
DC 200 
CTT 

T " S L I 9 S A S ? DF C 0 * J 
" r F E « E r * C E D E P A . ; : . : E N T 

0 « U ? l S 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

L A I S V O J O P A 8 A U U O L I E T U V I U O I E N R A 6 T I S 

4545 WEST 63rd S T R E E T CHICAG0, ILLINOIS 60829 

T E L E P H O N B : (312) 5855500 

Vol LXDC Kaina 15 c. Printed in two par ts ŠEŠTADIENIS — SATURDAY, GRUODIS — D E C E M B E R 27, 1975 Šiandien Draugas 16 psL 

"LKB KRONIKA" NR. 19 

Draud -v zia ankytis 
Kernavėje 

Nei sportininkai negali važiuoti Šiluvon 

•1 

20 valdybos viršininkas 
liepė pakeisti varžybų 

Vilnius 

Šiauliai 

cija atėmė iš Dūdos foto reik- Minėtos 
menis, nes jis buvo vienas pa- Litvinas 
grindinių minėto žygio fotografų, vietą. 

2ygis "Daukanto taku", skirtas 
Nuo 1974 visose Lietuvos Daukanto kelionės iš Lenkimų 

aukštosiose mokyklose net labo- į Vilniaus universitetą jubiliejui, 
rantų priėmimą į darbą turi sank- apima kelią nuo Lenkimų iki Šiaulių II internato mokyt 

Vilniaus pro Žemaičių Kalvariją Griškonienė, pagrobusi iš moki 
ir Šiluvą. Gal būt, todėl šis žy- nes rankų rožančių, jį sudraskė 
gis iš karto atkreipė Panevėžio 
partijos komiteto dėmesį. Iš pra
džių buvo uždrausta kviesti turis
tus iš kitų Lietuvos miestų, nes 

cionuoti Valstybinis saugumas. 

1975 birželio 26 į Valstybinio 
saugumo komitetą buvo pakvies
ta Gema Bagdonavičiūtė. Tar 
dytojas Rimkus domėjosi, kas or- į kiekvieną šio žygio etapą su-

ir numetė į šiukšlių dėžę. 
— Aš turiu 10 pirštų vietoje 

rožančiaus karoliukų ir visur ga
liu kalbėti poterius — ir per
traukos metu, ir patale ir kelio-

garuzavo 
je. 

Nepaisant nuolatinių saugu
miečių represijų prieš šios šven
tės dalyvius ir persekiojimų, šven
tė kasmet į Kernavę sutraukia ne
maža jaunimo. 

Panevėžys 

Rasos šventę Kernavė- sirinkdavo beveik po šimtą žmo- nėję. 
nių. Vėliau buvo visiškai už
drausta dalyvauti šiame žygyje. Salos 

* 1975 gegužės mėnesi Salų aš-
1975 birželio 14-15 dienomis tuonmetės mokyklos tėvų susi-

Šiluvoje turėjo vykti penktosios rinkime mokyt. Mickevičienė 
tradicinės Klaipėdos, Šiaulių, Pa- skaitė ateistinę paskaitą, kurioje 
nevėžio orientacinio sporto var- Salų tikinčiuosius vadino tamsy-
žybos. Panevėžio sportininkai bininkais, nekultūringais žmonė-

1975 pavasari ir biržr.iio gale kreipėsi į Ekskursijų biurą, pra- mis. 
į Pai:evėžk> Valstybinio saugumo šydami išskirti autobusą važiuoti Direktorius Augulis įrodinėjo, 
komitetą buvo iškviestas Petras Šiluvon. Ekskursijų biuras atsa-
Dūda, dirbantis "Ekrano" garny- kė, kad autobusą į Šiluvą biuras 
kloję Saugumiečiai klausinėjo gali skirti tik esant partijos CK 
apie žygio "Daukanto taku" or- leidimui. Tada sportininkai krei-
garrizavimą ir apie Rasos šven- pėsi į Respublikinę turizmo vai
te ant Bakainių piliakalnio. dybą Vilniuje, prašydami išspręs-

Prieš tai gamyklos administra- ti nuvykimo į Šiluvą klausimą. 

Gražus lietuviškasu jaunimas ok. Lietuvoj. Jie žino, painformuoti radijo bangomis apie U I Pasaulinį jauni
mo kongresą 

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESAS PRASIDĖJO 

ĘM& 

kad religija —didžiausia nesą 
monė, todėl tėvams ir draudžia
ma vesti vaikus į bažnyčią. Di 
rektorius ragino žmones neklau
syti klebono ir nevesti vaikų prie 
Pirmos Komunijos. Direktoriaus 
Augulio nuomone, Salų klebonas 
Petras Nykštus gerai žino tary 
binius įstatymus, bet juos laužo 
ir už tai buvo net du kartus 
baustas. Tokių kunigų nereikia 
klausyti. 

Gargždai 

Vidurinės mokyklos mokytoja 

(Telefoninis pranešimas) 

BUENOS MTjgS. — Nežiū
rint įvairių ihūcių'v politiniai ne
ramumai Argentijoje) Pasaulio 
lietuvių jaunimo trečiasis kong
resas numatytu laiku — gruo
džio 20 — pradėtas. Keli šimtai 
dalyvių susirinko kongreso sto
vykloje, Villa Marista, keliasde
šimt mylių nuo Buenos Aires, 
kur buvo atliktos Iškilmingus ati
darymo iškilmės. PLB pirminin
ko Broniaus Nainio vadovaujami 
kongreso dalyviai ir ekskursanta
is JAV ir Kanaaos lėktuvu lai-

Paulauskaitė liepė trečios klasės mingai pasiekė Buenos Aires. At-
mokiniams atsakyti į klausimus: vyko ir Brazilijos, Argentinos, 
ar tiki Dievą, ar lankai bažny- Urugvajaus, Venecuelos, Austra-

tovai. Gruodžio 24 vakare kong
reso dalyviai jaukioje nuotaikoje 
drauge valgė Kūčių vakarienę. 

Iš Argentinos gruodžio 29 
kongresininkai vyksta laivu į 

Portugalijos 
rinkimai 

balandžio 25 
Balandžio 25 bus 

Kinija: Amerika 
ir Sovietai 

ruošiasi kerui 
Tokijo. — Kinija kaltina A-

meriką i r Sovietų Sąjungą pa
siruošimu ir noru naujo pasau
linio karo . Ginklavimosi varžy
bos įgavo tokj tempą, kokio nie
kada iki šiol nebuvo. "Amerikos 

, imperialistai, matydami savo in-
| vestuotų interesų mažėjimus, o 
j sovietai revizionistai siekdami 
t uo pasinaudoti, sukels naują 
karą. Jie pasirašė atominių gink 
lų apribojimo susitarimą, tačiau 

į po to d a r smarkiau plečia tų 
ginklų gamybą. Sovietai iki šiol 
sandėliuose turėjo tokių ginklų 
mažiau, dabar pradeda susily
ginti"', r a šo Pekino "Liaudies 
Laikrašt is" . 

"Abi šalys ruošiasi ne t ik a-
tominiam karui, bet ir papras
tais ginklais. Paprastais gink
lais sovietai yra toli pralenkę 
Ameriką", sako laikraštis. Pa
vojus ka ru i daugiau kyląs iš 
socialimperialistų, vadinas, so
vietų. 

Kissingeris 
kritikuoja I* Tautas 

Vfashingtonas. — Sekretorius 
Kissingeris vienoj kalboj kritiš
kai atsiliepė apie Jungtines Tau
t a s dėl j ų neatsakingumo ir ne-Lisabona. 

Portugalių į l inkimai į parla- j apgalvotų veiksmų, bet "mūsų 
ment į. Rinkimai sutampa su : įsipareigo.'imai tai institucijai 
dvejų Eiet<j sukakt im nuo re»o-, pasiseka zaip buvę, nežiūrint šio 
liucijos. Šių metų irgi balandžio į m o m e n t o <rinčų". Kissingeris pa-
25 buvo rinkimai į konstitucinį gyT^ a m D a s a d o r i ų Daniel Moy-
susirinkimą. Tada socialistai su 
rinko 38 proc. visų balsų, liau-

nihaną u ž jo "naują priėjimą'' 
Urugvajaus sostinę Montevideo, 0 ^ d e m o k r a t a i 27, komunistai j Moynihaną kritikavo net britų 
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Kernavės apvlinkės 

Čia, ar eisi išpažinties ir k t 
Vienas mokinys pasakė: 
— Jums, mokytoja, dėl to ne

bus geriau, ar aš tikiu į Dievą 
ar ne. 

Mokytoja mokinį išbarė ir nu
sivedė pas direktorių, skusdama, 
kad šis mokinys jos neklausąs 
I direktoriaus klausimus berniu
kas nieko neatsakė 

lijos, Europos ir kitų kraštų ats-

kur bus talentų koncertas, o N a u 
juosius metus sutiks Sao Paulo 
mici .- Brazilijoje. Itaici miestelio 
apylinkėse, ruošiamos studijų die
nos ir kiti kongreso renginiai. 
Ui PLJK uždarymas numatomas 
sausio 6 Sao Paulo mieste. 

Ateinančios žinios iš Argenti
nos sako, kad kongresas vyksta 
sklandžiai ir kad visų dalyvių 
nuolaika gera. 

Paulius VI pagyre 
jaunimą 

Vatikanas. _ Paulius VI Ka-

Kodėl užmirštami 
didieji idealai 

New York. — " A Lithuanian 
ledų proga kalbėdamas 100.000 and the Coumry Gentlemen", — 
miniau susirinkusiai šv. Pe t ro tokiu pavadinimu "NYT" (Dec. 
aikštėj, pagyrė dabartinį jauni- 22) buvo \di*z. Elonos Marijo-
mą, sakyd-imas, jog po ilgesnio i šiūtės - Vaišnienės kolumna. Ra-
ieškojimo ir klaidžiojimo jauni-į soma: Amerikos tautybių t i r-
rnap pradeda įsitikinti, kad lai- ' phvmo katilas veikia i r po H pa
mes viltys yra religijoj, ne ma
terializme. 

Prieš t a i popiežius uždarė ba
zilikos šventąsias duris, tokiu 
būdu užbaigdamas šventuosius 
Metus. Kit i šventieji Metai bus 
2000 metais. 

Betliejus. — Į Kristaus gimi
mo vietą suvažiavo maldininkų 
daugiau kaip kitais metais, apie 
15,000. Izraelio kariuomenė Bau-
gojo nuo galimų arabų teroris
tų. Miesto meras Elias Fre j pa
skelbė atsišaukimą, ragindamas 
visaa Vid. Rytų tautas įgyven
dinti taiką, pirmoj eilėj baigti 
naminį karą Libane. 

saulinio karo. Ji pa t i mokėsi A-
merikos viešojoj pradinėj mo
kykloj, ta i ten jos nevertė pa
keisti vardo į "amerikietišką", 
nespaudė kalbėti vien tik angliš
kai. Kitaip y ra daugely priva
čių mokyklų, todėl ji pasigenda, 
kad užmirštami anie didieji džen 
telmenai. kurie pr ieš 200 metų 
tikėjo žmogaus kilniu individua
lumu, teise pasirinkti savo gy
venimo stilių. 

Londonas. — Londono "Eco-
nomist" magazinas rašo, jog 
Kissingeris tu rė tų pasakyti 
Maskvai, kad jų sandėliai nebus 
papildyti Amerikos grūdais, kol 
rusai nebus a t šaukt i iš Angolos. 

Žuvo 100 partizanų 
Buenos Aires. — Argentinos 

Montoneros partizanai suorga
nizavo didelį puolimą Bernai ka
riuomenės sandėlių netoli Bue
nos Aires. Puolimas labai nepa
sisekė. Mūšyje su kariuomenės 
įgula žuvo daugiau 100 partiza
nų. Kariuomenė apie tai žinojo, 
buvo pasirengusi, tai jos nuosto
liai buvo tik du karininkai ir 
keturi kareiviai. 

Luanda. — Angolos antiko-
munistai pradėjo didesnio mas
to ofenzyvą prie Liaudies išlais
vinimo frontą ir nori užvaldyti 
strategiškai svarbų geležinkelių 
mazgą valstybės rytuose, Teixe-
ira de Sousa. 

Maskva pakartojo, kad rėmė 
ir r ems prokomunistinj elemen
tą. T r y s prosovietinio judėjimo 
atstovai atvyko į Jamaicą ir 
diskutuoja "susidariusia padė
tį". 

Lisabona. — Portugalijos ka
rinė vadovybė atleido porą pro
komunistinių laivyno karininkų, 
jų vieton paskirdama nuosai-
kiuostaa. 

S. Arabijos karalius 
lanko Siriją 

Dama&kae. — Saudl Arabi jos 
kszaiius OKhaled atvyko t r i m s 
dienoms į Siriją. Sirija karal ių 
pasitiko labai iškilmingai, ū k i 
ninkai paplovė 10 avių ir a ts iun
t ė į Damaską — tai t radicinis 
palankumo gestas arabų bedui
nų. Karalius y r a didelis ant iko-
munistas, o Sirijos valdovai 
daugiau ar mažiau prosovieti
niai, bet bendras frontas prieš 
Izraelį verčia ieškoti su ta r imo. 

TvūMiingtonas. — Etiopijoj pa
grobtas j au penktasis amerikie
tis , Ronald Michalke iš Mabel. 
Minn., civilis tarnautojas . Visi 
iki šiol pagrobtieji amerikiečiai 
teroristų tebelaikomi. Teroristai 
reikalauja, kad Amerika nu
t rauktų Etiopijai pagalbą. 

tik 12.5 proc. Kiti dar mažiau. 
Dešiniosios part i jos buvo užda
rytos ir balsavimuose savų kan
didatų negalėjo i š s t a ty t i 

ambasadorius, ne tik afrikiečiai, 
kai jis kelis kar tus pasakė tiesą 
tokiais žodžiais, kokiais i r rei
kėjo pasakyti . 

SIRIJA SUEME 300 KOMUNISTŲ 
Kairas . — Trys Egipto laik

raščiai pranešė apie Sirijos an
tikomunistinę akciją, kuri gali 
labai supykdinti Maskvą, di
džiausią sirų rėmėją. Tie patys 
laikraščiai sako , kad Sirija pa
prašė Amerikos ūkinės pagal
bos, svarbiausia maisto. Jeigu 
tos žinios pasitvirtins, tai bus 
ženklas, jog valdančioji Baatist 
part i ja nuo komunistų išsivalys. 
Mažiausiai du ministeriai yra 
komunistai. 

"Al Ahram", "Al Akhbar" ir 
"Al Gomhouria" pirmuose pus
lapiuose parašė, kad Sirijoj bu-

• • $ • • " > - " r ~ 

Bangkokas. — Pirma ka r t ą 
Tajo sostinėje tokie "šalčiai", 
kad dėl jų ligoninėse mirė 20 
naujagimių. Temperatūra k r i to I vo suimta apie 300 komunistų 
iki 54 laipsnių, k o nėra buvę \ ir sąjunga su parti ja baigta, 
šiame mieste nuc 19 amžiaus, o j Par t i jos vadas gen. sekretorius 
ligoninės t a m nebuvo pasiruošu- j Khaled Bakdash sugebėjo pa-
sioa. bėgti iš Sirijos, sužinojęs kas jo 

laukia. Prezidentas Assad, su
žinojęs apie Bakdash pabėgimą, 

liepė suimti labiausiai atsakin
gus dėl jo pabėgimo — Damas
ko aerodromo saugumo viršinin-
ką ir Sirijos imigracijos direk
torių. 

Sirija paprašė Amerikos pa
galbos, duoti 100,000 tonų kvie
čių, 75,000 to. ryžių 10,000 to. 
sviesto, 5,000 to. sojos pupelių 
ir 400 to . aliejaus. Tuos skaičius 
Sirijos ekonomijos ministeris 
Mohamed Al-Imadi įteikė Ame
rikos ambasadai Damaske. San
tykiai s u Amerika matomai pa
gerėjo po paskutinio apsilanky
mo Sirijoj Alfred Atherton, val
stybės sekretoriaus asistento. 

Viešbutis Beirute. Kad apsaugotų svečius nuo granatų ir kulkų. 
> langu smėlio maukai 

vietoj 

Metrine sistema 
Vail, Colo- — Prez. Fordas 

Colorado kalnuose dirba ir ato
stogauja. Pasirašė Metric Con-
version aktą, kuriuo sudaromas 
planas ir Amerikoj įvesti met
rinę sistemą. Pakeitimas bus 
vykdomas palengva, laisvu no
ri', plačiau supažindinant visuo
menę su šia labai patogia siste
ma, kuri var tojama veik visam 
pasauly. 

Atėnai. — Amerikos diploma
tas Richard Welch Atėnuose bu
vo nušautas. Graikų spaudos ži
niomis, jis vadovavo CIA veik-

Jlai Graikijoj. • i 

KALKNDORJUS 

Gruodžio 27: šv. Jonas apaš
talas, šv Fabijolė, Rimas, Vyga. 

Gruodžio 28: Nekalti Berne
liai: šv . Teodoras, Dautaras , 
Eglė. 

Gruodžio 29: šv. Tomas Reck, 
šv. Agapė, Survilas, Gajutė. 

Saulė teka 7:16, leidžias 4:26. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, gali
mas smulkus sniegas, apie 30 
laipsnių. 
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RŪPESČIAI 
Ateinančiais metais mūsų lau-< 

kia eilė svarbių darbų. Kaip jau į 
esame pranešę skyrių valdyboms 
ir skelbę spaudoje, centro valdy
bos kadencija baigiasi ir mes jau 
paskelbėme naujos valdybos rin-į 
kimus Kandidatai turi būti pa
siūlyti iki 1976 metų vasario pir-

BEDAGTOJA Jonas žadetkR Informacine t i ž i a s * * ^ ^ f * " mos dienos. Rinkimu taisvklės 
Mi: €&?> >ooth Rockwell A ve., Chkajjo, U. 606.J9. TeL 778-7852 . , 

_ . . . , . . . . . - r . numato, kad ir vienas saiuncos 

r^,,:,,r r.iSAuuo UETVV,V ivrmm tammmm \ £ £ £ » S M S S ? 
Jau trečią kartą lietuviškosios išeivijos jaunimas susiburia j didatų siūlymas sąrašais. Trys na-

i savąjį kongresą. Tos bendros darbo ir studiją dienos tesustipri-\ riai gali i centro valdybą pasiūly
mui jaunosios kartos meilę pai'ergtai Tėvų žemei ir duoda nauju j ti visus septynis kandidatus. Mes 
jėgų bei ištvermės išlikti gyvais lietuviškumo riteriais laisva- Į norime, kad būtų pasiūlyta dau

giau kandidatų iš įvairių vietovių 
taip. kad balsuotojai turėtų iš ko 
pasirinkti. Todėl prašome visus 
narius ir skyrių valdybas pasirū
pinti kandidatų pasiūlymu į cent
ro valdybą ir kontrolės komisi-
J'a-

Rihkimai yra organizacijos gy
vybės barometras. Ateitininkija 
yra gyva ir stipri. Tai aiškiai ro
do sąjungos narių įnašas bendro
je lietuviškoje veikloje ir šiais me-j * 
tais gerai pasisekusios Federacijos 
Jubiliejinė ir sendraugių stovyk-

FHE LrrHUAMAN WORLD-Wlf>E DAILY 
4543 WEST 63nl ST, CU1CAGO, ILL. «WC9. leL I L 5-9500 
Secona class Postage paid at Chicago, liunois. Publisned. dairy 
escept Sund&ys. Lepal hoJidays, days after ' hnstma> and Fasier 

Oy ihe Uthuanian Catholic ^esa Soeiety 
minoli. 
For^igB 

jame pasaulyje. 
Atetimnkų Federacijos 

Valdyba 

JUBILIEJINIUS METUS PALYDINT 
Visas žmogaus gyvenimas yra 

paimtas į laiko sūkurį Lr y; a ne
šamas be sustojime vis tolyn. 
Kas šiemet v ra n įveikta ir su-

kad mes turime ateitininkiško 
gyvenimo judėjimą. Bet kai ši
tai vyksta sunkose sąlygose ir ne 
>avoje tėvynėje, tai toks veikimas 

kurta, kitais metais bus pavadin-i yra mūsų gyvenimo kovos žygiai, 
ta istorija. Taip yra su kiekvie- į kad mes neprarastume savo kil-
r>u žmogumi, taip yra ir su kiek- ! mes ir kad mūsų organizacija iš-
viena organizacija. liktų gyva. 

Šiemet šventėme Ateitininkų Senasis ateitininką subrendimo 
organizacijos 65 metų sukaktį. : §S«S — "susiprasti, susiorgani-
Metų skaičiumi tai graži jubilie- #3**. -< u r t } i r '<0v * r (At—kų 

Žvelgiant į šia su - l«P& psl. 1^» — fra gyvas ir 
mūsų taroe. Siu metų 

SnbecrtptiOB Racea: $25.00 — Cttcago and Couk Oounty 
Elsewbere įn U.S.A. $23.00. Canaoa 525.00 
Couairtes - $28.00. 

Pa&to Klaida* mažinant., pakvitavimai -1 gauta* prenume 
rauti oesiunCiarai. Ant DRAUGO prie Kiekvieno sfcattytojo adrese 
garas iŠ jo -noKsstį, atžymima, iki kada skaitytoja^ yra užsi
mokėjęs. 

m 

Ateitininkų moksleivių Padėkos savaitgalio ideologinių kursų Dainavoje 
dalyviai 

Nuotr. Alberto Sušinsko 

Cbacago, Coofc 01. 
Kasotoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitisl* 

$25.00 
26.00 
23.00 
26.00 
16.00 

$16.00 
lo.uu 
BUH 
te.!*) 
s.* 

$10.U0 
10.00 
M i 

i0.5<> 
-

» .* . 
5.51 
4.0C 
ti-Dt-
— 

talikų Bažnyčios gyvenime. O , na į sendraugių sąjungą. Nurodo-

jme sukaktis, žvelgiant Į sią 
fcafctį >au kaip į mūsų istoriją. į 
randame, kad mes veikėme ir į 
kūrėme laisvoje tėvynėje tik treč- [ 
dalį vfso savo gyvavimo metų. \ 
Anuomet prof. Stasys Šalkauskis 
Vytauto Didžiojo metais, ateiti- • 
alnkijos 20 metu sukaktį minint, Į 
rašė apie organizacijos subrendi- i 
mą: "kaip žmogaus, taip ir or
ganizacijos gyvenime, subrendi- : 
šias toli gražu nėra dar tobulu 

aktualus 
jubiliejinė stovykla parodė, kad 
mes esame susipratę ateitininkai, 
esame susiorganizavę ir pajėgia
me kurti ir kovoti už aukštuo
sius idealus. Paskaitų gilios ir ne
eilinės mintys ir jaunimo gausus Į i 
dalyvavimas rodo. kad mes esa
me gyva ir gaivalinga organizaci 
ja. 

