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KATALIKAI 
PASAULY 

Popiežiaus rinkimu tvarka 

Vatikanas. — Vatikane buvo 
oficialiai paskelbta nauja Apaš 
tališkoji konstitucija 

Komunistų 
pralaimėjimas 

Portugalijoj 
Lisabona, — Portugalijoj at

rodo ramu, kai visos komunis
tuojančių dalinių užimtos bazės 
buvo atsiimtos. Tik Tancos įgu-

Romano I los parašiutininkai, 1,500 vyrų, 
Pontifici Eligendo', nustatanti | be kovų pasidavę lojaliems da-
taisykles, pagal kurias tur i vyk
t i naujo popiežiaus rinkimai. 
Konstitucijoje ta ip pat nusako
mos kardinolų kolegijos teisės 
i r galios, valdant Bažnyčią po 
popiežiaus mirties, prieš išren
kant nauj'ą. Konstitucija patvir
tina nusistovėjusią tvarką, kad 

liniams, visvien atsisako klau
syti valdžios. 

Prezidentas Costa Gomes at
leido iš pareigų armijos štabo 
viršininką gen. Carlos Fabiao. 
Karinio saugumo viršininkas ge
nerolas Otelo Saraiva de Cor-
valho atleistas iš visų pareigų 

popiežių renka kardinoliį kolegi-; ir pažemintas iki majoro laips-
jos nariai. Nauja yra tai, kadjnio. Naujausios žinios neigia, 
konklavoje turi teisę dalyvauti; kad jis būtų suimtas, t i k jis lai-
t & tie kardinolai, kurie nėra j komas savo namuose, greičiau-
pasiekę SO-ties metų amžiaus j šiai, namų arešte. Civiliniai ra-
ribos. Be to, nustatoma, kad j dikalų maištininkų vadai išsa-
konklavoje negali dalyvauti į s i a u t ė . Bent šešių asmenų sau-
daugiau kaip 120 kardinolų.! gumas ieško. Atsiimant bazes, 
Naujas popiežius turi būti išren- j 3 sukilėliai buvo užmušti, 
karnas dviejų trečdalių ir vieno j Bankai ir finansinės įstaigos 
balso dauguma. Kardinolų iš-; vakar vėl buvo atidaryta, 
rinktasis asmuo, jei y ra vysku-į 
pas, tuojau tampa popiežium:\ 
jei dar nėra vyskupas, prieš; 
paskelbiant jį popiežium, jam i 
y ra suteikiami vyskupo šventi 

Sovietai nori 
bazių Angoloje 

Nedaug vilčių iš 
Fordo kelionės 

Prezidento vizitas į Kiniją reiki tik nuolatinių ryšių palaikymą 

VVashingtonas.— Šiandien pre- visur teirautis, kaip reikia toki j E 

mai. 
Angolos katalikai 

New York. _ "NYT" žinio
mis, sovietai Angoloje nori į-

I steigti savo aviacijos i r laivyno 
Luanda. - Naujoje Angolos j bazę. Tos žLiios gautos iš NA 

TO šaltinių, sovietai nor i turėti valstybėje katalikų Bažnyčiai 
priklauso apie du su puse mili
jono tskinčiųjų, kuriuos dvasi
niai aptarnauja daugiau negu 

Klasikinė architektūra Lietuvos provincijoje. Onuškio. Trakų aps. baž
nyčia, pastatyta 1829 metais. 

JUAN CARLOS IPEREHE VALDŽIA 

zidentas Fordas išvyksta į Kini-
': ją. Neeiliniam vizitui skiriama 
! daug reikšmės, nors ir ne tokios, 

kokia buvo Xixonui 1972. Tokio 
į pobūdžio kelionėms pradedama 

ruoštis gerokai iš anksto, ir jos 
atšaukti nėra nei lengva, nei pa
togu, rašo "T ime" magazinas. 
Kvietimas apsilankyti Pekine bu
vo atsiųstas prieš metus ir tuoj 
pat priimtas. 

Per tuos metus daug kas pa
sikeitė tarp Amerikos ir Kinijos. 
Nebūtinai į gerą pusę. Santykiai 
gerokai atvėso. Wash:ngtono po
litikai pranašauja, kad šis vizi-

Į tas didelių naujienų nepateiks. 
į Kimios priėmimas bus korektiš-
; kas, bet šaltas. Nebus nei toks 
j iškilmingas, kaip buvo Nbconui. 

I Televizijos kompanijų techniki
nis personalas jau dabar ten dar
buojasi, ir Fordą Pekine galėsi
me matyti betarpiškai. 

Fordas rytais turės laiko pa
žiūrėti Pekino ir užmiesčio įžy
mybių, gal būt, lankysis prie is
torinės sienos, o visi popiečiai 

Madridas. — Ispanijos karalius Į streikavę laikrs kininkai, reika-
Juan Carlos I su didelėm iškil- į laudami, kad suimtieji būtų pa-

luri, betrūko dar vakariniam i mėm perėmė valdžią ketvirtadie-į leisti. Politin;. = kalinius paleisti 
n t Iškilmės prasidėjo Madrido į jau buvo n u anksčiau, t ik ' 

savo atramos punktus abiejose 
Afrikos pusėse. Somaiijoj jau 

žingsnį suprasti. Teiravosi jie ir 
pas senatorių Henry Jacksoną, 
detentes priešą, esantį Maskvos j 
nemalonėj. Jacksonas kinus nu
ramino, kad tai nėra ženk las 
santykių su Maskva pasikeitimo 
jų naudai . Kinai vargiai tuo bu
vo įtikinti. 

Washingtcne esama t a ip pat 
tam tikro neaiškumo ir nepasi-j 
tikėjimo Pekinu, svarbiausia, kad 
ir pas juos, kinus, yra krizė val
džios viršūnėse. Abu tikrieji va
dovai — Mao ir Ču En-lai — 
seni ir ligonys. Teng tėra tik 
anų dviejų valios reiškėjas ir sa
vo pareigose netvirtas, negali da
ryti toli einančių sprendimų ar 
planuoti ilgų distancijų politiką. 
Viena, kas norima ir bus gali
ma padaryti derybų metu , tai 
sutarimas palaikyti ir toliau nuo
latinius ryšius iki Mao valdžios 
pabaigos ir po jos. Normalių dip
lomatinių santykių tarp Amerikos 
ir Kinijos dar nebus. T a m truk
do Taivvanas. Buvo laukiama ga
limų pasikeitimų po Can Kai-še-j 

nesulaukta. 

penki šimtai kunigų, jų tarpe į k r * * * * r ^ H to mr tm visomis 
A n g 0 l 0 j e į išgalėmis liaudies judėjimą, pa-

" žadėjusį bazes už paramą. 
112 vietinės kilmės. 
taip pat dirba arti tūkstančio 
brolių i r seserų vienuolių Iš 
dvylikos krašto vyskupijų, pen
kioms vadovauja vietinės kil
mės. 

Lietuvoj dar blogiau 

Čenstakavas. 

Mao žmona 
nemalonėj 

Hong Kong. — Grįžę Iš Kini-
1 jos pasakoja, kad Mao žmona 

to-ifįsag čing patenka vis daugiau 
vą yra kiekvieno tikinčiojo pir- Į n e m a ] o n ę d & ^ y o kalbų. Ji iš-
moji pareiga, todėl visi tikintie- p a s a k o j u s i vienam amerikiečių 
ji privalo rūpintis naujų bažny- j mokslininkui tokių dalykų, kū
čių statyba, sako Čenstakavo j rfe b u v o y j j f c ^ visiškoj paslap-
vyskupas Barela, iškeldamas ^ v 

naujų bažnyčių trukumą Lenki 
joje. Vyskupas primena, jog Į 
Lenkijos katalikai dažnai ilgus j 
metus turi laukti valdžios leidi
mo naujai bažnpčiai pastatyti. 
Bažnyčių t rūkumas Lenkijoje 
yra ypač jaučiamas naujuose j čių Taryba nukrypsta nuo savo 
miestų kvartaluose. Todėl vys- \ uždavinių ir darosi vienašališka, 
kupas kviečia visus tikinčiuosius ; Negirdėti, ar rusų kunigų skun-
ne tiktai paremti vyskupų ir dui apie krikščionių persekioji-

Ne tai, kas reikia 
svarstyti 

Nairobi. — Pasaulinė Bažny-

katedroj, kur arkivyskupas kardi
nolas Vincence Enriąue y Taran-
con karaliui pasakė, jog Bažny
čia, jei reikės, prabils viešai, gin
dama žmogaus teises ir teisingu
mą. Ta i buvo vienas įspėjimas 
apie reikalą reformų, kitas pana
šus buvo, kai iškilmių metu 
apie 2,000 žmonių, daugiausia 
pogrindžio komunistų veikėjų, 
susirinko prie Carabanchel ka
lėjimo, reikalaudami visuotinės 
amnestijos politiniams kaliniams. 
Demonstrantus išsklaidė policija 
vandeniu. Apie 50 asmenų buvo 
suimta, tarp jų ir keturi laikraš
tininkai. Vakar dėlto buvo su-

jau buvo nutar a anksčiau, 
niekas dar nežino, kiek. 

Po Mišių karališkoji šeima at
virame automobily važiavo per 
miestą į kariškuosius ramus. 
Iš ten priėm kariuomenės para
dą. Vakare buvo banketas. 

Į iškilmes suvažiavo daug Va
karų pasauli oficialių asmenų, 
daugiau negu į Franco laidotu
ves. Svarbiausia, kad atvyko 
Prancūzijos prezidentas Valery 
Glscard (fEstamg, Vakarų Vokie
tijos prezidentas Walter Scheel, 
Britanijos karalienės vyras Philip 
ir kt. Amerikai atstovavo vice
prezidentas Nelson Rockefelleris. 

kunigų pastangas išgauti leidi
mus naujų bažnyčių statybai, 
bet taip pat materialiniai prisi
dėti prie jų statybos. 

Jeigu lenkai skundžiasi (ir 
leidžiama skustis), kad leidimai 

mus bus duota eiga, bet jau 
skelbiama, apie kitų delegatu rei
kalavimą svarstyti Amerikos "ne
humanišką ir kriminalinį" nusi
kaltimą — Kubos ekonominę 
blokadą, Čilės "fašizmą". Turki-

negreit duodami, tai reikia p r i - ! Jos invaziją į Kiprą. Reikalauja-
sirrinti, kaip yra okupuotoje, ma dar pasmerkti Vakaru kapi-
mūsų Lietuvoje, kur leidimai iš 
viso neduodami ir neleidžiama 
net skųstis. 

Vartas dėmesio sąjūdis 

Paryžius. — Paryžiuje buvo 
jaunų prancūzų katalikų Eucha
ristinio sąjūdžio atstovų visuo
tinis suvažiavimas. Pastaraisiais 
metais sąjūdis sukėlė didelį su
sidomėjimą prancūzų jauiufūO 

talizmą ir Lt. 

Lietus sulaikė 
Los Angeles gaisrą 

Los Angeles. — Labai laiku 
užėjęs lietus padėjo sulaikyti 
Los Angeles gaisrą. Degė miš
kai ir kas juose buvo penkias 
dienas. Apėmė 100 kvadratinių 
mylių, nuostoliai skaičiuojami 

FF 

bus užimti diSKusiiomis. ReiKia . , , . .; \/r ko mirties, bet ių n manyti, kad susitiks ir su Mao | _- , .. T . . V- •• ~ „ m. . • Nauioji Tautines Kmij 
Tse-tungu. Svarbiausiu partneriu 
bus einąs premjero pareigas T e n g 
Hsiao-ping. Kinai jau dabar yra 
pareiškę nepasitikėjimą Amerikai 
dėl kelių priežasčių, svarbiausia 
— per jėgą peršama su sovietais 
detente ir visa, kas su tuo suriš
ta. Jie jautriai reagavo net gy
nybos sekretoriaus Schlesingerio 
atleidimą, didžiausią kliūtį deten-
tei. 

Vos tik buvo atleistas Schle-
singeris, kinų informacijos įstai
gos atstovai Washingtone pradėjo 

giškesnė. Draugiškas kaip visada 
lieka jai ir Kongresas, neseniai 
pradėjęs svarstyti rezoliuciją, pa
tvirtinančią tolimesnę paramą ir 
draugiškumą. Kai nieko labai 
naujo nelaukiama iš Fordo vizi
to, tai su pagrindu daugelis ir 

[ a u . klausia, ar iš viso verti 
sybė Amerikos atžvilgiu da r drau- žjucti. 

buvo va-

NUBUSK, AMERIKA!'' 
Aleksandro Solženicino įspėjimai 

(Tęsinys iŠ vakar dienos) 

"Tie patys, kurie su jumis pa
sirašo susitarimą, tuo pačiu metu 
duoda įsakymus sveikus ir nekal
tus žmones uždaryti į psichines 

j ligonines ir kalėjimus. Ar galima 
sakyti, kad jie yra garbingi vy-

j rai ir su jumis laikysis susitarimų, 
! kai jie neturi respekto savo pačių 
j žmonėms. Klausimas, į kurį ne-
I gali atsakyti joks detentes advo-

Washingtonas, D.C. — Lietu- j katąs. Jūs tikite detente ir prade-
vos atstovas Juozas Kajeckas j date kalbėti apie armijos mažini-

Vel užpultas 
min. J. Kajeckas 

lapkričio 24 apie 6 v. vak. prie 
pasiuntinybės namų vėl buvo į 
smarkokai užpuolikų sumuš ta s . ; 
Sužeistasis buvo nuvežtas i Ii- j 
goninę, iš kur po žaizdų aptvar-
kymo ir pirmosios pagalbos su-
teikimo buvo grąžintas namo. <; 
Min. J . Kajeckas dabar pamažu 
sveiksta savo namuose. 

Lėktuve rastos 
dvi bombos 

reikalinga 

tarpe. Jam priklauso daugiau, į 1 7 ^ ^ dolerių 5.600 žmonių 
negu 80 tūkstančių jaunų pran-1 b u v 0 privemti palikti namus. 
cūzų katalikų, kurie rūpinasi 
sielovada jaunimo ir darbinin
kų tarpe. 

Chicaga. — Dėl sniego aud
ros viduriniuose vakaruose vien 
Chicagoje mirė 11 asmenų be-
kasdami sniegą a rba stumdami 
automobilius. St. Louis ir Kan-

Stockholmas. — Stockholme 
veikiantis Biblinis Rytų Institu
tas pasiuntė virš šitmo tūkstan- i «as City buvo uždaryti aerodro-
čių Sv. Rašto knygų Sovietų j1™'-

Adventas Sibire. Lietuvių tremtinių šeima, jų pal.ų rankomis sulipdy
tas namelis ir visas gyvasis inventorius 

ADVENTO RYTĄ SIBIRE 

Kazin kur tirpsta žvakės. 
Vargonai tyliai groja. 
Su meile žvelgia akys 
Iš spindinčio altoriaus. 

Į viršų kyla rankos 
Su Duona ir su Vynu, 
O čia dangus nublankęs, 
Takelis per pusnyną. 

Sąjungoje gyvenančių ne rusų 
tautų ortodoksų tikintiesiems. 
Kaip jie tuos šventraščius pa-

VVashLnjrtonas. — Vakar Bal
tuosiuose rūmuose Fordas priė
mė kinų sportininkus krepšinin-

siuntė, kaip pralindo pro gėle- j kus, atvykusius į Ameriką gast-
žinę uždangą, nesakoma. , rolių. 

Ir tundrų eglės juodos. 
Tartum vienuolės klūpo. 
— Suteik jėgų, paguodos, — 
Pamėlę šnabžda lūpos. 

SiUraMio autorius 8 metus kentėjo Sibire, dabar grąžintas. 

Miami. — Anksčiau negu p a 
kilo lėktuvas į Bahamas , j ame 
buvo rastos dvi bombos. Jos t u - į minę 
rėjo sprogti lėktuvui esant ore . 
Apie bombas pranešė nežino
mas asmuo, paskambinęs j Mia
mi aerodromą. 

mą, mažinti ir likviduoti insti
tucijas, tiriančias Sovietų Sąjun
gą, nes jums pradeda trukti pini
gų. Bet Sovietų Sąjunga jus stu
dijuoja. Jie viską žino ir seka, kur 
ir kas pas jus daroma, net lanke 
jūsų kongresinius komitetus. 

"Detente sakoma, 
išvengti atominio karo". Solženi-
cinas netiki, kad toks karas bus. 
Kodėl? "Kam sovietams reikia to
kio karo, kai jie viską gauna be 
karo. Vien šiais metais trys Indo-
kinijos šalys pateko jiems į nas
rus. Jūsų teoretikai skaičiuoja, kad 
Amerika turi pakankamą ato-

jėgą sunaikinti kitą pusę 
dau-pasaulio Kam reikia dar 

giau? Toks lyginimas su sovie-
. : tais neturi logikos. Jie, sovietai, 

TT » T T»V-rV-VT>TTTG 
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Lapkričio 29 : šv. Saturninas , 
šv. Duminata, Daujotas, Vėla. 

