pataisyti. Lieg-
nitze 30,000 rusų karių dabar 
gyvena lyg griežtame geto ra
jone. Pastaruoju metu rusams 
nebeleidžiama santykiauti ir su 
komunistinės Lenkijos kariais: 
prisibijoma. kad lenkai galį 
užkrėsti rusus raudonarmie
čius "laisvės idėjomis". 

"Kronikos" skelbia, kad pa
čioje Rusijoje yra vis daugiau 
kariškių suėmimų. Kaip vienas 
jų. minimas majoras Genrik 
Altunijan. Jis buvo išmestas iš 
kariuomenės, iš partijos ir pa
sodintas KGB kalėjiman. 

Tiesa, viena kregždė dar ne-
neatneša pavasario, bet tų 
kregždžių skaičius nuolat didė
ja, b. kv. 

AR MOKSLAS NESUNAIKINS ŽMONIJOS 
Gamta keršija už jos dėsniu pik;naudojimą 

Vienas didžiųjų išradimų bu
vo r a t a s , nors, šių dienų akimis 
žiūrint , y ra labai papras tas . 
Nuo paprasčiausio vežimo, ver
pimo ratelio, per laikrodžius, 
automobil ius, kompiikuočiausias 
maš inas neapseinama be rato. 
Neka lbame apie elektronikos a-
p a r a t u s . kurie gali išsiversti ir 
be jų. Tačiau ir čia didieji sme
genys — komputeriai neapsei-
na be ra tukų. Visam pasaulio 
mechanizuotam ir au tomatė jan-
čiam gyvenimui r a t a s vaidina 
ir vaidins labai svarbų vaid
menį. 

R a t a s pasirodė maždaug 1500 
metų prieš Kris taus gimimą. 
Taigi nuo to medinio ra to pa
s i rodymo praėio jau tūks tan
čiai metų. Šių dienų gyvenimui 
j i s lygiai ar gal net daugiau 
sva rbus , negu anomis dienomis. 
Try l ik tame šimtmetyje vieno 
vienuolio išrastas p a r a k a s davė 
daug iau žalos negu naudos. Vie 
t o j akmens , kuokos, peilio a r 
ieties, žmogus pradėio užmu
šinėti ir kar iaut i pa raku . Tiesa, 
kinai jau labai gilioj senovėj 
tu rė io raketas , bet apie parako 
ats i radimą kalbama: anglai sa
ko, kad paraką išrado jų vie
nuolis Roger Bacon, o vokiečiai 
sako, kad jų vienuolis Berthold 
Schvvartz. Nepaisant , kuris jų 
buvo pirmasis, nes t a i tik ko
kių metų skir tumas, tas vie
nuolių išradimas t iko karo rei
kalams. 

Fizikos ir chemiios a t radimai 

Fizikos ir chemijos atradi
mai ne visada t a rnavo ir t a r 
nauja žmonijos gerovei, gyveni
mo palengvinimui a r bent žino
j imui . Jeigu chemijos dujos ir 
nebuvo panaudotos karuose, ta i 
vistiek buvo išbandytos baus
mės stovyklose. Tiesa, pirma
jam pasauliniam k a r e vokiečiai 
panaudojo dujas, be t nesėkmin
gai, nes pasisukęs vejas nešė 
jas Į jų pačių pozicijas. Chemi
niai ginklai, nors ir nebuvo pa
var to t i II-jam pas. kare . neiši
mami iš apyvartos ir karo san
dėlių, o dar daugiau tobulina
mi, kad jų veikimas būtų stip
resnis žmonių žudymui. Toks 
p a p r a s t a s chemikalas DDT, ku
ris II- jam pas. ka re apsaugojo 
Amerikos karius nuo daugelio 
ligų. po karo pakėlė žemės pro
duktų gamybos kiekybę ir ko
kybę, nėra toks j a u nekaltas. 
Nei iš javų. nei iš vaisiu, kur 
jis pa tenka iš t rąšų, net iš van
dens neišnyksta. Žmonės ji su
valgo su tais produktais a r ge
ria su vandeniu, į kurį DDT pa
tenka iš patręštų dirvų ar sodų. 
Didesnis DDT kiekis yra pa
vojingas. Paskutinieji tyr imai 

KOMTUNISTINĖ VEIKLA 
Pasirodo, kad krikščioniškai 

socialistinė Kalderos vyriausy
bė Venecucioje nemažiau sun
kumų turi su komunistais ir ban 
ditais, kaip kad ankstyvesnė 
vyriausybė. Castro komunistų 
nauja taktika permesti jėgas į 
miestus daug kelia neramumų 

! daugelyje didesnių miestų, o la
biausiai sostinėje Caracase. 
Caracas universitetas Castro 

.komunistų vyriausybės yra lyg 
i kontroliuojamas. 

Castro komunistų partizanai 
' užpuolė vieną universalinę k r a u 
tuvę ir pasiėmė 25 tūkstančius 

į dolerių. K. Kl. 

PAULIUS ŽU K I S 

sako. kad DDT sukelia vėžį. o 
gal ir ki tas ligas. Įvairūs žmo
gaus surast i chemikalai, nau
dojami net vaistams bei kitur, 
be gerų savybių, tari ir blogų. 
Žmogaus organizmu.- yra labai 
komplikuotas, todėl net neži
nia, į kokias lašt o'. s patenka 
ir kaip tie chemikalai veikia. 
Jų veikimo išdavos gali pasi
rodyti net ateinančiose kartose. 

Fizikų suskaldytas atomas, 
nors pagreitino II-; pasaulinio 
karo eigą. bet jo padariniai y-
ra baisūs dar ir Šiandien. Japo
nai atominių bombų sugriautus 
miestus atstato, bet išMkę gyvi 
radiacijos paliesti žmones net 
per generacijas turės įvairius 
kūno sužalojimus, kurie gene
tikos keliu perduodami kitoms 
kar toms. Iki dabar dar labai 
mažai suskaldyto atomo produk 
tų var tojama žmonijos gyveni
mo pagerinimui, bet jis graso 
pačios žmonijos sunaikinimui. 

Šiandien pasaulis turi atomi
nių bombų tiek. kad, jas visas 
susprogdinus, nebeliktų gyvo 
žmogaus žemėje. O jeigu kas ir 
išliktų, vėliau būtų sunaikinti 
vėžio. Reikia laba; didelio ste
buklo, kad tos bombos nebūtu 
panaudotos. Kurie visa gerkle 
šaukia, kad šie gir.kiai būtų su
naikinti Amerikoje šaukia ne 
iš baimės dėl jų taisaus veiki
mo,o iš noro padėti komunis
tams, kurie kėsinasi sunaikinti 
laisvą žmogų, jo galvoseną, ku
rie nori žmones paversti savo 

Ar erdvės nepavojingos 

Su tokiais chemijos ir fizikos 
šuoliais žmogus jau vaikšto pla 
netose j tiesa, dar tik ant mė
nulio). Jeigu erdvė ir planetos 
nebus paversti karo sandėliais. 
tie laimėjimai bus geri. o jeigu 
virs sandėliais, bus blogi.. Bio
chemija ir įsijungė į šias lenk
tynes. Biochemija toks nekaltas 
vardas: gyvybės ląstelės, che
miniai procesai jose ir visuose 
organizmuose. Mokslininkai, su
radę tuos cheminius junginius, 
tiria jų veikimą ir visus kitus 
jų procesus, nes tai labai svar
bu mokslui. Mokslininkai savo 
tyrimų vamzdeliuose jau paga
mino paprasčiausią pirmąją ląs
telę cheminiu būdu. Dabar jie 
jau kalba ir apie sudėtingesnių 
pagaminimą. Kalbama, kad žmo 
gus, naudodamasis tam tikrais 
chemikalais, galės kontroliuoti 
gyvybės pradžią žmoguje. Galės 
pasirinkti ir išauginti norimą 
lytį. Galės kontroliuoti žmogaus 
vystymąsi ir augimą. Ga'ės iš
auginti milžinus arba nykštu
kus. Jeigu t a s pasitvirtins, tai 
tuo nebūtų galima džiaugtis. 

Įvairūs raminantieji' chemika
lai, kuriais labai džiaugėsi nėš
čios motinos, atnešė daug žalos 
— be rankų, be kojų ar kitaip 
sužalotus kūdikius. Ką duos 
apsaugos tabletės apsisaugoji
mui nuo apsivaisinimo ? Pirmie
ji ženklai y ra blogi. Kai kurios 
moterys nuo jų vemia, kitos 
junta galvos skausmus ir nu
silpimą. O tyrimai mažuose gy
viuose jau rodo. kad tos table
tės gali būti vėžio sukėlėjos i r 
žmonėms. Kai organizmo celės 

STEIGIAMA LIETUVIŲ 
MOKSLO DRAUGIJA 

Mokslo ir kūrybos simpoziu-', Dr. Klemas, naudodamasis skai-
mas sutraukė prelegentų ir daly-1 drėmis, padarė pranešimą apie 
vių is visų didžiųjų lietuvių ko- i komisijos sudarytus planus, 
lonijų — nuo Atlanto iki Pači-j Draugijos tikslai numatyti: pa 
fiko. Gausiai dalyvaujanti stu-; laikyti ryšius tarp lietuvių moks-
dentija ypač entuziastinga, kad lininkų ir kūrėjų, reprezentuoti 
universiteto profesoriai, beveik jų; laisvą Lietuvą, ugdyti naujus lie
kanos žmonės, taip giliai į lietu-; tuvius mokslininkus ir kūrėjus, 
viškus reikalus įsijautę, taip pui- duoti visuomenei vertingų leidi-
kiai lietuviškai kalba. nių. 

Struktūra būtų: centro valdy
ba, taryba, sudaromi specialybių 
padaliniai, vengiama politinių 

, , , ginču ir politinės diskriminacijos, 
Lapkr. 28 d. pirmuoju punKtuif , .' . r «« -i • saukiami simpoziumai, 

buvo svarstymas Ar reikia pa
saulio liet. mokslo dr-jos?" Kultūros tarybos nuomonė 

Buvo pranešta, kad jau ALIAS r > \asvytis , PLB Kult. tary-
-je buvo sudaryta šiam komisija į,os pįrmįn., painformavo apie 
iš dr. Avižienio, dr. Damušio, dr. į kult. tarybos posėdžio mintis. Pri-

Projektas suorganizuot mūsų 
mokslininkus 

Klemo ištirti steigimo galimybes. 

ir įvairūs natūralūs reguliuoto
jai pradeda veikti nenormaliai 
nuo tų chemikalų, kai vienų vei
kimas stabdomas, o kitų padi
dinamas, šiame veikime atsiran
da ligos. Be to, jau atsiranda 
nemažai dvynukų, trynukų, ket
vertukų, penketukų. Kai mote
ris sustoja vartoius tas dirbti
nas priemones, gamta nori pa
sivyti gyvenimą arba keršija už 
piktnaudžiojimą. 

