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ta teisti šiandien, sako Kinijos 
provincijos radijas. Teismas bus 
viešas. Tibeto radijas pridėjo, 
kad posėdis prasidės tą dieną, kai 
mirė Cu En-lajus, o jis mirė 1976 
sausio 8. Varoma propaganda 
mirties metines tinkamai pami
nėti. 

"Mūsų premjeras radikalų bu
vo persekiojamas visą gyvenimą, 
už jo mirtį radikalams dar nebu
vo tinkamai atsilyginta, tai ir 
teismas vyks mirties metinėse" 
buvo pasakyta per radiją. Istori
joj didžiausi kriminalistai bus 

Krikščioniškajam 
Pasauly 
Laisve yra nedaloma 

VALSTYBĖ NEGALI 
ATSTOVAUTI IDEOLOGIJAI 

MILANAS.— "Laisvė nėra ko- H o n 8 Kongfis. — "Keturių ra-
kia atskiriem žmonėm ar žmonių d i k a I u gauja" turėtų būti prade-
grupėm suteikta privilegija, bet 
visiem žmonėm be išimties pri
klausanti teisė", — pažymėjo Mi
lano arkivyskupas kardinolas Co-
lombo, kalbėdamas miesto kated
roje. '"Bažnyčia, valstybė ir pa
vieniai piliečiai todėl turi parei
gą ginti, saugoti ir ugdyti ne tik 
religinę, bet ir visas kitas de
mokratines laisves. Bažnyčia tvir
tai įsitikinusi, jog kovodama už 
visų krikščioniškųjų bendruome
nių tikėjimo laisvę, ji kartu sau
goja ir netikinčiųjų sąžinės lais
vę, o tuo pačiu ugdo ir visas ki
tas žmogaus pilietines laisves. 
Laisvė yra nedaloma; jei ji pa
žeidžiama kurios nors vienos žmo
nių grupės nenaudai, neišvengia
mai laisvę praranda ir visi kiti 
žmonės.". 

Pažymėjęs, jog Bažnyčia nerei
kalauja konfesinės valstybės, kar
dinolas Colombo pareiškė, kad 
tokiu pat būdu yra nepriimtina 
ir ateizmu pagrįsta marksistinė 
valstybė. Valstybė neprivalo at
stovauti jokiai ideologijai. Ji ne
privalo primesti savo piliečiam 
kultūrinių ar kitokių dogmų ar 
atstovauti kuriai politinei parti
jai. Valstybė vienodai atstovauja 
visiem piliečiam, be jokios išim
ties; nei vienas jos pilietis neturi 
jaustis nuskriaustas ar svetimas 
savo tėvynėje. 

Valstybės pareiga yra sukurti 
tokią visuomeninę santvarką, ku
rioje kiekvienas pilietis gerbtų 
kitų žmonių laisvę vystytis savo 
•pasirinkta kryptimi, kurioje kiek
vienas žmogus galėtų laisvai iš
reikšti savo įsitikinimus ir juos 
perteikti kitiem, bei pagal tuos 
įsitikinimus auklėti savo vaikus. 

Kinų radikalų 
teismas šiandien? 

%Jie verti daugiau negu mirties bausmes" 

teisiami prieš Ču portretą. Jie už
sitarnavo didesnę bausmę nei mir
tį". Dar juos pavadino ir politi
niais maniakais: "Čiang Cing a-
pie imperatorienės sostą svajojo 
dieną ir naktį, Čang Čun-čiao no
rėjo būti premjeru, Wang Hung-
-wen ruošėsi būti Liaudies kong
reso pirmininku, Yao Wen-yuan 
turėjo paslėptų kitų tikslų". 

Užsienio korespondentai tik i-
ki šiol nepastebėjo jokių matomų 
ženklų, rodančių, kad teismas tik
rai būtų pradėtas šiandien. Ki
tomis žiniomis, radikalai tardo
mi, ir apklausinėjimai neturėtų 
būti baigti. 

-

Prancūzu komunistai 
pasmerkė Maskvę 

Paryžius. — Prancūzų komunis 
:ų partijos vadas Georgės Mar-

I chais pasmerkė Sovietų Sąjungos 
į politines represijas ir pasakė, kad 
į jis nenusilenks jokiai Maskvos 
kritikai. "Mes esame įsitikinę, 
;ad tenai nėra nei vieno tikro ko

munistų partijos programos saugo-
oįo. Mūsų teisė ir pareiga pa
merkti visą tai, kas žaloja socia

lizmo idealą". 

REIKIA PANAUDOT! EKONOMINI 
GINKLĄ 

Andriejaus Amalriko patarimas Amerikai 

Seną, lietuvišką, ramų kaimą prisiminus. Jurėniškiai, Kupiškio apylinkėj (Prieškarinė nuotrauka) 

Saule šildys Carterį 

Atlantos in-

Protestas del vizų 

Washingtonas. — "Aš manau, 
kad Amerikos prezidentas turi ga
limybę rusus priversti laikytis 
Helsinkio įsipareigojimų, tik to 
neišnaudoja. Reikia p anaudoti 
Amerikos ginklą — technologiją 
ir ekonomiją", sakė Andriejus A-
malrikas, sovietų istorikas, sėdė
jęs kalėjime ir išvarytas už kny
gą "Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys 
iki 1984". Jis kalbėjo vienoj ko
misijoj, svarstančioj didesnio 
bendradarbiavimo su Europa 
galimybes. 

Kai jis buvo paklaustas, ką ga
lėtų ipatarti naujajam preziden
tui Carteriui, Amalrikas minėjo, 
kad reikėtų sulaikyti grūdų ir 
technologijos išradimų pardavi-

Washingtonas. 
žinieriai planuoja inauguracijos I j o s ir Prancūzijos komendantai 
dieną saulės ą&ergifa pašildyti j Vakarų Berlyne jteikė Rytų Vo-

Kuba gauna 
atominę jėgainę 

Naujas sovietu 
ambasadorius 

J. Tautose 

Berlynas. — Amerikos, Britani-
ir 

Havana. —Rytų Europos ūki 
Jimmy j kieti jai" protestą dėl naujų reika- n e bendrija Komekon sutinka su Ta proga spaudoj buvo pami- , ^ a u k S t i n i m * h r i a m e 

nėtas Amalriko pasikalbėjimas su Cartens prie Baltųjų rūmu priims j lavįmų nevokiečiams gauti v iza | K u b o s prašymu ir jiems įrengs 

— "Krikščionys, saugodami ir nėjimą ir neduoti kreditų. Tie 
g;ndami visas pilietines laisves, 
gina visų žmonių teises, neatsi
žvelgiant į tai, ar jos yra tikin
čiųjų ar netikinčiųjų". 

JERUZALĖS PROBLEMA 

Vatikanas. — Paulius IV, ofi
cialioje audiencijoje priimdamas 
naująjį Tuniso ambasadorių prie 
Sv. Sosto, dar kartą išreiškė Baž
nyčios troškimą, kad taikingu 
būdu būtų išspręsta Jeruzalės 
problema. "Sis Šventasis Miestas 
turi tapti santaikos ir brolybės 
židiniu trijų didžiųjų monoteisti
nių religijų išpažinėjam". Tuni
so ambasadorius iš savo pusės 
pabrėžė, kad šios problemos 
sprendimui turės daug įtakos tar
pusavio pasitikėjimo bei draugiš
kumo dvasia pagrįsti Tuniso ir 
Vatikano santykiai. 

Radio Liberty atstovu tuoj po jo 
išvykimo į Vakarus, 1976 liepos 
mėnesį. Tada jis smarkiai pakri
tikavo Kissingerį ir įo politiką, 
pavadindamas jį 'atsitraukimo 
strategu": "Man atrodo, kad Va
karų vadų vienintelis tikslas vis
ką palikti kaip yra, siekti status 
quo. Jeigu Vakarai pažada sovie
tams ekonominę pagalbą * už jų 
pažadą nekeisti esamos padėties 
Europoje, netrukdyti, tai kalbėti 
apie pastovią taiką yra daugiau 
negu iliuzija." 

paradą. Bus keturi gerai izoliuo
ti tankai, kiekviename po 400 
galionų vandens, juos šildys sau
lė. Praktiškoji rej*=mė yra noras 
įrr*dj-H t ? 3 - ifttr «•'** saulėj 3-
nergija ir ją plačiau pažaboti nau
dingam reikalui yra pats laikas. 

Lo? Angeles. — Mojavę dyku
moje, netoli Barstovv, Califonijoj, 
bus pastatyta pirmoji saulės e-
nergijos stotis. Veidrodžių pagal
ba bus surenkami -spinduliai ir 
kaitinamas vanduo. Projektas 
kainuos apie 100 mil. dolerių. 

"La Espada", sena katalikų musija. 
Misija • bažnytėlė pradžioj buvo 
pastatyta prie Medina upės, bet del 
dažnų indėnų puldinėjimų 1730 

ginklai sovietams daug reikštų 
"Man patys sovietų ekonom'stai 
pasakojo, kad dveji iš eilės neder
lingi metai be užsienio pagalbos 
būtų katastrofa", sakė Amalrikas. 

Jis tik suabejojo, ar Vakarai 
galėtų tai padaryti. Tam reikia 
didelės kantrybės ir valios. Vaka
ruose jis nepastebėjo nei vieno, 
nei kito. 

Giscard darbininko 
šeimoj 

Paryžius. — Prancūzijos pre
zidentas Valery Giscard d*Es-
taing pradžioje kai kam kėlė abe
jonių ir juo nepasitikėjo, nes lai
komas dideliu aristokratu. Jis, 
norėdamas sugriauti teigimus, 
laikas nuo laiko netikėtai apsi
lanko kurioj nors vargšų ar dar
bininkų šeimoj ir su jais papie
tauja, pasikalba. Toks jo drau
giškas gestas irgi ne visų vieno
dai įvertini namas. Paskutinį kar-
ą Giscard Naujųjų Metų dieną ap
lankė Lerard Macaud, darbinin
ko, šeimą ir su jais valgė prieš
piečius. ''Prezidento apsilanky
mas man buvo didelis siurprizas. 
Jis pats savo akimis matė, kaip 
gyvena neturtingieji ir geriau su
pras, kuo galima jiems padėti", 
sakė Macaud. 

Pekinas. — Kinijos oficialus as 
muo paneigė užsieniuose paskli
dusias žinias, kad kai kuriose įpro-
provincijose buvo neramumų: 
"Soaudos žinios *we susidūri-

OPBC — naftos šaKų konferencija, neseniai buvusi Qatar valstybėj. 
kur iaryikėėjo nesutarimas, ir Saudi Arabija, Jungtinis Arabų Emiratas, 
vėliau ir Indonezija atsisakė pakelti kainas tiek, kiek kiti likusieji. 

Emigravo dirigentas 
R. Barsoj 

Viena. — Vienas žymiausių so
vietų kamerinio orkestro dirigen
tų Rudolf BarŠaj emigravo į Aus
triją ir atvyko į Vieną. 

Washingtonas. — Kongresas 
oficialiai paskelbė Jimmy Carterį 
išrinktu prezidentu. Tai tik for
malumas, išklausius elektroių ko
legijos pranešimo. 

Po to sen. Birch Bayh (D., 
Ind.) pasiūlė konstitucinį pakei
timą, kad panaikinama elekto-
rių kolegiją ir prezidentas renka
mas tiesioginiu balsavimu. 

Madridas. — Apie 200 jaunų 
žmonių, susirinkę keliose bažny
čiose, pradėjo sėdėjimo streiką ir 
reikalauja paleisti likusius politi
nius kalinius. Kalinių turėtų būti 
apie 250. Praėjusią vasarą kara
liaus Juan Carlos amnestija palie 
tė 400 kalinių. Nebuvo paleisti tik 

Nusivylimas Carterio 
paskyrimais 

Atlanta. — Mrs Coretta King, 
našlė nušauto dr. Martin Lu-
ther Kingo, nusivylusi Carteriu, 
kad jis nepaskyrė tiek juodųjų 
aukštoms vietoms, kiLe ji tikė-

į Rytų Berlyną. Už vizą reikės j atominę jėgainę. Karibų juroje 
mokėti apie 2 dolerius, ir ji galios ta* b ū t u pirmoji tokia stotis, 
tik iki tos dienos vidurnakčio 

Tanklaivis tikrai 
nuskendo 

Bostonas. —Pakrančių apsau
gos lėktuvai pastebėjo porą gel
bėjimosi liemenių. Tai viskas, 
kas buvo rasta iš Grand Zenith, 

Sacharinas bus 
švaresnis 

VVashmgtonas. — Spaudos ži
niomis, Maisto ir vaistų admi
nistracija nežada uždrausti sa
charino vartojimo, tik reikalauja 
jį stropiai išvalyti nuo nepagei
daujamų priemaišų. Tyrmai pa-

Pa n amo j 
praėjusią 

registruoto tanklaivio. 
savaitę dingusio At 

New Yorkas. — Naujasis sovie
tų ambasadorius Jungtinėms Tau
toms Oleg TrojanovskĮ savo kr-
dencialus generaliniam sekreto
riui Kurt VValdheimui įteikė. Jis 
kalba labai gerai angliškai. Bu
vo 14 metų amžiaus, kai jo tėvas 
buvo ambasadorium Washingto-
ne, gerai pažysta Amerikos gyve
nimą. 

Pirmas jo susitikimas su užsie
nio laikraštininkais neturėjo bū
ti labai malonus. Jis nuo klausi
mų gynėsi sovietams būdingu sti
liumi: paklaustas apie disidentus 
ir politinius kalinius atsakė, jog 
kalinių pas juos tikrai nėra, ir jis 
nieko negali daugiau pasakyti. 
"Tokia problema yra tik kitose 
Šalyse, ne Sovietijoj". Žydų emi
gracija? "Kas norėjoj tas išvažia
vo". 