Besidžiaugdami ir įvertindami 
mo pažymys- mušu ideologija . jubiliejinių metų organizacinį ju-
yra geriau' suformuluota, negu i lojimą, mes Naujųjų metų išva-
įsisąmoninta; mūsų organizacija \ karėse turime prisiminti, kad 
iabvau sukonstruota principe, ne- i ateitininku organizacijai 
gu atspari gyvenime; mūsų ku-

vi su 
svarbiausias reikalas yra prisiau-

ryba labiau pageidaujama, negu I 0»*» « auju narių, šita linkme 
konstatuojama; mūsų gyvenimo i / e ' ^ a kreipti ,'isą mūsų judėji-
kova labiau ske l i ama , negu ?nH. nes tai 
reišJtiasi žygiais (Ateitininkų 
ideologija. 108 psl.). 

Panašiai gal ir dabar, baig
dami 65-tuosius jubiliejinius me- I 
rus, galėtume kalbėti apie ateiti
ninkų organizaciją. Tačiau, kai 
sac* esame už savo tėvynės jau 
t;isdešimt penkeri metai, tai 
šiandien galime pasakyti, jog 
mūsų gyvenimo kova buvo skel
biama ir reiškėsi žygiais. Kiek
vienas organizacinis pajudėjimas 
buvo kova. Per trisdešimt pen
kerius metus išaugo nauja atei
tininku karta, nemačiusi savo tė- i 
v-ų žemės, o tik girdėjusi apie jos į 
pavergimą. Ir šita ateitininkų 

Ims gyvybinis kovos 
žygis nz mūsų tautinę ir organi
zacinę egzistenciją. 

Palydėdami jubiliejinius metus 
1-ir sutikdami Naujuosius metus, 

turime prieš akis viso pasaulio 
eucharistinį kongresą, kuris įvyks 
ateinančią vasarą Philadelphijo-
je. Pa. Ateitininkai turi čia ati
duoti savo duoklę. Mes turime 
prisidėti prie organizavimo vi
sos lietuviškosios veiklos, kuri tu-

' tstą paskleisti žinias apie 
persekiojimą mūsų brolių ir sese
rų, kovojančių tėvynėje už reli-

j ginę laisvę ir žmogaus teises. 
Mes patys taip pat turime prieš 

akis savo jubiliejini kongresą, ku-

Kliorys skaito paskaitą at
eitininkų moksleivių ideologiniuose 
kursuose. Dainavoje 

Nuotr. Alberto Sušinsko 

antra, ateitininkai, atvykę į savo 
suvažiavimą, galės paremti bend
rą lietuvių dalyvavimą šiame Eu
charistiniame kongrese. Šiais rei
kalais rūpinasi specialus komite
tas, kurį globoja Vyskupas Vin
centas Brizgys, o vadovauja mū
sų sąjungos dvasio: vadas kun. 
K. Pugevičius. Mums svarbu, kad 
lietuvių tautos kanč :c- už Dievą 

lažnyčią sovietų okupuoto; 
Lietuvoj būtų tinkamai iškeltos 
Šiame tarptautiniame kongrese. 
Todėl visi nariai raginami ne tik 
atvykti i ši Tarptautinį Eucharis
tinį kongresą Phi'adelphiįoįe, bet 
ir kuo galėdami prisidėti prie lie
tuvių programos pravedimo. Dėl 
visų šių sumetimu sąjungos suva
žiavimo programoje nenumato
ma jokių specialių parengimų. 

Visi sąjungos'nariai prašomi 
nedelsiant siųsti centro valdybai 
savo pageidavimus bei pasiūly
mus dėl sąjungos suvažiavimo. 
Ypač prašomi pagalvoti apie 
"sendraugių"' vardo keitimą, ku
ris, kaip jaučiame, suvažiavime 
bus iškeltas. Siūlytume skyriams 
savo susirinkime artimiausiu lai-

I ku, tiek "'sendraugių''' vardo kei
timą, tiek kitus klausimus ap
svarstyti ir priimti nutarimą, ku
rio turėtų laikytis skyriaus atsto
vai sąjungos suvažiavime. 

• • va* . 
Taip pat primename, kad są-1 

ma įvairiausių priežasčių 
i 

Tačiau 
ar nereikėtų sendraugiams dau
giau susirūpinti mūsų jaunimo 
ideologiniu paruošimu? 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos gražina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinj neatsaką 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. 

Kitas nemažiau svarbus reika
las —tikinčiųjų persekiojimas so
vietų okupuotoje Lietuvoje. Už 
vaikų katekizaciįą, už Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos ruo
šimą ir platinimą daug taurių lie-

Tms publication te avaūable in microfilm from: 
XEROX UNIVERSITY MICROFD31S 

W0 Zeeb Road, Ana Arbor, Mich. 48106 
D2»$*sap 

centro valdybos pastangų rėmi
mą, gausų dalyvavimą Federaci
jos Jubiliejinėje ir sendraugių sto-

tuvių nubausti ilgomis kalėjimo vykiose. Ypatinga padėka tenka 
bausmėmis ir ištrėmimu į Sibirą, j tiems, kurie savo darbu prisidėjo 
Tokių faktų akivaizdoje m u m rei
kia labiau susirūpinti, kaip pagel- Į 
bėti tiems, kurie okupuotoje Lie
tuvoje kenčia persekiojimus arba į 
kankinami lageriuose Sibire. Są- j 
jungos skyriai turėtų šį reikalą i 
rimtai pasvarstyti ir stipriau pri- į 
sidėti prie pastangų, kurios yra 
daromos Šioje srityje 

i prie jų pasisekim. Taip pa t dė
kojame skyrių valdyboms ir pa
vieniams nariams už prisiųstus 

nario mokesčius. 
Baigdami linkime visiems są

jungos nariams ir narių šeimoms 
bei artimiesiems gausios Dievo 
palaimos Naujuose Metuose, 

Jūsų Kristuje, 

Centro Valdyba 

Šia proga norime pasidžiaugti i 
ateitininkų sendraugių gyva veik- j 
la Lietuvos laisvinimo pastango- į 
se, lietuvių kultūros baruose bei! 
visuomeniniame gyvenime. Būtų į 
tiktai pageidautina, kad ateitinin
kai daugiau prisidėtų prie dar
nos užtikrinimo ir palaikymo lie
tuviškoje veikloje. 

Taip pat dėkojame nariams už 

Ateitininkų moksleivių ideologinių kursų metu Dainavoje paskaitų klau
so ir užrašus daro (iš k.): ŽT. Idzelytė. V. Kuprytė ir S. Baltrušaitytė. 
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naujoji karta nėra mirusi. Ji yra 
uz savo i 

krikščioniškus 
kovojanti a eitininkija 
tautiškumą ir 
principus. 

Studijų savaitė?, vasaros ir žie
mos stovyklos, vadovų kursai, 
kurie kasmet ruošiami liudija. 

i riam jau dabar reikia pradėti 
ruoštis. Tai vis mūsų veiklos ir 
judėjimo gyvybiniai ženklai, ku
riuos reikia matyti, užbaigiant 
šiuos ateitininkuos jubiliejinius 
metus. 

. Dr. P . Kisielius 
At-ku Federacijos vadas 

los. Nepagailėkime pastangų su
rasti kandidatų ir nesikratykime 
prašomi būti kandidatais į centro 
valdybą ar kontrolės komisiją. 

Taip pat esame pranešę sky
riams ir spaudoje, kad sąjungos 
visuotinis suvažia'imas šau
kiamas 1976 m. rugpiūčio 7 d., 
Philadelphijoje, Tarptautinio Eu
charistinio kongreso metu. Tiks-

I lus laikas ir vieta bus paskelbta 
j vėliau. Suderindami sąjungos su-
; važiavimą su šiuo tarptautiniu 
į kongresu siekėme dviejų tiks-
| lų: pirma, sudaryti ateitininkams 
i progą dalyvauti Tarptautinia-
hme Eucharistiniame kongrese, 

kuris yra didelis ir retas įvykis Ka-

jungos visuotinis suvažiavimas 
nėra tiktai skyrių išrinktų atsto
vų suvažiavimas. Tai yra visuoti
nis sąjungos narių suvažiavimas 
tikra šio žodžio prasme ir todėl 
kiekvienas sąjungos narys turėtų 
jausti pareigą į jį atvykti ir jame 
aktyviai dalyvauti. 

Greta minėtų klausimų norėtu
me visų narių dėmesį atkreipti 
dar į du svarbius dalykus, ku
riuos centro valdyba svarstė be
veik kiekviename posėdyje, bet 
nesurado sprendimo. Pirmas yra j 
sendraugių prieauglio klausimas' 
arba baigusių mokslus ateitinin
kų įsijungimas į sendraugių są
jungą. Tai sąjungos gyvybės klau
simas. Visi matome, kiek mažai 
mokslus baigusių ateitininkų atei-
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Pasimeldus ir pagiedojus A. 

Kižienė perdavė at-kų Fed. vado, 
į dr. P. Kisieliaus sveikinimus, 

";kad ateinančių metų ateitinin-
j kiškas darbas būtų nemažiau ak-
{ tyvus". Prisiminta mirusieji atsi

stojimu, ir pradėta Kūčių puota. 
! Visi laužėme paplotėlius ir lin-
j kėįome vieni kitiems. 

Kūčių vakarienę paruošė O. 
Į Norvilienė. Jai nuoširdus ačiū už 

no B. Mačiukevičius ir A. Bilius. 
Nykštukų šokį paruošė R. Nor
kutė, giesmes — V. Kazlauskaitė. 
Giedoti padėjo Kun. A. Lipniūno 
kuopos nariai, akordeonu prita
rė A. Polikaitis. 

Kun. A. Lipniūno kuopos 
moksl. at-kai suvaidino pačių su
kurtą linksmą vaizdelį: "Kalėdų 
senis ieško darbininko". Scenoje 
pamatėm išradingų charakterių 
žmones. Sveikintina kūrybiška 

Klauso paskaitų ateitininkų ideologinių kursų Dainavoje metu. iš kai
rės: A, Rjžytė, T. Zarankaitė, D. Garūnaitė, R. Andri.ionaitė. J. Aršti-
kytė. 
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\TI ITININKI KŪČIOS 
CHIGAGOJE 

Gruodžio 19 d- Jaunimo cent
re įvyko at-ku Kūčios, kurias pra
dedama pagrindinė to vakaro or
ganizatorė Agnė Kižienė kalbėjo: 
"Šiandien suarinkorne čia ateiti-
rjinkiŠkoji šeima, kad, sustiprintu
me ryšį, pagrįstą meile, taika, ra-
rr.yDe 

Po to buvo Šv. Mišios. Jas atna
šavo A. Lipniūno kuopos dvasios 
vadas kun. J. Barauskas. Pamoks
le jis paminėjo Kūčių vakaro jun
giamąsias mintis — tai vaiku, 
duonos ir kelionės į žmonių šir
dis vakaras- Pamokslą mintys, bu
vo gilios ir pakeliančio*. 

tai. Šližikus aukojo Mackevičiai \ iniciatyva. 
— Brighton Pk. kepyklos savi- J visą vakaro darbą nuoširdžiai 
ninkai. Duoną ir kepsnius — An- j įsijungę dirbo abiejų kuopų tėvų 
kus, Baltic kepyklos savininkas, į komitetų nariai. Seimininkei O. 
aguonų pieną pagamino O. Stu- ; Norvilienei padėjo Normantienė, 
kienė ,girą — B. Jasaitienė. Ki- į l . Kazlauskienė, Seibutienė ir 
tais patiekalais rūpinosi R. Rač-; kun. A. Lipniūno kuopos narės, 
kauskienė. Visa eilė tėvų, studentų, moks-

Techniškuoju darbu rūpinosi Į leivių padėjo sutvarkyti stalus ir 
stud. at-kai, ypač Linas Rimkus,. salę. 

rlQO 

17" Diagonal COLOR 

«* $1,500 
You can have this I T ' RCA XL-MX> 
COLOR TV. . .and your monsy grows to 
*1.897 in 72 months. 

OrWth $ 2 , 0 0 0 
And your monay grovvs to $2.283.06 in 4 
yeers. 

Or With $5,000 
And your money grovvs to $5.568.48 in 
2% years. 

OrWith$-| 0 , 0 0 0 
And your money grovvs to $10.691.89 in 
VA years. 

OrVVrth $ 2 0 , 0 0 0 
And your money grovvs to 
$21.024.81 in 1 year. 

Mišių metu giesmėms pritarė 
Em, Pakštaitės kankliniokiu gru.- < Vaidinimui dekoracijas parūpi-

Vida Naujalytė Algis Lieponis, 
Pastarasis parūpino iš savo tėvų 
žemės šieno stalus apkloti. 

Bebaigiant kūčiauti, prasidėjo 
programa. Pasirodė Pr. Dielinin-

I kaičio moksl. at-kų kuopos jau
nučiai ir jauniai. Jie suvaidino 
A. Kižienės surežisuotą kalėdinį 
vaizdelį "Algiuko Kalėdų eglutė" 
Mintis: — daug geriau kitiems 
gera daryti, ką nors duoti, nei pa--
čiam gauti, apie save galvoti 

O dabar susitiksime Kun. A. 
Lipniūno moksl. at-kų kuopos 
baliuje "Tylūs armonikos tonai", 
-ausio 17 d. 

Dalyvė 

GIEDRININKITJ 
SUSIRINKIMAS 

Vyresniųjų G'edniinkių, Vi
suomeninio būrelio susirinkimas 
įvyks šį sekmadieni, įruodžky 21 
d., 12 vai. pas p. Juliją Valdienę, 
7350 So. MacUsrood. 
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dabarties horizontai 

LAIKO SLINKTYJE 
Laikas slenka taip nejaučia- laikus kovota ir sudėta neapskai-

mai, kad matomi tik aplinkos ir čiuojamų aukų. Raminti save ga-1 
savo paties pasikeitimai, bet ne- Įima, bet nusiraminimas tėra tik 
matomas pats laikas. Laiko slink- viltyse, kad laikas keičiasi, [vykiai 
tis apibrėžiama tik žmogiškomis laiko nesustabdo, o tiesa ir laisvė 
priemonėmis ir skaičiais, bet ne- nei kardu, nei apgaule, nei už-

Baltasis ir raudonasis kapitalas 
Rimties valandėlei 

KRISTUI UŽGIMUS 
Tūkstančius metu 

dingo už kivirčų, ginčų, skaldy
mu ir tuščiažodžiavimo uždan
gos. Lietuviukuose darbuose jau 

suvokiama, kas iš tikrųjų yra mirsimu •nesunaikinamos. 
pats laikas. Dėlto mes ir žvel- Metų pabaigoje nedaug togali-
giame labiau į įvykius, kurie bu- tne džiaugtis ir lietuvių išeivijos 
vo, negu i patį laiką, kuriame bendrais keliais. Sutartiniai keliai 
%yks nauji darbai, ateis kitos kar
tos, bus kuriami nauji žmogaus 
kūriniai. Melų pabaiga mums ir 
primena ne tik -patį laiką, kiek buvo kovojama ne tik dėl prio-
mūsų pasikeitimus, prabėgusiais monių pasirinkimo, bet ir dėl 
metais atliktus ar neatliktus įsi- tikslo nesuvokimo. Tautos gy-
pareigojimus. vybinių reikalų kančios laikotar-

Istorijoje paskiras žmogus tėra py išsižadėjimas dėl išeiviškų 
tik meteori-nis žybtelėjimas, ku- ginčų kasdienybės ir kovos prieš 
rio. pradžią pastebėjus, jau lau- įsivaizduotą priešą suardė dau-
k.'ama pabaigos. Istorijoje išlieka gelį tikros veikios pastangų. Nau-
darbai, kurie atliekami visuome- ja politinė situacija kaip tik roi-
nei, tautai, valstybei, žmonijai, ka'.auja naujų planų ir naujų pa-
Tuo pačiu išlieka ir paskirų stangų, 
žmonių vardai — gerai ar blo- * 
gai minimi, žiūrint į jų atliktus Tačiau šiais metais buvo ivy-
darbus. Bet kai žmogaus istoriją kių, kuriais galime ir pasidžiaug-
perkeli i visatos istoriją, tai žmo- ti. Dar matome, kad kūrybinės 
gus tėra tik žybtelėjimas milijo- jėgos neišsisėmė nei poezijoje ar 
nuose metų, kurių tada dar nie- beletristikoje, nei dailėje ar 
kas net neskaičiavo. Juos skai- skulptūroje, nei muzikoje ar me-
čiuojame dabar ir tai tik apyt.ik- niniuose pasirodymuose. Knvgos 
riu tikslumu. 

Šitame laike iškyla ir 
• autos istorija, kurios pradžios buvo menkas. Kompozitoriai kū-
mokslas ieško prorstorėje. Jos is- rė ooeras ir paruošė jas pastaty-
torija pradedame tik nuo to lai- mui, kūrė kantatas ir muzikinius 

Kapitalų augimo vaisiai 
laukė visuotinio gelbėtojo. Visą 

Ekspertai ekonomistai tvirti-f A. J. STANIUS turi laisvų darbiniukų, o tik ver-1 žmoniją buvo apgaubusi slėgian-
na. kad kiekvienos valstybės e- J gus. Raudonasis kapitalas dar- j ti tamsa, iš kurios nebuvo ma-
konominė pažanga ir tuo pačiu! bininką ne išlaisvino, no pratur- į tyri nei kelio, nei šviesos. Dievo 
tos valstybės darbininkų pra->juos jų pasiektais rezultatais?! tino, bet pavergė ir išnaudojo.; pažadas, duotas pirmiesiems žmo-
gyvenimo aukštis priklauso nuo į Vakaruose buitiniu prekių ne : Vis dažniau ir dainiau Vakarus \ nėms, kad ateis atpirkėjas, ėjo iš 
trijų dalykų-, kapitalo, aplinkos įtik pakanka, bet yra ir pertek-, pasiekia žinios iš Maskvos, kad • kartos į kartą ir švitėjo mažu 
ir darbo jėgos. Svarbiausias y-1 liūs. Rytuose visko trūksta. Va-: Sov. Rusijoje vagiliavimas, gir-į vilties spindulėliu visose tautose. 
r a kapitalas. Jei valstybė ir pra- karuose darbininkas perka, ką tuokliavimas ir vandalizmas yra j Kai Kristus gimė, Dovydo sos-

tik nori bet kurioje krautuvėje, pasiekęs negirdėto skandalo, te sėdėjo Erodas, anų laikų di-
Rytuose. ypač Sovietuose, j kai nors už vagystes baudžiama mir i džiausiąs kriminalistas. Jis už-

naujai kuriamą gamybą, kuri i kurias krautuves uždrausta eiti į timi. Ir ko kito iš vergo galima | mušė savo žmoną Mariamme, i įvykdyti visos teisybės ir veikti su 
rinkoje plačiai pageidaujama.į ir ten pirkti. Vakaruose, pvz. laukti, jei jis savo gyve-nime ne- į svainį Aristobulą, nužudė du į didele galybe. Jis turėjo nubaus
tai tos valstybės ateitis graži ir j V. Vokietijoje ir Eritanijoje, ke- ' mato šviesesnio rytojaus? • Makabiejų palikuonius —Juozą-j ti bloguosius ir išaukštinti ge

tu rios iš penkių š̂ -imų turi au- skirtingi tikslai \2* i r Hirkaną II. Jis_ pats savo ruošiu*. Sv. jonas Krikštytojas, 
tomobūius l .mant grit?zta pras- - , rankomis pasmaugė sūnus iš pir- j išsiilgės to teisingumo, šaukė: 
me darbininkus ir išskiriant ko- į Negalima paneigti, kad ir bal-1 mosios žmonos, gyvus sudegino į "Kiekvienas slėnis tebūnie už-
munistus) santykis yra 1000-1. tasis Vakarų kapitalas turi tam- \ fariziejų vadus ir prieš pat mirti į piltas, o kiekvienas kalnelis su-

Svarbasis elementas s i u d ė m i lJ- l r Vakaruose- pasitaį- ; Įsakė nužudyti savo sūnų Arche- •• žemintas" (LK.3,5). 
Kas čia kaltas? Komunistinis k o d a r b o J&SĮJ piktnaudojimo, | lajų. Žydų tautoje buvo daug, O Jėzus visus nustebino tuo, 

kapitalas neturi svarbiausiojo 

menininkai turi atliekamo kapl 
talo investuoti j jau esamą ar 

pasaulis j nio susmukimo. Jie taip pat lau
kė pranašautų ženklų, nurodan
čių žadėtąjį Mesiją. Rytų išmin
čiai dairėsi į dangaus skliautą, 
ar nepamatys kokio ženklo, kaip 
senu. senovėje buvo pranašauta. 

