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Krikščioniškajam 
Pasauly 

• 

Po Helsinkio 
niekas nepasikeitė 

Koenigstein, V. Vokietija. — 
Vakarų Vokietijoj išleista knyga 
"Kirche in Not" (Kenčianti Baž
nyčia). Tai paskutiniojo kongre
so darbų knyga. Kenčiančios Baž
nyčios problemoms komunistų 
valdomuose kraštuose aptarti 
kiekvienais metais Koenigsteine 
rengiami tarptautiniai kongresai. 

Siu metų vasarą įvykusiame 
26 Kirche in Not kongrese daly
vavo daugiau negu penki šimtai 
kunigų ir pasauliečių iš 26 įvairių 
pasaulio kraštų, jų tarpe iu lie
tuvių katalikų delegacija. 

Iš atspausdintos kongreso dar
bų knygos išryškėja, jog beveik 
visi suvažiavimo dalyviai priėjo 
vieningos nuomonės, kad Bažny
čios padėtis komunistų valdomuo
se kraštuose po Helsinkio kon
ferencijos liko esminiai nepasi
keitusi. Nepaisant Helsinkio kon
ferencijos nutarimų sąžinės lais
vės klausimu, Bažnyčios veikla 
ir žmonių religinė laisvė tebėra 
lygiai taip pat smarkiai varžo
ma. Koenigsteino kongreso daly
viai baigiamojoje rezoliucijoje pa
brėžė reikalą, kad Vakarų pasau
lio viešoji nuomonė būtų pasto
viai ir teisingai informuojama 
apie dabartinę Bažnyčios padė
tį komunistų valdomuose kraš
tuose. 

Būtų pašaukimų ir ok. Lietuvoj 
Varšuva. — Lenkijos katalikų 

vyskupų konferencijos žiniomis, 
dvasiniai pašaukimai Lenkijoje,' 
nežiūrint religiniame gyvenime 
pasireiškiančių sunkumų, nuolat 
auga. Kunigystei Lenkijoje dabar 
rengiasi 4,705 seminaristai, o 
1971 metais jų buvo 4,088. 

Proporcingai pagal katalikų 
skaičių ok. Lietuvoj turėtų bū
ti apie 470 seminaristų. Deja, val
džia nustato juokingai mažą kvo
tą, stojančius persijoja ir patiems 
gabiausiems kandidatams nelei
džia stoti į seminariją. 

Washingtonas. — Amerikoj 
padaugėjo pašaukimų į kunigus 
ir pttdidėjo skaičius stojančių i 
vienuolynus. 

Gina piliečių teises 
Madridas. —Ispanijos vysku

pų konferencijos pirmininkas kar
dinolas Enriąue y Tarancon Mad
rido arkivyskupijos laikraštyje 
paskelbtame straipsnyje gina Is
panijos piliečių teisę burtis į po
litines organizacijas. Kiekvienas 
pilietis turi ne tik teisę, bet daž
nai ir pareigą telktis su kitais 
žmonėmis į sąjūdžius, siekiant iš
reikalauti iš valstybės to, ko jis 
pats vienas, be kitų paramos ne
įstengtų atsiekti. Valstybė iš sa
vo puses privalo įstatymais pri
pažinti piliečiui šią teisę ir su
daryti sąlygas, kuriose kiekvienas 
žmogus galėtų ja nevaržomai pa
sinaudoti. 

Washingtonas Amerikos kata
likų sluoksniuose palankiai su
tikta Žinia apie Cyrus Vance pa
skyrimą valstybės sekretorium. 
Manoma, kad Cyrus Vance bus 
ypač jautrus teisių apsaugojimo 
pasaulyje problemai ir reikiamai 
atsižvelgs į ūkiniai besivystančių 
kraštų teisėtus reikalavimus. Bu
vęs Teisingumo ir taikos komisi
jos sekretorius prelatas Gremil-
ldn, Notre Dame universitete 
£rofėwrius, pažymėjo, kad naujo-

Amerikos pasirinkimas: 
boti ar ne būti 

Dviejų amerikiečių grupių pareiškimas 
santykių su Sov. Sąjunga ir saugumo reikalu 

New Yorkas. — H l l «reta 
sudėjo dviejų grupių pareiš
kimus Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos santykių klausimu. Pirmąjį, 
— Amerikos —sovietų santykių 
komiteto — pareiškimą pasirašė 
nemaža žymių amerikiečių. Keli 
jų vardai: John K. Galbraith, Eu
gene McCarthy, Leonard Wood-

Klaipedos atgavime 
1923 minint 

Karaliaus Vilhelmo kanalas Klaipėdos krašte 
(Prieškarinį nuotrauka) 

Dole rinks 
kaltinimus sovietams 

Washingtonas. — Senatorius 
Robert Dole (R., Kansas), buvęs 
kandidatas į viceprezidentus, pa
skirtas į jungtinę Kongreso ko
misiją Helsinkio susitarimams 
sekti. 

Komisija buvo sudaryta praė
jusiais metais. Ją. sudaro 15 na
rių. Prireikė sudaryti, kai ėmė 
aiškėti, jog Sovietų Sąjunga ir 

9»Mr -

I 

Sen. Robert Dole 

kai kurios kitos Rytų Europos 
valstybės ir nemano laikytis Hel
sinkio įsipareigojimų. ''Maskva 
aiškiai parodė nenorą suteikti 
net pačių pagrindinių teisių savo 
žmonėms. Mano bus siūlymas, 
kad būsimoje signatarų konferen
cijoje Belgrade Amerika turi aiš
kiai pasakyti ir pateikti įrodymų, 
kaip už geležinės uždangos min-
žiojama žmogaus laisvė. Praėjus 
tik kelioms savaitėms po Helsin
kio, sovietai nedavė leidimo And
rejui Sacharovui atsiimti Nobe
lio premijos. Tai tik vienas iš 
daugelio nusižengimų", sakė se
natorius. 

Šauks nepaprastę 
OPEC konferenciję 

• 
Kuwaitas. — Irakas ragina Ku-

vvaitą prisidėti ir šaukti nepap-
ratą OPEC (naftos šalių) kon
ferenciją ir tartis, kas daryti dėl 
kritusio naftos eksporto. ""Al An-
ba" rašo, kad Irakas priverstas 
taip elgtis, nes naftos šalių są
junga praktiškai -subyrėjo, kai ke
li kraštai nepakėlė kainos tiek, 
kiek kiti. 

Kitomis žiniomis, Venecuela 
taip pat nori nepaprastos OPEC 
konferencijos. 

Saudi Arabijos ir Abu Dhabi ' 
(Jungtinio Arabų Emirato) mi- j 
nisteriai susitiko aptarti naftos; 
kainas ir bendrą politiką. Abi į 
šalys kainą pakėlė tik 5 proc. 

Nekenčiamas 
paminklas 

Ryga. — "Latvian Informa-
; tion Bulletin" (I nr.) praneši-
, mu, Rygoj Lenino paminklą die-
j ną ir nak'į saugoja du milicinin-
| kai. Prieš kurį laiką paminklas 
buvo aplietas raudonais (kiti sa
ko juodais) dažais, ir komunis
tams buvo daug vargo, kol juos 
nuplovė. 

Washtngtonas. — CLA mano, 
jog Philip Agee, kurį britai nori 
deportuoti, sovietams yra parda
vęs NATO agentų, veikusių Len
kijoj, sąrašą. Agee buvo CIA tar
nautojas, iš jos pasitraukęs pasi
darė dideliu agentūros kritiku. 
("Chicago Daily News".) 

Ir amerikietis 
paprašė azylio teisiu 

Praha. — Toks atsitikimas la
bai retas, kokį pranešė Prahos 
CTK žinių agentūra: amerikietis 
kareivis William Black atvyko iš 
New Yorko ir paprašė azylio tei
sių. Agentūra apie jį daugiau 
nieko nepranešė. 

Tuo pačiu metu per Čekoslova
kijos televiziją buvo kaltinama 
Amerika šnipų siuntinėjimais. 
Buvo paminėta, kad spalio 21 
suimtas Josef Grohman, buvęs jų 
delegatas Jungtinių Tautų 
UNESCO organizacijoje. Kalti
namas šnipinėjęs NATO naudai. 
Dar keturi kiti čekai teisiami Mo
ravijoj už šnipinėjimą Vakarų 
Vokietijai. -

Hong Kongas. — Teng Hsiao 
-pi n g nėra premjeru, bet gavo at
sakingas valdžios pareigas, skel
bia Tautinės Kinijos žinių agen
tūra. Žinia paimta iš dokumen
to, paskleisto komunistų partijos 
kadruose. Didelė dalis rašto pa
švęsta Teng klausimui diskutuo
ti, ir daroma išvada, jog Teng pir
miausia bus sugrąžintas į politi
nį biurą. 

Kinijos miestuose plakatai kli
juojami ir toliau, vis reikalauja
ma Tengo grąžinimo. 

Washingtonas. — Apie 100 
kongresmanų pasirašė raštą Car-
teriui, įrodinėdami galimą žalą 
kraštui, jei jis, būdamas prezi
dentu, tuoj pat paskelbs asmnes-
tiją Vietnamo karo dezertyrams 
ir nestojusiems į kariuomenę. 

Washingtonas. — Prezidentas į 
Fordas, būdamas savo pareigose 
paskutinę savaitę, labai netikėtai j 
įteikė Laisvės medalį Henry Kissin 
gėriui. Laisvės medalis yra aukš
čiausias ordinas, teikiamas civi
liams. 

Anchorage. — Japonų lėktuvas 
DC-8 su 5 įgulos nariais, vežęs I 
56 galvijus į Japoniją, kildamas iš | 

I Anchorage, Alaskoje, aerodromo, j 
| sudužo. Žuvo žmonės, užmušti : 
ir galvijai. 

jo valstybės sekretoriaus pažiūros 
į tarptautinius santykius dauge
liu atžvilgiu pilnai sutampa su 
Bažnyčios mokslu. 

Vance komiteto 
patvirtintas 

Washingionas, — Senato Užsie
nio santykių komitetas Cyrus 
Vance vienbalsiai patvirtino vals
tybės sekretorium. Senato pilnatis 
jį kaip ir kitus Carterio kabineto 
narius galutinai patvirtins po 
inauguracijos. 

Teisinis komitetas Griffin Bell, 
valstybės gynėjo, apklausinėjimų 
nebaigė. Prieš jį ne tik pasisakė 
organizuotieji juodieji, bet ir Žy
dų kongresas. Už patvirtinimą 
tose pareigose buvo Leon Jawor-
ki, buvęs Watergate tardytojas. 

Norėjo nužudyti 
Kissingerį? 

Washingtonas. — Opozicinė 
Izraelio kraštutiniai dešinioji 
Likud partija paneigė pasklidu
sias žinias, kad jos ekstremistai 
norėjo nužudyti Kissingerį ir 
tam, kas tą padarys, paskyrė 150,-
000 dolerių. Iš oficialių Ameri
kos sluoksnių komentarų tuo rei
kalu nebuvo. "N.Y. News" rašė, 
kad ne tik Kissingerį, bet ir vice
prezidentą Rockefellerį, ir iždo 
sekretorių Simoną norėta nužu
dyti. Žinias laikraštis gavęs iš 
vieno Kissingerio bendradarbio. 

Ok. Lietuvoje 1976 
mirė 23 kunigai 

Okupuota Lietuva- — Baigian
tis 1976, gruodžio 28 buvo palai
dotas a.a. kun. Jonas Dzekunskas, 
Žiežmarių altarista. Velionis bu
vo gimęs 1903 m., kunigu įšven
tintas 1931 m. kaip Kaišiadorių 
vyskupijos kunigas. Dirbo įvairio 
se parapijose vikaru ir klebonu, 
bet pastaruosius apie 15 metų bu
vo paraližuotas ir priglaustas 
Žiežmariuose. 

Mūsų žiniomis, pereitais me
tais iš viso okupuotoje Lietuvoje 
mirė 23 kunigai, o buvo įšven
tinta apie dešimt. 

Sniego audra 

cock ir k t 
Grupė priekaištauja, kad per 

paskutiniuosius metus ar dvejus 
Amerikos politikoje sovietų atž
vilgiu buvo nekreipiama dėmesio, 
trūko iniciatyvos, abiejų šalių 
santykiai smarkiai nukentėjo dėl 
menkos informacijos ir klaidin
gos retorikos. Komitetas mato ga
limybę pagerinti Amerikos Sov. 
Sąjunos santykius. Tikisi, kad ir 
sovietai padarys tokių pat nuo
laidų, kaip ir Amerika. Siūlo su
sitarti svarbiausia dėl ginklų, pra
plėsti prekybinius ryšius, plačiau 
keistis kultūrinėm ir mokslo prog
ramom, tartis dėl aplinkos apsau 
gojimo, gyvenimo standarto pa
kėlimo ir kitų naudingų sumany
mų. Mano jie, kad tokiu būdu ir 
bus įgyvendinti idealai, numaty
ti Žmogaus teisių deklaracijoje ir 
Helsinkio akte. 

Antroji grupė pasivadinusi Da
bartiniams pavojams sekti komi
tetu. Tarp daugelio kitų randa
me parašus Saul BelIow, William 
Colby, John Connally, Douglas 
Dillon, Clare Boothe Luce, Mat-
thew Ridgway, Dean Rusk, Max-
weM T<»yior, Elmo Zumvvalt ir 
kt 

Jie sako, kad Amerika yra nuo
latiniam pavojuj, ir pavojus di

dėja. Jeigu nebus imamasi ryž
tingų priemonių tautą įspėti ir 
pakeisti politiką, mūsų ekonomi
nė ir karinė galybės nebus pakan 
karna užlaikyti pasaulio taikai ir 
augumui. Svarbiausia grėsmė mū
sų ir viso pasaulio taikai ir žmo
gaus laisvei kyla dėl sovietų ne
paprastos mašinos didinimo. So
vietų siekimas buvo ir yra domi
nuoti visam pasauly, o Maskvą 
padaryti jo centru. Tą jie daro 
su nepaprastu atkaklumu, nau
dojasi kiekviena proga primesti 
savo politinę ir karinę įtaką bet 
kur pasauly. Jų priemonės ir la
bai išradinga kampanija metai 
iš metų dideliu tempu didėja. 

Jeigu mes nesusiimsim, mes 
greit pasidarysime antrąja galy
be po Sovietų Sąjungos; mūsų ry
šiai su sąjungininkais silpnės; Ki
nijos noras suartėti su mumis pa
sisuks kita kryptimi. Mes pasiju* 
sime izoliuoti svetimam, mums 
nedraugiškam pasauly. Būsim 
spaudžiami sovietų politinės Ir 
karinės jėgos. Mūsų, kaip valsty
bės ir tautos, likimas bus pavo
juj. Reikės pasirinkti tarp karo ir 
nepakeliamai didelio spaudimo 
pasiduoti. 

Kuri tų grupių turi daugiau tie-
Isos? 

PABĖGĖS SOVIETU LAKŪNAS 
PASAKOJA 

Milžiniškas skirtumas tarp Amerikos 
ir sovietų kareivių gyvenimo 

Britanijoj 

Kaminkrėčių cechai ir tradicijos (dėvėjimas cil 
senuosiuose Europos nuėstuose aeužnyko ur dabar. 
krėciai Taline, Eatijoj 

rio darbo metu) 
^otr&ukoj kamin-

Londonas. — Didelė sniego 
audra, didžiausia nuo 1963, esant 
labai dideliam vėjui ir šalčiui, iš
tiko Britaniją. Daug automobilių 
pakely buvo užpustyta, vaikai 
negalėjo grįžti namo ir pasiliko 
nakvoti mokyklose. Keturi žmo
nės dėl audros mirė. 

Montrealis. — "Montreal Star" 
prieš kurj laiką rašė apie ok. 
Latvijoj didėjanti pasipriešini
mą rusų kalbai. Tai ypač ryšku 
mokyklose. Daugiau negu pusė 
vaikų visus kitus egzaminus iš
laiko, tik ne rūsy kalbą. 

Washingtonas. — Kai sovietų 
lakūnas lt. Viktor Belenko įėjo į 
lėktuvnešio valgyklą, jis buvo 
nustebintas didelėmis maisto por
cijomis, kad kiekvienas jūrinin
kas bet kada galėjo valgyti kiek 
tik nori, ir kad už tai nereikia 
mokėti, rašo "NYT". Belenko rug
sėjo 6 su MIG-25 pabėgo iš So
vietų Sąjungos, atsidūrė Japoni
joj, o dabar gyvena Amerikoj. 

Amerikos žvalgybai Belenko 
papaskojo labai daug, jis vadina
mas tiesiog "aukso kasyklomis". 
Gyvenimą savo buvusioje rytinio 
Sibiro bazėje taip charakteri
zuoja: brutali disciplina, nepasi
tikėjimas, nepaprastas susirūpi
nimas paslapties išlaikymu ir 
"spartietiškos" gyvenimo sąlygos. 
Apie pabėgimą pradėjo galvoti 
prieš metus, kai vienas sutiktas 
užsienietis jam paminėjo, kad už 
MIG-25 Amerikoj gautų daug pi
nigų. 

Lankydamasis keliose aviacijos 
ir laivyno bazėse, Belenko buvo 
nustebintas nebuvimu sienos 
tarp kareivių ir karininkų. Rusi
joj tarp jų jokio draugavimo. Ka
reiviai įpratę tik klausyti įsakinė
jimo ir keiksmų. Nuostabu jam 
buvo, kad kareiviai iš laivų gali 
eiti į miestą kada tik nori, ir ne
žiūrint to, laivuose yra tvarka, 
kiekvienas savo darbą žino, lai
ku atlieka. 