Buvo inžinierių klaida 

Boise. — Teton užtvanka Ida-
ho valstijoj pernai sugriuvo dėl 
blogų brėžinių ir netikusio van
dens spaudimo apskaičiavimo, 
nustatė atitinkama inžinierų ko-

lante, netoli Naujosios Anglijos [ misija. Išsiliejęs vanduo nuskan 
rodė, ka"d "sacharinas gali sukelti j krantų. Tanklaivis vežė 8.2 mil.jdino II žmonių, o nuostolių pa
vėži o ligą. i galionų pramoninės naftos- 'daryta už I bil. dolerių. 

KAIP PEKINAS KLASTOJA ISTORIJA 
Minėti istorinius faktus taip, kaip jie vyko, yra "reakcionieriška" 

Pekinas. — Kas yra istorija? kur nepamatysi Mao žmonos Či-, jo Šanchajaus radikalas Wang 
Ar istorija turi sakyti taip, kaip ang Čing, patekusios į nemalonę, j Hung-wen ir sekė jo tekstą. Te-

Nėra nei anų trijų radikalų, su- ievizijoj visa tai buvo rodoma. 
imtų kartu Čiang. Net žmonos Vienas fiimuotojas, kuriam kar-
padėtas vainikas, išbuvęs visą sa- į jera užtikrinta, gal netyčia buvo 

yra, ar taip, kaip reikia sakyti? 
Toks klausimas iškilo Pekino u-
niversitete, studentui paklausus 
profesorius. Profesorius, kaip ra
šo 'Toronto Globė and Mail". 
atsakė, kad rašyti faktus taip, 
kaip yra. būtų "reakcionieriškas" 
įvykių aiškinimas. Kinijoj istori
kas neturi kartoti visos tikros is
torijos. Istorija taip pat turi tar
nauti revoliucijai, kaip to moko 
komunistų partija. 

Duoda laikraštis ir pavyzdį, 
kaip nesena istorija ir buvo pri
taikinta dienos reikalavimui. Ki-josi. Ji sako, kad juodieji labai 

daug prisidėjo prie jo išrinkimo, nijoj rodomas dviejų valandų fil-
o jis nenori jiems tuo pačiu atsi
lyginti. Ji labiausiai nepatenkin
ta Griffin Bei! paskyrimu vals
tybės gynėju. 

Washington»v — Ik-į sausio 
20 Senatas bai-4- Carterio paskir-

mas iš Mao Tse-tungo laidotu
vių. Filmas išcenzūruotas, nie-

vaitę prie Mao kojų, nerodomas. 
Vainikas, kaip ir Čiang, neturi pa
tekti į istoriją. 

Filmas, pavadintas "Amžina 
garbė didžiajam vadui ir moky
tojui pirmininkui Mao Tse-tun-
gui"'. Jame matyti, kaip praeina 
tūkstančiai kinų. Tik nėra tų vie
tų, kurios buvo rodomos tuoj po 
to per televiziją — nėra našlės 
ir kitų trijų radikalų. Yra tik la
bai išryškintas Mao įpėdinis. Ta
da, per laidotuves, rugsėjo 18, 
Hua Kuo-feng skaitė atsisveiki
nimo kalbą, o už jo pečių stovė-

lausinėjimus. Su; 
urėtų būti prob-į 
tik dėl Griffin 

<tų pareiškimų.; 
•>li protestuoti ir! 

tavo c«rJc«U» i Saa Aatoaio, Iexaa mui mtuii Jokio pagrindo", ' linHį teismo, už teroriapa, 

tų sekretorių a ' 
jų tvirtinimu m 
lemų. Tikima 
Bell gali būti 
Sen. Proxmiro s 
dėl Carla Hills M skyrimo urba
nistikos sekretore Ji neturi tam 
patyrimo, ir se-i storius žadėjo tą 
reikalą iškelti. 

Kai Carteris risieks ir perims 
prezidento pareigas, įteiks prašy
mą tvirtinti kah i e t o narius. Ma
noma, jog Senafrs tą formalumą 
atliks per vieną ^ieną. 

nufilmavęs Hua iš arti ir tokio 
kampo, kur Wang nepateko. Tik 
toji vieta filme ir rodoma. Kitur 
girdėti Hua balsas, bet filmo nė
ra, visur turėjo būti kas nors iš 
radikalų. 

Panašiai buvo ir su č u En-la-
jaus laidotuvėmis. Tada atsisvei
kinimo kalbą sakė Teng Hsiao-
-ping, vėliau radikalų degraduo
tas. Ču laidotuvių filme jis visa; 
nerodomas, net jo balso negirdė
ti. Teng, teisybė, dabar rehabili-
tuotas, bet nedrįstama atstatyti 
jo vardą. Yra valdžios žmonių, 
kurie jį norėtų iškelti, bet bijo
ma, kad tada jis, ne Hua gali pa
sidaryti svarbiausioji valdžios fi
gūra. Geriau patylėti ir palaukti. 

KAl^NDORIUS 
Sausio 8: Apolinaras, Gudulė, 

Vilentas, Nemira. 
Sausio 9: Julijonas, Marcijona, 

Algis, Gabija. 
Sausio 10: Vilimas, Juta, Gra

žulis, Ragailė. 
Saule teka 7:18, leidžias 4:36. 

ORAS 

Iii. 
Prc Mao karstą praėjo tūkstančiai, tik iš filmo buvo iškirpti visi radi
kalai, įskaitant ir M*© oašic 

Daugiausia apsiniaukus, 
čiau, 8C proc galimybė sniego, 

'• apie 22 laipsniai. 
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TIESĄ LIUDYKIME KŪRYBA 
IR DARBAIS 

Mielos idėjos Sesės ir 
Mieli Broliai, 

Lietuviu; tautinis atgimimas. 
buvo reikalingas, tai-p pat reikėjoi mingai turtina bendruosius mu 

kūryba reišb'asi mušu literatū
roj, muzikoj, dailės mene, moks
le, redaguoja laikraščius bei žur
nalus ir t t Savo jnašais jie reikš-

ir antrojo mušu tautos atgimimo 
— dvasinio, nes be jo grėsė nau
jas tautos ir jos šviesuomenės iš
siskyrimas, kaip kad nutautimo 
laikais, kada nuo tautos atsisky
rė jos diduomenė bei bajorija. 

Šiuo atveju buvo pasisavinta 
svetimoji kalba ir kultūra, gi, at
gimimo laikais nuo tikinčios tau
tos šviesuomenė skyrėsi rrureli-
gėdama ir ateistėdama. Šiam pro
cesui kelią ryžosi pastoti 1910m 
su "Ateitimi" prasidėjęs Ateiti
ninkų sąjūdis, 1975 m. sulaukęs 
jau 65 metų sukakties. Lietuvių 
tautos istorijos kelyje šis sąjūdis 
reikšmingas ypačiai dviem atž
vilgiais. 

Pirma, jis ėmėsi ugdyti Dievą 
tikinčią lietuvių šviesuomenę, 
taigi savo dvasia artima tikin
čiai lietuvių tauta. Tuo būdu a-
teitininkams pavyko liktis kartu 
su savo tauta ir kartu tautoje pa
gilinti pačią krikščionybę, pa
remtą ne tik gimtosios kalbos 
vartojimu, bet ir lietuviškomis 
tradicijomis bei papročiais. Reli
ginis krikščionybės turinys gavo 
tautos dvasiai artimų lietuviškų 
lyčių, glaudžiai sutapusių su tau
tinio atgimimo siekimais. Vadi
nas, laimingu būdu buvo pagi
linta bei sustiprinta ne tik tautos 
religine, bet ir tautinė sąmonė. 
Tai akivaizdžiai matome šių die
nų Sovietų Sąjungos okupuotoje 
Lietuvoje, kur Katalikų Bažnyčia 

Kun. Jurgis sarauskas neša žvakę prie altoriaus ateitininku kūčių metu. 
Chicagoje. Jj palydi moksleiviai ir studentai ateitininkai 

Nuotr. Z. Degučio 

FEDERACIJOS TAfcYBGS RINKIMAI 
?yr. rinidmų komisijos pranešimas visiems ateiti! 
Mieli ateitininkai,-kės! 

sų religinius, kultūrinius, visuo
meninius ir kitus lobynus. Bet visi 
jų jnašai būtų nepalyginti efekty
vesni, jei dirbantieji bei kurian
tieji ateitininkai turėtų ir visų ki
tų ateitininkų širdies ir talkos pa 
ramą ir paspirti. Deja, neretai 
būna priešingai. 

Nueitieji 67-eri metai mums 
liudija, kad ateitininkai visada 
savo paskirtį ir uždavinius atlik
davo, kai suvokdavo laiko reika
lavimus ir i juos savo gyvenimu 
ir darbais atsiliepdavo. Jie išug
dė ir davė Lietuvai katalikų reli
gijos apaštalų ir kankinių. Davė 
Lietuvai laisvės gynėjų, valstybi
ninkų ir administratorių. Davė 
kultūrininkų ir mokslininkų. Jie 
siekė savo tautai tolerantiškes
nių visuomeninių bei politinių 
papročių, stipresnio pareigos bei 
atsakomybės jausmo, bendrųjų 
pastoviųjų reikalų ir viešosios ge
rovės ryškesnio supratimo bei 
vertinimo. Ne jie vieni kalti, kad 
to mums didžiai trūko ir tebe
trūksta. 

Esame gyvoji Bažnyčios ir sa
vo tautos dalis, tad mums turi 
rūpėti, kur mes randamės. kiek 
tebegyvas mūsų tikėjimas savo 
šūkiu '"Visa atnaujinti Kristuje" 
ir jo vykdymu mūsų gyvenime. 
Pažvelkime į krikščionišką ir 
tautinę savo sąžinę.ir padaryki
me-jos sąskaitą. Labai tinkama 
proga — šie Ateitininkų kongre
so metai, kada taip pat minėsime 

1976 m. gruodžio 11 d. Atei
tininkų Federacijos valdyba pa
skelbė Ateitininkų Federacijos 
Tarybos rinkimus. Rinkiniams 
pravesti ji sudarė Vyriausią Rin
kimų komisiją Detroite, kurią su
daro Jonas Urbonas - pirminin
kas, Gintė Damušytė, Saulius 
Jankauskas, dr. Jonas Mikulionis 
ir Janina Udrienė. Komisijos ad
resas: 1418 West Elmvvood, Claw-
son, Mich. 48017. Telefonas: 

ininkų 

yra n reKgme, ir taut.ne tvirto- į f r ^ m e U l s u k a k t į r e o r g a n i z a c i . 
ve. Ten lietuvių tauta dabar gy- ^ p a l a n g o s konferencijos, padė-
vena Kristaus Žodžiais: "Aš esu Į i u s i o s organizacinius pagrindus 
kebas, tiesa ir gyvenimas'' (In, įada d a r j a u n a i i r gyvenime sa-
14,6). Kristų — tiesą liudija 
mus pasiekiantieji "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikos'". "Auš
ros" ir k pogrindžio leidiniai. 

Iš kitos pusės .Kristaus — Ke
lio, Tiesos ir Gyvenimo, vykdy
mo didžiai pasigendame laisva
jame pasauly. Pragmatinė pa
saulinė politika remiama dau
giausia ne tiesa, bet pataikavimu 
jėgai, smurtui, prievartai. Vieša
jame visuomeniniame gyvenime 
atleisti bet kokie moraliniai varž
t a i Jaunuomonė ne auklėjama, 
bet jai siūlomas palaidumas ir 
malonumų ieškojimas bei tenki
nimas. Iš gyvenimo stumte stu
miamas bet koks idealizmas ir 
peršamas materialistinis sava
naudiškumas "gyvenk sau, nesi
rūpink savo art imu" ir pan. 

Tokių nuotaikų bangos užlieia 
ir mus , svetur gyvenančius lietu
vius. Užlieja ir pačius ateitinin
kus. Imame labiau pabrėžti savo 
skirtybes, ne jungiantį brolišku
mą. Tautinį solidarumą iškeičia-
me į tarpusavio kovas ir ginčus. 
Neapykanta, nepasitikėjimas, įta
rinėjimai ir priekabių ieškojimas 
išstumia meilę, pagarbą, pakan
tą. Pavyzdžių nenurodom, bet 
juos matome visi, kas atviro
m s akimis stebime savo gyveni
mą ir sielojamės savo darbų vai
siais bei ateitimi. Stebime su rū 
pėsčiu, sielojamės skaudama šir
dimi. 

Tač iau tai dar nereiškia mūsų 
pasimetimo ir sugniužimo. Vei
k i* mūsų moksleivių, studentų 
bei sendraugių sąjungos, turime 
nemaža jaunučių. Eina "Atei
t is" . Surengiamos stovyklos. NTe-
m t ž a ateitininkų atsakingai bei 
pareigingai dirba tautinėj mūsų 
Bendruomenėj , politiniuose mū
sų veiksniuose, kitose mūsų orga-

bei parapijose, savo 

vo vietos ieškančiai ateitininkų 
orgamzacnai. 

Šių sukakčių proga į save ir į 
savo uždavinius iš naujo pa
žvelgti, giliau pamąstyti, entuzi- į 
azmo bei ryžto pasisemti Ateiti
ninkų Federacijos valdyba 1977 
m. rugsėjo 1-4 d. Clevelande. 
Ohio, šaukia Ateitininkų IX 
Kongresą, kuriam rūpės: 

1. Patikrinti Ateitininkų ideo
logijos principų taikymą gyvena
mojo laiko reikalavimuose. Ateiti 
ninkiška dvasia turi mus lydėti 
nuo jaunystės aušros ligi senat
vės saulėlydžio. Turime būti ta 
evangeliška druska, kuri išlaiko 
sveiką bei tobulina mūsų religi
nį bei tautinį gyvenimą. Tai turi
me visų pirma pradėti nuo savęs. 