Tokioje pasaulio aplinkoje vi
si laukė žadėtojo Mesijo kaip ko-
ki<- teisėjo, gal pana-aus savo vei 
kimu į anų laikų karalius, kurie 
mokėjo atsilyginti savo priešams 
kerštu. Jis, atrodė, turėjo ateiti 

leidžiamos ir skaitomos. Parodų 
mūsų surervgta nemažai ir jų lygis ne

galinga. 
Kapitalas lengva: gali parū

pinti patogią gamybos aplinką, 
tai yra steigti fabrikus tokiose 
vietose, kur patogus susisieki
mas ir lengvai pasiekiama dar
bo jėgoms. Kapitalas niekuomet 
nepritruks darbininkų, nes pa
jėgs mokėti geras algas ir tu
rės gerų specialistų. Kapitalas, 
kaip pirmaeilis valstybės eko
nominio augimo variklis, gali 
būti valsty 
arba privatu 

elemento — darbo jėgos laisvės. 
Vakaruose darbininkas dirba 
ką nori ir kur nori, ir uždirba 
gerai. Rytuose darbininkas dir-

— badauja. Vakaruose : K a i Vakarų kapitalas stengiasi j Ilgines tiesas, buvo sudarytas 

jis bebūtu -
ekonomistai pamiršto kad be skubėti j priverstinius susirin-; neįmanoma. nes skurdžių ir be-jgas buvo labiau susirūpi 

fcn iė- kimus, demonstracijas arba nak-i d a r b l u visuomet DUVO ir bus, tai \ kinąja gerove kaip tai kapitalo, apalinkos ir darbo jė-
upmęs lai-
tamavimu 

tokie žmonės, kurie nori patys | Dievui. 
Sov. Rusijos ka-1 

ko, kai tauta pradėjo suvokti sa- kūrinius, kurie laukia klausyto- j o-erai žinome, kad neribota lais
ve,, kai pradėjo. organizuoti savo jų. Gal permažai ateina jaunų J v e j ^ vadinosi anarchi ja. 
valstybini- ar. bent. bendruome- kūrėjų, galinčiu užpildyti pra-i 
nirtį gyvenimą. Į šią istoriją jau mštėjusias vietas, bet galima ti-1 'Kapitalu skirtumai 
esame įjungti ir mes, kurie kūrė kėds,'kad iškils tie, kurie dar ne- j Nūdien visas pasauis sutin-
praeityje ar kuria dabartyje, tar- drąsiai reiškiasi viešumoje. ; k a ^ad V. Europos Bendroji 
tisn pratęsiami tautos istoriją ne Organizacijos dar ir šiais me- rinka yra milžiniškas kolekty-į 
sa-vo žemėje, o svetimuose kraš- tais rodė gyva.-tingumą š a r v i n i s kapitalas, sutelktas iš ne-, 
tuoge. Tačiau nei paprasto bau- veikia, yoač jaunimo lietuviškoi išdžiūstamų šaltinių valsty- j 
džiauninko gyvenimas anais lai- auklėjimo dvasioje. Ateitinin- j į m j ų į^jų T o kapitalo vaisiais | 
kais, nei angliakasio gyvenimas kai, atšventę jubiliejinius melus, j naudojasi ne tik patys inves-! 
prieš šimtą metų, nei bet kurios surengė minėjimą, kuris turės į-, tuotojai. bet ir visas trečiasis 
srities darbininko gyvenimas takos ir ateinamiems metams, j pasaulis, nes to kapitalo tiks-
dab&Ttyje nelieka be žymių savo Skautai dirba vis dar patraukda- h a s padėti visiems, reikalingiems 
taujps egzistencijoj. Kiekvienas mi net pačhfs jaunuosius ir stip- ekonominės pagalbos, 
lietuvis, dirbdamas net menką rkidami organizacinį tęstinumą, j pažvelgus j kitą Europos dalį, 

— Rytų Europą, matyti visai i 

gos, dar yra ketvirtas elemen-; timi s dirbti savo mažytį žemės į 
tas — stipriausias ir reikšmin-] sklypelį, kad savo lėkštėje tu- į s a u - 0 3 ™ ' 
giausias kapitalo talkininkas, i retų ekstra bulvę. Tai tik kele- Į P*alo tus ias pasigammu kuo 
Tai darbo jėgos laisvė. Įstatymų tas palyginimų trupinių. Bet jie j daugiausia S " * pavergti tuos 

I ar laisvo susitarimo ribose, nes '•• vaizdžiai parodo, kokią rolę turi į ^rastus 

Fariziejai pripažino Mozės ista-
! tymą ir skrupulingai laikėsi rai-

- . dės, nematvdami įstatymo dva-kur dar yra laisve • • 
į Kremlius tebealsuoja revoliuci-

. į jos svajonėmis ir laukia tinka-
! šios. Jie įsinarpliojo ir paklydo 
; išviršinėse smulkmenose: pas-darbo jėgos laisvė. 

Sov. Rusijai niekuomet i e - r ^ ^ r : T ^ ::""" r. :- / :- ,- > viešos 
trūko kapitalo. Jos aukso ka- Sm o momento. Tomis pačiomis - , ., ~ £ j g . * 
svklos dirba. Vien tik šiais me- . ***** gyvena ir viso pasauBo g g f ^ Ž ^ ms d rė nepa 
tais sovietai Vakarams uarda- i komunistai, nor s jie ir neprita- j ?*3ų u ž l a i d a s pasidarė nepa-
ta-s svie ta i vakarams paraa ^̂  J tJZZ* K~ keliama našta. Tokioje tai iš-
vė iki 400 tonų aukso, norėdami :

 r i a ™s«u komunistų, imperializ- | rinktosios tautos aplinkoje gimė 
Kristus. 

kūrybini darbą, bet kuriuo būdu Jie jau mėgina organizacinę 
prisidėdamas prie savo tautos veiklą perduoti jaunesniems va-
gvvybės išlaikymo, yra jos isto- dovams, gaivindami 
rijos kūrėjas. 

jų idėjini, 
tautinį ir moralinį susipratimą. 

Bendrinės organizacijos dau-
Ši'e metai, kaip ir draugelis kitų, giau ieškojo pačios savęs, ie*o-

baigiasi su laimėjimais ir pralai- jo naujų priemonių, bet rodė ir 
mėiimais, žvelgiant į savo tau- gyvybę tautiniuose darbuose, 
tos istoriją visuotiniu mastu, tai išeidamos viešumon visada, kai 
yra įjungiant į ją ir išeiviją. Ne- ttk iškildavo svarbesnės reikš-
sidžiaugiame persekiojimais ir mes klausimai. Helsinkio suva-
keneiančiais pavergtoje tėvynėje, žravimo atveju, Amerikos Balso 
nes žmogaus žmogui sukelta išlaikymo reikalu ir rezoliucijų 
kančia yra blogis. Bet dtdžiuoja- klausimu organizacijos ieškojo 
mes didvyriškumu tų savo tikė- kelių, visuomenė atsiliepė i va-
jimo ir tautybės liudytojų, kurie dovų baką ir kėlė Lietuvos lais-
aukojasi iki heroiškumo. Xeuž- vės bei tolimesnės egzistencijos 
mirštami vardai liks tautoje ir klausimus viešumoje. Tautos 
išeivijoje tokių, kaip Nijolė Sa- vardu: viešumoje kelti šiais me-
dūnaitė, kaip Pluira, Jaugelis ir tais daugiau prisidėjo ir ameri-
daugybė kitii. I juos žvelgiame kiečių didžioji ir vietinė spauda, 
su pagarba kaip į pavyzdžius, pa- įtakojama mūsų organizacijų ir 
rodančius, kad tauta vergijoje y- pavienių ašmenų. Didžiausias į-
ra gyva, sąmoninga ir nepalūžu- vykis šiais metais yra jaunimo 
5i. J kongresas, kurį rengia ir vykdo 

pats jaunimas, jau paruoštas pir
mųjų dviejų kongresų. 

Tai metų užbaigos prošvaistės, 
kurios laiko slinktyje negesta, 
kurios dabarties horizontuose 

kitas vaizdas. Ten irgi yra pa-; 
kankamai kapitalo parūpinti ap- i 
iinką ir darbo jėgą. Gal net leng Į 
viau, negu Vakaruose. Rytuose į 
yra tik valstybinis kapitalas.; 
valstybinė aplinka ir valstybinė j 
darbo jėga. Viskas vienoje ra n-į 
koje ir kontrolėje. Nėra jokių j 
sunkumų su darbo jėga. nes ko- I 
munistinėje sistemoje laisvas in- j 
dividas neegzistuoja. Darbinin
kas yra valstybės vergas. Pa-1 
sirinkimo jam nėra: dirbk, ką e-
si liepiamas dirbti, arba keliauk! 
į priverstinio darbo vergų sto
vyklas. 

Dabar kyla klausimas; kokiai 
yra priežastis, kad tarp Vakarti 
ir Rytų kapitalo yra toks mil-

skirtumas. matuojant 

Juos maitinti šią žiemą 
Atsakymas Į tuos visus klau

simus vra aiškus: Sovietai ne

vienas didžiarsių pasaulyje alyvos | 
magr.atu — Saudi Arabijos' Alyvos 
ministeris Jainani. 

bet vis tik nedarbininko laisvės; religinių sektų. Žymiausios buvo į kad jk atėjo ieškoti paklydusių, 
pavergimo. Jei darbininkas jau-1fariziejai ir sadukėjai. Sadukėjai Jis valgė ir gėrė drauge su Pu
čiasi išnaudojamas, jis laisvas ; nepripažino sielos nemirtingumo į sidėjeliais. Jis mylėjo visus, tei-
pasirinkti darbą, kitur. Sovietų j -r netikėjo pomirtinio gyvenimo, singuosius ir nusidėjėlius. Paiy-
Rusijoje to jis negali padaryti. | Sinodas, kuris turėjo aiškinti re- ginimais scie Die/o karalystę ir 

savo pavyzdžiu atskleidė dan-
\ gaus Tėvo meilę žmonijai. O ko

dėl Dievas myli teisiuosius ir ne
teisiuosius, negali pasakyti, kaip 
negali pasakyti, kodėl tėvas myli 
savo paklydusi vaiką. Jis myli, 
nes tokia yra jo prigimtis. Šitą 
dievybės bruožą Mesijas atnešė Į 
šį pasaulį, bet dieviškosios visa
galybės savo pilnybėje jis nepa
rodė. 

Kristus gimė kaip kiekvienas 
bejėgis vaikas, visa kuo priklau
somas nuo savo motinos. Ji nu
nešė Marija ir Juozapas i Jeru
zalės šventove paaukoti Dievui, 
kaip Mozės Įstatymas reikalavo. 
Simeonas, paėmęs vaikeli ant 
rankų, atpažino jame Mesiją. 
Pajuto, kad jis susitiko su Dievu 
ir dvasios pagavime prabilo į 
Dievo malda: ''Dabar, Viešpa
tie, atleidi savo tarną, kaip ėsi 
kalbėjęs, ramybėje, nes mano a-
kys matė tavo išganymą, kurį 
prirengei visų tautų akivaizdoje, 
šviesą pagonims apšviesti ir tavo 
tautos Izraelio garbę" (U . 2, 29-
31). Situos žodžius girdėdami, 
Juozapas ir Marija stebėjosi. 

Dar labiau Marija nustebo, 
kai Simeonas kreipėsi į ją ir, 
pranašo visrjoje matydamas, kaip 
atpirk'mas turės įvykti, f arė: 
"Štai, šita- pastatytas nupuoli
mui ir prisikėlimui daugelio Iz
raelyje ir kaip ženklas,' kuriam 
bus prieėtaraujama. Ir tavo pa-
čios sielą pervers kalavijas, kad 
būtu atidengtos daugelio širdžių 
mintys" ( i i . 2, 34-35). Taigi iŠ 
atntsfo Simeonas numatė, kad 
Kristus bus tas ženklas, dėl kurio 
bus prieštaravimų, nesantaikų, 
atseit, nebus ramybės ir po Me
sijo atėjimo. 

Už Mariją ir Juozapa geresniu 

svetimos valiutos. Yra už ką j m u i 

žmonėms.pagaminti ar• parū-; k a d j D j u o d e s n i s v a i z d a s b u v 

rmt ibu i tmmdah-^• » * Jų ne-: kapitalas stinrina ko I goniškose tautose. Ju būklę 
ra. Sovaeta! tun derlingiausius m K r . į darvdamas ! Paulius nušviečia laišk 
Europos laukus. pakankamai i , . , . . / -, . - J 

vę aieti kačiukai, nepajėgią 
lipti dėl protinio silpnumo ir ne- į liaus, nelabumo; slapti apkalbi-
apdairumo iš savo šiltos pinti- j nėtojai, garbės plėšiai. Dievo 
nės? i nekenčiami, įžeidėjai, gimdyto-

į įarni neklusnūs, beoročia1, nei.š-
. i tikimi, be meilės, nesandoringi, 

Į be gailestingumo (1,29-31). Tai-
VOKIETMOS KATALIKŲ 

SINODAS 

Wuerzburge pasibaigė aštun
toji ir paskui:nė Vakarų Vokie-

gi pagonių gyvenime buvo susi
būrusios žemiausios ydos su įvai
riais prigimties iškrypimais. 

Anų laikų Romos istorikai pa
tvirtina tą sugedimą ir žiaurumą, 

j tijos kataliku sinodo visuotinė se- kurio buvo pasiekusi nelaiminga 
sija. Joje buvo svarstomi Vakarų j žmonija. Vergai Romos imperi-

' Vokietijos katalikų Bažnyčios at- į joje buvo baudžiami mirtimi be 
i sinaujinimo klausimai. Štai kele

tas sesijos darbų temų: Vakarų 
Vokietijos katalikų Bažnyčios įna 
šas, kuriant gerovę ir taiką; vo
kiečių katalikų tarnyba misijų pa
saulyje; Bažnyčios santykiai su 

į darbo pasauliu: liturginių apeigų 
reforma! Vokiečių katalikų sino
do darbai tęsėsi ketverius metus. 

jokios atsakomybės. Imperato 
riaus Trajano įsakymu žuvo 10 
tūkstančių gladiatorių, kovojan
čių arenoje. Cirkuose, amfiteatr-
niose liejosi žmonių kraujas, kad 
žiūrovų minia galėtų pasidžiaug
ti. Patys pagonys pradėjo bodė
tis tokiu gyvenimu ir jau nebe
galėjo pakelti taip žemo morali- (Nukelta j 4 pusi.) 

Nesidžiaugiame besibaigiančių 
metų (politiniais įvykiais. Jie 
veidmainybės laikotarpyje dar 
labiau nutolo nuo tiesos, teisy
bės ir laisvės gynimo. Helsinkis 
istorijoje liks juoda dėme, kurios pro šešėlius, tiesiamus komunis-
niekas neištrins. Tie, kurie ten tinės propagandos ir veidmai-
turėjo ginti žmogų ir jo laisvę, niškos politikos, nušviečia lietu-
užsimerkė prieš vergiją ir pamir- viškai veiklai kelius į ateitį. Laiko 
šo savo pažadus. Ten buvo iš- slinktis nestabdo tautos istorijos 
duotos ne tautos, kurios jau se- bet istoriją ir šiandien turime 
niai išduotos, bet moralės prin- kurti, nes istorija yra mūsų tautos 
cipai, taigi pats žmogus ir jo dva- istorija. 
sinės vertybės, už kurias ilgus Pi". Gr. 

Spaudoj ir gyrenime 

"Gerbiamas Daktare, 
Nežinau, patikėsite ar ne, bet Jūsų laiškas atnešė 

man nemaža džiaugsmo, todėl ir skubu greit atsakyti. 
Sutinkame kelyje daug žmonių, bet ne visų vei

dai ir vardai greit pamirštami. Pastarųjų tarpe lai
kau ir Jus. Džiaugiuosi, kad Clevelando lietuvių ko-

51 lonija Jums patiko ir čia radote mažą kraštelį pra-
Pabendravimas Clevelande su savaisiais padidino rastos tėvynės, nors ir be žaliuojančių ir gėlėmis pa-

man tėvynės ilgesį, lyg ši svetinga, bet svetima žemė Į sipuošusių laukų, apie kurių grožį turiu tik miglotą 

TRYS TARPSNIAI 
JONAS JAAKAUSKA* 

po mano kojomis būtų susvyravusi. Ir noriu atrasti 
atramos tašką, kad galėčiau atsišlieti. 

Jeigu Jums nebūtų sunkumų ir neperdaug nuo-

supratimą. 
Nebuvo lemta savo akimis j\> pamatyti, nors jau 

, buvo užplanuota. Likimo lėmimu mano keliai pasisu-
bodu, drjseiau prasvti bent keliais žodžiais mane pa-1 L ,„-n..«, o^io^i,,^? *A 
. e J_ įj ._V« 1 , j _ ii..* :.. i.„i ;-:„ „„oo^vui; I ̂ ° ku:a linkme, o vėliau ir visos viltys aplankyti tė

vų kraštą žuvo, nes ir ten augusieji turėjo atsikirti 
informuoti apie Clevelando lietuvių koloniją, ansamblį 
ir kita. Laikraščiuose šios žinios peršykščios. o norė
čiau žinoti plačiau — iš žmonių, kurie, jungdamiesi 
savo skambia daina, palaiko ir kuria lietuvišką nuo
taiką. Šiuo atveju iš Jūsų asmeniškai. 

RAŠO APIE LIETUVIUS KALINIUS 
Xew Yorke anglų kalba spaus- kalinių sąraše New Yorke spaus

dinamas periodinis leidinys dinamas leidinys pateikia ir tri-
"Žmogaus Teisių Kronika Sovie- jų lietuvių pavardes — Žukaus-
tų Sąjungoje" paskutiniame sa- ko, Silinsko ir Mirausko. Sie trys 
vo numeryje pateikia naujų in- lietuviai, kartu su kitais įvairių 
formacijų apie politinių kalinių tautybių politiniais kaliniais, pa-
— vadinamųjų sąžinės belaisvių s?rašė pareiškimą, kuriame protes-
— Sovietų Sąjungoje persekioji- tuojama prieš "sąžinės belaisviu" 
mą, kalinimą, kankinimą ir jų kalinimą kartu su kriminalistais 
gyvenimą priverčiamųjų darfcų if reikalaujama suteikti pbliti-
stovykloše bei psichiatrinėse li-niam kaliniam visuotiniai pripa-
goainėse. AU'abepaiąmc poliknių4in,tą atitinkamą juridini statusą, mą 

nuo savo kamieno ir ieškoti žemės sulčių kitur. 
Nepraraskime vilties. Gal keisis pasaulio veidas 

mums pageidaujama linkme, ir mes savo troškimus 
išpildvsime. Gal Jūs grįšite į savo mylimus žalius Malonu būtų patirti ir Jūsų jspudzius apie mūsų , . ' . . . . . . . . . 

i.ow.u JULI* i « ^ ^ «* «~i ,_,,_, laukus, o aš turėsiu progą nors laikinai i juos pa
žvelgti. Dabar tenkinkimės tuo. ką turime. 

Prašote platesnių informacijų apie vietinę lietu
vių koloniją. Deja. negaliu jų daug suteikti. Gal tik 
apie ansamblį kiek plačiau galiu parašyti. 

šiuo metu daug repetuojam ir rengiamės išvy
koms į kitas lietuvių kolonijas. Pirmiausia žadam ap
lankyti Chicagą. vėliau Philadelphiją ir gal dar kitas. 

Dėkojate už maloniai praleistą laiką ir šokius, at
siprašydamas už tariama kojos numynimą ar batelio 
sutepimą (ko visai nebuvo). Prašotės komplimentų? 
— Jų nesakysiu! Pasakysiu tiktai, kad tie du vakarai 
liks nepamiršti. Su tokiu šokėju, kaip Jūs, labai retai 
tenka šokti. 

Manau, i visus klausimus esu atsakiusi. Nieko 
Po savaitės dr. Lukošiūnas gavo Janinos atsaky-1 neparašiau apie lietuvių koloniją. Turiu at iprašyt i , 

j kad mažai ką težinau- Be ansamblio, nitfcur kitur 

apsilankymą Clevelande. kur mes savo laikui pasma-; 
ginti Jus panaudojom. Jei greit atsakyti susidarytų 
vargo, atidėkite nuobodulio valandai. Nesupyksiu, jei 
ir visai nutylėsite, nes juk esu tik kelyje sutiktas 
nepažįstamas, kurių veidai ir vardai greit pamiršta
mi. 

Priimkite nuoširdžiausius sveikinimus ir padėką 
už žavingus šokius. Jei per neatsargumą numyniau 
kojelę ar sutepiau batelį — atleiskite. Tikėkite, kad 
tai atsitiko be blogos valios. 

Jei nesusidarytų didesnių nepatogumų, prašyčiau 
pasveikinti panelę Gražiną, panelę Reginą ir Povilą, 
kuriam žadu kiek vėliau parašyti. 

Jūsų tautietis K. Lukošiūnas". 

nedalyvauju. 
Jūsų sveikinimus perdaviau tą patį vakarą, kai 

tik gavau. Visi dėkoja ir prašo perduoti sveikinimus 
Jums. 

Jei kada sulauktumėte nuobodaus vakaro, para
šykite vėl. Iš anksto užtikrinu, kad. Jūsų laišką skai
tydama ir į jį atsakydama, nenuobodžiausiu. 

Su nuoširdžiausiai linkėjimais 
Janina Nikaitė". 

Gyvenimas raus veda unksmingais keliais į 
šviesias aukštumas. 

F . FrogaJane 
Po dviejų mėnesių nuo ano koncerto, kuriame da

lyvavo dr. Lukošiūnas ir dr. Šukys, dr. Lukošiūnas 
gavo du laiškus: vieną iš Janinos, su kuria paskutiniu 
metu dažnai susirašinėdavo, kitą iš Povilo Balandžio. 

Janina rašė: 

"Gerbiamas Daktare, 
Rašote, kad, dr. Šukiui išvažiavus į Chicagą. 

likote visai vienas. Labai Jus užjaučiu ir norėčiau-tą 
vienišumą kiek prasklaidyti. Tuo tarpu bent laiškais 
pasidalindama Clevelando naujienomis. 

Visų pirma džiaugiuosi, kad su ansambliu aplan
kėme Chicagą. Koncertavora toje didelėje lietuvių ko
lonijoje, jos dydžiui pritaikytoje, publikos perpildy
toje salėje. Koncertas praėjo su nemažesniu pasiseki
mu kaip Clevelande, kuriame dalyvavote ir Jūs. 