Milžinai ir nykštukai... 

Mrs. Millicent Femvick. žinoma pypkiuotoja. respublikonų sąrašuose 
buvo išrinkta j Xew Jersey legislatūrą. 

Įsivaizduokime, kas atsitiktų, 
jeigu šių mokslo priemonių dė
ka šeimos galėtų pasirinkti vai
kų lytį, kaip dabar mokslinin
kai kalba. Zmoniios prieauglio 
balansas galėtų didėti vyriškon 
ar moteriškon pusėn. Tas neš
tų katastrofą. Nežinia, kokios 
šio kontroliavimo pasėkos persi
duotų būsimoms kartoms. Gal 
būtų sunaikintas natūralus gi
mimo reiškinys arba pavirstu į 
kitokias iškraipytas formas. Tai 
vra kausimas , į kurį niekas ne
gali atsakyti. Iki dabar gamta, 
jos natūralus vystimasis ir vyks I 
mas kontroliavo pasauli, 
kontrolė buvo tobula. Jeigu sta
tistika rodo, kad kai kuriuose 
kraštuose yra moterų daugiau, 
tai todėl, kad karuose vyrų žu
vo daugiau negu moterų, kad 
vyrai sunkiau dirba ir "jų am
žius y ra trumpesnis ir kitos pa
našios priežastys. Taip pat sa
koma, kad neištekėjusių mote
rų yra daugiau, nesu vyrų. Bet 
tai nep?slaptis, kad žmogaus iš
krypimas atsiliepia ir čia. Yra 
moterų, kurios išteka po kelis 
kartus, o kita nė karto. 

Atrodo, kad šie fizikos, che
mijos ir biochemijos mokslai 
gali sunaikinti pasaulį ne tik 
atominėmis bombomis, chemi
nėmis dujomis ir bakteriologi
niais ginklais, bet ir cheminiu 
būdu pradedant auginti milži
nus ar nykštukus. 

minė. kad turime eilę mokslinin
kų, kūrybingų žmonių, kurie ne-
įsiįungia i visuomeninį veikimą. 
Per Lietuvių Mokslo dr-ją juos 
įtrauksime. 

Lietuviai per dvi gentkartes jau 
įstengė pasiekti aukštų mokslo 
laimėjimų. Mes turime jaunų 
mokslininkų, kurie jau užima va 
dovaujančius postus mokslo sri
tyje. Reikia juos apjungti, supa
žindinti su jais lietuvių ir pasau
lio visuomenę, išleisti lietuvių bal
tąją knygą, išskaitant, ką jauni 
mūsų kūrėjai, mokslininkai duo
da savoje srityje. Visi motyvai už 
tai, kad reikia turėti mūsų Moks
lo akademiją. Turėtų būti vienas 
skyrius griežtųjų mokslų, antras— 
humanitarinių. Sudaryti moksli
nes sekcijas. Ragino imtis organi
zavimo darbo. 

Liet. Katalikų mokslo 
akademijos pavyzdys 

Prof. dr. A. Liuima pasveikino 
visus Katalikų mokslo akademi
jos vardu. Pasidžiaugė, kad pla
nuojamos mokslo dr-jos struktū
ra panaši į struktūrą 1. kat. aka
demijos, kuri sudaryta "kelių au
kštų" — ne vien mokslininkų, 

Jos • n e V1"cn profesinė. Romoje su
šauktas pirmas išeivijoje suvažia
vimas ir jo pasisekimas miniatiū
roje paskatino į aktyvesnį veiki
mą. Kat. akademija turi narius 
mokslininkus, eilinius narius, na 
rius rėmėjus. Šaukiamuose suva
žiavimuose buvo jaučiamas mok
slo alkis. Sekantis suvažiavimas 
įvyks Toronte, rūgs. 1-6 d. Or
ganizuoja dr. Sungaila. L. Ka t 
akademija pasirinko leidinių ke
lią —leidžiami suvažiavimų dar 
bų tomai. Kasmet leidžiamas met
raštis — studijų rinkinys. Jau 
baigiamas spausdint V t. ir ruo
šiamas VI. 

Gydytojai palankūs mokslo 
dnjai 

Dr. E. Lenkauskas, Liet. gyd. 
dr-jos atstovas, perteikė palankią 

(Nukelta į 5 psl.). 

INDIJOS RELIGINĖ IŠMINTIS 
VYT. BAGDANAVICIUS 

Pradedame spausdinti eilę straipsnių apie 
Indijos religiją. Lietuviškoje visuomenėje bu
vo ir yra žmonių, kurie domisi, kaip religi
niai klausimai yra ar buvo sprendžiami kitose 
religijose. Tai yra teisėtas dėmesys. Ypač jis 
toks yra dabar, kai II Vatikano susirinkimas 
savo deklaracijoje apie santykius su nekrikš
čioniškomis religijomis yra pareiškęs: 

"Bažnyčia dėl to skatina savo vaikus pa
žinti, saugoti ir ugdyti geras dvasinius ir 
dorinius dalykus, lygiai kaip socialines — 
kultūrines vertybes, randamas pas kitų re
ligijų sekėjus." 

.Čia spausdinamų straipsnių autorius pra
ėjusiais metais su grupe draugų buvo atsidė
jęs priešindoeuropietiškos Europos religijos 
studijoms. Ta proga jis buvo prašomas pa
studijuoti Indijos religinį palikimą. 

Indijos religinis paveldėjimas yra labai pla
tus. Imant vien prieškrikščioniškos eros rašy
tinius dokumentus galima jame išskirti tris gru
pes: 1 tai yra Vedų humnai. 2 Indijos filoso
fų — teologų religiniai svarstymai upaniša
dos) ir 3 Bhagavad poema — šios kultūros 
gulbės giesmė. Salia to dar būtų galima gilin
tis į daugiau pasaulietiško turinio poemas: Ra-
mayana ir Mahabharata. Būtų galimybės stu
dijuoti ir tai. kas buvo prieš Vedų laikus, ką 
šiandien iškelia etnologinės studijos. Iš kitos 
pusės. Indijos religinis gyvenimas nesustojo 
krikščioniškoje eroje, sukurdamas visą eilę fi
losofijų ir religinių sektų, gana skirtingų vie
na nuo kitos. Turint tai prieš akis, bus aišku, 
kad visa tai iš karto apimti yra neįmanoma. 

Autorius dėl to pasirinko įsibrovimo iš vi
durio kelią. Jis neina nuo pačios giliosios se
novės sunkių metodinių ieškojimų keliu. Jis 
palieka nuošaly ir kilniąją Bhagavat poemą, 
bet sustoja prie vidurinės apraiškos, būtent 
prie įvairių Indijos filosofų ieškojimų, kaip 
suprasti Dievą, kaip jį pažinti ir kokie yra 
santykiai tarp žmogaus ir Dievo. Tie svarsty
mai yra užrašyti vadinamose upanišadose. Au
torius jas skaitys ir pasakys, kaip jos jam at- Į 
rodo. Tai reiškia, kad jis nesilaikys tų turtin-' 
gų komentarų, kokius iš šių dokumentų yra 
padariusios Indijos religijos. Jis taip pat tiks
liai neseks jokiu europietiškų bandymu šį moks-: 
lą suprasti. Iš to kyla šių svarstymų geru-
mai ir blogumai. Blogumas yra tas, kad jie bus ; 

nepakankamai moksliški. Gerumas bus tas. kad 
jie suteiks visiems prieinamą pirmą įspūdį apie; 
šiuos dokumentus. 

Kadangi nėra vilties, kad šios studijos grei- i 
tu laiku būtų išleistos atskira knyga, besido- Į 
mintiems patartina jas išsikirpti. Jų pramato-
ma apie 35. 

V. Bagd. 

MIRTIS — KURIANTIS DIEVAS 

Įdomu yra studijuoti, kaip žmonija įvairiais lai
kais ir įvairiose kultūrose suvokė pasaulio atsiradimą, j 
Iš tokių studijų tuoj paaiškėja, kaip j i vienu ar kitu! 
atveju suprato Dievą, pasaulį, žmogų ir kaip žvelgė į 
įvairias žmogaus problemas. 

Paimkime pradžiai iš Indijos Upanišadų pirmosios 
knygos pasakojimą, kaip Mirtis kūrė pasauli, "Pradžio
je nebuvo nieko, visiškai nieko". Tačiau buvo Mirtis. 
Ta i suprantama. Kai nebuvo nieko, kas dalėjo būti ki
t a s , kaip mirtis. Taip galvojo šio pasakojimo autorius. 
J o priėjimas yra psichologiškas. Tačiau iš psichologi-1 

nio išgyvenimo jis padaro filosofinę išvadą, būtent eg
zistuojančią ir kuriančią Mirtį, šią Mirtį jis suvokia la
bai gyvenimiškai. J i s žino, kad žmogui mirtis ateina 
iš negalėjimo maitytis, dėl to Mirtį jis aptaria badu. 
"Nes Mirtis yra badas". Tačiau ši Mirtis sugalvoja, 
kad jai reikia kūno. J i sau t a r ė : "Noriu turėti kūną". 

Labai pažymėtina, kokiu būdu Mirtis kuria pasau
lį. Ji jį kuria garbinimo keliu. Ką ji garbina, neaišku, 
bet iš garbinimo atsiranda vanduo. Sukietėjus vande
niui atsiranda žemė. Sukūrusi žemę. Mirtis ilsisi. Bū
dinga, kad Mirtis šioje bramanoje (taip vadinasi pir
mosios upanišados poskyriai) yra vadinama panašiai, 
kaip lietuviška Mirtis: "Mrityu". Sukurtoje žemėje Mir 
tis nepasilieka. Jos tikroji gyvenvietė yra vandenyje. Ji 
vandenyje stovi tvir tai , kaip arka. Toliau Mirtis suku
ria kitą kūną, kuriuo yra metai. Jie tačiau yra išau
ginami iš sėklos. Kai laikas pradeda reikštis. Mirtis iš
sižioja ir jį suėda. I š to ats i randa kalba. Apskritai, ką 
Mirtis sukuria, ji y r a pasiryžusi suėsti, nes jai y ra rei
kalingas maistas. 

Mirtis, kaip minėjome, sukūrė vandenį aukojimu. 
Vieną kartą Mirtis pasiryžta daryti didesnį aukojimą. 
Šį kartą ji yra vadinama Aditi vardu. Ji aukojimą su
jungia su atgaila. Iš šio aukojimo kūnuose atsirado jaus 
mai ir mintis. Ji norėjo šį kūną paaukoti, "kad j i ja
me įsikūnytų". Buvo paaukotas arklys. Nors, logiškai 
žiūrint, ji turėjo arklį suvalgyti, tačiau šio arLiio auko
jimas buvo kitoks. Jis buvo paleistas laisvėn. 

