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Liublino sukaktis
Lapkričio
dvylikta
dieną
Liublino katalikų universitetas,
Lenkijoje, minėjo savo įsisteigimo
šešiasdešimtmetį. T a proga pas
kelbtame ganytojiniame laiške.
Varšuvos arkivyskupas kardino
las Višinskis primena Liublino
katalikų universiteto įnašą į Len
kijos kultūrinį ir religinį gyve
nimą. Katalikų Bažnyčia mūsų
krašte, Tašo kardinolas, visada
buvo svarbus kūrybos veiksnys
tautos kultūriniame ir apskritai
krikščioniškame gyvenime. Ypa
tingai politinių priespaudų laiko
tarpiuose Bažnyčia visada buvo
vienintelė ir drąsi tautos vieny
bės reiškėją ir jos interesų sau
gotoja ne tiktai tikėjimo srityje,
bet taip pat ir kultūros, mokslo
bei kūrybos plotmėje.
Remia Kalabriją
Tarptautinės žmonių pagalbos
katalikų organizacijos "Caritas"
skyrius Italijoje pareiškė savo
pilną solidarumą Kalabrijos gy
ventojų reiškiamiem
ekonomi
niam reikalavimam. Apie dvide
šimt penki tūkstančiai kalabriečių buvo atvykę į Romą, siekda
mi atkreipti Italijos vyriausybės
dėmesį į dar neišspręstas jų prob
lemas. Italijos "Caritas" šia pro
ga paskelbtame pareiškime pa
žymi, jog Kalabrijos gyventojų rei
kalavimai yra visiškai pateisina
mi. Jie tereikalauja teisingumo,
socialinės lygybės, jie pagrįstai
ragina atsakingus politinius vei
kėjus pilnai įgyvendinti duotus
pažadus, siekiant pakelti pietinių
Italijos sričių ekonominį ir socia
linį lygį. Italijos "Caritas" kvie
čia savo skyrius įvairiose kraš
to vyskupijose konkrečiomis prie
monėmis išreikšti savo solidaru
mą Kalabrijos gyventojam, pa
remiant kiekvieną iniciatyvą, ku
ri galėtų patarnauti šios srities
gyventojų pažangai.
Savanaudiškumas
—Žinių agentūra Associated
Press išplatino Robert Reid pa
rengtą straipsnį apie aborto pro
blemą komunistų
valdomuose
Rytų Europos kraštuose. Straips
nio autorius ypatingu būdu pa
brėžia diametrališkai skirtingas
priežastis, dėl kurių prieš abortą
yra kovojama komunistų valdo
muose Rytų Europos kraštuose
ir laisvuose Vakaruose. Aborto
problema Vakaruose yra išimti
nai moralinio
pobūdžio, rašo
straipsnio autorius.
Vakaruose
kovojama prieš aborto įteisini
mą iš pagarbos gyvybei, kai tuo
tarpu
komunistų
valdomuose
kraštuose abortas sudaro ne mo
ralinę, bet praktinę problemą.
Komunistiniuose kraštuose yra
pradedama aprėžti abortą įteisinu
sius įstatymus ne iš pagarbos gy
vybei, bet vien tik oportunistiniais
sumetimais — dėl žmonių prieau
glio stokos. Pastaraisiais metais,
rašo straipsnio autorius, žymiai
sumažėjo naujų gimimų
skai
čius. Režimas, susirūpinęs tuo
faktu, dabar siekia bent dalinai
užkirsti kelią labai paplitusiem
negimusios gyvybės panaikini
mam
Kaip kitais atvejais, taip ir šio
je plotmėje komunistai remiasi ne
moralės principais, bet savanau
diškumo dėsniu.
žmogaus teises
— Visuotinės Žmogaus Teisių
Deklaracijos paskelbimo metinių
proga Amnesty organizacijos sky
rius Belgijoje, gruodžio 9 dieną
Briuselyje turėjo diskusijas prie

Tarptautiniai
vaiko metai
Pasaulinis skautų sąjūdis ofi
cialiai įsijungė į Jungtinių Tau
tų
Organizacijos
paskelbtus
Tarptautinius Vaiko Metus, ku
rie bu.c minimi ateinančiais me
tais. 1907-ais metais įkurtas pa
saulinis skautų sąjūdis, dabar tu
rintis 14-ka milijonų narių, vai
kų ir jaunimo globą laiko vienu
pagrindinių savo uždavinių. Alfabttizacija, jaunimo sveikatos
apsauga, mityba, jaunų žmonių
profesinis paruošimas, tai sritys,
kurios* skautai Tarptautinių Vai
ko Metų proga numato dar la
biau išvystyti savo veiklą.

Konferencijos
boikotas

N r . 304

Taivanas didina
gynybos išlaidas
Taivanas gali gaminti atomo bombą
Taipejus. — Praėjusią savaitę
aukšta amerikiečių diplomatų
delegacija svarstė ateities ryšius
su Tautine Kinija - Taivanu. Bu
vo aptarti ir ateities saugumo
klausimai. Taivanas reikalavo il
gesnes ginklų pardavimo sutar
ties, nes dabartinė sutartis turi
baigtis šių metų pabaigoje. Svars
tyta penkerių metų programa
1979 - 1983 m. Kaip skelbė so
vietų Tass agentūra, per tą laiką
Amerika pažadėjo Taivano ka
riuomenei ginklų už 625 mil. dol.
Pekinas neprieštarauja, kad Amerikos ginklai būtų eksportuo
jami į Taivaną.
Tarp įvairių Amerikos - Taiva
no ateities ryšių, kurie bus tęsia
mi be oficialios diplomatinės re
prezentacijos, yra keleivių lėktu
Europoje šiais metais dažnas vaizdas — kinų delegacija apžiūri naują techniką: mašinas, generatorius, mo vų linijų ir pašto siuntinių, laiš
torus, įvairius ginklus. Manoma, kad iki šimtmečio pabaigos Kinija išleis šimtus bilijonų dolerių savo paskelbtom "keturiom modernizacijom". Daugiausia Kinijos delegacijų lankėsi Japonijoje, Prancūzijoje ir kų pristatymo klausimai. Taiva
no vyriausybė atsiprašė ameri
Britanijoje.
kiečių delegatų dėl kinų sureng
tų piktų demonstracijų. Preziden-,
tas Carteris Taivane labai nepo
puliarus asmuo. Minia studentų
nešiojo plakatus, kurie vadino
Amerikos prezidentą "kvailiu" ir
"išdaviku".

Septyniolika Didžiosios Brita
nijos mokslininkų nutarė boiko
tuoti tarptautinę
branduolinės
energijos konferenciją, kuri gruo
džio mėnesį ruošiama Mask
voje. Londono dienraštyje "The
Times"
paskelbtame
laiške
mokslininkai rašo, kad šio boiko
to tikslas yra išreikšti protestą
prieš žmogaus teisių pažeidimus
Sovietų Sąjungoje. "Atrodo aiš
ku — pažymi laiško autoriai —
kad Vakarų mokslininkų vizitai
Sovietų Sąjungoje beveik nė kiek
nesušvelnino tų suvaržymų, ku
riais yra slopinama atskirų pilie
čių įsitikinimų laisvė. Priešingai,
paskutiniu metu represinės prie
monės iš sovietinės vyriausybės
Maskva. - - Sovietų laikraštis,
pusės buvo d a r sustiprintos, ne
Pravda piktai • komentavo žinią
paisant mokslinio bendradarbia
apie 60 amerikiečių, politinių ir
vimo, kuris per pastaruosius dvižvalgybos ekspertų atvykimą į
dešimtį metų buvo rūpestingai Teheraną. Tai esąs kišimasis į
ugdomas Vakarų
mokslininkų i I r a n o v i d a u s r e įkalus. Amerika
pastangomis. Dėl to manome, j &&,„£
pastatyti Irane sau pakad tokioje padėtyje m u m nelie-j l a n k i ą v v r i a u s y b e . P r a v d a p r i m i .
ka nieko kito, kaip pakeisti tak- n ė l a p k r ' i č i o m ė n e s į Maskvos pa
nką. Nutarėme viešo boikoto bu- $ k e l b
įspėjimą n i e k a m nesikfs.

Planuoja siųsti karo
laivus Persijos įlankon

a s

y^ į
taip morališkai paremdami tuos
mokslininkus, kurie Sovietų Są
jungoje negali laisvai išreikšti
savo įsitikinimų.

Rusijoje vargsta
invalidai
Maskvoje yra įsisteigęs rusų
darbo invalidų teisių gynybos
komitetas. Apie tai spaudos kon
ferencijoje užsienio laikraštinin
kam pranešė Maskvos Helsinkio
grupės nariai, pažymėdami, jog
komitetui vadovauja darbo inva
lidas, abiejų kojų netekęs, 46-rių
metų amžiaus Yuri Kisselev. P a 
starasis nurodė, jog Sovietų Są
jungoje nėra pakankamai apsau
gotos darbo invalidų teisės. D a u 
gelis invalidų yra labai sunkioje
materialinėje padėtyje. Maskvoje
įsisteigęs komitetas kaip tik ir
sieks apginti jų teises. Maskvos
Helsinkio Grupės atstovai spau
dos konferencijoje taip pat at
kreipė užsienio žurnalistų dėme
sį į melagingą raportą, kurį so
vietų vyriausybė yra pasiuntusi
Jungtinių T a u t ų
žmogaus tei
sių komisijai. Šiame raporte iš
dėstyti faktai jokiu būdu neatspin
di tikrosios žmogaus teisių padė
ties Sovietų Sąjungoje. Sovietų
vyriausybė, pažymėjo Maskvos
Grupės atstovai, pastoviai pažei
džia visus tarptautinius įsiparei
gojimus, liečiančius pilietinių «r
politinių teisių apsaugojimą.
— Kinija užsakė du atomi
nius reaktorius Prancūzijos Societe Framatome
bendrovėje.
Prancūzija jau pasirašė su Kini
ja 7 metų prekybos sutartį.
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nemažai sužeidė. Teherane minia sudegino 2ft^utomcbilių, au
tobusų, tris ugniagesiu mašinas.
T a r p apverstų ir sudegintų au
tomobilių buvo vienas, priklau
sąs sovietų diplomatui.