Lapkrdčio 30 : P i r m a s adven
to sekmadienis; šv. Andriejus, 
šv. Justina, Saugardas , Links-
muolė. 

Gruodžio 1 : šv. Eligijus, Sv. 
Natalija. Butigeidis, Giedrūnė. 

Sauiė teka 6:55, leidžias 4:22. 

ORAS 

Didėjantis debesuotumas, 3 0 ! 
proc. galimybė lietaus, šilčiau, 
apie 40 laipsnių. 

jau darosi už jus stipresni dabar 
Greitu laiku jų galybė bus 2:1. 
Vėliau 5:1. Su tokia persvara jie 
galės užblokuoti tolimesnę jūsų 
atominių ginklų produkciją ir 
vieną nelaimingą rytą pasakys: 
'Dėmesio. Mūsų kariuomenė jau 
žygiuoja į Europą, o jei jūs pa
judėsite, mes jus tučtuojau sunai
kinsime'. Santykis 2:1 ir 5:1 tu
rės savo efektą. Jūs nepajudėsite. 

N e amžinai nerūpestingas 
gyvenimas 

'"Politinė ir dvasinė krizė mus 
ištinka vienu metu. Jūsų vadai tu
ri turėti gilią intuiciją, toli pra
matyti ir turėti moralines kva
lifikacijas. K a u d a m a s po Ame

riką, pastebėjau, kad žmonės gy
vena senom iliuzijom. Toks ne
rūpestingas gyvenimas negali 
tęstis amžinai, kai pasaulio di
džioji blogybė visomis jėgomis 
stengiasi sugriauti santvarką. 

"Mes Sovietų Sąjungoj esame 
gimę vergais. Jūs gimėte laisvi. 
Kodėl dabar norite pagelbėti ver
gų prižiūrėtojams. Kai jie nori 
jus gyvus palaidoti, prašau, tik 
neduokite jiems į rankas kastu
vų. Sovietų ekonomija yra labai 
žemo lygio. Kas Amerikoj pada
roma keliomis mašinomis ir kelių 
žmonių, Rusijoj reikia didelės ma
sės darbininkų ir nepaprastai 
daug medžiagos. Ekonominės pa
jėgos labiausiai sukoncentruotos 
karo reikalams, o ūkiui ak kas 
atlieka. Jie žino, kad jūs būsite 
tie, kurie padėsite išsikapstyti iš 
bado. 

Leiskite pabūti jiems 
vieniems 

"Rusija negali gyventi be jūsų 
pagalbos, bet mokyklose jie mo
ko, laikraščiai rašo: 'Žiūrėkite į 
Vakarų pasaulį —jis baigia griū
ti. Kapitalizmas subyrės. Jis jau 
beveik ir dabar miręs. Mūsų so
cialistinė ekonomija dar kartą 
parodė komunizmo triumfą'. Aš 
siūlau, kad jūs nors vieną kartą 
socialistiniam ūkiui leistumėt 
paredv 
kime tik jiems pardavinti gėry
bes ir teikti paskolas. Leiski
te jiems vieniems pabūti kokia 10 
ar 15 metų. Aš manau, kad ta
da sovietai pradės mažinti išlai
das ginklavimuisi, erdvių tyrinė
jimu: ir bus priversti daugiau su
sirūpinti savo žmones paval
gydinti ir aprengti. įtempi
mas tikrai sumažės. Aš tik to vie
no ir prašau: nustokite gelbėti so
vietus iš jų ekonominių bėdų". 

įdomu, kiek tie pranašingi žo
džiai paveiks Vakaras. 
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SENDRAUGIŲ RINKIMŲ TVARKA 
1. Ateitininkų Sendraugių są- nas sąrašas iš tos vietovės. 

Prano Diel ninkaičio kuopos moksleiviai bažnyčioje, Vėlin"ų dieną 

jungos centro valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai bus pra
vesti korespondene'inlu būdu. 
Balsavimo lapeliai su kandida
tų sąrašu bus išsiuntinėti visiems 
sąjungos nariams pagal centro 
valdybos pateiktą narių sąrašą. 

2. Centro valdyba renkama 
iš 5 narių ir 2-jų kandidatų, o 
kontrolės komisija — iš trijų na
rių ir dviejų kandidatų. 

3 . Kandidatai i centro valdybą 
ir kontrolės komisiją gali būti siū
lomi sąrašais ar pavieniui. Sąra
šą sudaro nemažiau- septyni kan
didatai i centro valdybą ir pen
ki kandidatai j kontrolės komisi
ją. Sąrašas turi būti siūlomas iš 
vienos vietovės, kad išrinkta nau
ja valdyba galėtų patogiai rinktis 
posėdžiams. 

4. Visą ar dalinį kandidatų są
rašą i centro valdybą ar kont
rolės komisiją gali pasiūlyti ma
žiausiai trys sąjungos nariai, o 
pavienis narys gali pasiūlyti tik 
vieną kandidatą. 

o. Pavieniai pasiūlytus kandi
datus rinkimų komisija sugrupuos 
vietovėmis, ir jei iš kurios vieto
vės nebus pavieniai pasiūlyta 
bent septyni kandidatai i centro 
valdybą ar penki kandidatai į 
kontrolės komisiją, tai visi rš tos 
vietovės kandidatai nebus pateik
ti balsavimui. 

6. Visi kandidatai, pasiūlyti są
rašais ar pavieniui iš vienos bet 
kurios vietovės, bus rinkimų ko
misijos surašyti alfabeto tvarka 
ir pateikti balsavimui kaip vie-i 

7. Kandidatai į centro valdybą 
ir kontrolės komisiją gali būti pa
siūlyti ne vėliau kaip iki 1976 
m. vasario mėn. 1 dienos rinki
mų komisijai adresų Mr. K. Ci-
žiūnas, 7766 Trevino Lane, Falls 
Church, Va. 22043. 

8. Kandidatų siūlytojai turi 
nurodyti ir pridėti: a. kandidato 
vardą, pavardę ir adresą, b . nuo 
kada kandidatas yra sąjungos 
narys ir kur iam skyriui priklau
so, c. į kurį centro organą siū
lomas, d. siūlomo kandidato raš
tišką sutikimą būti kandidatu, ir 
e. siūlytojų vardus, pavardes ir 

adresus. 
9. Jei bus kelių vietovių kan

didatų sąrašai i centro valdybą, 
tai centro valdyba bus laikoma 
išrinkta toj vietovėj, kurios pen
ki kandidatai , daugiausia balsų 
gavę kartu paėmus, surinks dau
giau balsų už bet kurios kitos 
vietovės penkis daugiausia bal
sų gavusius kandidatus. T a s pat i 
nuostatas at i t inkamai taikomas ir 
kontrolės komisijos išrinkimui. 

10. Balsavimo lapai su kan
didatų sąrašais bei balsavimo tai
syklėmis bus išsiuntinėti sąjungos 
nar iams iki 1976 m. balandžio 
1 d. Kas iki to laiko nebus ga
vęs balsavimo lapo, galės iki 1976 
m. balandžio 15 d. kreiptis į rin
k imų komisiją, kad balsavimo la
pas būtų pasiųstas. 

Rinkimų komisija: 
K- Čižiūnas, pirm., 

V. Gureckienė, 
J. Vitėnas 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Spring Valley, 111. 
PRISIMINTI MIRĘ VYSKUPAI 

IR KUNIGAI 

CLEVELANDO 
MOKSLEIVIU 

SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 9 d., sekmadienį į-
vyko Clevelando moksleivių atei
tininkų susirinkimas. Šis susirin
kimas buvo truputį įdomesnis, 
Ges turėjome du svečius: MAS 
CV pirmininką Liną Mikulionį 
ir Darių MiČiūną, abu iš Detroi
to . Po maldos Linas paaiškino 
apie Padėkos dienos ir žiemos 
kursus. 

Andrius Alšėnas, Linas Johan-
sonas ir Andrius Kazlauskas kal
bėjo tema, '"Kaip ilgai lietuviai 
dar išsilaikys?"* jie labai gerai 
pasiruošę šnekėjo. (Ar jūs žinote, 
kad yra 37 juodi .lietuviai gimę 
Amerikoj?) Po jų pašnekesio. 
mes diskutavome tą temą. 

Susirinkimo pabaigoj Linas 
Mikulionis rodė skaidres iš Lie
tuvos iš kai kurių stovyklų. Po to 
mes pasivaišinome ir skirstėmės 
namo. 

Albertas Šulinskas, 
korespondentas 

PFT.TGIM- K O \ C F 4 T \ -

Gruodžio 7 d., 3 vai. po pietų 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Brigbton Parke, įvyks 
religinis koncertas. 

Programoje dalyvaus vyčių 
choras, vedamas hausto Stroiios. 
Giedos solistai: Algirdas Brazis 
' Praurimė Ragienė, smuiku gros 

Le -Adas Ragas, vargonais Mari
ja Mondeikaitė-Kutz. 

Pamokslą apie vysk. M. Va
lančiu sakys kun. J. Prunskis. 

Palaiminimą Svč. Sakramentu 
suteiks vysk. V. Brizgys, asistuo
jant kunigams. 

Organizacijos dalyvauja su vė
liavomis ir uniformuoti. 

Koncertą ruošia Azner. Liet. R. 
Katalikų Federacijos Chicagos 
skyrius ir Kuni j^ .Vienybė; kvie-
cTame katalikiškas organizacijas, 

Šatrijiečius, gajininkus 
niąsias giedrininkes, 
Katalikių Moterų s-gą. 

ir vyres-
vyčius ir 

APLANKYKIME 
KERAMIKOS DIRBTUVE 

Kviečiam aplankyti M. Gaižu 
tienės keramikos dirbtuvę, gruodž. 
1 ,2 , 3, 4, 5, 8, 10, 11. 12 d. d., 
nuo 5 - 10 vai. vak., 6623 So. 
Francisco, Chicagoje. Kitu laiku 
— susitarus telefonu 776-9801. 

UŽJAUČIAME 
Mūsų mielam d r. Vytautui Vy-

ganiui ir jo visai giminei, jų 
b rangiam tėveliui Kazimierui mi
rus ir Juozui Kojeliui ir jo visai 
ateitininkiškai giminei, jų mamy
tei mirus nuoširdžiai užjaučia 
Ateitininkų skyrius "Drauge" . 

Kun. Pranas Kuras, Šv. Onos 
parapijos klebonas, pakvietė tel-
š'škius kunigus Petrą Patlabą, dr. 
Kazį Ruibį ir Stasį Santarą pa
minėti a.a. mirusius Telšių vys
kupą Juozą Pletkų ir generalvi
karą Rapolą Kuodį. Visi atnaša
vo koncelebracines šv. Mišias, 
dalyvaujant grupei parapiječių 
lietuvių. 

Vysk. Juozas Pletkus mirė po 
sunk ;os ligos, sulaukęs 80 metų, 
rugsėjo 29 d. ir palaidotas spalio 
2 d. Telšių katedros Šventoriuje, 
šalia mirusio vyskupo Prano Ma
želio kapo. 

Šv. Mišių metu buvo prisimin
ti ir kiti Telšių vyskupai: Justi
nas Staugaitis, Vincas Borisevi-
čius Jkankinys ir sušaudytas, Pra 
nas Ramanauskas, 10 metų kalė
jęs Sibire, Petras Maželis, Justinas 
Juodaitis, vyskupijos valdytojas ir 
10 metų kalėjęs Sibire. 

Koncelebrantų mirusieji kurso 
draugai irgi buvo prisiminti. 
1934 m. laidos: Vladas Zlatkus, 
Antanas Narkus, Kazys Petraus
kas ir Antanas Balčiūnas. 

1935 m. laidos: Kazys Būdvy
tis, Juozas Dambrauskas, Bro
nius Gudmonas, Antanas Kren-
c :us, Pranas Litvinavičius, Pra
nas Memgaudas, Jonas Našlėnas, 
Jonas Staškevičius, Antanas Venc 
kus ir Juozas Zasas. 

1942 m. laidos: Stasys Alek
siejus, Adolfas Vainauskas ir Jo
nas Daunoras. 

Karas ir pokarinis nenormalus 
gyvenimas pavergtoje Lietuvoje ir 

Į laisvame pasaulyje neigiamai at
siliepė į draugų sveikatą ir su
trumpino amžių pastoraciniame 
darbe. 

Jie užbaigė savo gyvenimo mi
šias ir pelnė jiems skirtą garbės 
vainiką pas Dievą danguje. 

S.S. 

Miami, Fla. 
KLUBO PIRMININKU 

PAMINĖJIMAS 

Lapkričio 16 d. 75 Liet. Am 
Piliečių klube buvo suruoštas vi
sų buvusių klubo pirmininkų šau
nus paminėjimas. Publika pa
garbiai sutiko žingsniuojančią 
pirmininkų eilę prie garbės stalo 
ir jiems nuoširdžiai plojo. Jų tar
pe buvo vienintelė moteris, da
bartinė klubo pirmininkė, Jadvy
ga Jankienė. Visa salė sugiedojo 
Ilgiausių metų. 

Klubo vicepirmininkas Myko-I 
las Vitkus atidarė minėjimo va
karą, tardamas įžangos žodį. Tos 
šventės programos iniciatorė ir jos 
pranešėja Gunda Kodatienė 
trumpai apibūdino buv. pirmi
ninkų veiklą ir tylos minute pa
gerbė rrrrusius, pareikšdama u-
žuajautą dviem sergantiems nega
lėjusiems dalyvauti šio vakaro iš
kilmėse. 

Po to buvo vakarienė su kok
teiliu ir kavute, skaniais pyra
gais, kuriuos kepė nepailstama 
talkininkė MišČik:enė ir klubo 
pirm. Jadvyga Jankienė. Pasibai
gus vaišėms, teisininkas Jukna — 
Juknevičius skaitė paskaitą. Kal
bėjo taip pat buvusieji pirnrnin-
kai kiekvienas po 2 minutes iš sa 
vo atsiminimų klubo gyvenime. 

Miami Beacb gyventoja Seputie 
nė vykusiai padainavo linksmą 
da :ną. kurią tai Drogai specialiai 
"jukū^ė Gtmd^ Krda*;enė. 

Vakaro užbaigimui klubo ninn j 
T. Tank'enė tarė gražų padėkos 
žodį visiems atsilankiusiems pa
gerbti mūsų klubo buv. pirminin
kams ir ypač tiek daug pasidar-j 
bavusioms talkkrnkėms. 

SUSIVIENIJIMO VAKARAS 

Lankr. 7 d. Miami Susivieniji- j 
mo kuoDa ir Sandara gerai orga
nizavo savo ^aren^imą. Kad ir ne 
eilinio sekmad:enio pobūvis, bu
vo sėkmingas, nes neinąs buvo 
'•kirbas Tautos Fondui parvldyti. 
P. Mišeikienė gražiai dekora
vo stalus ir paruošė skanius val
gius. 

Minėtų organizacijų narės su-
nešė įvairių dovanų laimėji- i 
mams, kurie davė neblogą pelną, s 
Talkininkės —darbščios bitelės 
džiaugėsi, š;ek tiek paremsian-
čios Tautos Fondą. 

LapVr. 23 d., sekmadienį, Liet. 
Amer. Piliečių klubo Moterų sky
rius surengė didesnį pobūvį. Po 
truputį pradeda atsirasti daugiau 
iš šiaurės atskrendančių svečių, 
k u r e yra pristatomi klube kiek
vieno sekmadienio parenkTne. 

J.v 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turini neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

This publication is available in microfilm from: 
XEROX UNTVERSITY MICROFTLMS 

980 Zeeb Road, Ann Arbor, Mich. 48106 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
5340 8 0 . HALSTBD STEEET TEL. — CA 5-7252 

RADUO IR STERKO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ rELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

<F 
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PARROTS. Amaaons. African 
Graae, Cocatoo. Macaus batrea — 
all youns*. tame and healt&y — 
$225 and up. Offers. 

Private Pa r ty — 827-4746 
oooooooooooooooooooooooo<^ 
oooooooooooooooooooooooooo 

Dvi taikliausios ir prasmingiausios 
dovanos visiems tiems, kurie laisviau 
skaito angliškai nei lietuviškai: 

Encyclopedia Lituanica, 6 tomai: ke
turi tomai jau išleisti; kaina $20.60 
už tomą. 

Litbuanians in America, Dr. Anta
nas Kučas, kaina $6.00. 

O su Lietuva suaugusiems gyvas 
aidas iš netolimos praeities: 

Pasakyta — Parašyta, Antano Sme
tonos kalbų rinkinys, kaina $10.80. 

Užsakymus siųsti: Lietavių Encycl* 
pedSa. 355 W. Broadway, P . O. Box $5, 
So. Boston, Mass. 02127. Tefcf. (617) 
268-7730, vakarais (617) 282-275*. 