Negaliu nepasigirti ir savo pasisekimu. Be dai
navimo, gavau dar vieną labai malonią pareigą 
programos pranešėjos. Mūsų maloniam vadovui pati* 
ko mano balso tembras ir šios pareigos atiteks truft 
Tenka pranešinėti lietuvių ir angių kalba. Su pastarąja 
vargo neturiu, bet dėl lietuvių kalbos reikia kif t ' 
0tm pasĮtMhpti (Bus daugiau) 
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KIPŠO NEBIJOME 
Žinių, o ne spėliojimu 

VYTAUTAS Y O L E R T A S 

Lietuvių Bendruomenės min- I vien m a n o akių " iškreiptas vaiz-
čiai visi pritariame. Dėl jos rei- das" . t a č i au j u o sunku a ts ikra-
kalingumo, rodos, nebuvo gir- tyti . Reikalavimai , priekaištai , 
dėti jokių svyravimų. Bet kai užmetimai, nepr iver t in imas n* 
bandome su LB gyventi, nuomo- '• ša l tumas d a r o L B skriaudą, 
nės pakrinka. Jas blaško kai ku- ! P e r d ė t a s a t la idumas vadovų 
rių principų skirtinga sampra-1 klaidoms ( jei jų b ū t ų ) , t a s 
t a ir kasdienos painiava. Maty-; klaidas žinant i r ma tan t , kenk
dami ranka mojančius ir girdė- ; tų v isuomeniniam gyvenimui, 
darni išsitariančius, kad LB e-! Taip p a t neštų nemažą žalą 
santi vien eilinė, prie visuotinu- Į ir to le rav imas dažnai pasi tai-

, Talko* bankelio pirm. a.a. Alf. atre "Hamiltom P b e e " sureng-
| Vainauskas, spalio 22 d. a.a. Ele-! tame 20 tautybių prieškalėdinia-
: na Jakučtnskienė ir po kelių d-le-j me koncerte na — ir mūsų pa

nų, dalyvaudami laidotuvių aa-jstoviaasio išeivijoje teatro Auku-
| muoso, kur bi.no pašarvota ve- PO, \aidinusio anglų kalba To-
= ironė E. Jakučinskieič'. nuo Br- j raaU J. Jankaus "'Peilio ašmeni 
! dies priepuolio a.a. Stet. Petkū • oris' . Aukuriečiai atrodo dau-
| nienė ir \ ė ! ta paČtą diena. Julija' giau pamėgo Torontą už savo 
j Vrub'iauskk-rė. Lajirički 5 d. iš. koloniją, nes jau sausio 17 d. To

ronto Lietuvių namuose stato 3-
-jų veiksmų A. Rūko komediją 
"Bumbulis ir Dundulis". Ziuro-

gyvųjų tarpo pasitraukė a.a. Pet
rą* Juodelė.Visiems artimiesiem^ 
mūsų gili užuojauta 

mo neartėjanti organizacija, 
ta ip kalbančiųjų neĮtarinėkime 
būtinai priešiškumu L B esmei. 
Gal tai vien nepasiterJdnimas 
dabartine LB situacija, gal pe
simistinis rūpestis dėl organiza
cinių rėmų. gal nusivylimas as-

Dalis choro pirmosios Kanados dainų ir tautinių šokių 
pianino J. Govėdas. 

:s metu. Diriguoja V. Verikaitis, prie 

kančių neka l tų paslydimų. To
dėl čia ' •geraš i rdiškumo" nepa
teisiname, bet jei pasimaišo ne
sėkmė, kilusi iš sprendimų, ku
riuose, negal int gauti faktų, lė
mė t ik nuo jau ta , aikčioti i r griež 
tai smerkei net inka. O mes kar -

znenine patirtimi, šios pastabos tais jaudinam.es net dėl žmogaus 
kartais turi tiesos. Paieškoję jų plaukų spalvos, nekalbant apie 
priežasčių, gal būt. veikloje už- \ ve iksmus, i r nusiviliame nesu
tiksime duobių, kurios mūsų sti- i laukę to , ko buvo neįmanoma 
pinus atkrato. žinoma, atsiras i sulaukt i ir t ikėt is , 
paprastų, žmogiškųjų kaprizų. I Apie J A V L B darbus žinių 
visuomeniniam gyvenimui t a ip į spaudoje yra . Bet pasikartoji-
pat nemaloniais kliuviniais e- i mų už t inkame, o įvairių iškrai-
sančių. ; pinėjimų ir net iesų prisiklauso-

Abejonių dėl LB pagrindų y- į me iš s t ropių lūpų. Tačiau sto
r a mažai, o jei kokia pasitaiko,, ko j a m e nuovokos, kokiomis są-
i r jos šaknis privesime iki kas- i lygomis y ra dirbama, š i inf or-
dienoje išsirutuliojusių įvykių, j macija. t u r b ū t . y ra labiau rei-
kai gyvenimo komplikacijos me-j kalinga, kaip įvairūs tendencin-
t a šešėlį ant principų. Bendruo- į gi padail inimai. Skai tome apie 
menę, ypač šiame krašte, vargi-.; nesklandumus, bet nesiorientuo-
na ne pamatai, bet sienos. Tik jame, kodėl j ie a ts i rado, nesa-
gaila, kad šių rūpesčių neapta- į me t ikr i , a r baubai y r a tokie 
riame, tiesa vadovaudamiesi, ra- Į baisūs, kaip atrodo, 
mų žodį naudodami. Žmonės k a i ! _ _ _ i 
ką nugirsta, kai kas pasprunka Į Spaudos vaidmuo 
nepastebėtai, o likusios žinios Visuomeninis gyvenimas be 
ateina sudarkytos. Todėl ryšiuo- spaudos, jei i š viso jis egzistuo-
se tarp LB ir visuomenės veria- tų, b ū t ų panašus i senas gūž-
si tarpeliai, vaizdas išsikreipia tas . pr iplėkusias , išsimėčiusias. 
arba jo visai nesusidarom. Žinių jokio ryšio neturinčias. Spauda 
stoka nė vienoj&,srityje neveda jungia kolonijas, skirs to mintis, 
prie teisingų išvadų. Kai reikia i kū rena ugnį, gesina gaisrus. Be t 
spėlioti, atsiranda daug vietos i spauda y r a visuomenės tvar i

nys, o ne priešinga:. Todėl ji ne
gali ma i t in t i s pati savimi nei 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

LINKSMOS IR LIŪDNOS 
ŽINIOS 

Beveik septynias savaites užsi
tęsęs pašto streikas Kanadoje pa
darė milijonus dol. nuostolių eko 
nominiam krašto gyvenimui. -Tie 
sa, nebuvo jokių krautuvių sąs
kaitų ar pranešimų, nebuvo paš
to dėžutėje trečios klasės rekla
minių brošiūrų. Tačiau su ilgesiu 
laukdavai lietuviškos spaudos, y-
pač iš Dėdės Šamo žemės, nes 
Toronto "Tėviškės Žiburiai" sa
vo skaitytojus aprūpindavo per 
parapijas, bankelius ir pan. Be 
abejo, tuo spaudos "liuksusu" ga
lėjo pasinaudoti tik Toronto ir 
artimesnių kolonijų lietuviai. Tad 
ir sekmadieni, anksų-vą rylą, 
skubėdavai žmogus į bažnyčią, 

fantazijai 

Sąvoka ir žodis 

Žmonių santykiuose susižino
jimas turi didelj vaidmenį. Pa
reiškimuose yra būtina išryš
kinti, kada dėstome faktus, ka
da savo nuomonę tariame, kada 
darome prielaidas a r perduoda
me gandus. Bet svarbiausia — 
išsireikšti taip. kad pasakytu
me, ką norime pasakyti, ir kad 
pokalbio dalyvis a r skaitytojas 
galėtų tiksliai suprasti. Neat
sargus žodžio parinkimas kar 
tais juokavimą paverčia klau
sančiojo jzeidir.ru a rba įvykius 
iškreipia iki neatpažįstamumo. 
Moderniuose laikuose gyveni
mas yra gana komplikuotas, jo 
aptarimuose reikalaujama t iks
lumo, todėl tarp sąvokos ir žo
džio turi būti glaudus ryšys . 
Perduodant informaciją, dera ir 
smulkmenų neišleisti, nes kas 
yra savaime suprantama bei ge
rai žinoma kalbančiam a r r a 
šančiam, kitiems žmonėms gal 
tai bus naujenybė. 

Jei prieš LB mintį sutart inai 
keliame kepures, nevenkime šal
tai ir tiksliai aptar t i nugirsta
mus sugirgždėjimus. Rūpestin
gai apsižvalgę, atrodo, baisių 
šmėklų nerasime. Jei kokiame 
kamputyje užtiktume gudriai 
pasislėpusią piktą dvasią, t ikrai 
gal šventintais vandenimis, gal 
"per Belzebubą", gal savo tau
tiniu sąmoningumu ją iškrapš-
tytume. Nebijant kalbėti, netin
gint klausytis, visi kipšai, sugė
dinti ir didžiai apsivylę spruks 
iš mūsų tarpo, dar net gaidžiam 
nepragydus. Kur nebijoma skers 
vėjo, ten vorai nesiveisia. Tik, 
žinoma, pavojingų viesulų ne
šaukime. Nors jie visus blogus 
kvapus išvaiko, po siautėjimo 
reikia paaukoti daug laiko, ran
kiojantis išbarstytus daiktelius. 

Aplinka 

Iš nuogirdų, pokalbių, spau
dos korespondencijų ir s traips
nių atrodo, kad J A V LB darbo 
apJinka žmonėms nėra tiek* pa
žįstama, kiek reikėtų, š is įspū
dis gal yra neteisingas, gal tai 

medžiagos nei-turinio požiūriais. 
Žinoma, medžiaga čia imama ne 
spaudos darbuotojų duonos p r a s 
me. Redak to r i a i gal lengviau 
gyventų dirbdami fabrikuose a r 
įstaigose. Tačiau šie žmonės į-
kliuvo laikraščiuose ne dėl auk
so, n e dėl ga rdaus šaukšto, be t 
s iekiant pilnesnės buities ir už 
tai sus i laukdami pagarbos. 

Taigi spauda neturėtų visuo
menės apvilti nei savo objekty
vumo stoka, nei sterilumu, nei 
melu. nei abejingumu. Pasaulė-

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

žmonių anuomet žemėje nebuvo. 
O ramybės, kokios visas pasaulis 
buvo ir yra išsiilgęs. Kristaus gi
mimas jiems neatnešė. Kaip tik 
priešingai, po šventos nakties 
greitai reikėjo jiems bėgti j neži-

nes po paskutinių šv. Mišių — 
dažniausiai nei vieno TZ nr. ne
palikdavo parapijos salėje. Tek
davo skambinti telefonu drau
gams, ieškoti pas kaimynus, kar
tu paklausiant žinių iš lietuvių 
gyvenimo JAV. Su privačia ko
respondencija šiaip taip pavyk
davo susitvarkyti, nuvežant "ka
pą" laiškų į Niagarą Falls ar Buf-
falo ir sumokant už laišką i Eu
ropa oro paštu 26 c , kai tuo tar
pu Kanadoje jo kaina yra tik 15 c. 

Sunku pasakyti, kaip ilgai ši 
taika Kanados pašte viešpataus, 
kadangi radikalus elementas 
Montrealyje ir Toronte (per jį 
eina beveik 50 proc. viso Kana
dos pašto), visuomet mėgdavo iš 
krėsti ne vieną pokštą — netikė
tą streiką. Ir dabar, unijos vado
vybė suspendavo buv. streiklau
žius (jų būta Kanadoje beveik 2 
tūkst.). nors nario mokestį mie
lai ima. 

Tačiau, lietuviška siela džiau
giasi jau beveik reguliariai gau
nama lietuviška spauda, (pirmom 
po streiko dienom, jos ateidavo 
pundais!) kurią niekuomet ne
atstos kad ir puošniausi svetim
taučių leidiniai. 

Tad, teatleidžia skaitytojai, 
nomą žemę — Egiptą. Marija' kad po septynių savaičių kai ku 
neramiai laukė, kada jos sielą 
pervers kalavijas. 

Kaip geri žmonės yra perse
kiojami ir neturi gyvenime ra
mybės, rodo Kristaus viešasis gy
venimas, nors jis nuo užgimimo 
iki mirties ieškojo tik savo Tė
vo valios įvykdymo. Taigi geres
nės ir šventesnės valios už Kris
taus valią negali būti nei dan
guje, nei žemėja Kaip tik dėl to 
jis ir neturėjo ramybės. Visa žmo
nija buvo dideliame konflikte su 
savo Kūrėju. To konflikto iš
spręsti atėjo Kristus. Reikėjo sū

rios žinios bus ir pavėluotos, nu
ėjusios jau į istoriją, tačiau verta 

jo ir kultūrinė veikla. 

Sezoną atidarė vielos Tautos 
fondo sk., surenkdamas Vilniaus 
dieną ir tautos šventės minėjimą. 
Šalpos fondas — abiturientų pris
tatymą šauliai — kariuomenės 
šventės minėjimą, skautai pami
nėjo 25-rių m. savo gyvavimo su
kaktį. Dabar hamiltoniečiai Jau

jas nors trumpai atzvmeti, neuz- , . ^. . , . . . , - . , 
.v „. v J T . k;a \ . Metų sutiKimo, kuris Įvvks 

mirštant Pirmojo* Kanados Lie 
tuvių dainų ir tautinių šokių 
šventės Hamiltone. įvairių nuo
monių teko išgirsti —gerų ir 
blogų kritikų, tačiau bendra iš
vada buvo —šventė pavyko juo 
labiau, kad ši Šventė buvo pir
mas bandymas, pirmas toks pla
tus nedidelės kolonijos užsimoji
mas, sutraukęs į šeštadienio po
būvį beveik 2,500 asmenų, o i 
koncertą — šventę arti 4 tūkst. 
Plačiau tuo klausimu "Draugas" 
jau yra rašęs, tad šį kartą norė
tųsi iškelti labai trumpą klausi
mą: kas po Hamiltono surengs 
II-ąią Kanados Dainų ir šokių 
šventę? Akys žvelgia j Toronto 
bei Montrealio pusę. Tad ar ne
vertėtų vietos KLB-nės valdy
boms jau dabar apie tai pagalvo- j 
ti ir darbą pradėti iš anksto, nesi 
dirva labai plati, reikalaujanti | 
daug rankų. Tikime, kad hamil-1 
ton iečiai mielai patarnaus pata
rimais ir patirtimi, kad mažos 
klaidelės jau antroje šventėje ne- j 
pasikartotų. 

Prie linksmesnių žinių reikia 
pridėti ir liūdnas, nes beveik 
dviejų mėnesių laikotarpyje ?š 
gyvųjų Hamiltono lietuvių tarpo 
pasitraukė gan didelis mūšų ko
lonijos gyventojų skaičius: spalio 
4 d. vėžio ligos pakirstas mirė 

Su krintančiais lapais prasidė-j vai bus tikrai neapvilti, kadan
gi vaidins daugumas "veteranų" 
— mėgėjų aktorių, o pati kome
dija yra pilna sveiko kaimiško 
humore* 

Energingoji KLB Kultūros k-
jos pirm. hamiltonietė Ę. Dau
guvietytė - Kudabienė netrukus 
pradės paruošiamuosius .darbus 
1977 m. Lietuvių Dramos festi
valiui Hamiltone ar Toronte 
pastaroji vietovė yra tikresnė) Jaunimo Centre. Beveik visi bilie

tai išparduoti (porai 30 dol.). ta
čiau dar yra kiek vietų balkone. 
Tai yra tradicinis KLB Hamilto
no ap. valdybos parengimas, duo 
dąs gražaus pelno tolimesnei 
veiklai, nors šiemetinė vietos LB 
valdybos . kasa yra gan ''riebi" 
po pirrriosio*> dainų ir šokių šven 
tės, davusios beveik 10 tūkst. dol. 
pelno. Tiesa, pusę jo teks nura
šyti KLB Krašto valdybai. 

Negalima pamiršti ir kt. mūsų 
kolonijos vienetų — Aido. kon
certavusio Clevelande ir Ghica-
goje, Gyvataro — šokusio re
prezentaciniame Hamiltono te

tikėdama, kad festivalyje daly
vaus ir JAV ir Kanados aštuoni 
mūsų teatrai. 

Baigiant, linkime -visiems 
•"Draugo" skaitytojams linksmu 
švenčių ir vikingų 1976 m. -_.. 

K. Baronas 

— Žmogus, kuris neapsiriitka, 
stokoja drąsos ir nuotykių- dva
sioj.. Ji> toks, kuris niekada nieko 
nauja nebando, jis — pažangos 
stabdys. Atmink, jog apsirikimas 
tik tada tampa klaida, kai nieko 
nedaroma jam pataisyti. 

Hamiltono Aidas žygiuoja Kanados dainų ir tautinių šokių šventės metu 
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žvalginių kivirčų ir menko są-į taikyti Dievą su žmogumi. Die 
moningumo laikai baigėsi. Die- j vas yra amžinas ir nepakeicia-
vą ge rbdami a r neigdami, kuo- į mas. Reikia todėl pasikeisti žmo-
kais jsitiklnimų neįrodinėjame,; gui ir prisitaikyti prie Dievo rei-
socializmo ragų nebijome. į ta 
kos pečiais neieškom, susivieni
j imuose dėl menkos algelės ne-

kalavimų. 
Kristaus mokslas apvertė viską 

aukštyn kojom. Pagoniškas pa-
kovojam. nes pragyvenimą su-;saulis savo priešams kurstė kerš-
gebam švar iau pelnyti. Neapgal- ' tą , o jis mokė, kad reikia mylėti 
vo tus šurmulius išs tūmė protin- j savo priešus. Beturčiai, vergai, 
gesnis elgesys, tad spaudai mai- j pažemintieji buvo laikomi bever-
vyt i s a r išsigandusiai sustingti į čiais žmonėmis, o jis juos aukš-
nėra pagrindo. Į tino. Neturtinguosius ir persekio-

Grjž tant prie LB, sutikime.! jamus už teisybę apšaukė pa-
kad mūsų laikraščiai jai daug'; laimintais ir sakė, kad jų dan-
padėjo. Tik paskutiniu metu, i S a us karalystė. Jis viską griovė iŠ 
puodams ka i kur perkai tus , j o s ; pagrindų, viską, kas tik buvo 
atžvilgiu spauda pasiskirstė. Į priešinga Dievo valiai. 
Vieni redaktoriai ja i visiškai už- Į Krikščionybė su Kalėdų nak-
sklendė va r tus . Kiti įsitaisė filt- į ties giesme neperša neveiklios 
rus . pro kur iuos t ik sudžiūvęs 
uodas iškrinta. Tretieji jai pa
neigė teisę į tiesą, š t a i kodėl LB 
gyvenimas kar ta is a t rodo sau
gas i r bekraujis , ka r t a i s plūdu
riuoja, a t sk ies tas biauria t a r ša , 
kaip ežeras prie Chicagos a r per 
Phrladelphiją braut is pasmerk
tos upės . 

L B nereikia pigių blizgučių, 
popierinių kaspinėlių, nepelnytų 
pagyrų . Tai būtų grįžimas į pri
mityviškumą. Bet j i nėra la t ras , 
kur į s ru tom pilstom. I r ne žeme 
užversta , nematoma skeveldra. 
Vienašališkos, kraš tu t inės emo
cijos tiesą skandina, perdėtas 
ša l tumas ją laiko dykumoje, uodegą žemėje pelnyti nėra leng 
Nesis tenkime prie erdvės pri- j va net su spaudos pagalba. Ta-
kal t i laiko, nebandykime a ra - ! čiau būtų gražiau ir visiems pa-
bišku kilimėliu dangun nuskris-1 togiau, jei L B taip pa t skirtume 
ti. šven tų jų aureolę a r velnio ; j teisybę atremto dėmesio. 

ramybės, jos mokslo sekėjai ne 
turi būti tingioje ramybėje. Vi
sas jos mokslas, atneštas iš am
žinybės, mato, kaip trumpas yra 
žmogaus gyvenimas ir kaip jis 
yra skirtas pasiruošti amžinybei. 
Visi gyvenimo momentai bran
gūs todėl, kad jie yra tik vieną 
kartą ir niekad daugiau nepa
sikartos. Todėl žmogaus kūryba 
turi atrasti tų momentų prasmę 
ir įvertinti jų slinktį. Kiekvieną 
tikrą krikščionį galima būtų pa
vadinti kūrėju, nes jis kuria savo 
aplinkoje naują gyvenimą. — 

V. Rm. 

Fresh ideas for 
your home f rom 

/Saint Anthony 
Savings / 

Brighten your home. apartment or office with a 
beautiful. live house plant from Saint Anthony 
Savings. . 

Choose a hanging basket of attractive Svvedish 
Ivy or. if you'd prefer a tabie plant. select a 
colorful Dieffenbachia. an elegant J ade or a 
spravvltng Dracaena. 

if you enjoy making things. or know someone 
who does. you may w ant to select a do-it-yourself 
terrarium kit. 

And for those of you who think "really big',* we 
have a stunnir.g Schefflera tree that will enhance 
the decor of any "x>m. 

Here's all you \ ..ve to do to get your plant, 
terrarium or tree: 

-

. -

: 
s 

• • 

Deposit 

$250 

$500 

S1000 

$2500 

Ivy 

S3 

$2 

Dieffenbachia 

$3 

$2 

Jade 

$3 

52 

Dracaena 

S3 

$2 

CHOOSE ANY ONE OF THE ABOVE FREE! 

GET YOUR SCHEFFLERA TREE FREE! 

Terrarium 

$3 

$2 

Oeposits mušt be left m the account for mmimum oi six weeks or be subjecf 
to pay for the ful l pr ice of the premium. 

One seteetion per family and remenber quantities are limited. so hurry 
m today. 

Our tinę china promotion ends January 20th so come m and complete 
your set or ask us how you can acqnire this artractive dishware. 

OFFICE HOURS 
Oaily 9:00 to 5.00: Monday 9:00 to 8:00 

Saturday 9:00 to 1:00 
Wed. & Sunday Closed 
Suburbs cal l : 656-6330 
Chicagoca l l : 242-4395 

mm 

^įSS^B Saint Anthony Savings 
V * V 1447 SOUTH 49TH COURT, CICERO, ILLINOIS 6O650 



IS EŽERŲ IR STIRNŲ KRAŠTO 
Kenosha, Wisc. — Kur tik pa

važiuosi nuo Kenoshos, tuoj įva
žiuosi i ežerą. Vasarą ežerai ap
gulti žvejais, o žiemą čiuožinė-
tojais. Kiek toliau į šiaurę, ran
dasi miškingi laukai, o jose ge
ras skaičius stirnų. Atsidarius me 
džioklės sezonui, ant kiekvienos 
stirnos galvos čia matysi net po 
kelis medžiotojus. Vienur ir ki
tur gyvena ir lietuvis. Seniau Ke
nosha buvo didesnė lietuvių ko
lonija, toliau sekė Racine, Sho-
boygon ir Milwaukee, bet senes-
niesiems emigrantams išmirš
tam jauniesiems einant (žino
ma n* visiems) kitais keliais, į 
lietuviškus parengimus jau su
sirenka ne per daugiaiausiai. 
Veikia Akos skyriai, Bendruome
nė ir Baltas. Iš apylinkinių mies
telių yra suorganizuota "Bijūno" 
šokėjų grupė. Senesnieji papras
tai šoka tavernose ir kitose vie
tose su "Šatu" ar bonka rankose. 
Vienu žodžiu visur darbuojasi, 
visi lietuvių vardą garsina. Šias 
metais lietuviai dalyvavo Fon-
Du-Lak suruoštoje Folk Fair, 
kuri tęsėsi net dvi dienas. Turėjo 
parodėlę ir pardavinėjo lietuviš
kus išdirbinius. Iš pat pradžių 
'buvo manyta, kad lietuvių be
veik visiškai nėra, bet pasirodo, 
kad net vienas turi restoraną o 
kitas net yra advokatas. 