Rusijoj kareiviai gyvena dide
liuose barakuose. Vienam kam
bary nuo 50 iki 60 vyrų. Barakai 
aptverti spygliuotomis vielomis. 
Visai atskirti nuo pasaulio, pra
eina kartais keli mėnesiai, kol 
gauna teisę, susitikti su savo šei

mos nariais. 
Tolimuosiuose Rytuose, kur 

jam geriausiai žinomos gyvenimo 
sąlygos, esti daug saviludysčių. 
Jo daliny vidutiniškai per mene-

Viktor Belenko 

sį nusišauna penki kareiviai ar 
puskarininkiai. Daug yra ir de
zertyrų. Jis pats matė, kaip buvo 
sušaudytas pagautas dezertyras 
puskarininkis. 

KALENDORIUS 

Sausio 15: Mauras, Sekundina, 
Skirgaila, Snieguolė. 

Sausio 15: Marcelis, Priscilė, Jo« 
varas, Geda nė. 

Sausio 17: Sulpicijus, Leonilė, 
Dovainas, Vilda. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:44. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, gali* 
I mas sniegas, šalčiau, naktį api« 
t 0, dieną 10 laipsniu, 



• 

* H* 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1977 m. sausio 15 d. 

. 

ŽIEMOS KURSAI 
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KRAŽIŲ S1SRDYNES IR ATEITININKAI 

Įvažiavome į pasakiško grožio 
vietą — mūsų numylėtą Daina- Į 
vą. Baltas minkštas sniegas ap- j 
dengė nuogą žemę ir atspindėjo i 
šviesius saulės spindulius. Deši- Į 
nėj keliuko pusėje tamsios pušys! 
stiebėsi į saulę, mėgindamos įkvėp \ 
ti kiekvieną jos šviesų spindulė
lį. Oras —- šviežias, gaivinantis, 
kvepiantis žaliais pušynais. Prie 
kryžkelės nuo kalnelio galėjome 
matyti anksčiau atvykusius kur-
antus čiuožiančius, juokaujančius, 
spiegiančius ant sušalusio Spyg
lio ežerėlio ledo ar belipančius 
apsnigtu Rambyno kalno takeliu, 
besigėrinčius Dainavos rojumi. 

Netrukus visi kurso dalyviai su
sirinko Baltųjų rūmų pastate ir 

• 

Ir koks gi gali būti ryšys tarpi žmonės visados didelių (ne visa-
Kražių skerdynių ir ateitinin- įdos gilių) užmojų, jiems laiko — 
kų? Gal tai ieškojimas sąlyčio i marios. Tokie ir mes buvom prieš 
ten, kur jo nėra ir kur niekados į pusšimti metu. Tačiau likimas 
nebuvo? Kai mes mokėmės Kra-' mus pasuko kita gyvenimo vaga 
žių "Žiburio^ gimnazijoje, daug " s«ardė mūsų planus ne dešim- Pasveikino, pasibučiavo, apsika 
kartų esame girdėję iš mokyto- čiai metų, bet visam gyvenimui, 
jų ir vyresniųjų, mus aplankan- į Buvo girdėti balsų, kad neverta 
Čių svečių, kad Kražių istorija I rengti Kražių skerdynių minė-
yra herojinė, kad mes turime di-jjinio. Užtektų, girdi, stiklelio ir 
džraotis, mokydamiesi toje viėto- į kavutės. Jaučiu, kad ir aš esu pri-
vėje, kur mūsų tėvai ir seneliai į sidėjęs savo užuominomis ką nors 
parodė nuostabų karžygiškumą. (ryškesnio padaryti. Ar mūsų to-

Pačios Kražių skerdynės lai-jj> ilga kelionė, toks ilgas nesima-
ko atžvilgiu tuomet buvo dar to-!tymas buvo ko vertas, ar atlikom 

kios artimos. Mums, moksleiviams, • savo pareigas saviesiems, savo 
laiko vidurkis tebuvo tik apie 30 į tautai, artimui, žmoniškumui, 
metu. Tai dar ne istorija, o tik [katalikiškumui, už kurį mirė „ 
vakar diena. Mūsų tfiral ne kar- Kražių kankiniai, už kurį buvo j m e " R > 2 T U S . £** J****** 

bino ilgai nematytus draugus. 
Vienas už kitą garsiau kalbėjosi, 
džiaugėsi, dalinosi mintimis, ku
rias laiškuose užmiršome įrašyti. 
Nors šiemet kursantų skaičius 
buvo mažesnis negu kitais metais, 
jų šeimyniška, draugiška dvasia 
ir entuziazmas dirbti buvo. gal 
būt, didžiausias. 

Būtų malonu praleisti savaitę 
Dainavoje bečiuopiant, besilinks
minant, bet ne vien tam atvyko-
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"Petras Ttfsiėlius. jr.. kun. Jurgis šarauskas ir Audrė Kižytė skai to 
muzikos, žodžio ir skaidrių religini montažą prieš š v . Miš ias per ateit i
ninkų Kūčias Chicagoje. 

• • 

N u o t r . Z. Degučio 

SPJJ). ATEITININKŲ S-GOS CENTRO VAIDYBA 
LEDO IŠKYLA Pirmininkas. Saulius Girnius, 

yra gimęs 1949 m-2tais. Maine 
valstybėje. Nuo.to laiko vis ke
liauja toliau į vakarus. Šiuo me
tu gyvena "Chicagoje. Lankė Case 
Westėrn universitetą, baigdamas 
bakalauru iš matematikos ir is
torijos. Matematikos magistro 
laipsnį gavo Ohio universitete, o 
dabar raešia daktaratą iš rusų is
torijos Chicagos universitete. Sau
lius visą gyvenimą aktyviai daly-

• > •— - - - s artimi m o b l ° i fe^ m f5^ 
' " " " " " ^ p i e t ų ) . Karš**] v<rs Clevelando ir Bostono kuopų • pasakoję vakaro prieblandoj, mi- j draugai. Vaišėmk ir draugystės 

— nėję savo artimųjų skerdynių į atnaujinimu neturėtumėm sustab- I " *' " . "» "" ™ J ^ 3 * (Vvak7 i pirmininkas ir stovyklų vadovas. 
dalyvių pavardes, giminystės ry-j dyti savo didžiojo u ž m o j o — - ^ — - ' - ^ - ^ — - ^ - u '•/''• - ^Ait^iim, - .Ki iBa, .. 
sius. Paskui mes patys, jau gim- i Kražių monografijos. Šiuo metu 
nazistal, dar šiltomis rudens die- j mes nieko ryškesnio ir patvares-
ncmis ir ypač- pavasariais išsiverž- \ - . , . . .į?-
davom iš troškių klasių ir iš ne-
didutės salės į kvadratinę aikštelę, 
apie kurią ėjo mūsų pačių su
mintas takas. Jei kai kuriuose vie
tose trinktelėdavome kojom, tai 
po kojomis sudundėdavo buvusios 
bažnyčios ar jėzuitų buvusių rū
mų pogrindis. Nemėginom kasti 
ir patirti, kodėl ten dunda. Bet 
viena yra tikra, kad ten dundėjo 
šimtametė Kražių istorija. Kra
žių jėzuitų kolegijos aidas, stip-
ms katalikybės aidas, Žemaičių 
istorija. O ten šiauriau, už kelias
dešimt metrų, viduramžiškos iš
vaizdos rūmai. Po jais esantieji 
slaptingi požemiai, sako, atsire
mia i Kražante ir po ja pratęsia sa
vo paslaptingumą. Gal tai Sėji
mai, slėptuvės nuo užpuolimų, o 
priešų, kaip Žemaičiai, taip ir 
Kražiai, turėjo daug... 

Gaila, kad neturėjom laiko, nuo
vokos ir meilės apie tuos dalykas 
rimčiau pagalvoti. Bet mes būtu
mėm sugrįžę tam pasirengę, kaip 
istorikai, archeologai, ir būtumėm 
daugiau sužinoję. 

Kražių "Žiburjo" gimnazija tu
rėjo būti anų laikų istorinių įvy
kių Įpėdinė. Ji tuo labiausiai do
mėjosi. Jau pradžioj įsikūrę atei
tininkai rodė šio lokalinio švieti
mo centro teigiamą posūkį Jie su
darė moksleivių daugumą. 

Kai negalėjo naudotis mokyk
los patalpomis auklėjimuisi, Kra
žių skerdynių dvasios veikiami, 
surado prieglobsti Medžiokalnyje 
ir artimose giraitėse, ku r jauni
mą slėpė nuo žingeidžių akių. 
Tuo metu tokių "neklaužadų" 
buvo daugumas, ir dėl to švieti
mo įstaiga prarado savo egzisten
ciją. Tokių daugumas susirinkom 
ir Kražių skerdynių paminėti. 

Iš tikrųjų suėjom, mieli drau
gai, tik ne po dešimties metų, 
kaip tuomet, baigę kurią nors 
gimnazijos laidą, ketinom susi
rinkti tos pačios įstaigos namuo
se, kuriuose praleidom šviesiąsias 
jaunystės dienas, bet kai kam pra
bėgo, tur būt, ir 50 metų. Mūšy 
buvusios mokslo Įstaigos namai 
pavirto pelenais, o mes patys su-
str+nkom nors ir svečfoj, bet toli
moj šaly. Tik vienas džiaugsmas, 
kad mes šj vakarą svečiuojamės 
tėvr? fėroftt! globoj. Suėjom, anot 
poeto Aisčio, praretėjus Jomis gre
tomis ir pasikeitusiais veidais. 
Mūsų gretas praretino kankiniai, 
čuvusren, mirusieji. 

Ir po tiek metų šį vakarą mes 

Laivalaikį Saulius praleidžia skai-

is ryto ir tris po 

rinės orogramos vis turėjo dienos. 
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Pr. Dielininkaičio moksl. atei
tininkų kuopos iškyla į WilIow 
Springs čiuožyklą, The Chalet, 
8300 S. Wolf Road, Willow 
Springs, 111. (Wolf ir German 
Church Rd.) , įvyks sausio 16 d., 
sekmadienį, nuo 11 v. ryto iki 1 
v. p. p. Kaina 1.50 dol. asmeniui. 
Neturintieji pačiūžų galės jas iš
sinuomoti čiuožykloje. Važiuosi
me savomis priemonėmis. * 

Iš Chicagos važiuojame 79-ta 
gatve iki didelės kryžkelės, kur 

mm 

Į 
S • Redakcija dirba kasdien; 
S 8:30 — 4:30, šeštadieniais 
S 8:30 — 12.00. 
E • Administracija dirba kas-1 

S dien nuo 8:30 M 4:30, šeSta-
S dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
ir etams 6 men. 3 inSH. 

Chicago, Cook apskr. tl 
ii Kanadoje „ $30.00 $17.00 
Kitur J.A.V 28.00 16.00 
Užsienyje 31.00 19.00 
Savaitinis 20.00 13.00 

$1240 š 
n.oo S 
13.fi) : 

7.00 5 

• Redakcija straipsnius taiso sawo § 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnį* S 
nesaugo. Juos grąžina tik i š anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų torin| neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 
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kame dešinėn, k u r ir y ra čiuo
žykla. 

Kviečiame kitų kuopų narius 
ir draugus. Informacijų reikalu 
prašome skambinti A. Kižienei 
PR. 8— 2709, 

Kuopos vadovybė 
. • * 

LAPKRIČIO "ATEITIS*^ 

'Ateities" lapkričio numerio at-
kairiuoju pasukimu įvažiuojame į spausdinimas buvo uždelstas ne 
Archer. Važiuojame Archer keliu j tik dėl to, kad spalio mėnesį visą 
ir, privažiavę pirmas- šviesas \ turimą dėmesį, laiką bei jėgas te-

. . . . . ... - aimont priemiestį, vedė ir 
ateitininkai, per vaidinimėlius pa- Į ^ H a r z a E i n e e r i Q 
sirode gabiais kūrybingais akto-1 ^ ^ a t e i t i n i T l k a 5 n u o j a u n ų 

* nais, plakatų piešimo metu — ,. v 
, m», . »r dienu. Yra ėjęs įvairias pareigas 
I t , k r , a i s dailininkais, o pertraukos ^ ^ ^ m ( , k s l e i v i ų k - į r 

į irjaisvalaikio metu - Jsdyke^ \ s i v į m ^ *»%ovėj s vadovavęs 
i laC? ' i , . , . , . 1 stovvklose, buvo moksleivių kuo-

Po kiekvienos paskaitos, kai ' ^ ^ ^ ^ s ^ t i s l a i s v a Į a i k l 

(Wenthv.orth arba Willow 
Springs Rd.) , sukame dešinėn. 
Važiuojame tiesiai kol kelias ša
kojasi į dvi dalis. Pasukame kai
rėn pusėn, pravažiuojame Bučo 
daržą ir German Church keliu, 
važiuojame į vakarus. Perkerta-

n e Wolf Rd., tiltą ir tuojau pat su

ko skirti 'Ateities" jubiliejinės 
šventės rengimui, bet ir dėl įvai 
rių sunkumų spaustuvėje- Paga
liau numeris atspausdintas ir iš
siuntinėjamas prenumeratoriams 
Tenka pridėti, kad paštu žurna
las pasiekia prenumeratorius kai 
kur po 3 ar net daugiau savaičių., 

Loreta Stončiūtė praveda progra
mą ate i t in inkų Kūčių Chicagoje 
metu. Nuotr. P. Kubil iaus 

pertrauka buvo paskelbta, visi 
kursantai lėkė ar nepajuntamai 
atsidūrė prie židinio. Pusračiu su-
statydavome kėdes, uždėdavome 
muziką — lietuviškos ir moder
niškos muzikos plokšteles ir prie 
žėrinčios ugnies linksminomės 
klausydami muzikos. Laisvalaikio 
metu kai kurie ėjo į šaltą vėjuotą 
lauką čiuožti ar rogutėmis šliauž
ti žemyn apsnigtu Rambyno kal
nu, o kiti vėl atsidūrė prie šiltos 
liepsnojančios ugnies. nio negalėtumėm sumoti, o il-

gisu lūkuriuoti — tai viską palai- S i a i s m e t a i s iiem£fS k u r S u o s e bu 
" o t l - vo dėstyta pažiūrologijos tema 

Po metų, kitų, nebeus, kas Šį T e m a įį^ l a b a i ^ ^ 3 jaunuo-
suraanymą realizuotų. į i i a r m ^ n ^ o t i krikščionišką 

Kražių skerdynių didvyriai 
yra Lietuvos katalikų Bažnyčios 
gynėjai. Ko mes būtumėm verti, 
jei pro juos būtumėm tylomis pra
ėję? Gyvenimo verti tik tie, kurie 
dirba ir aukojasi. Puiki pradžia — 
Kryžius Jaunimo centro sodely — 
Antano Poskočimo šeimos dova
na. Nors ir su pasikeitusiais vei
dais, su praretėjusiomis gretomis, 
tačiau su meilės kupinomis širdi
mis Kražių kankiniams, žuvu
siems ir mirusiems atlikime savo 
pareigą. Tai štai kas riša kražiš
kius, o ypač ateitininkus su Kra
žių istorija, su Kražių skerdynė
mis, su kankiniais, su katalikybe. 

Kuris ateitininkas drįstų r,aky-
ti, kad jis nesidomi Lietuvos kata
likų Bažnyčios istorija, Kražių 
skerdynėmis ir paskutiniais kanki
niais ir žuvusiais už katalikų ti
kėjimą ir tėvynę? 

Pranas Razminas 

praleidžia dalyvaudamas valdybų 
posėdžiuose. 

Sekretorė, Ofelija Barš/cėtytė, 
gimusi- 1957 m. Chicagoje. Ant- | 
rus metus studijuoja politinius ir 
ekonominius mokslus bei kalbas 
Chicagos universitete. Į ateitinin
kų veiklą įsijungė būdama gim
nazijoje, iki to laiko veikli skau
tė. Yra buvus moksleivių kuopos 
valdyboj. Priklauso Žilvičio tau- | 
tinių šokių grupei, studentų 
chorui ir mokytojauja Lemonto 
lituanistinėje mokykloje. Mėgsta 
keliauti ir ypač žiemos sportą. 

Sekretorė. Vida Naujalytė, gi-
pasaulėžiūrą. Už įdomiai prista-i m y s i 1 9 5 4 m- Chicagoje. Baigusi 
rytas paskaitas mes dėkojame lek- Į Mortono kolegiją. V 

kalbamės taip draugiškai, kaip kitę pas Rūtą Garūnaite, tel 
kadaise kalbėjomės gimnazijos 
suple. O tai }r yra tikra, tikra 
krfttčioD?Ška draugystė, kurios 
neįveikia nei laikas. n& arnjpuj, 
nors kai kas flf'rriSsų dsarne net 
^^atpažįstamai pasikeitę.. įajuni 

LIPNIŪNIEČIŲ BALIUS 

Sausio 29 d.. 7 vai. vak. Jauni-
Oio ceųtro didžiojoje salėje įvyks 
šių metų smagiausias įvykis — 
kun. A. Lipniųno moksl. ateit. 
kuopos balius. "Gyvenimas sap
ne". Bus trumpa jdomi progra
ma, kurią atliks Linas Rimkus ir 
Vytas Undcrys. šilta vakarienė ir 
smagūs šokiai (orkestras — Big 
Band Machine). Vietas rezervuo-

toria-ms: Ahniui Kuorui, profe
soriui Skrupskeliui, kun. S t Ylai, 
Algiui Puteriui, kun. J. Baraus
kui, Kęstučiui Šeštokui, Onilei 
Šeštokienei, R. Juzaičiui, kun. K. 
Trimakui. Taip pat vadovybė 
yra verta padėkos už jų suprati
mą ir draugiškumą: kapelionas 
kun. J. Šarauskas, komendantas 
Petras Kisielius, Mas. centro val
dybos pirm. Saulius Čyvas, Dai
nė Narutytė, Vida Musonytė, Lo
reta Stončiūtė, Natalija Latožal-
tė, Arvydas Žygas, Andrius Raz-
gaitis, Darius Miciūnas ir šeimi
ninkė p. Razgaitienė. O ypač dė
kojame kun. St. Ylai, nes jis pra
vedė tokius reikšmingus kursus 
ir padėjo jaunuoliams ateitinin
kams surasti tiesų kelią, kuriuo 
keliaus visą gyvenimą. 

kolegiją. 
nuo jaunų dienų: antrus me
tus • yra- studentų draugovės 
valdyboje, sekretorė . ir iždi
ninkė Chicagos lietuvių fotogra
fų klubo. Priklauso ' 'Grandies" 
tautinių šokiu grupei. Laisvalai
kį praleidžia žaisdama tinklinį. 