Visas epizodas užbaigiamas būdinga upanišadų fi
losofų išdirbta Dievo — Paties sąvoka. "Jis (kuris tai 
žino) nugalės kitą mirtį; mirtis jo nepasieks. Mirtis yra 
jo Pats, jis pasidaro vienas iš tų dievybių". 

įBus daugiau) 
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BIRUTLNINKIŲ KONCERTAS BALIUS 

Nuoširdžios lietuvės, uolios mas buvo E. Blandytės su gi-
patriotės ir rūpestingos labda- liu įsijautimu atl ikta Mačernio 
r ė s v L. D. KunigaiKštienėts VI Vizijos de.damacija. 
Birutės dr-jos narės Jaunimo 

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

! B A N 6 A 
TV, Kadio, Stereo, TV antenos. 
Air-conditioners Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti \VA 5-3607 
P. Rudenas K Šimulis 

Baliuje 
domėjosi, 
Šalruenė, taip ar 

kėms cuvo giliai dėkinga, kad 
jos savo talentu paiir-ksrnino 
svečius neimdamos jof.ao atlygi
nimo. 

biruti rinkių 

centre, Crucagoje, kpkr. 22 d. 
suruigė jaukų koncerną — ba
lių. Žvakių ir puošnių žalumų 
šviesoje, malonioj atmosferoj 
aktorė E. Blandytė pravedė me 
rime programą, kurios svarbiau 
siu punktu buvo solistės J. šal-
nienės dainos: Dobilėlis (muz. 
Vanagaičio — V. Jakubėno). 
Abejonė (Kačanausko) ir ari
jo s : Varpų daina iš DeILbes 
operos "La'cme", Ramūnus dai
na iš Kamavičiaus operos "Gra 
žiną", Eglės arija iš Klovos 
"Pilėnų", pagaliau Vyturio dai- prie 
na (Bishopo). krautų vaišių stalų. 

Publika dainomis buvo suža 
vėtą, gausiais plojimais bisui mės stalo, 
išprašė dar lopšines dainą. Bu
vo jaučiama solistės daroma 
nuolatinė pažanga. Jos Koloratė 
rinio soprano traliavimas buvo 
toks švariai skaidrus, kad pro
gramos klausęsis gen. St. Dir-
mantas p ra ta rė : 'Tokių dainų 
prisiklausęs pasijunti 10 metų 
jaunesnis. Skamba kai didelėj 
medžioklėj skardus trimitas". 

Gėrėjosi ir gen. kons. dr. P . 
Daužvardis su ponia. 

Turtingos programos papildy 

dalyvavusios: poruos 
kad kaip solistė J. 

dekiamatorė 
SIUNTINIAI i LIETUVA 

COSMOS EXPKESS 
E. Bandyte buvo išradingai pa r2™ £ ™ g ; £ ' , £ £ tr& 
sipuošusios savo pačių nertais *5?„ s - H*11*1**1 , . Tel- 5*£*5? 

r c t Didelis jvairiŲ prekių pasirinkimas 
— S i ū t a i s d r a b u ž i a i s . G i b i r u t i - | Pri imam užsakymus automobiliams 

. . . . , . _ . E. Ir V. Žukauskai runkių valdyba aoiems memnin-

RICHMONHD AITO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas 
. . Patvrc mechanikai. Elektroninis mo-

>Oll3teį a k o m p a n a v o p i a m s t e t 0 ro patikrinimas. Vilkikas. 
a p ^ u , . " Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 

.reutUi) . Savininkas Jnozn* v'.loe) .Turnitt« 
' ***v . . . . . 

Svečiai maloniai gardžiavosi " 
gausiai su-

DaugeMs 

I 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas 

bandė savo pasisekimą prie ^ai F R A X K Z A P O L I S 
3208'4 West ».'>th Street 

Chicaeo, Illinois 
Smagus Neo Lituanų orkes- į Tei GA 4-8654 ir GR 6-433» 

: t ras visus kvietė šokti, šį mielą I """- •••^*-^-•>-:-' ..—: _^*^ 
: koncertą balių surengė centri-
; nio Chicagos skyriaus valdyba; 
; pirm. M. Babickienė. vicep. V. I S E R f i X A S perkrausto baldus ir 
KuLkauskienė. sekr. L. Dainaus kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
kienė, ižd. M. Jautakienė, kult. iimai ir pilna apdraudą. 
parengimų vadovė J. Žitlcuvie- i 2047 W. 67th Place — WA 5-8063 
nė. J. Daugi. 

M O V I N G 

UISKAI "DRAUGUI" 

Gerbiamas Redaktoriau. 
Nors laiškai "Dirvai" tėra : 

skaitytojų pasisakymai, o ne jos į 
leidėjų nuomonė, vis dėlto "Dir- ' 
va" už tų laiškų turinį ir formą 
yra atsakinga lygiai, kaip ir būtų 
atsakinga už savo skiltyse pas-
kelbta netiesą. Tad, be abejo, Į 
"Dirva" yra atsakinga už Anio 
Ruko laišką, kuris yra užgaulus, j 
grubus ir sykiu juokingas. A. Ru- j 
kas, rasit, priklauso tai rašančių- . 
jų grupei, kurios raštai, kiek rim- Į 
tų siekių ir kilnių užsimojimų ji j 
beturėtų, visuomet iššaukia svei- j 
ką juoką. "Tevirsta lietuviai "ne- į 
zaliežnikais", - rašo p. Rūkas, \ 

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

J. BUDIS — TeL CL 4-1050 

M O V I N G 
Apdrausta i p e r k r a u s i m u s 

fvairin atstumti 

A. V IL IMAS 
823 WEST S4th PLACE 
Telef. FRontfer 6-1882 

vis geriau negu katalikai."! Ir 
John E. \Valrath iš Hammond. Ir.d.. 
įtartas pagrobęs Tiaaothy Martin. 

i 6 m. amžiaus vaiką. Jis buvo su-
dar pazaiatija: Pažangiai nusi- imtas. 
teikusiam lietuviui tėvynainiui 
katalikybės liaupsinimas tiek 
mielas, kiek bolševikybės". 
Šitoks išsireiškimas pirmų 
pirmiausia prieštarauja tau
tinei ideologijai, kuri, siekda
ma lietuvių tautos laisvės ir ge
rovės, remiasi krikščioniškosios 
pasaulėžiūros principais. Antra, 
jis įžeidžia lietuvius katalikus, ku
rie dar ir šiandien sudaro lietu
vių tautos didžiąją dalį. 

Xejaugi "Dirva" nesupranta, 
kaa tokių laiškų talpinimas že
mina jos standartą, užgauna di-
ae 

"Drauge" jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį 

KAIP SUDAROM! 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipl. teis. Pranas Su
las. 

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga-

! Ha, bei nurodoma jų forma ir 
: paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa-
sa.'Vie bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje. 

Atskiru skyriumi — "Klausi
mai ir atsakymai" — aiškinami 

" į su testamentų sudarymu kylan-
_ Nesitikėk ant krikšto ma-j tys neaiškumai, tuo būdu patie-

mos marškinių — savo turėk, j kiant lengvai suprantamus nuro-
fMarijampoliečių patarlė). įdymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 

— Pas šykštuolį visuomet po Į ko vengti. 
pietų. (Mažeikiškių patarlė). Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 

— Ėmėjų būtų daug. bet kad j gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
tų davėjų mažai, ("šilališkių pa- mokesčiams. 

ę jos skaitytoji] dalį ir sukelia 
įtarimą, ar tik prie redakcijos nė
ra prisišliejęs koks Melehijoras 
Putele? 

Julius Smetona 

tariė). •*ss*c -smmcmmK^smss: '^m^ ~rm 

FRANK'S TV and RADIO, I N C 
S240 SO. EULSTED STREET Telef. •—C\ 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

v- v '.-...-— -y—n-zr^v. ' •;' '•• > .» . 

Kas tik nui gerą skonį. 
Viską perka pas Lieporų! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURMITURE CENTER, INC. 

Marąuette PL, 6211 So. Westera PR 8-5875 
Jj. LIEPOMS 

PlrmadleniaJa Ir ketvirtadieniai* nuo 9 ik! 9:S0. Kitom dienom aoo 
» lkl 8 vaL vajt jį/MtmUmĘp cno 13 iki S v, v. 

- . . . 

... before she 
was born 

Her mother had good pre-
natal care and both ara 
tioing nicefy, thank you. 
The March of Dlmes wanf§ 
every rnother-to-be to know 
that prenatal care can re-
duce birrh defects—that tha 
rube'ia (German measles) 
Vaccin9 and tha Rh vaceina 
can reduce birth defects. 
Pub';c health educatrcri Js 
the answer. Help the Ma'ch 
of D!mes carry on cornrnunity 
heaith education progra^s. 

r^ prevėnt "ohth diefėiįk 
f iri* U» t h" 

M AM H 
OF M M ES 

MAT: /M FHOTO: P-6 

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
NaniŲ. Gy\">bes. 
s.t-ikatos. :.i/iin. 
uutoinobiliv. 
l*at<»ifios išsimo-
ki-jimo siilysos. 

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

T E L E V I Z I J O S 
ipaivotos ir paprajstob, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymai 

] . M I G L I N A S 
Krautuvė Marquette Pke. 

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

A. ABALL R00FING C0. 
latolgta prlc-A 48 metai 

I>«sa«r*-iTr:e VISŲ rOšlų etopus Talac 
me arbe dedame naujus kaminus, rl-
aas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Ta'jtome mflra "tuck-
polntiag**. Pilnai apsidraudė V!aas 
darbas garantuotas 

LA f-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimą; nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maple\vood Av., CL 4-7450 

Beveik naujas 4 moderniu butu 
mūras — 3 po 4 k a m b . ir 7 karr.b. 
5S ir Kedzie. ST5.U00. 

Maisto krautuve - Br ighton Parke. 
2 po 4 kantb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias 42 ir Rockwell 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
insuranoe — Income T a i 

Notary Publ ic 
2737 W. 43rd St . — CL 4-2390 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta> 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BELL R E A L T Y 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — P R 8-2233 

C0NSTRUCTI0N C0. 
REZIDENCINIAI , 

^ K O M E R C I N I A I , 
M E D I C I N O S IR 

^ K I T O K Į PASTATAI 

2457 West 690i Stoeet 
Te l H E 4 - 7 4 8 2 

Heatina Contractor 
Jreng-iu naujus ir perstatau se
nus visia rūsiu namo apšildymo 
pečius ir air-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stog-ų 
rinas (g-utters). vandens šildy-
i.iui boilerius. Tur iu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Oarbas at l iekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SFTEET METAI/ 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. YVestern. Chicago 9. 111. 