2. Atviru žvilgsniu matyti per
sekiojamą ir kenčiančią savo tau
tą. Jai užčiaupta burna, už
draustas laisvas žodis, ii geležine 
uždanga atskirta nuo laisvojo pa
saulio laisvųjų tautų. Tad ieško
sim sėkmingiausių būdų bei prie
monių savo sesių bei brolių kan
čioms mažinti, ištvermei stiprin
ti, vilčiai palaikyti. Tikėsim, kaip 
kad tikėjo Kristus Jeruzalės liki
mu: "Žmonės kris nuo kalavijo 
ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn 
į įvairius kraštus. Jeruzalę min
džios pagonys, kol baigsis pago
niškųjų tautų laikai" (Lk. 21.24). 

3. Domėtis taurine kultūra ir 
jos likimu išeivijoje. Priimdamas, 
ką gero sukuria kitos tautos, atei
tininkas siekia likti taip pat kū
rybiškai gyvas ir ugdo savos kul-

paskatinimas ieškoti jėgų bei ke
lių Visa atnaujinti Kristuje sieki
mams. Padarykime Kongreso 
metus Ateitininkų idealų gyve
nimišku Įprasminimu. Esame 
kviečiami visi! 

Devintasis Ateitininkų kong
resas kaip minėjome, įvyks 1977 
m. rugsėjo 1-4 dienomis Cleve
lande, Ohio. Prieškongresinė -
studijinė programa prasidės ket
virtadienį, rugsėjo 1 d., per pie
tus. Oficialus Kongreso atidary
mas bus penktadienį, rugsėjo 2 
d. po pietų. Kongresą uždarysi
me sekmadienį, rugsėjo 4 d. va
kare. Programoje pramatoma pa
skaitos, simpoziumai, parodos, 
jaunųjų kūrybos vakaras, drama, 
religinės iškilmės. 

Technikiniam Kongreso orga
nizavimo darbui vykdyti Cleve
lande yra sudarytas platus komi
tetas, kuriam vadovauja Ateiti
ninkų Tarybos pirmininkas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ, 18022 
Neff Road, Cleveland, Ohio 44-
119, tel. 216(531-4263). 

Ryšium su kongresu susidarys 
visa eilė nemažų išlaidų, ypač 
pasta tymas dramos veikalo, lie
čiančio dabartinę Katalikų Baž
nyčios padėtį Lietuvoje, pristato-

! mą liet. katalikų Bažnyčios kro
nikose. Dramos veikalą rašo ra
šytojas - dramaturgas Algirdas 
Landsbergis, o šią dramą pasta
tyti yra sutikęs režisorius Jonas 
Jurašas. 

Ne mažiau ateitininkų organi
zacijai reikalingos lėšos šios or
ganizacijos įvairiems, sudėtin
giems darbams, veiksmui - judė
jimui sąjungose, įvairių leidinių 
pagaminimams ir Lt. Joks darbas 
nerieda pirmyn be finansinės pa
ramos. 

(313) 435-4786. 
Pasiremdami 

racijos korespondencinių rinkimų 
nuostatais, skelbiame sekančią 
Federacijos Tarybos narių rinki
mų tvarką: 

1. Kas renkama ir kas renka: 
a. Pagal Ateitininkų Federaci

jos rinkimų nuostatus, renkama 
15-ka Federacijos Tarybos narių, 
penkių metų kadencijai, tiesiogi
niu, slaptu, korespondencinių 
būdu. 

b. Federacijos Tarybos nariu 
gali būti renkamas kiekvienas 
ateitininkas, ateitininku išbuvęs 
ne mažiau 10 metų be pertrau
kos. 

c. Balsavimo teisę t n | vis: atei
tininkai, turi teisę rinkti MAS, 
SAS ar ASS padalinių vadovybes. 

2. Rinkimų komisija*. Pagal 
galimybę, atskiruose kraštuose, 
kur yra organizuoti ateitininkų 
vienetai 
rinkimų komisijas ar įgalios pa
skirus asmenis rinkimų pravedi-
me talkinti. JAV ir Kanadoje 
VRK-ja eis ir krašto rinkimų ko-

| bos sudėtį. 
Rinkimų pradėjimo sėkmingu-

f mas priklausys nuo -mūsų visų or-
j gani/liktumo. Todėl'kv'eČiame vi-
Įsus ateitininkus atlikti savo orga-
rvzacfnę pareiga. Valdybas !a;!:u 

i nudaryti sąrašus, vašiems užsire-
, gistruoti. Išstatyti kandidatus ir 
į pa*i<?ros kandidatuoti. Visus gau-
| šiai balsavime dalyvauti. Rin-
į kimal yra susipratimo ir organi-
| zuotumo rodiklis. Tebūna jis pil-
; nas ir pavyzdingas. 

Vyriausia Rinkimų komisija: 

Jonas Urbonas (pirm,), 
Gintė Damušytė 

. Saulius Jankauskas 
dr. Jonas MiKUslionis 
Janina Udrienė 

1977 m. sausio 1 d. 
Detroitas 
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5 
6 men. 

$17.00 
16.00 
19.00 
13.00 

DRAUGO 
metams 

Chicago, Cook apskr. 
ii Kanadoje $30.00 
Kitur J.A.V. 28.00 
Užsienyje ....__ _... 31.00 
Savaitinis .... 20.00 

3 men. 

$12.00, 

i3.oo ••! 
7 . 0 0 * 

tūros atžalas. 

Pr. Dielininkaičio moksleivių 
ateitininkų kuopos čiuožimo iš
vyka įvyks sekmadienį, sausio 16 
d., nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų, The Chalet čiuožykloje, 
S300 S. Wolfe Rd., Willow 
Spring, III. 

Kuopos valdyba 

IŠ LOS ANGELES 
MOKSLEIVIŲ GYVENIMO 

Ateitininkų moksleivių Mairo
nio kuopos susirinkimas įvyko pr. 
metų lapkričio 21 d., Irenos ir 
Juliaus Raulinaičių namuose. Su
sirinkimą malda pradėjo ir vedė 
kuopos pirm. Jūratė Raulinaitytė. 
Buvo traukiamos pavardės ir kie
no pavardė buvo ištraukta, tas 
turėjo atsakyti į jam tekusi klau
simą. Toliau buvo diskutuojama, 

VRK-ja sudarys kra|tų ar 18-mečiams leistina gerti al
koholinius gėrimus. Buvo pasisa
kymų teigiamų ir neigiamų, bet 
galutina išvada nebuvo padary
ta. D a r buvo atliktas taio vadi-

misijos pareigas. namas psichologinis žaidimas. Po 

—' • Redakcija dirba kasdien 
5 130 - 430, 
I fc3P — 13*8. 
S • ArtmtiilBU arija dktM 
= oVai nuo &30 iki 430, 

830 iki lfcOOL 

nuožiūra. r!aaimiirkj<ų 
iuc» grazna tik i i 

to 

3. Ateitininkų registracija ir 
balsuotojų sąrašų sudarymas. 
VRK-ja prašo visas Ateitininkų 
sąjungos padalinių valdybas bei 
vienetų vadovybes pravesti visų 
ateitininkų regįįtraciją, sudaryti 
bendrus - padajuj^^sarašus ir iki 
sausio 3*1 diehos^pnsiųsti VRK-
-jai. Ateitininkai; nepriklausą jo
kiam padaliniui, registruojasi tie
sioginiai VRK-je. Tas pats atei 

mus, studentams ir moksleiviams 
ateitininkams rodė skaidres apie 
tą universitetą ir ateitininkų va-

tininkas negali registruotis ke- saros stovyklas, kuriose jam teko 
liuose balsavimo sąrašuose. Re- dalyvauti. Ta ip pat jis papasako-
gistruojant ar registruojantis tur i , jo savo įspūdžius apie gyvenimą 
būti praneštas vardas, pavardė, 

metų yra buvęs Los Angeles moks 
leivių ateitininkų globėjas. Ponia 
Polikaitienė visus pavaišino, ir 
ta ip gražiai ir įdomiai buvo pra
leistas tos dienos vakaras. 

Rita Bureikaitė 

A T E I N A N T Į PENKTADIENI 
— NAUJA KNYGA 

Už savaitės — 'penktadienį, 
sausio 14 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje turėsime progos 
susipažinti su naujausia "Atei
t ies" leidyklos knyga, Vitalijos 
Bogutaitės poezijos rinkftiiu "Po 
vasaros". Kazys BradūT^? pa
teiks minčių pluoštą apie Bogu
taitės kūrybą, Nijolė Martinaity
tė deklamuos. Tikimės vakare tu
rėti ir pačią poetę. Vakarą ruo
šia Chicagos sendraugiai ateiti
ninkai . Įėjimas "laisvas. Dalyviai 
turės progą įsigyti naująją "Atei
ties" leidyklos knygą bei kitus 
leidyklos leidinius. 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
I 

Pr. metų gruodžio 18 d. vėl 
Chicagos ateitininkai su savo 

•oe peteunflamoa gtvua praJymą. s 
t - r - - : ' • • • ' . ' • " . . . ' • \ m 
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Amerikos rytuose. Linas keletą f skaitė kun. K. Trimakas, pames
damas žmonių nusivylimą į s o 
mis vertybėmis ir iškeldamas gi
lią prasmę vienos, niekad neiiu-
viliančios vertybės. ; 

Pripratusius prie nuolaljnk) 
skubėjimo žmones maloniai nu 
teikė lėtai ir ramiai kun. į. 5a-
rausko nešama žvakė su Liptiiu-
no kuopos narių ir stud. at-kų 
palyda. Išganytojaus atėjimo lau
kimą, Jo gimimą, tuometinį žmo
nių nusivylimą, Jo kančią bei 
mirtį ir pagaliau tikrąją Išganyto
jo atėjimo prasmę skaitė pats 
autorius -kun. J. Sarauskas, A. Ki-
žytė ir P. Kisielius, palydimi tur
tingo kun. J. Šarausko skaidrių 
montažo. Rimtis ir susikaupimas 
pripildė salę, prasidėjo Šv. M&ios, 
koncelebruojamos J. Šarausko ir 

oficialios dalies buvo laisvi pa
šnekesiai ir žaidimai, o šeimi
ninkai Rauiinaičiai susirinkimo 
dalyvius skaniai pavaišino. 

Gruodžio 17 d. Polikaičių na
muose stud. L. Kojelis, kuris stu
dijuoja Princetono universitete ir 
buvo parvykęs šventėms į na- [draugais bei svečiais susirinko 

bendroms Kūčioms Jaunimo cent
re. Dalyvių buvo daug, vietos 
prie kūčių valgiais apkrautų sta
lų didžiojoje salėje vos užteko. 

Pamokslo vietoje išsamią ir 
gerai paruoštą Šv. Mišių įžangą 

(Nukelta į 4 psL) ei 

Šiems tikslams vykdyti At-kų Kandidatų pasiūlymai turi būti 
Federacijos valdyba skelbia platų 
finansinį vajų. Jam vadovauti su
darytas Centrinis Vajaus komite
tas Chicagoje, kuriam vadovaus 
inž. Mečys Šilkaitis, 8134 So. 
Maplewood, Chicago, 60629 Tel. 
476-1449. 

O paskirose vietovėse ateitinin
kai yra prašomi organizuoti lo
kalinius vajaus komitetus, palai
kant ryšį su Centriniu komitetu 
Chicagoje. Ateitininkai labai 
gausiai ir dosniai remia visus lie
tuviškus darbus ,su tokiu pat 
dosnumu šiais mums ypatingais 
metais paremkime ateitininkų 
veiklos laukus. Šito turime tesės 
tikėtis iš savos" organizacijos na-
. -nų. 

Ateitininkų Kongresas yra vy
riausias Ateitininkų Federaci
jos reikalų sprendėjas. Jį sudaro 
rinkti kongreso atstovai ir svečiai 

p*!aiko Kultūrines N e t r u k r a A t . k l f P e d e r . vald. pa-
tradicųas. Jungdamas praeiti su, » ,, . , . . . . J . , . , , i i„-__ skelbs Kongreso atstovu rinkimo ateitimi, jis siekia, kad Kultūra, I . , _ ° , . . . U - , . . itaisvkles. Dabar gi kviečiame vt-tautine dvasia, £ai-' ' „.,..« . , **• v sus ateitininkus ruoštis Kongre-besiremianti tautine dvasia, gai 
vintų kiekvieno tiek asmeninį gy
venimą, tiek visuomeninę veik
ią-

Tad mūsų Kongresas tebūna 

sui ir jame aktyviai dalyvauti 

Ateitininkų Federacijos 
Valdyba 

pilnas adresas ir kurios ateitinin 
kų sąjungos kuriam padaliniui 
priklauso. Balsuotojų, sąrašų pa
tikslinimai bei pasiteiravimai at
liekami iki vasario 15 dienos. 

4. Kandidatų siūlymas. Kandi
datus gali siūlyti ne mažiau kaip 
penki balsuotojai. Pasiūlyti ga 
Įima tiek kandidatų, kiek renka 
mųjų. Siūlytojai turi nurodyti siū
lomų kandidatų vardus, .pavardes, 
amžių, adresą ir pridėti raštu su
tikimą kandidatuoti. Savo siūly
mą kandidatų siūlytojai turi pa
sirašyti, nurodydami savo adre
sus ir kurios ateitininkų sąjungos 
kuriam padaliniui priklauso. 