Sekretorė. Grasilda Reinvtė, 

Emilijos Pakštaitės vadovaujamos kanklininkės skambina per ateitinin
kų Kūčias Chicagoje, šv. Mišių metu. Pirmoje eilėje ( S k ) : Aadrtt Ka-
biliūtė. Laura Slonskyte, Emilija Pakštaitė ir Irena Pranskevičnitė. 
II eil. : Rita Daukutė. Alvyde Ertutytė ir Rūta Pakžtsite. 

Nuotr. P. Kubiliaus 

Lapkričio numerio tųįfevje: 
G. Kijausko, S. J., stogipsnis 
"Tarp idealo ir tikrovės", % . Raz
mino — apie Pr. Devy^afcį, Al. 
Pakalniškio apysaka "Užnęvėja", 
kun. J. Šeškevičiaus atviros min
tys iš Brazilijos, EJuodvalltytės i r 
Obelės eilėraščiai, "Ate i t i*" ju
biliejinės šventės aprašymas ir 
vaizdai, supažindinimas su jauni
m o konkurso laimėtojais;. Įdo
mus pokalbis, tarp kun. K Trim*, 
ko, Vyto Kliorio, Živilės Kiiory-
tės ir Mariaus Laniauskd apk 
žmogaus ryšius su Dievu J4 Vait
kus aptaria 1973 — 1976 m. Atei
tininkų Sendraugių Sąjungos 
veiklą, "Atžalų" skyriuje rašo Y. 
Laniauskas. įprastiniai "Antai", 
"Knygų", "Laiškų" iT "Veiklos" 
skyriai. ,• 

" 

Filosofija y r a pągyvfenasio 
romansas, o religija. — vieran-
telė ateities istorija mums vi
siems. B^iį i 

Telef. — 337-1285 5 

M. ŽIBUTI ZMUUKAS 
AKIŲ LIGOS - CHlRURfUįA. 

Ofisas: 
700 Nortb Michigaii, SKH* 408 

Valandos pagal susitariteą. 

versitete psichologijos mokslus, j •iHtHHHHHHIlli 
yra priimtas į medicinos mokyk-: Nepalankių orų metu Meltviėnas 
lą. Jonas veiklus ateitininkas nw į nori a t i t rūkt i ntto rftpesčių. i r 

UETUVOS AIDAI 
Radijo programa * 
14W AM Banga 

Penktad. 9-.30 3d 11 v. ^ 
K. Brazdtionyt*. vedej*; 

2646 W. 71 » . , -Chicago, Hl. 
TeL 77MSf4 T. 

1 1 i m 

jaunų dienų. Yra buvęs moks
leivių kuopos pirmininkas ir sto
vyklų vadovas. Kartu yra JAV į 
lietuvių jaunimo sąjungos vice
pirmininkas ir dalyvavo pereito 

gimusi 1957 m. Chicagoje. Tre- j Jaunimo kongreso organizavime. 
čius metus studijuoja biologiją j Laisvalaikį mėgsta praleisti spor-
St. Xavier kolegijoje, Ateitinin-
kiškoj veikloj pradėjo dalyvauti 
nuo gimnazijos pradžios ir tre
čius metus yra studentė ateitinin
kė. Mokytojauja Lemonto litua
nistinėje mok} kloję, priklauso stu
dentų choru; ir yra savo mokyk
los lietuviu kluįfe vice pirminin
kė. Mėgsta m iziką. slidinėja, žai
džia tenisą ir <aitb knygas. 

Iždininkai Jonas Jaozevičius, 
. Čhk-3-goje. Šiais gimęs IBS? 

DaHa Garūnaite' metais baig:. \Torthwestern uni-

925 — 2017, 2737 W. 71st St. Au 
ka: studentams 6.50 dol.. suaugu-
siąrfls 9 dol. We<felj»MteJ AtA^vki-
ię ir pegyvenkije s^pnė* Tad iki 
p^sirtSrfyrft6 bsliuie. '• . : • 

':. L^niūniečiai 

tuodamas-
Užsienio reikalų v^edėja. Da

nutė Saliklytė, gimė 1958 m., 
Kanadoje. Nuo pradžios mokyk
los dienų persikėlė j Chicagą ir 
čia įsijungė į ateitininkų veiklą. 
Yra buvusi jaunutė moksleivė, o 
dabar studentė ateitininkė. Veik
li mokykl :nėse organizacijose, 
tautinių k>kių grupės ir studen
tų choro narė. Laisvalaikį pra
leidžia lavindamasi muzikoj, skai
to poeziją. 

kasdienybės. Tai padaryt i pade* 
da įdomi knyga. 

Skaitydami Renės Raeos 

MEILE TRIKAMPY 
ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit j 
romano veikėjų audringą jaus
mingumą, pilną džiaugsmų ir 
liūdesių, gyvenimą, kuris, kaip 
nuotykingas filmas, pagaus jus 

Į nuo pirmo puslapio i r laikys 
įtamoje iki paskutinio. 

Knygos kaina tik 3 dolč Gau
nama Drauge. 
>mninnHiimwmimimtmiitiinminn 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
-Drauge". Pasinaudokite. 

Pensijos tr Jcompenaacijo* 'ŠI Vo
kietijos Ir ii trttii irritfitij |>HliMiW 
popieriai, įvairių valstybes tormų 
pildymas. Inleresaott* -*ffcflffri> lan
kosi valdžios ta- savivaldybe* )stsi-
«ose bei konsulatuos*. Tuatito su
tvarkyti pepsijos Ir bodarttų p Į f t i į m 
bei kttua panašius reikalus. BeĖmateo 
M^dicare ir kitas sąakajtaa PasMa 
neturtingiems gauti iš WKLFAKE tr 
kitu ištaigu įvairias pęUtmęti buto, 
nemokamo gydymo, nemokamo tneJs. 
to korteles ir kitką. Taip pat pa-
ruoeia imigraclnins <ĮolrMsass»tBS tr 
iškvietimus į Amerika. Sadaroaai tes
tamentai ir asmenų paieškojimai. Be 
to, ttropina metrikas ar tą ****** 
his. Kreiptis asmeniškai ar liililisss 

P S . ržpildomoB formos tL-lSOft 
Tai Ralief Claim for Oras* «ar 
Senio r Citizens and DisaMed Persona 

Pašalpa galima praSyti dar. fr' xšt 
1972-1976 metus imtinai 

ČEPULIS NOTRBT PTIBUC 
tncome Tax Service 

3548 So, BmemTd Aveqae 
CHICAGO, tTit/TNOIS «flsH 

Pirmas ankštas iCJtmo Ji kitom 
TeL — IA S-1387 

'llilUIIIPilUIIMimf»»t1IM1!«llllimmt1MIUIMIIMIIIMIHIHIHIIHIIHHlHIHrlmHHIHVė 

NAUJAS 200YIUS STUDEUTAMS 

TomJ»- K'ibiltus, .\udr"JB Plu'i;>?. Ar-1-1 ' •» '-• ^tmnš Kn/"r-"'»= • F*r 
Dielininkalilč kuopas f^rlal. raltjfcm per Chica^cs ateitininkų Kūčias. 

i LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 20DYNAS 
Kleistas minkštais viršeliais 

kaina tik ^8.00 
Kai kur ios kolegijos d a b a r mokina lietuvių kalbą ir dažnai e 

s t u d ė f t a m s t^ lkfa tfetirvižlral sngl iško žodjTio pamokoms. Dabar g 
DratisaB iilf-ido s tuden tam* pa t i k in t a laiiią Sio Žodyno, kurį sure- S 
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ŠVIESA GYVENIMO KELIUI NUŠVIESTI 
Nieko šiandien lietuvių tautai kūrėjų ir pranašų negali sukurti 

taip nereikia, kaip tikrojo heroiz- savo kultūros, kurioje pati tauta 
mo. Ir vargu kada nors ji yra tu- spindėtų ir šviestų kitiems. 
įėjusi tiek daug herojų kaip da- Krikščioniška tauta negali pa-
bar. Nežinomi vardai ir darbai, kilti dvasinėje plotmėje be savo 
nežinomi daugelio keliai ir savo herojiškų šventųjų aukos, žmo- * 
įsitikinimų bei tėvynės meilės į- nių, atidavusių visas savo jėgas ir į 
rodymų būdai, bet per pusketvir- gyvenimus savo laiko žmonėms.! 
to dešimtmečio laikotarpį lietu- Ir darbai dorybėmis tampa tik į 
vių tauta yra davusi didvyrių ko- tada, kai dvąasinio heroizmo pas-
vose dėl laisvės, dėl tikėjimo ir katąs dirbti yra artimas, jo dva-
tautiškumo, dėl teisės auklėti sa- šios kėlimas dėl Dievo, mylimo 
vo vaikus ir patiems išpažinti sa- labiau už viską. 
Vo įsitikinimus. Niekas nesurinks Štai dėl ko reikia išsklaidytoms 
jų kaulų, daugybės nebus ži- tautos dalims kartu susitelkti ne 
nomos net kapų vietos, bet tau- tik į Matulaičio minėjimą, kuris 
tos atstovai ateityje surinks jų primins tik jo dvasinį heroizmą, 
kančių, darbų, gyvybių, namų bet ir į daugelį žinomų ir neži-
ilgesio aukas ir statys pavyzdžiu nomų tautos dvasinių didvyrių 
jaunosioms kartoms, kad jos tu- herojines aukas. Jie gal palai-
rėtų kuo sekti ir jaustųsi didvyrių doti Sibire, kentėję kalėjimuose 
ir šventųjų tautos ainiais. m dirbę kasyklų šachtose, bet vi-

Tauta vergijoje dar nėra pa- sur radę Dievą ir savo artimą, 
laužta nei savo dvasia, nei tauti- Bendras tautos įsigyvenimas he-
niais ir religiniais įsitikinimais, roizmo pavyzdžiuose padės vi-
Tauta kovoja savo aplinkoje ir šiems iškentėti persekiojimus ir 
Sąlygose, kovoja tylėdama ir išlikti ištikimais tikėjimui ir tau-
priešindamasi, bet nenusilenkia tai. 
pavergėjui, ateinančiam su pik- # 

Mausiu laisvės atėmimi, primi
tyvaus ateizmo brukimu, jauni
mo sielų žalojimu ir mėginimu 
Surusinti lietuvių tautą. 

Yra išimčių, padedančių oku-

Philadelphijoje gyveną JAV LB krašto valdybos nariai su iškiliaisiais JAV politikais. Iš k. j d.: dr. Ant. 
Novasitis. Juozas Gaila, JAV Smulkaus verslo administracijos vadovas Mitchell Kobelinski. Tereza Heinz, 
naujai išrinkto JAV senatoriaus iš Pennsylvanijos vai stybės John Heinz žmona. Providence, R. I. meras J. 
Cianci, Baltųjų Rūmų patarėjas etniniams reikalams dr. Myron Kuropas. Algimantas Gečys ir Balys Rau
gas. Nuotr. K. Čikoto 

TRIJŲ ŽEMYNŲ SLENKSTIS 
Didieji Turkijos rūpesčiai verte ieškoti kelio } Maskvą 

GEDIMINAS GALVA 

Ar reikia lietuvių tautai šven
tųjų? Tai klausimas, kurį kelia 
žmonės, nesigilindami plačiau į 
tautos dvasinius reikalus. Tautos 
neretai praranda nepriklausomy-pantui dirbti savo pragaištingą , v • * i • -i r \ •• V « . . :.. S - • bes. Yra tautų, kurios ilgus am-žaloumo darbą tautoje Bet nėra „. . . . . , . . . . . 1 , ~ , % ,t-u , -iJ zius nepajėgia savo laisves issi-tautos be išdavikų. Užtat reikia, , . r ; ° . . . . , . įT , . . , \ . t • .-. kovoti, bet dvasine jungtis,dvasi-kad turėtų ir šventųjų, kūne iš- . „ : ° v.v nis pranašumas ir pranasis-siskirtų iš masės pilkumo ir ats-

vertų niekšus tapdami herojais. ^ & &!&£ p a . 
N f be reikalo šiandien ir paverg- - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
toje tautoje B lupų i lupas ema ^ ^ fc s a v a i s 
nesugadinta Lietuvos istonja tu- ^ ^ J u Q I a b i a u § i a n d i e n 
nnti pažadinti tikėjimą savo tau- . -į.. , . . . 

^ T> • • • šventųjų, didvyrių, dvasinių ir 
los gyvastingumu. Pnmenann ir ^ ^ d a lietuvių tau-
pavyzdziai tų pranokėjų, kūne s u 
jau anksčiau didvyriškai savo . . _ , 5 * į*_~ 
' . -A • t t'V žiaunai išnaudojama, nezmo-
auką a i ave u ai,^ i ej niškai persekiojama, stengiasi iki 
savo artimųjų gerovei. „adatinio atodūsio išsilaikyti 

Kai kitą savaitgali (sausio 22 g ^ ^ ^ ^ . ^ Q, T 2t3) ^ ^ f - , - " " I k»I**> « Jo teistinės propa-kiv. Jurgio Matulaičio minėjimas A 
50 metų nuo jo mirties proga^ tai ^ ^ ^ ^ d v a s i n i s 
pnsimmtma, kad ir pavergtųjų galingesnis 
didele dalis net ta, kun jau ma- ^ ^ ^ ? i e 
iai žmo apie jo gyvenimo kelius, ^ k a l b e t i m i e ž e m i | k a i s ^ ^ 
taip pat n minės. Ir mmes i kaip T a č i a u l i e t u v i o § o ^ ^ 
h^išTcą pavyzdi kunuo galėtų ^ i & i s k l a i d ž i u s i u S 
Habar sekti persekiojamoji tautos jj£^m ^ ^ ^ ^ ^ 
*ta

 % jjarsintų savo kilme lietuvių tau-
— .. . , . , - . . - . tą bent krikščioniškame pašau-

Apie arkivyskupą Jurgi Matu- s u . 
laitį ne kartą esame kalbėję, ypač ** J ^ k u r i e g u Q 
einant jo beatifikacijos bylai Ro- ^ ^ ^ k u r i e 
more palankia kryptimi. Bet pne ^ l i u d i j ę ^ . ^ 
S a ypatingo minėjimo - pus- g ^ ^ i š t i k i m y b ę Die-
Šrmčio metų nuo jo netikėtos ir 
nelauktos mirties (mirė 1927 m. 

•"sausio 27) — reikia labiau susi-
:l,telkti, nes šis minėjimas dvasi

nėje plotmėje jungia abi lietuvių 
tautos dalis. Turime žinių, kad 
didelė pavergtųjų dalis savitais 
budais — jo kapo aplankymu, 
specialiose pamaldose dalyvavi-
tnu — stengsis minėti jo mirties bai yra susiję ir su Amenkos lie-
sukakti, žinodama, kad ir išeivi- tuviais. Jiems turėtų taip pat ru
ja tuo pačiu metu prisimena ne pėti šį herojų greičiau įsKelti i 
tik savo tautos vieno asmens he- viešumą — į šventųjų garbę, 
foamą, bet ir pačią tautą su jos kaip jam prieš šešiasdešimt ket-
vargais ir kančiomis. Tai bendra verius metus rūpėjo Amenkos 
proga išsklaidytos lietuvių tau- lietuvių dvasmis likimas. Sutelk
tos dalims kartu žvelgti į krikš- tomis pastangomis jis organiza-
cronišką heroizmą, kuris turi bū- vo savo atnaujintos vienuolijos , 
ti pavyzdys ir visai tautai. įkūrimą Amenkos lietuvių tarpe, 

Ta tautinė jungtis yra būtina, kad jie turėtų stipriai organizuo- | 
''nes dvasinis heroizmas rečiau tą, visas veiklos sritis apimančią 

minimas, negu karinis ar politi- ir aukos nebijančią pajėgą, kuri 
nis Tačiau dvasinis heroizmas, nušviestų jų tautinio ir religinio 
krikščionišku dorybių šviesa ii- gyvenimo kelius. Todėl šis minė-
giau išlieka. Ji yra pastovesnė ir jimas yra visų bendra švente. 
labiau traukia kitus prie savęs. Mums reikia šventojo, garsman-
Tauta be didvyrių negali sukurti čio mūsų reikalus ir traukiančio 
nei aukštos civilizacijos, nei visus sekti jo pavyzdžiu. 

Tauta be ?r- ©• 

Turkija yra nepaprastos geo
politinės ir strateginės reikšmės 
šalis. Ji valdo Bosforo ir Darda
nelų sąsiaurius, vienintelį išėji
mą iš Juodosios jūros į Vidurže
mio jūrą. Šis išėjimas yra didelės 
svarbos Sovietams. 