HELP WAJ4TED — VYKAI 

T A I L O K F U L L T I M E 
Experience in Men's Clothing pre-
ferrt-d, but not esstntial. W e will 

t rain. Manv company benefits. Apply 
in person 9:30 a. m. to 9:30 p. m. 
R O B E R T H A L L C L O T H E S 
Routes 45 & 83 MundeletB. IHL 

PHONE — 5«6-53»0 

G E N Ė R A L 
L A B O R E R S 

GRINDERS AN MACHINE 
OPERATORS NEEDED 

Some experience helpful. Excel-
lent working conditions. 

J0MAC R0LLER C0MPAHY 
2250 Westem Avenue 

Park Forest, Ittinois 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781 

SIUNTINIAI ] LIETUVĄ 
ir kitus kraštas. 

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

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių 

. BUBNYS -

Kiekvienam naudinga METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto-

os ir Turėklai 

grindis 
Tel. RE 5168 

2 po 7 kamb. tv i r tas mūras , alu-
; minum langa.1, nau jas šildymas, ka-
' binetų virtuve, a r t i mūsų 29,500. 

Trys Keri butai ir šva rus of-.sas. 
! f ^ ž u s dviejų aukš tu mūras , gazu „ p l i a , ' f) ' i rv<I 
i šildymas, garažas ap ie 69 — Califor- y c l i a l , 1 / U i y a 
: aia. įmokėti 6.000. | a _ _ a : D ~ 

2 butu mūra.-s 2 au to garažas. Ge- uOLUSįol, tXjur 
I ležinė tvora, platus lotas. Marq. pr. 
j $20.200. 

8 kamb. ?ražu.« m ū r a s , 1 Va vonios, 
i mūro garažas. Tuoj gul ima užimti. 
' Pamatyklt. ImokSkit $6.000. 

5% kamb. labai tva rk ingus namas 
Į ir 2 auto garažas, gazo Sild. Prie 
šv. P.itos. įmokėti $4.000. 

3 % batu mūras . Apie $7.000 paja-
j mų per metus, modernus namas . Mar-
ąuette pke. Tmokgti $12.0^0. 

6 kamb. mūras , 2-ju au to garažas, 
j 1 % vonios. Arti 71 ir California. 
j įmokėti $5,000. 

Štai 4 butu pn ikus m ū r a s Mar-
quette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma-

f žesr.: tai. Gazu šildymas. 3 auto 

Namu Apšildymas 
HEATTNG SERVICE 

Įdedu naujus pfčiua Ir vandena 
šildytuvus. Ižvaiau tr sutvarkau 
alyvos ir d u JŲ (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu C"o;"agoje ir prie 
miesčiuose. 

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu. 

ALBINAS BANYS 
j 4027^4 S. Aima Ave.. Lyons-

mūro garažas $40,400 

VALDIS REAL ESTATE 
2459 W. 69ih St. RE 7-7200 

HELP YVANTED — MOTERYS 

.liiiKrts. Telef. 447-S80«, 

Maniuette parke , mūrinis, du bu
tai po 4 karr.b. ir bizniui a r ražtinei 
patalpa. Morgičius ga l ima perimti 
su $%<7C 21.900. 

Brighton Pke du namai. 6 bu-tai, 
ge ros pa; ajnos. T 3.3 o o. 

>Iarqunt« Pke. Mūr. 3 butai ir pa 
talpa bizniui arba rastinei. Pig'is 
»4s,ooe. 

Martpiette Pke . Mūr. 5 k a m b . bun-
pa!ow. Naujas šildvmas. Garažas 
$-7 ooo 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. Tls t St. — R E 7-9515 

P E R S O N N E L 
C L E R K 

Interesting varied work. Mušt 
be able to type. High school grad-
uate. Good star t ing salar\ \ Many 
fringe benefits. Company cafete-
ria. Pieasant vvorking conditions. 

Call B!R. GALLRGHER 
752 - 70000 

E X P E R I E N C E D 
D R I V E R S 
TRACT0R & TRMLER 

C I T Y W O R E 

Mušt be 34 years or older. 

APPLY TN PERSON 

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

An equal opportunlty employer 

GEN'L FACTORY 
Are you a family man looking for 
steady work, overtime & t o p pay? 
Come m & see us. 

l s t & 2nd Shifte 
514 day — 50 hr. week 

Excellent Company Benefits 

APOLLO METALS, LNG. 
6650 S. Oak Park A v e . 

An Kąuai opportunity empioyer 

P A P E R C O N V E R T E B 
Expe>rienced. Air cond. Plattt. Prot tL 
Sharing. 5 day •wee«k Fine workitj|f 
conditions. 

SEE REG. PROKOF 

CUSHING & COMPANY 
2737 N . Kartov Ave. 

KLEBONIJAI REIKALINGA 

V I R Ė J A 
G>"\-enti \ietoje —- atskirai kamba-

I rys ir telefonas. Laisvu dienų. Geras 
j at lyginimas. Reikalinga nors kiek 
j kalbėti angliukai. 

Skambint PU 5-0032 

E X P E R I E N C E D 

SHIPPING CLERK 
Wanted for large company. Good 
Ftarting salary and fringe benefits. 

Apply in person — 

TRACTOR SUPPLY COMFASY 
4747 No. Ravenswood Ave. 

Chicago, Illinois 

P A R D A V I M U I 

GARBAGE DRUMS 
vVITH CO\'ERS AND HANDLES 

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

".-.- -ąa* 

R E A L E S T A T E 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame ivairras pataisymas 

PETRAUSKAS BUTLDERS CORP. 
General Contractors 

5 8 5 - 5 2 8 5 

5% kamb. 9 metu mūr. split-level, 
Į prie l l ' - t o s ir Pulaski . 50 p. akly-
I pas. $24.500. 

2 butai po 5 k a m b . prie 70 ir Tai-
man. $27,500. 

6 kamb. švarus mūr . mingalo-n 
Marąuette pke. Tuščias. Gal ima tuo 
užimti. $19,500. 

6 kamb. < t m ie s . ) , 1? metu mūr 
bur.ira:ow. prie 72 fr California 
$24,7<J0. 

\y% aukšto švarus med. prie 65 tr 
W<?3t"rn. 5 ir 4 k a m b butai . 37 p. 
5kiyp->s. Dvigubas garažas. $"-6.900. 

5 kamb.. 20 metu mūr . rezidencija, 
prie 72 ir Albany 2 maS. jrarafe* 
$19.5*0. 

I i butu, tO metu . S-j" aukštų mS.: 
namaa ;ri« 71 ir California. $152,»00 

SI p, t inkamas statybai akirpa# 
pri<> 72 ir M:ap1e-woo<J t 'f>.Cfl9 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

LMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015 

Remkite fc4E)raugę". 

Rernkit tuos biznierius, kūne 

f-kelbiasi dienraštvif "Drau?e' ' 

H E L P W ANTED — MOTERYS 

Experienced Typist . 
EHctaphone Operator 

For pieasant modern Loop office 
of European tour company. 

Fringe benefits including hospitali-
zation and medical insurance. 

Call ST 2-5868 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

C0MPT0METER 0PER., SWITCHB0ARD 0PEIL, 
C A S H I E R 

SOME EXPERIENCE DESIRABLE 
Free life and Hospitalization insurance. Pension plan — paid hoK-
days.Liberal vacation plan. 

Phone for inter\iew Appointaneut — Mr. Heraty 829-3000 

LL0YD J. HARISS PK C0MPBMY 
1751 \Vest Hubbard Street, Chicago, IHinon 

E S I O 

R E A L E S T A T E 
<iiiii!iiiiniiiiiiiiM!iuiniimmiiHiiiiiiiHiiinimiiiHiiiiiiniiiiiffiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiffi 

SALES • M0RT6ABES • MANAGEMENT 

I 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU 
kreipkitės j "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Stre*»t 

CHICAGO » , ILLTMOTg 

^M* 

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas ji n M w t o 

paš tu ar telefonu LU 5-9500. 
Knygos susKirstytos pagal savo turini i 15 skyrių Ir 

sugrupuotos alfabeto eile. 
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE. 

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais. 

3^jj&*JPk T r i ' x 
Member* of MLU. 

A L E X Š A T A S - R E A L T 0 R 
Mahi office 5727 W. Cerat&k Rd., Cicero, TU. TeL OL 6-22SS 

Tnrfcne Šimtas naran CIoeroje, Berwyne, Rjverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiiiose. Prašome užsukti I mnsu ištaisą 
ir Bsirinkti ii katalogo. ^ ^ 
iiinniiiiiiiiiimii riimiHtiiifiiniiiiiiiiitiifitiniiiiniiHimiininfmiiiiimiiiiiiminii 

iiiiiiiiininiii!Hiiiiiiiiiiuiiiii>)iiĮHiiiiniiitmimnnunH»iiwHHHrHntmtnimĮmnr 
Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 

— r"įrodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais. 

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose ne 
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis. 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

Šv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti: 

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos., 
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50 

k.v. 4.06 

ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 73 
apie masonus 

ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 
Šv. Tėvo Jono 23-čiojo 
Socialiniai klausimai krikičionybįB švįnoje 

aso 

ĮiuuiiiHnnmm 
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KANADOS 2INIOS 
KANADOS LIETTYTU 

FONDAS 
| sukaupę per pusę milijono (sa

koma, skai t inė tebaigianti pa-

Sumanymas ste:;rti J A V. 
taip pat ir Kanados Lietuvių| š u m 0 6 . c, r n ^ . na- s^cė:-.. 

Į siekti 600.005 dolerių. Tai
gi, daugiau pusės numatytos 

fondus — laikytinas gera i: iš
ganinga mintimi. A nt-rik e'-iai 
lietuviai yra "usistatp suVaupti 
Fondan 1.000.000 dolerių. o 
mes. kanadiečiai lietuviai, (ka
dangi savo kiek>!"?ę skr.itome su 
amerikiečiais 1-10 ^••ntykiu). 
esame užsimoię surifkti Fondui 
1C0.0OO dolerių Vieno ir kito 
Fondo pagrindiniai kap : talai — j a u ko to ja i g a u n i kvitus, kuriuos 
neliečiami. Jie, atgavus Lietu-1 g a l i n a patiekti met.i gale val-
vai laisvę ir nepriklausomybę' ^ o g j s t a iga i . pajamų mokesčio 
— bus įteikti Lietuva? vyriau-, nuskaitymui. Paaukotos Fondui 
sybei. kaip dovana nuo Šiaurės į sumos neapmokestinamos. Ka

is 
numatytų surinkti 100.000 do
lerių, jau turime 55£00. Taigi, 
taip pat jau peržengime pusiau
kelę. 