• •-

.. 

pristatyti VRK-jai iki vasario 15 
d. Iki vasario 25 d. skiriama vi
siems pastebėtiems kandidatų pa
siūlymuose trūkumams pašalinti 
ir iki vasario 28-tos sudaromas 
bendras kandidatų sąrašas. 

5. Balsavimas. Balsavimo vo
kai su kandidatų sąrašais bus 
išsiuntinėti iki kovo 15 d. Pa
balsavus balsavimo lapeliai su
grąžinami VRK-jai iki balandžio 
20 d. Balsai suskaičiuojami iki 
gegužės 1 d. 

6. Skundai. Skundai dė\ paste
bėtų netikslumų bei prasižengi
mų paduodami per penkias die
nas nuo jų vykdymo dienos. 
Skundai duodami per VRK-ją, 
kuri su savo paaiškinimais juos 
pateikia Federacijos valdybai per 
septynias dienas. Federacijos val
dyba skundus išsprendžia nevė
liau kaip per 10 dienų juos ga
vusi. Federacijos valdybos spren
dimas yra galutinis. 

7. Rinkimų rezultatai. Nusta
tytu laiku neatsiradus skundų 
arba Federacijos valdybai skun
dus išsprendus ir balsavimamas 
įsiteisėjus, VRK-ja skelbia balsa
vimo rezultatus ir Srinktos Tary-

i ..... . .. — 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 3652 W. Sfttb St. 

TeL PBoepect 8-1223 ,,^į ,. 
Ofiso vaL: pirm., antr., tee^L te 

penkt. nuo 2-4 ' vai. ir fr-8 - v. -rak. 
šešt. 2-4 p. p. ir kita laiku sasitarnyj. 

Tek*. — 837-1285 ž 

DR. ŽIBUTE ZAPARA6KAS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGtįĄ. 

Ofisas; . „ ? , 
700 Nortb Mfchigan, Siute 409 

Valandos pagal susitarimą. 
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S t a n d a r d Federa l's Money For Living Plan 

, Howto make your money movė 
and still keep it safe. 

i 

At Standard, you 
don't have to do anv 
m ore than you do at 
a bank—but your 
jnoney will do more. 
lt wili movė to higher 
than-bank interest 
rates. 
Ask yonrself these 
qiTPstions. Is your money 
receiving top interest rates? Do you bave a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have someone to talk to who can. help you vvith 
your money plans? 

lf you araswered no to one or morr of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable movė. 
0«r plan Is caHnd money foT livlnsr. When you 
come to Standard Federal ask to see one of our 
Money For Living Counselors. They are 
experienced in giving you a variety of savings 
plans to choose from- They care wbat happens 

ĮĮĮ 
SŲUHyiRD FEDER/U. SflA 

--
to you and they 
know how to 
mak«yout 
money really 
work for you. 
By taklng tnto 
conskieration 
yo«r mcome, 

your budget and 
how much interest you want to 

make. you can choose the plan that'fits you 
best. Then by moving your money to Standard 
Federal. you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank interest rates. 

Moving your money w f make yoa 
Standard Federal is a 67-
old community savings and 
loan—built for the individuaL 
It s a place vvhere your money can S 
be safe and really pay you mote. 
Stop by. You'll see why more and 
more people are coming under our vrtng.' 

Qxne 
VVfecare 

Offh»: *19Ž Archer Avnu*. Chicaęo. mrnois 60632 phonę: 947-1149 
Orav* Offlcm: 5100 Forest Avenue. Downert Grove. Illinois 60SH ehormr 999-1140 

OtTlct: 23 Norttf Nlain Street. Lombard. Illinois 60749 pnonm; 927-1149 
Aurera Otfl—.• 34)1 Ntef Oetent Bou'evrd. Aurora. Btmois 69507 ptione: 992-1140 

' Office: 21 Boulder Hm Pass, Bovlder HiU. Illinois 60539 pnone 997-1199 
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DIDIEJI ŽMOGAUS SIEKIMAI 
Jau 'dešimtą kartą skelbiama sonalizmu". Jie netausoja žmo-

sausio pradžioj taikos savaitė pri- nių kraujo komunistinei tvarkai 
Siminti žmogaus didiesiems sie įvesti ir visus žmones padaryti 
Irimams ir skatinti taikos dvasiai vergais-Komunizmui ir šiandien 
Btisus metus, nes tai yra žmo- taika yra tik apgaulės, priemonė, 

f aus, tautų, žmonijos idealas, kurią jie naudoja įvairiausiais pa-
op. Paulius VI, skelbdamas šie- vadinimais, kaip detentės, tai-

tnetinę taikos savaitę, primena, kaus sugyvenimo, nesikišimo į 
kad "taikos idėja patobulina ei- kito krašto reikalus, išlaisvinimo 
rilizaciją" ir kad "Be taikos nėra karais. Daromi prievartiniai tai-
fivilizacijos". Toliau dar prime kos kongresai, kurie turi pa
na, kad "tikrovėje taika nėra nei smerkti laisvėje gyvenančių "im-
pilna, nei užtikrinta", — jos turi perializmą", bet ten nekalbama 
Siekti visos tautos, visos valstybės apie taiką, kuri yra pagarba 
fc paskiri žmonės, kurie supran- žmogui, laisvė tautoms, gerbimas 
ta, kad tik taikoje yra laiduoja- žmonių gyvybių ir asmens ver-
inas užtikrintas saugumas, tautų tės, to dieviško atspindžio žmo-
laisvė, valstybių nepriklausomy- guje. 
be. Ir tai nėra tik iliuzija ar rea- šiandien ir kyla rūpestis, 
lybės pažinimo stoka. Taika yra kaip taiką įgyvendinti žmonijoje, 
kievieno žmogaus pareiga, kuria kai vieni taikos vardu puola, o 
rūpintis jis turi savo žmogiška kiti taiką yra verčiami ginti savo 
prugmtimi ir krikščionišku išsi- kančiomis ar net gyvybėmis. Šia-
auklėjmu. me idėjų susikirtime negali būti 

Tačiau gyvenime matome, tikro pokalbio apie taiką ir vie-
kad juo mažiau taikos, juo dau- ningą tikslų siekimą, o tik mėgi-
giau apie ją kalbama. Kalbama nimas taisyti gyvenimą, kad tai-
visai ne be reikalo. Juk šiame ka jame rastų savo vietą. 
Šimtmetyje jau buvo ne vienas, * 
o daugelis susinaikinimų, kultu- Taika, laisvė, gyvybei pagarba, 
ros sugriovimų, žmogaus gyvy- vienybė ir sugyvenimas eina 
bių paaukojimo sistemai, jėgai, kartu. Viena be kitos šios gyve-

-

BUKAREŠTO NUTARIMAI 
Sovietų apsiginklavimas lemia jų politinį spaudimą 

GEDIMINAS GALVA Sparčiu apsiginklavimu Sovie
tai siekia bent kelių politinių 
tikslų. Pirmas jų tikslas sudraus
minti satelitus. Čekoslovakija, 
Lenkija ir ypač Rytų Vokietija 
tapo plieniniu Varšuvos santar
vės kariniu trikampiu. Rumuni
ja Bukarešto pasitarime nenoro
mis turėjo rikiuotis į Maskvos 
politines gaires. 

Maskvos karinis spaudimas tu
ri ryškią įraką neklusniosioms 
komunistų partijoms, kurios savo 
metu užsimojo eiti tautiniu keliu. 
Dar daugiau apsiginklavimas le
mia "išlaisvinti" kai kuriuos 
kraštus, pvz. Angolą. Ne jos ko
vingumas, bet rusų ginklai, jų 
organizacija ir kubiečių talka ap
sprendė milžiniško Afrikos kraš
to likimą. Šiuo metu Maskva 
taikstosi įsigalėti visoje pietinėje 
Afrikoje, kurią tebevaldo baltieji. 

Ketvirtas Sovietų tikslas apsi
ginklavimu nuginkluoti svar
biausią priešą JAV. Jie pasiryžę 
eiti jau pramintu keliu, panau
doti I SALT — strateginių bran
duolinių ginklų derybas ir gauti 
nuolaidas, kurios dar labiau su
stiprintų apsiginklavimą. 

Svarbiausias Sovietų siekimas 
ginklų persvara įvaryti baimės 
kaimyniniuose Europos ir Azijos 
kraštuose, įvaryti jiems baimės, 
taigi tuos kraštus "susuominti". 
Pirmasis žingsnis padarytas 1975 
m. rugpiūčio 2 d., pasirašius 
Helsinkio "baigiamąjį aktą", ku
ris tapo masalu Vakarų Europai 
pajungti. 

Pasitarimai 

asmeninėms ar valstybinėms už- nimo savybės negali laikytis, juo 
mačioms. Du didieji karai pakeitė labiau negali išpildyti žmonių 
žemės veidą, išmargino naujo- troškimus. Taika yra mirusi, kai 
mis spalvomis žemėlapius, bet joje norima matyti tik kapų tylą 
nepagerino žmonių gyvenimo ir ir ramybę. Laisvė nedaloma ir y-
nesumažino taikos ir ramybės, ra visų teisė, bet jos negali būti 
vienybės ir sugyvenimo troški- be sąmoningo asmeninio atsa
inų, r kingumo prieš moralinius dės-

Taikos žodis viešai skamba nius, įdiegtus žmogaus prigimty-
gražiausiais akordais, bet kai jis je ar išmoktus gyvenimo patirty-
aukojamas karams ir kitų sunai- įe. Gyvybės išlaikymas — tai sa-
kinimui, tai aukojama civilizaei- ves, kaip dvasinio ir kūninio 
ja ir kultūra, taikai išniekinti pa- junginio, vertinimas, kurį įstaty-
naudojamos modernios techno- mais griauna net valstybės, tu-
loginės priemonės. Užtat taika y- rinčios pareigą žmogų ginti. Vie-
<ra gležna ir nepastovi, jei ji neturi nybė nėra tik vienas kelias į tiks-
Hvasinių rėmų, į kuriuos būtų į- h, bet vienas žmogiškas tikslas, 
Statyta, kaip visų matomas idea- kuris padeda susirasti priemones 
las, kurio reikia siekti. Taikai tikslo siekti, sujungia žmones 
reikia griaučių, kad ji įgytų stip- tautose ir valstybėse. 
tų kūną ir nepalinktų kaip smil- Tai nėra tik troškimų išsi-
ga nuo kiekvieno vėjo pūstelėji- pildymai, kurių nori kiekvienas 
mo. Taika todėl yra žmogaus tik- žmogus, bet tai yra siekimas, ku-

- jovęs pažinimas, pagarba arti- rio nesugadintas ir protingos 
mui, moraliniams dėsniams, žmogus visa savo prigimtimi sie-
svarbiausia — pagarba žmogaus kia. Ir tai yra visuma žmogiškų 
gyvybei Kitu atveju net šven- vertybių, sudarančių pilnutinio 
Šausiąs taikos siekimas pasmerk- žmogaus gyvenimo turinį ir 

-^tas nepasisekimui. žmogiškai patenkinamą gyveni-
* mo lygį. 

Kai žvelgiame istorijon, mato- Visuotinė taika yra religinių 
me garbinamus užkariautojus, institucijų, valstybių ir tautų va
karo vadus, valstybės sienų išplė- dų pareiga. Ji nėra vadinamoji 
timą. Jie vieni padaromi tautų "amžinoji taika", kuri netikro-
herojais, tartum vieni kūrė isto- viškai reiškiama vadinamų pa- į „fatjfeią vidaus reikalus. 
riją, K tikrųjų herojai yra ir tie, cifistų, ji nėra mirties tyla, ku-i M a g a fr t 0 Varšuvos santar-
kurie- saugojo ir . tebesaugoja rioj gyvas žmogus ..neturi laisvo v ė g va4stybėvpatrirtirro*pasiryži 
žmogų nuo skriaudos, nuo iš- žodžio. Tikroji taika yra žmo-
naudojimo, nuo vergijos pančių, gaus gerovė, žmonijos ateities 
Herojai yra ir tie, kurie žmonijai laidas, vieningas žmogiškųjų 
aarbais ir pavyzdžiu parodė, kaip tikslų siekimas, tautinių ir uni-
reikia mylėti ir gerbti savo arti- versalinių vertybių kūryba. Dėl 
mą, kaip gelbėti tautos laisvę, Dievo, tikėjimo, tautos laisvės ir 
kurti savą kultūrą ir civilizaciją, valstybinės taikos kartais auko-
kad jų aplinkos žmonės geriau gy- jamos ir gyvybės, bet tai daroma 
ventų ir geriau jaustųsi su savai- ne iš pagarbos gyvybei stokos, 
šiais. Iškelti šį žmogišką, dorinį, o iš jos dvasinio vertinimo, kad 
tautinį, socialinės meilės ir tei- naujosios kartos tautoje ar vais
ingumo herojiškumą šiandien tybėje bent ateityje žmoniškiau 
yra kelti iš naujo taikos vertę, taikoje, laisvėje ir vienybėje gy-
kuri remiasi pagarba žmogui ir ventų, 
jo gyvybei Kai daroma prie- Už taiką ir visuotinį gyvenimo 
Sngai, tai, anot romėnų rašyto- pagerinimą šiandien teigiamai 
jo Tacito, "taika vadinama ten, turi pasisakyti kiekvienas pado-
kur jau yra padaryta dykuma", rus žmogus. Taip pat už vienybę 

Popiežius kalba apie taiką ti- siekti tautos ir žmogaus tikslų tu
kintiesiems, kurie jo žodžiuose ri pasisakyti bent tam tikra 
regi savo pačių taikos ir ramybės žmonių grupė — tautinė, religi-
troškimus. Tų žodžių negirdi nė, visuomeninė. Nors šiuo arve-
tie, kurie laiko dešimtis paverg- ju apie vienybę kalba daugiausia 
tų tautų ir milijonus žmonių, ku- tie, kurie ją ardo. bet už taiką ir 
rie kiekvieną pasipriešinimą ver- vienybę turi aiškiai pasisakyti ir 
gijai ir žmoniškumo naikinimui tie, kurie taikos ir vienybės nuo-
laiko tik "supuvusia" Vakarų de- širdžiai trokšta. 
mokratija, tik krikščionių "per- Pr. Gr. 