Turkija jungia Aziją su Euro
pa, nes valdo pastarosios sklypą, 
ir yra slenkstis į Afriką. Geopoli
tinė padėtis lėmė 1299 m. tur
kams išugdyti imperiją, kuri 
tvėrė iki 1918 m. Tuo metu su
kurta modernioji Turkija etno
grafinėse žemėse pasuko savo vei
dą į Europą. Mustafa Kernai, 
modemiškos Turkijos kūrėjas, 
stengėsi nutraukti ryšius su pra
eitimi, bet jis nepajėgė įgyven
dinti socialini* reformų, panai
kinti skurdo ir neraštingumo. 

Kraštą, turintį 301,382 kv. my
lių, 39 mil. gyventojų, užgulė di 
delį užsienio ir vidaus politikos 
rūpesčiai, sutrukdę glaudžiai 
bendradarbiauti su vakarie
čiais ir vertę pasukti veidą į ry
tus. 

bendradarbiavimą. 
Graikijos ir Turkijos santykiai 

ypač ipablogėjo. Prasidėjo 
neužsibaigiantis ginčas tarp 
graikų ir turkų ne tik dėl 
Kipro, bet ir dėl Graikijos salose 
kariuomenės laikymo, Egėjaus 
jūroje geologinių paieškų ir iški
lo aštrus nesutarimas dėl graikų 
ir turkų mažumų teisių. 

Ūkinė Europos bendrija 1976 
m. spalio mėn. pareiškė Turkijai, 
kad ji tik 1992 m. tegalės tapti 
pilnateisiu jos nariu, taigi išveng
ti aukštų muitų už išvežamas 
prekes. 

Visų klausimų sprendimui rei
kia daug laiko ir ginčo šalių ge
ros valios. Turkija negali ilgai 
laukti, išskyrus Kipro bylą, kurio
je ji padarė vienašalį sprendimą. 

Priekaištai Amerikai 

kas Suleyman Demirel taip ap
tarė amerikiečių ir turkų santy
kius (Time, 1976. XI. 22): "Geri 
JAV ir Turkijos santykiai yra su
drumsti. Tai sukėlė nepasitikėji
mą ne tik Turkijoje, bet ir kituo 
se Amerikos bendruose, kai ji ne
tesi įsipareigojimų. Amerikie
čiai turi atstatyti pažeistą pasiti-

Bimties valandėlei 

ŽMOGAUS ATGIMIMAS 
IŠGANYMO PLANE 

Kiekvienas žmogus, nors jis žia Kristus. (Jn. 3, 5). Krikšto 
! būtų moraliai sugedęs, doroviš- sakramentas pagal Kristaus ir 
kai palūžęs, gali vėl tapti doru, Bažnyčios mokslą ne tik panai-
geru žmogumi. Tai kaip tik ir kiną gimtąją nuodėmę, kuria 

į yra tas atgimimas, j kurį visus pirmųjų tėvų neištikimybė yra 
'kviečia Kiistaus užgimimas, paženklinusi žmogaus prigimtį, 
j Dievas įsikūnijo, "Dievas užgi- bet ir duoda daug daugiau, 
mė žmogaus prigimtyje tam, Krikšto sakramentas į žmogaus 
kad mes aigimtume", sako šv. prigimtį įdiegia naują gavybinį 
Augustinas. i pradą. Tas naujas gyvybinis 

Žmogaus atgimimas užima pradas yra dieviškoji malonė, 
pagrindinę vietą dieviškajame kuri žmogaus gyvenimą susieja 
žmonijos išganymo plane. Pri-|su neišsakomo, amžinojo, die-
siminkime Kristaus pasikalbėji- | visko jo gyvenimo versme. Tai 
mo su Nikodemu sceną, kurią ! pagrindinė dieviškojo apreiški-
aprašo evangelistas šv. Jonas, j mo ir Bažnyčios mokslo tiesa. 
Nikodemas buvo garbingas ge-' Nenuilstantis šios tiesos moky-
ros valios fariziejus. Būdamas to jas yra iiv. Paulius, 
bailus, pas Kristų atėjo naktį, i žmogus gali atgimti. Dar 
Jam rūpėjo išsikalbėti su Kris- daugiau — žmogus turi atgim-
tumi, kuris tautoje jau buvo ti. Kristaus gimimas yra ne tik 
pagarsėjęs kaip Dievo siųstas i nekaltų vaikų šventė, bet kiek-
pranasas. darąs stebuklus ir vieną iš mūsų kviečia grįžti j 
mokąs Dievo vardu. Kristus : vaikystės nekaltumą, 
šiam tautcs mokytojui priminė j Žmogus nėra nepataisomas, 
pagrindinį savo mokslo dėsnį: i Net ydų ir įsisenėjusių įpročių 
"Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: , prislėgtas žmogus gali atgim-
jei kas neatgims iš aukštybės,' ti. Net doriškai sugedęs ir pa-
negalės regėti Dievo karalys- lūžęs žmogus gali vėl tapti doru 
tės". (Jn. 3, 3) . 

Ką tai reiškia atgimti? Ne
jaugi žmogus gali gimti antrą 

vui. Juo jų daugiau atrasime, juo 
jausis heroj iškesnė pati tauta. 
Jai tikrai reikės dar daug kraujo 
ir kančių, kol ji dvasiniu, religi
niu, tautiniu ir valstybiniu po
žiūriu galės laisviau kvėpuoti. 

Minint arkiv. Jurgį Matulaitį, 
reikia prisiminti, kad jis ir jo dar-

Turkijos rūpesčiai 
Šiuo metu užgriuvo politiniai, 

ūkiniai ir vidaus santvarkos ne
galavimai, kurie sudaro ilgą ei
lę, lyg tarptautinio suvažiavimo 
darbotvarkėje. Didžiausi rūpes
čiai prasidėjo 1974 m., kai turkai 
užėmė žymią dalį Kipro. Ginklo 
panaudojimas sukėlė graikų įnir
šį saloje ir Graikijoje. Graikų 
spaudimas Washingtone atnešė 
savo vaisius. Kongresas nutraukė 
ginklų teikimą ir paskolą Turki
jai, o turkai uždarė amerikiečių 
karines atsparas Turkijoje. Visa 
tai turėjo įtakos ir Turkijos san
tykiams su Šiaurinio Atlanto san
tarve. Jei Turkija ir išlygins ne
sutarimus su santarve, vargu be
pavyks atkurti buvusį sklandų 

Turkija mažai domėjosi vadi- j mėn 
namų nešališkųjų kraštų likimu, j ūkinio ir techninio bendradar-
Su Europos kraštais iš seno glau j biavimo sutartį. Maskva įsiparei-
džiai bendravo, bet esminis rams- i gojo suteikti 1,2 bil. dol. paskolą 
tis buvo JAV. VVashingtonas do- ir už ją Turkijoje pastatyti plie-
mėjosi Turkijos strategine padė
timi, ten įkūrė šnipinėjimo tink
lą sekti Sovietams ir iš tų šalti
nių gavo 25 proc 

kėjimą. Jie turi domėtis politiniu I kartą ? Aiškindamas Nikode-
pakitimu pasaulyje ir tinkamai į mui, Kristus atskleidžia dieviš-
atlikti savo pareigas". į ką.jį žmonijos išganymo planą. 

Kitame pareiškime jis da~: Kiekvienas žmogus turi atgim-
ro išvadą, kad Turkijai metas į ti krikšto malone ir dievišku Šv. 
peržiūrėti santykius su vakarie-1 Dvasios veikimu: "Kas neat-
čiais ir plačiau bendrauti su ki- j gims iš vandens ir Dvasios, ne-
tais kraštais. Buvęs komunizmo įeis į Dievo karalystę", pabrė-
priešas ėmė šlietis prie Sovietų. 

Posūkis į rytus 
Pastaruciu metu Turkija suda

rė prekybos sutartis su kaimyne 
Bulgarija, Čekoslovakija ir Rumu
nija. Ji padarė didžiausią posūkį, 

j Sovietų pusėn. 197C m. gruodžio 
Turkija pasirašė 10 metų 

teikti 3,5 bil dol. paskolą. Tai jau 
ne ūkinis, bet politinis mostas 
Turkijai "susuominti". 

informacijos. 
Amerikiečiams- tai kaštavo, nes 
kasmet jie mokėjo 250 mil. dol. 
— 25 proc. tos sumos buvo atsi
teisimas už karines atsparas, o 
75 proc. suteikė paskolą lengvo
mis išsimokėjimo sąlygomis. 

Ryšium su tautine turkų poli
tika Kipre, tenykščiu kariuome-

no liejyklą, šilumines jėgaines ir 
2 elektros motorų bei jėgainių į-
rengimų įmones. 

Ūkinę sutartį besvarstant. So
vietai pasiūlė Turkijai sudaryti 
draugiškumo ir bendradarbiavi
mo susitarimą. Sovietai linkę pa
sirašyti net nepuolimo susitarimą, 
kuris įvarytų pleištą Šiaurinio At
lanto santarvei. Vasario mėn. 
Turkijos užsienio reikalų minis-

Turkiįos negerovės 
Turkijos kariuomenės iškeldi

nimas Kipro saloje paskatino po
litinę įtampą. Pakartotinės pas
tangos išspręsti Graikijos-Turki-
jos ginčą buvo nesėkmingos, ti
kinę bendrija pradėjo varžyti tur
kams gauri darbo. Okinis bend
ravimas su Europos kraštais nėra 
sklandus, nes bendrijos kraštų 
muitų siena aukšta. 

Turkijos žemės ūkis yra pir
mykštis ir jam skatinti trūksta 
kapitalo. Tarp miestų ir kaimo 
yra didelė socialinė praraja. Kraš
tas neturi mineralinių turtų. Naf
tos paieškos Egėjaus jūroje sukė
lė įtampą su Graikija. 

Skurdas ir nedarbas skatina so-

nės įsibrovimu ir amerikiečių | vą tartis 
ginklų panaudojimu, kongresas j kuri būsianti pasirašyta gegužės 
uždraudė ginklus išvežti, nors už! mėnesį. 

teris I.S. Caglayangil vyks į Mask- j dalinius neramumus, kurie 
dėl minėtos sutarties, drumsčia ir taip nestiprios Demi

rel io vyriausybės nuotaikas. Ne-

juos iš anksto buvo sumokėta. 
Turkija pareikalavo amerikiečius 
karius ir šnipus išsinešdinti. 

Politinę sutartį pasirašius, 
Sovietai sutiko tartis dėl naujos 

• ūkfnės sutarties, pastatyti Turki-
Turkijos ministeris pirminin- joje 20 pramonės įmonių ir su 

ir geru žmogumi. Evangelijos 
mokykloje joks dorinio sugedi
mo atvejis nėra beviltiškas. 
Nėra tokios dorinės ligos, ku
rios negalėtų pagydyti dieviško
sios malonės vaistai. 

Modernieji pedagogikos ir me
dicinos mokslai yra padarę mil
žinišką pažangą. Bet ir jie daž
nai yra bejėgiai. Jų pajėgumas 
net gamtinėje plotmėje yra ri
botas, nekalbant jau apie ant
gamtinę plotmę. Šalia auklėji
mo ir gydymo pastangų žmogui 
reikia krikščioniškojo dvasinio 
ir moralinio atgimimo. Šis at
gimimas ne visuomet yra ste
buklingas. Šalia stebuklingo at
gimimo atgailos sakramento 
dvasinis ir moralinis žmogaus 
atgimimas turi vykti natūraliu 
būdu, panaudojant krikščionis* 
kos asketikos priemones, kurios 
duoda nuostabių vaisių. Tai 
gali įrodyti krikščioniškojo 
šventumo mokytojai ir krikš
čioniškoji išmintis. 

Krikščioniškoji dvasinio fcr 
moralinio atgimimo mokykla vi« 
labiau patraukia ir mūsų laikų 
jaunimą. Tai yra naujos vil» 
ties ir drąsos įkvepianti apraiš-
ka. Tiktai gilus dvasinis ir mo
ralinis atgimimas gali pašalin
ti socialinio gyvenimo negero* 
ves, dėl kurių šiandien tiek 
daug kenčia žmonija. Išganyto
jo užgimimas žemėje turi ska-seniai įvykęs žemės drebėjimas 

rytinėje Turkijoje, 3,790 asmenų į tinti visus su nauja viltimi, nf-
žuvimas, 65,000 asmenų neteki-! nuilstamai dirbti, siekiant siud-
mas pastogės, įtarinėjimas, kad j laikinio žmogaus ir pasaulio at-

(Nukelta j 5 paL). gimimo. KiL 

r 

užkariauja ir dirbtinai netręšiamas paviršius atsigau
na. 

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 

A. SAULAUIS 

Vienas brazilas žurnalistas smarkiai peikia misi-
kad šios žudančios indėnus. Kun. Bėkšta paaiš

kina, kaip yra su statistika. Kartą jo vyskupo paklau-! ka pagal medžių rūšis, kurios auga tik tvirtoj žemėj, 
sė. kiek prelatūros misijų žinioje yra indėnų. Šis at-Į kur nėra pelkių ir kur tuo pačiu nesiveisia uodai ir 
sakęs —apie 15,000. Taip ir visur užrašyta. Vienos di-; maliarija. Tai tik dalis praktiškų žinių ir kultūrinių 
dėlės tarptautinės šventės metu kun. Bėkšta su kitais į vertybių, kurių "civizuotieji" gali išmokt iš "lauki-

jas, 

su visomis augalams reikalingomis bakterijoms ir t.t j greitosios pagalbos automobilio lėtai ir atsargiai išlal-
Trejus ketverius metus auginę daržoves ir vaisius, j pina visai sudžiūvusį ir silpną žmogų, kurio visa oda 
indėnai išdegina kitą plotą, pri* pirmojo sugrįždami ; p a n a š i j fe**, m fcynaj,. Savaime lėktuvo persona-
t , k •• :"-•'* r " ' - K U d / l ! n ' w s ™ a i J* l š 2 * las atsitraukia toliau ir niekas šalia ligonio nesisėda. 

Kun. Bendoraitis jį skraidina į sostinę Porto Velho, o 

Yra tokia skanius vaisius turinti palmė papunija, 
kurios kamienas spygliais apaugęs. Baltasis" nukerta 
palmę ir paima vaisius. Indėnas iš keturių pagalių pa
sigamina it dvejas žirkles, ant kurių stovėdamas ko
pia viršūnėn ir nukerta kekę. Gyvenamas vietas išren-

Valstybinio gyvenimo. 

GENIAIIŠKOfAS 
JJEVIENOPAI PASIREIŠKIA 

Ne visi užaugę tampa geni
jais, ir atvirkščiai — kai kurie 
genijai vaikystėje buvo laikomi 
vidutiniškų sugebėjimų ar net 
yisai negabiaia 

Sia tema naują knygą parašė 
prancūzų n^kslininkas. 

Autorius knygoj teigia, kad 
tjeonardas da VinČis, Pasteras. 

kia vėlai: Van Gogas ilgai ne
galėjo išmokti piešti, Verdžio 
nepriėmė į Milano konservato
riją, tokio pat likimo susilaukė 

pasišaukė visų prelatūros kaimų atstovus ir po vieną 
smulkiai išklausinėjo apie kiekvieno kaimelio namų iš
dėstymą, apie kiekvienos šeimos narių skaičių. Jų nau
joje statistikoje tebuvo 2,500 indėnų. Kur dingo kiti 
12,500? Žurnalistas mano, kad jie žuvo, o iš tikru

mų". 
AMAZONĖS SOSTINĖN 

Žavios Amazonijos užliūliuotas, prisiklausęs apie 
indėnus iš jų ilgamečio misionieriaus kun. K. Bėkštos, 

jų jų niekad nebuvo. Per dešimtmečius grynai misijų j paviešėjęs kun. F. Bendoraicio namuose ir paragavęs 

iš ten jis bus pristatytas į Campo Grande miestą, kur 
yra speciali ligoninė šiai ligai —"džiunglių ugniai" 
gydyti. Tai, atrodo, yra odos grybelių neužkrečiama 
liga. Tikrai nežinoma, kaip ja susergama. 

- -y 

B lėktuvo matyti Mamorė upė, kaip kavos su pje<-
nu srovė, besisukanti žaliame kilime. Į visas puses 
pažiūrėjęs matai tik žalumą, net ir upės pasislepia me
džių viršūnių skėtyje. Vienur kitur laivelis, kitur 
kriokliai, kuriais nusileisti neįmanoma. Tuos 350 km 
lėktuvas perskrenda greit. Porto Velho miestas — nie
ko ypatingo. Ten irgi stovi kaip paminklas jau nu
stojusio eiti "mirties geležinkelio" garvežys. l 

Einšteinas vaikystėje buvo laiko kams, kurie vaikystėje sunkiai 
(Di net tinginiais. Genialių žmo- Į makUL k 

Ug ĮmMflBil teini! 

globoje esančių indėnų skaičius auga. Kitur, kaip visi1 

žino, taip nėra. Reikia tik kasdien paskaityti laikraštį, 
kad jaustum tą patį apie^indėnus, ką jaučia kun. 