Kanados Lietuvių fondas turi 
savo (valdžios patvirtintą) sta
tutą. Fondas įregistruotas rei
kiamose instituciiose ir jis vei
kia visiškai legaliai, o Fondo 

Amerikos (JAV ir Kanados) 
lietuvių. Gi palūkaros — pro
centai, gaunami už tuos pinigus, 
bus naudojami išeivijos lietu
vių kultūrinei veiklai remti. 

nadiškio lietuvių fondo įstatai 
iš angliško teksto išversti ir į 
lietuvių kalbą. Veriimą atliko 
vienas iš Fondo karybos narių 
— inž. L. Balsys. Statutas grei-

Tik pradžioie padaręs įžan- Į ta i bus išleistas spausdintas 
ginę užuominą apie abiejų kraš j spaustuvėle paranke brošiūra 
tų Lietuvių fondu-, toliau eit : knvgute. 
rašysiu tik apie včs i lk į (Kana- Sta tuto 1-jame paragrafe pa-
dos Lietuvių) Fondą. 

Ta proga, dar gal tektų pri
durti, kad organizuoti Lietuvių 
fondą kanadiečius mūsų brolius 
ir seseris paskatino Amerikos 

SALEZIEČIAI KITUASI 
"VYTtNUOSE" 

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 1 d. 

nuosavybė. Dokumento fotoko- rių. Paramą ir auką galima siųs 
P e r Visus Šventuosius Romos p i j a b u g p a t e i k t a "Saleziečių ti šiuo adresu: Lituani Don 

lietuviai saleziečiai giliai atsidu Bajse>'^ Bosco, Via C j lonna, Z, 00044 
so — ir ėmė kvėpuoti j a u tik
rai savu Frascati — Vytėnų Ž Q r n ė s s k l v p 

oru. Mat namas buvo t ik užpirk n u o j a l 2 5 . o o o dolerių. Lietuvių 
tas, gi dacar jau saleziečių nuo p a s t a n g a s s u p r a t o ir konkrečiai 
savybe, nors d a r su nemažom 
skolom. 

Nuosavybė, apimanti nedidelį Frascati - Roma, Italy. 
kun. P T . Gavėnas 

Kad gera klumpė 'koją 

Naują vietovę pradedama va 

brėžta, jog : "Kar:idoi Lietuvių 
fondas yra įsteigtas ir veikia 
lietuvių kultūriniams bei 'abda 
ros tikslams remti skatinti ir 
ugdyti... Toliau: "Fondo nuola-

lietuvių pavyzdys. Pradžioje lyg tinis kapitalas neliečiamas... 

Paski rs ty tas Kanados L'etnvių 
fondo pelnas 

Taigi, liečiami, kaip jau ml 

buvo norėta jungtis į vieną Fon
dą su amerikiečiais lietuviais, 
o vėliau, numatan t galimus j -
vairius procedūrinius sunkumus, 
nusistatyta steigti atskirą Fon- nėta, tik Fondo surros procen 
dą. I r tai labai gerai padaryta. ; tai. Jų ligi šiol išdalinta per 7 
Mūsiškis (Kanados I Lietuvių j 000 dolerių, 
fondas lygiai taip gražiai veikia į šiemetinis Kanados Lietuviu 
ir žengia į priekį, kaip ir mūsų Fondo tarybos suvažiavimas į-
kaimynų —Amerikos Lietuvių vyko spalio 25 d. Li-tuvių na-
fondas. Anieji Fondan jau turi muose, Toronte. Buvo apsvars-

Sekr. A. Lud!ow Kramer. 38 m., uždirba 15.000 dclerių metams. Bet 
šių pmigų jam neužtenka ir todėl jis susirado kitą naktin j valymo 
darbą, gaudamas 2,50 doi. valandai. 

tyta ir ap ta r t i daugelis Fondą dovas. 
liečiančių klausimų. Fondo ta rybą sudaro šie as-

Pelno paskirstymo komisija,, menys: inž. V. Ba'sys — pirm., 
kurią sudarė K. Aperavičius • P. J anuška — sekr. ir nariai: 

parėmė vyriausias saleziečių g r a u ž i a , tai kęsk. jeigu bloga 
ekonomatas, didelis lietuvių bi- trenk. (Žemaičių patarlė) , 
čiulis kard. Ant. Samorė ir jau 

dinti Vytėnais. Tai gyvas Lietu- nemažas skaičius dosnių tautie- — MarijampoMškių mis; 
vos prisiminimas. Mat, Vyteliai j čių. Pusė skolos jau sumokėta. Antis ežere, uodega ant -:ak 
— pirmieji saleziečių namai Lie Bar lieka sumokėti 62.500 dole- (Samtis bliūde). 
tuvoj, tartum pirmasis salezie
čių lietuviškas lizdas, pradėtas 
sukt i 1934 motais ant Nemuno 
kranto, prie senos Vytenio pi
lies (prieš tai Zamkumi vadina
mos) . Tad šiemet 35 metai nuo 
saleziečių įsikūrimo Lietuvoj. 
Argi dabartinėse sąlygose įma
nomas būdingesnis šios sukak
ties priminimas, kaip atkūri
mas, nors ir svečioj ša ly?! 

Tiek Romos saleziečių provin 
ciojas, kiek Gen. Saleziečių eko
nomatas išdavė rašt iškas dekla 
racijas, kuriomis pripažįstama 
ir laiduojama lietuvių saleziečių 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir sun
kios ligos š. m. lapkričio 2S d. 2:45 vai. mirė 

A. + A. VALERIA BUTKUS 
Gyveno Great Neck, N. Y., 36 North Road. 

Po šv. Mišių šv. Aloyzo bažnyčioje laidojama gruodžio 1 d. 
Fort Wa<tfiir.gton, N. Y., kapinėse. 

Nuliūdę: 
duktė, sūnus, anūkai ir kiti gimines. 

•££.?,%?*> 

kun. P. Ažubalis ir A. Sakus 
suvažiavimui patiekė pelno pa
skirstymo planą, kuris su ma-

MAZEIKA'EYAN 
3^fc- '~3a 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WI»YN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 

STEIGIAMA LIET. MOKSLO DRAUGI JA: Sbt EET^JEČ 
traukti ir lietuviškai nekalban- Sudbury. St. Catharuies, Delbi 
čius mokslininkus, vyčiai tam pa- lit. m-loms ir Toronto vaikų dar ^ 
dės. želiui po 50 de i Bendra švietimo 

Prel. L. Tulaba reikšdamas reikalams suma — 1.400 dol. 
palankumą, skatino profesorius Taip pat buvo nepamirštos jau- ! 

atsiųsti savo darbus į dabar lei- nimo organizacijos ir spauda 
džiamus L. Kat. mokslo akad. Ju kultūriniams reikalams pa-

(Atkelta iš 3 pusi.) 
mūsų gydytojų nuomonę šiam 
projektui, siūlydamas eiti vidurio 
keliu tarp galimų dviejų kraštu
tinumų: ar tik aukštieji moksli
ninkai, ar platesnės masės. Ne
mano, kad reikėtų gradacijos, skal Į 
dymcsi. Gal net ta organizacija \ mokslinius leidinius. skirta 800 dol. Iš tos sumos te 
galėtų teikti garbės daktarų laip- I V i s ų nuomonės buvo vienodos, ko Skautų s-gai. Ateitininkams 
snius* pasižymėjusiems moksle ir k a d L i e t - mokslo dr-ja reikia stei-, įr Sporto klubui "Vytis" po 130 
kūryboje. ^ ir kad dar šiame suvažiavi- dol., Baltijos stovyklavietei — 

me bus sudarytas jos organizaci- ioo dol., Sporto klubui "Aušra", 
Viena ar daugiau mokslo n i s komitetas. | Studentams, Lietuvių federaei-

akademijų I n ž - N a i n > ' s P r a š ė neskubėti ir jaį p o r t Wflliams, "Tėviškės 
projektą vystyti darbą vedant žiburiams" ir 3*eijr L i x i 7 u " 

Dr. Avižoms, pažymėjęs, kad kontakte su L. Bendruomene. , _ 50 dolerių Bendra paskirstv-
pats yra praktikuojąs katalikas, Popietiniuose posėdžiuose vy- t o j j s u m a _ 2 200 dolerių 
kėlė klausimą ar dabar, vyrau- k 0 lietuvių liter. ir pasaulinės fi-
jant ekumeninei dvasiai, nereikė- teratūros posėdžiai, apie kuriuos Dabartinė Kanados Lietuviu 
tų visus apjungti į vieną moks- plačiau bus kultūros kitos savai- f o n d o valdyba: dr. A. Pacevi-
linę draugiją, persvarstant L.K. tės priede. į & u s — pirmininkai, Stp. Jaku-
mokslo akadem. atskiro veikimo Lygiagrečiai vyko posėdžiai in- bickas — vi:epirm., K. Luko-
reikalą. į formacijos ir erdvių technologi- sius — sekr. ir inž. P. Lelis — 

Dr. Maciūnas pareiškė, kad j o s temomis. J. Pr. ' iždininkas bei Fondo vajaus va-
Lituanistikos institutas pilnai ko
operuos su Mokslo akademija 

Dr. Liuima reiškė nuomonę, 
kad Katalikų akademija nėra per
daug siaura. Jai rūpi mokslas ir 
joje gali dalyvauti, veikti ir kiti. t 

St. Dirmantas painformavo a-
pie Lietuvių profesorių draugijos 
veiklą. Ši draugija prisidėjo prie 
Lituanistikos instituto sudarymo. 
Dabar ruošiamas leidinys apie 

inž. L. Balsys, inž. V. Balsys. 
J. P. Bastys . J . Bersėnas. Stp. 
Jakubickas. P. Januška, inž. J , mentarai, muzika daines ir Mag-

žu papildymu buvo priimtas, j Kšivickas, inž. P . Le'iis, K. Lu- d l J t es pasaka. Programą veda — 
Pagal tą planą pe'nas paskirs- j kešius. inž. M. Me:!h>?s. dr. A. j f1***0113* *; MInkus. Biznio reika 
rytas šitaip: Toronto šeštadie-1 Pacevičius ir J. R. Simanavi-
ninei mokyklai — 300 dol.. K L 3 '< čius.. 
Krašto v-bos Švietimo krana i 

Fondo Revizijos komisiją 30 
daro : Z. Girdauskas. J. Gustai 
nis ir A. Rudokas . Kanados Lie 
tuvių fondo teisinis patarėjas — 
B. M. Kelly. Pr . Aišėnas 

i loms po 100 c-o1.. Winnipeeo, i 

jai — 250 dol., Toronto lituanis
tiniam seminarai — 150 dol., 

1 

! Hamiltono šešt. mokvklai — 

po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko-

lais kreiptis j : Baltic Florists — 
geliu bei dovanę krautuve, 502 E. 
Brcadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AX 8-9489. Ten pat šaunamas ir 
dienraštis "Draugas". 