Minėtiems tikslams įgyvendin
ti reikalingas ilgas laikotarpis. 
Užmojų sėkmė priklausys nuo va
kariečių budrumo ir pajėgumo. 

1976. XI. 25-26 dienomis Buka
rešte įvyko Varšuvos karinės 
santarvės kraštų, Maskvos ir jos 
satelitų, politinio komiteto pasi
tarimas. Pasitarime dalyvavo ko
munistų partijų svarbiausi varo
vai, L. Brežnevo vadovaujami. 

Nuo ko ten pradėta? Ogi nuo 
Helsinkio baigiamojo akto pra
dų: valstybių suverenumo — jė
gos nenaudojimo, sienų nepažei
džiamumo, taikaus ginčų spren
dimo, nesikišimo į valstybių vi
daus reikalus, tautų lygiateisiš
kumo ir teisės tvarkyti savo li
kimą. Žinoma, ten paminimas ir 
žmogaus teisių bei laisvių gerbi
mas, bet jau užgožtas nesikišimo 

mą: "Besąlygiškai laikytis bai
giamojo akto, kuris sudaro vie
ningą visumą, nuostatų ir juos 

įgyvendinti. Jos ragina veikti taip 
pat ir kitas saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje pasitarime 
dalyvavusias valstybes". 

Politinis komitetas meta šešė
lį vakariečiams "militaristams ir 
reakcionieriams", besipriešinan
tiems kurti taikią Europą, apsi
saugoti nuo grėsmės ir kėsinimo
si į jos saugumą. Sovietai skati
na kitas valstybes vykdyti bai
giamąjį aktą, nors dėl jų vado
vybės kaltės šūsnys bylų tebelau
kia sprendimo. Sovietai labai 
stengėsi įteisinti Pabaltijo užgro
bimą, nes Maskvoje esančias am
basadas ir atstovybes skatino jį 
lankyti. Tik 1975 m. Lietuvoje 
lankėsi 16 valstybių delegacijos, 
imtinai JAV ambasados pareigū
nus Maskvoje. 

Nusiginklavimas 
Besiginkluodami Sovietai pa

naudojo visus propagandinius 
garsiakalbius piršti taiką pasau
liui. Ir Varšuvos santarvės poli
tinio komiteto pranešime randa
me tuos pačius šūkius, skatinimą 
varžyti apsiginklavimą ir nusi
ginkluoti: 'Opiausias ir skubiau
sias dabarties uždavinys — nu
traukti ginklavimosi varžybas ir 
siekti nusiginklavimo, pirmiau
sia branduolinio, panaikinti pa
saulinio karo grėsmę... Ruošimui-
si karui išleidžiamos milžiniškos 
lėšos, didėja visuotinio naikini
mo ginklo galia. Europos žemy
ne sutelktos galingiausios gink
luotės, įskaitant branduolinę, te
bėra užsienio karinės atsparos... 
Jei mūsų šalims reikia imtis prie
monių savo ginkluotoms jėgoms 
stiprinti, atsisakant lėšų, būtinų 
kraštų ūkiui, šitai daroma, kad 
būtų patikimai apsaugotas taikus 
mūsų šalių tautų darbas, sulaiky

tos svetimos karo jėgos". 
Visas graudenimas paremtas 

netiesa. Sovietai ir jų satelitai 
per pastarąjį dešimtmetį apsi
ginklavimu pralenkė vakariečius. 
Europoje yra ne tik užjūrio vals
tybių, ypač JAV, įgulos, bet vis 
dar stiprinami kariniai daliniai 
satelituose. Rytų Vokietija tapo 
Sovietų ginklų sandėliu. Jos kari
niai "patarėjai" siunčiami į ara
bų valstybes ir Afrikos kraštus. 

Sovietai šneka apie nusiginkla
vimą, bet nusiginklavimo pasi
tarimus jie jau seniai įšaldė Vie
nintelė tiesa, kad Sovietai tebe
siekia ginklų svoriu vyrauti pa
saulyje. 

Siūlymai 

Karinės santarvės politinis ko
mitetas pateikė daugelį siūlymų: 
panaikinti Siaurinio Atlanto ir 
Varšuvos santarvės, glaudžiau 
bendradarbiauti ūkio, kultūros ir 
informacijos baruose, sukviesti 
pasitarimą Maskvoje energetikos 
klausimams svarstyti, plėsti žmo
nių bendravimą, kiek tai leidžia 
nesikišimas į kitų valstybių vi
daus reikalus, ir pasirašyti tarp
tautinę sutartį, pirmiems nepa
naudoti branduolinių ginklų. 

Visi siūlymai remiasi Sovietų 
tikslais. Varšuvos karinė santar
vė yra tik Maskvos iškaba, o ją 
nuėmus karinė padėtis visai ne
pasikeis. Pasirašyti sutartį pir
miems nepanaudoti branduolinio 
ginklo sausumoje, jūroje ar kos
minėje erdvėje reikštų vakariečių 
karinę padėtį susilpninti, ypač 
Vakarų Europoje. Ūkinis bendra
darbiavimas negali būti sklandus, 
bet Sovietai pajėgs atsiteisti už 
įvežtas prekes. Žmonių bendra
vimas yra apkarpomas kitų vals
tybių nesikišimu į valstybės vi
daus reikalus. Kas tik Sovietams 
nepatinka, vadinama įsikišimu į 
jų reikalus. 

Karinės santarvės valstybės te
besiekia didesnės įtakos Vakarų 
Berlyne, Afrikoje, Azijoje ir Pie
tų Amerikoje. Naujas posūkis da
romas Afrikoje, nes Varšuvos 
santarvės valstybės įsipareigojo 
teikti paramą juodiesims Nami
bijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbab
vėje (Rodezijoje) išsilaisvinti iš 
baltųjų priespaudos. Norima Va
karų Europą nuginkluoti, kad ji 
pati .kristų į Sovietų glėbį. Tai 

j gali įvykti rusams susitarus su 
kinais ir su jais pasidalinant įta
kos srtitmis Dasaulye. 

Į gjmtftt Talaa&lel 

SUSITIKTI SU DIEVU 
"Amžinasis gyvenimas —tai, teisių gynėja. Kai agnostikai ir 

pažinti, vienintelį tikrąjį Dievą: kiti materialistai norėtų žmogaus 
ir tavo siųstąjį Jėzų — mesiją" 
(Jn 17,3). šiuos Kristaus žodžius 
priminė maldininkų miniai po
piežius Paulius VI vienoje audi-
jencijoje. 

Daugelis šiuolaikinių žmonių 
be jokios savikritikos ir be jokio 
pagrindo yra lengvabūdiškai pa
sidavę paplitusiai madai nesido
mėti Dievo klausimu, nekelti sau 
Dievo problemos. Abejingumas 
Dievo problemai pažemina žmo
gų. Juk žmogus yra už nepro
tingus gyvius aukštesnė — pro
tinga būtybė. Žmogus iš pačios | dentinis tiesos, ieškoti visų prie-

protą uždaryti eksperimentinio, 
juslinio pažinimo kalėjime, Baž
nyčia nesiliauja kovojusi už žmo
gaus teisę protu pasiekti aukš
čiausią, transcendentinę, kurian
čiąją tiesą. 

Siuola'kinis mokslo žmogus tu
rėtų ryžtingai atmesti tą idėjinę 
kryptį, kuri jo pažinimo sritį ap
riboja \ ien medžiaginėmis ap
raiškomis, pabrėžia pop. Paulius 
VI. Jis turėtų tvirtai pasi'ikėti, 
kad žmogaus protas juo labiau 
vra skatinamas ieškoti tramcen-

N. Ceausescu, Rumunijos miniate-
ris pirmininkas 

-Pasauly vis. mažiau sugau
nama žuvų. Jų daug išgaudo-
ma, bet daug žūna nuo užter
šimų. 

savo prigimties yra pašauktas 
Dievą pažinti, jį mylėti, Dievui 
tarnauti čia žemėje ir gyventi su 
Dievu amžinybėje. Kas kliudo 
žmogui Dievo ieškoti ir susitik
ti su Dievu, tas apriboja žmogaus 
protavimo galią, slopina kilniau
sius jo dvasios polėkius ir varžo 
jo veikimo užmojus. Neieškoda
mas Dievo ir nesusitikdamas su 
Dievu, žmogus tampa siauro, ri
boto, aklo humanizmo auka, ne
tekusia aukščiausių pažinimo, 
meilės ir vilties motyvų. 

Cia susiduriame su dviem šiuo
laikinių žmonių dvasinėm kryp
tim: agnosticizmu ir ateizmu. 
Agnostikai sako, kad Dievo mes 
negalime pažinti, o ateistai iš 
viso neigia Dievo buvimą. Pir
moji kryptis iš pirmo pažvelgi
mo atrodo nuoširdi. Šiuolaiki
niam žmogui, išauklėtam ekspe
rimentinio pažinimo įtakoje, 
įpratusiam visa patikrinti ekspre-
rimento pagalba, atrodo, kad ki
taip nė negali būti. Dievas eks
perimentiniam pažinimui juk yra 
neprieinamas. Kadangi, kaip sa
ko evangelistas šv. Jonas, Dievo 
niekas niekad nėra matęs (Jn 1, 
18), tai daroma išvada, kad Die
vo iš viso negalima pažinti. Bet 
tokia filosofija yra tinginio filo
sofija, yra rezignacijos, pasidavi
mo filosofija. Ji pažemina žmo
gų. Juk žmogaus proto negalima 
uždaryti vien siauroje justlinio 
ir eksperimentinio pažinimo sfe
roje. Žmogus iš pačios prigimties 
turi sugebėjimą savo protu ir ki
tomis dvasinėmis galiomis ieško
ti aukščiausios tiesos ir aukščiau
sio gėrio. Žmogus negali pasiten
kinti vien medžiaginių būtybių ar 
apraiškų pažinimu. Žmogaus pro
tas veržiasi į pačią būties esmę, 
nors ribotai, bet tikrai pažinda
mas nematomą visokios būties 
šaltinį — Dievą. 

Bažnyčia ne karta yra kalti
nama, "kad ji tikėjimui paauko--
janti žmogaus protą. Tačiau iš 
tikrųjų pasirodo, kad Bažnyčia 
yra ryžtingiausia žmogaus proto 

žaseių priežasties, visokios būties 
šaltinio, ieškoti Dievo, juo pla
čiau ir giliau mokslo bei tech
nikos pagalba prieš jo akis at
siskleidžia medžiaginė daiktų tik
rovė, kurią jis tyrinėja eksperi
mentiniais, moksliniais metodais. 

Prieš kelerius metus viename 
šiaurės mieste, pilname skuban
čių žmonių ir ūžiančiame nuo 
nesibaigiančio automobilių srau
to, skersai pagrindinę gatvę buvo 
pakabintas užrašas: ''Pagalvoki
te apie Dievą!" Be abejonės tai 
buvo labai išmintingas ir origi
nalus priminimas. Galvoti apie 
Dievą yra protaujančio žmogaus 
pareiga. Gatvės triukšme ir kas
dieniniuose rūpesčiuose pasken
dusiam šiuolaikiniam žmogui 
yra labai naudinga priminti šią 
pareigą. Tik pagalvodamas apie 
Dievą, šiuolaikinis žmogus galės 
pasijusti pilnu žmogumi, žinan
čiu savo gyvenimo prasmę ir tiks-
lą. 

Kita idėjinė mūsų laikų kryp
tis yra ateizmas. Nuo paprasto 
Dievo neigimo ateizmas mūsų 
laikais yra parėjęs į propagandi
nę kovą prieš Dievo ir dažnai 
net į tikinčiųjų žmonių persekio
jimą bei priespaudą. 

Tačiau ateistinis Dievo neigi
mas niekuomet neįstengė ir nie
kuomet neįstengs pagristi savo 
tvirtinimų. Ateistinė propaganda, 
ypač persekiojimai ir priespauda, 
geriausiai jrodo ateistinių pozici
jų silpnumą. A'eizmą vis labiau 
ir labiau supa filosofinė, teorinė 
ir egzistencinė tuštuma. Tai lei
džia tikėtis, kad protas ir dva
siniai polėkiai išves šiuolaikinį 
žmogų iš ateizmo į aukštesnę 
tikrovės plotmę, kurioje jis atras 
Dievą ir savo gyvenimo prasmę. 

Dvasinis įsigyvenimas į susiti
kimą su Dievu turi sukrėsti mus 
visus, nugalėdamas bet kokį abe
jingumą ir pažadindamas gilų 
•troškimą susitikti Dievą Kristuje, 
kuris atėjo i pasaulį ir žmogaus 
širdį, nešdamas džiaugsmą ir pa
laimą. Kzl. 