Lietuviai taip pat dalyvavo 
Cedar Grove suruoštoje metinė
je šventėje. Si vietovė apgyventa 
olandų ir dar vis prisilaiko senų 
olandiškų .papročių. Kartą per 
metus plauna gatves ir tose gat
vėse šoka olandiškus šokius su 
Jdumpėmis. Programoje dalyvau
ja visas miestelis. Vanduo gat
vėms plauti nešamas naščiais.... 
Plaunama su šluotomis ir še
pečiais. "Burgermeisteris", vilkįs 
senoviška uniforma, ateina pa
tikrinti, o po to prasideda gatvė
se ' šokiai. Vėliau seka paradas: 
važiuoja miestelio tėvai, olandų 

lietuviai. Tai šventei minėti yra 
sudarytas komitetas, kuris gerai 
veikia. Kas trys mėnesiai išlei
džia biuletenius, kokios progra
mos vyksta mieste ir jo apylinkė
se. Kiek yra žinoma, sparčiai ruo
šiasi ir kitiems metams. 

Lietuviai laimėjo premiją 

Lietuviai taip pat dalyvavo ir 
Milvvaukee Holiday Folk Fair, 
kuri įvyko lapkričio 21,22,23 d. 
Milvvaukee, je Mecca, Arena ir 
auditorijos patalpose. Paprastai 
ta šventė per tris dienas sutrau
kia per 70,000 žmonių. Dalyvau
ja apie 45 tautos. Pasirodomą su 
tautiniais šokiais, parodomis ir 
maistu. Tautiniai šokiai vyksta 
arenoje, kuri gali sutalpinti 9 
tūkstančius žiūrovų. Tautinių 
šokių programos vykos pirmą 
dieną vieną kartą, o kitas 
dienas po du kartus Situose šo
kiuose dalyvavo 24 tautos. Buvo 
skirtos šešios premijos, taigi pre
miją laimėti nėra taip lengva. 
Šiais metais lietuviai šoko malū
ną ir laimėjo premiją. Tai jau 
kelinta laimėta premija šios šo
kėjų grupės. Reikia tikėtis, kad tai 
bus ir ne paskutinė. Paruošimas 
iš šokių vadovo ir pačių šokėjų 
pareikalavo didelių pastangų. 
Taigi garbė priklauso šokių vado
vui ir šokėjams o taip pat ir ba
tų padams, kad šokant nenukri
to ir niekur neužkliuvo. 

Parodos vyko Meccos patalpose. 
Šiais metais lietuviai bandė pa
vaizduoti Jūratės ir Kastyčio sce
ną ir tinklr audimą. Tą visą pa
rodą atliko Kenoshos Šv. Petro pa
rapijos mokykla. Darbo buvo i-
dėta gana daug. Kitos tautos 
taip pat turėjo gražių parodų, 
kad viską yra labai sunku apra
šyti, reikia patiems matyti. 

Maisto išpardavimas vyko taip 
pat Meccos patalpose. Šiame sky
riuje taip pat dalyvavo Šv. Petro 
parapijos mokykla ir Kenosha 

metinė sesija. U penkių pašau-Į kraštuose, kur Katalikai, bendra-
l:o kontinentų susirinkę Caritas darbiaudami 11 

Clevelande gruodžio 6-7 d. Juozapavičiaus šaulių kuc Matyti šauliai su vėliavo
mis po pamaldų prie šv. Jurgio bažnyčios. I š kairės dešinėn: S. Jokūbaitis, V. Putvio š. k. pirm., :š Toron
to, S. Cecevičienė, Vyt. Didž. rinktinės moterų vadė. Viduryje tarp vėliavų Al Šukys, LŠST vykd. vicepirm., 
V. Isganaitia, Vytauto Didž. rinktinės vadas ir dr. K. Pautierda. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

LB VADOVYBES DARBAI IR PLANAI 

. moterų klubas. Buvo matoma 
! " T i a s f J ° n o kongresmanas, J d a v i n ė j a n t cepelinus, bulvi-
rva*rus orkestrai, o rgan i zac i j o s , ; ^ w napoieoną, įvairius 
* i r be to įvairus juoxdanai. Vie- ^ ^ i r iim0nadą. 
nas* kitas pravažiuojantis išmeta 
vaikams saldainių. Vaikai, žino
ma, puola, kaip sąrančių gauja, 
rinkti. Vėliau programą atlieka 
ir pakviestos kitos tautos. Iš lie
tuvių pusės buvo pašoktas vie
nas tautinis šokis V. Balčiūnui, 
jr., akordeonu grojant. Žiūrovai 
šokį šiltai priėmė. Kadangi buvo 
susirinkusi 5-6,000 minia, taigi 
buvo reikalinga, kad ji galėtų ką 
nors užkąsti ir išgerti. Buvo su
organizuotos keliose vietose mais 
to ir gėrimų pardavimas. Lietu
viai pardavinėjo napoleoną, ce
pelinus, beržo šakas ir kitus sau
sainius. Pasisekimas buvo toks 
didelis, kad viskas buvo išparduo 
ta per dvi valandas. 

Vaidinimai 

Šiais metais neatsiliko ir Balio 
skyrius: buvo pasikviesta V. D. 
saulių rinktinės meno grupė, ku
riai vadovauja Petrauskas. Ši me
no grupė režisuojant Runimui, 
suvaidino Pavogtąją mylimąją. 
Vaidinimu žmonės buvo paten
kinti. Vėliau balfininkai buvo 
suruošę gegužinę Twin Lakęs, 
Wisc. J. Miliaus vietovėje prie 
ežero. Norintieji ne tik pasivai
šino, bet ir buvo pavažinėti po 
ežerą. Spalio 26 d. Cicero jauni
mo grupė, Režisuojant Ruminui, 
suvaidino "Laisvės kainą". Vaiz 
delis iš pirmojo bolševikmečio, 
dviejų veiksmų. Vaidino F. Kaspa 
ras, R. Zumaras, R. Vabalaity-
tė, D. Runimaitė, B. Bikulčius, 
J. Platakis, L. Grigaliūnaitė. K. 
Runimas. Grimas buvo Korsako. 
Suvaidinta buvo labai gerai. Kai 
kurie nubraukė net ašaras. Padė
ka priklauso vaidintojams ir Ci
cero reg. bendruomenei, apmo
kėjo išlaidas. 

•Jau kuris laikas kaip Wiscon-
sin valstybė yra laikoma progre
syvia valstybe. Taigi čia Wiscon-
sine pradėjo Švęsti 200 m. ne
priklausomybės sukaktį, jau šiais 
metais liepos 14 d. Milwaukee 
mieste. Pati šventė vyko ant di
džiausios miesto gatvės —Wis-
consin ave. Dalyvavo miesto me
ras su kitais miesto valdininkais, 
orkestras griežė maršus ir minia 
žmonių. Tarp visų kitų buvo ir 

Gruodžio mėn. 3 d. Philadel-
phijoje įvyko LB Visuomeninių 
reikalų tarybos posėdis, daly
vaujant Rimui Česoniui, Juozui 
Gailai, Algimantui Gečiui, An
tanui Novasičiui ir Aušrai Zerr. 

Dr. A. Novasitis išsamiai re
feravo apie respublikonų parti
jos santykius su Amerikos et
ninėmis grupėmis ir respubliko
nų vadovybės pastangas tuos 
santykius pagerinti, siekiant 
balsų per ateinančius rinkimus. 
Yra numatytas net ir naujas 
postas — specialaus prezidento 
patarėjo etniniams reikalams. Į 
šį postą jau yra ir keli kandida
tai; ukrainietis, lenkas, veng
ras. 

Apie demokratų partiją ir et
nines mažumas pranešimą darė 
Rimas česonis. Po pranešimo 
buvo peržvelgti ligšioliniai ry
šiai su žymiausiais demokratų 
partijos prezidentiniais kandida
tais. Iš kai kurių jų jau yra 
gauti pageidavimai yusitikti su 
LB atstovais. Daugumą susira
šinėjimų su jais ir apskritai ry
šių palaikymą atlieka R. Česo
nis. Buvo nutarta pasiųsti vi
siems žymesniems kandidatams 
į prezidentus specialius klausi
mus, prašant, kad jie raštu pa
reikštų savo nusistatymą mums 
svarbiaisiais klausimais, ^ ^ f S Ė ^ S ^ ž S f S ^ & 
Diplomatinės tarnybos tęstinu
mo, Amerikos Balso, Laisvės 
radijo išlaikymo, lietuvių kalba 
transliacijų minėtuose radijuose 
tesimo ir L t. 

Aušra Zerr pranešė apie dar
bą su Philadelphijos "Bicenten-
mal" komitetu. Žymiausi Ame
rikos 200 metų sukakties minė
jimai ateinančiais metais vyks 
PSiiladelpnijoje. Lietuvių pasiro
dymas yra numatytas Eucharis-

gerbtinas aukotojo laisvo apsi 
sprendimo principas ir sudaryti 
nos sąlygos pasirinkti kuriait 
iš pagrindinių veiksnių jo auka 
skirtina. 

Kraš to valdyba ir šiais me
tais y r a paruošusi dvi pusva
landžio ilgumo radijo programas 
anglų kalba. Apylinkės yra pra
šomos kontaktuoti amerikiečių 
radijo stotig ir prašyti, kad lai
kas programai būtų sutelktas 
kaip "public service" nemoka
mai. 

Susitarus su švietimo taryba, 
visų lituanistinių mokyklų mo 
kiniams bus pasiųstas lietuvių 
politinių kalinių, kalinamų Sov 
Rusijoje ir pavergtoje Lietuvo
je, sąrašas su turimais adre
sais. Mokiniai bus prašomi pa
sirinkti kalinius globoti, jiems 
rašyt i laiškus ir pagal galimybę 
bei tėvų pagalbą šelpti juos sioc 
tiniais. 

CARITAS ORGANIZACIJOS 
KONFERENCIJA 

Išplėsti žmonių meilės darbų 
apimtį — tokia tema Romoje 
bos organizacijos "Caritas Inter-
nationalis" vykdomojo komiteto 

su kitomis krikš-
Internationalis atstovai nustaė čioniškomis ir nekrikščioniško
sios organizacijos veiklos gaire> mis organizacijomis ^eikia pagal-
ateinantiem metam. Išplėsti bą ūkiniai besivystančių kraš.ų 
žmonių meilės darbų apimtį, pa- žmonėm, visokeriopai padeda 
žymėjo Caritas Internationalis nuo gamtos katastrofų nukentė-
pirmininkas vokietis prela'a" jusiem, finansuoja įvairius soe'a-
Huessler, reiškia atidžiai sekti linio pobūdžio projektus, 
dabartinį pasaulį varginančias 
problemas ir ištiesti pagalbos ran
ką visiem, kurie jos laukia, reiš
kia ugdyti Dievo tautoje meilę 
kiekvienam žmogui ir skatinti j 
krikščionis konkrečiai dalyvauti! Dr. B. Howard, buvęs Amen* 
pagalbos akcijoje. Caritas Inter- kos gydytojų sąjungos vicepre-
nationalis, kuri jau turi savo zidentas, apie 35 m. išdirbęs 
skyrius 90-tyje pasaulio kraštų, administratoriaus pareigose, jau 
numato dar labiau išplėsti savo sulaukęs 65 m. neišėjo į pensiją, 
organizacijos tinklą, įsteigiant nors jo alga buvo daugiau kaip 
naujus veiklos centrus. Caritas 100,000 dol. į metus, b*-, paai-
Intemationalis yra ypač išvysčiu- ryžo studijuoti dermotologiją ir 
si savo verkią Trečiojo Pasaulio gydyti žmones. 

GYDYTOJAS TAPO 
STUDENTU 

Vaikų programa 

Lapkričio 22 d. Arenos patal
pose vyko vaikų programa. Šiais 
metais laiko programoje dalyva
vo Cicero jaunieji šokėjai, kurie 
pašoko žilvitį, už ką Wisconsino 
lietuviai yra labai dėkingi. Vaikų 
programoje dalyvavo 28 tautos. 
Šveicarų vaikai vertėsi per galvas . . 
ir atliko kitus mankštos prati- J į į ^ f * * S ^ S S £ 
mus, neatsiliko ir čekoslovakai, 
vengrai, vokiečiai ir kiti. Šios 
programos žiūrėjo tūkstančiai 
vaikų. Reikia tikėtis, kad iš jų vi
sų išaugs geri šokėjai. 

Auditorijos patalpose vyko 
Beer Gardens. Ten žmonės pro 
alaus stiklo galėjo apmąstyti, ką 
buvo matę. Kaip žinote, kad be 
muzikos nelabai linksma ir gerti. 
Tam reikalui griežia orkestrai. 
Juk žmogus nuo alaus ir įkaista 
ir nori savo energiją išlieti. Or
kestrai užgriežia šokius. Poros tik 
sukasi salės viduryje. Kaip jau suk 
tis nusibosta, išeina tautų šokė
jų grupės palinksminti ir taip per 
tris dienas. Žinoma, kad viską y-
ra labai sunku aprašyti, reikia 
patiems atvažiuoti ir pamatyti. 
Aš manau, kad ir mūsų įvairus 
šokių vadovai galėtų iš šios 
šventės čia apsilankę šiek tiek 
pasimokyti. Padėka priklauso vi
siems prie šios šventės paruoši
mo prisidėjusiems. 

D. 

AKMUO PAVERČIAMAS 
METALU 

Neseniai mokslininkai kietųjų 
kūnų fizikoje atrado naują kryp
tį. Jie derindami stiprų magne
tinį lauką, aukštą slėgimą ir 
žemą temperatūrą, gavo įdomių 
rezultatų. Pavyzdžiui, magnetinis 
laukas su žema temperatūra pasi
rodė esąs puikus vidinės medžia
gos struktūros savybių "dirigen
tas". Tokiomis sąlygomis kai ku
riems metalams pavyko suteikti 
dielektrrko savybes, o akmeniui 
— metalo savybes. Taigi šie dar
bai gan svarbūs, sukuriant nau
jų savybių medžiagas. 

fa 

6 - 7 dienomis. Philadelphijos 
"Bicentennial"' komitetas val
diškomis lėšomis nerems jokių 
religinių manifestacijų, tad ir 
lietuvių. Na — ir daliniai kul
tūriniai pasirodymai Eucharis
tiniame kongrese negali tikėtis 
valdiškos paramos. Krašto val
dyba yra pristačiusi minėtam 
komitetui projektą, pagal kurį 
lietuvių pasirodymai 200 metų 
sukakties iškilmėse skyrium nuo 
Eucharistinio kongreso turėtų 
susilaukti finansinės paramos. 
LB stengsis talkininkauti Eu
charistinio kongreso Ii' .uvių ko
mitetui, o Aušra Zerr įeina į tą 
komitetą ir palaiko ryšius su 
amerikiečiais. Jau visi Phila
delphijos miesto viešbučiai yra 
užpildyti ateinantiems metams 
ir tikimasi didelio turistų ant
plūdžio. Krašto valdybai pavyko 
užsakyti keliasdešimt kambarių 
Holiday Inn viešbutyje, kad į 
Eucharistinį kongresą atvykę 
lietuvių meno vienetai ir dvasiš
kiai turėtų kur apsistoti. 

A. Gečys, Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas, trum
pai pateikė ateities planus ry
šium su Vasario 16-sios minėji
mais. Lapkričio 17 d. apylin
kėms išsiuntinėtas aplinkraštis, 
kuriuo valdybos įpareigojamos 
visur ruošti Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjimus, o 
kur tie minėjimai pagal nusi
stovėjusią tradiciją rengiami ki
tų organizacinių vienetų, LB 
darbuotojai yra skatinami ren
gime talkininkauti. Valdybos ra
ginamos neatsisakyti papildomų 
Vasario 16-sios minėjimų, jei 
yra galimybė pasiekti gausesnio 
tautiečių dalyvavimo ir mūsų 
jaunimo įjungimo. Renkant au-

Posėdžio pabaigoje dr. A- No
vasitis papildė savo ankstyvesnį 
pranešimą, painformuodamas a-
pie 1976 metų gegužės 20 - 23 
dienomis Philadelphijoje šaukia
mą Amerikos respublikonų et
ninių grupių konvenciją. Šios 
konvencijos rengimo komiteto 

o 
A u š r a Zerr išrinkta pirmininke 
konvencijos svečių priėmimo, 
susipažinimo ir meninių pasiro
dymų reikalams. 

Gruodžio 7 d įvyko šio po
sėdžio tęsinys — trumpas in
formacinis krašto valdybos po
sėdis, dalyvaujant taip pat A. 
Gaiiiušiui. P . Mitalui ir B. Rau
gui. 

Ižd. P. Mitalas nušvietė kraš
t o valdybos finansinę padėtį: 
tvarkytasi taupiai, metai bai
giami su kukliu netuščių iždu. 

Vicepirm. A. Gečys referavo 
apie įvykusį VLlKo seimą New 
Yorke. Jis seimą sveikino Pa
saulio ir JAV LB valdybų var
d u VLĘKo valdyba nežymiai 
pasikeitė. Sveikintinas dr. K. 
Valiūno perrinkimas pirminin
ku, reikia tikėtis dar geresnių 
santykių tarp VLTKo ir JAV 
LB, 

S E I G A N ' S 
VYRŲ IR BERNUKŲ PiŪBŲ KRAUTUVE 

4640 S. Ashland Ave., Chicago, III. 60609 
T*L — YArd* 7-1272 

Atdara 3d 8:30 vaL vakaro pirmad. ir ketvirtadieniaU, 
o kitomis dienomis iki 8 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

Kost iumai , sportiniai švarkai , kelnės poiy^ster M-
gubo mezg imo. V ė l i a u s i a naujiena — POILSIO 
KOSTIUMAI v y r a m s ir berniukams l«MKr Polvester . 

Priversti išlaisvinti vietą pavasariniams rūbams. 

Geriausia proga įsigyti žieminius rūbus 
su 20% Iki 40% nuolaida, gruodžio 29 dieną. 

Paskubėkite, kad galėtumėt pasirinkti, 
kaip tėvas taip ir sūnus, geriausia apranga. 

MCSŲ TARNAUTOJAI KALBA IJETUVIŠKAI 

Čia gausite geriausių firmų rūbus: GROSHIRE, BOTANY "500", 
PHOENDC ir kitų. Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes jūs busite pa
tenkinti, nes mūsų siuvėjai čia pat vietoje jus primieruos ir pritaikins, 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti. 
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Pirm. J. Gaila pranešė apie 
savo posėdžius Chicago je Padė
kos dienos savaitgalį su Kultū
ros tarybos pirm. A. Kairiu. Li-
tuanus admmistratorrum J. Ku-
č-ėnu Ir fondacijos direktoriais 
bei kitais LB darbuotojais. 

Vykd. vicepirm. B .Raugas 
painformavo apie Chicagoje Y 
vykusį Michigan ir V. Vakarų 
apygardų atstovų suvažiavimą 
ir simpoziumą Helsinkio konfe
rencijos klausimais. Simpoziumo 
pravedėjui dr. J. Puzinui ir pre
legentams G. Galvai, A- Gurec-
kui ir dr. B. Kaslui išreikšta 
nuoširdi padėka už akademinio 
lygio pranešimus ir diskusijas. 
Apskritai visas suvažiavimas 
laikytinas pavykusiu, o jo sei
mininkams — V. Vakarų apy
gardos pirm. M. Jakaičiui, val
dybos nariui A. Šimkui, Gage 
Pa rko apyl. pirm. L Stonkie
nei ir Jaunimo centro vadovy
bei krašto valdyba yra dėkinga. 

P o visų pranešimų krašto val
dyba patvirtino naujus pirm 
J. Gailos pristatytus Lituanus 
fondacijos direktorius, c į Lie
tuvių fondo pelno skirstymo ko
misiją, be anksčiau patvirtintų 
A. Kairio ir St. Rudžio, patvir
tino ir trečią narį — Liudą Ger-

Atk kitę dė l reipKire aemesĮ! 
LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ ARIJŲ RINKINYS IV 

1. SAULELĖ RAUDONA ir PER LAUKEU. 
Liet liaudies daina, {dainavo liet filh. choras. Dir. A. 
K. Kaveckas. 

2. U2 NEMYLIMO BERNELIO. 
Liet. liaudies daina, {dainavo liet filh. choras. Dir. 
Gimžauskas. 

3. ŽALIOJ GIRIOJ. 
Liet liaudies daina {dainavo P. Siparis. 

4. SALIA KELIO KŪKALIS 2YT;*JO. 
Liaudies daina {dainavo R. Marijošius. 

5. BERNELI MOŠŲ. 
Liet liaudies daina, {dainavo V. Mlkgtait*. 

6. AS IŠDAINAVAU VISAS DAINELES. 
Liet liaudies daina, {dainavo R. Marijošius. 

7. TeKEJO SAULEL2 
Liet. liaudies daina, {dainavo R. MarrjoSius. 

8. TRAVIATA. 
{dainavo K. Petrauskas, dir. L, Hofroekteris. 

9. PDCŲ DAMA. 
{dainavo K. Petrauskas, dir. L. Hofmekleris. 

10. SIENAPrOTĖS DAINA. 
Liet liaudies daina, {dainavo Lietuvių vok. ansamblis. 

11. SENBERNIO DAINA 
liet. liaudies daina, {dainavo A Lietuvninkas. 

12. GIEDA GAIDEUAL 
Liet liaudies daina, {dainavo J. Stasiūnas. 

13. U2 MĖLYNŲJŲ MARIŲ. 
Liet liaudie* daina, {dainavo J. Stasiūnas. 

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ ARIJŲ RINKINYS V 
L SUBATOS VAKARĖLI. 

Liet liaudies daina, {dainavo liet liaudies ansamblis. 
2. ŽEMAITIŠKA LIAUDIES DAINA. 

Dir. J. švedas. 
{dainavo Liet. liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas. 

3. KUR TAS ŠALTINĖLIS. 
Liet. liaudies daina, {dainavo R. Siparis. 

4. OI KAS SODAL 
Liet liaudies daina {dainavo V. Mikštaite. 

5. ŠOKINĖJO PANA ONA 
Liet liaudies daina {dainavo V. Mikštaite. 

& LIETUS LINOJO. 
Liet liaudies daina, {dainavo J. Stasiūnas, 

7. ATSKREND SAKALĖLIS. 
Liet liaudies daina, {dainavo J. Indra ir J. Stasiūnas. 

1. 27NAU ŽINAU. 
l i e t liaudies daina {dainavo B. Grinceviciat£. 