ti Irane, nes jis turi bendrą sieną
su Sovietų Sąjunga ir todėl so
vietams labai svarbu valstybės
saugumo sumetimais, kas Irane
dedasi.
Valstybės departamentas irgi
griežtais žodžiais atmetė Maskvos
nepagrįstus kaltinimus, kurie tik
gali daugiau pakurstyti iranie
čių aistras. Anksčiau prezidentas
Carteris buve įspėjęs svetimas
valstybes nesikišti į Irano reika
lus. Washingtono sluoksniai ket
virtadienį vakare paskelbė, kad
Amerikos įstaigos svarsto įvairius
planus, kaip pasielgti Irano kri
zėje. Vienas planas numato Ame
rikos karo laivu pasiuntimą į
Persijof įlanką. Laivai ten ne
siektų išlaikyti šacho
režimą
sost , bet tik simbolizuotų Ame
rikos opoziciją sovietų įsikišimui.
Kiti planai liečia Amerikos
ginklas Irane. Kai kurie Iranui
pristatyti ginklai būtų sunaikin
ti vietoje, kiti būtų išvežti į drau
giškas valstybes. Tektų išardyti
ir slaptus žvalgybos įrengimus,
elektronines stebėjimo stotis, ku
rios buvo nukreiptos į Sovietų
Sąjungą ir stebėdavo, kas ten
vyksta. Yra planas ir amerikie
čių išvežimui iŠ Irano.
Karo laivų pasiuntimas būtų
svarbur diplomatinis žingsnis, jo
uždavinys būtų nuraminti kai
mynines valstybes, kaip Saudi
Arabiją, kad Amerika rūpinasi
tuo, kas vyksta toje pasaulio da- j
lyje. Ginklu išvežimo ir sunaiki
n i m o planai buvo paruošti gyny
bos sekretoriato ir jungtinio ka
riuomenės štabo. D a r vienas pla
n a s numato' naftos pristatymo
Izraeliui ir kitoms draugiškoms
šalims klausimą, jei nafta iš Ira
no nustotų ilgesnį laiką tekėjusi.

apskrito stalo, tema: "Ar ž m o 
gaus teisė'- yra ginčytina tikro
vė?". Diskusijose dalyvavo tur
Padėtis Irane nepasikeitė. Vie
kas teisininkas, rusė rašytoja ir n a m e mieste, opozicijos žiniomis,
brazilietis arkivyskupas Helder kariuomenės tankas įvažiavo į
Camara.
mini., ir sutraiškė kelis asmenis,

San Francisco mieste demon
struoti suvažiavo Irano jaunuo
liai, studijuoją Amerikoje. Apie
2,000 iraniečių demonstravo prie
Irano konsulato ir prie federali
nio pastato. Šeštadienį Irano sos
tinėjs turėjo įvykti speciali par
lamento sesija, kurios uždavinys
ieškoti politinio sprendimo kri
zei užbaigti.

Uganda skelbia
amnestiją
Nairobi — Ugandos preziden
tas Idi Amin pažemino savo pa
vaduotoją Mustafa Adriai, atim
damas iš .jo gynybos ministro
pareigas ir atiduodamas jas gen.
Ibrahim Mondo. Aminas taip
pat pakėlė sau ištikimą pulk. Minawį, ligšiolini saugumo polici
jos viršininką, į vidaus reikalų
ministrus.
Prezidentas Aminas paskelbė
amnestiją visiems ugandiečiams.
kurie pabėgo iš Ugandos. Visiems
pabėgėliams jis pažadėjo gerus
darbus jų specialybėse. Amino
persekiojimai privertė daug pro
fesionalų, aukštų valdininkų pa
bėgti, ir dabar Uganda atsidūrė
sunkumuose.

Siūlo mažiau
išleisti ginklams
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— Besi leisdamas į Portland,
Salos istorija
Oregor. aerodromą, sugedęs ke
Taivanas tai sala Ramiajame
leivinis lėktuvas su 185 keleiviais vandenyne, netoli Kinijos kran
nukrito į rezidencinį rajoną. Žu tų. Taivanas valdo ir kelias ma
vo šeši suaugę ir keturi vaikai. žesnes Penhu salas, kurios yra
— Žvalgytos žiniomis, Kam- arčiau žemyno. Ilgą laiką Taiva
bodijos valdžia pravedė aukštų nas priklausė Kinijos imperijai,
valdininkų, net ministrŲ valymą.! t a č i a y 1 5 9 0 m e t a i s išsilaipino
N
! portugalai, pavadinę salą Formobės: Laosas, Vietnamas, net ir za — "nuostabiąja". Vėliau sa
Kinija, išvalytų asmenų nežudo, loje viešpatavo olandai, ispanai
Kambodiios valdžia savo priešus 1895-1945 metais sala buvo val
sušaudė.
dom. Japonijos.
— Prie Hong Kongo prieglau
Kai 1949 m. įsisteigė Kinijos
dos belaukia vietnamiečiai šoko iŠ Liaudies respublika, į Taivaną
laivo ir bandė pasiekti krantą, pabėgo nacionalistų armijos liku
tačiau policijos valtys plaukian čiai bei nemaža dalis kinų valdi
čius sugaudė ir vėl sugrąžino į ninku — iš viso keli milijonai
prekinį laivą, kuriuo jie atplau žmonių. Tuo metu n u o pralaimė
kė iš Vietnamo.
Pabėgėliams jimo juos išgelbėjo Amerikos ka
trūksta geriamo vandens ir bai ro laivynas. Iki šiol Taivane yra
giasi maistas.
trys Amerikos karinės bazės, ku
— Izraeli aukštesniųjų mo rios, po santykių su komunisti
kyklų mokiniai, apie 300,000 ga ne Kinija užmezgimo, bus likvi
lės sugrįžti į mokyklas po nepa duotos.
prastai ilgų atostogų, šešias sa
Ilgą laiką Taivano valdytoju
vaites streikavo mokytojai.
buvo nacionalistų generolas
— Graikų prekinis laivas nu Chiang Kai Šėkas, kuris mirė
skendo audro'> prie Portugalijos 1975 m., palikdamas pareigas sa
krantų. Iš 24 įgulos narių, gyvi vo sūnui. Taivanas pretendavo
liko tik trys.
atstovauti visai Kinijai ir net buvo
— Jeruzalės laikraštis paskel Jungtinių Tautų Saugumo T a r y 
bė, kad paskutiniame užsienio bos nuolatiniu nariu. Tik 1971
reikalų ministrų susitikime Egip m. generalinė asamblėja priėmė
tas pažadėjo Izraeliui neprisidėti rezoliuciją atkurti Kinijos teises
prie Sirijos, jei ji sumanvtų pulti Jungtinėse Tautose ir Taivaną
Izraelj. "Davar" laikraštis pa pašalino iš organizacijos.
skelbė iš Washingtono, kad \Tik viena Kinija
merikos vyriausybė vėl planuo
ja šaukti "viršūnių konferenciją"
Kada ne viena pasaulio šalis
Egipto - Iz-aelio taikai svarstyti. yra padalinta į dvi dalis (Korėja,
— Rodezijoje juodi teroristai Vokietija), Amerika bandė pra
sustabdė vokietį katalikų misijo- vesti ir dviejų Kinijų klausimą,
nierių ir ji nušovė. Iš Rodezijos tačiau abi Kinijos tam pasipriešlapkričio mėnesį išvažiavo 2,057 no. Taivano užsispyrimas, kad
baltieji, o Rodezijon atvyko 223. tik jis vienas yra Kinija ir jo val

Meksika. — Meksikos vyriau
sybė, kuri išleidžia ginklams la
bai nedideles sumas, pasiūlė su
mažinti ginklavimąsi visoje Pie
tų Amerikoje. Nors daug valsty
bių pritaria tokiam siūlymui, ka
riniai P. Amerikos šalių režimai
nesvajoja apie nusiginklavimą.
Kiekviena vyriausybė laukia, kad
pirma nusiginkluos kaimynai. Či
lė ginčijasi su Argentina. Bolivi
ja kaltina Čilę, kad ji neprilei
džia Bolivijos prie vandenyno.
Ekvadoras turi teritorinių ginčų
su Peru. Hondūras jau trumpai
kariavo ir vėl ruošiasi kariauti su
Amerikos-Klnljos santykių gerinimas prasidėjo prie* 7 metus. Dėl jų
Salvadoru. Gvatemala siekia pri pirmi pradėjo tartis buvęs prezidentas Richard Nucon ir kinų premje
sijungti britų koloniją Belize.
ras Chou En lai. kurie nuotraukoje matomi vieno banketo metu.

i

džios skelbiamas tikslas - išva
duoti iš komunizmo diktatūros,
daug prisidėjo prie diplomatinio
Taivano izoliavimo. Vis daugiau
valstybių pripažįsta didelę Kini
ją ir nutraukia ryšius su Taiva
nu.
Kada Amerika paskelbė nu
traukianti diplomatinius santy
kius su Taivanu, jo vyriausybė
paskelbė, kad dabar teks dau
giau dėmesio skirti ginklams ir
gynybai. Prie Taipėjaus budistų
šventyklos vienuolės pradėjo
rinkti gynybos reikalams aukas.
Per vieną savaitę buvo surinkta
vyriausybės reikalams per 17 mil.
doL
Puikiai tvarkosi
Šiandien Taivanas laikomas
geriausiai administruojamu Azi
jos kraštu.Čia mažiausia korupci
jos ir didžiausias gyvenimo lygio
augimas. Kada vidurinės kiekvie
no salos gyventojo metinės paja
mos 1968 m. siekė 280 dol., da
bar pajamos jau yra 1,400 dol.
per metus, tai yra triskart dides
nės, negu komunistinėje Kinijo
je. Taivano prekybos metinė ap
imtis siekia 24 bil. dol., kas pa
daro Taivaną pasaulyje viena iš
20 prekybos valstybių.
"VVashingtono vyriausybė opti
mistiškai mano, kad komunisti
nė Kinija nebandys pulti Taiva
no kad ir dėl paprastos, realisti
nės priežasties - T a i v a n a s yra la
bai gerai apsiginklavęs. Pusiau
profesionalinė salos kariuomenė
turi 474,000 vyru. T a i v a n o avia
cija — 316 modernių lėktuvų yra
stipri jėga pasenusiems komunis
tų Migams. Bijoma, kad Taivano
fizikai, chemikai ir kelios bran
duolinės jėgainės įgalina vyriau
sybę per kelis metus pasigamin
ti ir nuosavas atomines bombas.