Perskaitę * Draugą", duo 
<ite jį kitiems pasiskaityti 

FUNERAL HOME 
T H R E E 

AIR CONDiTIONED CHAPELS 

Pcrrkzng Porcilities 

6M5 SOUTH WESTERN AVE 

^mmmmmcmtt^mmE&me-vFmsamp-'-tr&z* 

PETKUS 
<^^£ 

NEGCSTANTI 
ŠVIESA 

PRANAS GARŠVA 

Marijonų vienuolijos 50-tie? 
Lietuvos universitetą. Pritarda- m e t ų sukakčiai atžymėti išleista 
mas Mokslo dr-jos steigimui, siū
lė negriauti jau to, kas yra. 

Studentų dalyvavimas 

Dr. Klimas siūlė i organizaciją 
vienokiu ar kitokiu būdu priimti 
studentus. 

Dr. Kliorė mano. kad iš tokios 

marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame 
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte. 

Tik paskaičius šia knygą susi
daro pilnas vaizdas, kolų darbą 

organizacijos nereikėtų sudaryti, a t l iko marijonai įsteigdami čia 
lyg panteoną. Mokslo darbų skel- savo vienuolijos padalinį. 
bimas čia nėra taip aktualus, nes 
mūsų mokslininkai turi, kur juos 
skelbti. 

Organizacinės komisijos veikla 
Kun. J. Prunskis, konstatavęs 

kad visų nuomonės vienodos dėl 
Mokslo dr-jos steigimo, siūlė su
daryti organizacinį komitetą iš 
projekto ruošėjų: dr. Avižienio, 
dr. Damušio ir dr Klemo, pa
pildant atstovais L. Bendruome- ^ Gaunama "Drauge", kaina 
nes. Kult. tarybos. Katalikų akci- į^SO 
jos. Lituanistikos instituto. 

Prel. Balčiūnas, dail. Rūkštelė 
',iltai pritarė Mokslo akad. steigi
mo minčiai. 

Prof dr. J Stukas skatino į-i 

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsistoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas. 

Patartina kiekvienam perskai-

A. A. 

DOMICĖLĖ YONTKAS 
.MIKTTArrVTĖ 

Gyv. K i i a l M M a a A V C . 
ChicaKT>j<_-. o anksčiau gyveno 
Bridg-f-porto apylLnkfjf. 

Mirė la.pkr. 29 d.. 19S9 m 
12:30 vai. ryto. " " 

GirnA Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Kaltinėnų parap., 
Amerikoje i&ryveroo 67 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sunūs- Charles, marti Anne. 
ir Peter. marti Ann. duktė 
Mary Chereska, žentas Albert, 
7 anūkai: Charles. Charlene. 
Patrick. Peter, Christine, Eil-
een ir Phyllis. 4 proanakai ir 
kiti giminš*, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė šv. Pranekškaua 
TTT skyriui. 

Kūn.is pašarvotas Jurgio F . 
P.udmmo koplyčioje. 3315 So. 
Lituanica Ave. Laidotuves j -
vjks antrad.. gruod. Z d. i.š ko
plyčios R 3̂fl \-al. ryto biis a t 
lydėta į ftr. Jurgio parap. baž
nyčia, kurtoje įvyks g<»dulin-
tros pamaldos už veliones sie
la- Po pamaldų bus milydfit* i 
šv. Kazimiero kapines. 

VuoSirrlžvn i kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuv'se. 

Vulind*-: Sūnūs, dukt r . niar-
<4o«, žentas, antikai ir proanū
kiu. 

Laid. direkt. Jurgis F . Rnd-
minas. Tel. YArds 7-11 SS. 

A. -{- A. 
ANDRIUS STIKLIUS 

Gyveno 2102 So. 49th Avenue, Cicero. Illinois. 
lfire lapkričio 28 d.. 1969 m., 7:15 vai. vakaro. 
Gimė Littuvoje. Kilo iš .šakių apskrities, Slavikų kai

mo. Amerikoje išgyveno 14 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Natalija (Zakaievi-

čiūtė), 2 sūnūs: Algirdas, žmona CaroL ir Kęstutis, anūk.-.s 
Allen. puHseserė Marijona Sideravieienė su šeima, ir kiti gi
mines Amerikoje ir Lietuvoje: 

Priklausė Šakių klubui. 
Kūna<. pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje. 144 3 S* 

joOth Avenr.e. Cicero, Illinois. Laidotuves įvyks antrad:. gnx>> 
dho 2 dieną iš koplyčios 8:30 vai. ry:o bas atlydėtas J šv 
Antano par. bažnyčią, kurioj Įvyks ged. pamald'os už velio-
nies sielą: Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-10O3. 

tllllli!IIIIIlll!MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||millll!l|[tHll!IIIIIIHI!llliii 
£i?polo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyt: 

-cnygos: 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA STATANT $5.0* 
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .. $7.<N 
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpi. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų. 

Šiuose dviejuose veikaluose rasi te išsamų ir gyvą bildan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių uudininkas. 

Knygos gaunamos DRAUGE. Dlinois gyventojai prie knygo» 
k a n o s turi pridėti 5 proc. mokesčiams. 

'niiifiiuiiiiinitiiiuiiiiiiiiritiniiminiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiM 

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQU?.TTE FUHERAL HOME 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 ¥*— 713? Street Tai. 476 234b 
1410 So. SOtfc Ave.; Cicero Tel. TO 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

»5r*i 

PIRKITE DABAR TIESIOG M 0 
M R . N E L S 0 N 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 Wssf ( H f h Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste. 

Tefef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių 

E U D E I K S S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Dovydas P, Gaidas — ueraidas F. Daimid 

TRYS ryiODERNISKOS KOPLYČIOS 
4330-34 South Caiifornia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermifage Avenue 

TeleioM* — YArcis 7-1741-2 

Perskaitė Drangą, diiofcMe kitiems pasiskaityti 
iniiiiiiiimmiiHiiiMHiiiiiiiiiiiniiiinniii 
LEO'S SINCLAIR SERVICE 

LEONAS FRANCKTTS 
Stabdžiai, Sankabos, Traasmlsljod 

Time-np Ir Motonj Remonte* 
5759 So VVestern Avenue 

Kampa* 58tb Street 
TeL — PRospect 8-9533 

•fllllllfuilllllllllfllfllllll'illfllllllllllllllll 

GTTTŠ" 
VesttiTČtns. hankotams, laidotnTftm* 

Ir ki tokioms pmeoms 
G C Ž A U S K Ų 

Beverlv Hills Gėlinyčia 
Illinois gyventojai tun pndeti 12443 w. fi3rd str^et. chi«i«o. niinois 

prie knygos kainos 5 proc. m o - , ^ dienraštis. Gi skelbimt, kai- Į ̂ Į J ^ J j ^ J - g S ' ° M 4 - U , 
kesciams. 

I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

Apsimoka skelbtis DRAUGE. 

nes jis plačiausiai skaitomas lie-

STEP. C LACK IR SCNOS 
(LAOKAWIGZ) 

1424 W. 690i Strest TeL REpnbUc 7-121S 
8314 W. 23rd Plaoe TeL Vlrginia 7-66T3 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Caiifornia Ave. TeL LAfayettp 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. Litnanica Ave. Tei YArds 7-S401 

aos visiems prieinamos 
RKMKTTK *T>Wĵ TTOV 

POVILAS J. RIDIKAS 
3.354 S. Halsted Street TeJ. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Iitnanica Ave. Tel. Y A 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 g. 50th Ave., Cicero. 111. Tei. OL 2-1003 

. ii— 
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DRAUGAiS, pirmadienis, lyby m gruudiio m e a 1 d. i 

X Dr. Vincas Maciūnas, nau 
jasis Lituanistikos instit. prez. i 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
proga buvo iš Pennsylvanijos, 
Pa. atvykęs j Chicagą ir ati
džiai sekė simpoziumo darcus. 
Pereitos savaitės gale buvo su
šaukęs Instituto ir Iždo tarybos 

x Muzikas J o n a s Zdanius jau narius ir su jais tarėsi institu-
įgraviravo (.paruošė spaudai) to gyvybiniais reikalais, Dr. V. 
kompozitoriaus K. V. Banaičio Maciūnas yra "Draugo" kultū-
sukur tos operetės "Jūratė ir j rinio priedo bendradarbis, lankė 
Kastyt is" du veiksmu. Liko į- si mūsų dienraščio redakcijoje, j Amerikos legijono Dariaus - Girėno posto daliny v dalyvavo Lietuves 
graviruoti trečiasis (.pats trum- susipažino su redakcijos ir spaus kariuomenės 51 m. sukakties minėjime Chicagoje ir saliutavo žu-

IŠ ARTI IR TOLI 

pjausiąs) veiksmas. Opera lei- J tuvės darbu. 
džiama Jūratės ir Kastyčio ope 
ros fondo lėšomis. J i bus iš
spausdinta ateinančių metų pa
vasarį ar vasarą. Fondui pirmi
ninkauja žmoma visuomeninin
ke Marija Rudienė. 

x Dr. Algis Avižienis buvo 
pakviestas su specialiomis pa
skaitomis Illinois universiteto 
Urbanoje, k u r jis savo laiku 
mokėsi. Jo moksliniai praneši
mai sukėlė nemažą susidomėji
mą. 

X Inž. Liūtas Grinius atvyko 
iš Kalifornijos į Chicagą ir da
lyvavo Mokslo ir kūrybos sim
poziume, o ta ip pat Akademinės 
skauti jos atstovų suvažiavime 
Chicagoje. 

x Prof. dr. A. Liuima yra iš 
Romos atvykęs j Chicagą ir ap-

x Dailininkų Miko J . šileikio 
ir Anthony J. Cooper dailės dar 
bų paroda atidaroma St . Balze-
ko liet. kultūros muziejuje gruo 
džio 7 d. ir tęsis ligi ateinančių 
metų sausio 17 d. Viso išstaty
ta 40 darbų. Sekmadienį galeri
ja at idaryta 4—7:30 vai. po pie
tų: kitomis dienomis — 1—4:30 
vai. po p. Įėjimas nemokamas. 

X Arch. Alfonsas Kerelis 
6904 ?o. Oakley Ave., žinomas 
visuomenės veikėjas, vadovau
ja Chicagos aufkšt. lit. mokyk
los tėvų komitetui. Kiti komite
to nariai: D. Barauskienė, V. 
Čepaitienė, B. Sekmakienė, S. 
Bacevičienė. K. Burba. A. Ūse-
vičienė, I. Kerelienė, J. Lapkie-
nė. 