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 

A. SAULAITES 

KARDINOLAS SUPU PAS 
POPIEŽIŲ 

Popiežius Paulius VI specia
lioje audiencijoje priėmė ukrai
nietį — Lvovo arkivyskupą kar
dinolą Juozapą Slipij drauge su 
šešiais emigracijoje dirbančiais 
ukrainiečių vyskupais, šia pro
ga popiežius Paulius VI išreiš
kė savo gilią pagarbą ir meilę 
Šiam Bažnyčios kankiniui k u m 
23 mėtį įxa keatėjas &&&& 

kalėjimuose, ir visai Ukrainos 
katalikų Bažnyčiai, kuri nepa
laužiamai liudija savo ištikimy
bę Kristui ir Apaštalų Sostui 
Romoje. Kardinolas Slipij ilges
nėje kalboje priminė Šventajam 
Tėvui dabartinę dramatišką ka
talikų Bažnyčios padėtį Ukrai
noje. "Mūsų Bažnyčia Tėvynėje 
yra pasmerkta mirti", — kal
bėjo kardinolas Slipij. — "Ne
galime likti kurti milijonų ken-
PmriMtl Krežiu žonlrmrmi 
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Sesuo Ksavera daug metų dirbo kaip slaugė, o 

dabar, ligoninei jau turint dešimtis tarnautojų, gali at> 
sikvėpti. Ryte ji nuo anksto užimta namų ruošos dar 
bais, o popiet padeda ligoninės didžiulėje vaistinėje 
skirstyti supirktus ir iš įvairių vietų suaukotus vais
tus. Paruošia vakarienę ,mėgsta skaityti. Jos malonūs 
žodžiai ir nuoširdi paslauga užburia kiekvieną svečią, 
kuris atvyksta kun. Bendoraičio sodybon dirbti, vie
šėtis, gydytis. Randa laiko rūpintis daržu, gėlėmis, 
įvairiais gražiais augalais ir medžiais. Rūpinasi tar
nautojų ir kitomis šeimomis, su keliomis kitomis mo
terims nori įsteigti maldos būrelį arba charizmatinio 
atsmaujinimo ląstelę. 

Reikia prisipažinti, kad tokioje aplinkoje penki 
lietuviai truputį pašventėm ir pasidžiaugėm reta pro
ga susitikti. Be jau aprašytos gegužinės gražiame 
(piranijų pilname) paupyje, dar sekmadienio popietę 
praleidome ligoninės ūkyje, valgydami keptas vištas 
ir ilsėdamiesi hamakuose. Žinoma, buvo lietuviška va
karienė ir pirmosios lietuviškos Mišios .O vieną vaka
rą sugalvojome vykti į užsienį pažiūrėti geros filmos. 
Per 20 min. laiveliu perplaukėm sieną ir Bolivijoje, 
Guayara-Merin (to paties vardo, kaip Brazilijoje) 
miesto kino teatre žiūrėjome filmą iki vidurnkačio. 
Tada laiveliu grįžome atgal, čia pirmą kartą gyveni
me teko matyti žvaigždžių atspindį vandenyje. 

Pasienio miestuose nuolat maišosi abiejų kraštų 
gyventojai. Iš Bolivijos atvyksta į ketvirtadienio tur-

pirkti vokų, nes Bolivijos vėliavos spalvos yra raudo-
na-geltona-žalia: vokai visai lietuviškai atrodo. Niež
tėjo k- daugiau Bolivijos pamatyti, tai ankstų rytą su 
kun. K. Bėkšta ir dr. V. Kiaušu persikėlėm per upę 
laimės išbandyti 

Autobusų stotelė netoli, nereikia paimti taksio, tai 
yra, motociklo. Ten bilietų pardavėja įtartinai į mus 
žiūrėjo, nes visi trys esame nuolatiniai krašto gyven
tojai (nors ne piliečiai) ir turėjome mokėti 12,000 
kruzeirų (tūkstančio dolerių) užstatą, kurio dabar Bra
zilijos valdžia reikalauja visiems kraštams, išskyrus 
Urugvajų, Argentiną, Žilę ir dar vieną kaimyni
nį kraštą. Bet galų gale numojo ranka ir įteikė 
kelionės bilietus į Riberalta (tai yra, Aukštos pakran
tės) miestą už 90 km. Pri juokavome, kad mus polici
ja sugaus, o sekančią dieną ir sugavo brazilą, kuris 
vyko be dokumentų. Aišku, lietuviai ir išvaizda skiria
si nuo bendrai tamsesnių brazilų ir ypač nuo indėniš
kais veidais boliviečių. 

Pusiaukelėj autobusas sustojo prie Iata upės. Vi
si keleiviai išlipa, kol autobusas užvažiuoja per dvi 
siauras lentas ant plausto. Tada ir keleiviai sustoja 
ant plausto, kurį pora žmonių gali pertraukti kiton 
pusėn, laikydamiesi tampriai ištempto lyno. Maža 
mergaitė pardavinėja keptą žuvį su mandiokos bulvėm. 
Upėje moteris su vaikų pulku kartu skalbia ir visi 
maudosi 

Riberaltoje, kaip ir bendrai Bolivijoje, kalba
mos dvi kalbos — ispanų ir indėnų, tik šioje srityje 
vietoj oficialiosios kečua kalbos yra kita indėnų kal
ba. Tvarkingos miesto aikštelės pakraštyje stovi gra
ži bažnytėlė, kurios kunigai yra amerikiečiai Maryk-
noll nar ia i Kiek pasidrąsinę nueiname pasisveikinti, 
susipažinti —ir kartu prisistatyti pietums. Kalbėda
masis su daug metų (jie čia yra nuo 1943-iųjų) čia 
dirbusiais kunigais ar seselėmis gali daug daugiau iš-
ttftkU 3£& žBCBSfr 2£i£ j . t„ 1^1*, mgll iš kaygu, į l -

ba šiaip pats sau vaikštinėdamas. 

Kunigai aprodė ligoninę, kurią jie pastatė ir vė
liau perleido valdžiai. Dar joje dirba kelios seselės. 
Labai malonus Maryknoll broliukas aprodė tris lai
vus, kuriuos jam nuolat tenka taisyti, nes parapija tik 
dalinai mieste. Trys parapijos kunigai, laivą prisikro
vę reikmenų ir maisto, išvyksta upėmis po penkias 
šešias savaites, lanko kaimelius, paskiras sodybas, 
švenčia visus sakramentus iš karto, katekizuoja, ir ke
liauja toliau. Jų akys žiba panašiai, kaip dirbančių su 
indėnais Brazilijos miškuose, jų šviesa net ir po dau
gel metų nemažėja. Ypatingai nušvito vienas jau pa
gyvenęs kunigas, neseniai sugrįžęs iš JAV po klubų 
operacijos, kurios metu įdėjo plastines dalis. Turėjo 
iš naujo išmokti vaikščioti, o prie mūsų akių pirmą 
kartą atsisėdo nedrąsiai ant dviračio — ir linksmas 
nuvažiavo. Vėliau dar reikėjo sugrįžti ir vandens pa
prašyti, nes labai karšta. 

Riberalta upė yra ties Madre de Dios (Dievo Mo
tinos) ir Beni upių santaka, kurioje, vėliau paaiškėjo, 
yra inkų keramikos šukių, apie kurias mažai kas ži
no, nes bendrai manoma, kad inkų imperija, pasibai
gusi ispanų okupacijos metu, neturėjo glaudžių ry
šių su tropinių miškų gentimis ir tautomis. Pasirodo, 
kad, tur būt, buvo visai kitaip, nes ir kun. Bendoraitis 
Brazilijos gilumoje užtiko vadinamą "Paukščių" salą, 
kurioje yra inkų būdingų šukių. Nors Bolivija tik upe 
skiriama nuo Brazilijos, iš karto matosi kitokios iš
vaizdos žmonės. Namų statyba irgi skiriasi — šiaudi
niai stogai daug statesni ir aukštesni už braziliškus. 

Vakarop laimingai traukiame Brazilijon, džiaug
damiesi nepakliuvę policijai. Bet ir tai gal nebūtų 
baisu buvę, nes užtektų pasakyti, kad gyvename 
pas kun. Bendoraitį — Brazilijos upių laivyno garbės 
kapitoną. 

£2Lui 3aijįjm^ 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nehr. 

B E N D R O S KŪČIOS 

O m a h o s lietuvių skautų-čių 
vadovų , s. Laimos Amanėl ienės 
ir s. Jono Lileikio ir tėvų komi
teto iniciatyva buvo surengtos 
bendros parapijos kūčios, kurios 
įvyko gruodžio 19 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. 

B u v o įdėta daug sumanumo, 
triūso, organizavimo gabumų ir 
nesuskaitomų darbo valandų pa
sišvent imo tokiam dideliam už
daviniui įvykdyti. 

Beveik punktualiai svečiai pri
pildė parapijos salę ir sėdosi prie 
puikiai paruostų kūčių valgiais 
apkrautų stalų. 

S. Stasys Radžiūnas sveikino 
susirinkusius ir kvietė skautus-tes 
atlikti apeigas. Skautė Rita Ko
vaitė ir šeši uniformuoti skautai 
su žvakėmis , vaizdavo Lietuvą ir 
kraštus, kur daugiausia lietuvių 
gyvena . T o l i a u kvietė uždegti pa
grindines žvakes: parapijos kle
b o n a s kun. Petras 2arkauskas 
uždegė .geltona — aukso žvakę 
D i e v u i . Skautų-čių dvasios vadus 
vyr. s. kun. Leonardas Musteikis -
žaliąją žvakę — tėvynei ir rau
doną žvakę artimui uždegė Dr. V. 
Kudirkos vietininkas s. Jonas Li
leikis. 

Grojant švelniai muzikai s. Ra
m u t ė Arienė padeklamavo eilė
raštį "Prie kūčių stalo". Anglų 
kalboje aiškinimus darė s. Vikto
ras Aras. 

Vakaro šeimininkė s. Laima 
Antanė l i enė papasakojo apie Kū
čių papročius Lietuvoje ir ką reiš
kia palikta tuščioji kėdė. 

T o l i a u kun. P. Žarkauskas per-

I skaitė Kūčių vakaro evangeliją 
j ir padoies plotkelę į tuščią lėkš

tę pradėjo dalintis plotkelę su pa
ra o'jiečiais. Su tuo ir prisidėjo 
iškilmingoji vakarienė iš 12 tra
diciniu valgių. 

Vakarienei įpusėjus, vyr. skau
čių būrelio sesės V. Rotella, S. 
Shramek. R. Kovaitė, R. Jaudegy- į 
tė ir T . Gaidelytė palinksmino 
svečius kalėdinėm giesmėm, pri
tariant gitaroms. 

Po vakarienės buvo daug spė
jama ir buriama, norint sužino
ti apie meilę, vedybas ir kaip il
gai gyvensi. Daugiausia burdavo 
jaunos merginos apie vedybas. 
Sesės S. TotHaitė, R. Kovaitė ir 
T. Gaidelytė pasirodė su burtų 
vaidinimais. 

Ant balto kūčių stalo ramiai 
dega skautų-čių įžiebtos žvaku-j 
čių švieselės — tai žiburėliai 
simbolizuoją gyvybę, šilumą, tei
singąjį gyvenimo kelią. Tegul 
toji šviesa sujungia ir suburia 
mus į vieną darnią susipratusią 
šeimą. 

Po nuotaikingų kūčių visi skir-
stėmės linkėdami vieni kitiems 

CLASSIFI .ED.G.U IDE -
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Omahos l i tuanist ines mokyklos vaikai atlieka Kalėdų eglutės programą. 
Nuotr. T. Gaidelvtės 

M i S C E L L A N E O I T S 
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T u r i u C m c a g o g mies to le idimą. 

Dirbu u- užmies ty . D i r b u g r e i t a i , 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rvšAų griadla 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5108 
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Manujatte Parks parduodamas 2-
jų butų po 6 kamb. mūr. aajnas. Už
dari porčiai. įeinamos rūbjnės. pide-
iic rūsys ir pastoge. 2 ma$. garažas. 
Idealioj vietoj. Geros nuomos. Kaina 
$40.000.00 Skambint 414—248-4287. 

Parduodami S nauji namai su 3 
miegamai*, Danea, Hinsjįalf gimna
zija. Skambint Vytui, Bud's R. &, 

847-5100 

malonių švenčių-
T. Gaidelvtė 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
KALĖDIJ EGLUTĖ 

Gruodžio 18 d. Sočiai Settle-
ment patalpose lituanistinės mo
kyklos vaikų tėveliai ir svečiai 
nuotaikingai praleido popietę, 
žiūrėdami vaikučių švenčių pro
gramas. Programos pranešėjas 
Marius Boydstum perskaitė, kad 
bus suvaidintas religinis vaizde
lis ir pagiedota kalėdinių giesmių 
vad. mokvt. Kristinai Kartanie-

Omahos parapijos Kūčių vakarienės metu šv. Antano parap. salėje 
Nuotr. T. Gaidelvtės 

į iiillllillllllllllillllillllliuuilttllliuiilillf 
į Apsimoka skelbtis dien. DRAUGEI, 
į nes j i s plačiausiai skaitomas lie-
! tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
I nos yra visiems prieinamos. 
: 'iiiiiMiiiiiinufUHiiinif«i«iimiiiiHimnm 

nei. 
Atsilankęs Kalėdų senelis iš

dalino vaikučiams dovanėles. 
Nuotaika buvo tikrai pakili. Mo
kyklai paremti įteikė pinigines 
dovanas Omahos LB apyl. ir 
Tautinė sąjunga. Jas priėmė mo
kyklos vedėja mokyt. Dana Suls-
kienė. 