Daug imigrantų
V. Vokietijoje
Bona. — V. Vokietijos vyriau
sybė paskelbė, kad per 1978 m. i
Vokietiją imigravo 43,000 žmo
nių, daugiausia iš Rytų ir Pietų
Europos. Imigrantų skaičius yra
keturiais tūkstančiais didesnis už
1977 m. Be to apie 9,000 žmo
nių persikėlė i V. Vokietiją iš Ry
tų Vokietijos, panašus skaičius
kaip 1977 m.

Kalėdų mišios
kinu sostinėje
Pekinas. — Komunistinės Knri
jos valdžia Kūčių naktį laikė atidaryią užsieniečių tarpe populia
rią parduotuvę iki 9 vai. vakare.
Vmintelėje katalikų Nekalto P r a
sidėjimo bažnyčioje įvyko Kalė
dų pamaldos, kurios buvo laiko
mos lotynų kalba. Mišiose daly
vavo keli šimtai užsieniečių ir
nemažai jaunų kinų.
KALENDORIUS
Gruodžio 30 d.: Masvetas, Anyza, Augąs, Audronė
Gruodžio 31 d.: šv. Šeimos šven
tė. Silvestras, Melanija, Davis,
Mingailė.
Sausio 1 d.: Naujieji Metai —
Marijos Dievo Motinos šventė.
Mečislovas, Martyna,
Girutis,
Sniege.
Sausio 2 d.: Bazilas, Eufruzina,
Mažvydas, Gailutė.
Saulė teka 7:17, leidžiasi '4:28
ORAS
Debesuota, gali snigti. Tempe
ratūra: dieną 301., naktį 15 L
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Pašto iSlaidas mažinant, pakvitavimą, už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėję.
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams 6 mėn. 3 mėn.
$19.00 $15.00
Chicago ir Cook apskr. $37.00
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18.00
Kitur J.A.V
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U S A . 37.00
15.00
20.00
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9.00
15.00
Savaitinis
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ŽENGIANT 11979-TUOSIUS METUS

Naujieji metai — tai proga tai tai ne tik turi iš naujo pri
• Administracija dirba kas '4 • Redakcija straipsnius taiso sastabtelti laiko tėkmėje ir pažvelg minti, bet ir iš naujo skatinti
dien nuo 8-30 iki 4:.**0, šešta ^ vo nuožiūra. Nesunaudotų straips'4 nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
ti atgal į kelią, pasilikusį už stiprtt' ideologiškai, jungtis or I š Detroito ateitininkų s e n d r a u g i ų susirinkimo. D a l y v i ų tarpe m a t y t i : Vladas Bublys, kun. V Kriksciunevidieniais nuo 8:30 iki 12:00.
antretn susitarus.
susitarus. Redakcija
Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien %
•» anksto
mūsų nugaros, kuriuo kelia ganizacijoj?, įsipareigoti savų čius, Emilija Kutkienė, Jonas Mikulionis, Janina Mikulioniene, J a d v y g a Damusiene ir k t
N u o t r . J o n o Urbono
tikslų
sekimui,
gyvenimu
ir
dar
tais
f
skelbimų
turinį
skelbimu turini neatsako. Skel8:30 — 4:00. šeštadieniais
vome ištisus metus. Tai vienerių
\ biraų
bimų kainos prisiunCiamos gavus
bu
kelti
Kristaus
dvasią
savoje
8:30
—
12:00.
metų artimosios praeities kelias,
prašymą.
skatinąs mesti žvilgsnį ir į prieš aplinkoje ir savoje organizacijo fonsc Lipnfūno moksleivių kuo skambindami Edmondui Salik- 22 jauni autoriai 700 dol-, o
mus atsiskleidžiančias ateities to je. Priemonių šiai ateitininkiš- pos ruošiamą balių "Žiemos sap liui (737-6836). Moksleiviai gali 1978 m. — 30 jaunų kūrėjų 750
lumas, dar be ribų, be horizon- kai veiklai mes turime, nes gyve nas", kuris bus ateinančių metų rezervuoti vietas skambinant tuo doL Sekančiam 1978 - 1979 m.
-tų. Tačiau laikas yra gyvenimo nimo patirtis jas jau yra paro sausio 20 dieną. Baliuje bus pro-! pačiu telefonu. Visu dalyvavi konkursui kun. dr. Juozas Pruns- rugsėjo 16 d. • 1979 m.rugsėjo- ją — 20 dol. Redakcija pasilieka
kis jau yra paskyręs 1000 dol.
15 d. laikotarpyje "Ateičiai" at-» teisę premijų sumą sumažinti ar
horizontai visiems realūs, riboti, džiusi daugelyje mūsų vyresnių gramą, šilta vakarienė ir šokiai. mas — vakaro pasisekimas!
jų
gyvenimuose
ir
veikloje.
Bet
siųstu^
kūrinius, kurie nebuvo at padidinti, pagal kūrinių vertę.
Konkursas apima visą eilę sri
nematomi, bet tikri. Jis neša
Programą — operą "Melo drama"
Valdvba
laiko
balsas,
dabarties
gyvenimo
čių: į beletristiką (novelę, apsa spausdinti periodinėje spaudoje
naujus uždavinius, pakartoja se
Premijos bus įteiktos "Atei
atliks patys moksleiviai. Šokiams
reikalavimai
turi
ateinančiais
"ATEITIES"
KONKURSAS
kymą, apysaką ir pan.), 2. poezi (stovyklų ir kuopų laikraštėliai į ties" vakare, 1979 m. spalio mėn.
nus Įsipareigojimus ir skatina
gros Biehnevičiaus orkestras.
neįskaitomi). 13 d. Chicagoje.
JAUNIMUI
ją, 3 straipsnį — rašinį, 4. veik periodinę spaudą
ieškoti naujų būdu apreikšti sa metais mumyse rasti dar jautres
Prašome
ir
raginame
visus
atei
nį
atgarsį,
kad
kiekvienas
ateiti
Moksleiviams
(iki
19 m. am
ios (stovyklos, kursų, susirin
vo idėjinius įsitikinimus darbais
"Ateities" žurnalo konkursas
"Ateities" žurnalo redakcijos
tininkus
su
savo
draugais
šiame
žiaus
jaunimui)
ir
vyresniam
jau
ninkas
sugebėtų
atsiliepti
į
laiko
kimo ir kt.) aprašymą, 5. veik
ir platesne veikla.
jauniems
kūrėjams
yra
tapęs
kas
adresas:
ATEITIS, c o. kun. K.
nimui
(19-30
m.
amžiaus)
pre
Nauji metai neturi i' negali balso, kaip į Dievo skirtą mums moksleivių baliuje dalyvauti, nes metine tradicija. 1976 m. buvo los fotografiją, 6. meno fotogra
Trimakas,
850 Des Plaines Ave.,
mijoj skiriamos atskirai: už pir
sustabdyti mūsų, kaip ateitinin misiją. Gilinti savo gyvenimą be Jūsų pagalbos ir prisidėjimo apdovanoti 24 jaunuoliai 650 dol. fiją ir 7 iliustraciją.
mąją vietą — 50 dol.; už antrą- Apt 409, Forest Park, L 60130.
kų, kelio į gėrį. į grožį, į tiesos krikščioniška dvasia ir atnaujin nebus pasisekimo.
Redakcija vertins visus 1978 m.
vertės
premijomis,
1977
m.
—
ti
savo
ir
aplinkos
dvasią
Kristuje
Nedelsiant rezervuokite stalus,
atskleidimą, į rūpestį, sa\o tėvy
—
tji
įsipareigojimai
savo
siekiĮ
^
—
«
^
—
^
nės laisve.. Tautos dalis anapus
t <
TeL o f i s o ir b o t o : OLympic 3-4159
organizacijos ;- - ^įMiiitfiiiiiiiittiiiiiiiiiitiliiiiiiiitlitilltlll!tlllllBltllllllllllllllllllllliilttiltliliiiillliiilliiii*iliiltlttilliiiilliiiiliiiilliiiiilitilliiiiiiiiif&=
geležinės uždangos — vergijos
DR. K. G. BALUKAS
S
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir motoru ligos
pančiuose kenčia ir iki gyvybės 'ams ir savo broliams, nega.in-|£
Ginekologine
Chirurgija.
uaiu savo tikėjimo viešai pa-1 £
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
takos kovoja už savo žmogiškas j tiem
6449
So. Pulaski Rd.
(Crawford
1 4 4 3 S o . 50th A v e . , Cicero
ir krikščioniškas teises. Ji laukia reikšti dėl priešo persekiojimų ir! = ?'->TI)
Ka.-dien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vale,
M e d i c a l B n i l d i n g ) TeL L U 5-6446
mūsų pagalbos — moralinės, ma- į vergijos priespaudos. Liudyti i £ **
išskyrus ttečia/iienius.
terialinės, laukia mūsų liudijimo j Kristų ir savo tautą laisvėje —į 5
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
SHAMROCK OLOS. INC
Priima ligonius pagal susitarimą.
pasauliui, kad ji kraujuoja, bet tai eiti kartu su kovojančia i 5
TeL REiiance 5-1811
yra gyva. Kenčianti tautos dalis i ir kenčiančia tauta, kad Kristaus E
S
SHAMROCK 01DSM0BILE, INC.
DR.
V
L
BLAŽYS
ateinančiais metais turi būti Į gyvenimas apsireikštų ne tik pa- į c
DR. WALTER J. KIRSTU*
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
E
Lietuvis gydytojas
MurY-s inspiracija didesnei kovai, į vieniuose asmenyse, bet ir visoje j 5
2424 Ojfien Ave., Donmers Grove. 111. 60315
Marųuette Medical Center
S
lietuviitautoje
—pavergtoje
tė
uolesnei veiklai, gilesniam savęs
6132 So. Kedzie Aveniu-.
3925 West 59th Street
Tetephone (312) 969-1310
Vai.:
pirmad., antrad ir ketvirtad Vai.; pirmad., antrad., ketvirtad. ir
•atnaujinimui ir stipresnei para vynėje ir išeivijoje.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
6 iki 7:30 vai. vakaro.
Ateitininko gyvenimas — tai j
IN 0 0 W N E R S GROVE
vai. vak. Treč. ir seštad. uždaryta.
mai jų pastangoms. Kaip iki šiol,
Seštad. nuo 1 iki 3 vai.
Pagal susitarimą.
taip ir ateinančiais metais mes įsipareigojimas Dievui ir Tė-j
Ofiso telef. WA 5-2670.
DR. IRENA KURAS
turima būti jų balsas, jų rankos vynei. Linkiu visiems laimingų!
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
ir
našiu
Naujųjų
Metų
ne
tik
asGYDYTOJA
IR CHIRURGė
ir jų troškimų deginantis karštis
TeL o f i s o H E 4 - 5 8 4 9 ; r e z . 3 8 8 - 2 2 3 3
meniniam
gyvenime,
bet
ir
tau-į
2
KrviKfv
m
VAIKU LIGOS
.laisvajame pasaulyje, kad jie ne
SPKCIAJUSTE
tinėje.
krikščioniškoje,
ateitinin-jį
DR. PETER T. BRA2!S
būtų užmiršti, negirdimi ir pa
MEPICAL
N M H
kiškoje
veikloje.
Ateinančių
rne-ĮS
3200 W. 81st Street
G
Y
D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
likti savo beviltiškumui. Mes esa
• Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
r
2 4 3 4 W e s t 7JLst S t r e e t
me pavergtųjų viltis, turime to- tu mūsų veiklos horizontai tebus j E
iki 1 vai. noolet
IN
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt
. kiais išlikti iki jų ir mūsų bendro aiškesni ir kelias į gyvenimo a t - į |
Ofs. t e l 737-1168, i e » . 230-2010
Turime didelį pasirinkimą naujų
1:00 - 5:00 vai. popiet, treC. ir Sėst,
DOVVNERS
laimėjimo — laisvės tautai ir pa- naujlnimą Kristuje tebus asrne- |
tik susitarus.
Ofs. H E 4-1818; rez. P R 6-9801
Oidsm:biIe ir geram stovyje vartotų
niškai tiesus ir tautiškai k u r y - j |
^yjer&tam žmogui atgavimo.
Ix
DR. J. MEŠKAUSKAS
automobilių. Užtikrinant, kad rasite
Dr. A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė j
.„ Tačiau mūsų veikla ir ateinan bingas.
G
Y
D
Y T O J A S IR C H I R U R G A S
StilMItCK
IIBS
I
N
C.
k
,čiais metais eis tais p-amintais
sąžiningą ir draugišką patarnavimą
Dr. Petras Kisielius |
Specialybė vidaus l i g o s
DR.
E0MUND
E.
CIARA
ateitininkiškais keliais, kurie nu
2
4 5 4 VVest 7 1 s t S t r e e t
draugišką
patarnavimą.
OPTOMETRISTAS
Ateitininkų Federacijos Į §
šviesti mūsų šūkio "Visa atnau
7 1 - o s ir Campbell A v e . kamp.
2 7 0 9 VVest 5 1 s t S t r e e t
vadas S
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
jinti Kristuje". Ateinantieji me-