Visais reikalais Chicagos ir apylin
kių gyventojai gali kreiptis vietiniu 
telefonu: 856-3837. 
K X X X X X X X X > 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 C 

Mr. M. Riflrin, prezidentas senos patikimos firmos 
oficialiai praneša jų skaitlingiems klientams, kad 
siuntimas 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc. 
• 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
Klaidinga informacija 

«> :~n =» 2 * = 

Sendraugiai stiprinasi šios vasaros "ovy/viojp K:-r.nebunkporte. Maine 

Išsilaisvinimo kovos knyga 

S U K I L I M A S _ i 

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOMS 

betark) — lietuviui 
ypač jaunimui 

Dar gaunama: pas spaudos platinto-, 
jus ir betarpiškai iš autoriaus: 

Kazys Škirpa 
2043 36th Str.. SE. 
WasbJngton, D. C 

Zip. 2002O 
Kabia: po 15 US ±>1erių 

į JAV, Kanada ir Australija 
! ^ ^ -+.21. 

APMOKĖTU MUITU DOVANŲ SIUNTIMŲ 
GIMINĖMS 1 USSR 

tęsiamas ir toliau, kaip ir anksčiau per pereitus 45 
metus. 
Kiekvienas siuntinys yra apdraustas. 
Siuntiniai priimami sekančiuose ofisuose ir skyriuose 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, ING. 
(Prisijungę s u Podarogifts, Inc.) 

723 Walnirt Street, Phitaldephia, Pa. 19106 
TeL (215) - 925-3455 

N E W YORK CENTRAL OFHCE 
2*Q FHffi Avenue, New York, N. Y. 10001 

TEL. (212) 725-2449 

at-kus rvinugitH stud«ntus, į o s Waiiacet 

Paskutiniame tome "Time-Life 
iBookB"' serijos, pavadintam "Rusi
jos iškilimas-' (Rise of Russia) per-

\ bėgama visa Rusijos istorija iki 
! moderniųjų laikų. Daug kur mini
ma ir Lietuva. Tik labai jau mums 
nepalankia prasme. Pavyzdžiui, ra
šo, kad lietuviai, užkariavę didelius 
Rusijos plotus 13-14 amžiuje, greit 
patys surusėjo, priimdami papro
čius, kalbą, religija. Todėl tų laikų 
Laeiuvos valstybę uūiij t'.ksiiau lai
kyti Rusija. O tie šimtmečius nusi-
tęsę karai tarp lietuvinės Rus'jos 
ir Maskvos buvę tik paprasti pilie
tiniai karai tarp dviejų Rusijos da
lių. Atseit, kaip karas tarp Pietų 
ir šiaurės Vietnamo. 

Skubai parašiau laišką laidyklai 
ir grąž ;nau knygą. Pridedu laiško 
kopiją. Time-Life knygos yra labai 
plačiai naudojamos mokyklose, bib
liotekose. Todėl . šias "brolio" ruso 
leidyklai įpirštas nesąmones turėtų 
atkreipti dėmesį mūsų istorikai ir 
geros valios lietuviai. Tnrėtume pa-
siųsti šimtus laiškų. Adresas: Time 
-Life Books. 4000 North Industrial 
Blvd., Indianapolis, Ind. 46254. 

Tomo redaktorium pas ražo Ro-
Dx« t PrOsa* 

5»/4% 

PER ANNUM 
PASSDOOK 
ACCOUNTS 

6% % 

HIGH RATES "\ yp 
PAID QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

SAVINGS AND L0AN ASU6IATI0I 

HIGHEST RESERVES 

PER ANNUM 

certifteate* 
S30M or nore 
4 y«ar mim 

BALTlMOftE, MD. 21224 | 
3206 Eastern Avcmie 
(301) — DI 2-2374 

SDLTTT BOSTO*. MASS. 02127 
3*0 West Broadway 

(«I7>2«8-87«4 
CHICAGO, ILL 60822 
2242 W. Chicago Avenue 
(312)-235-7786 

CLEVELAND, OHIO 44110 
East I8S Str. 
<216)-486-1836 

DETROtr, MICH. 48210 
6T20 Michigan Avenue 
(313)-S94-5350 

ELTZABETH, N. J, 07201 
956 EUzabeth Avenue 
(201>454-7608 

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11414 Jos. Campau Aveenue 
(313)-365^350 

HARTFORD, CONN. 06106 
466 Park Str. 
(203>-232-1716 

OMAHA. NEBR. 68107 
5524 S. 32 Str. 
(402)-73t-8577 

CLEVflLAND, OHIO 44134 
5432 State Rd. 
(216)-749-3033 

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str. 
(215)-925-8878 

PHTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Avenue 
(412)-471-3712 

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Avenue 
(7161-544-2151 

SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(415)-564-7981 
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6thP1ace N. E. 
(206)-EM 3-555S 

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)-257-2113 

VTNELAND, N. J. 08360 
Parish Hali, West Landis Ave. ~ 
(609)-696-9796 

PER ANNUM 

$5000 or moro 
igjrur.ura • 

30 mostks 

4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-0248 
(WESI OF C AUFOR20A AVE.) 

6w-
PER ANNUM 

fljOOO or mare 
1 ysar adau 

LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd. 
(213M13-0177 

MIAMT, FLORIDA 33138 
7612 N. E 2-nd Avenue 
(305V737-6764 

WORCESTER, MASS. 01601 
82 Harrison S t 
(617V798-3347 

YONKERS, N. Y. 10701 
I 91 Yonkers Avenue 
(914)-969-2564 

MTNVEAPOLIS, MTNN. 55418 
2422 Central Avenue N. E 
(812V788-2545 

WOODHAVEN, N. Y. 11421 
80-14 Jamaica Avenue 
(212V296-^250 

i NEW BRITAIN. CONN. 060S2 
97 Jthuttle Me«d«w Avenue 
(203)-244-0829 

NEW YORK. N. Y. 10001 
49 Wt f t 29th Str. 
(212V689-2710 

NEW YORK, N. Y. 10603 
101 FirM Arėme 
(212VOR 4-3930 

BROOKLYN. N. Y. 11222 
72 Nassau Avenoe 
(212>-38!Mr747 

WHEAt RIDGE, COLO. 80033 
4339 Quay Str. 
(303)-4224330 

SYRACUSE. N. Y. 13204 
318 S. VVUbur Avenue 
(3151-476^958 

% 

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium. 



Duokle laisvei 

ASMENINĖ LAIME IR APSISPRENDIMAS 
Pereitų metų birželio mėnesį nį okupantą metu jis atsistojo I 

prof. Juozas Brazaitis, rašyda- Laikinosios vyriausybės priešą- ': 
mas apie trejetą mirusių rezis- kyje, nes ministeriu pirmininku; 
tentų, ta r tum nujausdamas sa- turėjęs bū t i K. Škirpa vokiečių! 
vo kelio pabaigą, išsireiškė: nebuvo iš Berlyno išleistas. Nor s ! 
"Ate ma laikas dainininkui pasi- sukiHminė vyriausybė negalėjo 
traukti iš scenos. Ateina laikas pasireikšti visu pajėgumu, nes j 
ir visuomeninės veiklos žmogui nuo pradžios buvo trukdoma! 
pasitraukti iš vadovavimo tai a r naujojo okupanto ir savųjų išda- Į 
kitai visuomeninei grupei. Nau- vikų, bet ji taip greitai suskubv 
jai vadovaujančių žmonių dar- pertvarkyti vidaus gyvenimą, 
bus sekti, kritiškai vertinti telie- švietimą ir administraciją, kad 
ka jo privilegija ir net pareiga, net šiuo metu, iš tolo žiūrint, | 
Bet juos atmesti vien dėl to, kad visus stebina jos sugebėjimai ir 
jie kitaip daromi, būtų savęs pasiekti rezultatai. 
gramsdinimas į mizantropiją". 
Ten pa t dar primena: "Istorijos 
dinamika tuo ir reiškiasi, kad a-
teina nauji žmones, naujos idė
jos, nauji metodai, naujos for
mos" (I Laisvę, 1974 m., nr. 60 ) . 

Tų pačių metų lapkričio 28 d. 
prof. J. Brazaitis pasitraukė iš 
scenos. Tačiau juo toliau nuo jo 
mirties slenksčio, juo įdėmiau 
žvelgiama į jo asmenį, jo veiklą 
Įvairiose srityse ir jo laimės ieš
kojimą: "jausi asmeninę laimę, 
suklojęs savo duoklę jos (tautos) 
laisvei" ("Vienų vieni", 382 psl . ) . 

Tragiška tikrąja prasme poli
tinė veikla sustojo, kai vokiečių 
civilinė valdžia pasisavino teises 
tvarkyti Lietuvos reikalus. Bra-

Rimtie* raUoctelei 

LAUKIANT 
KRISTAUS ATĖJIMO 

Adventas Bažnyčios liturgijo-1 bame apie žmonijos istorijos 

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo bankete larkričio 22 d. pagerbti lietu v B 
.(kairės (sėdi), žurn. Bill Anderson. Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė ir kongr. Ev.d. Dc-rwrwki. (sto-

zaius vei tapo rezistentu, tyliai į yį) _ gauiįų sąjungos vadas VI. Išganaitis ir Altos pirm. dr. K. Bobelis. Nuotr. V. Noreikos 
skatinančiu tautą ištesėti, kant- _ _ _ _ _ _ _ . — » . _ _ _ _ « _ » _ « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
riai pernešti sunkumus ir laukti 
laimėjimų. Rezistencinį darbą tę
sė ir išeivijos institucijose, rašy
damas memorandumus įvairomis 
kalbomis, kad Lietuva neliktų 
vienų viena užmarštyje. 

Prof. Brazaičio profesija buvo 
literatūros istorija. Tai mokslinis 

Kai prof. Brazaitis, nacių per- kelias, atvedęs jį į žymiausių Vy-
sekiojamas, 1944 m. liepos pa- tautos Didžiojo universiteto dės- į l^Koje esantieji kraštai dar 
baigoj iš "slėptuvės", kurią n e - tytojų eiles, į Kataliku Mokslo begyvena triumfo tarpsnį dėl ne-

HELSINKIO NUTAsiiMU VYK! 
Vakariečių susirūpinimas dėl sutarties vykdyme 

Šiuo metu mada kalbėti apiei GEDIMINAS GALVA 
35 valstybių nutarimus rugpiūčioj 
1 d. Helsinkyje Sovietai ir jų! ūkinei bendrija, pač Sovietų sie

nų pripažinimų. 

jo, o laisvas žmonių bendravi
mas tarp skirtingos pasaulėžiū
ros kraštų nepateisino vilčių 
Sovietai net JAV 

šimtmečiui, kurie nesulaikomai 
Ouslioko į amžinybe. Laiko ju
dėjimą skirstome ir daliname 
prieš ir po Kristaus gimimo. 

Iš čia atėjo taip pat ir žmonių 
pasidalinimas. Ant tos ribos, kur 
amžinybė susitiko su laiku, ant 
ribos, fcnr Dievas įsijungė j žmo
nijos istoriją ir tapo žmogumi, 
žmonės pasidalino vieni už, kiti 

r prieš Dievą. Po Kristaus atėjimo 
pagrindinis klausimas yra: ar jis 
yra Dievas ar ne? Kas Kristų at
meta, :as atmeta patį Dievą. O 
atmesti Krsitų visų pirma reiškia 
nepriimti jo atneštos žinios apie 
dangiškojo Tėvo karalystę. 

&ų dienu netikintiesiems ne
priimtinas Kristus, taigi ir Dievo 
buvimas ne riek, kad j:e turėtų 
Įrodymu ir būtų tikri, jog nėra 
Dievo, nes tokių įrodymų iie 
atranda, bet kad jiems visai -n-t-
priimtinas Kristus su jo tiesa. 
nurodytu keliu ir skelbiamu 
nauju gyvenimu. 

Kristaus mokslas nėra pagal 

jė yra laukimo metas, yra lau
kimas ir prisiruošimas sutikti gi
musi Išganytoją. T a i drauge y-
rj ir priminimas, kaip žmonija 

rkė ilgus šuntmečius M«rsijo, 
kuris turėjo nusakyti kelius į sa
vo karalystę ir duot i žinią apie 
galutinį žmogaus likimą. Jis atė
jo j :nu<ų pasaul i Atėjo pats 

• Sūnus, priimdamas hr.c-
- artį Iš amžinybės 

ig:škos šviesos jis atėjo į mū
sų istoriją taip, kad įsikūnrirr.as 
ir Kristaus gimimas tapo žmc-
nijos istorijos ir saikų tėkmės pa
dalinimo riba. N u o čia mes skai
čiuojame savo laiko metus, kai
mas jau padarytas, De jure ne 
pripažinimas savaime sunyksta, 

nepriklausomos Lietoms reiš-
jų balsas silpninamas laiko. 

.Apie Pabaltijo valstybių užėmi
mo nepripažinimą nutylėta Hel
sinkyje ir neužsiminta kitomis 
progomis. 

Tik europiečiai ėmė rūpintis 
Helsinkio nutar imais , liečiančiais! šio pasaulio išmintį. Jis perspė-

i 

r*»]< | žmogaus laisves ir teises. AngLi- i jo, kad reikia d a r n i atgailą, nes 
jos mimstens pirmininkas Harold į kitaip visi pražūsime. O tai žmo 

ArvidsPeE iausias amžių-1 ir Va k. Vokietiją žmogaus teisių; VVilsonas rašė raštus Sovietams! gui, kuris yra egoistas 

kia bėgti tiesiog į vilko nasrus? 
"Asmeninė tragedija nieko ne
reiškia prieš tautos tragišką Ii- pradėjo ten, kur kiti jau būtų. 
kimą. Gal vilkas nespės prasižioti, baigę, tai ryšku "Lietuvių rašy-1 £ ™ ^ : 'Dalyvaujančios 
ir mes su šeima prasmuksime, tojuose", kur iškeliama 
bet tautos laukia tragiškas lild- kiti nebuvo pastebėję 
mas. Pagalba iš kitų - tik mūsų T a u t o s ^ ^ ^ 

navtmo pasitarimas, susau.<tas 
IJUJ laiko neliečiamomis visas viena j Tarybų Sąjun;- s ;r kitų Varšuvos 

kitos, kaip ir visų Europos valsy-1 sutarties šalių iniciatyva. Pasita 

troškimas"- kelias nu-
bių, sienas, todėl dabar ir atei- į rimas susumav • politines Antro-
tyje jos vengs bet kurių pasikė-į jo pasaulinio karo išdavas... Da-

T a i buvo tartum ankstyvas profesiją aukoti tautos laisvei, j 
nujautimas, kad reikės kovoti, kai ramų mokslininko darbą rei-
laimėti ir pralaimėti, nepaisant kėjo pakeisti visuomeninėmis 
asmeninės tragedijos, kurią lai- pareigomis, žurnalistika ir gyve-

traukė šį darbą, kai jam reikėjo į sin imu į jas. Minėtos valstybės! bar svarbiausi., kad susitarimas 
atitinkamai vengs ir bet kurių virstų pi Aliniais darbais 

į reikalavimų ar veiksmų, 
siekiama užgrobti bei uz 

kuriais 
uzurpuoti 

i dalį kurios dalyvaujančios valsty-
kas galės atnešti, i r atiduoti nimo įvykių interpretavimu. Ta- J bės teritorijos arba visą teritori 
duoklę savo tautos laisvei, kuriai čiau, ka i Šiandien permeti jo pa 
jis buvo visiškai pasiruošęs. T a - ruoštus 1945 - 1952 m. įvairius Į 
čiau tik tragiškais momentais Vliko memorandumus, ta i taip Į 
jis naudojosi ta priemone, kurią ir matai, kad į juos jis yra sudė-
mažiausiai mėgo — politine ko- jęs daug valandų, paruošęs pil
vą dėl tautos laisvės. "Kai šios ną dokumentaciją, davęs tikslius 
generacijos žmonės, kalba Ve- įrodymus, išryškinės tautos tiks
lioms, atsidurdavo prieš dilemą lus taip, kad po jo kiti net jau 

—atiduoti jėgas profesijai ar nesistengė jam prilygti, 
momento visuomenės reikalams, 
jie nesvyruodami rinkdavosi 
antrąją. Ne iš malonumo, bet iš 
pareigos pajautimo" ( t p . ) . 

Šį sekmadienį Chicagoje prisi
menamas Velionis, kurio jau išti
si metai nebėra gyvųjų tarpe. I 
jo asmenį ir visuomeninę veiklą 
galima žvelgti įvairiais po
žiūriais, bet negalima išleisti iš 
akių jo atliktų darbų, jo sugebė
j imo jungti veiklai aplink save 
kitus, jo gilų žvilgsnį į tikrovę, 
kurioje jis ieškojo faktų, juos arta-

Būdamas talentingas stilistas, 
Brazaitis ruošė kiekvieną dides
nį darbą dideliu kruopštumu 
tiek turinio, tiek formos atžvil
giu. Jo politinių raštų įtaka tarp
tautinei politkai nepasiekė pasi
keitimų, kurių mes laukėme, tik 
dėl tylos sąmokslo. Bet mes ži
nome, kad jo asmuo tautos prie
šo — okupanto buvo nuolat nie
kinamas, šmeižiamas, kaltinamas 
nebūtais ir nepadarytais nusikal
timais. Kaltinimais verždavosi net 
į naivių vakariečių politikus, ne

i t". 
Sovietai Helsinkyje gavo ne 

tik savo imperialistinės politikos 
padarinių pripažinimą, atskirų 
sričių ir valstybių prijungimo įtei
sinimą, bet ir apsidraudimą, kad 
ateityje nebus pareikalauta gro
bį grąžinti teisėtam savininkui. 