X Ildefonsas Sadauskas, 

vusius ir mirusius Lietuvos karius. Nuotr M Nagio 

sistojes pas tėvus jėzuitus. Iš jThorton, 111., pratęsė "Draugo" 
Chicagos ruošiasi keliauti j To- prenumeratą Algiui Gruzdžiui. 
rontą, kur su dr. J. Songaila. 
LKM akademijos Toronto židi-

45 METAI AKADEMINIAM 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIUI 

J. DAINAUSKAS 

Prieš 45 metus, spalio 16 d. Lie- Lietuvos laikais atsirado: Studen-
tuvos universiteto rektorius pasi- čių skaučių draugovė, Korp! Vy-

gyv. Covina, Calif., jo gimtadie
nio proga, 

r rb pirmimr.ku. aptars akade- x SLA 301 kuopos narių su-
mijos VTII suvažiavimo 1970. sirirakimas šaukiamas gruodžio 
LX. 1—6 dienomis Toronte pa-j 3 dieną 7:30 vai. vak Liberty 
ruošimo darbus. Į Romą grįž namų svetainėje, 1401 So. 49th 
gruodžio ridurvje. jCourt, Ciceroje. Bus balsuoja-

x Vaižganto vakaras r u o š i a - ' m a pildomosios tarybos nomina- • 
mas Pedagoginio lituanistuos | cJJ3* renkama nauja kuopos vai 
instituto rūpesčiu. Įvyks g r u o - ' d y b a - aptart: narių vajaus rei-
džio 27 d. Jaunimo centre. Bus k a l a i Kviečiami nariai ir sve- j 
programinė dalis (Vaižganto C1B-1-
kūryba) , Vaižganto raštų paro
da. Projektuojamas išleisti ir JI'1--
spec-'z'us leidinys, parėmė mūsų spaudos darbus 

15 dol. auka. Ačiū. 

rašė leidimą, steigti universitete 
Studentų skautu draugovę. Mat 
tais metais su naujų mokslo me
tų pradžia į universitetą atėjo ir 
būrelis skautų, kurie panoro stu
dentaudami nenutraukti ryšių 
su skautavimu. Pirmučiausiai tuo 
rūpinosi keli Kauno skautai, ku
rių tarpe to sumanymo tikri ini
ciatoriai buvo V. Civinskas,. K. 
Grigaitis ir J. Kazakevičius, kurie 
ir sugalvojo universitete steigti 
skautišką vienetą. Tai buvo gana 
revoliucinis sumanymas, nes iki 
tol skautai veikė tik vidurinėse 
mokyklose, gimnazijose. Lietu
vos skautų vadovybė, pradžioje, 
į tą sumanymą irgi pažiūrėjo skep 
tiškai. Atrodo, vienok, kad tas 
sumanymas visiškai atitiko lietu 
viškos studentijos nuotaikoms bei 
dvasiai, nes štai jau 45 metai gy
vai veikia lietuvių studentų skau
tų, skautiški vienetai, -tremtyje 
gal net su didesniu užsimojimu 
nė buvo suspėta tai pasiekti Lie-

| tuvoje. Kitu tautu skautu tarpe 
B. Gaižauskas, Chicago. | p a n a § i ų bandvmų irgi buvo, ta-

gaves ,;alėi;r, s korteles j g i a u Į , to^io pasisekimo. Šiandie-

| ną lietuvių skautų organizacija 

tis ir S L sk filisterių sąjunga, ku 
rias dabar apjungia Akademinis 
Skautų Sąjūdis, paplitęs po visą į premiją (tris milijonus lyrų), 
laisvąjį pasauli, kur tik yra studi- į p o n + e Pejo j u ry komisijai savo 
juojančių mįasų skautų. 

dyje. Valdybą sudaro kun. J. 
Petrošius, pirmininkas, A. Mon 
čys, vicepirminiiikas ir sekreto
rius, P. Klimas, iždininkas. 

Lietuvių pamaldos ir ben
druomenės veikia. Lū š. m. spa 
lio mėn. pabaigos lietuviams pa - , , 

u r> • • u i „ ;cendrą kovą 
maldos Paryžiuje buvo sekma-1 ;. . 
,. ~ . . . . . . . . 'bažnveioje at. 

dieniais. Nuo s. m. lapkričio 1 
.,. .^.^ - - - . ._- - - ^ pamaldos viena kar tą per mė 
ta rp svarbesnių pasaulio * ~ , . ~ m , 

nesj, tai y ra pirmaisiais mėne
sio sekmadienais 11 vai. šiuo 
adresu: 10, rue Violet, Paris-15. 
Po pamaldų bendri pietūs ir j -
vairaus pobūdžio Bendruomenės 
susirinkimai. Šitoks persi tvar
kymas y ra padarytas , atsižvel
giant į dabart ines lietuviškosios 
veiklos sąlygas. Dėl įvairiausių 
priežasčių daug kam neįmanoma 
kas sekmaaienj dalyvauti lietu
vių pamaldose. Pa t i r t i s rodo, 
kad mūsų tautiečiai mielai nori 
vieni su kitais ilgiau pabuvoti . 
Tai įrodė ir paskutinis gražiai 
pavykęs lietuvių susitf .dmas š. 

J A VALSTYBĖSE 
— J. Petrėnas, "'Tėvynės" re

daktorius, eidamas Xew Yorko 
gatve buvo paliestas pravažiuo
jančio taxi automobilio ir su
žeistas. 

ITALIJOJE 
Italų politikos ir visuomeni 

nių mokslų žurnalas "Panora 
ma' 
įvykių, paminėjo buvusio nepn 
klausomos Lietuvos prezidento, 
Aleksandro Stulginskio mirtį. į 
Žurnalas rašo, kad sovietams t 
Lietuvą okupavus. Aleksandras! 
Stulginskis drauge su žmona į 
buvo deportuotas j Sibirą ir ten 
priverčiamųjų darbų stovyklo
se išbuvo visą eilę metų. 

Didžioji italų spauda plačiai 
aprašė, kad lietuvių kilmės me
nininkė Antonieta Rafaelė Ma-
fai. laimėjo Fonte Pejo Šiaurės 
Italijoje, pirmąją italų tautinę 

Baltrušait is Latvi jos nepriklau
somybės šventės proga pasvei
kino Latvijos Charge d'Affaires 
K. Berends, linkėdamas Latvi
ja i a tgaut i praras tą laisvę ir 
nepriklausomybę ir užtikrino, 
kad mes ir toliau kar tu tęsime 

Pamaldas danų 
įoje atlaikė ev. kun. Lap-

puke. Po to vyko minėjimas. 
Latvijos Charge d'Affaires savo 
kalboje padėkojo mūsų atsto
vui J- Baltrušaičiui ir pasiunti
nybės nar iams už atsilankymą 
minėjime. 

VOKIETIJOJ 
— Vysk. Ant Deksnys vizi

tuoja šiaurės Vokietijos lietu
vius kunigus bei ten gyvenan
čius savo "vyskupijos" gano
muosius. Ta proga aplanko vie
tinius vyskupus ir kitus dignito
rius, pareikšdamas padėką už 
rųpinirnąsi lietuviais, išbarsty-

Viešai nauias skautiškas viene-

, _ . . . x • - J - i m- lapkričio ld 
kurmius buvo atsiuntę daugiau r ., . . 

. . . » . . - ~ • • 60 asmenų. Lzta t sio susirinki 
nei penkiasdešimtis žymiausių tas pasirodė 1924X1 23 d. Lietu- Į italų modernaus meno kūrėjų, 

vos Kariuomenės šventės proga -
studentų bažnyčioje ir universite
te, akademijoje. Su kepuraitėmis, 
juostelėmis ir ženkleliais bei vėlia 
va Studentų skautų draugovė ta
da mūsų universitetuose įsipilieti-
no. Perėjusi audringus ir sėkmin 

^ 7 * , , , _ ta is no platųjį kraštą. Vysk. ld. Jame dalvvavo _ , \ * , ~ . , Deksnio palydovai yra --cun. 
Vacį. š a r k a , kun. Klemensas Ža-
lalis ir kun. Pe t r a s Gircius. mo metu iškeltoji mintis laiky 

- Kun. Rapolas Krasauskas, j * p a m d d a s kas mėnesi k a r t u ^ ^ a ė ^ 
. _ ., ,. , • _ e su bendruomenes rengiamais , , . „ . . „ 

suenžęs i Romą, vel dirba įpras , _ . . . . , . desheimo, Hannoveno ir Ham-• ' - * . . . . ,. „ pobūviais ai susanr.kimais susi- . ' -. ^ .; .. darbą ir toliau I y , , . . ^ burgo vietoves, o praeitą savait-;lau.\ė dalyvių p n t a n m o . Be to, 
' t esant vienam lietuviui kunigui 

PRRNCŪZIIO'E • Prancūzijoje, bus įmanoma daž-
— Perr inkta P r L B krašto IŪ^LU ir reguliariau lankyti pro

tą pastoracinį 
ruošia istorines studijas 

gos veiklos laikus, pagrindą davė valdyba lapkričio 7 d. įvy.rosia-; vincijos lietuvius ir ta lkininkau 
dabartinei A.S.S .veiklai. me P r L B krašto tarybos pos^- • ti jų veiklai. 

galį pasuko į Osraabruecko, 
Miunsterio, Esseno ir Koeteo 
vyskupijas. Lebenstedte lapkr. 
23 d. buvo surengta lietuvių die
na . Jos srvarciausi organizato
r iai : kun. V. š a rka , V. Šukys, 

x Kun. V. PavaJkis. Milpitas. 
Calif., žinomas visuomenės vei
kėjas, savo laiške "Draugui" iš
reiškė pasitenkinimą dienraščiu 
ir pridėjo 17 dol. a m ą spaudai 
paremti. Labai ačiū. 

x Lietuvių slidinėtoje susi
rinkimas įvyks gruodžio 5 d. 
8:00 vai. vak. Gintaro svetainė
je, 2548 W. 69lh St. Programo
je numatyta filmų rodymas ir 
pranešimai apie planuojamas iš-
vy.cas. 

x Lietuvišką spaudą remia 
skaitytojai, prisiųsdarru aukų 
kalėdinių kortelių gavimo pro- korteles 
ga. Aukojo: po 3 dol. — A. Ru-

X Dan Kuraitis išvyko j Pk>-
5_ Į ridą, kur išbus iki kovo mėn. 3 

d. Sustojęs Baltica hotely. 
x J. Skuodas. De Kai':, Iii.. 

gavęs kalėdines korteles prisiun
tė 5 dol. auką. Ačiū. 

X V. Narkevičius, Cambridge. 
Mass.. už kortdes prisiuntė o 
dol. auką. Ačiū. I 

X R. Ghr.otis, Waukegan, UI. , 
gavęs korteles parėmė "Drau
gą" 5 dol. aura. Dėkojame. 
: X Mamert Cvirka. YVestfield 
Mass. si 
mums 

Ačiū. 
x Emilija Vaišnoraitė. Brook 

lyn. X. Y., mums atsiuntė laiš
ką, kuriame dėkoja už ka1ėdi-
nes kortele? ir rašo. kad lau
kianti naujo "Draugo" kalendo
riaus. Ta proga prisiuntė 9 dol. 
auka skaudai paremti. 

be akademinės skautijos dalyva
vimo jau net neįsivaizduojama. 