Kviečiame Jus atsilankyti i
SHAMROCK GLDSMOBILE,
Downers, Grove Illinois.

OLDS

C

VALANDOS: Pirmad. — penktad. nuo 9 iki 9.
šeštad. 9 iki 6. Sekmad- nuo 11 iki 5.

Rimas Seniūnas, Algis Tilindis
Agentūros Vedėjai

|
|

Tel.
Vai.: pagal
ketv. 1-4 Ir
10-4; šeštad.
Ofis. teL
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DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
TeL — B E S-5893
Specialybė Akių ligos
3 9 0 7 W e s t lOSrd S t r e e t
Valandos pagal susitarimą

laimes ir sveikatos Naujuose Metuose!

ATEITININKŲ KOČIOS
"Tęsdami lietuviškas tradiei- ka'.ėdi:-.ės giesmės. Po lįsiu vai4asT- mes kaip viena seimą susi šinomė? skaniais kfici valgiais,
rinkome šį vakarą į vieną iš dalinomės plotKelėmis ir trausvarbiausiu šeimos švenčių — kėm šiaudus.
Kūčių programai Pr. DielininKūčias. Buvo laikotarpis, kai Kakaičio
moksleivių kuopa suruošė
i*tdų išvakarėje, tylai užviešpata
Kalėdinį
vaizdelį. Nors buvo ir
vus visame krašte, šeimos susės
davo prie gausaus kūčių stalo, pa progų pasijuokti, visi pajuto, kad
sivaišinti kartu, pasidalinti gyve vaikti norėjo išreikšti tikrą Ka
nime vargais, pasidžiaugti atsie- lėdų reikšmę.
Kai ant kiekvieno kampo kalė
kimais ir padėkoti Dievui už su
teiktas gerybes — Laisvės kūčios. dų senis stovi ir kiekvienam lan
...gyvenama aplinka keičiasi, ge po eglutę, yra tikrai reikalin
naujos šeimos kuriasi, tačiau tra ga vieną vakarą praleisti šeimy
dicija viena ar kita forma tesia- niškoj, ateitininkilkoj dvasioj.
Jas ruože ir prisidėjo visi — nuo
ma...
mažiausio jaunučio, kuris angelą
Šiais M. ŠilkaiČio žodžiais gali vaizdavo, iki send-augio, kuris
ma ir apibūdinti ateitininku kū- stalus sustatė. Dėkojame visiem.
cias, kurios įvyko penktadienį,
Ofelija Barskerytė
gruodžio 15 d., Jaunimo centre.
Vakaras prasidėjo su švt nt >m
2IEMOS SAPNAS
Misiom, kurias atnašavo kunigas
2iemos šaltyjr subišildykime
Kęstutis Trimakas. Jų metu buvo
ateitininkų
draugų tarpe. Atsi
galima pajusti tikrą kalėdinę dva
lankykime
į
Chicafot kun. Alsią kai pritemdytoj salėj, sklido
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS
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0R. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
".'.- --7- v^.

SnAuAMd Sctrinfi*

m f/ffrriM

V A I K Ų
L I G O S
2656 W e s t 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir p«nkt
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 iki S vai.
vale
šeStad. nuo 1 iki 4 vai.

Jįfttik%

WCST ceoMK HQM>* cmcMa iu.<

Ofe.

DIRECTOES;

OFFICERS:
PETER KAZANAUSKAS
President

CAŠIM IR G. OKSAS
Exec. Vice-President

STEPRANIE SIMONAITIS
Secretary-Treasarer

ANTHONY L. LAPINSKAS
Attorney & A s s t Secy-Treas.

PO 7-6006

R e * . G A S-7278

DR. A. JENKINS

PETER KAZANAUSKAS
ANTHONY L. LAPINSKAS
WALTER MISEVICH
CASIMIR G. OKSAS
JOAN K. ORSAS
STEPU ANIE SIMONAITIS
WALTBR SIMONAITIS
DR, WALTER J. PHILUPS
DR. WALTER J. SWIATEK

GYDYTOJA3

IR

CHIRURGAS

2018 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai

pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
I N K S T Ų , P C S L 6 S IR
P R O S T A T O CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 63rd S t r e e t
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 v a k a r e
Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. OR 6-0617

Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą.
Ofiso teL HF, 4-2123, >"amo GI S-S1M

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Dr. K. A. JUČAS

Valandos pagal susitarimą
į s t a i g o s ir b o t o t e l . 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

^

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
"Contact lenscs"

DR. V. TUMASOIHS

OPOS LIGOS — CHIRURGIJA
7 1 1 0 W. 127 SL, P M o s Heigkts
TeL M l - 0 7 3 9

P A R K I N G L O T — Adjoining our Office Building.

(Kalba HetuviSkai)
OPTOMETRISTAS

Valandos pagal susitarimą
1002 N . Western Ave^ Chicago
Tel. 489-4441

Monday, Tuesday, Friday 9 a.m. t o 4 p.m.
Thursday 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday 9 a.m. to 1 p.m.
N o Business Transacted on Wednesday

DR.'FRANK PLECKAS

3 8 4 4 W e s t 6Srd S t r e e t

OFFICE HOURS;

K

AKIŲ MGOS — C H I B r R G U A
Ofisai:
111 JTO. WABASR AVE.
4200 XO. CENTRAIi AVE.
Valandos pagal susitarimą.

DR. L DECKYS

KALĖDOMIS ir linkim visiems nuotaikingų Švenčių bei daug

H

DR. ROMAS PETKUS

735-4477; Rez. 246-2839

G Y D Y T O J A I R CHTRURGfi
Specialybe — Hervų tr
Emocinea ligos.
C R A WFX)RD M E D I C A L B L D G . ,
6 4 4 9 S o . Polaafei R o a d

Sveikinam "DRAUGO" skaitytojus ir bendradarbius su šventomis

R a s a š u l a i t y t e , V y t a s šulaitis ir Rūta Tamošiūnaitė skaito apie kūčių j
papročius C i c e r o Vysk. M. Valančiaus moksleivių ateitininkų kuopos !
aupuoštame adventiniame susikaupime.
Nuotr. Jono Kuprio
—.
.
*

penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitaru*.
— GR 6-2400
susitarimą.: pirmad. Ir
7-9; antrad. ir penkt
TeJef. — 282-4422
10-3 vai.