Grandies klaidų pasekmė 
Europos valstybių saugumo ir 

bendradarbiavimo pasitarimai 
Helsinkyje ir Vienoje, praslinkus 
trisdešimtmečiui nuo karo pabai
gos, yra nepaprastas politinis įvy
kis. Šio pasitarimo Sovietai atsi
dėję siekė per 15 metų. Jie pa
suko net į taikų sambūvi, darė 
tariamas nuolaidas, gauti komu
nistinių valstybių, priklausan
čių Varšuvos karinei santarvei ir 

Peišė daro išvadą, kad dabar 
negalima sustabdyti pergalingo 
žengimo. Helsinkio nutarimai, 
išplaukę iš daugelio praeityje 

{Vakarų padarytų klaidų, JAV 
nuolaidų ir pralaimėjimų, ypač 
Europoje ir Azijoje, šiuo metu 
pravėrė duris toliau spraustis. 
Kalbėtojas nurodė Sovietų poli
tinius laimėjimus ir didelius po
lėkius ateit;, je. 

Vakariečių aimanos 
Jau praslinko keturi mėnesiai 

nuo Helsinkio susitarimų, bei net 
nepradėtas jų vykdymas. Sovietai 
jau prieš >rą mėnesių skelbė, 
kad vakar' 'ių priešiškos jėgos 
trukdo siekt'; taikos, nusiginkluo
ti ir net bendradarbiauti kitose 
srityse, numatytuose susitarimuo
se. Susitarimus pasirašius, Euro
pos saugumas nepadidėjo, nusi
ginklavimo derybos Įstrigo, ūki
nis bendradarbiavimas nepagerė-

- gz 
:era-

laidoje 
paneigė vakariečių kaitinimus 
dėl žmogaus teisių varžymu So
vietuose. 

Vakariečių aimanos dėl žmo
gaus teisių ir laisvių negerbimo 
Sovietuose ir komunistinėse vals
tybėse rodo jų menką politini 
subrendimą. Per 5S metus jie tu
rėjo progos pažint: komunistų 
partijos programą ir joje išryš
kintus tikslus. Sovietai pasirašė 
susitarimą Helsinkyje gerbti 
minties, sąžinės, religijos ir įsi
tikinimų lai>vę. bet įbruko su
sitarime ir nesikišimą į kitos 
valstybės reikalus. Sovietai gali 
kištis į Vietnamo. Portugalijos. 
Angolos ir kitų kraštų reikalus, 
tačiau vakariečiams nevalia ir 
piršto pajudinti socialistiniuose 
kraštuose dėl žmogaus laisvių 
varžymą 

Europos valstybių susirūpinimas 

Prezidentas G. Fordas VII.25 
pareiškime nurodė, kad JAV ir 
toliau nepripažinsiančios Pabal
tijo valstybių įjungimo j Sovie-

žrr. -
nių kalba apie dangaus karalys-

Prancūzljos prezidentas Valery j tę, bet tos karalystės turinys at-
Giscard d'Estaing, besilankyda- į rodo per šviesus, kad žmogus jį 
mas Maskvoje spalio mėn., rei- i lengvai galėtų priimti. Kaip teo-
kalavo glaudesnio bendradarbia-i !°gai moko, į antgamtinį pasau-
vimo žmogaus teisių srityje. Sis į H be Dievo malonės savo jėg> 
reikalavimas sulaukė Sovietų aki- • mis žmogus visai negali pajudėi. 
brokšto. Pastaruoju metu Vaka-j Kaip svarstome apie Kristaus 
rų Vokietijos prezidentas W a l t e r | palyginimus, kuriais jis nusako 
Scheel vėl kėlė vokiečių grąžini- į savo karalystę ir bendrai visą 
mo spartinimą iš Sovietų, . nes j antgamtinį gyvenimą, tai atran-
tuo reikalu jau serua: susitarta. 

Helsinkio nutarimai skaud- i 

} dame, kad visa tai neįtikėtinai 
1 gražiai skamba. Todėl gali 

žiaunai palietė Pabaltijo kraštus,! « u m s atrodyu, Jog tai perdaug 
c . \ . . • . gerai, kad butų teisinga. Kristus nes Sovietai, gavę savo sienų pri-Į ?. ' , . & , , , ». . ,? , .. , šio pasauiio aicims, atrodo, jcal-pazm-mą, gali panaudoti ten ne- s. T , { ». . . . . • . , : ba lyg beprotis, kuris nežino, na geidaujamas priemones. Anks-! , . / b T . I. , ,. . ,. . j , „!<caio pasauivne gyventi, nes oa-

ciau moksliniuose lietuvių darbuo 1 . * r . . į , . , *~ • 
•~ . « . I t i rus visai ką kita rodo. Zycų se radome rusiškas santvarkas, > ,. , , , 1 tauta zmo, <ad reuua kove f o dabar vis daugiau rusų ka:ba t . , , , . ,v. , . j , , . : dantis už dantį :r a;<is uz aK}, o leidžiama tokių darbų, Kuriuose _ , , , j Ji •• -v : lis sako, kad savo presus rei.< a randame tik lietuvišką santrau.<ą.! ' , . . , . . . . ». .. ,« ,r . .. • iLri į mvteti, liepia nesipriešinti pi.<-

}AV tarptautines poiitiicos spau- \ 
doje Pabalti jos klausimas ryš
kiai marinamas. Net mūsų spau
doje atsiranda balsų, kad JAV 
laimėjo Helsinkyje. Ką jos lai
mėjo? Visiems turi būti aišku, į 
kad lietuvių tauta tikrai ten pra- Į 
laimėjo. Šio pralaimėjimo pašė- į 
kas turi pajusti ir lietuviškoji iš-Į 

tų Sąjungą. Šis pareiškimas, ku-1 eivija, padaryti t inkamas išvadas. 
rio reikšmės neneigiu, teliko vi- ar ji sugeba atilikti savo parei- Į 
daus reikalu. De facto pripažini-' gas. 

t a m ir, jei kas ištiko per dešini 
skruostą, reikia jam atsukti ir 
kitą. Paskui dar prideda, kad jis 
nugalėjęs pasaulį. Visas Kristaus 
pamokslas nuo kalno yra prie
šingas šio pasaulio dvasiai ir 

| žmonijos patyrimams istorijoje. 
K palyginimų apie sūnų pa

laidūną (Lk. 15,11-32), gera j : 
ganytoją, paliekantį devyniasde-

Vokeita į 5 pusL) 

J n i-^j • pažįstančius komunizmo propa-
hzavo ir darė išvadas. Pohtmen i_71 ^ _ J . . c .-_ « . . : .ZzZ 
veiklon jis atėjo n e iŠ profesi
nio pasirengimo, bet iš atsakin
gumo pajautimo prieš tautą. Jo 
karta, kurią prof. Eretas yra pa
vadinęs 1936 metų karta, kuri 
buvo susispietusi apie Naująją 
Romuvą ir ypač tais metais apie 
" X X amžių" mokėjo dirbti sutar-

: . . . , . i . . . .v, . ar t ie , kūne kentėjo ir mėgino t inai tautinėje ir knksaoruskoje ,, • . i i i .- • 
plotmėje Brazaitis buvo vienas 
tų, kuris niekada nestokojo idėjų, 
toms idėjoms realizuoti priemo
n ių numatymo ir gebėjimo jas gyvenimą ir tautai jo atiduotą 
pasiūlyti laiku ir tinkamoje vie- duoklę, reikia prisiminti jo be
toje, veik testamentinius žodžius 

Pirmosios bolševikų okupad- "Vienų vieni" knygoj: "nebus 
jos metu dar pajėgė išsislapstyti tau nuosavos laimės, jei jos ne-
n u o išvežimo, nors jau dirbo re- bus tėvynėje; neatsikratysi asme-
zisteneijoj, vadovaudamas pasi- nlnės at<flkr»mybė; jausmo, jei 
priešinimui ir keldamas tautoje leisi ją laidoti; jei nieko nedary-
pasitikėjimą savo pajėgumu at- si jo gyvybei grąžinti". Tai vyk-
gauti valstybinę laisvę. Dar dyti jau priklauso tiems, kurie 
prieš vokiečių okupacinio veiki- dar tebėra lietuviško gyveno 
m o Lietuvoje pradžią sponta- scenoje 
niško sukilimo prieš komunisti- Pr. Gr. 

gandos metodų. Bet ir Šiuo atve
ju jo pateikta dokumentacija ro
do jo asmens Šviesumą, jo krikš
čionišką idealizme ir patriotiz
mą, k a d abejojantieji susimąsty
davo prie klausimo-, kas iš tikrų
jų yra kalti — naciai ar bolševi
kai, kurie naikino lietuvių tautą, 
ar t ie , kurie kentėjo ir mėginc 
gelbėti bent savo kultūrinį pa
veldėjimą? 

Minint prof. Juozo Brazaičio 
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JONAS JA&KAUSKAft 

Veltui tu džiaugsmo ieškotum tolimuose pa 
sviečiuose — jis tėra tavo tėvynėje 

go matai svyruojančias ax ramiai karančias, l yg bėga sesutė kviesti pusryčių ir rengtis važiuoti į baž-
dar užsimąsčiusias, sodo medžių sakas. I r žinai, k a d nyčia-
ta i tavo gimtinės grožis, gamtos ir tėvelio rankų kū- Bažnyčia nuo mūsų kaimo buvo už penkių kilo-
ryba, kuria gali laisvai gėrėtis, džiaugtis. metrų . Dažniausiai važiuodavom visi N'amus palikda-

vom tuščius, o gyvulius, jau nuo pa t ry to vešlioj žolėj 

linu 
nai 
greit vėl nutyla. Tartum nevietoj ar nelaiku savo bal
są panaudojęs, susigėsta. Sumauroja karvė, tur būt , 

Mehlmann nesulaukdama savo melžėjos, pradeda ją šaukti. A n t 
mano kraigo burkuoja pora balandžių, besimeilikau-

Mūsų kaimas buvo nedidelis. —tik aštuoni ūki
ninkai ir visi mažažemiai. Susikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, kaimas išsiskrstė vienkiemiais. Laikui bė
gant, persikėlė senus ar naujai pasistatė savo trobe
sius. Vieni nuo kitų kiek nutolo, bet tarpusavio bend
ravimas ir geri kaimyniniai santykiai nenutrūko. 

Mūsų ūkis buvo kiek atokiau nuo kitų. prie gra
žaus jauno beržynėlio, kuri aš. būdama jau paaugusi, 
praminiau "Alku". Tas mano duotas vardas taip pri
gijo, kad ne tik mes, bet ir kaimynai jo kitaip nebe-
vadindavo. 

Tėvelis buvo užveisęs nemažą sodą su daugeliu 
įvairių atmainų obelų, kriaušių, slyvų ir visoj Lietuvoj 
išgarsėjusių žagariškių vyšnių. Taip pat turė;ome ne- i kurio besiklausant ne tik girdi sudėtingą melodiją, 
mažai serbentų, aviečių, agrastų. Buvo ir keletas avi-; bet, atidžiau įsiklausius, gali nugirsti net lyg žodžius. 

darni t a rp savęs kaibas. Į "Alką" atskrenda gegutė 
ir švelniu, kiek mistiniu, baisa pradeda kukuoti. Guli 
br klausais, kiek sykių sukukuos. Jei sukukavo lyginį j 
skaičių, ta: sudreba jauna širdis: šiemet lemta ištekę- į 
ti. O jei nelyginį — širdie gali būti rami, nuo šeimos 
kūrimo dar esi laisva. Nemalonų ir šiurpų jausmą su
kelia, jei gegutė bekukuodama nusikvatoja. Pagal se
nus padavimus įeiškia, kad turės atsitikti kokia ne
laimė. Tai dar iš gilios senovės užsilikę burtai ir prie-
t a n i Nors jais žmonės seniai nebetiki, bet pasąmo-, 
nėj vis dar tebeveikia, sukeldami neaiškų nerimą. 

Tačiau ir jo apsauga nebūdavo reikalinga, nes Lietu
vos nepriklausomybės laikais neteko girdėti, kad mū
sų apylinkėj ką apvogtų ar kitą kokią blogybę pa
dary tų . Tik jei kuris bičių avilys rengdavosi išleisti 
spiečių, tėvelis likdavo namie jo saugoti. Nors ir my
lėjo mama bites, bet jomis rūpintis nemokėjo. Man 
tėvelis bičių nepatikėdavo, o Astutė dar buvo maža. 

Grįžę iš bažnyčios ir pavalgę pietus, laiką 1 \B» 
davome kaip kam patogiau, tėvelis dažniausiai sėsoa-
vo pr ie laikraščio, knygos arba eidavo apžiūrėti lau
kų, mama rūpindavosi namų ruoša ir gyvuliais. Astu
tė bėgdavo pas drauges pažaisti, o aš, kartais skaity
davau, rašydavau laiškus arba eidavau į kaimą pas 
kurią draugę. Susirinkus daugiau jaunimo, žaisdavom, 
dainuodavom- Surengdavom ir platesnio masto paši

lių bičių. 
Savo ūkį mes visi labai mėgom. Aš. lankydama 

linksminimus. kai kada net su vaidinimais. Lietuvos 
Gausvbė paukštelių tęsia savo rytmečio koncertą, jaunimas linksminosi i r iinKsminus mokėjo. Dži*u6T»-

mo ir laimės buvo daug. Sunku viską net pavaizduo
ti, k a d asmeniškai neišgyvenus būtų galima gerai su-

O kai dainų karalienė lakštingala pradeda savo melo- pras t i . 
dingą solo. visi kiti paukšteliai tarsi nutyla ir klau-

INDfcNŲ fcEIMAI 26,250 DOI* 

Teismas priteisė indėnei Rox-
a n n e Smi th ir jo s dviems vai
k a m s sumokėti 26.250 dol. Su
mokės Cicero ir Berwyn mies-

gimnaziją ir gyvendama Šventupy, pasiilgdavau ne tik sosi drauge. Lakštingalai suokiant, nesiryžti pajudėti 
tėvelių, sesutės, bet ir savo gyvulių, paukščių, žaliuo- iš vietos, rodos, niekad jos neatsiklaupytum. 

viename mies te paskui kitame, j jančių pievų, banguojančių javų. sodo ir pilnr marga- Tačiau ji savo giesmę baigia ir skrenda linksmin-
bet vis rinkosi žmonės, priešm-! sparnių. jvairiabalsių paukštelių dailaus beržynėlio ti kitų. Tada kelies iš lovos dienos pradėti. Dar išeini 
gi tokios rasės šeimos atsikraus-: "Alko", kur labai .-.•'•gau pasėdėti ir pasvajoti j sodą pasigėrėti giedriu rytmečio dangumi ir j au ge-
tymui, sviedė į namus butelius, j Sulaukus šventadienio ryto. kai nereikėjo anksti rokai pakilusios saulutės skaisčiais spinduliais. Aukš-
akmenis ir policija privertė ją keltis pagelbėti prie ūkio darbų, galėjau pasikpinti ii- tai iškilęs vyturėlis, vos įžiūrimas dangaus mėlynėj, 
išsikelti. Už tai dabar jų šeimai I giau. Saulutei skaisčiai šviečiant, paukšteliams links- sveikina savo traliuojančiu čirenimu. Vilioja medžių 

tau. J i buvo apsigyvenusi pirma i pritaisė kompensaciją. t mai čiulbant, pramerki dar u i miegotas akis ir už ian-, pavėsis, nori atsisėsti u* kišk ilgi&u pasvajot, bet at-

Aukšt i dangoraižiai i r auksu žėrinčios 
bažnyčios, 

Tie kloniai, t i e kalnai man svetimi, taip 
svetimi.. 

O Nemuno tėvyne, tėviške gventų smūtkelių 
ir baltų beržų, 

Tu mano sopul iu kančia nenumarinama į 
širdį augt imi 

Bernardas B raidžiom* 

» » 



BUSINESS SE3VICES FOTO KONKURSAS JAUNIMO 
KONGRESE 

TIME TO REMODEL 
Oarpentry, painting, plasterinę, 

roofiog. wiring & plumbing, fire 
burn. taken care of 

CALL TODAY 221-7795 

tek****-*-****-*************** 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vonios 
kabinetai. Keramikos ir k t plytelės 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai išva
lomi elektra. Kreiptis po 5 vai. vak 

SERAPINAS - 778-0205 
»^»:K»:ĮKX]K :̂»a:x]i.:«"»:xâ »:*]iiiK3Mū»aot 

"cOMMuSiTY CARPETS 
Huge selection — all kinds of car-
peting. Carpeting — vinyl kitchen 
flooring, s team cleaning by carpet 
professionals custom draperies — 
vaHpaper matching bedspreads — 
sbades. F r e e Decorating Assist-
ance. 