Ravelis Esą, pirmieji geri re- i Bėkšta, už juos kovodamas, kaip ^r šimtai kitų mi-
zultatai mokykloje dar nereiš- į sionierių ir jau pati Brazilijos Bažnyčia, 
kia. kad iš vaiko išaugs gabus j Dar apie indėnų gyvenimą. Baltasis sunkiai sugy-
žmogus. Žinoma, knygoje apra- Į vena su gamta bet kur. O indėnų kultūra per tūks-
šyti paradoksai neturi klaidinti.; tančius metų visai susitaikė ir prisitaikė prie jos. In-
teigia autorius. Jis netvirtina, į dėnui tik reikia baltojo pagalbos, kai jo tūkstantme

tė kultūra suardoma svetimtaučiui įžengus. Kai indė
nai degina mišką daržui, jie taip apskaičiuoja atei
nančio lietaus laiką, kad nudegintų tik krūmus. Bal
tieji, norėdami greitai ir pigiai darbą atlikti, sudegina 

jg ' ne Uk krūmai, bet ir jautri] ir labai aegiiį jfajįgrj 

kad visais atvejais ypatingos 
savybės vėliau išsivysto vai-

sesers Ksaveros lietuviškai amazoniškų valgių, pasilik-
tum Rondonijoje dar ilgai, bet reikia kelionę tęsti į tą 
Amazoniją, kurioje dirbi — plytų ir cemento ir aukš
tų pastatų Sao Paulj. Šią kelionės dalį tarp Guajara 

Išlipę iš propeleriais varomo lėktuvo, einame per 
laukiamąją salę atsigaivinti šaltu gėrimu. Prie kun. 
Bendoraicio prieina juodaodis šlavėjas ir dėkoja: "Ma
no žmonai dabar daug geriau, visai pasveiko". Shell 
bendrovės lėktuvams kuro firmos vedėjas prieina prie 

Mirim, Rondonijos pasienyje su Bolivija, ir tento- ! m ū s ^ s t a l i u k o i r ^ k o , kad jau turi dvi dukreles ^> 
rijos sostinės Porto Velho skridome kartu su kun. 
F. Bendoraičiu. 

Pereini per gatvę ir pievelę — atsiduri aerodro
me, vos 70 metrų r.uo "Gerojo Ganytojo" ligoninės. 
Dvimotoris lėktuvas sklandžiai nusileidžia raudonų 
dulkių sūkuryje ir laukia keleivių. Kun. Bendoraitis į 
sako, kad teks palaukti, nes kartu skrenda dar trečias I 
aĄDMĮ0» jo agonija priimtas vyra*. Tarnautojai ii 

to, kai už 350 km esančioje ligoninėje jo žmona gydev 
si. Vėliau dar keli kiti priėjo pasakyti, kaip einasi s* 
jų ar jų artimųjų sveikata, nors kun. Bendoraitis nė 
vieno neprisimena, pats per mėnesį priimdamas beve& 
tūkstantį ligonių. Prieina ir keliaujantieji vaistų bendr 
rovių pardavėjai, kurių vienam įpiršo svečią paglo
boti, kai nuskris į Amazonės valstijos sostine M°nfliTli 

(Buh daufflaui 

' 



D R A U G A S , fcttadfenis, 1977 m. sausio 15 d. 

A. a. ltn. Jonas Valkiūnas 

savo kraują, tuo būdu malšinda
mas troškulį. Kiti vežamieji ger-
davę savo šlapumą. Jis negalėjęs 
— vemdavęs. Taip pat pasakojęs, 
kad iš 200 tuo metu ištremtų ka
rininkų tik 6 išlikę gyvi. Pasako
jo sūnui, kad, kai jo šeima antrą 
kartą sudariusi dokumentus at
vykti į Chicagą, jis turėjęs per 
vietinį laikraštį ir radiją pasisa
kyti, kad jis nevažiuos ir nenori 
važiuoti pas fašistus į kapitalisti
nį kraštą. Tik tokiu pareiškimu 
išvengęs vėl kalėjimo. 

Atsisveikindamas sūnui Jonui 
pasakė: "Nemaniau daugiau gy
venime išvysti dienos šviesos, nes 
mačiau ir perėjau juoda, baltą, šil
tą ir šaltą. Išėjęs iš visų kalė
jimų baisybių ir atsidūręs "lais
vėje", pasijutau lyg nesavas, jyg 
apsvaigęs, bijojau su žmogumi 
kalbėtis". 

Gyvendamas tremty, Įeit Jo
nas Valkiūnas turėjo du širdies 
priepuolius. 1976 m. vasarą tre
čias širdies priepuolis jam buvo 

<T 

VENA SIBIRO AUKA 
Leit. ] . Valkumą prisimenant po pusmečio nuo jo mirties 

Neseniai pasiekė žinia, kad 
1976 m. liepos 16 d. Dniepapa-
prowske. Sovietų Rusijoje, mi
rė Įeit. Jonas Valkiūnas. 

Vel ionis buvo gimęs 1907 m. 
Biržuose. Baigęs Biržų gimnazi
jos 4 M., neteko motinos. Bet no
ras mokytis buvo didelis,nors gy
ven imo sąlygos pasunkėjusios. Jo
nas išvyko į Kauną ir savanoriu 
įstojo į kariuomenę. Dienomis 
dirbo kariuomenės žinioje, vaka
rais mokėsi Pavasario gimnazijo
je. Baigęs gimnaziją, stojo į karo 
mokyklą, 1996 m.baigė pirmuo
ju karininku — jo vardas buvo 
įrašytas Karo mokyklos garbės 
lentoje. 

Kaip geriausiai baigusiam karo 
mokyklą, leidžiama pasilikti Kau
n e , nes Įeit. J. Valkiuną traukia 
universitetas. Paskiriamas į Šan
č ių ryšių batalioną. Vėl, kaip ir 
anksčiau, dienomis dirbo, o vaka
rais studijavo V. D . universiteto 
gamtos — matematikos fakulte
te. Universitetą baigė labai ge
rais pažymiais. 

Studijuodamas susipažino su ta
m e pačiame universitete studi
juojančia stud. Irena Račkute, ją 
vedė ix vėliau susilaukė sūnaus 
Jono. 

Sovietams okupavus Lietuvą, 
b u v o kilnojamas S vietos į vietą, 
pagaliau perkeliamas į Vi lnių , 
kur jam suteikiamas kapitono 
laipsnis. T u o paaukštinimu bol
ševikai tikėjosi susilaukti iš Įeit 
j . Valkiūno aktyvaus įsitraukimo 
į okupantų kėslus. Jis ne turtuo
l io sūnus, o vargo vaikas. \ tokius 
pirmiausia taikė okupantai. T a 
č iau J. Valkiūno nesužavėjo kar
jera, f is sunkiai pergyveno tėvy
n ė s okupaciją. Kai jam nebuvo 
gal imybes tautos laisvę ginti gink
lu , jis ryžosi okupaciją griauti iš 
vidaus: pradėjo dirbti pogrindy. 

1941 m- pavasarį birželio mėn. 
kpt . J. VallrJtmfcs Varėnos poli-
g o n e į spėjamas draugų, kad j o 
veikla susekta ir kad jo laukia 
areštas. Įvykęs išdavimas. Jonas 
ryžtasi iš poligono bėgti, bet už 
poligono apie 2 k m staiga ap
supamas enkavedistų. įvyko susi
šaudymas. Jonas vieną enkave
distą nušauna, antrą peršauna, 
tretysis peršauna Valkroną. Tai 
Įvyko 1941 m. birželio 14 d. Su
žeistas Valkiūnas nuvežamas i 
Vi lniaus Lukiškių;kalėjimą ir iš 
eta- sužeistas %?&mms į;Sibirą su. 
k l ia& 1ie&raais kalmiais ir trem
tiniais. '-

P o b a i s o s , % a i trukusios ke
l ionės J. Valkiūnas nuvežamas i 
Sibiro miškus. Čia ilgai kalėji-j 
m e tardomas, kankinamas, laiko- Į 
m a s ilgai vienutėje ir pagaliau Si- j 
biro "Miško teismo*' nuteisiamas, 
2 5 m. kalėjimo. Mirties bausmės! 
išvengė tik dėl to, kad greit iš 
vežtas i i Vi lniaus, nebuvo suspė
ta ten sudaryti bytos b* nebuvo 
l iudininkų. Kalėjime išbuvo iki 
Chruščiovo laikų. Prie Chruš
č iovo dar kurą k i k ą buvo kon
centracijos stovykloje ir po 17 m. 
kalėj imo paleidžia be teisės grįžti • J 
į Lietuvą. Apsigyveno Karagan
d o j . Čia turėjo k a i savaitę regis
truotis milicijoje. 

A. A. Jonui VaJkiūnui gyve
n a n t Karagandoj, jo šeima S. Ame
rikoj sudarė 2 kartus dokumen
tus , norėdama jį atsikviesti. Po 
antrųjų dokumentų sudarymo] 
komemtetų partijos įspėjimas, į 
kad vėl atsidurs ka4ėįime, jei mė- Į 
g i n s išvykti i i Sov. Sąjungos. j 

1973 m sūnus jonas s Chica- j 
gos buvo nuvykęs į Viiaių, o tė
vas tuo metu gyveno Dniepapa-; 
provske. arčiau Lietuvos. Tėvui1 

buvo duotas leidimas atvykti į j 
Vi ln ių 3 dienom. Pirmą kartą po 
31 m. Įe i t J. Valkiūnas pamatė 
Lietuvą. Tėvo ir sūnaus susitiki
m a s jaudinantis, nes jis ir sūnų 
pamatė pirmą kartą ir paskutinį 
savo gyvenime. (Sūnus jonas gi
m ė , tėvui esant Sibiro kalėjime). 
Susitikimo metu tėvas pasakojo 
sūnui , kad v e ž i m a s į Sibirą už
kaltame vagone buvęs <peisip!«wcs 
rankos veną, pamažu vis čiulpęs 

CHICAGOS ŽINIOS 
LOŠIMŲ MAŠINOS 

Miesto taryba 37 balsais prieš 
2 nutarė leisti Chicagoje naudo
ti losimų mašinas, numatydami, 
kad tai atneš naujų pajamų 
miestui apie 1.5 mil. dol. 

SPECK PRISIPAŽINO 

R. Speck, nuteistas nužudęs 
8 gail. seseris, dabar nori išsi
ginti to nusikaltimo, bet dr. Le 
Roy Smith paskelbė, kad jam 
Speck buvo prisipažinęs tuos 
baisius žudymus įvykdęs, tik gy
dytojui nebuvo leista apie tai 
skelbti. Speck prisipažinęs, gavęs 
raminančių vaistų, kai jis bandė 
nusižudyti. 

MERO RINKIMAI 

Miesto taryba nusprendė, kad 
naujo Chicagos mero rinkimai 
bus pravesti birželio 7 d. Rinki
mai kainuos 4.2 mil. dol. Pirmi
niai balsavimai bus balandžio 19 
dieną. 

MIESTAS APIE ŠILIMA 

Chicagos miestas reikalauja, 
kad namų savininkai dieną bu
tuose palaikytų bent 68 laipsnių 
šilimą, naktį nuo 10:30 iki 6:30 
ryto turi būti bent 5 5 laipsniai, 
paskiau iki 7:30 vai. r. — bent 
60 , o tarp 7:30 ir 8 :30 vai. ryto 
bent 65 laipsniai. 

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

paskutinis. Vis dar laiškuose ra
šė, kad tikisi stebuklo — pama
tyti savo anūkėlius — Edvyną ir 
Joną. Deja, tiek kančios patyrusi 
širdis sustojo. Priglaudė jį ne gim
toji Biržų žemė, bet Dniepapa-
provsko. 

Leit. Jono Valkiūno mirtis — 
dar viena auka iš tūkstančių tų, 
kurie savo krašto laisvę mylėjo 
labiau už gyvenimą. 

S. P. 

A P G A V O 

Apie 90 čikagiečių, pirkę že
mės i š Western Land Sales ben
drovės Arizonoje, buvo apgauti. 
Iš v i so keli š imta i pirkėjų ap
gaulingai prarado apie 4.5 mil. 
dolerių. 

P E R Š O V Ė MOKSLEIVĮ 

Steve Labus, 15 m., Eisenho-
werio aukšt. mokyklos auklėti
nis Calumet P a r k e buvo draugo, 
14 m. amžiaus, peršautas g im
nast ikos pamokoje. Kaltininkas 
laikomas A u d y namuose nepil
namečiams nusikaltėl iams. 

JAV J A U N I M A S 

Viena Chicagos priemiesčio 
Northbrook firma, apklaususi 
23,899 aukšt. mokyklų auklėti
nius, atrado, k a d j ie dabar daug 
r imtesni 64 % pasisakė kas sek
madieni e iną į bažnyčią, 6 8 % 
pritaria konst i tucijos pataisai į-
vedant teisių l ygybę tarp v y r ų 
ir moterų, 89% už tai, kad ne
būtų diskriminacijos dėl rasės 
ar religijos. N e t 7 0 % stoja už 
padidinimą g y n y b o s išlaidų. 
80% niekada -nėra rūkę. 

P A D E G I M A S 

Apartamentiniame name 6710 
So. Claremont, Chicagoje, vienu 
metu įvykdyti t r y s padegimai: 
uždegtos rūs io durys , šiukšlių 
dėžė pirmam aukšte ir grindų 
kilimas trečiame aukšte. Polici
ja ieško kalt ininkų. 

K Ū R E N A M O S DUJOS 
Dėl didelių šalčių sunaudojant 

daugiau kūrenamų dujų ir bi
jant, kad j ų netrūktų namams 
apsūdyti, Feoples Gas bendrovė 
sumažino d u j ų tiekimą tr ims 
pramonės į m o n ė m s Chicagoje: 
US Steel, RepuhHc Steel ir Haw-
thorn Works . 

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

STATOME NAUJUS NAMUS 
IK TAISOME SENUS. 

Atliekame krautuvių ir ofisų plana
vimą ir jų įrengimus, {taisome formi-
ca kabinetus virtuvėse ir voniose. 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

Tet. 847-7564. Skambinti po 6 v. v. 

oooooooooooooooooooooooooc 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis 
I. BUBNYS — TeL R E 7-5168 

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 

K>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<KX 
Turiu Chicagoa miestą leidimą. 

Dirbu tr užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 S. Washtenaw Av. 927-8559 
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 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

įvairia prekių pasirinkimą* aa< 
brangiai iš mūsą sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPBES5 
SIUNTINIAI ! LIETUVA 

SS3S S. Halsted St. Chicago IU. 8060S 
SSOl W. 6Mb S*., CMoago, O i , 00829 

Tolet 926-2787 — 254-8820 
oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooc 

MOVI N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tas daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-8088 
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 

S A L K S T A 

parduoda Manyuette 
Patke mūr, 7 kamb. namą. 4 nūeg., 
valgomasis. Visas namas moderniai 
įruoštas, grindys išklotos kih'mais, 
užuolaidos. 2 mas. didelis mar. ga-

Galima tuoj pat perimti šamą. 
Skambint 920-0584 

Oak Lawn — Savininkas parduoda 
mur. "ranch" namą. Didelis skly
pas, 3 miegami, valgomasis, židinys. 
Šeimos kamb. Priedai. 899,900 

Skambint 5SMS31 

6 room brick bungalow near 65th 
and Campbell. Exeellent condition. 
Low taxes. For appt. call — 

RE 5-6197 

Ž I Ū R Ė K I T E 

HELP WANTED — V I S A I 

HELP W«TTED FACT0RT 

MACHINE OPERATORS 
Experienced Prefenod 

Įs i & 2nd shifts 
Good Beneiits 

MUFFLER DYNAMICS INC. 
5319 W. 66th St., Chicago, IU. 

TEL. — 459-4599 

SIUNTINIAI I UETUVft 
Ir kitus kraštu. 

NEDZTNNSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, BL 60682, telef. 927-5980 

PLOKŠTELĖS, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE 
Plokštelės pavadinimas 

ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO 
AURSLIA 
DAINOS 

DAINOS LIETUVIŲ IR KT. TAUTŲ KOMP0ZTT. 
DAINOS LIETUVAI 
GINA CAPKAUSKAS dainuoia 
LABĄ RYTĄ 

LAUMĖS JUOSTA 
LIETUVIŠKA KAMERINE MUZIKA 
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI 

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS VATIKA
N E PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS 
OI. TOLI. TOL! 
TGREIVRį KELIAI 

RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA 
SVAJONIŲ 2EMĖ 
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 
ŽIRGINĖLIAI 
DAINOS 
GRJSIM, GRISIM 
MUZIKA FRANZ LISZT 
KETURI AUTORIAI: Poezija ii m«za; 
IV LITERAT0R0S VAKARAS 
LITERATŪROS VAKARAS 
SEK PASAKĄ 
RINKINYS 18 
RINKINYS 19 
RINKINYS 25 

25 
27 

AKVARELĖ 
L. T. M. ANSAMBLIS "ČIURLIONIS 30" . . . 
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS 
KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUČIAU 
GAUDŽIA TRIMITAI 
TĖVIŠKĖS NAMAI 
Br. Budnūno kūriniai, 
-GELBĖK MUS!" IR KITOS GIESMĖS 
Pbfladeiphijoe Lietuvių choras "Viltis". 
FJETUVISKOS GIESMĖS 
MES 2ENGIAM SU D A INA 
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS 
DAINUOJAM SU LEONE 
DAINOS IR ARIJOS 
SUK, SUK RATELĮ 
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAU90MY-
BĖS 50 METU MINĖJIMAS 
2IBURĖLIS 

Dainas 1 plokštelę J/aSytos Lietuvoje 
A Jūrate Paukštelis 
Aldona Stenipužt>ne 

(Stcreo) 

(Mono) 
Btrusft Vakarienė 
Salomėja (Šerienė 

(stereo) 
New Yorko Lietirvlų vyrų choras "Perkūnas 
Choro vadovas V. ttrolia (Stereo) 
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 
Izidorius VasvliSnas, 2 pi. 
(Išleido L. Beadr. Kukaros Fondas) (Stereo) 

(Mooo) 

$5.00 
$5.00 
7.00 
6.00 

$540 
4.00 
6.00 

6.00 
$6.00 

$15.00 
5.00 
430 

(Meldo Liet VyCiat) 5.00 
Philadelphijos Lietuvių choras "Viltis" (Stereo) 6.00 
Modernus kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro 
ir solistu 506 
(S. Barčas) 4J6 
N. Ščiukaitė $6.00 

A Trečiokas 
Kvartetas Vilti? 
Pianiste juHja Rajauoskas 
m-sis 
Skaito 
rv-sa 
Tarfrta Rastenytė 
A 
D. 
A 
A 
P. Dedė^ranfinte-Volteraite 
Karo nruz. orkestras fr ktti 

(Stereo) 
'Stereo) 

HiBiftaa rhkJuys 
• » « • • • • • « 

Stase Klimaite 
Vyrų I i analai "Baltija' 
Br. Jonušas. Marsai 
C. . . . i - . ^ . . « . A 

(Mos*) 

(Mooo) 

parapijos chorą/ 

Dirigavo T_iwnat IIP****! 
Algerd Brsas ^ Obttbkles 
New Yorko Vyrą oktetas 
L */oody« Ir gttata 
L Juodytės dainavimas 

CStereo) 
(Stesso) 
(Steceo) 

frfi-ft) 

(Stereo) 
Vilniaus Tauuras choras ir solistai (; 

L Štokas, žibuoklės. Rotos tr 
parapijų un moAoai (Stereo) 

Isagvos muzikos rinktnys 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 
$5.00 
5.00 
$6.00 
$6.00 
15.68 
$106 
$6,08 
$6.00 
$600 
5.00 
$6.08 
10.08 
5.00 

$6.00 
$5.08 

$6.00 

$6.66 
$100 

5.00 
5.00 
5.00 

• 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 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namo pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — beotae Tas 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6461 So. Kedsie Ave. — 778-2200 
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 ' 

Stsrso) $5.00 

5.00 
$6.68 

(Iuinois v»l«rvh#* ovventojai prto tų kafnu prkMrtte 5% taksą stokeaftams tr 25 centas persiastlmol) 
Užsakymams į Kanadą reikia pridėti po $1.75 paato išlaidoms. 