2. SAKĖ MANE ŠIOKIA. 
Liet Uaudies daina, {dainavo B. GrincevičHjtč. 

3. VARLIACIJOS IŠ LIET. TAUTTNTŲ ŠOKIŲ. 
Atliko liet. kvartetas. 

4. SALTYSIUS. Liet liaudies daina, {dainavo Lietuvos 
Universiteto choras. Vad. P. Sližys. 

5. ARDA KANK). 
B operos Pajacai, {dainavo K. Petrauskas. 

«. ARIJA KAVARADOSSI. 
II operos Tosca. {dainavo K. Petrauskas. 

LIET. LIAUDIES TAUTINIŲ ŠOKIŲ RINKINYS IX 
1. JUODASIS JONKELIS. 

{grojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. švedas. 
2. MALŪNĖLIS. 

{grojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. švedas. 
3 KUBILAS. 

{grojo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis-Graužinis. 
4. BLEZDINGĖLĖ. 

{grojo P. Cetkauskas ir S. Graužinis. 
5. D2IGCNAS. 

{grojo L Baltušis. 
6. GYVATARAS. 

{grojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. švedas. 
7. RAGUČIŲ POLKA 

{grojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. švedas. 

1. KEPURINĖ. 
įgrojo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis. 

2. MIKITA. 
{grojo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis. 

3. SUBATĖLĖ, 
įgrojo L. BaituSls. 

4. BLEZDINGINIS JONKELIS. 
įgrojo Liet liaudies ansamblis- Dir. J. Švedas. 

5L KLUMPAKOJIS 
įgrojo Liet liaudies ansamblis.. Dir. J. švedas. 

6. REZGINĖLĖ. 
įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. E. Pilypaitis. 

7. JONKELIS. 
įgrojo Liet liaudies ansamblis.. Dir. J. švedas. 

kas laisvinimo reikal2ms pa- ' manicrie iš Chicairos. ig -

Užsakymas kartu su pinigais siuskit* šio© adresą: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd StrM Chicago. I1L 60629 

Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persrontimul. Iffirjois gyventojai moka 5 % mokesčių. 
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LIETUVIU HEROJIŠKOS KOVOS DOKUMENTAS 
LKB Kronikos II dalį sutinkant 

PETRAS 1VDREIKA 

Aplinkybės, kurios privedė prie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikų atsiradimo, visiems gerai ži
nomos. Tai II pasaulinis karas 
ir jo pasėkos. Okupacijų atneštas 
nelaimes skaudžiai pajuto lietu
viai, kurie per ištisus dešimtme
čius didžiavosi savo tikėjimu, ka
talikybe, už ją net savo gyvybę 
aukodami (Kražiuose, Kestai-
čiuose ir kitur). 

Todėl nestebėtina, kad lietu
viai, jau nuo pat okupacijos pra
džios, išvystė didelj pasiprieši
nimą, kuris pasireiškė partizani
nėmis kovomis. Partizanų kovos 
rodė, kad su okupantu joks su
gyvenimas neįmanomas, ypač 
tautai siekiant nepriklausomybės. 

Neginkluota tauta sukilo, išei
dama { nelygią kovą su sovieti
ne imperija. Kova užsitęsė net 
dešimti metų, pareikalaudama 
daug aukų, kol galutinai įsitikin
ta, kad Vakarų valstybės jos ne
remia. 1955 m. partizaninės ko
vos apsilpo. Nevilties apimti par
tizaninio sąjūdžio ryšininkai | 
Vakarus atnešė pavergtos Lietu
vos atsišaukimą ir tikinčiųjų laiš
ką Šv. Tėvui, kuris 1948 m. ka
nauninko F. Kapočiaus buvo j -
teiktas. Šis laiškas buvo plačiai 
cituojamas užsienio spaudoje ir 
susilaukė plataus atgarsio. Šveica
rijoje jis buvo_ išleistas net ats
kiru leidiniu. Tačiau iš Vatika
no nesusilaukta jokio atgarsio. 

Partizanų laiškas 
— pirmoji kronika 

Popiežiui laiškas lyg buvo pir
moji Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, dusliu balsu prasiveržu
si pro geležinę uždangą, byloda
ma apie sunkią nedalią, kuri iš
tiko Lietuvos tikinčiuosius ir vi
są tautą. 

Tenka apgailestauti, kad šis 
laiškas nebuvo įteiktas vadina
mam Kersteno komitetui (Seleet 
Cominittee to Iayestigate the In-
eorperation of the' Bakic States 
into the US.S.R.) , kuris buvo 
sudarytas 1953 m. tarp kitų do
kumentu, paruoštų mūsų diplo
matinės tarnybos ir ALTas. To
kiu būdu buvo praleista gera pro
ga įteisinti Lietuvos balsą prieš 
sovietinį žmogaus pavergimą, nes 
tai būtų suteikta Lietuvos bylai 
daug daugiau oficialaus svarumo 
ir publikacijos. Apskritai visa 
partizaninė epopėja, dėl mūsų 
neapdairumo, nebuvo tinkamai 
pristatyta tarptautiniam forumui 
ir liko be didesnio atgarsio Lie
tuvos laisvės bylai. 

Okupantas mūsų partizanus 
kovotojus stengiasi visomis išga
lėmis ištrinti iš žmonių atmin
ties ir juos suniekinti. Bet tautos 
didvyriai nemiršta ir jų vardai 
išlieka jaunimo širdyse, nes jie 
prabilo visos tautos vardu. 

Kronika — rezistencijos tęsinys 

Tyliąją rezistencinę pogrindžio 
kovą, partizanams 1056 m. galu
tinai nutilus, ėmėsi iniciatyvos 
t^sti žymi dalis kunigų ir pasau
liečių. Pradžioje savo protestus 
jie nukreipė į Maskvą, Vatikaną 
ir Jungtinių Tautų Organizaciją, 
bet iš niekur nesulaukė jokios 
užuojautos ar užtarimo. Tylos 
sąmokslui sulaužyti 1972 m. pra
dėjo leisti pogrindyje Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikas, ku
rių jau laisvąjį pasaulį pasiekė 
19 numerių. Jose aprašomas 35-
-rius metus besitęsiantis okupa
cinis režimas, besistengiąs pa
laužti tautos atsparumą greites
niam nutautinimui nesiskaityda
mas su jokiomis priemonėmis. 
Mat komumstinėję režimo siste
moje viskas turi būti suvienodin
ta, uniformuota ir individui ar 
tautai čia nėra vietos pasireikš
ti. Tėvai kaltinami už kryžiaus 
pastatymą dar neatimtoje sody
boje, o vaikai už lankymą pa
maldų, -katalikų bažnyčia už 
skiepijimą priaugančioje kartdTe 
moralės, juk pagal komunistinę 
daktrfoą — tautybė, tikyba tū
li fhoW| atj nšuaiiuo Jtrgy 

biniai negali pakęsti, kad šalia 
komunistų partijos garbinimo bū
tų dar kita religija, ginanti pri-
gintines žmogaus teises, kurias 
įdiegė į žmogaus širdį pats Die
vas. 

lietuvių tauta nėra palūžusi 

LKB Kronikose aprašyti įvy
kiai rodo, kad mūsų tauta nėra 
palūžusi kovoje sų fiziniu ir dva 
siniu priešu ir primetamomis ne
teisybėmis. Ypač daro nemažą 
įspūdį jaunimas, jo idealizmas 
pakelti rusiškojo komunizmo, šį 
negirdėtą istorinio žiaurumo 
bandymą. Šiandien sunku ap
skaičiuoti, kiek rinktinio jaunimo 
tapo kankiniais už tėvynės mei
lę, už tikėjimą, kurio šaknys, dė
ka tėvų, taip giliai įaugintos į 
gyvąją tautą ir jos garbingą pra
eitį. 

Ne vienas jaunuolis yra nu
kentėjęs ilgiausiomis bausmėmis 
net po 25-rius metus priverstino 
darbo stovyklose už LKB Kroni
kų platinimą ar spausdinimą, ar 

ELEKTRINIS ARKJLVS 

Viena japonų firma sukūrė 
elektrinį arklį sporto mėgėjams. 
Jis labai panašus į tikrąjį. Gali 
bėgti 50 kilometrų per valandą ir, 
kajp tvirtina specialistai, 'leidžia
si mokomas jojimo meno. Kiek
viename tokiame žirge įtaisytas 
elektros variklis, o ant nugaros 
daug mygtukų, kuriais reguliuoja
mas jojimo greitis. jm 

padėjimą gėlių puokštės prie Vy
tauto Didžiojo paminklo. O kai 
paskaitai LKB Kroniką, nustem
bi, kad jose nėra sukilimą kurs
tančios dvasios, kritikos Jaltos ar 
Helsinkio susitarimų aktų, ku
riais antspauduojamas tėvynės li
kimas. Kronikose tokia medžiaga 
nededama, o talpinama tik rea
lūs faktai, susiję su kasdieniniu 
gyvenimu ar įvykiai, liečia Ka
talikų Bažnyčios padėtį, dabarti
nė valdovų sauvalė ir visokiomis 
diskriminacijomis. Ir tai, įvykiai 
ir faktai stropiai patikrinti, vieto
vardžiai tiksliai užrašyti, nuken
tėjusiųjų pavardės teisingai užra
šytos ir sprendimai pačių komu
nistiniu teismų patvirtinti. 

— Pasaulis neužmoka žmo
gui už tai, ką jis žino; užmo
ka už tai, ką jis daro su savo 
žinojimą. — i/L Forman 

Po kalėdinės programos St . Balzeko liet. kultūros muziejuje . Iš ka irės : 
G. Giedraityte, A. Giedraitis, E. Yanchus, F. Zapolis ir St. B a l z e k a s . 

Branislavai Pabedinskienei (Ručinskaitei) 
mirus, gilią užuojautą reiškiame j'os vyrui KAZIMIE
RUI, sūnums su šeimomis, seseriai ir visiems artimie
siems ir kartu liūdime. 

Bronistava ir Kazys Česnauskai 
ir šeima 

BRONEI PABEDINSKIENEI mirus, 
jos vyrą inž. KAZIMIERA, SŪNŪS ir DUKR£ su šeimo
mis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kempteniskiai: 

J. Girdžiūnas, St. Karvelis, J. Mikeliūnas 

A. t A. TEOFILEI KAPACINSKIENEI 
mirus, jos dukrą ANEIC, sūnus AUGUSTINA ir JUOZfl 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

Micutu šeima 
Omaha., Nebraska 

JL A. 

EMILY M. LĖKIS 
Pagal tėvus Hanley 

Daugel nwtų buvo kasininkė Hi-Lo krautuvėj, 68-ta g-ve ir Wes-
tern Ave. 

Gyveno 6056 S. Fairfield Ave., Ciucago, Illinois. 
Mirė gruod. 23 d., 1975, 9:35 vaL vak., sulaukus 58 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Victor J., sūnus S-Sgt. Pat-

rick J. Hanley, U.SA., marti Patricia, 2 anūkės Maria ir Amy, posū
nis Robert Lėkis su žmona Anna, podukra Beverly Keniston su vyru 
Donald, 5 seserys, Mable Bortle, Rose Hanley, Margaret Connelly, 
švogeris James, Irene Knapp, švogeris MeL ir Catherine Cirella, švo-
geris Angelo, 2 broliai Gearge ir Herbert Hanley, sūnėnai ir dukte
rėčios, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 29 d. iš koplyčios 1:30 vai. ry
to bus nulydėta i Evergreen kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visos: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sunūs, marti, posūnis, podukra ir anūkai. 

Laid. direkL Mažeika-Evans — TeL RE 7-8600 

KUN. SIGMUNDUI RAMANAUSKUI 
netikėtai mirus, Watikegano L. B. nariai 
siunčia nuoširdžią užuojauta jo molinai, 
broliui Kostui su žmona, ir kartu liūdi. 

WAUKEGJHJ0 UETŪTIŲ 
BEJTORD0MINŽ 

Perskaitę "Draug i" , duokite j i kitiems. 

BUSINESS SERVICES 

CARPENTRY W0RK 
DO MY OWN WORK 

N o job too small 
Free estimate 

TeL 667-3535 — 8:30 — 6 p.m. 

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

PUSMEČIUI $6400 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdraoda 
Amžius 62 Sd 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

E L E K T B O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagoa miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

KLAUDIJUS PCMPTTns 
1358 S. Washtenaw ave. 927-355* 

i')iii>iiiHrn?iiiiiiiuiiiniiiiiniuiiiiiTiTiifr 
STATOME NAUJUS NAMUS 

— ir — 
atliekame įvairiu pataisymus 

PETRAUSKAS & C0MPANY 
GENERAL CONTRACTORS 
Skambinti po 6-os vai. vak. 

TEL —847-7564 
iiiiiinimnimiifuminumiiiiiiitimiimi 

Prie 65-os ir Pulaski raūr. geras 4 
kamb.. namas. Palikimas. Nori par
duoti. Nebrangus. 

Mūr. 6 butų, 11 metų labai geras 
namas. Arti 70-os ir Pulaski. 

Brokeris P. Žumbakis 
PR S-6916 

H l S C E L L i N E O U S 

10 — 20% — SO«5į pigiau mokėsit 
až spdraudą nuo ugnies «r automo
bilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
8208 H West »5U> Street 

Chicago, Dlinote 
Tel. GA 4-8A54 

P R O G A D A B A R 
Bungalow gražuolis. Švarus mūras. 

Dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marciuetto PKo. centre. $22,900 

6 tutmb. 12 metų modernus mūras, 
be to, įrengta virtuve ir kambarys 
beismente. Naujas garažas. Arti par
ko ir alifoniia Ave. Greit galite už
imti. $29,900. 

Modernus 4 Imtu mūras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai. 
Centr. air conditioning. Arti Maria 
High. $45,000. 

8 botų mūras. Naujas gasu šildy
mas. Nauja elektra. Alumin. langai 
$15,000 pajamų metams. Arti mūsj 
$71,700. 

Modernus 2 aukštu namas. 2 auto 
mur. garažas. "Radiant" Šildymas. 
Paiki apyl Marquette Pke. Vertas 
daugiau bet gavom už $38,800. 

3 butų modernus - mūro namas sn 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatve Marquette Pke. $36,800. 

VALOIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t , teL RE 7-7200 

ullllIlllIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIUtlHIIUHiHIt 
įvairių prekių pasirinkimas, moto. 

rikiai Šaldytuvai maistas. dole#ta4sl 
CERTTFmATAl IB ACTOMOBIUAI 
OOSMOS PABCEL& ESPRESS 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
« O l • «»tn St Chtaago, DLM6M. 
«S? So HaLsi«l Chioago, OL •0008. 

1VI. 9 A V27S";. 254-aSSO. 
V Vslsnttaa* 

H.UIIinuUilHltllHllIlIIIIIMUIMttmilIlil 

t n l . P WAKTEP — VYRAI 

ROLL FORMER 
SET-UP and OPEBATE 

SPOT WELDING 
SET-UP MAN 

Good Fringe Benefita 
Contact Mx. HoUis 

AMCO CORPORATION 
90i N. Kilpatrick, Oucago, niinois 

4ANI OMOJAMA roh KEM 

Išnuom. 3-jų kamb. butas su bal
dais sausame beismente. Marąuetts 
Pke. 776-12S9 

• m m m m*m* 

D E M E S I O ! 

'niimimiimniimiiimiimiiiiniinimim 
D A U G Y B E U E T U V O S MIESTE-
LJŲ aprašoma dr. J . \ aišnoros, 
X I C k n y g o j e : 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

O0000<>000<>0<>00<>0000<>0<>0000 

M. A. Š I M K U S 
RFAX E8TATB JIOTARY PtTBUC 

fVOOME TAS SESVICE 
4258 S. Haplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMTNTU IŠKVIETIMAI, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
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 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 o 
HKATING OONTRACTOB 

įrengiu naieste tr užm»***» nsnjas 
r oerstatau *enui> visų rtliių nssao 
4P«il<iymu< o«£ius <iir oon^ltionlmt 
Ir van<i«"ni» hotl^Hi.» Dirbu greit •»• 
rinlngal tr garantuotai 

OOMAS «BKArSKA« 
(444 so fFestevn TAve. 

Chicngo OL «6«0t 
Tel VI 7-S447. " 

>0<K>0<X>00<yX><XX>000<>*600000 

MARUTE NORlCTKfvCN* 
VTT4FTAS «TfK4TTSKA8 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
T^abal raureldau lamos geros raidas 
prekei Maistas Iš Europos sandsUų. 
?<UW W «»rb «;t. <*%trman W SIMlit 

— WA *-«7«7 

flELP W ANTED - MOTEKY? 

SECRETARY 
To Vice President 

Customer service, phone contact, 
typing, shorthand desirable, Co-be-
nefits. Southwest — 

TeL — 376-5604 

- *ISCELL.4NEOL'S 

8 botai Ir biznio patalpa. 50 p. 
sklypas. Brigbton Pke. Mūr. namas. 

I
nebrangus. Reikia skubiai parduoti 

& botai po K kamb. Marinis — me
dinis. $1.100 pajamų j mCn, Prašo 

—*jft«» u « a u * leoiogu a. aei $60,000. Marquett» Pke. 
10 batą marinis. Nauji {rengimai, 

labai geros pajamos. Savininko pa
skola. Labai geras namas. Reikia 

I 
Mūsų iškiliam lituanistui, 

A. t A. prof. dr. PRANUI SKARDŽIUI 
iškeliavus amžinybėn, gilaus liūdesio valandoje, jo žmoną 
BRONĘ, dukterį Dalią ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Hot Springs Lietuviu Bendruomenės vardu. 
Apylinkės Valdyba. 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
S240 «0. HALSTHD 9TREFI TEL. — OA H25? 

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS tR TAISYMAS 
OIDELIS PASnUNETMAS {VVTRlAUSTŲ TELE\T22JV APARAT\ 

9PALV0TO8 TELEVIZIJOS APARATAI 

klomių vietovių aprašymo irdėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
vietovėmis. Knyga didelio formato 
44*> P*L — Kaina tik $3.00. GaJima 
isigyti "Drauge". 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIUIIIIIIIIIIIIUIUHIL 

Sontausia Uetavti) Radio Progra 
ma Naujojoj Anglijoj iš atotie* 
WLTN 1360 banga veikia sekma* 
*eniai» nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausiu pa 
saulinių iinių lantrauka Ir komen 
tarai, muzika, damos ir Magdutės 

8ią programą veda Stepo-
* Hinkns. Biznio reikalais 

kreiptis }: Baltis Florfefe — eėliq 
bH dovano krauta ve, 192 E. Bread. 
way. So. Boston, Kasa Telefonas 
VN g-6489. Ten pat gaunamas ir 
iienraštls Draugas. 

J0Himuo APSKRITIES 
PARTIZANAI 

I dalis 
Jų organizavimas ir slaptoji veikla 
prieš bolševikus. Knygą parašė ma
joras Petras Gadelia. 202 pusi. 
Spausdtnta Romoje 1975. Tik dabar 
gauta. Kaina $6.00. 

Užsakymus siųsti: 

Drangas, 4545 W. 6Srd S t . 
Chksųn, DX 60829. 

Dlinojaus gyventojai prideda 5% 
mokestį 

skubiai parduoti. 
Š I M A I T I S , REALTY 
2951 W. 63rdSt., 438-7878 

NAMU APSIIDYMAS 
Taisau semi* Ir įdeda naujus pe* 

&xw. Flirtai Bvalaa taipgi styrima* 
Ir perdirba del dnja. įdeda 
iUdytnTiis. Krelpttai — 

A. BANYS — 447-8886 

Maloniai jums patarnaus 

"AIRON" CORP. 
Auto 8ody Shop 

Attfekame visus karoserijos darbus 
2818 W. *8tb St^ Cfcicagūs BL 

(Art ) Califomia Av.) T e l M' 5322 
Kalbame lietuviškai 

*4f * • * * + • • « • « * * * * * * PBBPBI 

PLUMBING 

oooooooooooooooooooooooooo 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname b vaškaojame 

visi} rfšhj p M 8 
I. BUBNYS — TeL BE 7-5188 
>ooooooooooooooooooooooooo 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PfiRDUOSIT -

NUOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave., 254-5551 
Lemonte, 135th & Archer Ave . 

TeL — 257-5861 

iiiiiiiiimiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii 
BUTC NTOMAVTMAS 

Vama pirkimas — Pardavfmaa — 
Valdymas 

Draudimai — looome Tas 
NotartatM — Verttmal 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

6456 a KeoSdr Ave. — T78 t2X-
iMi i i i i i i i i i i i i i i i i iH imiHi i iHiMi i i i imiHi i ' 

000<v^'vrM-vrvrMVr>00<>000<vrwwvrK>00 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

Ir kitus kraitus 
NEDZINSKAS, 4085 Arcfcev Ava. 
Chieaito, BL 60632, teL 927-5980 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

M O V I N G 
AEKENAS perkraosto baidas Ir U-
tos daiktas. Ir » toli miesto W-
iimaj Ir pilna apdraoda. 

TELEF. — WA 5-8063 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Miimiiimimi«iiiiHiHHHiiMmiimiiimi» 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos far naprastoa 
Radijai 

S tereo b* o r o vėrfatovol 
Pardavhnaa Ir t a k i j u s i s 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t — TeL 778-1488 

Vbnhj, virtuves sinku ir vandens Šil
dytuvu specialistas. Virtuves Ir vonios 
kabinetai. Keramikos ir kt plyteles 
Glass blocka. Sinkoe vamzdžiai isva-
lomi elektra. Kreiptis po 5 vai vak. 

SERAPIPiAS - 77M2K 
mĘHtĘmĘBBĘmĘĘBĘMĮmįįaaBm 

NAUJIEJI 1976 
KALENDORIAI 

Apaimoka skelbtis dien DRAUGE 
nes jis plačianaiai tkaitomas lie 
ravin dienrašti" Gi skelbimų kai 
aoa visiems prieinamos. 

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

\pdraustaa perkraostymaa 
Į\-aiHn atstomŲ 

823 WTST S4th PLAOE 
T«>! - FRoottei 6-18W 

Platinkite "Draugę". 

Ateinančių naujų metų kalen
doriai bus greitai siunčiami vi
siems DRAUGO skaitytojams. 
Jei kai kurie norėtų dar daugiau 
kalendorių, prašome užeiti į ad
ministraciją ar prasyti per paš
tą. Kaina 50 centų asmeniškai 
pasiimant ir 75 centai, jei per 
paštą prašysite. 