3 4 4 E . 162nd St . 
S o a t h Holland, Illinois 

T e l — 3 3 3 ^ 6 6 4 

SALVAGE PICK-UP 
Will Pick-up FRHB of Charge 

y o u r Discarded, but Useable Fur-
niture. Misc. Hsld. Items & Cloth-
ing. Sorry No Major Appliances. 

T E L — 597-4652 

iiiiiiniiiiimiiimitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiii 
W E SPECLALEZE... 

in nothing. bnt dotag a FINE JOB. 
Interior . Exterior 

Kitcaera — Baths — Family nms — 
Rec rms — PLŪS ODDS & ENDS 

VTNCE SR. — 485-0933 
niiniiiiiiiuimiiiiimiifittiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

D U N N ' S ROOFTNG CO. 
KODCI. MOKCT DACGIAt, 

TALTYKIT SAVO $S* 
NEMOKAMAI APSKAIČIAVIMAS 

Plokščiu stogų specialistai 
Visas darbas pilnai (garantuotas 

•VTaterprooftng — Taisymai — Nau
jai perdengiami L*>pymai — "*Ite-
Coatirrg" — Prižiūrėjimas. Taip pat 
"Mobie honaes". 

Patarnavimas mieste ir priemies
čiuose. Komerciniai, rezidenciniai, 
industriniai. 

Nuoširdus darbas 
925-3729 — 

Pasaulio lietuvių jaunimo tre
čiojo kongreso rengėjai Pietų 
Amerikoje skelbia konkursinę 
kongreso foto parodą ir kviečia 
viso pasaulio lietuvišką jauni
mą joje dalyvauti. Paroda bus 
atidaryta pirmiausia Buenos Ai
res, Argentinoje, Jaunimo kon
greso atidarymo proga, o pas
kum eksponatai bus vežami j 
Montevideo, Urugvajuje, ir Sao 
Paulo, Brazilijoje, šiuose mies
tuose paroda veiks Kongreso 
dienomis. 

Parodoje gali dalyvauti visi 
Jaunimo kongreso dalyviai tarp 
16 ir 35 metų amžiaus. Pasak 
organizatorių, tema gali būti 
laisvai pasirenkama, bet pagei
daujama, kad eksponatai api
būdintų kraštą, iš kurio auto
rius atvyksta į kongresą. Kiek
vienas parodos dalyvis turi tei
sę išstatyti iki dešimties savo 
darbų. 

Nuotraukos gali būti juoda 
-balta arba spalvotos. Jų dydis 

j turi būti tarp 20 x 30 centimet
rų. Eksponatai turi būti prilip
dyti prie kieto balto popieriaus. 
Eksponato priekyje autoriaus 

\ vardas ir pavardė nerašomi, 
] autoriaus vardas, pavardė ir 
i eksponato apibūdinimas turi bū-
, fci surašyti kitoje pusėje. 

Parodos registracijos mokes-
; tis yra 3 dol. 

Eksponatai bus premijuojami. 
•Numatyta turėti pirmos ir ant
ros vietos premijas ir aštuonis 

I pagyrimus. 
Kongreso foto parodos orga-

\ nizatoriai pažada atidžiai sau
goti atsiųstus eksponatus, ta-

' čiau nėra atsakingi už kūrinį, 
| jei jis būtų siunčiant ar parodos 
metu sužalotas ar dingtų. 

Visi Jaunimo kongreso foto 
: konkurso dalyviai turi suteikti 
tokią informaciją parodos or-

• ganizatoriams raštu: savo var-
idą ir pavardę, adresą, gimimo 

mokestis ir kita informacija G-
Kliaugą turi pasiekti iki š. m. 
gruodžio 22 d. 

KATALIKAI KAMERŪNE 

Popiežius Paulius VI. priim
damas naujojo Kamerūno am
basadoriaus prie Apaštalų Sosto 

O* 

skiriamuosius raštus, išreiškė 
savo pasitenkinimą dėl Apašta
lų Sosto ir Kamerūno respubli
kos diplomatinių santykių at
naujinimo po kelerių metų per
traukos. Tie santykiai, pažymė
jo Popiežius, tegali palengvinti 
katalikų Bažnyčios bendradar
biavimą su tomis jėgomis, ku
rios Kamerūne vadovauja po
litiniam gyvenimui ir veikia vi
sos tautos gerovei. Priminęs, 

K A 

jog katalikų Bažnyčia parėmė Į 
šios Afrikos tautos pastangas i 

[ atsiekti nepriklausomybės. Pau- į 
i liūs VI pažymėjo, kad ir dabar j 
i katalikai siekia visokeriopai pri-
! sidėti prie krašto gerovės kuri- j 
j mo laisvėje, teisingume ir bro-
| liško bendradarbiavimo dvasio- ! 
Į je. Naujasis Kamerūno ambasa-
įdorius, savo kalboje pažymėjo, 
kad jo kraštas didžiai vertina 
Popiežiaus nuolatinius žygius j 
taikai pasaulyje sustiprinti. Jis 
pareiškė esąs laimingas, galįs 
pradėti savo diplomatinę misiją 
šiais Šventaisiais metais, kurie 
sudaro istorinės reikšmės įnašą 
į visų žmonių ir tautų, santar
vę. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1975 m. lapkričio m. 29 rL, 

i 41 I 

PADĖKA 

4 46-7514 j etatą, amžių, studijų šaką ar Į | 
T " ~..".' . .'.." i profesiją. Toliau būsimi daly-
iiimmmitllimillIltllltUllIltinnmiHmil viai turi nurodyti, kiek nuotrau-

IUILDEVG & MAINTENANCE jkų siunčia konkursinei parodai 
ir atskirai apibūdinti kiekvie-

| ną eksponatą. Pagaliau būsimi 
I dalyviai turi pranešti, a r sutm-
;ka leisti parodos organizato-
!'riarns dauginti jų eksponatus 

CARPENTRY WORK 
INTERIOR & EXTERIOR 

TUCKPOINTING & ROOFING 
CALL ANYTIME 487-6837 

iiniiuimtuiiiiniiiimiiimniifiiiimi 

i 

MAROUETTE PHOTO 
r>ri! Y 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IKHSGEJAMS 

Daąg sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
ją reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 

r ie tv i r tad . vakarais iki 9 vaL 

3314 West 63rd Street 
Tei PRospect 6-8998 

Chicago, niinoia, 60629 

i spaudai ir kitiems tikslams. Ši 
! informacija drauge su 3 dol. re-
įgistracijos mokesčiu ir ekspo
natais turi būti siunčiami šiuo 
; adresu: G. Kliauga. Mendoza 
'2280 Avellaneda. Buenos Aires, 
' Argentina. 

Visi eksponatai, registracijos 

A. A. 

AGR. JONAS BERTAŠIUS 
Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1975 m. spalio mėn. 20 d. Pa

laidotas spalio mėn. 25 d. iš Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčios Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Jo Ekscelencijai vysk. A. Deksniui už atsi
lankymą ir maldas koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už gedulingas pamal
das, g*ažų pamokslą bažnyčioje, palydėjimą ir apeigas kapinėse ir 
ma'das koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: J. Velučiui, J. Urbonui, S. San-
tarui, F. Kireiliui, K. Kuzminskui ir A. Keziui, SJ. už apsilankymą 
ir maMas koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame prof. M. Mackevičiui, agr. A. Santarui, Ag
ronomų, Valstiečių Liaudininkų, Varpininkų, L. Bendruomenės ir kitų 
organizacijų nariams už taip gražiai pravestą atsisveikinimą koply
čioje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms už velio
nio sielą, prisiuntusiems gėlių, aukojusiems Lietuvių Fondui, Tautos 
Fondui ir kitiems kultūriniams reikalams. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą spaudoje, 
laiškais ir asmeniškai. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams ir visiems kitiems taip 
gausiai lankiusiems jj koplyčioje, bažn. ir dalyvavusiems laidotuvėse. 

Nuoširdžiai dėkojame J. Vazneliui už giedojimą bažnyčioje. 
Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui D. A. Petkui už rū

pestingą ir malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Nuliūdę: Ona Bertasienė, Sigute ir Jonas Užupiai, Nijolė, Leonas 

ir Linas Maskaliūnai. 

A. t A. JOHN A. MOTĖJŪNAS 
Gyveno 2456 W. 68th Street, Chicago, Illinois. 

Mirė lapkr. 26 d., 1975, 1:45 vai. popiet, sulaukęs 77 m. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Troškūnrų valsč. 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ema (Gerulytė), duk

tė Donna Panozzo. žentas Robert, anūkė Staey Lynn ir kiti gi
mines, draugai ir pažįstami. 

Pr iklausė Lithuanian Chamber of Commerce, Marąuette 
Pko. Liet. Namų Savininkų dr-jai ir Vytauto D. Šaulių kuopai. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St, 

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 1 d. iš koplyčios 9 vai. 
ry to bus a t lydėtas į svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Bethania kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus i r pažįsta
mus dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkė. 

Laidotuvių direktorius A. Pe tkus ir Sūnus. Tel. 476-2345 

Paieškojimas 
Paieškomi asmenys, žiną apie likimą 

JUOZO BUTKAUS šeimos iš Papru-
džių vienkiemio. Vaiguvos valsčiaus. 
Juozas Butkus mirė keli metai prieš 
karo pradžią. Liko žmona Ona ir sū
nūs Vytautas ir Adolfas ir duktė Aldo
na, 

Prašome pranešti šiuo adresu: 
Mrs. ANTANINA BUTKUS 

3440 W. 61 Street 
Chicago, Dl. 60629 

Albertas Steponas Vengris 
Brangus Albertas netikėtai apleido raus 1975 m. rugsėjo 

5 d. Mylimų giminių, brangių draugų i r pažįstamų palydėtas į 
amžino poilsio vietą Šv. Kazimiero kapines. 

Už jo nuoširdžiai at l iktas žemiškas pareigas buvo prisimin
tas šv. Mišiose, apdovanotas gėlėmis, aukomis labdarybei bei 
organizacijoms, kurioms j is paaukojo dalį savo gyvenimo. 

Likę giliame liūdesy ilgai nepamiršime Jūsų visų nuošir
dumo ir užuojautų. 

Tariame nuoširdų ačiū visiems už suteiktą st iprybę mūsų 
sunkiose valandose. 

Žmona Nijolė 
duktė Auksė ir 
sesuo Irena s a šeima 

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

Mūrinis. 11 metų. 6 liuksus butai 
po 4 kamb. Visi išnuomoti. Kabine
tinės ąžuolo virtuvės. Brangios ke
ramikos vonios. Gazu radiatoriais 
šildymas. Namas geras. Vieta gera . 

Brokeris P . ŽUMBAKIS 
P R 8-6916 

Mums Gerai Kariu 
Bungalow gražuolis, švarus mūras. 

Dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marąuette Pko. centre. $22.900. 

S kamb. 12 metų modernas mūras, 
be to, įrengta virtuve" ir kambarys 
beismeme. Naujas garažas. Arti par
ko ir Califonia Ave. Greit galite už
imti. S29.900. 

Modernus 4 butu maras. 3 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai 
Centr. alr oonditloning. Arti Maria 
High. $46,000. 

1M aukšto 2-jų butu. 19 metų mū
ras. 2 auto garažas. Kambarys sau
sam beismente su patogumais. Pusu 
medžio porčiua, $82,000. 

2 batai — 19 metu mūras ir muro 
garažas. Nauji atskiri šildymai, alr 
oonditloning, karpetal Įrengtas bete-
mentas. Per mėnesi gaunate viena 
bota. Arti parko $35.700. 

8 butų mūras. Naujas g a n stldy 
mas. Nauja elektra. Alumln. '"•"g'O 
$15.000 pajamų metama. Arti mūsų 
171,700. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t , teL RE 7-7200 
K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

M. A. Š I M K U S 
REAJj ESTATE SOTART PTJBUIC 

nSCOME TAX SERVICE 
4258 8. MaplOTOod, teL 234-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
CtmiNIŲ IŠKVIETIMAI. pūdomi 

PIT.tBTTBes PRAŠYMAI U* 
kitokį blankai 

> o o o o o o o o » o o o o o o o o o o o o o o o o < 

M I S C E L L A N E O U 8 

MARIJA N O R E I K I E N E 
V Y T A U T A S Ž U K A U S K A S 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Geros rūšies prekes, certiftkatal 
Automobiliai, televteijos, kiti gaminiai 
£<*« W. 69tb St., Chicago ru. «M*9 

TEL. — WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau -enus ir Įdedu asui jas pe

čius. Pigiai i-valau taipgi alyvinius 
i'* perdirbu dėl duja. Įdedu Vandens 
šildytuvus. Kreiptis — 

A . B A N Y S — 447-8806 

P H I L O M E N A S A K O : 
Nėra kitos Taupymo Bendroves, turinčios Valstijos 

ar Federalinį Charterį, kuri mokėtu didesnius procen
tus, negu Chicago Taupymo ir Skolinimo Bendrove. 
Nėra nei taupymo bendrovių, kurios būtu saugesnes 
ar duotu geresnį patarnavimą. 

Certtfkate acoount Minirmtm batance Aunual yk»W Effective y w w 

WAGNER and SCNS 
TTPEWRrrERS, 

ABDINO MACHINES 
AND CHECKWRITERS 

NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 60 m°*ij patikimas jums 
patarnavimai 

8619 S- Pateški *WL. ChiVago 
Phatm — 561-mt 

One Year Certificate $1,000 

30 Month Certificate $1,000 

* Year Certificate $1*000 

6 Year Certificate $1.000 

6%% 

* 6,81% 

* 7.08% 

* 7.90% 

* 8 . 1 7 % UtfOEA 

VAžlUCJAM f FLORIDA 
Skubėkite pasinaudoti žemiausiomis 

kainomis ir gražiausiu laikotarpiu 
Kreipkitės į lietuviškus hotelius: 

NOOTrYN APTSn 128 Ocean Dr. 
Miami Beach. Fla. 33139 

arba 
TOWN * SfJRF AFTS. 

9fH4 CeClns Avc 
9«rfsid«. Fla 33154 

P a -btnkite R SERGAUCIUI 67^490? 

• Tr. "se ra.t«c« tffr*" *rv»«,»«t <* įeft on deposlt tor ©ne year. By Federal 
regutatlon "a suhstantial inter*>st penalty is roquirea lor c*iiy v»iUiU»i,«vai 
»t certificate acooniats". 

CHICAGO • • • • j 

5 butai tr btanJo patalpa. 50 p. 
sklypas. Brighton Pke. M ar. namas, 
nebrangus. Reikia skubiai parduoti 

6 butai po S kamb. Mūrinis - me
dinis. $1.100 pajamų Į man. Prašo 
$50.000. Marquetta Pke. 

10 trata mūriais. Nauji įrengimai 
Labai geros pajamos Sartnirtko pa
skola. Labai geras namas, Reikia 
skubiai psvrduotl 

iiiiimiiiiiiiiiimuniiiumimiiiiiiiiimiii 
įvairių prekių pasirinkimas, moto. 

ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFTKATAI IR AUTOMOBILIAI 
COSMOS P A K C E L S E X P R E S S 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
2501 TV. 69th St. Chicago, DLS9629. 
SS33 So. Halsteri Chicago. m . 00*08. 

TeL WA 5-2737, 254-3329. 
V. Vabuitlnas 

'iiiiniMHniiiiiniiniitnniiiHmnnHtmiii 
>oooooooooooo<>oooooooooooo 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plaaname i r vaškuojfame 

visn rūšių grindis. 
S. BUBNYS — Tel. R E 7-5168 
> 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 < > O X > 0 0 © 0 0 0 < > 0 0 © C > 0 

ooooc^oooococooooooooooooo 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

ir kitus kraštus 
VEDZTNSKAS, 4065 Archer Ave^ 

t CMcago, TO. 606S2, teL 927-5980 
<><>0<>C^X>OOC^>OOOC<>OOOOOOOOOC 

H E L P WANTED — MOTERYS 

Reikalinga ateinanti moteris 
prižiūrėti 4 mėnesių mergaitę. 5 
dienas savai tėj . Lincoln parko ra
jone. Rekomendacijos reikalingos. 

Skambint 787-9828 

F O R \VOKKIXG M O T H E R 
Matare Gorerness needed, tor two 

young children. Live in. Own room. 
Top salary. Recent referentes rt«C»ii-
red. Knglish necesaary. 

Write: Box 674 AF 
225 'VV. WASHJLXGTON 

CBHC.VGO. IiiLINOlS «0«e«. 

PROGOS — OPPORTCNITIES 
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « « • > 

Geroj vietoj Brighton Parke 
savininkas dėl ligos parduoda pel
ningą biznį ir pajamų namą. 

Skambint 847-8694 
«w»'—«SSS*«*^«M»r>^BSS**«BBP^^Sap»i^BB»**SS«™^a>«*S«B»««S»«B*B»Sm 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N I 

Modern 2-bedroom apt. Free cooking 
and beatmg gas. Adirits. No peis.. 
References Vic. 56th & Oakley. 