Už paramą buvo padėkota ir 
pasidžiaugta, kad organizacijos ir 
tėveliai rūpinasi Irt. mokyklos iš
laikymu. Tėvų komitetas dėko
jo tėveliams ir paskiriems asme
nims, kurie parūpino dovanėles ir 
prisidėjo prie pasisekimo. Vėliau 
buvo pasivaišinta kavute ir tėvų 

i komiteto parūpintais kepsniais. 
Mokslas mokykloj po atostogų 
vėl prasidės sausio 22 d. 

(tg.) 

dintų LB. Esame v is i L B nariai, 
sudarykime są lygas jai pilnai 
atlikti skirtą misiją. 

Br. Juška 

B E A L E 
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Savininkas parduoda Mąrųuette 
Parke mūr. 7 kamb. namą. 4 mieg., 
valgomasis. Visas namas moderniai 
įruoštas, grindys išklotos kilimais, 
užuolaidos. 2 maš. didelis mūr. ga
ražas. Galima tuoj pat perimti namą. 

Skambint 920-0584 

PLUMBING 
Vonių, virtuves šimtų Ir vandens 

Šildytuvų specialistas; Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass oiccks. Siakos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis nuo 
7 ari 8 vai. ryto arba po 5 vai. vale 

SERAPINAS — 778-0205 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiuniiimmm 
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SU SAVAIS APLINKUI 
Labai graij 2-Įu aukštu rezidencija. 

1% vonios .---.-» pute beiam&atas. 
K.--.• -•• •': virui-v£ pečius, daug prie
dų, įmokėti apie S7.000.0« ir galite 

P U S M E C 1 U I 

$57.60 
Cicero je 

Pensininkams auto tpdrsnrts 
Amžius 62 iki 80 m 

I. MCETOHR — 77M233 

keltis. Arti IZ-m ir JJJUSMJ** 
4 b»uy tauru.-.. S auto sittro para; 

žas. l~ gerų rajrikų, priešais parka. 1 
Naui** rffc~a ?ui(iyu>u3 ir «&&.tr&. 
|8,50u pajainų. Vertas $50.000. 

l ~ aukšto m&ras. ž auto la-He. ga
ražas. Originali 25 m#tų gera statyta. 

oooCrO<M>oo<>oo<>o<>o<><>o<>o<>oo<>c Erdvūs 2 butai. Senute nepajėgia, 
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brangiai Iš mūsų sandalo. Vtentoteig sUU**. • kambsitn t 
OOSMOS P A R C E L S E X P B E S 8 1 metų rausvo mūro rezidencija ir 2 
e i H U T i u i i i • i I E T I I U I a n t o s*1"***8- Puikus vidaus planas 
S I U N T I N I A I j L I E T U V Ą IMąrąuette Parke.. _ S»,W0.«0 

Per daug žmonių susirūpinę 
duoti patarimą, kada iš tikrųjų 
tau reikalinga pagalba. 

"The Times" 

Kun. A. Lipniūno kuopos "simfoninis orkestras'' pasirodo narių ir tėvų 
vakaronės metu: Vida Kazlauskaitė, Rūta Garūnaitė, Rasa Narutytė ir 
Lidija Dudėnaite, 

IŠ A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO 
* 3 pSl.) . 

K. Tr imako . Mišių metu dar
n i a i akambėjo E. PakŠtaitės va
d o v a u j a m o s kanklės. Kanklių an
s a m b l į sudarė: R. Dapkutė. E. 
Eitutytė , A. Kubiliūiė. R. Paki-
ta i tė , L Pranckevičiūtė ir L, 
Slonskytė. 

Kūčių vakarienę pradėjo At-kų 
Federacijos vadas dr. P .Kisielius, 
v i sus sveikindamas ir linkėdamas 
ramybės , ištvermės ir darnaus 
s u g y v e n i m o . Neskubant ir geroje 
nuota ikoje buvo valgomi skanūs, 
p . Norv i l i enės paruošti, Kūčių 
va lg ia i . Jai talkininkavo p. Nor
m a n t i e n ė ir p. Seibutienė. Geras 
b u v o p. Stukienė? aguonų pienas 
ir R. Račkauskienės kisielius. Py-1 
ragus ir duoną Kūčioms aukojo i 
A n k a i , "Baltic" kepyklos sa-; 
v in inka i . 

P o Kūčių vakarienės sekė ge
rai suvaidintas kalėdinis vaizde
l is "Kalėdų dovana", kuria sce
n a i pritaikė ir surežisavo A. Ki-
ž ienė . Vaidinime dalyvavo Pr. 
DieHninkaič io kuopa. Vaidintojai 
D . Drrkytė, R. Kučėnas, D . Poli-
kai tytė , R. Polikaitytė, R. Stu-
kai tė , T . Kubilius, A. Plienas ir 
A. Švabas. Angelus, kuriuos pa
r u g ė R. Norkutė ir D . Garū
n a i t ė , vaizdavo visi jaunučiai ir 
jaunesn ių jų mergaičių būrelis. 
A k o r d e o n u grojo A. Polikaitis, 
g i edojo kuopos nariai. Giesminin
k u s paruošti padėjo V. Kazlaus
kai tė . Šviesas tvarkė L. ir R. Šva-
baftės. Pr. Diei ininkaičio moksl. 
ateitmiiuiu, kuopos atskiriems bū-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
JAV LB A P Y L I N K E S 

reliams vadovauja: D . Bilaišytė, 
L. Bradūnaitė, D . Garūnaitė, A. 
Kižyrė, D. Kojelytė, B. Lukošiū
nas, R. Norkutė, L. Sidrys ir 
R. Valiulytė. 

Ateitininkų Kūčios buvo viena 
iš tų prošvaisčių mūsų gyveni
me, kurios pareikalauja daug pa
sišventimo ir kruopštaus darbo 
iš daugelio žmonių. Kūčių rengi
mo komitetą sudarė ir labai daug 
dirbo Pr. Dieiininkaičio moksl. 
ateitininku kuopos tėvu komiteto;' 
pirmininkas A. Bilius, Ramunė ir 
Jonas Račkauskai, kuopos globė
ja A. Kižienė, stud. ateitininkų 
draugovės atstovė V. ftfasonjtė, 
kun. A. Lipniūno moksl. at-kų 
kuopos tėvų komiteto atstovė M. 
Saliklienė, sendraugių skyriaus f4 •••i 7 1 • • • • • • • • 
atstovė dr. A. Rimkienė. Labai f a i e S K O J i m d S 
uoliai talkino didelis būrys stu- Ieškomi — KAZYS PETRAS 
dentų ateitininkų ir kun. A. Lip- KASELIS, prieš karą gyv. B t 
niūno kuopos narių ir sendrau- į 6,402 Westbury (?). Chicago, BĮ.; 
gių atstovė V. Baleišvtė. | i r P A U ^ KALL]*fBA, gyv. 10336 

! Tanger (Fariger) Ave. (?). Chica-
Visą vakaro programą labai i go, 111. Ieško Juzefą Kaselytė-Huat 

vykusiai pravedė stud. L. Ston- į gyvenanti Rytų Vokietijoje. Žinan-
čiūtė. Ji taip pat perskaitė Eri- j t i e * apie paieškomua labai prašo-
, r-,-1 • TT i J • t roi pranešti šiuo adr.: A. Klunaitis, 
KOS Dilytes-Holendenenes n u o - j 2 5 W a r a t a h A v e > , Daikeitfe 6009, 
širdų laišką, kuriame 

Lietuvių charta yra tobula, 
tik turime ja tinkamai vadovau
tis. LB neatlieka pilnai savo mi
sijos dėl to, kad apylinkių dar
buotojai yra paveikti kurstyto
jų, nėra L B šeimoje susiklausy
mo. Nors tai neapima daugu
mos apylinkių, bet neša didelį 
nuostoli JAV lietuvių išeivijai. 
Niekada LB savo misijos gerai 
neatliks, jeigu LB apylinkių 
darbuotojai nesupras savo dar
bo LB šeimoje. Be paklusnumo 
LB Tarybos ir Krašto valdybos 
nurodymams, nei viena apylinkė 
neatliks t inkamai savo darbo. 
LB apylinkių darbuotojai su 
nuoširdžiu atsidėjimu turėtų 
vykdyti visose srityse j iems L B j 
aukštesnių organų nurodytus 
uždavinius. Lietuviai turėtų rim
čiau žiūrėti j L B apylinkių rin
kimus, s tengtis išrinkti narius. 
kurie geriau susigaudo LB už
daviniuose. Būtų labai naudinga, 
kad metinių susirinkimų metu 
va'dybos būtų Įpareigotos vyk
dyti organizuotos LB uždavi
nius, o ne klausytų kitų sambū
rių nurodymų, kad taip nųskur-
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Kazio Barausko 
B "Smogo" Rimties Valandėlės 

parinku pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun Kazimieraa Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam 'Draugo' skyriai . Jo at
minimui kun. P. P&tiatįia rūpesči'j 

į Aloyza* Baronas at&nko aktua 
Į Uuosius. V. Bagdanavftius, iaido 
į jant velionį; sakė, kad "jokie 
į straipsnio rašymas reUonio taip ne-
I domino kaip rengimo Jis juos ra 
| lydavo labai atsidėję* ir giliai su 

aikaupęa' 
Knygos išleidimas sutampa su jc 

i 70 m. gimimo Ir 45 m. kunigystės 
1 JBJBMCtiBBi 

Kama $4.00. Gaunama "Drauge" 
4M5 W. 63 Š ū , Cineago, ni- £0629 . 
(Persiuntimas 25 centai, ir Diinois 
gyventojai prideda 20 centų mo 
kesčių) 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMII l l i l I l IHUII I I I I I I t l I ) 
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5S3S S . H a l s t e d St. C b i c a g o IU. 
2501 Vf. 69tfi St., C h i c a s o , I I J x COaSt 

Telef . 925-2787 — 254-8320 
V. Valanttnavi 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooc 

MOVI N G 
S£R£XAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-8063 
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 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
fr kitus kraštus , 

V E B Z I N N S K A S , 4065 Archer Ava. 
Chicago, m . 60882, telef. 927-5686 

oooooooooooooooooooooooooc 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

Nauru pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Inoome T a s 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2288 
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 -

MOrtnl-, medinis pajamų 
2 butai. Pirkėjui tikras radinys, i lar-
ąuette Parke. $29 900.00. 

l f metą didelis 2 mnkitą —to— 
Ir 2 auto maro garažas. "Badiant" 
šlldymaa. Marąuette Parks. 
$38,600.00. 

Platus lotas arti ST. Kryžiaus Ugo 
alncs. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 737-7200 arba 737-8584 

ADDISON, ILL. 
Parduodami išnuomoti 6-butų liuk
s u s namai. P o 1 ir 2 miegamus. 
Įmokėti $35,800.00. Rašt inė atdara 
nuo 11 iki 7 v. v . 2-me aukš te 

HERTTAGE B A N K B L D G . 

777 A r m y Trail Rd. 

C.C.A., Inc. — 543-3750 

uivuuuiiiiuiiiiuiiimiiiMiiiittinminH 
AR REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ? 
• • 

Vizitinių k o r t e l į caudojlmaa yra 
gražus paprotys. Biznieriai jaa 
plačiai naudoja, bet. tinka ir visi} 
luomų atstovams turėti gražias 
vizitines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiąja reikalais. 
Busite patenkinta mūsų patarnavi
mu. 

i imWllltltt l l lUlil lfUli!!flU!ll l l l iniK!llft! 

UIIIUlUlUlUIIIIlUIIIIIIIIItlIlIlIUinillNlHi 
L A I L I E T U V O S V Ė L I A V A 
P L E V Ė S U O J A A N T J Ū S Ų 

S T A L O 

L 

MARIJA NOREKIENe 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVI 
prekes. Maistas iš Europos 

Labai pageidaujamos geros 
2G0S w . eetn s t , e u c a g o , BL 

M. A. Š I M K U S 
M B H B l PUBLIC 

fJVCOME TAX SEBV1CK 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

T a i p p a t d a r o m i V E R T I M A I , 
GIMTXTTJ i škv ie t imai , p i ldomi 

P I U C E T T E f i S PKASTBtAf Ir 
kitokį btenkal 

iiiiiiuMiiiMiiiiiiimiiimiiiiiiiiiniiiiiHiii 
N A M C APŠILDYMAS 

Tatean seatM tr midedn nanjtM pe-
: flw<. PlsrlaJ įSvalaa taipgi alyrlnlo* 
j tr perdirbu dėl dnjįj. Jdedn vandem 
: aidytoTus. KretpUs 

A- B A N Y S — teL 447-8806 
Hitiif'-uiiiuiiiiiiiiiiuumiNiiiiiHumiii 
,X><><v<><vo/><><X><K><><>0<>0<>0<>0<>00<' 

Htm REMONTAS 
PRIEINAVLA KALNĄ 

Taisau ir naujai .rengiu vonias 
virtuves i m a u j a s lubas Jrengiv 
samoar ius rūsy. Dažau. 
ngmaa, teL 776-0882 po 8 v. v a k 

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 
PmkiK 8 botij maras. Arti Sv. Knr 

iiaua ii»oamfc. Viri $19,000.00 paja
mų. Palikimas — lesjr*al nupirksiu 

Gerai aValkytM ssMsaa, 2 po B k 
Ir veikiantis bianis. Arti Campbell Ir 68 
člos g-vem. Virs $500.00 pajamų m£n. 

Tikrai gražus tmngakm. S mlag. Ir 
valgomasis. Patosrus susisiekimas. ] 
vakarus uf Cafifonsa Ir IS-elos. 

S I M A I T I S REALTY 
Inaaranee — Inoome Tax 

2 9 5 1 W . 6Srd Street — 486-7878 
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 O 

Remkite tuos brzriieriga, ka

rte skelbiasi dienr. "Drauge". 