S4sasiHia# w w s n w 
48)49 W» 8jW4 r8J4f 

MARLJA NORETJUEN1: 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Latai pageidaBjanos ge* 

prek£a. ftfatetas S Eoropos 
SSOS W. SStb 9t., OilciMlo. TB, 

T E L — WA 5-37S7. 

mHkju«sų peiaingaas biznio* dide
lis namai, ireegta patalpa ir gražus 
butas gyventi. 50 p. sklypas, 2 gara
žai 4-riom mašinom. Už vfeką. įmokė
ti apie 5,000 dol. Teiraukitės, bus gai 
la pavėlavus Marauette Parke. - -

Labai graži 3-ju aukšta rezidencija, 
1% vonios. Sausų pušų beismentas. 
Karpetai, virtuvgs i>ačius, daug prie
dų. Įmokėti apie $7,000.00 ir galite 
keiti*. Arti "'J-oa ir Kedzie. 

4 batų maras. 3 auto muro gara
žas. Iš gerų rankų, prieaais parkų. 
Nau.ias gazu šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų. Vertas $50,00*. 

\Vz aukšto mūras. 2 auto m&r. «ja-
ražas Originali 25 metų gera statyba. 
Erdvos 2 butai. Semite nepajėgia, 
turi parduot. £2arquet*A Pka. Pigiai 
$32,000. 

17 meto didelis t aukčtn m i r a s 
ir 2 auto mūro garažas. "Radiant" 
šildymas. Marquette Parke. 
$38,000.0*. 

Platus lotas arti šv. Kryžiaus ligo
nines. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2635 West 71s* Street 

TeL 737-T200 arba 789-8684 

HELP WANTED — MOTERYS 

K E K A U N G A šEDaTMNKft — 
G E S A VBRfiJA 

3 suaugę. Lake Sbore Drive. 5 die
nas. Reikia nors kiek angliukai kal
bėt. Rekomendacijos reikalingos. Q«-
raa atlyginimas. Geri namai. Atski

ras kamb., spalvota TV. 
TeL — 248-7171 

oooooooooooooooooooooooooo 
iiaua ligonines. Vba $19,000.00 paja
mų. Palikimas — lengvai nasfliaaBs. 

Gerai IslMilijlBs •SJSSjja 3 po S k. 
ir veikiantis btenia. Arti CampbeTt Ir •> 
ilom g-TSa Vii* $600.00 pajamų aaSB 

Tikrai gražiu bangalow. S miog. ft 
valgomasis. Patogus susisiekimą* J 

«ž Callioenia ir « 

S I M A I T I S R E A L T Y 

3951 W . 68rd Stree t — 436-7878 
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 c 

MISCELLANEOUS 
I I I I IMI III I I 

U A T T M E S 
• D R A U O B T 

M, A. Š I M K U S 
JTOTART F P B M C 

n r o o m : TAX BKUVTOB 

4268 S. Maplewood,teL 264-7460 
Taip pat daromi VERTIMAI, 

OIMINTŲ iškvietimai. pUdoml 
PHJBTTBaS PRASTMA1 Ir 

kitokį 

gal ima pasir inkti į va ir ia l i a » 
diea m e n o darbt}: soedžio, kiera> 
TrdhflB, drobės, t a i p p u t ttetuvtt-
kų lėlių ir liettrvUkq 

A p s a a n k y k i t e S •"Drtago" ad
ministraciją i r 
Gal ras i te k a i k& 
draagamš . 

iiiimiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiniiimiiii 
N A M Ų A P Š I L D Y M A S 

Ofm. Pigiai CTalaa 
h" penflrtja <KS dajų. 
Sildytnvus. Kreiptis 

A. B A N Y S — tet. 447-8806 
•miimiuisiiiiimiHiiimimmHMimimi 
oooooooooooooooooooooooooc 

HAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

ir naujai frengin vunias. 
vtrtaves Iraaujas laitas. Įreagin 
raanharfas rūsy. Dažau. 
Ogmaa, teL 776-0882 p s 6 • . vaa. 
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 c 

iiiiiiiiiniiiiiiinniiiiiHiiiiniiimiiifuiiHi 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T f 

Bpalvotoa b Paprastos, ItadJJsa 
Stereo ir Oro Vėstatsval 
Pardavimsa Ir Taiayaus 
M I G L I N A S T V 

8M6 W. 084h S U teL 770-1480 
IHIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIUUIIIIIIII 

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

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

For reat — 5 m . heated apart-
ment, Brigfeton Pk. Adults oaly. 
8200.00. 254-3992. 

KNUOM. nebrangiai dailus butelis 
ir garažas vienam asmeniui Mar-
ąuette Parke. Teirautis tei. BE 7-780 

D C M E S I O I 

MIUHUIMIIIIHlHUiimillllUUilIUIIHIUIII 

Kazio Barausko 
parinkti pamokslai, 

kaygojs 

PRUaCfiJMO ŽMONES 
A. a. kssu Kasimisras Barauskas 

pfliaia kslis BmtMii pamokslvi po-
puliariam "Draugo" skyriai. Jo at-
adnimul kun. P. Patlsbos iftpjpilu 

Baronas atrinko aktua* 
V. BagdanavHaus, laido-

sake, kad "jok» 
•rrsjjpniu raiymaa velionio taip ns> 
domino kaip religinio. As Juos ra-
tydavo labai atsidėjęs u-gilisi m . 
sikattpes''. 

Knygos Išleidimas 
70 m. gimimo ir 46 m. 

>> 

Kaina $4.00. Gaunama "Dranga", 
m W. 0S S t , Chieago, DL 000*8. 
(Persiuntimas 25 centai, ir Illinois 

suo

miai 

8ADK) PROGRAMA v 

63rd Street Chicajro, DL 60620L 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
M « — ss% — as 

Scniaasia Lietuvių Radijo 
Haajojo} Anglijoj it stoties WLYM 

VM vai po pleOj — per 
vSUansių, pasaulinS} žtdų 
ir komentarai, miilBia, dss* 

Ir Magdutes Pasaka. Sią pro* 
veda Steponas J. ir Valcnbas 

eikalajs kreiptis i - lOįW 

MUe 

F R A N I Z A P O L I S 

oooooooooooooooooooooooooc 

Įvairh] atatmntj 

070-1081 

Biznieriams apsimoka ekalbtią 

"Drauge". Pasinaudoki te . 

< < « M M » M i m m » M I M « > » 

Apsimoka skelbtis dian. DRAUGK, 
nes Jis plaAansiai Skaitinissai lis> 
tavk) dianrastis, g i akelhtm« kaV 
nos yra visiems prieinamos. 
1 T I M I I M M » « » » * « « M » M I M 

P U 8 M E O I U I 

$ 5 7 . 0 0 
<io/ao/vwM) 

Attdtss 02 Ofl » m. 

I HACEVIČIUS — 778-2233 

HHHHIMHrWHMHIIIMHHI1MII 

PLUMBING 
Vonių, virtuves 

tUdytuvų si 
vonios kaemotai. 
pljUltB Glass 

t 
kt 

strnn] ir 
Vtrtaves 

Keramikoa a 
SiakSM 

d»ai įSvulomi alflrtra. Kraipfls nuo 
7 iki 8 vaL ryto arba po 5 '•et 

gEKAPINAS — 778-02611 
iHiiiHiiHiMiiiiHtiiimaHiainNiaiii 

BOS, 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

ToMimoniil so tojinikooiili 
formomis bei afldavitais 

jMpvtiMi 
T o i BOnjO ĮMrgfBirtt U u U 

d a nuosekliai aptariamas 
mentų reikalingumas ir jų 
bet nuradoma jų f onaa ir pad 
mi pavyzdalai ne tik pagal JAV-aa 
veikiančius įstatymus bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaulyja bei 
Nepriklauanmoja Iietcvoje. 

Caaaaaaa "BBATJCV* 
.̂ . . . 



m-la, po Kalėdų atostogų, sausio I flew B r i t O U l , C o i U l . 
8 d. pradėjo pamokas. Priimami 
ir nauji mokiniai. 

JJB. 

Gary, Indiana 

BUVO GRAŽI 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Sausio 8 d. LB. New Britaino 
apylinkė bažnyčios salėje suren
gė gražią Kalėdų eglute. Pokyli 

j pradėjo LB apylinkės vicepirm. 
Gary šv. Kazimiero mokyklos Algirdas Dūda, o jį pravedė var-

kalėdinis parengimas, kaip ir k a s - Į ? o n j n i n k ė Elzbieta Liudžiuvienė 
K pradžių Elz. Liudžiuvient 

PMladelphijos V. Krėvės mokyklos Kalėdų eglutėje mokiniai suvaidinę 
Visockienės "Susitikimas Mėnulyje." Iš k. į d.: Vineas Kalis, Tomas 
Danta, Regina Radikaitė, Jolanda Oesonytė, Birutė Šnipaipe. Rima 
PkuškonytS. Nuotr. G. Dragūno 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

Worcesterio Lietuvių organiza
cijų taryba Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 59 metų sukak
ties minėjimą Worcesteryje ren
gia vasario 13 d. 

10 vai. ryte iškilmingos šv. 
Mišios už Lietuvą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Visos orga
nizacijos ' dalyvauja su vėliavo
mis. ' ' ' , 

Tą pačią dieną ir ta pačia in
tencija 7 va] ryto bus aukojamos 
šv. Mišios Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje. 

3 vai. p.p. minėjimas Maironio 
Parke, 52 Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury, Mass. Pagrindinis 
kalbėtojas prof. Vaidevutis Man-
tautas iš Hartfordo, Conn., 

Meninę programos dalj atliks 
nauja dainininkė M Bizinkaus-
kaitė iš Brockton, Mass. Tauti
nių šokių sambūris "Žaibas", vad. 
L Markevičienės ir N. Pranckevi-
čienės,. §v. Kazimiero mokyklos 
mokinių choras, vad. mokytojos 
G. Senkavich ir Meno mėgėjų Ra
telio "Penketukas". 

Tarybos valdyba prašo orga
nizacijas dalyvauti su vėliavomis 
pamaldose, minėjime ir Lietuvos 
laisvinimo darbams suteikti au-
kg. 

Aukos bus skiriamos pagal Jū
sų pageidavimą: Altai, Vlikud ir 
Lietusių bendruomenei. Jas gali
ma įteikti per minėjimą ar pa
siųsti Lietuvių organizacijų tary
bos iždininkui adresu: Kostas Po
dolsku, 275 Massasoit Road, Wor-
cester, Mass., Po minėjmo Tary-

tos vąftrjcba ten pat Maironio 
.lafke rengia visiems vakarienę. 

Ac&a 2.50 dol. Bilietai gaunami 
pas valdybos narius, organizaci
jų pirmininkus ir Maironio Parke, j 
Įsigykite iš anksto - 'palengvinsi į 
te rengėjų darbą. Rengėjai kvie-į 
čia visus Worcesterio ir aplinki-[ 
nių kolonijų lietuvius gausiai da- j 
iyvauti pamaldose ir minėjime.' 

J. M. 

SNAIGIŲ SVAJONIŲ 
VAKARĖLIS 

Sausio 29 d., šeštadienį, 7 v.r. 
Tautinių šokių sambūris "Žaibas" 
Mairotdo Par. rengia Snaigių sva 
jouių vakarėlį. Bus puiki vakarie
nė, tautiniai šokiai ir dainos. 
Programą atliks sambūrio šokė
j a i Po programos - šokiai, gro-

ŽEMYNA SLENKSTIS 

(Atkelta i i 3 pusi.) 

vyriausybė nesąžf»ingai panau
dojo tarptautinę paramą nuken
tėjusiems dar padidino įtampą. 
Kas dėsis ateinantį spalio mėnesį, 
kai įvyks parlamento rinkimai? 

Turkija pateko į prieštaravi
mų srautą. Komunistų partija 
ten uždrausta, bet siekiama glau 
dėsnių ryšių su Sovietais. Nori su 
jais pasirašyti nepuolimo sutartį, 
bet 1977 m. biudžete numatyta 
2,5 bil. dol. — 21 proc. apsigink
lavimui. Turkai perka vokiškus 
Leopardo tipo šanrooeras ir kitus 
ginklus. Šiais metais turkai turi 
Saugiau rūpesčio, kaip priemo-
ni t | jiems pašalint!. Tik vienm-
t»fc teikti** — nepaprastai gt-
ras derlius teikia turkams vilčių. 

jant puikiam orkestrui. 
Sambūris "Žaibas" yra gana 

jaunas, tik antri metai kaip jis 
mūsų kolonijoje dėka LB apylin
kės valdybos yra įkurtas, tačiau 
sumanių vadovių I. Markevičie
nės ir N . Pranckevičienės dėka, 
jau yra pasirodęs ne tik lietuvių 
bet ir svetimtaučių tarpe, gra
žiai reprezentuodamas lietuvius. 

"Žaibas" kviečia visus ne tik 
mūsų, bet ir aplinkinių kolonijų 
gyventojus kartu praleisti šeš
tadienio vakarą, o tuo pačiu pa
remti ir sambūrio tolimesni eg
zistavimą, be kurio mūsų kolo
nijos lietuviškoje veikloje būtų di
delė tuštuma. - • 

Įvertinkime šokėjų pasiaukoji
mą ir jų praleistas laisvalaikio 
valandas, kurias jie skiria tauti
nių šokių repeticijoms. 

J.M. 

met, buvo sausio 9 d., kartu su". K pradžių iiiz. Liudžiuvienė 
mokslo pradžia. Kalėdų eglutė P i a n u paskambino tris šokius, 
yra dalis lietuviško auklėjimo ir.lyg ^ norėdama nuteikti publiką: 
mokymo, taip pat proga visiems! suktinį, valsą, paiką. Prie polkos 
pabendrauti. Tuoj po pamaldų ^ a r v a i k a i dainavo apie tą gerą 
parapijos salėje prasidėjo šis jau- z m o n 4 » gera, gaspadinę, kuri 
ius pobūvis. r a u S ė s u r i p smetoną. 

Po to sekė tautiniai šokiai. Pir-

I rado Kalėdų senis (Vincas Vii- j DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. sausio 15 d. 
įčinskas), kuris vaikučius apdova-I 
aojo gražiais daikteliais. 

Pabaigai visi dalyviai buvo pa- I 
kviesti pasivaišinti skania vaka
riene, kuriai produktus buvo su-
nešusios mielosios vaikučių ma
mytės ir šiaip geraširdės ponios. 

Eglutę anlankė ir klebonas 
kun. Jonas Rikteraitis ir padėjo 
net giesmes giedoti ir pasidžiau
gė lietuvių tautiniais šokiais. 

Jonas Bernotas. 

T T 

Mokytoja K. Pečkaitienė, vie
toj tautinių šokių, šį kartą parin 
ko trumpą, nuotaikingą vaizdelį 
''Mažiausias Angelas". Mokytoja 
L. Ruzgaitė su dideliu kruopštu
mu nupiešė dekoracijas, parin
ko muziką, visus vaidintojus tin
kamai paruošė ir pati didžiąją 
dalį vaizdelio atliko. Ta pati mo
kykla ją parengė labai rimta vy- i r Jenetūgėrį. Akordeonu 
resniųjų pavaduotoja. Visą būrį R o m a s Butrimas. 
šventųjų vaidino: Kristina ir Jo-j DtLT ^ ^ 0 ^ kalėdiniu gies-
nas Tavarai. Julija Zook, D e b b i e ' m i ų . g ^ j , ^ piemenėliai, 
ir Diana Macytės, Kristina ir Dai- S i I e n t N j g h t > Naktie kilni — 

šventa, Jingle Bell s ir W e wish 

miausia 8 berniukai, Juozo Raš-
kio išmokyti, gražiai pašoko su 
lazdomis mikitą. Pianu pritarė E. 
Liudžiuvienė. 