WA 5-1184 ar 9ZK898 

Š I M A I T I S , R E A L T Y 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

• • • • • ^ss>s»sta^s» — — — ——— afcss>s»s»->^^—>.^ 

' BUD'S REAL ESTATE 

imiHiiiiiiiHiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiimnmm 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos 
Radijai 

Stereo ir e m vėsintuvai 
Pardavimas ir ta isymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St . — TeL 776-1486 
iiiHiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiuiiniiii 

OOOCKX>C<K>CK>OOOOOOOOOOOOOOC-< 

M O V I N G 
4ERANAS perkransto baldos ir ki
tus daiktus. I r iš toli miesto lei-

P I R K S 1 T — P A R D U 0 S I T — lunaa ir pUna apdranda. 
XELEF. — vVA 5-8063 

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NU0M0S1T 
ĮVAIROS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave., 254-5551 
I^ramta, lSSth & Archer Ave. 

TeL — 257-6861 

savings and loan association 

miiiiiiiMiiiiHiiimuiMiiiifiiHniiniiiiinM 
BITTTJ NUOMAVIMAS 

Namo pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draodimai — Income Tax 
Nota i ia tas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

•455 S. Kedzie Ave. — 778.2333 
•nHiiiniiniiiiiiniinmiiiiniiiiiiiMiiiiiiin 

N O R I P I R K T ! 

R E A L E S T A T E 
t»o«mM>^Ba>o^mfto4RSM<»simpo«mMasm»o«m>o«s»o^imM«a*Msm«*K 

Parduodamas gražus med. apkal
tas 5 kamb. n a m a s apyl. 71-os i r 
Maplewood. Nauji kilimai salione 
ir valgom, kamb. Kabinetų virtu
vė. Plius miegamas kamb. rūsy su 
visais patogumais. $17,500. Užimti 
galima tuojau. Skambint H E 4-5993 

IŽNUOM. 7 kamb. moderniškai 
į rengtas butas Ciceroje. Arti gero 
susisiekimo, bažnyčių ir mokyklų. 
Skambinkit 562-0842 

Išnuom- 6 kamb. bu tas (3 mįeg•) 
2-me aukšte. Atskiras šildymas 
gazu. Jokių naminių gyvutiukų. 

WA 5-6742 

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

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
HEATOK* COVTRACTOtt 

Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
ir perstatas senus visu rttiiu naąmo 
apšildymui pečius, air conditioalng 
ir vandens boilerius. Dirbo greit, sa-
ftnrogai ir garantuotai, 

DOMAS tVKAVSKAS 
4444 So. Westem Ave. 

0hi«ago, Ht S0fl09 
TeL V I 7-S447. 
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E L E K T R O S " " 
rvTĮTDIMAT — PATAKTMAI 
Turiu Cbicag03 miesto leMim^. 

Dirba ir užmiesty. Dirbo grerjai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

K I A r D M T S FrMPUTTS 
4S38 S. Washtema« Ave. M7-5S59 

Private perty wanus 3-flat, S 
bedrm. Rockwell—California, 67-
74th; Kedzie—Califomia, 69-63rd. 

« k»mb. grras mūr bnaą. *1 i r 
Campbell. Mūr. gar. TuaCias. Ne-
traagrss. 

« kamb. 4 miejr. 2 vonios. 25 mc-
t,i svarus mūr. bung. 73 ir Califoraia. 
Gar. ?2S,60A. 

2 r*it;H p»> « kamb. mūr. ir paja-
moi" skiepe. 66 ir Talman. Gar. 
J27.90O. 

4>4 kamb. 12 metu mūr. bung. 71 
i- St. Tx>ui». J2S.600. 

2 butai IMI 5 '/į kamb. sene-snis bet 
geras mūr. 71 ir Wa»htanaw. Gar. 
Tu5čia.«. Pasifiryklt. 

5 kamb. 25 m . t n miir. ręski. 7J ir 
C'.Vittomiit Centr. vėsinimas 13/4 vo
nios, įmestas sk!«ca,s. 8. dr. gm.r 
$23.900. 

11 butu "i metų mar. 97 už Cloere. 
$2S.30rt »aj3.mu. Sias.ooo. 

LEONAS REAL ESTATE 
2741 w. «» st. fn^emn 

PUSMEČIUI $64.00 
(10/20/5/UM) 

Peuslulukams auto aporauda 
AmHuš 62 fld 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 718-2233 

iimmimiinmniuiiHMinnfliiitiiitunm 
STATOME NAUJUS NAMUS 

— ir — 
atUekame {vairkifl pataisymup 

PETRAUSKAS & COMPHTY 
C35NKRAL CONTRACTORS 
Skambinti po 6-os vai. vak. 

TEL. — S47-7S64 
MiiiiiiiMiiiuiiiiiiiiMiuiMiiiHiiiiiiinimii 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustai* perkranstymaei 
Įvairia atstume 

828 WEST S4th PT..ACB 
TeL — FRontter 6-18«2 
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RADO NEKALTA . 
Penkerius melus iSbuvęs ka-1 

Įėjime už moters nužudymą,, 
Pra.rie Vaist. kolegijos studen
tas Sammy Garett. 26 m., ras-

I tas nekaltas. Jis buvo 1969 m. 

1 kaip skausmų vyras patirti žmo
gaus kentėjimų, mirties ir atpirk
ti visą žmonių giminę, bet dabar 

j mes jo laukiam ateinant garbėje 
| užbaigti mūsų istorijos. V. Rm. 

nuteistas 20-40 m. Advokatas 
dabar įrodė, kad, kai Garret t su 
t a moterim buvo motely, ir pati j 
nusišovė. 

MIRTINA NELAIME 

Atsitiktinai iššovus kito poli
cininko revolveriui, buvo mirti
nai į krutinę peršautas Chicagos 
policijos seržantas V. Finnelly, 
32 m. Mirė nugabentas j Bei 
monto ligoninę. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1975 m. lapkričio m. 29 d. 

LST korp! Neo-Lithuania, Chicagos skyriaus nariai, lapkr. 15 d, metinės šventes proga aplankė šv. Kaži- j 
miero lietuvių kapinėse palaidotus 32 koleges-as, pasimeldė prie jų kapų ir padėjo po gyvą raudoną rožę. į I 
Nuotraukoje korporantai prie kol. Viktoro Gudaičio kapo. Nuotr. V. Račkausko 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkel ta iš 3 pusi.) 

šimt devynias aveles ir einantį 
ieškoti vienos pražuvusios (Lk. 
15,4—7), Dievas atrodo perdaug 
geras. Iš palyginimo apie paslėp
tą lobį ir brangų perlą, dėl ku
rio žmogus parduoda visa, ką tu
ri, ir .perkasi d ;rvą su tuo lobiu 
(Mt. 13 ,44^46) atrodo, kad 
Dievas perdaug reikalauja iš 
žmogaus ir perdaug žada. Dievo 

prigimties, kuri yra Meilė, šio 
pasaulio išminties negali supras
ti. Todėl netikinčiam atrodo, 
kad visas krikščioniškas gyveni
mas yra tik kvailybė. 

Net Kristaus giminės ir arti
mieji taip pat piktinosi kad tas, 
su kuriuos jie drauge valgė ir gė
rė, tokius didelius darbus daro 
ir taip keistai kalba. Evangelijo
je sakoma, kad "išgirdę tai sa
viškiai išėjo io sulaikyti, nes jie 

JAV LB Marquette Parko gyventoju, aukojusiu 
III PU kongresui, sąrašas: 

220.00 dol. 
Barbora Bredelis. 

200.08 dol. 

Po 7.00 dol. 
Petras Blekys, A. Pimpė, Al. Siliu-
nas, Dalia Barzdukaitė. 

Parko Namų savininkų or- T . vildžienė ^V.^alSevič ienė , A. 
Zaura, E. Meškauskienė. 

Po 5.00 doi. 
S. Kavaliūnas, V. Bražinskas, Alg. 
Valinskas, Ir. Toras, A. Matukas, B. 
Rasimas, J-Kelečius, G. Vėžys, P. So
deika, R. Vėžys, Vikt. Orentienė, Ed. 
Nakutis, Pr. Paulikas, Alf. Eitutis, 
P. Kesielis, V. Plačiuskas, Y. Salys, 
J. Slabšinskas, Lietuvininkas, S. Mar
tiniais, Lubauskas, Alg. Urbutis, K. 
Zalnieraitis, Balčiūnas, V. Petraus
kas, A. Sliteris, B. Buzinskas, J. A. 
Stasiulis, G. Dubauskaštė, N. šapkus, 
J. Tureninkas, A. Kurauskas, J. Ar
dickas, A. Tveras, P. Rimkus, J. Dau-
kus, J. Tumulis, B. Razminas, J. Pia-
čas, V. Mockus, V. Sakalas, V. Gus
tys, Antanaitis, M. Razma, J. Kau
nas, P. Žibūnas, Pr. Šiokikauskas, 3. 
Šalčius. B. Gelžius, E. Dudėnas, E. 
Vasiliauskas, V. Lapinskas, P. Alek
sa, A. Kraučiūnas, A. Razminas, K. 
Butkus, J. Labanauskas, J. Bocs, R. 
Bartuška, A. Zigaitis, J. Abartis, A. 
Armalis, K. Radvila, J. Balkas, V. 
Grigaliūnas, R. Gramas, L. Kybar
tas, Monika Bosienė, VI. Bartuška, 
Lucija Stasiūnienė, J. Putnienė, M. 
Kvedaras, K. Zalnieraitis, A. Košis, 
C. Valaitienė, F. Jasaitis, C. Rėklaitis, 
K. Miliūnas, B. Skabeika, P. Chapis. 
Fr. ir V. švabai, J. Vilcha, T. Žu
kas, F:d. Penčyla, J. A. Strokai, Ant. 

ganizacija. 
Pe 110.00 dol. 

Br. Nainys, Vladas Velža. 
Po 100.00 dol. 

Vysk. V. Brizgys, V. Grėbliūnas, S. 
ir St. Džiugas, J. Genčius, "Para
ma", Šv. Kaz. kap. sklypų d-ja, Adol
fas Šimkus. 

Po 60.00 dol. 
Elzb. ir Vikt. Diminskis. 

Po 50.00 dol. 
Rob. Kosmonas Sr., Dzūkų d-ja, Auto 
Rebuilder — Garbačiauskas. 

Po 35.00 dol. 
Adolf. ir Sof. Jelionis. 

Po 30.00 dol. 
L. Kilikonienė, A. Kareiva 

Po 27.00 dol. 
A. ir P. Indreika. 

Po 25.00 dol. 
M. Končienė, J. Vaineikis, Liet. Agro
nomų s-ga, D. Augienė, K. Barzdu-
kas, J. Zvynys, Rob. Kosmonas. Jr., 
K. Paulikas, Alb. Rožėnas, P. And
riukaitis, J... Slapkauskas, Saliomė 
Šagomogienė. 

Po 20 dol. 
•D. Stanka, St. ir Br. Mikulskis, Ane. 
Grigaliūnas, Pov. ir Sof. žumbakis į Balčiūną* V. Balnius, J. dvylius J. 
B. šliažas, J. Chepeks, J. Strumskis.! £ ^ s - H- * a*7*' į \ D ™ \ Z 
St. Geštautas, EI Pranckienė, ^ » ¥ \ 2 2 S £ J ' , S 2 ! r ? » £ 
Numgaudas, Krajauskas, dr. L. Ig- * M . U ^ ^ l . l ^ ^ S V z u -
n ^ n t . P. Bliudžiuvienė, Ona. d ^ Ekestraite, M. Gintas, SL Ga
nė ir Vincas Dambrauskai. . "Terra" ™ - S h f
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t
a s ' B - K ^ : S

p
T 

_ Civinskas. A. Šležas, Antanas Kon- l ' š i enė; « * K * **"**¥• 
, < * • 

Po 15.00 dol. 
S. ir F. Valinskas, K. Avižienis, M. 
Čarskienė. 

Po 10.00 dol. 
A. Sprindys, O. Gedvilienė, J. Damb
rauskas, Butkus, V. Dirkis, Venckaus-
kas, Sinkevičiūtė, V. Bylas tis, F. Nau
sėdas, A. Bagdonas, E. Barškelienė, 
Gift Parcel, J. ir J. Jakštys, V. Gimo-
Čius., V. Žemaitis, P. Urbonas, A. Ab-
ramikas, O Konkulevičius. I. ir J. 
Kairys, R. Stakauskas, Teklė Stroga, 
Marąuette Delicatessen, J. Lesho, O. 
Mažonytė, Vyt. Gutauskas. Eug. Nas-
vytis, P. Vaicekauskas, G. Stankū
nas, K. V. Čepaitis, P. Graudis, P. 
Kalvaitis, O. ir F. Motiekaitis. P. 
Dancaskas, M. Kubilinskienė, K. Čer
nius, P. Žolynas, J. Gliosas, M. Mic
kus. Ada Dubauskienė. A. Karvelis, J. 
T.iuiLis, D. Mikeiiūniu>, I. B. Karazi
ja*. J. Zerauskas. S. Užgims. P. Ver>c-
fovass Juozas Gramas, J. Gubliauskas. 
'A. Dirgėla, K. Lietuvninkas, S. Pe-
tokas, K. Daknevičienė, St. Valinskas, 
J . Daunoras, Ona Karosien<\ Olimp. 
Kresylienė, B. S. Prialgauskas, L. 
Vakselis, A. Petreikis, Petras Petru
lis, dr. čarskus, Art. Galinaitis, K. 
Vaičaitis, Jonas Juodvalkis, V. Ruz-

lius, Sr., K. Dundulis, J. Smulkevi-
čius. S. Paulavičius, K. A. Genčius, V. 
Žilinskas, Alb. Girdauskas, Ona Mika-
šauskas, J. Tričys, J. Liškevičius, A 
V. Orentas, J. Adomaitis, Antanas 
Gulbinskas, Alb. Bikinas, J. Vikrai-
tis, Marija Kapačinskas, V. Namikas, 
J. Rimkevičius, L. KupacikeviČius, P. 
Pečiulis, A. Jurjonas, Alf. neikis, A. 
Koncė, L. Jaras, J. Stoska, A. Drasu-
tienė, Ad. Dulkienė, J. Latvys, J. 
Sakalas, P. Dovydaitis, J. Kučinskas, 
A. ir A. Andrijonas, E. Daraškevičius, 
Lileikienė. Balzarienė. K. Kelpša, A. 
Urbutis, K. Venclauskas, A. Simo
naitis, Alb. Lietuvninkas, A. Tirva, 
L. Budrys, L. Jankonis, F. Bradū-
nas, A. Mikučiauskas, R. Genčius, P. 
ir F. Stončius, Jonas Gausas. 

Po 4.00 dol. 
P. Narbutas. B. R. Kandukas, P. Gu
rinąs, F. Juodka. E. Milevičius. 

Po 3.00 dol. 
Ang. Jacken. J. Taktd&rakas, N. Abro-
mas. M. Radienė, A. Balys, Pr. Mo-
zuraitis, E. Petkevičienė. Jonas Acu-
pas. P. Kandratas. Pr. Sčerbienė, V. 
Tumėnienė, Waitkus, V. LapaČinskas, 
Jusevičius, A. Venskus, P. Brizgys, 
L. H. Newman, V. Kizlattis, D. Pel-
kūnaitė, O. Bruskienė, Marija Briz
gys, L. Akelis, Polikaitis, J. Rapševi-

ga, A. Pabrėža, Z. Paulauskas, M. jaus, E. Ambrazaitis, Poskočimas, P 
Strumskis, M. Tumas, V. ir A. Ginio- Į S t a n k u s j . Kavaliauskas, 
.lis. J. Miglinas, M. Avižienienė. J 
yaitaitis, V. Meilus, A. Pargauskas, 
Alf. Kulys, J. Stankūnas, Br. Gaižu-
'fis, Alg.' Aglinskas, A. Plėnys, 83rd 
jjtr. Club. Ręst. Palanga, Ks. Bar-
jmus. K. Plėnys, Puskunigis, R. Kla. 
V # * 43 fe 

Dsmaelis asmenų yra aukoję po du 
ir vieną dolerį. Baigus vajų, bus pa
skelbtas pilnas sąraSas. 

Valdyba 

sakė: jis išėjo iš proto" (Mark. ' 
3,21). 

Kai Kristus kalbėjo apie Eu-'. 
charistiją ir sakė, kad tie, kurie i 

algo jo kūną ir geria jo kraują,, 
turi savyje amžinąjį gyvenimą ir j 
kad juos prikels iš numirusiųjų i 
paskutinę dieną, tai "'daugelis jo', 
mokytinių, šitai išgirdę, sakė: 
šitie žodžiai kieti, ir kas gali jų 
klausyti" (Jn. 6,61). Žinodamas 
mokinių murmėjimą, jis jiems 
priminė antgamtinį pasaulį, sa
kydamas: "Tai jus piktina? O 
jei jūs matysite Žmogaus Sūnų, 
užžengiantį ten, kur jis pirma 
buvo? (Jn. 6,63). Taip pat ir da
bar daugelis žmonių piktinasi 
dėl antgamtinio Dievo įsiterpi
mo į šį pasaulį ir nepriima ant
gamtinio gyvenimo tvarkos. 