Išoriniai toji organizacija turė
jo būti studentiška, t.y. turėti sa
vo spalvas — juostelę, vėliavą, 
ženklelį, spalvotą kepuraitę, šū
kį lotynų kalba, savo skelbimų 
lentą, papuošta organizacijos 
emblema ir t.t. Vidinė gi forma 
turėjo būti skautiška, t.y. buvo 
projektuota veikti skiltimis. Ta ip 
pat turėjo būti daromos sueigos, 
iškylos, stovyklos, dėvima skau-

Brocktono 
LA 'š* 1 

moki. VII skyr. mokiniai. 

CHICAGOS ŽINIOJ 

— Besilankančių Prancūzijoje I- Olišauskienė. Čia vysk. Deks-
reikalu. Mielai kviečiame vyks- n y s pasakė kalbą, buvo iškai
tančius Prancūzijos dalyvauti mingas ak ta s su sveikinimais, 
Paryžiaus Hetuv.ų pobūviuose prakalba ir menine daMmi, D 
ir susirinkimuose. Ypač prašo- paskiau _ bendra vakarienė ša
me atvykstančius s tuai joms a r 

lėje. 
i.giau besilankančius Prancūzi
joje pranešti savo atvykimą vie 

i nu iš s.ų adresų: Prancūzijos 
' Lietuvių bendruomenė, ^ , rue 
; de Navarin, Par i s — 9, tel. vauja mokytojas Juozas Kuka-
526. 74-01; Prancūzijos Lietu- nauza, kuris y r a ir Venecuetos 

I vių katalikų misija 178. rue de LB valdybos narys ir Venecuelos 
Belleyille. P ; r i s — 20, tel. Lietuvio redaktorius. Venecue-
797. 33-24. Bendraiomenė ir mi- los Lietuvio redaktorius. Vene-
sija pagal išgales mielai steng- cuelos Lietuvyje, kiekvienamfi 
sis padėti besuankantiems P r a n numeryne, numatoma dėti po 
cūzijoje. vieną straipsnį apie Lietuvą is-

— Lietuvos a ts tovas prof. J . panų kalba. (E) 

VENECUELOJ 
— Valencijos apylinkei vado-

SUVALGE LABAI DAUG 
KALAKUTIENOS 

WGN televiziją parodyta kaip 
alkoholinis gėrimas veikia kad 
ir saugiausią profesionalą vai-

Padėkonės šventės proga Chi ruotoją. Šaą programą reiktų 
tiška uniforma. Sueigų progra- cagos gyventojai nupirko ir ti- ^ 3 ^ 1 ^ pakartoti. Eismo teis-

ai-iųsdamas 5 dol. auką, ' moję turėjo dominuoti saviveik- kimasi jog suvalgė 3.500,000 ^ teisėjas Raymond Berg v 
padėkojo už kalėdines ^ skautų ideologijos bei metodi- svarų kalakutienos. Apie tai pra r a v i n t smuliatoiTiumi davė * _ 

I kos studijos ir formuluojama lie- n e š a National Pouitry & Egg z a m į n ą profesionalui sportinių 
m * t u v i ų s k a u t ų r i l o s o f i i a - i taryba. automobiliu vairuotojui, žino-

Prašymą tokiam skautų viene- j 
tui leisti steigti pasirašė 13 stu-l 
dentų ir 3 studentės, daugumoje 
tik 1924 m. įsimatrikuliave. Tech i 
niškai veik visą organizacinį dar- i 
bą atliko 4 Kauno skautai. Sta-

$350,000 UŽ sMEGENL 
SUŽ.\IXML>LįL 

Dvylikmetis Mark Allen, gy
venąs Homewoode, važiuodamas 
dviračiu ša.iigatviu prie namų, 
buvo suvažinėtas iš aliejos išva
žiavusio sunkvežimio. Jo smege 
n y s sužalotos visam gy\Tenimui. 
Nelaimė įvyko 1964 m. ragp. 
mėn. Šiomis dienomis apygar-

bar yra A.S.S. šūkis. Draugovės 
ženklelis, mažas tamsiai mėlynos 
spalvos rombas su aukso spalvos 
lelijėle, iki šiol yra Korp! Vytis 
ženklelis. Kepuraitės bei juoste
lės forma ir spalvos, per tą laiką, 

dds. P. Šmaižys, J. Tinims, A. 
Matulionis. J . Salučka. J. But
kus, B. Mištautas . S. Charžaus-
kas, A. Armalis . Roz. Milašius, 
R. Laniauskas ; po 2 dol. A. Var 
kus. V. šeš tokas . J. Stockus, E. 
Jovaiša, B. Budraitis. J. Byla. 
Bronė Baktys . J. Vadopalas. I. 
Gedu-iU, J. Kukarskas , B. Ma-
čiulaitis. S. Ruokis. K. Geštau-
tienė. K. Pr išmantas , P. Baba-
šauskas. P. Šukys, J. Saliamo
nas. A. Puteris . Pr. Jucius. S t 
Vitkus, K. Totoraitis. A. Stan
kus. K. J o k i a . A. Petrauskas, I 
F . \VatekHitis. V. Kasakaitis, i 
St. Dimgaila, D. Krumplys. 0. 
Balčiūnienė, ?. Tamašauskas, P. 
S'crupskas. E. Čuplinskas. A. 
L'rbor.as. G. Paukštys. D. Brauk 
lys. E. Antanaitis. J. Kaributas. 
J. Liuima. Pr. Leonaitis. J. A. 
?imr>nav:čius. B. čopauskienė, 
Bronė Ukrinas. A. Sabaliauskas. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

X Naujo stiliaus vokiškų hi 
fi stereo siunta ką tik gauta. 
Pirkit dabar, kol pats geriau
sias pasirinkimas. Lig Kalėdų 
atd. ir sekm. 11 — 4. Gradins-
kas . 2512 W. 47 ?t.. FR 6-1998. 

fsk.) 
x Jei gyvenate Chicagoje ir 

tur i te mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už S22.o00 ver
tės namą už 3 metų draudimo 
polisą 132 dol-, pas Frank Za- „ 

. . . . . .. .. t / v o , , BTocktono lit: moKvklos vi skvr-.aus mokiniai. Is K vvtautas Cep-
poli ,ius moketumet 103 dol.. su- kmmįkmi N i d a Berž-^kaitė. Dar.-a Dulskvtė. Rominta Skebeikaitė. 
taupydami 29 dol. Pašaukite tel. j D a ; , a Alksninytė Audra Alksnin.vtė, Ramas Dulslas ir Juozas Kaz-
GA 4-8654. (sk.) j lauskas su mok. Rimante Bie»kevičiute. 

BRANGIAI UŽMOKĖJO 
UŽ VAKARIENĘ 

VIEŠBUTYJE 

airuotojui 
mam Terry Meland. Šis tada iš
gėrė šešis vienos uncijos stik'e-
lius ' 'skočiaus - ' . Sekė antras si-
rmiliatorlumi egzaminas, kuris 
ryškiai parodė kokias reakcijas 
tur i ir labiausiai patyręs vairuo Lojolos universiteto Stritch 

tūtą parengė V. Civinskas, K. Gri medicinos mokyklos metinis ban ^ ^ ^ į š g ė r i m o . 
gaitis ir J. Kazakevičius. Kepurai- ketas Įvyko Conrad Hilton vieš- ' 
tės bei juostelės projektus paren- būtyje. Dalyvavo apie 1,200 as-
gė V. Civinskas ir }. Dainaus- menų užmokėjusių po $250 už 
kas. Ženklelio - J. Dainauskas. lėkštę. Vakarienės metu Lojo-
Šiūkiu draugovė pasirinko pasaky los kardas į teiktas NASA admi-
ma "Ad Meliorem", kuris ir da- nistratoriui Thormas Paine ir 

KATALIKAI RAGINAMI PRA
ŠYTI VALSTIJOS PARAMOS 

MOKYKLOMS 

dos teismas jam priteisė S350.- pasikeitė. Nes vietoj Studentų 
000 iš Carson kompanijos ir jos draugovės, formaliai įsisteigusios 
sunkvežimio vairuotojo. [ 1924.X.I6 d., dar nepriklausomos 

astronautui William Anders. 
Viešbučiui už vakarienės išlai
das advokatas Sdd Korshak už
mokėjo apie $50,000. Universi
tetui liko g ražaus pelno. 

75 METAI LIGONINEI 

Illinois katalikų konferencija 
pradėjo kampaniją išgauti 32 
mil. dolerių iš valstijos neviešų
jų mo'.ryklų išlaikymui. Konfe
rencijos mokyklų klausimais 
skyriaus pirmininkas vysk. Wil-
liam McManus pareiškė, jog 
kampanijos metu bus bandoma 

Brocktono 
1969-70 m. 

itn. 
m. 

loki. I ir II skyr. mokiniai ir mokytoja Irena Eiviene 

^ 

Šiomis dienomis St. Mary of išjudinti katalikus, kad supras-
Nazareth ligoninė, 1120 N. L e a - I t u reikalą ir kad jie prašytų 
vitt, p a m i n ė ^ deimantinę. 75 įstamdavių balsuoti paskirti 

paramos parapinėms ir kitoms 
neprigulmingoms mokykloms. 

SIŪLO AVUCLJOS GRUPEI 
MJDWAY AERODROMĄ 
JAV-ių aviacijos pareigūnams 

įsakius 98-tai taktinei grupei 

metų nuo įsteigimo, sukaktį. 

$1.000 UŽ SUNIES 
SUGRĄŽINIMĄ 

Už 13 automobiliaus pavog
to šuns sugrąžinimą. Glenview 
gyventoja Verne Milde siūlo \ išsikelti iš kariško O'Hare aero-
$1.000. Tokio turinio ske'.bimas dromo sektoriaus i DobbLns avia 
tilpo Tribūne dienraštyje, r a s - c i j o s bazę Georgia valstijoje, 
tų ir prarastų dalykų skelbimų miesto pareigūnai pasiiilė. kad 
skyriuje. ; grupė pasiliktų Chicagoje, kur 

galėtų naudotis Midvvay aero-
APIE GĖRIMĄ IR VAIRAVI- dromu. 

M.į. PAKARTOTINA TV -<v 
PROGRAMA — Ne tas arklys avižas ėda. 

kuris dirba. 0 tas. kuris stai-
Padėkonės dieną rytmetinėje nioj stovi. (Ramygališkių patar-

Jim Conway programoje p e r i l ė ) . 

"DRAUGO" PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
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 
V Sf 

KNYGA YRA GERA DOVANA 
K A L Ė D Ų P R O G A 

file:///VatekHitis