BENDROJI MEDICINA
1 4 0 7 vSo.49th Oovrt, Cicero, III.
K a s d i e n 10-12 Ir 4-7
ttskyrus
t r e e Ir s e s u d

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
2-5 ir 6-7 — 15 anksto susitaru*.
TeL ofiso P R 6 - 6 4 4 6

F. D. VflNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 We*t 7 l s t S t r e e t
Valandos: 1-6 vai. popiet
Treč. tr SeStad. pagal susitarimą
O f s . teL 5 8 6 - 3 1 0 8 . namn 381-3772

DR. PETRAS tUOSA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 W e s t 63rd S t r e e t
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
2 - 7 : š e š t a d i e n i a i s pagal susitarimą.
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DAR VIENERIUS METUS UŽBAIGIANT

STAIGUS JAV POSŪKIS
VVashingtono ir PekinoA.suartėjimo politine įtaka

Rimties valandėlei

GYVENIMAS, KURIO
PASAUUS NEĮVERTINA

{£ Metams baigiantis nekalbame mus padėti tautai vergijoje išsiGEDIMINAS GALVA
apie laiką. Tai tėra tik mūsų pa- laikyti ir žadinti jų laisvės viltis,
Politinėje raidoje dažnokai pa-^V
Slaptojo susitarimo esmė
Cių ir kartu gyvenančių asmenų Sandien rašo savus sprendimus sitaiko staigmenų. Sovietai, vedę
Tą naktj, kai Kristus užgimė, tieji kunigai ir Rašto aiškintojai
laikotarpio skaičiavimas. Bet tu
gyventi tautai ar išsisklaidyti uždarą užsienio politiką, ūkiškai kelionės į Kiniją, prez. Fordo vieš
Demokratų partijos 1976. VI, angelai garbino Dievą, giedodaįrodė, kad pagal pranašą Micfaėrime kalbėti apie praeitį, kuri su svetimoje masėje. Ta tautos da- nepajėgūs, silpnokai apsiginklavę, nagė Pekine ir, dabartinio valsty 16 demokratų partijos programo
mi"Garbė Dievui aukštybėse, o ją Mesijas turi gimti Judėjos
mūsų gyvenimo dalimi jau yra lis, kuri turi laisvę ir, laisve nau- 1939 m. staiga metėsi į priešiš bės sekretoriaus C Vance tarima je buvo smerkiamas užsienio poli
žemėje ramybė jo mylimiems liejuje.
hubėgusi, pakeisdama ar palik- dodamasi, gali vesti kovą už pa- kos Vokietijos glėbį. Sovietų ir Vo sis 1977. VIII. 22 — 25. Tų metų tikos nereikalingas slaptumas ir
žmonėms" (Lk. 2, 14). Dievo
Paskaičius apie šiuos
dama pėdsakus, žyminčius mūsų vergtųjų geresnę ateitį, turi pa- kietijos tarpusavio pagalbos sutar lapkričio 1 d. kinų dienraštis vyriausybės vengimas supažindin
garbinimo angelų giesmės Jeru atrodo, reikėtų laukti aprašymo
nusiteikimus ir aplinką. Žmo- reigą žiūrėti į save ir savo veiklą ties priedai lietė ir Lietuvos pa "Ženmin Žibao" ("Liaudies dien ti tautą su jos veiksmais. Prieš
zalės gyventojai negirdėjo. Kaip apie Mesijo iškilminga sutikimą
giškam gyvenimui vieneri metai, ne egoistinėmis akimis. Ji visos vergimą.
raštis") rašė:
"Imperialistinės rinkimus J. Carteris garsiai šau Lukas Kėzaus gimimą aprašo, at
Jeruzalėje, visoje tautoje ir apie
Samti iš begalines laiko srovės, tautos reikalų akivaizdoje turi
Komunistinė Kinija 27 metus JAV ir socialinė imperialistinė Ta kė: šalin slaptumas užsienio po rodo, kad tą giesmę girdėjo tik
jo
dramatišką gyvenimą jaunys
tėra tik žybtelėjimas, kuriame as- parodyti valią, išmintį, susiklau- vedė dar uždaresnę užsienio poli rybų Sąjunga yra bendri pasau litikoje. Deja, JAV prezidentas ne
piemenys Betliejaus apylinkės tėje. Bet, kaip evangelistas Jonas
muo gali padaryti daug gero ir symą ir norą tautos laisvei ruoš- tiką už Sovietus. Tik 29 m. pra lio tautų priešai". Praėjusiais me silaikė šio ir kito dažnai kartoto
laukuose ir atrado Betliejvje Šv.
daug blogo. Jame gyvenimas gali ti kelius, nepaisant, kada pati slinkus nuo kom. Kinijos sukūri tais Pekinas skelbė, kad didžiau- į įsipareigojimo, kuris
pažeidžia Šeim<i labai vargingoje būklėje. pastebi, jis "pas savuosius atėjo, o
sovieji jo nepriėmė" (Jn. 1, 11
taip pasikeisti, kad jo pakartoti tauta tais keliais galės keliauti. mo, pergyvenus įvairius vidaus šias priešas yra Sovietai, o po jų žmogaus ir tautų teises.
Jie pasakojo Juozapui ir Marijai, — 12). Erodas ieškojo naujai gi
nenorėtume, bet jis gali duoti ir Nepriklausomybės
atgavimo sukrėtimus, tarpusavio politines sekė JAV.
Amerikiečių spaudoje ir politi ką jie matė ir girdėjo. "Marija dė musio karaliaus nužudyti. Jis išžu
tokių išdavų, kuriomis norėtume sąlygoms susikūrus, net po šim- j varžybas, padaryti didesni šuoliai
niuose sluoksniuose įvyko didelis mėjosi visus šiuos dalykus ir svars dė Betliejuje ir jo apylinkėje vi
Triukšmingas šuolis
«teaaugtis ir iš naujo gyventi.
to dvidešimt metų dar buvo Į užsienio politikoje. 1978. VIII. 12
sukrutimas. Spaudoje perdėtai šau tė juos savo širdyje" (Lk. 2, 19). sus berniukus, dviejų metų ir
Pekine įvyko lūžis tik 1978 m. kė apie Šio įvykio svarbą, bet net Piemenys pasakojo ir kitiems jaunesnius, pagal laiką, kurį bu
Tai žmogiškoji laimė, nors ne- žmonių, vertų savo tautos laisvės. Kinija ir Japonija, buvę didžiausi
Tetai ir tragedija. Viskas, kas Dar buvo žmonių ir išeivijoje, priešai, pasirašė draugystės ii pre- gegužės mėnesį. Slaptos JAV ir nesugebėta aptarti jos pobūdžio. žmonėms apie tą naktį patirtus vo patyręs iš išminčių" (Mt. 2,
vyksta žmonijos istorijoje, vyksta kurioje buvo organizuojama pa- j kybos sutartis. Japonija seniai en- kom. Kinijos • derybos prasidėjo Kongrese pasireiškė nuomonių įvykius. Vieni tikėjo, ką jie pasa 16). Gelbėdami vaikelį Jėzų, Ma
laike, nors to laiko nei pradžios, galba jų tėvynės laisvei ir valsty- gusi žymias kinų sritis, tapo svar- rugsėjo 19 d. ir tęsės iki gruodžio į skirtumas ypač dėl JAV įsipareigo kojo, kiti abejojo, nekreipė dėme rija ir Juozapas turėjo bėgti i
nei pabaigos nežinome. Jis tar- bei atstatyti. Nors ir šiais metais; biausia ūkiškai atsilikusios Kini- 11 d. Šalys nutarė slaptų derybų I jimų Taivanui. Kai kurie senato- sio, nes piemenys, Juozapas ir Ma Egiptą.
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daugelis klausimų. Jos pažada dėl neteisėto santykių nutrauki liai.
,
šoko
varžytis
dėl
pirmavimo
kom.
nieko nesako. Matas duoda tik
keičiasi taip pat ir pakrantes,
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JAV
ir
kom.
Kini
nes. Kita sutartimi prancūzai įsi santykių, bet ir taikos psaulyįe.
ną kūdikį, atpažino jame žadė no Nazarete Apie Kristaus jau
Nebegalima pažinti po kelerių
*
ja užmezga diplomatinius santy tąjį Mesiją, kalbėjo apie jį kaip nystę tiek mažai žinome, kad jo
pareigojo
plėsti
užsienio
prekybą,
ar bent kelių dešimčių metų nei
Iš tikrųjų atsisveikiname šiuos
Šioje sutartyje yra ne tik gė kius. Tą pačią dieną JAV nutraužmogaus, nei jo aplinkos, nes metus su rūpesčiu ir baime, bet kurios apyvarta per septynerius dingų, bet ir taiką drumsčian kia visas sutartis ir diplomatinius I I z r a e h o tautos garbę, pagonių 30 metų gyvenimą vadiname
laikas vis tas pats —kartojasi jo kartu ir su viltimi. Lietuvių iš metus turi siekti 13,6 bil. dole čių JAV įsipareigojimų: Taiva- ryšius su Taivanu. Kovo 1 d. JAV j ^
J ^ ^ f Ž L Z 5 ° / f T paslėptuoju gyvenimu. IŠ tikrų
skaičiavimo būdai, metai, mene- eivijos gyvenime didelių l'aimė- rių. Ir kiti Europos kraštai ruo nas yra Kinijos dalis. VVashingto- ir Kinija pasikeičia ambasado eios sielą pervers kalavijas" (Lk. jų Kristaus brendimas ir gyveni