Rašykite: DRAUGAS 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, VL 60629. 

•BMBflMMKHNBal esa*s 

NAUJAS HUMORISTINIU 
EIUV RINKINYS 

"\Bjo«am lapei" isejo šiomis die
nomis ifi spaudos. Knygos autorius 
dr. S, Aliūnas 88 psl. knygoje pa
teikia 60 linksmų eilėraščių. 

Eiliuotą linksmą įvadą parašė po
etas Ant. Gustaitis. Knygos kaina 
2.25 db!„ Lietuviškos knygos klubo 
nariams treodaliu pigiau, 

tJ&akymus shistl "Draugo"' ad-
reau. Dlinois valstijos gyventojai 
prideda 5% mokesčių. 



Lucija Norus, vyriausiojo Standard Federal b-vės Chieagoj sekre
toriaus padėjėja, buvo pagerbta po 35 metų tarnybos. Jos paveikslas 
ftuvo jai įteiktas banketo metu. Iš kairės j dešinę:: Jonas F. Clorus, ben
drovės vykdomas s viceprezidentas, Justinas Mackiewich, taupymo ben
drovės vedėjas, Lucija Norus ir D. Chiapetta, vicepirmininkas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ N A M U 

SAVININKU RŪPESČIAI 

Marąuette Parko lietuviai na
mų savininkai turi stiprią savo 
organizacija., kuriai jau priklau
so apie aštuoni šimtai nariu. 
Tokio organizacijos balsas kaiku-
riais atvejais yra svaras. 

Namų savininku draugijos 
kasdieniniai rūpesčiai yra nuolat 
budėt:, kad lietuviu apgyventa, 
Marąuette Pk. apyl inkės išliktų j į į į * 
kuo ilgiau nepalies.a. \1arquette 
Parkas sudaro ir lietuviškosios 

Į tralijos vyriausybes pažadu at-
j šaukti Pabaltijo pripažinimą So-
j vietams. Nutarė išreikšti padėką, 

taip pat padėkoti gubernatoriui 
Dan Walker, kad jis laikosi tau
pumo politikos. Praėjusiam susi 
rinkime buvo išrinkta nominaci
jų komisija iš A. Gulbinsko, K. 
Barzduko ir J. Bagdžiaus. Jie tu
rėjo šiam susirinkimui pateikti 
kandidatus. Komisija savo darbą 

veiklos rentrą. Čia turime geras 
<-r;prią parapiją, mo<cy.< 

las ir :.i. Iki šiol ši draugija rū
pinosi, kad šioje apylinkėje ne
būtų statomi pig'abučiai namai, 
kad nejsigalėtų vandalizmas, kad 
nebūtų pravestas greirkelis. 

Draugijos susirinkimuose, ku
rie vyksta kas mėnuo, apžvelgia
mi šios kolonijos rū?esč :ai. daro
mi sprendimai ir \ycdorni įvai
rūs darbai. Gruodžio 19 d. Svc. 
Marijos Gimimo parapijos salėje 
Įvyko svarbus susirinkimas, kuria 

renkama ir draugijos 

j kandidatus. Ta pati komisija vyk 
dė ir rinkimus. Pirmininku ant
rajai kadencijai perrinktas Juo
zas Bacevičius, .1 .yicepjnri,.. — 
Juozas Skeivys, II vicepirin. Algis 
Barakauskas, III vicepirm, Bro
nius Andriukaitis, sekr. — Jo
nas Stonkus, jo pavad. Stasys 
Patlaba, iždininku Adomas Ūse
lis, finansų rast. Stasys Lukoševi
čius, kasos globėju — A. Gudaus
kas ir G. Mališauskas, patikėti
niais — A Šimkus, J. Jasinevi-
čius ir Julė Sačauskienė, teis. pa
tarėju P. Kai. Parengimų komi
sijos pirmininku išrinktas M. 

MŪMI kolonijose 
Brockton, Mass. 

p« imn p ^ ^ r f o lyr-jvmfr'y** f P "Rf*^T,?t''tisk?>ite "oTo ns<nVm'o 
maldos buvo pasidalinta plot-
kelėmis. Svečiai išklausė svečio 
kun. dr. P. Manelio pasakojimo 
iš jo gyvenime buv- Kūčių. 
Džiaugėsi patekęs j šią didelę 
lietuvišką šeimą Šv. Kazimiero 
parap. Brocktone. PRIE KŪČIŲ STALO 

1975 m. gruodžio 14 d. šv.Ka! 
zirniero p a r a ^ mokyklos salėje l o s m o k i n i a i R ū t a Aiksninytė ir į nė, Ant. Juknevičienė, M. Jurki-
Brocktone LKMSlokp. suruošė J u o z a s č e p k a u s k a s padeklama-! tienė, E. Ribokienė. Joms nuo-

dvi kalėdines giesmes, tėveliui 
akompanuojant. Po to visi pa
giedojo. 

Po klebono baigiamojo žodžio 
sugiedota. Marija, Marija 

Kūčių vakarienės ruošėjos 
LKMS 15 kp- valdyba: pirm. O. 
Eikinienė, sekr. Ant. Sužiedėlie-

DRATGAJS. 5e*t3diei)is. 1975 m. eroodžin m. 27 d. 

P. Venckienė, o O. Gureckienė 
j šią Kūčių vakarienę sukvietė 
nemažą būrį svečių-

E. Ribokienė 

— Charakteris daug leng
viau išl&ikyti, negu atgauti. 

Thomas Paine 

parapiečiams ir svečiams Kūčių i 
vakarienę, į kurią susirinko! 
150 asmenų. 

Prie garbės stalo rengėjos 
pakvietė parapijos šeimininką 
kleboną kun. Petrą šakalį. Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų kape 
lioną prof. kun. Pranciškų Ma-
Lfilį, vienuolyno vyresniąją sese
lę Anunciatą, parap. mokyklos 
vedėją ses. Dovydą, vargoninin
ką komp. Julių Gaidelį ir lietu
viškųjų reikalų rėmėją Kairių 
seimą. 

Sąjungos pirm, Ona Eikinie
nė svečius pasveikino ir pakvie
tė mokt- E. Ribokienę pravesti 
žvakės uždegimą už Sibire ir ka
lėjimuose dėl tikėjimo ir laisvės 
kalinamus. Verutė Bizinkauskai-
tė prie žvakės šalia lietuviško 
kryžiaus padėjo eglės šaką, o 
Aras Sužiedėlis padeklamavo iš 
Sibiro poezijos. Uždegė žvakę. 

vo kalėdinių eilėraščių, o Mary-Į širdžiai padėjo St. Gofensienė, 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

me buvo 
valdyba. 
mas pirm. Juozas Bacevičius pa
teikė dienotvarke ir atkreipė dė
mėsi, prašydamas į valdybą iš
rinkti darbščius, raštingus ir abi 
kalbas mokančius asmenis. Susi
kaupimo minute buvo pagerbti 
mirę nariai Jonas Motiejūnas ir 
John A. Jonikas. Praėjusio susi
rinkimo protokolą perskaitė Sta
sys Patiaba. 

Pirmininkas Juozas Bacevičius 
painformavo apie bylos eigą 

ieš iS'O-CHA ir jos perkėlimą į 
čiausią teismą. Susirinkimas 

;ė pasitenkinimą naujos Aus 

Stakėnas ir nariais B. Klemka, V. 
1 Stakėnienė ir J. Gramas, marsaJ-

busmnkima pradeda- , . cr. 4*':.~; : , T„A 
• KOS — Antanas Skodžius ir Juo
zas Vingilis, revizijos korrrisfjoii 
— Kostas Juškaitis, Kostas Rep
šys ir Balys Sabastijonas 

gėdą ir mums suteiks garbę 
antrą kartą turėti lietuvį pa
saulio p-bių baigmėje. 

Kitame šitų p-bių pusfinaly 
(1973-1975) dalyvavo bostoniei 
tis Kazys Merkis, baigęs jį gana j 
gera pasekme 8-8. Geresnę pa j 
sėkmę pasiekti sukliudė užklupu 
šios ligos, privertusios jį pa-1 
buvoti ligoninėse 1973 ir 19741 
metais. To pasėkoje Merkio re-' 
zultatas 1974 metų pabaigoje 
terodė 1-4 po penkių užbaigtų 
partijų. Atsigavus reikalai pasi
taisė ir iš likusių 9 partijų 1975 
m. Merkis surirjto 7 taškus-

— Naujas Palčianskc laimėji
mas. The Chess Corespondent 
lapkričio nr. paskelbė keturis 
laimėtojus pirmųjų JAV koresp. 
p-bių pusfinalio: Cross (1419) i 
13-0, P. Payne (1129) 12-1, P. 
Searles (981) 10-2, V. Palčiaus
kas (1268) 12-0! Visi keturi įkel 
t i į JAV koresp. p-bių baigmę. 
Iki šiol CCLA vedė ir toliau ve 

Senajai valdybai _ susirinkimas ^ G r a n d ^ ^ ^ ^ p a t ų 
č r a i c l ' a nzirtoVa n a t n a i S i r»flrrrt>ce- . _ . __ , , -

turnyrus. JAV p-bes, dabar pa-
išreiškė padėką, naujajai palinkę 
jo sėkmingo darbo. 

Šiame susirinkime tedalyvavo 
gal ap:e šimtas narių S aštuo
nių šimtų. Būtų naudinga, kad 
Marąuette Parko namų savinin
kai daugiau domėtųsi draugijos 
veikla, ją remtų ir patys aktyviai 
veikloje dalyvautų. 

J. Janulaitis 

ŠACHMATŲ ZENUOS 
— Vilniuje įvykęs t ra^cinis baigė pasaulio pirmenybes tre-

mačas tarp Talino ir Vilniaus ,cm, gaudamas už tai didmeiste-
JSM trenerių baigėsi vilniečių j rio titulą. Paskutinių korespon-
pergale 2-1. Itin pasižymėjo 
prie moterų lentos žaidusi M. 
Kartanaitė. Ji įveikė neseniai 
pasibaigusio TSRS moterų čem
pionato prizininkę T. Fominą. 

— Vengrijos pirmenybes Bu
dapešte laimėjo šeštą kartą Ka-
rakaš, surinkęs 9% taško iš 12 
galimų. 

— Jerevane vyksta, sovietų 
pirmenybės. Pirmauja meisteris 
iš Maskvos B. Gulka su 6' 2 taš
ko ir 1 nebaigta. Seka buv. pa
saulio meisteris Petrosianas, tu
pėdamas 5V2 ir 1 nebaigta-

Metiniame 1975 U$CF Ratin-
ge garbingiausiai iš visų lietu-
ių įvertintas čikagietis Paulius 
"Jautvaišas. Jis įkeltas į 65 "Li
fe Masters" sąrašą. Toks titulas 
pateikiamas šachmatininkui, kū
lis per 300 ar daugiau sužaistų 
partijų išlaiko meisterio 2200 
ratingą. Kitų lietuvių įvertini
mą paskelbsime kitą kartą. 

— Čikagtetis V. Palčiauskas, 
laimėdamas pasaulio korespon-
dencinių p-bių pusbaigminį ratą 
tapo įkeltas į pasaulio p-bių 
baigmę. Tai antras iš lietuvių, 
greta Romano Arlausko. Austrą 
ffja, patekęs į Pasaulio p-bių 
baigmę. Linkėkime visi jam ge
riausios sėkmės! 

— 1965 Romanas Arlauskas 

dencinių p-bių nugalėtoju tapo 
Jakob Estriri į§ Maskvos, žino
mas teoretiką., profesionalas 
— šachmatų mokytojas ir tre
neris. Jis pustaškiu pralenkė 
belgą Josef Boey. "Boston He
rald", XJX 21 talpindamas šią 
žinią, priminė, kad deja nė vie
nas žaidikas nepateko į tų p-bių 
baigmę. T°igi dabar mūsų V. 
Palčiauskas atitaisys Amerikos 

vadintas UA Open. 1950 Grand 
National turnyre (baigtas 
1957), K. Merkis laimėjo I ir U 
(Eastern Division) ratus ir tre
čiame rate, t. y. baigmėje užbai 
gė trečiu, besirungdamas su 8 
divizijų nugalėtojais. 

— Kanados atvirose p-bėse 
dalyvavo 215 žaidiku. Labai ge
rai pasirodė R. Vaičaitis iš Win-
nipego, surinkęs 7J/2 taško iš 10 
galimų. T. Bulockus — 6 tš., P. 
Szarka — 5% taško. 

— Montrealio atvirose — 310 
dalyvių! Laimėjo broliai Grant 
ir Kevin Spraggett su kitais še
šiais, surinkę po 5-1 tš. Ignas 
Žalys 15-tas su 4 taškais. 

— Kanados jugoslavų sureng 
tą turnyrą laimėjo F. Sharka iš 
Hamiltono su 6-0. 

— Windscr Open — 1. M. Vu-
kadinov 41/2-1/£, 2- Murray 4, 3. 
Juozas Chrolavičius iš Hamilto
no — 3% taško. 

VISIEMS SĖKMINGU 
NAUJŲJŲ 1976 METŲ! 

Kazys Merkis 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A 

KAZIMIERA POREMSKIS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą žmoną, ir motiną, kurios netekome 
1974 m. gruodžio 31 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramvbę. 

Už jos sielą šv. Mi&os bua atnašaujamos gruodžio 3l d., 
8 vai. ryto Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. 

Maloniai kviecimae visus — gimines, draugus ir pažįsts-
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kazimieroa Poremskia sielą. 

Nuliūdę: Vyras, s t e t s , Ir duktė su šeimomis 

A I A 
Vaclovas Vitas 

Gyveno 7212 So. Talman Ave., Chicago, Illinois. 
Mirė 1974 m. gruodžio 27 d. — Kalėdų 3-čią d. 
Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kap;nėse Chicagoje 72 

bloke. šv. Mišios bus atnašautos: 
T. Jėzuitų koplyčioje gruodžio 28 d. 12 vai., 
Lietuvoje — Bagotoje gruodžio 27 d., 
Toronte — Anapily gruodžio 29 d. 

Po Šv. Mišių bus Vitelio ir jo uošvės S. Krikščiukienės, mi
rusios 1974 m. gegužės 15 d., paminklo pašventinimas. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi
šiose, pavieniai maldose ir paminklo pašventinime. 

Viteli, Tu vL-ada gyvas mūsų mintyse! 
Skausme likusi žmona Vincė ir vaikai: Andrius, Ramut*, 

Algis, Vitas ir Rasa. 

9 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES • § L W T 
SUKAKTIS WBm Įįv 4 ' 

A. t A. BRONE 
DAMBRAUSKIENE 

Mirė 1974 m. gruodžio 28 d. 
palaidota Sv. Kazimiero kapinėse 
1975 m. sausio 2 d. 

A. f A. ANTANAS 
DAMBRAUSKAS 

Mirė 1975 m. sausio 6 d., pa
laidotas prie žmonos 1975 ra. 
sausio 9 d. 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimus tėvelius, uošvius ir senelius. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę. 

Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 28 d., 11:30 
vai. ryto, sausio 6 d., 9 vaL ryto Sv. Kazimiero bažnyčioje, Chica
go Height? ir sausio 4 d., 12 vai po pietų Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
Chicagoje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Bronės 
ir Antano Dambrauskų sielas. 

Jau suėjo vieneri metai 
Kai Dievas pasišaukė brangius tėvelius. 
Laikas taip greitai bėga 
Tik nenueša mūsų širdies skausmus. 
Negalim užmiršti jų meilę. 

Prisimenam linksmas dienas. 
Dieve, priimk mūsų maldas 
Ir pasigailėk tėvelių sielas. 

NuBfidę; SCNCS. MARTI, ANCKAJ 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

A. A. 

ANASTAZIJA 
BUKIEM! 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą MAMYTĘ, senelę, prosenelę, kurios netekome 1974 
metų gruodžio mėn.. 28 d. 

Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Palikai Tu mus visus dideliame liūdesyje, nes Tu mus visus at-

įautei, visiems padėjai. 
Kol mūsų širdys sustos plakusios, mes Tavęs, mylima Mamyte, 

lepamiršime. Mes lankome Tavo kapą, dabiname gražiem gėlėm ir 
aistom graudžiom ašarom. 

Minint šią liūdną vienerių metų sukaktj, už jos sielą šv. Mišios 
bus atnašautos Tėvų Marijone koplyčioje 7 vai. ryto ir Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje 10 vai. ryto. 

Maloni .u kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti Šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už mūsų Mamy
tės sielą. Ilsėkis ramybėje, mylima Mamyto. 

Tu pas mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave 
\ nueisime. Tebųna Tau lengva ši šventa žemelfe 

Nuliūdę: Sūnūs, dnkti, marčios, žentas, anūkai ir proanūkai. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

VALERIJONAS SODEIKA 
1965 m. gruodžio 27 d. atsiskyrė iš mūsų tarpo myli

mas vyras, tėvas ir senelis. Jo brangų atminimą minint, 
šiandien, gruodžio 27 d., 6 vai. vak. šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, už jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus jį prisiminti 
maldoje. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir sūnūs su šeimomis 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR Š O N U S — 
TBYS MODERNIŠKO* KOPLTC908 

2533 West 71 si St, Te! SRovehili 6-234^t 
1410 S. 50th Aven Cicero fūwnhal! 3-2108-OS 

AJEfftt \CTOMOBDJAM8t STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

l&EVANS TO 
JLiiiiLHi 

6843 SG. WE5TFRN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDmO^LD KOPLYČIOS 

UAlTNOMS VIETA 
REjrabŪe ?^S600 EtEptfnRe 7-8991 

• į # 

E U D E I 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 — SERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Califomia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 Ir U 3-0852 

4605-07 Souttt HermKage Avenue 
Telefonas YAnb 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietavt* Laidotuvių Direkart« AaadadjM Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

DI7 S. UTUANICa AVE. TflL Tardą 7-MM 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR S O B t t 
B14 W. 23rd PLACE Tai Virini* 74 t» 
MM V. Ma STREET TflL REpohOc 7.1211 

fflgfavay, Palai Hffia, HL T«L 174-MM 

PETRAS BIELIŪNAS 

l eAUFORNU AVE. Tat LAJayBtte M M 

POVILAS L RIDIKAS 

8. HALSTED STREET TaL YArav 7-UU 

JURGIS F. RUDMIN 

8319 & LXTTJAMCA AVE. TaL YAJ4M 7-113MS 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 R 30tfa AVEs CICERO. CLL. TaL OUyropk 3-1086 

« • 



' 

DRAUGAS. Žežtadlenig, 1975 m, gruodžio m. 27 d { * Dr. Edmimdas JtoOdėBM, 
Cleveland, Ohio, mums a t s iun tė 

X Lietuviy kalėdinė eglutė, a u k i *- A č i ū -
kuri papuošta Chcagos Museura X N a a * H « Metu s u t i k i m a s 
of Science and Industry, buvo rn(^la-rna^ alvudiečių, Lietuvio 
gražiai parodyta per ypatingą s o d y b o 3 e , drauge su nepajėgįan-
Columbia Broadcasting" kompa- č i a l s & a š v e n t e d^augtis . Įvyks 

inijos programą Kūčių vakare. s a u s 1 0 1 d., 2 vai. po pietų. 
' Pranešėjas paaiškino, kaip atsi- Visi laukiami 

x rado Uetuvių eglu.ė ir kaip eg- Laikykimės p n ^ n y n 
, . . ' lutės y ra puošiamos. Be to, ne- d ė s n i * T o k i a t e m a b u s Alvudo 

X Anastazija isnarskiene, | m a ž a . l a i k o b u v o ^ . ^ ^ radijo paskaita šį šeštadienį. 9 
Marijonų bendradarbių sajun- y į ų k a l ė c t o ė m s , >, ^ vai. ryto, per Sofijos B a r t a i * 
gos Chicagos apakr. pienininke, r : a g ^ ^ F a u s t Q g t r o U o g ^ . šeimos radijo valandą, 
y * gana sunkiai susirgusi Gy- c h o r a s V a i y & f — ^ | - M | | D r. j . i>,Uina*. • • - . -

papuošimas muziejuje prasidėjo 
mie. Linkėjimai gre ' " 
sveikti. 

X nunois- lndbinos apygar- Lie tWų^eg l7tės"pu"ošiamosTau „ Dr. Arūną* Vaiti*.ka.n.v 
dos vyčiai Lietuvos nepriklauso-. 3 4 m e t u s g . m e t . ' Cmcinnati. Ohio, švenčių pro-
mybės paskelbimo sukaktį pa- L , ^ ^ j ų U e t u y » • ga aukojo 10 dolerių. Dėkoja-
minės vasario mėnesio pradžao- „;„„,,;„,,„;_ u-c*^ *>_•-_.^, ime. 
je "Lietuvos prisirninimų'' ban-
ketu gražioje Mart.inigue salėje. 
Banketo metu bus pagerbtas x Begina ir Antanas Vainai,; jįg dėkoja už gautą kalendorių 
dr. Kazya Bobelis. Tos pagar- Miami Beach, Fla., šventes pra- i r pridėjo 10 doL auką. Labai 
bos jis nusipelnė, kaip Ameri- leidžia pas dukrą Gražiną ir K.1 

kos Lietuvių Tarybos pirminiu- Latožus, Oak Lown, BĮ. Aata-
kas, daug ir sėkmingai dirbda- n&s Vaina yra gyvenęs Chicago-
mas tėvynės l i e tuvos labui- je, ku r sėkmingai vertėsi namų j gimines, draugus ir pažįstamus 

x Dr. Vitoiis Vengris sn pirkimu ir pardavimu Marąuette į švenčių proga ir vietoj kalėdi-
žmona Virginija (Koncyte) y ra ; Parko apylinkėje, 
iš Baltimorės į Chicagą atvykę,; x A. a Jonas Kaslavičius 
kur praleido Kalėdų šventes.; ^ o k u p u o t o j e Lietuvoje. Pa-;eilinis koncertas, kurį rengia L , 
Sustojęs savo giminaičių Kon- ] a i d o t a s K z m ų d i e r ą > gruodžio F o n d a s sausio 18 d. Marijos 
C1ų šeimoje, lanko_ savo pazista- ; 25 d Veiveriuose. Chicagoje j aukštesniosios mokyklos audi- j 

gyvena jo sūnus Leonas Rasla-1 tori jo j . Koncertą išpildys solis- Į 
vičius su šeima. 