Paskui šoko mergaičių grupė 
"Bitutė'\Jas paruošė (12) Virgini
ja Liudžiūtė. Mergaitės pašoko 
tris šokius: Noriu miego, kalvelį 

lydėjo 

va Dambrauskaitės, Ričardas 
Macys, Trolia ir Gertrūda Navi
kaitės ir Tomas Ruzgą. 

Toliau specialios lietuvių kal
bos klasės mokiniai: Julija Zook, 
Monika, Justinas k Tomas Jage-
liai deklamavo kalėdinius eilė
raščius. 

Pabaigai visi mokiniai pagiedo
jo keturias giesmes. Eilėraščius 
ir giesmes išmokė mokyklos ve
dėjas St. Rudys. 

Kalėdų senelis (R. Macys) ap
dalino mokinius dovanomis. 

you Merry Christmas and Happy 
New Year. 

Po šokių ir dainų scenoje atsi-

TRUMPAI Ta proga tėvų komitetas minė
jimo dalyvius pavaišino pie-

—Sausk) 9 d. Maironio Parke j tumis. Tėvų komitetą sudaro: 
parengtų pietų metu buvo pris- Į pirm. I. Macienė ir nariai M. Ja-
tatyta naujai išrinkta Maironio j gielienė ir R. Macys. 
Parko valdyba. 

— Sausio 15 d. 3 vai. p.p. Liet. 
Moterų klubo narės LNC klube 
rengia naujos valdybos pristaty
mo vaišes. Visi kviečiami. 

— Kaip kasmet, taip ir šįmet, 
Vasario 16 diena, Worcesterio 
ruošiamasi kuo iškilmingiau pa
minėti. Per savaitę tuo reikalu 
buvo sušauktas Worc. Liet. orga- j 
nizacijų tarybos posėdis. Jame ap- l 
tarti visi Liet. nepriklausomybės 
minėjimo parengiamieji darbai. 
Šįmet šios šventės minėjimas į-
vyks Maironio parko patalpose. 

— Aušros Vartų Lituanistinė 

Mokyklai labai nuoširdžiai tai 
kiną Vladas ir Marytė Ruzgai. 
Marytė ir šiais metais labai gra
žiai lietuviškais šiaudinukais pa
puošė kalėdinę eglutę. 

S5B 3S555555C 
BEVERLY HILLS GtLTNYGIA 

244* WEST <3rd SRĖBT 
Telefonai: FR &-0833 ir RR £4834 

Taip pat naujoji WŠmmt ir 
Gene DrisMiĮ krautuv*. 

THE DABY MOKĖ. 
9918 Southwest Hwy, O * Lawn, 

Tel. 499-1318 
w » 

Mylimai motinai w 

A. t A. ANELEI STANCIKIENEI mirus, 
mūsų narę ALFREDA VILEIŠIENE jos šeimą ir TISUS 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liuclime. 

I I I . Liet. Gydytojų ir Dantų Gyd. Dr-jes 
Moterų Pagalbiais Vienetas < • -

Sfc f.) Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 19T7 m. 
sausio U d, sulaukės 61 m. amžiaus, mirt magą mylim— vyras ir 
tėvas = : i -~ — , . 

A. f A. 
EDMUNDAS RUDAITIS 

Gyveno Pompano Beach, Florida. Anksčiau gyv. Oiicagoje, Mar-
quette Parke. ^ 

Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Kražių parapijoje, Ka»-
5iukq kaime. •* ' * —t i--*-*? / 

Amerikoje išgyveno 27 m. 
Palaidotas sausio 14 dieną, po 

bažnyčioje, Poapana kapintec. 
Pasįlikp djdeljasie nuliūdime žmona Ona, S 

Vytautas ir Jonas, Lietuvoje % brcttei iv • M J I . 
AlgtaanLas. 

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

Hartfordo ir New Britaino. 
Conn., atkūrimo minėjimas bus 
vasario 13 d. 

New Britaine, dalyvaus Pranas 
ir Algridas Bražinskai, o Hartfor
de, dalyvaus dr. įprof. Jokūbas 
Stukas. Tai va, ir vėl nesusitarta, 
o gal ir nesitarta. O taip būtų ge
ra ir vieną ir kitą minėjimą ap
lankyti. 

"TĖVYNĖS GARSU" 
RADIJO VALANDA 

Nuo vasario 6 d. (sekmadie
nio) Hartfordo ir apylinkių lie
tuviai ir vėl turės "Tėvynės Gar
sų" lietinių radijo valandos pil
ną vai. lako. Dabar, žiemos me
tu, buvo tik pusė valandos. Bus 
4:30—5:30 v. p.p. 

J. Bernotas 

A. t A. PETER MASSE 
1*BSEWICZ 

I-jo Pasaulinio karo veteranas 
Gyveno Chicago. Illinois, Town of Lake apyl. 
Mite sausio 13 d., 1977, 7 vai. vak., sulaukęs 83 ra. amž. 
Gimė Lietuvoje. Eržvilko parapijoje. 
Amerikoje Bgyveno 68 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jim We!ps, marti Eleanor, 

duktė Virginia Roman, žentas Edward, 9 anūkai, sesuo vienuolė Se
selė Ancilla, kazimierietė, dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Vefionies žmona buvo a. a. Anna (Schalasky), sesuo a. a. Monika 
Grish, Svogeris a. a Joseph Grish h- brolis a. a. George Kaminsky. 

Priklausė Roy Nelson Post No. 1128 Veterans of Foreign Wars. 
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 2 vaL popiet Eudeikio koplyčioje, 

4605 S. Hermitage Avenue. 
Laidotuves įvyks pirmad., sausio 17 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 927-1741 

DEK 
A.f A. 

DR. VYTAUTAS RUTKAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras ir brolis atsiskyrė iš mūsų tarpo 1976 

m. gruodžio 4 d. t r buvo palaidotas gruodžSo T d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. A. Zakarauskui, kuris at
laikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Kan. V. Zakarauskui už 
maldas koplyčioje bei palydėjimą veRonies j kapines. 

Gilią padėką rei&kiame Dr. P. Kisieliui už rūpestingą ve-
lionies priežiūrą laike 30 ligos ir TH. Liet. Gydytojų ir Dantų 
gyd, draugijos nariams už jų nuoširdumą. 

Ypatinga padėka Barborai Jakutienei, Irenai Kairytei, Vin
centai Plioplienei, ponams KrutuMams ir ponams Navickams 
už paguodą ir sūnėnui Vytautui Kriščiūnui su šeima už jų rū
pestingumą mūsų skausmo valandose. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Steponui 
C. Lftck-L«ckaw*» Ir Sūnums už malonų patarnavimą. 

Nuoširdi padėka visiems, kurie pagerbė mūsų mylimą vyrą 
% broQ atMiankymu | koplyčią ir palydėjusiems į kapines, pa-
rettkusiems mums užuojautą, prisiuntusiems gėles ir užprašiu-
siems šv. Mišias u i velionies sielą. 

Nuliūdę: Būta. seserys ir Kanadoje brolis 

A. f A. 
ALEKSANDRUI KCSTUČIUI 

KAZICKUI 
staiga mirus, jo tėvams ALEKSANDRAI ir DR. JUO
ZUI KAZICKAMS, jo seseriai JŪMTEI bei broliams 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Regina Kudzmienč 
Mara ir Vytautas Vygantai 

• 

A. f A. 
VYTUI MARČIUKAIČIUI mirus, 

jo gilaus liūdesio prislėgtus tėvelius, seserį BIRU
TĘ ir ŠARŪNE TAURŪS ir kitus gimines širdingai 
užjaučiame. 

Chicagos Lietuviu Slidininku Klubas 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. VTESTERN AVENUE 

TBYS MODERNIŠKOS 
UB-OONDITrONED KOPLYCIO* 

K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T 1 V I S IR ŠONUS 

TBTB MODERNIŠKOS lOPLYflOS. 

4533 Wesf 7lst St. Tel. GRovenhil! 0.2345-6 
1410 So, 50th AvtH Cicero T0wnhall 3-2108-i 

AUTOMOBILIAMS STATUTI 

EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 Seuth Californla Avtnue 
Telefonai U 3-0440 ir LA 3-9852 

4805 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

:•£ 

S 

LAIDOTUVIŲ DIREKTOIUAI 
tjjgjį Laidotuvių jjĮggĮj Į j į į N Į Į Į 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir UURYNAS LABANAUSKAS 

Bt7 10. UTUANKA AVE. T«L YAnta 7 MM 

.. 

l i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i i i iVf 

roaa DOVAKA mnmcm m KITOMK PBOOOMH = 

SY. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 1 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) Ir SOMOS 
8S14 W. » r d PLACE TeL Virgiui* 74871 
MM W. MA STREET TeL REpabHc 7-1211 

n ^ v a y , P»1M ROM, O. TeL I7444M 

A M ? B A L A I D A 
— I i I e I d o — 

URITŲVIŲ RCCNIGT; VTKNYBR 

PETRAS BIELIŪNAS 

04B 80 CALIFORMA AVE. TeL LAftyetta MI71 K 

P0VIUS L RIDIKAS 

- i-

yim fraktUko formato IrtitA* Metato vlr»» 3 
Itotnvlt) kalta* M*o»oato d*ka laida = 

» »- ? s; 
"OBACOO' kaygym E 

iMimm - $5-00 I 

§0 HALSTER STREET Tel. YArda 7-1*11 

JURGIS F. RUDMIN 
Otaote «T*«i>tolat eavtoml prMM S0 oentv moVMflanu u 

•luntLr (kitur tTvenantloJl prtdSkita 2$ asatna). 
P « 

SS1R 8 0 . LTTTJAMOA AVB, TeL Y Arde 7-113M9 
Gėtei proc* vtaiema RJĄjl l N a a j ą l Testemeotą. Sioaktt admkyma* 

D R 1 0 G A S 
ąU W#tt S3rd Street 

Chicago, ttinois SŪStS | 
iiiiiiiiujiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiu? 

VASAITIS • BUTKUS 
T : 

•o. Avflų CICERO, ILL TeL OLYmpee 

•^ aiv » . 0B* '*< 
A-



DKA.TCA5, ScSfeKcnle. 1?T? • fcrurfe 1? a* f x t w t m i n WmEfkB TfOBtąi "X Renffitat KaStBtls, Melrose 
i susirinkimas įvyko sausio 12 d.! Pk., 111., mus maloniai pasvei 

™ • *r u.*„ t>TT3 „»i Dariaus ir Girėno posto salėje. Kino, atsiųsdamas prenumera 
X Bromus Nainjs, PLB vai-. .._,_,__,_, . r . ^ T.._ *~. „, ,*«,« ;.. m ,^i o u t , 10 dol. auką. tos mokestį ir 

Labai ačiū. 
X Jonas Vaiceliūnas, Wor-

land, YV'yoming, Užsisakė lietu
viškų knygų ir atsiuntė auką. 

dybos pirmininkas, yra pakvies Susirinkimą pravedė pirm. Juo-
^ dalyvauti naujai išrinktojo « Bace^eius, sekretoriavo 

* \ T- ^„~+^~ J«O« Bruno Gramontas. Pranešimus prezidento Jimy Cartenc mau-, ... 
r .,, ., . j padare: J. Bacevičius, B. Gra-
guracijos iškilmėse. r : _, . . . ' , 

I wii- / ¥ . - - , + A xr«™ i montas, A. Bahunas, B. Klemka, 
x Ann Juhan (Jūratė Nau- ^ ^ Ok-,Dėkui 

*edaite>, filmų aktore, dabai ^ £ ^ ^ x P o 3 d o [ e r i u s a u k o } o : ^ 
: , V . : , Chicagos Civic teatre vaidinanti D i r e k t o r i a i s d v e i u m e t u teri Juzeliūnas, Frances Lieza, Ed. 

X Apie arkiv. Jurgio Matulai- « W o r d s a n d Music" veikale, ir * L , l r ef t o"a i s ™eM m e t l i • » K į k h _ 7 J Ramanauskas j 
™ min^iima ra^o ChicjKros-The • • > «.,„,i,~, Aminui išrinkta: A. Bahunas. CLI****** A n l - ramanausKas, J. 

n e s e m a i m t™0™ a t v y k ę s ] 3 ! G . Oksas, St. Balzekas, Mind.ptatkenis, K. Germanas, V. 
į Stepšys, J. Dargys, M. šilkaitis, New World" savaitraštis sausio Lietuvos dail. V. Žilius iš New 

14 d. laidoje. Įsidėjo net ir nuo- y 0 r k o dalyvaus M ir A. Rudžių 
trauką. Plačiai aprašo visą mi- Lietuvių Radijo Forumo pro-
nėjimo programą, kard J. Cody gramoje, banga 93.1 FM šį sek-
sausio 23 d. Nekalto Prasidėji- madieni 12-1 vai. p. p. Galima 
mo bažnyčioje, Brighton Parke,'skambinti su klausimais: tel. 
pasakys pamokslą, šv. Mišioms 445-6842. 
vadovaus vysk. V. Brizgys, Čiur
lionio ansamblis giedos lietuviš
kas Mišias, kurios specialiai su
komponuotos komp. Alfonso Mi-

X William Balsvvick i Baisevi-

Stakėnas ir R. Wertelka. 
x Vytautas Račkauskas ir 

Mečvs Šimkus kalbės apie korp! 
"Neo-Lithuania" steigėją f i l i s t e - j ^ « R y t o j ą , atsiuntė auką. 
rį Jurgj Dargj neolituanų suei-

kun. J. Lechąvičius. Labai ačiū. 
Marija Sims, Detroit. Mich., 

goję sausio 30 d. 3 vai. po pie
tų Liet. tautiniuose namuose. 

X LB Lemonto apylinkės vala u s ) buvęs policijos kapitonas, , , v. .v . . : dyba Vasario 16 dienos mineji-anksciau pasižymėjęs v.'suome-i 
nininkas, buvo plačiau aprašy mą ruošia vasario 13 dieną. 2 v. 

kulskio. Taip pat rašo, kad iš- ~ «southwest News Herald" !P° P' b u s * * ^ ^ S t P a t r i c k 

vakarėse, sausio 22 d., 7 vai. v. j l a i k r a š t y j e Į d ė t a „ j o n u o t r a u - j t y č i o j e už pavergtą tėvynę 
Čiurlionio ansamblis duos didelį j k a k rioe m a t ^ B a l s w i c k ^ « tuoj po šv. Mišių įvyks minė 

jimas Utuanistinės mokyklos 
patalpose (410 McCarthy Rd. 
Lemont, UI.). Lemonto ir apylin
kių lietuviai kviečiami gausiai 

koncertą Marijos aukŠL mokyk- j p i e š i ą s p a v e i k s l ą . J į s dabar yra 
los salėje. Į 8 2 m amžiaus, gyvena 8924 So. 

X Inž. Daumantas Dikinis su ^ T ^ p j e St_ ^ l a i k ą l e i d ž i a ta-
žmona Vyga neseniai grįžo į pydamas paveikslus. 
Ameriką iš Brazilijos, kur Sao x Lietuvio Istorijos draugi jos I š v Mišiose ir minėjime dalyvau-
Paulo mieste vykdė požeminio .^^ susirinkimas įvyks sausio j t i -
traukinio statybos darbus. Šiuo! 19 d. 7 Val. vak. A. Rūgytės bu-' x Apie arkiv. J. Matulaičio 
metu abu lankosi po Ameriką, j t e Paskaitą tema "1918-20 m. mirties 50 m. sukakties minėji-
Viešėdami Chicagoj buvo užsu- į Lietuvos kariuomenės atkūri- j mą sausio 22 ir 23 d. gana pla
kę ir j "Draugą", kur turėjo j n ^ - . skaitys K. Petrauskas. I čią informaciją išspausdino 
progos susitikti su senais pažįs-j Draugijos valdyba kviečia į susi- į "Southwest News - Herald" sa-
tamais. Iš Chicagos išvyko į j rinkimą atvykti ir besidomin- j vaitraštis. 
San Francisco, Calif., kur gyve- j č i u s t u o klausimu. 
no prieš ketvertą metų, dar 

Ačiū 
x Ona Bakaitieuė i š Chicagos 

atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Aukų atsiuntė: P o 4 dol. — 
A. Barakauskas, Janina Tallat-
Keipša,; po 3 doL — J. Žemaitis, 
A, Bilitavičius; po 2 dol. — V. 
Miceika, J. Gylys, Anelė Šere-
lis, A. Ašoklis, S. Satkunas, J. 
Skudzinskas, S. Krutulis. Ačiū. 

X Reikšdami padėką "Drau
gui" už gerą informaciją, aukų 
po 5 dol. atsiuntė: 

Vladas Garsys, Worcester, 
Marija Kuprienė, Cicero, 
Dr. J. Petrikonis, VVoodbine, 
Vincas Keženius, Baltimore, 
Petras Žukauskas, Montreal. 
Visiems maloniai dėkojame. 

Kr. Donelaičio Vili kl. mok. P. Krutulis ir L. švabaite prisega gėlę 
dr. V. Sruogienei, gruodžio 11 d. atsilankiusiai istorijos pamokoje 

Nuotr. Lino Meilaus 

prieš išvykdami į Braziliją. Chi
cagoj viešėjo pas motiną Bronę 
Dikinienę ir brolį Alg. Dikinį. 

X šv . Kryžiaus ligoninė sau
sio 21 d. turės "Už gyvybę" są
jūdžio iškilmes su šv. Mišiomis, 
negimusių žudymo žalos aptari
mu ir kitokia programa. Pamal
doms vadovaus kun. Charles V. 
Fanelli, arkivyskupijos "Už gy
vybę" sąjūdžio direktorius. 