siai, bet jis nesikeičia. Keičiasi jimų negalima priskaičiuoti. Di- šia ūkines ir ginklų sutartis su nas apsprendė Taivano likimą, riais. Iki tos dienos turi būti at 2. 35). Pranašė Ona, gyvenanti mas šeimoje iki viešojo pasirody
mo visai tautai niekur nesiskyrė
tik žmonės. Vieni iškeliauja, kiti dėsniu įvykiu, turėjusiu žymes- Kinija.
jį perleido Kinijai, nežiūrint pra šaukti JAV kariai iš Taivano. prie Jeruzalės šventyklos, "šlovi
nuo kitų jo kaimynų. Hd viešo
I ateina. Vieni palieka atliktas, ki- nės įtakos lietuvių gyvenimui,
JAV ir Kinijos santykiai
eityje didžiausių
pastangų jį Nuo to meto tik privatūs amerikie no Dievą ir kalbėjo apie kūdikį
jo gyvenimo Dievas savo galios SY.
ti neatliktas žmogiškas pareigas, tegalima laikyti tik žvelgiant į
remti ginklais, ūkiniu bendravi čių ir taivaniečių santykiai tebus visiems, kurie laukė Jeruzalės iš Šeimai nerodė.
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spartus
apsiginklavivadavimo"
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bet
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se
bet "visi vienodai iškeliauja am- Kanados Toronte šią vasarą vymu ir politiniais nuostatais. Juk palaikomi.
nutės kalbas taip pat niekas ne
įr V o k i e _
Nuostabu, kad vaikelio Jėzaus
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Rytų
šalies
išminčiai
ir
pradėjo
Marijos
globai ir rūpesčiuL Visa
Ateina naujos kartos ir skaičiuo- žybas. Čia dalyvavo laisvojo paPabaltijis buvo padalintas, o po
Sovietai 1978 m. sudarė kelias
kine
1971
m.
balandžio
mėn.
pir
klausinėti,
kur
yra
gimęs
žydų
šeima bėgo į Egiptą, kur buvo
fa Taiką tais pačiais vardais, tik šaulio lietuvių atstovai, nors jų
mėnesio ir 5 d. Lietuva priskirta draugiškas sutartis Afrikos ir Azi
kitais metais ir kitais darbais.
įnašas lietuviškam gyvenimui ir moje pusėje. Tų metų vasarą Sovietams. Abiejuose susitari jos žemyne. Sutartys su Afga karalius, "tai išgirdęs, karalius daug žydu- 2ydai tenai bėgdavo
amerikiečiai pareigūnai ėmė tartis
Erodas apstulbo, o su juo ir visa nuo persekiojimų. Kaip istorikai
N e tik žmogus, bet ir tautos nebuvo vienodas,
dėl JAV prezidento atsilankymo muose ryškūs tokie pat įsipareigo nistanu, Etiopija ir Vietnamu yra Jeruzalė" (Mt. 2, 3). Tada aukš- sako jeigu tai tiesa, tik Aleksand
keičiasi laike, kuris nematomai
Galima žvelgti į mūsų rašytoPekine. R. Nixono savaitės sve jimai kraštus perleisti, neklau- antraeilės svarbos. JAV ir kom. Ki
rijoje buvo apie milijonas žydų.
grimsta istorijon ir dar labiau jų, poetų, kūrybą, menininkų
čiavimasis Pekine 1972 m. vasario siant jų apsisprendimo ir gyven nijos diplomatinių santykių už
Taigi Šv. Šeima turėjo gyventi
nematomai neša naujos istorijos darbus, mokslininkų laimėjimus,
mėn. pabaigoje nieko gero neda tojų valios. Čia yra labai ryškus mezgimas yra žymiai svarbesnis, nuo tolimesnės įvykių raidos.
svetimoje žemėje tarp kitų žydu.
pradus. Sužydėjusios ir istorijos bet tai jau nėra tik lietuviški
Pekino ir Washingtono susitari
vė. Tiesa, metams praslinkus, ne tik žmogaus teisių, bet ir tau nors to susitarimo apimtis dar ga
bėgyje visa didybe pasirodžiusios pasisekimai, išskyrus rašytojus.
nėtinai neišryškinta ir priklausys mas paskatino Irano vyriausybę
Kai tiek mažai žinome apie
Washingtonas pasiuntė diploma- tų valios pažeidimas.
tautas- jšnyksta, su^ūiejasu kito- Daugelio asmenų laimėjimus satvirčiau laikytis prieš neramumų Kristaus jaunystę, tai vėliau atsi
=tininį ryšininką, kuris nepajėgė
mis, reisjciasi"naujais darbais ir vinsis vietos institucijos, bet gal
kėlėjus.
Japonija numato dar rado legendų, kurios bandė pa
suartinti kraštų. Nesėkmingos bu
siekimais, bet žmonės išlieka ir tai skatins ir pačią lietuvių visparčiau
santykiauti su Kinija. gal vaizduotės išradingumą Kris
vo bent keturios H. Kissingerio
kuria naują ateitį, daugiau ar suomenę daryti didesnę pažangą
Azijos žemyne bent laikinai ban taus kūdikystę papildyti ir pagra
mažiau atsiremdami savo prano- ar didžiuotis savo tautine tapadys apvaldyti vietinio pobūdžio žinti.
kėjų praeitimi. Baigiant dar vie- tybe. Atsitiktiniai
žybtelėjimai mę.
Apokrifuose yra užrašyta ga
neramumus. Galimas dalykas,
... Naujasis popiežius nesugebės
nerius metus nieko kito taip ne- tėra ir Baltuosiuose rūmuose di- iš karto pašalinti pasaulyje susi
na
daug legendų, kaip kelionė
kad Kambodija ir Vietnamas ku
reikia, kaip didesnio rūpesčio sa- dėsnio ar mažesnio skaičiaus mū- kaupusio nežinojimo ir išankstinių
riam metui nutrauks tarpusavio je Šv. Šeimai tarnavo gyvuliai,
vo tautai ir tautiečiams duoti di- $ų atstovų priėmimai, nes tai ne- sprendimų apie Rytų Europą, ar
paukščiai ir medžiai. Tai yra tik
kovas.
desum- vilčių išlikti ir išlaikyti darė įtakos nei laisvės klausi- pakeisti jėga paremtos politikos
vaizduotės
kūryba. Šv. šeima pa
Pietų Korėja turės surasti nau
gyvybę dabartės laiko srovėje ir m u j stipriau iškelti, nei lietuvių faktus. Bet jau pirmosiomis popie
sitraukė
į
Egiptą
panašiai kaip ir
ją atramą, jei JAV ir toliau ati
pasikeitimuose
tautos didvyriams, įkalintiems žystės dienomis, jis suteikė Rytų
Europai naujo svorio ir naujos
trauks savo karius. Didžiausio visi kiti žydai, kurie buvo persekio
*
už religinius ar tautinius įsitiki- reikšmės. Jis parodė, kad mūsų
smūgio sulaukęs Taivanas turės jami. Iš Damasko Viduržemio jfiJau baigiasi trisdešimt penk- nimus, pagelbėti, nei juo labiau kontinentas nesibaigia prie demar
persitvarkyti, pasekti Hong Kongą ros pakraščiu nuolat keliaudavo
kacijos linijos — ne prie Elbės ir
tieji didžiojo "egzodo" — iš tėvy- išeivijos veiklai stiprinti,
ar net užmegzti ryšius su Kinijos pirklių karavanai. J u o z a p a ir
ne prie Bohemijos miškų. Ir tai yra
nės iškeliavimo metaL Baigiasi
Rūpestis ir baimė eina kartu dvasinis
priešais. Salos vyriausybė nepri Marija su vaikeliu galėjo prisi
žygis, kurio pasėkos gal
jau, trisdešimt aštuntieji laisvės s u bėgančiais metais. Mūsų ins- būt paaiškės tik po eilės metų...
tarė Kinijos vyriausybės siūlymui jungti prie kokios nors keliaSJSnpnnmtoo metai. Tai liūdnos su- titucijos, kurios kadaise turė- Tuomi, atrodo, užsibaigia laikotar
jungti prie kokios nors keliaunin
užmegzti glaudesnius ryšius.
kaktys, kurios negali sunykti nei jo autoritetą ir kurių autoritetu pis, kurio metu Vatikano Ostpolikų grupės ir taip patekti į Baią
Šiuo metu dar per anksti ver nors žydų koloniją. Egipte.
išeivijoje gyvenančių, nei vergi- buvo galima remtis, nepajėgia lak užsiminėjo įvairiomis plonybė
mis
ir
abejotinais
taktiškais
ėji
tinti
JAV ir kom. Kinijos santy
ją nešančių lietuvių širdyse ir r a sti tautinio kelio ar tinkamų
mais."
(Nukelta į 7 pusi.) CT
kių
užmezgimo
visas pasekmes.
Vienas moderniausių JAV karinių lėktuvų — P-15 "Eagle".
mintyse. Jas prisiminti reikia tik asmenų vadovauti. Sąmoningai
dėl,: paskatų, kurie iš naujo turi ar nesąmoningai jos pačios rašopažadinti anuometinius mūsų ar s j saU pasmerkimo sprendimą,
pakankamai įrodymų", kalbėjo Welsh, "galėsite tada i kaimiškų namų, galvoja, su Dora laisvai apgaudinės?
mūsų jau išsiskyrusių brolių atsisakydarr.os darbų ir eidamos
įtikinti bet kokį teisėją, kad jūsų alimentų reikalas
Jis klydo, ji piktai staiga pagalvojo ir m