Išjungus Dievą iš žmogaus 
gyvenimo ir paneigus dvasinį 
gyvenimą, žmogaus siela paten
ka į tragišką tuštumą. Jeigu be
dievybė visą pasaulį laimėtų ir 
iš žmogaus sielos išrautų visus 
religinius jausmus, kad nebelik
tų žmonėse nė minties apie Die
vą, tai kur ir ką čia žmogus lai
mėtų? Kristaus žodžiais tariant, 
ką padės žmogui, jei jis ir visą 
pasaulį laimėtų, bet savo sieloje 
nuostolį kęstų. Kokį atsakymą ir 
kokią prasmę duosi kentėjimų ir 
mirties klausimams, jeigu nėra 
Dievo, jei nėra to, kuris vis
ką mato, girdi ir laukia tavęs 
ateinant iš šios žemės, kur i nuo 
amžių pradž:os yra sotinama 
žmonių krauju? 

Netikintieji kaltina Kristų, kad 
ir po jo ramybės pažado geros 
valios žmonėms niekas pasauly
je nepasikeitė. Tikintieji taip pat 
mato ir ž:no, kad dabar vyksta 
dar didesni karai ir priespauda. 
Apie tai ir" pats Kristus kalbėjo: 
"Tomis dienomis bus tokių siel
vartų, kokių nėra buvę n u o pra- I 
dzios pasaulio" (Mk. 13,19). Ta-; 
čiau krikščionys kentėjimų ir 
mirties akivaizdoje žino Kristaus 
pažadus ir laukia jo atėjimo, 
nors pasaulis ir dabar turi žiau
rų veidą. 

Šv. Petras perspėja tikinčiuo
sius: "Visų pirma žinokite, kad 
paskutinėse dienose ateis išjuo-
kėjų su apgavimu, kurie elgiasi, 
klausydami savo pageidimų, ir 
sako: kur yra pažadas, ar jo atė
jimas? nes nuo to meto, kai tė
vai mirė, visa taip pat pasilieka, 
kaip nuo sutvėrimo pradžios" 
(2 P t . 23—4). 

Krikščionybės eroje nepasikei
tė šio pasaulio apraiška, bet pa
sikeitė žmogus. Per krikštą krikš
čionis tapo Dievo vaiku, ir jam 
yra pažadėta nauja žemė ir nau
jas dangus. Šv. Jonas sako, kad 
"dabar mes esame Drcvo vaikai, 
bet dar nepasireiškė, kas būsime. 
Mes žinome, jog kada 'pasireikš, 
būsime {]\ panašūs, nes mes ma
tysime, kaip jis yra" (l jn.3,3). 

K Dievo ateina visokia būtis, 
iš jo ateina džiaugsmas, alimė ir 
gyvenimas, o tfk žmoguje yra 
kentėjimai ir mirtis. Žmogus šia
me pasaulyje visą laiką keliauja 
su blogo ir gero patirtirni, jis vi
są laiką eina per nebūties gelmę, 
patirtadamas kentėjimų ir mir
ties tamsybę. O mūsų Tėvas 
danguje laukia mūsų pareinant 
iš mirties tamsos į dieviškojo gy
venimo šviesą. Jis lankė taip sa
vo ir viengįmio Sūnaus Jėzaus 
Kristaus. 

Anuomet Diovas su Kristaus 
l imimu tiangt i imonių istoriją 

PADĖKA 
Mūsų Mylima Motina 

A. A. 

KOTRYNA KAMARAUSKIENE I 
mirė 1975 m. spalio 16 d. ir palaidota spalio 18 d. 

Švento Kazimiero kapinėse, Chicagoje 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar

navimą ir palydėjo į jos poilsio vieta. 
Nuoširdžiai dėkojame didžiai gerbiamiems kunigams: kun. kle

bonui V. Mikolaičiui, J. King, J. Malewitz, S. Sapliui, MIC, A. Stasiui, 
B. Vaišnorui, MIC, J. Vaškui. MIC, kurie koncelebravo šv. Mišias, ir 
P Cibulskiui, MIC, Z. Ramanauskui ir P. Guerin už dalyvavimą šv. 
Mišiose šv. Kryžiaus bažnyčioje. 

Dėkojame kun. J. Malewitz, St. Mary's Parap., Spring Lake, Mi-
chigan, ir kun. J. Vaškui, MIC už įspūdingą pamokslą bažnyčioje, ir 
kun. A. Stasiui už atkalbėimą šv. Rožančiaus koplyčioje, ir kun. kleb. 
V. Mikalaičiui už maldas koplyčioje bei pamaldas kapinėse. 

Ypatingai dėkojame kun. J. King, B. Vaišnorui, MIC, J. Vaškui, 
MIC, už apsilankymą ligoninėje ir aprūpinimą šventais sakramentais. 

Dėkojame grabnešiams: B. Balgui, J. Kamarousk, J. Paulson. M. 
Santoski, A. Worobiew ir C. Worobiew. 

Nuoširdi padėka kun. J. Dambrauskui, MIC U" Tėvams Marijo
nams, kurie apsilankė koplyčioje ir dalyvavo šv. Mišiose bažnyčioje 
bei laidotuvėse ir už šv. Mišių aukas. 

Dėkojame Seselei M. Lorenzai ir Seselėms kazimierietėms už 
skaitlingą apsilankymą koplyčioje, dalyvavimą šv. Mišiose bei laido
tuvėse, už maldas ir šv. Mišių aukas. 

Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie paaukojo ir prisiuntė daugybę šv. Mišių už jos sielą. Dėkojame 
visiems prisiuntusiems velionei gelhj ir pareiškusiems mums užuo
jautą bei suraminimą mūsų didžio liūdesio valandose. 

Nuoširdi mūsų padėka priklauso visiems Grand Rapids, Michi-
gan, dieoezijos draugams ir pažįstamiems a. a. sūnaus kun. Vincento 
už Mišias ir atsiųstas užuojautas. 

Ypatingai dėkojame Worobiew ir Santoski šeimoms už didelį rū
pestingumą bei pagalbą skausmo valandose. 

Tariame ačiū sol. A. Braziui ir vargonininkei M. Mondeikaitei-
Kutz bei H. Silberstein kvartetui už jaudinančias giesmes gedulingų 
pamaldų metu. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Daimid-Gaidui, kurie savo 
maloniu patarnavimu palengvino rūpesčius tose liūdesio ir skausmo 
valandose. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kuriemt atskirai neturime galimybės padėko
ti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui 

Prašom?, kad gailestingas Dievas suteiktų amžiną ramybę bran
giai mūsų motinai. 

Kuliūde: Dukterys Patricia ir Seselė Patrice, kazimierietė. 

J . t / Į Kazimiera Monstvillo 
ZAKAKAUSIMJūrfi 

Gyveno 3312 S. Lowe Avenue, Chicago, Ulinois. 
Mirė lapkr. 26 d., 1975. 8:25 vai. rak., sulaukus 84 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje ir parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Walter Taresevic ir 

James Taresevic, marti Helen, duktė Irene Urban, žentas Wal-
ter, 9 anūkai, 5 proanūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų (II skyr.) dr-jai ir 
Lietuvių Moterų Piliečių Lygai. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Jurgio F. Rud-
mino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Av. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. gruod. 1 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ui velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marti, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138 

A. t A. Genovaite Kuiniene 
Mir« rugpiOčio 31 dieną ir buvo palaidota rugsėjo 3 dieną. 
Dėkojame visiems mūsų brangios mamos ir mūsų gimi

nėms, draupams, pažįstamiems ir kaimynams už šv. Mišių au
kas, gėles, atsilankymą į šermenis bei dalyvavime laidotuvėse. 

Nuoširdi padėka draugams ir pažįstamiems ož pareikštą 
užuojautą žodžiu, raštu bei per spaudą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Juškai, kun. J. Marčiulioniui, 
ir kun. J. Šarauskui už atnašavimą šv. Mišių. 

Dėkojame karstą nešusiems šeimos draugams A. Griniui. 
V. Kuželiui, V. Mitkui, L juraičiui, R. Račiūnui ir S. Matuliui. 

Ypatinga mūsų padėka dr. P. Kisieliui už rūpestingą prie
žiūrą mūsų mamos paskutinėse ligos valandose. 

Mūsų šeimoB draugei gail. seselei Irenai Kužellenei už su
teiktą pagalbą mamos ligos metu. 

Dėkojame laidotuvių diretorei p. Butkienei už malonų pa
tarnavimą ir nuims parodytą uuoširdiinią. 

JOSEPHINE KLIKŪNAS 
ŽILYTTYTe 

Gyveno 7327 S. Maplewood Avenue. Chicago. UI. 
Mirė lapkr. 27 d-, 1975. 3:30 vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Naujamiesčio para

pijoje, Mažgaigalių kaime. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Helen Zelis ir 

Febby Klikūnas, 2 anūkai Helen Zoppa su vyru Ronald ir Ri-
chard Zelis, proanūkai Lisa, Ronnie ir Karyn Zoppa ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jos amžina 
narė ir T. Marijonų rėmėjų dr-jos amžina narė; ir priklausė šv. 
Pranciškaus seserų rėmėjų dr-jai. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
kopi.. 2424 W. 69 St. Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 1 d. iš 
kopi. 10 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213 

E T K U S 
MARQUETTE FUNERA1 H 

- T Ė V A S IR S O N U S -
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. fcRovehilI 5-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicere f0wnhai 3-210809 

AJK«T£ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

I 

E U D E 1 K I 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 - GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9052 

4605-07 South Herm'rtage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

807 S. LITUANICA AVE. TeL Yards 7-3*1 

STEPONAS C. LACK (LACKAvYlCZ) IR S0N0S 
814 W. 8 r d PLACE TeL Vlrgtaia 7-6677 
M24 W. ttth STREET TeL REpobBe 7-1213 
Ut23 SoutLwest Higbway. Pato HUb, UL TeL !74-441t 

VupNa*, -.ajftrrs nttc&rdas a&ū. 
KuinienAs vaikai 

— * -
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x j Miko seinuį New Yorke 
išvyko Altos sekr. kun. A. Sta-| 
šys, dr. VI. Šimaitis ir prof. 
Balys Vitkus. 

x Amerikos Lietuvių Tary-; 
; bos valdybos pasitarimas su Al- • 
; tą sudarančių organizacijų pir- ; 
; mininkais ir atstovais buvo tuoj į 

IŠARTI IR TOLI 
J, A. VALSTYBĖSE |amžiaus studentė ateitininkė. 

'atstovaus Brazilijos jaunimui 
— Clevelande SLA 14 kp. s u - , t r e č i a m e J a u n i m o k o n g r ^ Al -

sirinkimas įvyks gruodžio 1 d, | ̂ . ^ ^ ^ m e t a i g j , _ , . - . , , 
pirmadienį, 7 v. v. lietuvių n a - ; K a n a d o s Uetuvių jaunimo rto-

x Dr. Juozas ir Irena (Reck-
i po suvažiavimo — lapkričio 23 
d. Altos būstinėje. Buvo ap- • 

les - Reklaitytė) Gustaičiai iš ^ ^ ^ s u v a žiavimo, ateities 
Scranton. Pa., yra atvykę į yeiklos i r politinio darbo reika-
Chicagą ir apsistoję pas Rimgai- , a i T o k s piatesnis pasitarimas 
le ir inž. Vytautą Rėklaičius b u v o D i r m ą k a r t ą . 
Downers Grove, UI. Šia proga x Loreta Stakienė daug pri-
jie aplankė lietuviškas įstaigas gįdėjo, kad pavyktų Cicero LB j 
Chicagoje, "Draugo" redakciją a p y i ruošiamas vakaras. Visi! x A. Tamošiūnas, Chicago, 
ir administraciją, susipažino su' vaidybos nariai daug dirbo, bet! ni.t palinkėjo murns sėkmės 
spaudos darbais ir įsigijo knygų paskutinėmis dienomis prieš va- j spaudos darbe ir parėmė dien-
epie Lietuvą ir lietuvius. Ir. ir: kerą išskirtinai darbavosi Algis į rastį 10 dol. auka. Labai ačiū. 

muose — 1S5 St 
— P/vi. Jonas Kučingis, Los 

Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebenąs, sužinojęs apie pa
vojų Amerikos Balso lietuviš
koms transliacijoms į okupuotą j ̂ į ^ j a u 

vykiose. V. Pilipavičiūtė -studi
juoja prancūzų kalbą ir litera
tūrą Sao Paulo valstybini::* 
universitete, šoka "Neras D C 
tautinių šokių ansamblyje, tai-

i o k r " ii >̂ , . . « ; . va* . < M j w . i C ~ 

dr. J. Gustaičiai yra gimę ir ' Suvaizdis, Raimundas Rimkus 
augę Pennsyivanijoje, bet gerai ir Bronius Bartkus. 
kalba lietuviškai ir domisi savo' x V>tauto Didžiojo šauliu 

Kristina Mileriutė, Eleonora 
Zapolinne, Algirdas Brazis, Va
lentinas Ltorentas ir Albertas 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

Bagdonas, L. Germanienė, D. 
.Vaškelytė, D. Šaulys, V. Valai-
1 tis. L. A. Šmulkščiai. 

AUSTRALIJOJE 
i abiem kalbom kvietė parapie- _ ^ ^ i^v^ \asyliunas 
čius rašyti prezidentui, savo se- n ^ Adela. .e<- •_-: lgos ir s e 
natoriams ir kongresmanams, | į j ^ u g o s . Bnv0 '-. r ̂  iggg - ^ 
kad tos transliacijos nebūtų nu-į tais Lietuvoje. 1918 m įstojo 

i trauktos. Pats asmeniškai para- Vnin RAvanork t ' r* faa Lie-
R M H U S C K I T 6 S m j , S Z t t . Z Z T S Z Z »* P ^ d e n t u i gerai » o t ^ ^ " £ £ L J ^ i £ 

DARBE darbuose 1974-75 metų laikotar
pyje daug pasidarbavo J. Kava-

LB Švietimo tarybos įgalioti, liūnas ir L. Raslavičius. A D. 
Antanas Dundzila ir Modestas tėvų kraštu bei lietuviška veik- rinktinė Chicagoje dažnai pare- į Snarskis atliks meninę progra-

la. j mia lietuvišką spaudą ir kitas j mą Pirmyn choro baliuje gruo- j Jakaitis atstovauja lietuviams 
džio 6 d. Jie dainuos ištraukas Į keturių tautybių konsortiume, 
iš Lekaro operetės "Grafas kuris su federalinės valdžios pa

rama ruošia Amerikos etninių 

„ - . . , . -.«, - ^ wt„_ s kultūrines institucijas. "Drau-
x Ini. Antanas ir Marija Kn- , , „r. _» * • , 

»»*» x- ix-. *. v - .„ -ggjjyyį 3Q dolerių auką įr džiai iškėlė praeitą sekmadieni ifo .TV ė D„^^^.i,« «,+a?„T,*A " T , r Y*. .. . iper įzd. S. P*adzvicką atsiuntė. Liuksemburgas krikštynas savo dviems vaikai- j *Z , . , , . n ~ T i >~>~~-^m b 
7^ • ' ^ . ., ̂  .. . . Uz auką esame labai dėkingi. . . . . . , _ - _ , grupių pristatymo programą 
čiama. Buvo pakrikštyti Anta-: n X Mišias už tragiškai žuvusį [• * * f / r fe "* 
nas Juozas, ini. Antano, ir Ka- j x Juzė Augaitienė, 'Tulpės"! J A V karo lakūną a. a. Ectmun-
rilės sūnus, ir Kristina, dukters i valgyklos savininkė, 2447 W. 69 
Margaritos ir adv. Jono Krupų; St. Chicagoje, artėjančių šven-
duktė. Vaišėse dalyvavo Rudžių.; čių proga įteikė "Draugui" 15 
Gedučių ir Krupų šeimos ir gi-.dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja-
minės. i me. 

dą Paulauską, praėjus 30 dienų 
nuo jo mirties, atnašaus kun. A. 
Kezys šį sekmadienį 12 vai. liet. 