Rytojų prižiūrima, gydosi n a - ; p a p u o š i m a s m u z i e j u j e p r a s i d ė j o D1-, mus pasveikino su ar tė jan-
greičiau pa- U ^ , ^ ^ fc s u t r a u k i a a p £ čiais Naujaisiais Metais, a ts iųs-

'pusę milijono žiūrovų k a s m e t ^ " ^ į ? dol. auką. Labai a č i -

- r x Vincas Ruceskas, Sun Ci-
ty , AZ, atsiuntė laišką, kuriuo 

ačiū. 
x Dr . Rimvydas ir J ū r a t ė 

Damauskai su šeima sveikina 

nių kortelių aukoja "Draugui" . 

x Neeiliniai solistai — Ne-

Prie Kalėdų eglutės. Nuotr. Alg. Grigaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— A. a. Algis Makaitis, te i 
slų d a k t a r a s ir advokatas , gy 
venęs anksčiau Norvvood. Mass., 

ka ten pat Real Es t a t e įstaigą. 
— JAV L B Visuomeninių 

reikalų taryba gyvai reagavo į 
i gresianti pavojų Amerikos Bal- i 

VOKIETIJOJ 
Miuncheno tautinių lokių 

grupė "Ratukas", prie kurios šlie-

CHICAGOS 

ŽINIOS 
SPAUSTUVININKE 

SUTARTIS 

Presmanų unija pasirašė su
tartį su Field enterprise ir Chi-
cago Tribūne bendrovėmis. Su
tartis dvejiems metams. Jie sa
vaitei gaudavo iki 281.95 dol., 
dabar gaus 25 dol. daugiau. 

PRIEŠ CHEMIKALUS 

Apl.nkos apsaugos įstaiga ra 
gina pramonės Įmones nustoti 
vartoti chemikalą, vadinamą 
P£B, kuris apnuodija Michiga-
no ežero žuvis, kenksmingas 
paukščiams, gyvu'.iams ir žmo
nėms. 

PLĖŠIKAS KLEBONIJOJE 

Plėšikas sekmadienį įsibrovė į 
Corpus Christi kleboniją, Chica
goje, nakčia apie 11:30 vaL 
Grasindamas peiliu, atėmė iš 
kunigo 7 dol. i r reikalavo dau-

. bui. Skubiai buvo išleista ben-
o paskutiniu metu G e o r g ą vals-1 d r u o m e n i n i a r n s vienetams skir
tybėje, mirė gruodžio 11 d. Bu- L a p U n k r a i t i 8 m p a v v z d i n ; a i s 

- - - - . . - , . . ->-- ,.-, . . . . . . . . . . . . . „ . v o t i k 3° a m z i a u s - P a l a i d o t a s l s j anglų kalba laiškais kongreso 
mus, buvo u- ] 'Draugą ' u ž s u - : ^ ^ p n a i o s f m n a T ^ n a a ^ J , ^ ^ v ^ 2 2 H golis-1Norvvoodo Uetuvių par . bažny- ' 

čios. Liko žmona Regina (Pet -
rikonytė). A. a. dr . A. Makai-

lankėsi " D r a u ! n u o s m u z i k a 8 ^ ' ^ Vasait is . i ̂  b u v o P a ž y m ė j ę s šachmati-
1 Po koncerto visuomenė kviečia-

jasi ir nešokantis lietuviškasis' giau. Kunigas pasakė, kad y r a 
daugiau kitame kambary. Be
einant, kunigas nu olo nuo pie

t a i : S. Baras, D. Stankaitytė i r ; 
r-'.r-^ \ ... . >. , -v. Chi- J - V a z n e l i s - Sclstaims akompa- . 

nuolatiniai | C e n t r 0 ; k a v i ^ J e - B i U e t a i > _ k o n 

Nuoširdus 

kę. Į Baltimorę grįžta šį pirma 
dienį. 

x "The New VVorid savait-i 
rastis, leidžiamas Chicagoje, į- ca&°3e, su žmona 
aidėjo straipsnį apie Sacharovą, Se" pratęsti prenumeratos iri 
kuris buvo nuvykęs Kovolevo Padėjo auką savo spaudai rem-P * >>- • - '—- - =- - - - -
teismą Vilniuje. Taip pat duo- **• Vaičiuliai >Ta 
da žinių apie persekiojimus dėl "Draugo" rėmėjai, 
"Lie t Kat. Bažnyčios Kroni- a&ū-
kos" leidinio ir platinimo. x D r > K a ^ g ^rtiauskas, M. 

X Sofija Obienė, g>^-. M a r - !
t o s p i r m ^ R ***** iby-

j i c t t e Parko kolonijoje, prieš; ^ e i n a Ajbfm p i r m i n i n k o p a r e i . 
šventes staiga susirgo ir greito- ; ^ g 
šios pagalbos nuvežta ir pagul-Į 
dyta į Šv. Kryžiaus ligoninę dr. i x BronVus Juodelis, V-eios 
Nemicko priežiūroje. S. Cibienė. į Tautinių šokių šventės komiteto 
a. a. muz. VI. Baltrušaičiui va-

tarėsi su redakcija ir adminis 
tracija šokiv šventės reikalais. 
Jis pareiškė pasitenkinimą 
'Drauge" talpinama tuo reikalu 

informacija ir palinkėjo linksmų 
švenčių 

ninkas ir reiškėsi lietuvių veik
loje. 

— Eugeni jus ši lgal is šių me-
į certą ir vaišes gaunami Margi- i tų gruodžio 14 d. Akrono uni-

versi tete gavo doktoratą iš elek
tronikos inžinerijv ., parašęs 

nių prekyboje Ir Ciceroj — 
Skruodienės valgykloj 4915 W . 
14 Street. 

x Dr. Domas Giedraitis rūpi
nasi lėšų telkimu penktajai lie
tuvių tautinių šokių šventei. 
Šventės lėšų sutelkimui ruošia
mas specialus banketas 1976 m. 

jaunimas, suruošė 29.XI Lietuvos 
kariuomenės paminėjimą. 

Su kariška daina išsirikiavę I šiko ir griebęs rašomąją maši 
I nar iams ir JAV prezidentui. I scenoje, jie pagerbė žuvusius ir j nėlę metė į jį. Triukšmas prike-
| Telefonu buvo kontaktuota visa žūstančius už Lietuvos laisvę:; lė kitą kunigą ir plėšikas pabė-
Į eilė asmenų, prašant , kad krerp- savanorius, karius, partizanus, j go. Bet kitą naktį j : s vėl grįžo 

Tylos ir susikaupimo minutėje se-' ir, pagrobęs iš bažnyčios gar-
niūnė, studentė Kristina Pauliu- sintuvą, nešėsi. Policijos seržan-
keviČiūtė deklamavo K. Bradūno tas Alexander jį atpažino ir a-
"Eūk ramus, amžinasis lietuvi".. reštavo. Tai buvęs kalinys J . 
SeL'» daina — "Ar ne tu?... ma 
no Lietuva". 

dovaajant daugelį metų priklau
sė parapijos chorui. 

X Kostas Eldukonis, Tucscn. 
Arizona, dėkodamas už karteles, 
atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū. 

X Aukų po 5 dolerius atsiun
t ė : 

K. Smolenskas, Chicago, 
Henry Kogelis, Dolton, BL, 
Kun. A. Senkus, Lake \Vorth, 
Dana Pomerancaitė ir Ju r i 

Mazurkevich, Toronto. 
Povilas Urbonas. Chicago. 
S. Vaičiulis, Kanadoje. 
Labai ačiū. 

kovo 27 d. Beverlv Count ry 
f!™1" 1 J*£0*i J ^SSLI Club patalpose. 

x P o penkis dolerius auko
j o : 

x Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Linksmavakaris busi 

į sausio 10 d., šeštad.. 7:30 v. v. 
i Jaunimo centre. Stalus rezer-
hoioti telef.: p . R. Andrijauskie-
I nė, 776-6592 ir p. 4. Mikutaitie-
nė, 847-5186. Studentų meninė 
programa, bufetas, šokiai. įėji
mas auka 5 dol. (pr.) 

Alb. Martinkns, Chicago, 
Viktoras Degutis, Cleveland, 
L. Ančerys, Gary, InčL 
St. Bernotas, Los Angeles, 
Jonas Arlauskas, Chicago, 
Juozas Kučiauskas, 

Louis, 
Bona Dapkus, Chicago 
Labai ačiū 

tusi į šiame reikale galinčius 
padėti amerikiečius pareigūnus. 
Vienam LB kraš to valdybos na
riui susisiekus su JAV senato 
mažumos vadu sen. Hugh Scott, 
buvo gautas pažadas šiuo klau
simu kreiptis tiesioginiai pas 
prez. Fordą. 

Philadelphijos televizijos sto
tis (VVPVT-6 kanalas) lapkri
čio 25 d. vakaro žinių metu pri
s tatė lietuvius kaipo veiklią Phi-
•adephijos tau t inę grupę. Žiū-

x Reikalinga moteris prižiū
rėti kūdikį 5 dienas savaitėje. 
80 dol. ir transportacija. Skam
bint sekmad. po 3 vai. telef. 
684-1259 (sk.) 

X LKVS Ramovė ir LDK 
Birutės draugijos Chicagos sky
rių rengiamas N . Metų sutiki
mas įvyks gruodžio 31 d. J. 
Centro svetainėje. Pradžia 8:30 
vai. vak. Maloniai kviečiami «m- x Wanted Baby si t ter — 5 
tikime dalyvauti ir ne nsr ia i . idays per week. $80.00 plūs 
Stalus rezervuoti bei bilietus į- t ransportat ion. Call af ter 3 p.m. 
sigyti prašoma skambinti tel.: Sundav. 684-12559. (sk.) 
M. Rahiekienė 778-1681 arba V. 
Kulikauskienė 735-5118, Įėjimo 
nka $10.00. (pr.) 

• nesuuais unokejimais ir prieuia-
x RAŠOMOSIOS mai fletuv»ka majg nuošimčiais, 

^aĵ .-nn. - vrn kalbom, GAIDOM, vi-
y.-oj< modelir.ose gaunamai CHICA-

disertaciją "Mini c o m p u t t r 
Control of a Labomtory Distil-
lation Column." Bakalaure 
laipsnį įsigijo John Hopkins uni
versitete, Marylande, 1964. ma
gis tro Case vVestern Reserve 
universi tete 1967. Dr. Eugeni
j u s Šilgalis v ra vedęs Reginą į rovaj buvo supažindinti su Šv. 
Laniauskai tę . Augina sūnų Da- į Andriejaus parapijos patalpose 
nių ir dukrą Iną. Gyvena Cle- veikiančia V. Krėvės LB litua-
velande. nistine mokykla, šokančiais ir 

Andrius Mačiulis su žmo- dainuojančiais mokiniais ir mo-
na iš Toronto, St . Petersbur? kytojais, Šv. Jurg io parapijos 
Beach, Fla. . įsigijo 34 vienetr į mokykla, lietuvių namais, kur 
Plaza Beach motelį. Motelis yra ! -oarodytas advokatės Onutės 

E ' St . l a l > a i p a t c ^ o J 6 vietoje ant Guli į Valašinaitės priėmimo į advoka-
'Blvd. priešais prekybos centrą, J tq sąjungą surengtas balius. 
a n t gražaus bal to smėlio juro?. į Taip pat pr is ta ty t i t rumpi po-
k ran to su maudymosi baseinu, j kalbiai su Philadelphijos LB 

PreL^Vyt. Balčiūnas, P u t - i Kambar ia i pa togūs apsistoti ii-: apylinkės valdybos vicepirm. 
I gesnj laiką, nes t u r i vi r tuvės: arch. Jonu Stelmoku ir Phila-

įrengimus. Ankščiau jaume ap- į delphijos lietuvių bankininku 
sistodavo nemaža lietuvių, nesĮadv. Kazimieru Cheledinu. 
apie 10 metų jį la ikė Laima ir į Programoje vykusiai buvo ak-
Vilius Jakušovai , dalininkai su | cen ;uo ta Lietuvos istorija, jos 
motina. La ima i r toliau pasilie-

Stud. med. Mečys Landas, 
"Ratuko" akordeonistas, kalbėjo 
apie Lietuvos kariuomenę isto
riškai. 

Po to sekė prieš mėnesį emig
ravusios iš pavergtos Lietuvos pas 
savo vyrą, estrados dainininkės 

VVitchers. 

nam, Conn., mus pasveikino ir 
atsiuntė auką. Dėkojame. 

X Mrs. John F . Kimbark , 
Boca Raton, Florida, mus pa
sveikino artėjančių Naujųjų 
Metų proga ir atsiuntė 15 dol. 
auką. 

Labai ačiū, 
X Aukų ats iuntė: 3 doL — 

V. Narkevičius; 2 doL — P . 
Duoblienė. Ačiū. 

okupacija ir dabart ies kančios. 

KANADOJE 

X NA>IAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

GOJE: r^aogas — 4545 W. «3rd SL: 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-
OH arba tiesiai » SPARTA savtnln-
tm i L. Giedraitis, 10 Barry Dr^ E. 
Sc-rhpoit, s. Y. 11731 fsk.) 

X Wets* Tr»ve4 Bureau. Inc. 
4837 W. Irving Pa rk Rd., Chi
cago, DL 60641 y r a visada pasi
ruošęs suteikti reikiamas infor
macijas ruošiantis kelionei 
Amerikoje a r užsienyje. Tei
raukitės apie papigintas akrai 
das ir naujas nuolaidas ruden-
ir žiemos sezonui, bei 1976 rr 
grupines skraidąs. Skambinkit ' 
B, Rastavičienei, tel. (312 > 
' »« •««« (sk.> 

S T A S E I FASHIONS — 
naujai a t idaryta kūdikių ir vai
kų rūbų krautuvė. 6237 S. Ked-
zie Ave., Chicago. 111. Telefonas 
436-4184. Savininkė Stasė Bace-
•v iri .-nė. Atd. kasdien nuo 9:30 
v. ryto Iki 5:30 v. vak. Pirmad. 
ir ketv. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. 
vakaro. 

Mutual Federal Savings 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.) 

x Savo sveikinimus Ml)rau-
gui** aukomis po 5 dolerius pa
rėmė šie skaitytojai: 

Kostas Varekojis, Chicago. 
Zigmas Maslauskas, Roches-

ter , N. Y., 
Alfonsas Gerčys, Belleville, 
Ant . Valaitis. Eastlake. 
Visiems 

me. 

x švenčių proga ankų po 5 
dolerius atsiuntė: 

Vincas Vasiliauskas. Chicago, 
Juozas Astas, Hamilton, 
Viktoras Rauckis, Jmlay 

City, 
Ant. Dobilas, Toronto, 
Frank Gedvilas. Kanadoje , 
Juozas Išganaitis, Brooklyn, 
Vacys Rutkauskas, Chicago. 
Labai ačiū. 

X Miami Beach Tomihoi ise 

— Dail. Jokūbo Dagio 70 me
tų amžiaus sukakt is buvo pami
nėta gruodžio 14 Toronto L. 

x Aukų po 3 dol. a t s iun tė : 
Vyt . Valys, P . Juodait is . V. Če
kas , J. Mikšys, J . Druktenis, V. 
M. Sirutis, S. Zelba. Prane Oža-
las. Henen Perzinskas. B. Ūžu
siems. G. Kazėnas. St. Geged-
k a s ; po 2 dol. — V. K. Banelis,, 
B. Milaknis, A. Masionis, R . | p n e stalų, pranešėja 
R. Paulait is . K. Ramašauskas . 
Visiems dėkojame. 

x Lidija ir Vladas Mlngėlal, 
Sterling Hts . Mich., mums at
siuntė malonų sveikinimą i r 11 
dolerių auką. Laba i ačiū. 

X Karolis Milkovaitis, Chica
go, m., žinomas šaulių organi
zacijos darbuotojas , mus pasvei-

.. kino ir a ts iuntė 8 dol. auką. Dė-
6 kamb. Netoli jū ros , r a m i - , . 
„ xr„j— t o c ^ n . i I.A* KO jame. vieta Kaina $35,000; Jmokėt 

$11.000. Dabar gal i te užimti , 
laisvas. Rašykite — P . O. Box 
414356, Normandy Branch , 

nuoširdžiai dėkoja-', Miami Beach, Florida 33141. 
Tel. (305) 864-3586. (sk.) , 

V. Rakauskaitė Laudienė 

Violetos Rakauskaitės - Landie-
nės koncertas, kurio pertraukoje 
"Ratukas" sušoko keturis tauti
nius šokius. Violeta Rakauskai
tė - Landienė padainavo keletą 

namų "Gedimino Pilies" menė-1 dainų. Pirmasis dainininkės kon-
je. Susėdus gausiem svečiam i certas Vakaruose praėjos su dide-

Siiviia! ^ u pasisekimu. Kiekviena daina 
Šarkutė pakvietė svečią iš Chi- ir kiekvienas žodis buvo tobulai 
cagos kun. Dilį maldai. Vailėms j interpretuotas, išgyventas ir iš-
įpusėjus, L. Nakrošienė paskai
tė sukaktuvininko poezijos, iš
spausdintos žurnale "Mūsų spar 
nai" . Sukaktuvininką sveikino: 
kun. Dilys — ev. reformatų ko-

Jaunieji žurnalistai pokalbyje. Iš kairės: Emilija PaJcštaitė, Jurjris Bra-
dūnas. Algis Avižienis ir Danutė Bniškytė. Nuotr. A- Gulbinsko 

U ak. mok. 

X K. Račiūnas, Cicero Dl., a t 
siuntė 7 dol. auką. Dėkui. 

X Dosnūs skaityto.]ai parėmė 
savo dienraštį aukomis po 5 do
lerius: 

Ev. Kazlauskas . Decatur. 
Juozas Gramas . Chicago, 
B. Dombrava, New Por t Ri-

chej*. 
Julija Vencius. Eas t Lake, 
Bagdonas, Oak Lavvn, m . 
Vy tau tas čėsna . Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X f. .r. , s Airdies skaitytojai 
remia savo dienraštį . Aukų po 
7 dolerius a t s iun t ė : 

Leonas Daukus, Chicago, 
Alfonsas Juška , Sterling Hts, 

Mich., 
Viktorija Gasiūnas, Gulfport, 
E . Musteikienė, Detroit. 

čių kalbos studijas, mokytojavo 
Kauno gimnazijoje. Šešeri metai, 
kai ji dainuoja estradoje, Vilniu
je — su pučiamųjų orkestru 

reikštas. Violeta Rakauskaitė la 
bai simpatinga ir patraukli sce
noje, pririšo tuoj žiūrovus, kurie 
plojo jai iŠ širdies. Jauna daini
ninkė yra gimusi ir augusi Kau-

l e į jos. Žurnalo "MūsųĮ sparnai j nf» baigusi Vilniaus un-te vokie-
ir draugų vardu, kun. Pr . Gai
da, dr. A. Pacevičius — rasei
niškių vardu, inž. J. Danys — 
Ottavos lietuvių, J. Karka — 
žurnalistų skyriaus, S. Pranckū-
nas — "N. IJetuvos", J . Straz
das — L. Namų, dr. J. Yčas — 
biržiečių, dr. J . Kaškelis — pen
sininkų. J. Dambaras — skau
tų, Pr. Radzevičiūtė, Pr . Bas
t y s — dalyvių vardu (įteikta 
bendra dovana — prožektorius 
skaidrėm rodyt i ) . A. Dilkus, — 
žibintieČių. E. Docienė daili
ninkų. Raš tu sveikino: Maž. 
Lietuvos Moterų dr-ja, E. J. 
Jurirus ir kt. P o to padėkos žo
dį tarė sukaktuvininkas. Esą 
jo gyvenimas atrodo ilgas, o 
darbų mažai; visuomet stengę
sis pakrauti gyvenimo laivą 
taip, kad būtų išlaikyta pusiau
svyra. Pabaigai sukaktuvinin
kas parodė daug skaidrių iš gau 

LICDNOS ŽINIOS APIE 
CICERO, I L L , POLICIJA 

Kalėdiniame gruodžio 24 d., 
"Cicero Life' laikraštyje, 18 
pusi. Šv. Valentino parapijos 
klebonas kun. Richard Podgors-
ki nusiskundžia, kad apylinkėje 
siaučia nepaprastai didelis pa
auglių vandalizmas. 

Policijos viršininkas Joseph 
Barloga, kuris saugoja apie 
30,000 gyventojų miestą, aiški
nasi, kad 10-12 policininkų vi-
ada yra pareigose. 

Miesto prokuroras, advokatas 
^hristy Berkos reigia, kad ka r 
utis miestą saugo 4-5 policinin
kai, o miestas išlaiko 82 polici-
unkus . 

Pa ra turi 24 valandas, je i 
dekvienas policininkas dirbtų 
ik 8 valandas, 40 valandų p e r 
avaitę, ta: iš 82 policininkų pa
reigose, gatvėse, visada ant ko
jų turėtų būti ne 4-5, ne 10-12, 
bet mažiausia 27 policininkai. 

Ką veikia Cicero policija, _yie-
nas Dievas težino? Z. G. 

"Trimitu", o taip pat su Liet ra
dijo ir televizijos lengvosios m u 
zikos orkestru. Yra dainavusi ir 
Čekoslovakijoj bei Lenkijoj. Iš
leidusi nemažai plokštelių. Minė
jimo svečiai, atsidėkodami jau
nimui už jaunatvišką programą, 
išpirko loterijos bilietus, ištuštino 
bufetą ir dosniai aukojo "Ratu
ko" atstovėms į Jaunimo kongre
są. Minėjimą pravedė Ratuko se
niūnė K. Pauliukevičiūtė, salę 
dekoravo D. Barūnaitė, bufetą 
paruošė V. Hermanaitė su R. Pau
liukevičiūtė, loteriją organizavo 
D. Žakytė, šoko ir dainavo vi
sas "Ratuko" jaunimas. 

Visiem* esame labai dėkingi. ' šios savo kūrybos. 

PUIKI DOVANA ŠVENČIU IR KITOMIS PROGOMIS 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

I i 1 e i d o 
IJET1TVTC KUNIGŲ vTENYBI: 

Mecenatas — PreL Joozas Karalios 
Naujasis Testamentas yra praktiško formato ĮriStas kietais virs* 

liai*. Vertimas padarytas <rra?ia lietuvių kalba. Mecenato d6Ua laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaina — $5,06 

niinois grv*ntoJal prašomi pridėti 60 centų mokesčiams Ir per
siuntimui (kitur gyvenantieji pridekite 26 centus). 

Gera proga visiems įftigyti NanJąJ Testamentą. Siaskit užsakymo* 
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