ir tėvų pasiryžimus ir įsipareigo- su tais, kurie savo tautai niekada
t u n būti substaneialus, nemažas, sakyčiau ..." jis sakė. si nuėjo į namus.
jimus. Laisvė tada buvo tas švy- tiėra nuoširdžiai dirbę. PralaiRomanas
Taip kalbėjo teisės atstovas ir iš jo pilko, manda
turys tyruose, per kuriuos net ka- mėjimų reikia laikyti ir tokį uniKur eini, Andrius norėjo sušukti Jis žiūrėjo į
gaus veido ir tikslių judesių, atrodė, kad namų pirki
ro griuvėsiai vedė tautos dalį į kurną, kai vadinamas seimas dėl
vandens
raizginius baseino dugne ir nesmagiai jautės.
mas yra įprastas suktumas, kasdieninis dalykas ir
P. MELNIKAS
naują ir nežinomą gyvenimą, svetimų užmačių išvaro kviestus
tame net prieš teisėją ji neturės jokių kliūčių. Jis jai j Ką dėl viso to, kas atsitiko, jis galėjo sakyti? Džiaakartu žadindamas viltis, kad tai svečius ir net spaudos atstov -s, 25
sakė, kad ji turi pasiruošti keliom konfrontacijom su Į gėsi tik, kad prieš Tomą jėgos nereikėjo vartoti. Senas
tėra tik laikinis tautos nelaimių kad viešuma nežinotų tikrosios
Žiūrėdama į vandenį ji galvojo, kad Tomas ir krM Andrium. Ji turės pateikti aiškiausią įrodymą, kad vy noras bent buvo patenkintas. Kaip mietą prarijęs To
pasireiškimas.
tiesos
apie pasimetusių veikėjų svečiai, išskyrus Leną. nežinojo to, ką ji planavo. Oėl
ras nėra ištikimas jai, parodyti vyrui visus duomenis. mas išėjo ir gal ilgai negrįš. Andrius jautė tuo tarsi
to atsitiko ir dar atsitiks nesusipratimai, nemalonu Doros vardą, pereitų metų išlaidų sąskaitą ir, kad per Viktoriją laimėjęs, bet girtis nedrįso.
Baigiant metus, nereikia per- kėslus,
Ką galvoji? pasivijęs norėjo jai pasakyti, bet ji
žiūrėti ir subalansuoti visų metų
Tačiau net ir šios silpnybės, mai. Bet ji neturėjo išsigąsti, visiems aiškinti, ko sie skyrė čekių fondą...
lipo
Į rūsį ten Mauros nuo Bobo kurjoziskų pirštų pa
laimėjimus ir pralaimėjimus, o institucijų sumenkėjimas ar as-. kia... Tokiam Tomui, jei prisipažintų, kas būtų? Po
Tai skambėjo piniginiai, bet efektyviai...
saugoti. O kas jam ? Jam lieka senas namas, senas dar
tik nukreipti dėmesį į šiuos me- menų mirtys negali nugąsdinti kiekvieno įniršio, bet kokia proga jis nešiotų jos pla
Welsh dar pridėjo:
tus, kuriuos jau skaičiuojame pa- pasiryžusių dirbti tautinį darbą ną į keturius vėjus. Brolis, gaila, neturėjo jokio su
"Banke jūsų vardu figūruojantys pinigai bus jū bas, senstanti, bet ambicinga žmona, tas pats kelias
skėtinėmis metų datomis. Sių ateityje. Jie išlaikė ir dar išlaikys pratimo, lojalumo —jokių varžtų. Ji jokiu būdu jam sų. J ū s ten pirmiau už Andrių turite tik sutvarkyti. pas tą pačią Dorą ir galvoje kažkoks klaustukas.
Ar tokia visa laimė? Gal jos ir daug, bet nepermetų laimėjimai ir pralaimė- pirminį pasiryžimą — laisvę lai- netikėjo ir nepatikės. Viską žinojo tik ji, Lena ir ad Žinokite, kad prašysiu alimentų pagal abiejų finansinį
jimai yra dar tokie artimi, kad kyti pirmutiniu įsipareigojimu. vokatas — daugiau nieks.
stovį. Pagal dabartinį... "ir jis buvo tikras, kad teisėjas daug. Moterys gal daugiau myli gyvenimą tvarką ir
Jie gali būti gyvybės, bet ir besi- Pavergtos tautos viltys glūdi
Žiūrėdama į lengvai siūbuojantį vandens pavir neatsisakys, nes ji buvo nukentėjusi, užgauta ir ken tiesą ir dovanas, net tikslumą gyvenime. Gi vyrams
artinančios mirties ženklai.
jaunesnėje kartoje ir pasiryžimus šių, ji pasakė Andriui "gražu" ir apsiramino. Baseino čianti žmona... "Aišku, kurį laiką jūs su Andrium gy maža kas brangu. Gal tai kas reta. Bet ir retų dalykų
Tauta dar nenyksta. Tauta ko- iki savo amžiaus pabaigos išlai- dugnas atsispindėjo jos veide ir atrodė apgaulingai vensite nervingą laikotarpį, kol teisė aiškiai nustatys nedaug. Gal Dora, gal. Kol dar paslaptis — gerai. Bet,
taip arti. Toj vietoj tačiau buvo gilu, gal net už gal kieno kaltė. Jūsų intuicija ir mano darbas tačiau And jei ji bus atidengta? Bent dalinai?... Nuo tos minties
vojar, kentėdama ir kraujuodama, kančiuose tautos atstovuose.
vos. Ar ji galės Andrių kada nors pastumti į tokį rių finansiniai priblokš. Jis, ponia, nežinos, kaip mes jis pakratė rūkomą cigaretę. Pelenai, rodos, krito ant
Bet tie, kurie išsinešė pasiryžiPr. Gr.
dugną, pagalvojo. Į ten? Dar ne. Bet su laiku ji tai pa abu užmetėm jam kilpą''. Advokatas triumfavo ir drą patio plytelių, bet vėjas nunešė juos ant pievos.
darys. Kito kelio jai nebuvo. Ji kažko tikėjosi ir laukė sino juokais. "Kaip matote, jums atsitiks keli nemalo
Spaudoj ir gyvenime
nūs įvykiai, tačiau abiejuose tamsta būsite laimė
iš jo, bet diena jau buvo sujaukta,
toja!..."
Važiuojant gyvenimas j a m atrodė geras, oras
Skyrybos buvo nuspręstos seniai. Ji tik neturėjo
Jis žinojo savo darbą, pasakė "laimėtoja" ir tai gražus, nors visur vyko keisti dalykai. Įstaigoj gan
darbo, nei įplaukų jokių. Užteks jai alimentų? Kaip ga
lima juos pakelti? Andrius daug juk neuždirbo, bet gražiai skambėjo ir ji pasiryžo veikti, pradėti kelti jos dai, atitolinimai, Vietname vėl kažkas. Bet tai jo nuo
šhio pavadinimu Gari G. Stroem jų ir diplomatijos keliais, b*t tie gyvenimo lygį galima pakelti. Atrodė, kad ir Andrius ir Andriaus gyvenimo standartą, apvainikavimui bran taikos netemdė. Laimei daug ko nereikėjo.
Vakarų Vokietijos dienraštyje "Die siai kreipėsi i Sovietų Sąjungos ka kažką ruošia, tyli ir galvoja. Gal apie skyrybas? Rei gius, gražius namus, baldus ir papuošimus, kurie pri
Sustojęs prie įstaigos ir išlipęs iš mašinos, jis pa
Welt" spalio 28 d. išspausdin- talikus, kurie šiandien dar pusiau
klausys
jai.
Taip,
atrodo,
bus,
taip
advokatas
ir
Lena
kia
paskubėti,
jam
užbėgti
už
akių.
Reikia
tam
žinovo,
sirąžė
ir pajuto, kad oras tikrai atšilo. Gatvėje į jį tren
gyvena
katakombose
—
ir
jis
pra
straipsni apie kardinolo Wojtylos
įkalbėjo ir ji tam buvo pasiruošus, nors kažkas dar ją kė susisiekimo garsai, ūžesys. Laikraščių stende pama
išrin^uor popiežiumi reikšmę Rytų bilo dviejų tautų, iš kurių buvo pa reik žinoti "kaip" ir "kiek"...
grobta teise apsispręsti už savo
Europai, Jis rašo:
Bet advokatas Welsh kalbėjo jai taip komplikuo-; užlaikė. Jei visa išsipildytų, ar ji šiandien išdrįstų tė dideles titulines raides: Vietname kažkas dėjosi, bet
"Spalio 16 d. pasakytoje kalboje, valstybę, kalbomis. Vakarų Euro- tai, taip neįprastai ir tokiais sunkiais žodžiais. Lega- Į pradėti? Ji viešai norėjo duoti Andriui paskutinį jau toliau ir toliau pietuose. Nupirkęs laikraštį, jis įėjo
popiežius prabilo ne tik lenkiškai, nos dažnai pamirštos Rytų Euro- lauš žargono ji nepažinojo. Žinojo tik, kad advokato I smūgį, tik Tomas sutrukdė ir čia Andrius toks gerutis, darbovietėn ir čia įprastai girdėjo kitokį, brėžinių, pobet ir lietuviškai bei ukrainietiikai. nos tautos, kurios kartais pasijun
Tai pirmasis popiežius, kuria nėjo ta paliktos likimo valiai, puikiai kalba tun būti beširdė, kaip chirurginis peiliukas. ' T o Gal galvoja, kad toli mieste, kur dirba, galės sau ma pierio nuolatinį čežėjimą ir prislopintą muzikos ritmą,
(Bus daugiau)
prie reikalo aplinkiniais ceremoni suprato šio mosto simbolinę reikš-1 naujų namų pirkimo ir baldų apstatymo jūs turėsite tyti Dorą ir ji jo neįtars? Trisdešimt mylių nuo šių