Konsortiumo darbe dalyvauja v e s t a s teiefonas, kuriuo galima 
Lietuviai, graikai, žydai ir uk- į n e mokamai gauti informacijų, 
rainiečiai. Valdžios parama pro- k a i p p a s i e k t i autobusais ir kito-

jėzuitų koplyčioje. Žmona, tėvai, J e k t u i S i e k l a ^ ' ° ° ° d o L Darbas j ^ susisįekimo priemonėmis 
I seserys ir giminės prašo visus j P r a d e Įa f 1 ? 7 ^ b ^ ° J \ b a i g s l s ! norimą vietą mieste ar Šešiuose 

X M . ta. tatahl. Ue-Į x Mn^ «, ^^ Įp t ad - i ui - t a (pr.) į * ? ~ 2 e ^ 5 "f tm" m6tr°^"nės s r i t i e 3 ̂ ^ 
tuvos veterinarijos akademijos imo — 6 gabalų tamsios spalvos I X Religinis koncertas, pami- j n 0 ; S Chicago Circle patalpose, 
ir klinikų projekto autorius, i valgomojo komplektas už pusę j nėti vysk. Motiejaus Valančiaus minois universitetas konsertiu-
vyr. statybos inžimerius, lapkn-' k a m o s ; kokteilių suklinis sta- 100 metų mirties sukaktį, r u o - m o siekius remia ir įvairiuose 

laišką. Keliolika studentų abi 
dienas talkino lietuviams, norin
tiems tokius laiškus parašyti. 
Studentai pagelbėjo parašyti ir 
išsiuntė virš šimtą laiškų, kurie 
kiekvienam buvo individualiai 
suredaguoti. Į akciją stipriai į-
sijunge ir Lietuvių Bendruorae-

J nė. Jos vardu pasiųsta kehasde-
CnkaęoB Umcm *aprje j a j - š i m t l a i š k ų p rez identui ir įta

kingiems Kongreso nariams iš 

CH1CAG0S ŽINIOS 
NEAPMOKAMAS 

TELEFONAS 

DAUGL\U VARTOJANČIŲ 
NARKOTIKUS 

Amerikos vakarinių valstybių. 

BRAZILIJOJ 

čio 7 d. sulaukęs 81 m. amžiaus, ^ . 2 ^deli stalai dėl pobūvių; 
lapkričio 27 d. sunkiai susirgo, m a § i n a _ P o n l i a c ^ ^ ^ 
ir paguldvtas Loretos ligonine-: 1 % 8 m ^ ^ g e r a m &tovy 
je, dr. P. Kisieliaus priežiūroje. 423.5543. 

x Stud. Rima Janutevičiūtė ^ } 

šiamas gruod. 7 d., 3 vai. po reikaluose talkininkauja. 
pietų. Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, Brighton Parke. 

Chicagoje buvo parvestas nar 
kotikų vartojimo seminaras, ku-

Įpusėjusio projekto darbuose, • r į a m e dalyvavo verslininkai ir 
be anksčiau minėtųjų, dirba ar prekybininkai. Illinois narkotikų 

Koncertą ruošia Amerikos • talkininkauja Dariaus ir Girėno \ piktnaudojimo programos direk-
Lietuvių R. Katalikų Federaci- į mokykla - - J . Plačas. Lemonto t o r i u s pažvmėjo, kad narkotikų 

organizacijoms 
(pr.) 

X L. Alenskas, V. Beleška, J. 
studentus, šatrijiečius, gajinin-' Bradūnas, T. ir J. Bogutai susu
kus, vyčius ir Moterų S-gą. 

Programa: 1. Nekalto Prasi
dėjimo parap. klebono prel. D. 
Mozerio žodis. 2. Koncertas. Vy- džio 6 d. 

m. 
10 ledinių kortelių ir atsiuntė 

dol. auką. Dėkojame. 
x Andrius šikšnius, Chicago, 

111., prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x 

Penktos Liet. tautinių šokių • x Aiherto V engrio atminunui I jos Chieagos Apskritis ir pasi-' mokykla — V. Kamantas. švie 
šventės informacijos komisijos skįrU)s a u k & s i š d a l i n t o s s ^ ^ . j kvietus katalikiškas organizaci- timo tarvbos pirm. S. Rudys, J 
koordinatore, šiuo metu s t u d i - ; ^ . . V y d Q n o F o n d u i m d o l I jas. kaip: ateitininkus (sendrau-
juojanti žurnalistiką Norta- \ U e t u v o s D u k t e r ų d raugijai 650 Pus. vyresniąsias giedrimrikes, 
western universitete, perėjo y. Jmaimo ^ ^ ^ 
komunikacijos komisija. Ji n i o - . ^ ^ ^ į - ^ ^ 
šiasi įsijungti i šventės populia-; rioms ̂ ^ ^ 
rinimą amerikiečių spaudoje. _„ , . 

x švėkšniškių draugijos vai-! 
dyba rengia švėkšniškės Elenos! X Gradinsko parduotu^ at- ^ ^ v a d o v a u j a m a g , 
Juciūtės pagerbimą, kuris bus . darą ir sekmadieniais ligi kalė- ^ ^ ^ s t n t e g 8 f c t a i A t 
gruodžio 7 dieną, Chicago Sąvadų nuo 12 v. iki 4 v. TV, ste- B n £ s P r a u r i m ė Ra^enė . 
& Loan Assoc. salėje. Ji ym pa-!ero aparatai, patefonai, magne- V a r ^ n a i s m u z i k ė M a r i j a M o n . 
rašiusi apie Sibiro tremtį kny-; tofonai, plokštelės. 2512 W. 47 d d k a i t ė . K u t ^ S r r n i i k u Leoni-
gą "Pėdos mirties zonoje". | St. FR 6-1998 (ak.) j ̂  Rag^ . 3. A p i e vysk. Valan-
Švėkšruškių draugijos nariai ir, ^ R e i r R L , O N | o | c i a U s gyvenimą ir asmenį kal-
jų bičiuhai kviečiami dalyvauti. >ONtJIM\S j bes kun. Dr. Juozas Prunskis. 

x Jau išėjo P. Naujokaičio M. K Čiurlionio minėjimo!4. Palaiminimas Šv. Sakramen-
Lietuvių literatūros Istorijos H programoje, gruodžio 7 d. 3:30;tu: vysk. V. Brizgys asistuojant 
tomas, didelio formato, kietais j vai. p. p. liet. taut. namuose, į kunigams. 
viršeliais, arti 600 pusi Būti-jdail. A. Kurauskas supažindinsi M a i o n ia i kviečiama visuomenė 
niausią knyga mokytojams, ra- su M. K. Čiurlioniu dailininku, Į k o n c e r t e dalyvauti. įėjimas lais-
sytojams, žurnalistams, jauni-, Birutė Smetonienė paryškins, va8^ Rengimo Komitetas 
mui. Prasminga Kalėdų dovana M. K. Čiurlionio muzikinę kury- , •, 
$10.00. Užsakymus siųskite: bą ir paskambins jo kūrinius. į 
Mr. A. Kareiva, 7030 So. Rock- Visuomenė kviečiama gausiai j * Weiss Travel Bureau, Inc. 
weB St^ Chicago, UL 60629, če- I dalyvauti. (pr.) 4837 W. Irving Park Rd., Chi-
Idus adresuokite LB Kultūros' „ »ACnMrwin« - ^ H-*™^V- , c a g o * m 6 0 6 4 1 > T a v i s a d a P^ 1 * 
Taryba vardu. NesiuskHe voke raidynu, visom kalbom. GAIDIM, v u ! r u o š c s mteikti reikiamas infor-
grynų pinigų. (ak.) yj«» aaodeJiuose gaunamos OOCA- j raacijas ruošiantis kelionei 

GOJĘ. Draagas —*545 W. 63rd st. į x\merikoje a r užsienyje. Tei-
fe vakarais pas A Daugirdą ttrf. 476- į raukltės apie papigintas skrai-

E V t t a l t - ' t a l S t l * ' * *** ™>WdM rudens 
Northport, N*. Y. 11731 (sk.) 

alllo pakeisti B«.MO nvhčt\i \niSixi'-j?i\$ 
•vMlca, iTulriii, Mt} 'jaJ'-c'i \v^r/-r. pr'.-
taaKyta lie'-uvi&ku — e^rspi^-ttir::,-
matsto pag3.tr.javi ps-ics-l ss-t;*-:9 re
ceptus: vIMtulco ltrQ?!r>ele .̂ SaSPcnl. 
paukstlnnos arba tuvit* kot!t.-tsa. >-
vairOa jautienos gar-^niai <s*yvtn1a! 
zrazai. kepta Jaiit^era i--/'no ps-oa.*.*. 
jautena boar*y>nnaJ.w;.. ve-iĄe^/ya 

SJukv (sbtirr.p) Ir tryi$fco« ^^-i^-iu 
ealoy>«. jrry^v paOricaVat St»?-̂ *iP.l 
(nwM») -su darto^djrr* ir ŝil»i3*<t. 
8i!f; ir feltv c.^3n-?«iTj P»»'.M 
(c->flktAi!) par<>ir.irtnMttTi.«> auo 2S iki 

naudojimas turės neigiamos įta
kos į verslą ir pramonę. 

IŠGELBĖJO 25 

Degant City viešbučiui, 1601 
ko videofilmą "Simas Kudirka Į So. State St., Chicagoje. ugnia-
Chicagoje", kuris bus rodomas j gesiai antradienį išgelbėjo iš 
Jaunimo centro kavinėje gruo-1 gaisro 25 žmones. Kai kuriuos 

I teko nukelti kopėčiomis. Pen-
x Ann Janiūnas, Chicago, į kiems išgelbėtiems reikėjo duo-
užsisakė didesnį kiekį ka-jti deguonio, o penki nugabenti 

j Mercy ligoninę. 

. ^ . . • 5 U . . 

> t- — A * . 

— Vanda Pilipavičiūtė, 20 m. 

tyviai dalyvavo i^».y^osc i -
bolševikais, l enks i bermonti
ninkais. Buvo apdovanotas Vy
čio kryžiaus su 1 
ir kitais garbės z 
tarnavo Lietųvo -_^.^^<. Jo 
La-aot\.vesė oa.s-.-avo li>j uetu-

Dumčius. Laidotuvių apeigas at
liko kun. A. SI.•-.-*"-= >riJC. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
i-<j\L±^ Berkas-iėius, K:: .-

servatorijo8 profesorius, mirė 
lapkričio 16 d., s_i^.-wc^ =1 :: er
tų amžiaus. 

— (j^niuiiju*) Nežnovas, eirr.ęs 
1916 m. Briansko srityje. Lietu
vos konservatorijos Klaipčdufl 
fakulteto dėstytojas — poMlru-
kas, rusas kolonis'^s .r-rė Kla.-
pėdoje lapkričio 18 d. Už pa
stangas Lietuvą surusinti btrro 
apdovanotas visa eile rasiikų 
ordinų ir medalių. 

— Porto Kuiį^rujaus Matuze-
vičiaus naujas poezijos rl.-.kir.ys 
"Žalios metų salos" neser.ia: Ęį-
leistas Vilniuje. Tai devinte:: 
poeto lyrikos knyga. 

r ^ 

GY\XLIŲ PARODA 

Apie 400 geriausių arklių ir 
apie 4,000 aukščiausios rūšies 

Stasė Mackevičius, Los jg a l v i j u y r a p a c o d 0 j , kuri prasi-

niimitmtimimumnmmminiimimm 
LEOKADBOS BBA13»EX£S 

SWANSON"S CATERINO 

Angeles, Calif. mus parėmė 8 
dol. auka. Ačiū. 

x Aukų po 5 doL atsiuntė: 
Edv. Točilauskas, Chicago, 
Juozas Končius, Cicero, 
Marija Ročkuvienė, Chicago, 
Ben. Dapkus, Berlin, Conn. 
Vytautas Zdanys, Wethers-

field, a . 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: po 3 dol. 
— V. Patalauskas. Milda ir Vy
tas Jakščiai; 1 dol. — O 
taitė. Dėkojame. 

dėjo Padėkos dieną Internatio
nal Amphitheatre. Premijomis 
bus paskirstyta 85,000 dol. do
vanų. Parodoje yra eksponatų iš 
33 tautų. 

PCGA 

Nakčia į ketvirtadienį Chica
goje siautė pūga. Privertė kai 
kur netoli 9 colių sniego. Apie 
11 žmonių mirė kasdami sniegą 
ar stumdami automobilius, gavę 

Kas-1 širdies smūgį Chicagoje ir arti 
mose apylinkėse. 

• 

X NAMAMS PIRKTI PA-

\r žiemos sezonui, bei 1976 m. 
į grupines skraidąs. Skambinkite 
R Raslavldenei, tel. (312) 

SKOLOS duodamos mažais mė- 545.^4^ f «k > 
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. * Prašau atsUiepd. Prieš trejetą ar 

Mutual Federal Savings ml******** " ^ F r ?" t o J * * " 
& lių poilsio ir studijų savaites Kenne-

West Cermak Road. Telefonas bunkport, Me. vadovam paskolinau 
VI 7-7747 (sk.) i* Lietuvos partizanų veiklos ir Mairo

nio gyvenimo skaidres su jom rodyti 
X Miami Beach, Florida, Jaz- proždetoriumi bei paaiškinimų magne-

bučių Motelyje. 8910 Collins | tofono juostomis. Dci šiol tų dalykų į 

1 9 7 6 
PAVASARIO EKSKURSIJOS t LIETUVA 

— iš — 
Bostono, Montrealio ir New Yorko 

išvyksta: 
BALANDŽIO 15 — grįžta BALANDŽIO 23 — $645.00 

GEGUŽES 20 — grįžta GEGUŽES 28 — $725.00 
Prie šių grupių gadima jungtis iš kitų miestų su papil

domu mokesčiu. 

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS—NBSIV£LUOKIT! 
Vasaros ekskursijos į LIETUVA prasideda GEGU2&S 26. 

Registracijas priimame dabar. 

Kreipkitės į: 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Brotdwiy, P.0. Boz 116 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 260-8764 

Savuuabt: ALDONA ADOMONIENĖ 
* Air Fp-r<>e Subject to Charites and government approvaL 

"J^'% į į MllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIMIIUHtHIIIUIIHU41IHUtlMUIMtMllMINHHHMlMMtlvs 

; f LAPKRIČIO MENU0 - VAJAUS UŽBAIGIMO MĖNUO j 

AR JAU AUKOJOTE JAUNIMO KONGRESUI? 

BCC Imoaių. 
Pristatoma j namas art* <wj«i Ave., Florida 33154 iki gruodŽk>!man d*"* niekas negrąžino. Būkite ma-Į Pasitarimas Tarptautinio Eucharistinio kongreso, kuris bus Philadel-

Indai, padavėjo* pa«a: panMkaiavt-' —^„' -jc rfi*»m« 5PTTVM vooafvva'lon,ls' ^^ turite, atsiliepkite. Kun. V. phijoje 1976 m. rugpiūčio 1-8 dienomis, reikalais. Iš kairės: Euch. kon-w> , . m«noB žemos vasaros DmbuSis> ,4 7 Mntgomery PI.. Paterson. j greso komiteto nar\-s Thomas Bali, kun. K. Pugevičius, Aušra Mačiu-
2502 W. 68rd Str. 925-0003. K«no» ^Skambint! vakarais j M. J, 0750h Tel.: 201-271-1693. laitytė-Zerr. prel. W. Conway. kongreso vyr. koordinatorius, kun. K. 

(305) 865-2678. (sk.) (sk.) Sakalauskas, lietuvių komisijos ryšininkas. H. Sarcevičiūtė ir J. Bigenis. miimifi UllfUHtttttMIHtlttttttfl 

) 
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t, 

975 m. lapkričio 29 1 6 vai. vakaro šeštadieni 
DARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE 

K O N C E R T A S 
HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO nAIDAS" 

«Q solisto Vadrtvo VerUcnî Jn. 
Bilietai: 6. 5. 4 ir 3 doi. — Marginiuose 

Pelnas — persekiojamai Bažnyčiai IJetavoje retnfi. 

Lapkričio 30 d. 10:30 vai. ryto sekmadieni 
SVO. M. MARIJOS GIMIMO BAžMYčIOJE 

P A M A L D O S 
6v. BIHtu laiko 4. E. vysk. V. Brizgys. pamokslą tako 

prat. į. Balkanai gieda choras „Aidas". 

L. K. Religines Šalpos Remejų 
K O N C E R T A S 
P A M A L D O S 

S U V A Ž I A V I M A S 
e&a • 

S JEIGU NE, tai skubiai {teikite savo auką vieetos LB valdybom* ar tq 
§ paskirtiems lesų teikėjams, arba siuskite Sdoo adresu: 
f III PLJK IMą Telkime Komkaol 
= 4428 So, Rockvel 
| Chicago, QL SK32 
TtiiuiiiiHiiiinniiiimiiiniiiiiuiiiimniiiNfiiiiiiiiHifHitiuiiiiniHiinmuiiiHiiintm.^ 

Lapkričio 30 d. 2 vaL po plotu sokmadionj 
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SAUiE 

S U V A Ž I A V I M A S 
Registracija 1 \ ai. po piftu. AUdaryma«, vėlia\Tj )ne6i> 
ma s, himnai, invokaclja, sveikinimaJ, valdybos pranešimai, 
SIMO KUDIRKOS PASKAITA, L.K.B. Kronikos H ė. 
pristatymas, fstatn papildymas atžymejimę {teikimaM, 
valdybos rinkiniai ir rezolincijo priėmimas, 

į ė j i m a s I f t i i r a t 

K\ie<<lame visu- dalyvaoti koncerte, pamaldose Ir 
suvažiavime. LKRS REMJfcJC VYR. VALDYBA 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 