X Lietuvos Prisiminimų ban
ketas, Chicagos Vyčių ruošia
mas Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti, bus vas. 6-tą Marti-
nique salėje, 2500 W. 94 Pfcwe.IL 
Evergreen Park. Svečių susipa-'r -
žinimas prasidės 5 vai., vaka
rienė prasidės 6 vai. Bus pagerb
ta Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė. Bus meninė 
programa ir šokiai. Įėjimas as
meniui 15 dol. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Dėl vietų skam
bint Jonui Evans, R E 7-8600, 
arba Algirdui Braziui, 598-6193. 
arba Emilijai Pakalniškienei, 
FR 6-6489. (pr.) 

X Antro Kaimo naujos pro
gramos paskutinis spektaklis 
sausio 30 d., 3 vai. popiet Jau

tas sveikinimo korteles, aukų po 
X LB Brighton Parko apyl. 7 dol. atsiuntė: 

Vasario 16 d. minėjimą ruošia Alf. Leparskas, Warren, 
vasario 6 d. Nekalto Svč. M. M | Jonas Juodis, Germantown, 
Prasidėjimo parap. salėj. Pa- Domazas Tilvikas, 
maldos 10 vai. r. Hill. 

Labai ačiū. 

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 
LANKĖSI ĮDOMI VIEŠNIA , rinko atstovai. "Tą dieną dan-

Gruodžio 11 d. Kr. Donelaičio! &* b u v o apsiniaukęs, Ujo, žydė-
aukštesniosios mokyklos S-sios^0 a lyvos"> rašo Vaižgantas. At-
klasės mokiniai savo istorijos s t o v u - t a r P e b u v 0 * m o t e r u : G* 
pamokoje turėjo viešnią istorikę Petkevičaitė (pirmininkė) ir 
dr. V. Sruogienę. Jos parašytą i 0 n a Muraškaitė (sekretorė). 
Uetuvos istorijos vadovėų mes MŪSI* v k š n i a * • V ' Sruogienė 
vartojame klasėje. Su istorijos d a J v v a v o Steigiamajame Seime 
mokyt. Br. Stravinskienės pa- k a i P korespondentė. 

Po trumpos paskaitėlės dr. V. 
Sruogienė supažindino su savo 
knyga "Lietuvos Steigiamasis 
Seimas". Aštuntosios klasės se
niūnai— Povilas Krutulis ir Lai-

galba visa aštuntoji klasė įsigi
jo dr. Sruogienės knygą "Lietu 

x Dėkodami už anksčiau gau-1 Vos Steigiamasis Seimas". Mū
sų klasėje šiais mokslo metais 
yra 40 mokinių. 

Dr. V. Sruogienė trumpai pa- ma švabaitė viešniai padėkojo 
pasakojo mokiniams apie Stei- j i r P 1 ^ ^ gėlę visų mokinių var-

Richmond giamąjį Seimą, kaip lietuviai, iš- d u- Pasibaigus pamokai, dr. V. 
naudodami tarptautinę padėtį, i Sruogienė visiems paprašė į nauskienė sukūrė keliolika ant 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— JAV LB krašto valdyba 

kreipėsi į Kanadoje gyvenantį 
protestantų kunigą Algimantą 
Žilinską, prašydama jį suteikti 
informacinės medžiagos apie 
šiuo metu vykstantį protestantų 
persekiojimą pavergtoje Lietu
voje. Medžiaga reikalinga šiuo 
metu ruošiamam JAV LB met-
raštiniam leidiniui "Violations 
of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania — a Report 
for 1976". 

— "Los Angeles Times" dien
raščio "The Book Review" sau
sio 2 d. laidoje priminė, kad 
naujam knygyne Los Angeles, 
652 So. Olive SL, galima įsigyti 
ir lietuvių Enciklopedijas lei
dyklos išleista L. Dovydėno 
"The Brothers Domeika". Pri
mena, kad turinys liečia kaimo 
gyvenimą. 

AUSTRALIJOJE 
— Skautų vadovų suvažiavo 

mas įvyko gruodžio 29 d. Mel-
bourne, lietuvių dienų metu ap
tarti tautinės stovyklos reika
lai, pravestas skautininkų įžo
dis. Tautinė stovykla įvyks ne
toli Melbourno, 1978 m. pra
džioje. 

OKUP, LIETUVOJE 
— Dail. Danutė Danytė - Var-

X Dr. Justinas Dėdinas, Oak 
Brook Terrace, UI., prisiuntė 
"Draugo" prenumeratos mokes
tį ir pridėjo 10 dol. auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

X "Nuoširdžiai dėkoju už vi
sa, ką "Draugas" duoda lietu
viškai sielai" — rašo mums dr. 
Janina Jakševičienė, siųsdama 

X Po 5 dolerius aukojo: 
B. Prapuolenienė, Chicago, 
Ant. Valaitis, Easlake, 
J. Valaitis, Elizabeth, 
M. Jekutis, Dearborn, 
Jonas Rejeris, Chicago. 
Kęstutis Ječius, Villa Pk. 
Visiems sakome malonų ačiū. 

X "Ačiū už paiką 'Draugą", 
prenumeratos mokestį ir didės- k u r i o n i e k a g u e g a l i p a k e i s t i . . __ 
nę auką. Ačiū. i 

siekė nepriklausomybės. Dvi | k n ygas 
okupacijos buvo nuvarginusios 
Lietuvą. Gyventojai skurdo. Lie
tuva ir kitos pavergtos tautos 
reikalavo nepriklausomybės. 
1920 kovo 13-16 d. prez. Smeto-

Rūta Pakštaitė; VTU kl. 

I Š S D A Ė L Ė Į FLORD34 

Edvardas ir Elena Pranin-

kapinių paminklų. 
— Lietuvių liaudies meno 

albumų išleista ligi šiol 15 to
mų. Ligi 1985 metų numato
ma išleisti penki tomai. 

vaikus. Sūnus Edmundas elekt
ros inžinierius su žmona Milda 
(Juodvalkyte) augina tris vai-

skai, gyv. 7358 So. Francisco 
na'paikerbė" Steigiamojo Seimo' A v e > Cbicagoje. Į JAV, su 
rinkimų dienomis. Įvairių parti- d v i e m mažamečiais vaikais at-
jų kandidatai važinėjo po k a i - ' ^ 0 1 9 4 9 m - J i s ' k a i P s P e c i a V 
mus, sakė kalbas, atsistoję a n t i " 8 ^ ' elektrikas darbą gayoĮkučius, gyvena savam name. 
statinių, todėl ir gavo "bački- Automatic Tranp. Co. Išdirbęs | Dukra Judita, su vyrų Juozu 

/ " . . ' . . . ninku" vardą Rinkimai buvo 1 3 7 met l*' fabrikui keliantis iš j Lapinsku (auto mechanikas) 
i aso mums Izabele Jonaitienė S « n k ų v ų f t j g g " g C h i c a g o s > b u v o a d a r b o a t f e f e . ^ . ^ d u k r e l ę 

tas. Vėliau savo specialybėje Abu, išėję į pensiją, nuskrido X Cicero Lietuvių Bendruo- Euclid, Ohic, žinoma *mm* I S S S f t Ž * . 
v - išnnkta 112 atstovų. 

Sol. Irena 
dėsime Čiurlionio ansamblio kon-; . - -. . t "Lietuvių huosi, kad negahu daugiau Jus 
certe Manjos aukst. moKvkios sa-; v r r _v * . -, . , ^_. . /• - ^ 
Kje sausio 22 d. ir Nekalto Prasi-i Jaunimo Kongresas Pietų Ame- paremti, nes esate labai verb . 
dėjimo bažnyčioje lietuviškų mišių į rikoje". Pranešėjai — jaunimo Esame dėkingi 
metu sausio 23 d. į įgaliotiniai į kongresą. Bus ro-

x Keliones planuoti reikia iš domos skaidrės. Pabendrauki-
anksto. Tik kelionių biuras gaU me su idealistiniu jaunimu, 

X Alfonsas Biveinis iš Camb-

pensiją. 
Gailest. seselė Elena Pra-

ninskienė (Liet. dirbusi Vilka^ 

jus geriausiai informuoti apie 
papigintas skraidąs ir nurodyti 
kaip keliauti įmanomai pigiausiu 
būdu. Kreipkitės į \VEISS 
TRAVEL BUREAU, 4837 W. 

Vaklybs 
A. Venclovas, pirm. 

(pr.). 

X Akiniai siuntimai i Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę, 

Irving Pk. Rd., Chicago, Dl.;Optical Studio, 7051 S. Waahte-
mmo centre. Rengia ir kviečia fi0641 Tmjm ^ ^ grupmių | o«w. TeL 778^766. (ak.) 
Jaunimo centras. Vietos rezer- s , ^ ^ H a v a j u S ; ^ ^ ^ 

ribų salas ir kt. Skambinkite! * J ?J 7 "***?» k e B ^ , 1 

R Rasla H nei tel (312) 545- L i e t u v * tvarkaraštis jau nusta-
f s k 1 t v t a s — registru(Aitės iš anks-

Į to — turėsite geresnį pasirinki-

vuojamos tel. 778-7500. (pr.) 

X Lietuvių kelionė į Havajus 
— (3 salos, 8 dienos) rengiama Į 6466. 
baL 15 d. Kaina $479.00. Re- j x Beverly Montessori Mo- i mą. Taipogi turime įvairių orga-
gistruokitės iš anksto P ^ j ^ j k y k l a ieško moteriškės lengvam | oizuotų kehomų: į Karibų jfirot 

valymui nuo 10:30 ryto iki 4:30 i salas, Meksiką, Hawajus ir M-
p. p. kasdien. Skambinti dienos tas Šalis; papigintu skridimu 
metu Vaišvila 239-7635. (sk.) 

rican Travel Service Bureau. 
Grupė bus lydima lietuvio paly
dovo. — Telef. 238-9787 arba 
652-5707. (sk.) 

X Adrianos Jočytės liaudies 
ir estradinių dainų koncertas į-
vyks vasario 6 d., sekmad., 3 
vai. popiet Jaunimo centre. 

(charters) į įvairius pasaulio 
kraštus. American Travel Ser
vice Bureau, 9727 S. Western 
Ave., Chicago, DL 60643, tel. 
(312) 238-9787. (ak.) 

X Pedagoginio Lmianistikos 
Instituto ruošiamasis linksma-
vakaris, skiriamas mūsų išeivi
jos jaunosios kartos lituanisti-1 viskio apskr. hgoninėj), dirbti 

ridge — Praston, Ont., prie n:am švietimuisi paremti, bus pradėjo Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
prenumeratos mokesčio pridėj< J iandien Chicagoj, Jaunimo cen- išdirbusi 26 metus, palaukusi 

re. Ar galima ten dalyvauti — 65 m. amžiaus, prašėsi atlei-
eikitės teirautis pas ponią' džiama į poilsį - pensiją. Palie-
*>fiją Pranctevičiei^ teL PR kant savo darbovietę, ligoninės 
}-2191. (pr.) seselės, vadovybė ir bendradar-

x Grandies Tautinių šokhj b i .^ ^ dovanojo gražių dova-
nehų. 

Edvardas ir Elena, savo darb-

10 dol. auką. Ačiū. 

X Tradicinis Grandies vaka 
ras įvyks sausio 22 d., 7:30 v. v 
Jaunimo centre. Įdomi progra 
ma, šilta vakarienė ir šokia 
Jūsų visų laukia Grandies šo 
kėjai. Užsisakykite vietas pa? 
S. Pranckevičiene teL PB 6-2191 

(p*0 

X Cicero išnuomojamas 2-jų 

X Pranešame Cicero koloni
jos lietuviams, kad American 
Travel Service Bureau atidarė 
kelionių įstaigos skyrių Sv. An
tano Taupymo bendrovės patal-

Adriana yra jauna pasižymėju- pOSe< cicero. Parduodami lėk- > kambarių modernus butas. Ge-
si Argentinos lietuvaitė, laimė- tuvų bilietai, kelionėms į įvai-;r as susisiekimas su miestu 
jusi estradinių dainų konkursus.; r j U 3 pasaulio kraštus ir Ame- Skambint 652-9T" 
Jinai taip pat sužavėjo Ul-čiojo; r įk ą Taip pat ruošia ekskursi- vak-
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon-ijag į Lietuvą. Dėl informacijų; x RAŠOMOSIOS 
greso dal>-vius, dainuodama skambinkite 652-5707. Tarnau 
liaudies dainas. Ruošia Pasaulio;tojai kalba hetuviškai. (sk.). 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. 

(pr.) 

X Juozas Žvyays patyręs ID 
eome Tas pUdytojas» greitai ii 
tvarkingai užpildys jūsų Fede 
ral ir State Incorae Tas. Kreip 
tis visomis dienomis, neišski 
riant ir sekmadienių, nuo 8 vai 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S 
Francisco Ave. Telef. PB 6-1341 

(sk.) 

po 6 vai. 
(sk.). 

X Romas Paulėnas, 

raidyno, visom kalbom, GAIDO*!, vi 
-uose modeliuose gaunamos CHICA 

Į GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St 
nauja? <r vakarais pas A. Daugirdą tel. 476 

; brokeris padeda nupirkti, par 
X Vienos savaitės ekskursija duoti stakus, options. bonus ii 

I Lietuvą, balandžio mėnesio 15 j fondus. Reikalui esant kreipti? 
d., 1977 m. Rezervacijoms ir in- Rodman & Renshaw, (312? 
formacijai kreiptis į Heger Tra- T&Z-OMM fsk 
vel Bureau, Inc., 6118 W. Cer-
mak Rd., Cicero, UI. 60650, tel 
342-8590 ar 863-4774. (sk.1 

7399 arba tiesiai is SPARTA savinln 
k(K J. L. Giedraitis. 10 Barry Dr̂  f 
V.irihoort. N. V II7SI (sk > 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 į kimo vaišės ir šokiai. 
West Cermak Road. Telefonas j Kviečia Valdyba 
517-7747. ^ r . ) , I (pr.) I 

x Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija šau
kia visuotinį narių susirinkimą, 
1977 m. sausio mėn. 16 d., 2 vai. 
p.p. Vyčių salėje, 2455 VV. 47th 
St. Narių dalyvavimas būtinas. 
Kviečiami ir svečiai, po susirin-

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tai. 438-4184 
Sav. Stasė Baceviclem-

Monika C ;rrier, 4 m., prie lietuviš
kos eglut.s šią nuotrauką buvo 
įsidėjęs Register" laikrašti San
ta Monia Calif. Papuošalus šiai eg
lutei dvė 0 i g meoute Urtuli i s t -

Ansamblis kviečia visuomenę 
pasilinksminti sausio 22 d., šeš-
;adienį, Jaunimo centre, 7:30 v. 
/.! Po įdomios meniškos progra-
nos, kurią išpildys grakštūs 
trandies šokėjai, visi svečiai 
JUS pavaišinti skania, karšta va
kariene. Šokiams gros A. Stel
moko orkestras. Įėjimo auka su-
lugusiems 10 dol., jaunimui 5 
Jot Paskubėkite užsisakyti ata
us pas: S. Pranckevičiene 776-
2191 ar R. Kučienę 778-0358 

(pr.) 

X Marąuette Parko LB apy
linkės metinis, narių susirinki
mas įvyks vasario 20 d., sekma
dienį, 10:30 vai. tuoj po Mišių 
parapijos salėje, šiuo metu LB 
valdybai vadovauja pirm. Pet
ras Indreika. (pr.) 

X Cicero Lituanistinių Mo
kyklų Tėvų komitetas rengia 
tradicinį vakarą, kuris įvyks 
sausio 29 d., 7 vai. vak. šv. An
tano parapijos salėje, Cicero, UI. 
Programą išpildys Cicero stu
dentai Taip pat gros populiari 
kapela "Vytis". Bus skani vaka
rienė. Įvairūs gėrimai ir kiti į-
vairūmai. Mes kviečiame iš visų 
apylinkių visus lietuvius. Bilie
tus galima užsisakyti pas kasi
ninką V. Lanianska, tel. 863-
#618. 
* Cicero lituanistinių Mokyklų 

Komitetas. 
Kazyi Bazmt m 

štumu bei rūpesčiu, išaugino ir 
į savistovų gyvenimą išleido abu 

pas ses. ir švogerį E. ir K. Dei
mantus, Toronte, Kanadoje. Pa
viešėję ten, išvyko į Floridą pas 
Zitą ir Vilių Juškus, gyv. Hai-
nes City, Fla. Ilgesnį laiką vie
šėjo pas kitą svainį G. ir J. 
Juškus, gyv. Winter Haven, Fla. 
Nuvykį St. Petersburg Beach, 
Fla., tarpininkaujant Irenai 
Middleton, dirbančiai Island 
Real Est, nusipirko namą. Grį
žę į Chicagą, savo namą par
davė dukrai ir žentui Lapins
kams. Patys, lydimi sūnaus 
Edmundo, gruodžio 7 d. atva
žiavo į savo naują vietą, 819^— 
59 Ave. St. Petersburg Beach, 
Fla. 33706. J. J. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinnimumiifiiiuiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Nuo sausio mėn. 18-os iki i 

26-os d. Tėvų Marijonų koply- § 

čioje Romoje, prisimenant ar- s 

kivyskupo Jurgio Matulaičio s 
I 

mirtį prieš 50 metų, bus lai- s 

koma šv. mišių novena, pra- S 

šant iš Dievo sveikatos ir kitų S 

malonių per jo užtarimą. s 

S DRAUGO skaitytojai yrs kviečiami prisidėti prie šių į 
i Mišių. ž 

I Prašomi kreiptis šiuo adresu: I 

I Very Rev. Joseph Dambrauskas, M J.G. I 
I 6S86 S. Kilbourn Ave. I 
I Chicago 411. 60629 | 

3 Jūsų vardas ir adresas | 

i .1 
I Intencija | 

i ...,„ i 
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