LANGAS | SAULĖLEIDĮ

"POPIEŽIAUS ŽODIS LIETUVIŠKAI"
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 30 d. sų padėka tenka Pr. Adamonei- lys, jr. pirmininkas, Zita Grigai-1 barties teologų: K. Rahner, L.
nei, kuri pašventė daug laiko ir! tienė — sekretorė ir Irena Matz — Boros, R. Troisfontaines, H. Akantrybės mokydama nelanksčius i kasininkė
W")liams, G. Baum, kartu su
pirštelius, daugiau tinkančius ka Omahos lituanistinės mokyk savo svarstymais, apie mirtį ir
muoliui ar nurodydama mažų los atkūrėjas yra Omabos lietu krikščionišką amžinybės viltį.
žiogelių nepastabumą. 60 proc. vių moterų klubas, nes veikusi
lykuose.
Pranė
Adamonienė
pa
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Worcester, Mass.
šventė daug valandų, mokydama lituanistinės mokyklos išlaidų; mokykla dešimts metų nebeveimas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
vaikus audimo, Joana Drukteinie- yra apmokama iš tėvų mokamo kė. O. L. M. klubas lapkričio mė J.
!
KALĖDŲ EGLUTĖ
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
nė turėjo pamoką apie lietuvių mokesčio, o likęs nuošimtis iš nesio susirinkime paskyrė tauti
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Sausio 7 d. sekmadienį 4 vai. p. organizacijas laisvame pasaulyje, organizacijų, bei privačių asme- nių šokių grupei "Aušrai"
Wheel alignment and balancing.
p. Maironio Parko apatinėje sa- . Petras Jaudegis — apie Lietuvos nų aukų. Po programos Omahos j j 0 i . j r 100 dol. SpąUdai. Sekantis
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
lėje Aušros Vartų lituanistinė ^ „ „ 0 ^ ^ .Nuolatiniai lituanis- lietuvių moterų klubo pirminin- Į moterų klubo parengimas bus
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
mokykla vadovaujama mokytojų | t i n ė s m o k y k i o s mo kytojai yra Rū- kė Elzė Petrikonienė pasidžiaugė • u ž ga vėnių blynai, kuris įvyks vaChange of ojl and filters.
J. Dabrilienes ir N. Pranckevičie- j t a j a u d egytė, n e p r iklausomos Lie- gražiai atlikta programa ir įteikė s a r ; 0 g a l e . o. L. \ £ klubo valdy- REIKMENYS FOTOGRAFAMS
nės, rengia Kalėdų eglutę su įvai \ Ulvos
^ g o g ^ Feliksas Pabi lituanistinei mokyklai klubo skir- \ Dą su daro: pirm. Elzė PetrikonieIR MĖGĖJAMS
ria programa, kurią atliks moki- j U o n i s > D a n u t ė Sulskienė, kuri yra tą 250 dol. auką, be to, dar paau- n ė 5 pirmoji vicepirm. Birutė Laniai. Bus ir Kalėdų senelis su do- i r t o s m o k y k i o s ve dėja, ir atsargi- kojo P. Adamonienė 10 dol. V. ke (Reškevičiūtė), antroji vice
vanomis. Po programos tėvų k o - l i s m o k y t o j a s B e n i u s S u i s k i s . Gaidelis 10 dol., P- Mikalauskas pirm. Valerija Jaudegienė, sekr.
mitetas visus pavaišins. Mokyto- D a i n a v i m o v a i k u s m o k o Teresė 20 dol., J. Smailys sr. — 5 dol., E. Julija Navakienė ir kasininkė Al
2423 West 59th Street — TeL Gft 6-77T7
jos ir tėvų komitetas kviečia atsi- i B a r t l e t t (Prišmantaitė). Visi mo- Totilienė — 10 dol. Oamhos LB pha Mikėnaitė.
J.P.D Daug sutaupysite, pirkdami čia
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
vežti ir tuos vaikučius, kurie ne kiniai buvo įjungti į Kalėdinį apyl. sumokėjo salės nuomą ir pa
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
Šventadieniais
uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
lanko lituanistinės mokyklos ar
togiu planu atidedant pasirink
vaizdelį ar tai giedodami, ar de- aukojo saldumynus prie kavos.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
MIRTIS I R VILTIS
tus reikmenis ypatingai progai.
Kalėdų senelis
nemoka lietuvių kalbos. Laukia- j k l a m u o d a m i . Cia sveikino Sven- Po to atvyko
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
me ir kolonijos visuomenes atsilan- ^ ą g e i m ą a n gelai, piemenys, ka-j (Benius Šulskis) ir atsisėdęs prie
Georgetown univ. teologijos aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
kymo, o tuo parodysime jauni- r a i i a i j n e š ė brangenybes ir ne-'. šiaudinukais papuoštos eglaitės profesorė Monica Helhvig pa ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. ^iniiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiHHHiHMaiiinimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinitiuiiiiii^
mui, kad įvertiname jų darbą. a t s i i i k o Lietuvos dukra su ginta- J apdovanojo. saldumynais, bei ki- rašė knygą "What are they
Edininkė priims ir mokestį už ^ S u dekoracijom talkon atėjo, ne; tomis dovanomis
lituanistinės į saying about death and Chris 3314 West 63rd Street
mokslo metus.
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
kartą savo talentu užsirekomen mokyklos mokinius, mokytojus, o į tian hope". Išleido Paulist
Pardavimas h* Taisymas
VA?
— Sausio 7 d., sekmadienį AL davę. Vitalis Gaidelis, Benius vėliau ir visą susirinkusią publi-! Press, knygų serijoje A. Deus Tel. — PRospect 6-8998
2646 W. 6»th Street — TeL B E 7-1941 _
RK Moterų sąjungos 5-tos kuopos Šulskis, o su šviesomis — Algiman-: k ą V i s a s dovanas paruošė tėvų'Book. Autorė suglaustai perasiuvo
!
!
n«iiiiiHuiiiinimviiiiiiiiiiiiiiiiiiiMM«iHu*MHiimini!iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiuNHii^naujos valdybos priesaika, susi-; tas Pocevičlus. Rūbelius P
' k o m į t e t a s > į k u r į į e ina Jonas Smai- teikia mintis pirmaujančių darinkimas ir kavutė Šv. Kazimiero vaikų mamytės ir ypač daug pasidarbavo rūbelius siūdama Karen
parapijos salėje
Smailienė, kuri būdama svetim
— Sausio 13 d., šeštadienį, 6 vai. tautė parodė ne kartą lojalumą
vakaro Maironio Parke Dr. Vin lietuviams. Po programos, mokyk
co Kudirkos šaulių kuopos meti los vedėja Danutė Sulskienė išda
nis susirinkimas.
lino pirmo pusmečio pažymėji
— Sausio 14 d. sekmadienį Lie mus ir vaikučiai apdovanojo savo
tuvių Labdaros draugijos Mairo tėvelius jų pačių austomis juosnio Parke 1 vai. naujos valdy telėmu. Kad vaikai gavo supra
timą, kaip yra audžiama, tai vibos priesaika ir pietūs.
/. M.
«

AUTOMOBILIU TAISYMAS

MOŠŲ KOLONIJOSE

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

A. T V E R A S
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Cia Tik Kišenpinigiai
Galite juos stebėti nykstančius, arba
stebėti augančius

Omaha, Nebr.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS
KALĖDINĖ EGLUTĖ

T A I S O
SKALBIMO tR DŽIOVINIMO
MAŠINAS ir ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermaną Deckį
TeL 585-6624 po 5 v. vak.
Kalbėti lietuviškai

Gruodžio 17 d. Šv. Antano pa
rapijos salėje tėvų, mokytojų ir
ypač, mokyklos vedėjos Danutės
Sulskienės dėka, Omahos litua
E L E K T R O S
nistinė mokykla suruošė kalėdinę
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Chiea*o« miesto leidime.
eglutę. Mokyklos vedėja, tarus Dirbu Tadu
lr ufanie«*y. Dirba rreitai. ga.trumpą žodį, padėkojo pirmo pus imntootai ir •ąžtaincai.
mečio svečiams mokytojams, atė 4514 S. Talman Ave. 927-3559
KLAUDIJUS PUMPUTIS
jusiems pagalbon atskiruose daSHiiiiiiHiimiimmimiiimmimiiiiiiiiiiį

WA6NER and SONS!

PUSMEČIUI
$103.00

$77.00

ADDIN G MACHINES
A N D CHECKTOOTERS,
I
į

Nfcomoja, Parduoda.
Tako
Viri 50 metą patikimas jum* i
patarnavimas.

|

5610 S. Pakak! Rd-, Chleafo

i

Phaaa — 581-4111

SamtntiimiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiintHiii

Chicagoje

Cicerą) e
(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 62 iki 80 m.

I. BACEVIČIUS — 778-2233
6456 So. Kedzie Avenne

1979 M EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius /Leningradas
Kovo 19
— $725.00
birželio 7
liepos 12 ir rugpiūčio 2
balandžio 11 ir 25 — $795.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26
gegužes 2 ir 9 — $829.00
gegužes 16
— $839.00
spalio 10

—
—
—
—

$859.00
$865.00
$829.00
$829.00

DVTEJU SAVAIČIŲ
birželio 7
—Maskva I, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas. Briuselis — $1399.00
birželio 20

— Leningradas 2, Vilnios 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiOčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00
rugpiūCio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2. Maskva 2.
Helsinkis 2 — $1189.00
VISOS GRUPfiS aplankys KAUNA IR TRAKUS, bus lydimos vadovų.
Prie šių grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
GRUPfiSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Atlantic Travel Service, Inc.

Jei jūs neiSsiskiriate iŠ daugelio žmonių,
gali ma būt jūs išleidžiate keletą dolerių kiekviena
savaitę mažiems dalykams — kuriuos perkate iš
..kišenpinigių".
Bet. jei pataupytumėt tą pinigą reguliariai,
net ir po truputį, pamatytumėte, kaip kišenpini
giai daugėja. O jei taupysite pas First Federal of
Chicago, jie ne tik daugės, bet ir pelnys
nuošimčius.
Norėdami jums padėt taupyti, ir reguliariai
taupyti. First Federal turi ypatingą planą.
Vadi naši ,,Bill-Me" — Rašykite man sąskaitą.
Kaip tik taip ir daroma. Kiekvieną mėnesį First
Federal atsiųs jums „sąskaitą" už iš anksto
nustatytą sumą. Tada sumokėsite taupvmo

sąskaitą, kai mokėsite ir visas kitas savo są
skaitas.
Reguliarus taupymas yra geras įprotis ir
nustebsite kaip greitai kišenpinigiai pavirsta į
saują dolerių.
Jei jau ir taupote reguliariai, pravartu dėti
pinigus pas First Federal of Cbicago. Galite užvest taupymo sąskaitą net su vienu doleriu, ir pa
gal kurį planą pasirinksite, jūsų pinigai pelnys
arba 5 1/4% arba 5 3/4%, priskaičiuojamus
kasdien.

Prašome netrukus užeiti. Pakalbėkite su vienu
iš mūsų finansų patarėjais ir pasirinkite tau
pymo planą, kuris jums bus pelningas. Po to, sėdė
dami atsilošė žiūrėkite, kaip auga jūsų pinigai.
Būsite daugiau patenkinti negu galvodami kur jie
pranyko.

Yra visa eilė taupymo planų pasirinkti pas
First Federal, kiekvienas duodantis aukščiausius
nuošimčius, ką leidžia valdžia. Be to, dar yra 27
patogios First Federal įstaigos Chicagos rajone.

First Federal of Chicago
Illinois Largest Savings and Loan.
*
B r i g h t o n P a r k B r a n c h / 4 0 7 1 S. A r c h e r Ave.

GERA TURĖTI FIRST FEDERAL ARTI.

393 Weo* Broadway. P. O. BOT 116
South Boston, Ma. 0*127, TeL (617 j 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Inc.. vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eile ekskursijų
j LIETUVA ir j kitas pasaulio Šalis.
įstaigai vadovauja; ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS
Pric«« mrm bued on doub> oceupaney and are subfcct to
changwa and/or Government approval.

Tel.: 254-6101. Darbo valandos: Pirmadienį & Antradienį 9 iki 4:30; Ketvirtadienį & Penktadienį 9 iki 8; SeStadienį 9 iki Vidudienio.
Trečiadienį u ž d a r y t a .
Cl<T?ft Fir*« F*«Vral Siuntu j r v l l o a n \ * M C i a t t o n of O i c a g o M a m Offtc* D r a r b r / m & Madiaon Member Frdtral Home loan Bank and FeoVral Savin** anri loan Invirant r ( orporatton
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