"Drauge" k iekv ienas gal i {at
gyt i mažą l i e tuv i šką vėliavą, 
kuri nuolat p a p u o š J ū s ų namus, 
š i o s Silfc'mėg vė l iavė lės yra 
gražios ir y r a s u mputininis į-
s ta tomais kote l ia i s . Kaina t ik 
$1.00 s u pers iunt imu. Užsaky* 
mus s i u s k i t e : D r a u g a s , 4 5 4 5 W. 
BSrd Street . Chicago , OL 60629. 

Hii 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 i i i i i i i iHi i i i i in i i 
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CBSLD CARE •— *n-anstoa. Lovicg 
lady under 55 to care for doctor's 
children — 2 school age and 2 pre-
schooL Live-in, 5 dąys, $100.00. 
Private room, path and TV. Aepa-
Private room, bath and TV. Sėpa-
rate apt. available for husb&nd and 

GaH 491-8680 
• • . .. , -• ... u u u . , . - : . . . , — 

HELP WANTED — H A L E 
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I OPPORTUNITIES AT TūūTSIE ROLl 
FOR THE NEW YEAR 

i ELE 

Ji a W. Austrąlia. 
ateitininkams už salės užleidimą 
penktadienio vakare atsisveikini
mui su a.a. -prof. V. Jakubėnu. 
Padėką lydėjo piniginė auka. 

Po Kūčių bematant salę sutvar
kė visi rengėjai, kiti vyresnieji, 
studentai ir moksleiviai ateiti
ninkai, vadovaujami kun. K. Tri
mako, kuris, žinoma, .pirmasis ki
bo į darbą,. 

Dalyvė 

X Medžio ir keramikos rank
darbiu galima gauti "Draugo' 
administracijoje. Yra gražių d o i > - , C « > : < K - > W X . . :&oooo< 
vanų įvairiems progoms. Prie į 
progos apsilankykit ir matys i te Į 
kad kainos yra prieinamos 
Galit gauti mažų lietuviškų vė
liavėlių ir kortelių visom? pro
goms. Aplankykite "Draugą". 
4545 W. 63rd St, Chicago, Dl 
60629. 

HNiiiii i iniiii iniiii i iMiiiisuiiiuiiiinimu 

M I G L I N A S 
2346 W. 69th S t - teL 

We are seekiag indlvidsais wttfe a t fea^t 4 or 
more years elcctricai experie«ce, troubie-shoot-
ing and repairieg iadoetrial eguipment. Main-
tenance, on our bigh speed packaging macine, re-
quires the successf oi applieaat to faave a stroag 
hark cround te metor eoatrol eireartry. 

REPAIR i i i i;i i!i i i i i imiimiii!ii!i i imiiii i i i i i i i iuiii 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

S p a l v o t o s ir Paprastos . Radijai 
S tereo ir Oro VėsintavaJ 
Pardavimas Ir Taisymas 

T V 

776-148i = Ths above positions pay np to S7.26 per hotir, 

The peneas we seek mnst have 4 or more years 
ezperienee in the malate—n ne aad overhaol o i 
industrial machinery. Mnst be able to diagnose 
problema in our produetion eeptipment and make 
the necessary repajrs aad adjustments. 

L A D I E 8 A N D O E N T L E M E N 
H a t r f o r m u l a J I B ts P a t e n t e d - G u a r a n t e e d In gw1t?.crland a n d U 
R e g i s t e r e d in USA, C a n a d a , Eu rope . I t eures D a n d r u f f . F a l l i n g 
H a i r , I t c h i n g sca lp , S p l l t t i n * ends, s t r e a g t h e n i n g HATR, R o o t 
growU», a n d restorVng N A T U B A L H A I R COLOR. Vsing JTB you 
will n e v e r be B A L D o r O R E T . 1 0 0 % G u a r a n t e c d . T^isted I r 
Dniffgrlst R e d - B l u e Book. D r u ^ s - C h e m l s t O r d e r S T R A I G H T 
JTB 1 A B ; 4 * J . 255? W. «ttti St.. 1S40 W 4 7 t h St . , So . 5 0 t h 
A T C . & I4 th S t . Cicero, BL, 1147 N. Ashland A*«-.. 2S34 N o . 
»fiSwaukee Ave., Chtoago, BL JIB Medic'. n e - :uid 8 02., 
16 w©«k supp ly — $6.00. Money Order , pos tpa id . S e n d T o d a y : 

4TR LABOBATORT, lttY 8a Af&, CICERO, ttXi. 60<»e__% 

illlllllllllllllllllllilllliillllllllllllliuillllll . = 
| aid carry a fine benefli paekage nitti them. 

A. V I L I M A 6 
M O V I N G 

Apdraustas p e r k r a o i i t i i i w 
įvairia atatmnų 

S76-1883 

Cill: KARL STRAHD SSI - 6 1 0 0 Eri. 352 

TOOTSE ROLL INDUSTRIES 
C H I 0 A 6 0 , I L L I N O I S 



' noti kalėdiniais žabtais irkitomis 
dovanomis. Visi linksminosi ir 
džiaugėsi jaunąja karta ir vaiši
nosi skania vakariene, kurią pa
ruošė ir gražiai patiekė LB apy
linkės narės. Valdyba dėkinga už 
didelę talka. Svečių įdomumui 
Saulius Pliuškonis parodė f i Ima. 
Iš Colorado tautinių šokių gru
pės "Rūta" pasirodymo Bycenten-
nial festivalyje. Filmas buvo paga
mintas gerai ir nedalyvavusiems 
šventėje buvo gera proga pasi
džiaugti jaunaisiais šokėjais. 

Šis vakaras sutraukė apie 130 as
menų, buvo gerai suorganizuo
tas, praėjo pakilioje nuotaikoje ir 

davė progos arčiau susipažinti su 
svečiais iš tolimesnių vietovių. 
Svečiai dalinosi vakaro įspūdžiais, 
linkėjo valdybai ir toliau darniai 
darbuotis ir nepailstamai tęsti 

į ateities užsimojimus. 
M. Grėbl iūnicnė 

DRAUGAS, šeštadieni*, 1\H7 m. uauaio 8 d. 

Chkagos ateitininkai Kūčių metu, Jaunimo centre 

MŪSŲ KOI 0 N I J 0 S E 
Su Petetsburg, Fla. 

KALBĖTASI 
BENDRUOMENINIAIS 

REIKALAIS 

Kalėdų švenčių bei Naujųjų 
Metų tarpsnis visuomeninės veik
los vadovams -paprastai yra poil
sio laikotarpis, nes tuo metu or
ganizacinė veikla lyg ir sustoja 
— nebevykdomi posėdžiai, nu
trūksta planavimai. Tačiau šį
met j St, Petersburgą atvykus žie
mos atostogų praleisti JAV LB 
Krašto valdybos "vykdomajam v*"-
cepirm. Baliui Raugui, jam pa
reiškus pageidavimą, JAV LB 
Floridos apygardos valdybos 
pirm. K. Gimžauskas į savo na
mus sukvietė St. Petersburge gy
venančius LB apygardos valdy
bos narius, LB St. Petersburgo 
apylinkės valdybos bei kontrolės 
komisijos narius, atskirų komisijų 
vadovaujančius darbuotojus. Iš 
viso šiame pasikalbėjime dalyva
vo 21 asmuo. 

Krašto valdybos vykd. vice-
pirm. B. Raugas savo ilgame pra
nešime trumpai žvilgtelėjo į LB 
krašto vadovybės praeityje atlik
tus darbus, pristatė naujai suda
rytos Algimanto Gečio vadovau
jamos krašto valdybos asmenini 
sąstatą, gražiai aptardamas kiek
vieną valdybos narį ir jo pareigas 
valdyboje. Šiam aptarimui jis rė
mėsi veiklos planais, kurios LB 
valdybos nariai pateikė pirmojo 
posėdžio svarstymui. Iš tos apy
braižos čia verta paminėti bū
dingesnius aspektus. Anot B. 
Raugo, jam tekę dirbti su Juozu 
Gaila, kuris esąs labai darbštus ir 
nuoširdus lietuvis idealistas. To
kiom pat ypatybėm spindi ir da
bartinis LB valdybos pirm.Algi-
mantas Gečys. Kai yra darbštus ir 
pareigingas pirmininkas, papras
tai, tokia pati yra ir visa valdyba. 

Visuomeninių reikalų tarybai 
vadovaus nepaprasto darbštumo 
bei judrumo giliai lietuvybe per
sunkta Aušra Zerr. Ji jau yra pa
tyrusi mūsų politinės veiklos dar
buotoja. Is jos veiklos visi mato
me, kad iš Lietuvos laisvinimo 
darbo Lietuvių Bendruomenė 
negali trauktis. 

Švietimo reikalams vadovaus 
Br. Juodelis, kuris jau pasirodė, 
kad dirbs planingai, nevengda
mas apie LB švietimo veiklą in
formuoti ir visą visuomenę. 

Kultūros Tarybos darbą orga
nizuos J. Gaila. Netenka abejoti, 
kad ir šioje srityje bus einama 
konkrečia darbo vaga. 

Pristatydamas kitus valdybos 
narius, jis įdomiai vertino I-jį vi
cepirmininką R. Česonį, dr. A. 
Budreckį, F. Andriūną ir kt. 

Šitoks Įdomiai pristatytas kraš
to valdybos vaizdas visų dalyvių 
buvo išklausytas su dideliu dėme
siu ir sutiktas su pasitenkinimu. 

B. Raugas labai pozityviai ver-
į tindamas Floridos LB apygar-
Jos pirmuosius veiMos žingsnius 
celė būtinumą paskubinti į LB 
jrganizacinį tinklą įjungti visą 
eilę lietuvių telkinių, kur dar nė-
fa LB apylinkių. 

Pranešimas susilaukė daugybės 
gausimų. į kuriuos pranešėjas 

ikinėjo. Į kai kuriuos klausi-
)h vengė duoti galutinus at-
įus, pabrėždamas, kad klau-

i$ esąs ne jo kompetencijoje. 
pat posėdyje iškelta kai ku-

reikšmingų sugestijų ir kraš

to valdybos dėmesiui, kurias B. 
Raugas pasižymėjo ir žadėjo val
dyboje svarstyti. Iš visko matyti, 
kad pranešėjas yra visapusiškai 
gerai informuotas ne tik LB rei
kaluose, bet ir kituose lietuviško 
gyvenimo momentuose. Bendrai, 
visi grožėjosi svečio kalba ir už 
tai šiam pokalbiui vadovavęs K. 
Gimžauskas visų vardu LB c v . 
vykd. vicepirm. B. Raugui nuo
širdžiai padėkojo. 

Vakaronė buvo pratęsta pa
bendravimu, paįvairintu daino
mis bei deklamacijomis. 

K. Gmz. 

Ar myli g y v e n i m ą ? Tad ne
eikvok laiko. n e s laikas y r a 
medžiaga, i š kur io s p a d a r y t a s 

i gyvenimas . B . Frankl in 

— Didžios idėjos reikalingos 
nutūpimo prietaiso, lygiai kaip 
sparnų. 

Adolph A. Berle 

Denver, Colo. 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

LB Colorado apylinkės valdyba 
1976 m. gruodžio 12 d. suruošė 
tradicinę Kalėdų eglutės vakaro
nę Cherry Knolls Club patalpo
se. Pirm. inž. Juozas Lataitis pa
sveikino taip gausiai susirinkusius 
svečius, padarė trumpą apžvalgą 
nuveiktų darbų, dėkojo už atsi
lankymą ir pakvietė lituanistinės 
mokyklos mokinius atlikti vaka
ro programą. 

Mažieji pagiedojo kalėdines 
giesmes Sveikas Jėzau gimusis ir 
Tyliąją naktį, padeklamavo du 
eilėraščius. Gimė Kristus ir Snie
go senis, padainavo Baltos bu
rės plazda. Pabaigai pašoko kal-

nnnumiHHHIIHIHlHIlHHMUII IMinUIN 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
RMHJO V I 
New Jersejr, New York Ir Connectlcat 
KM Šeštadieni ono 4 iki S v&L popiet, 
iŠ WEVD Stoties New York* ( l i t i 
klL, AM ir 97.9 meg. FM). 

1467 Force Drive 
N. J. 070M 

TeL M2-SM5 (code 201) 
Kviečiame taip pat kl&uaytls Um 

tuyOkų kaltttrlnitj valandų Anglų kal
ba Iš Seton BaU Universiteto radljr 
•totias (New Jersey WSOU, 89.6 m « 
FM) Ptrmad. 7:80-3:30 vaL vakarą 

(Yadovaoja prof. 4. Stoka*) 
iMimtiHiiftiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiimiiiiimi 

Brangiai giminaitei 

velį. Programėlė buvo įvairi ir ge
rai paruošta. Publika nepagailė
jo katučių programos atlikėjams. 
Sveikintina lituanistinės mokyk
los mokytojos: Audronė Statkie
nė ir Irena Urbonienė, kad, paly
ginti per trumpą mokyklos egzis
tavimo laiką pajėgė paruošti vai
kučius. Mokinukai (daugumoje 
mergaitės) ryžtingai mokėsi lie
tuvių kalbos, su dideliu entuzi
azmu ruošėsi Kalėdų šventei ir 
atsiekė pasigėrėtinų rezultatų. 
Po programos atvykęs Kalėdų se
nelis (Steponas Steikūnas) su 
pilnu maišu dovanų pradžiugi
no jaunuosius. Visi vaikai apdova-

NEGĘSTANTI 
ŠVIESA 

PRANAS GARŠVA 

Marijonų vienuolijos 50-ties 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings 
nius šiame krašte. 

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalini 

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

Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama "Drauge**, kaina 
$3.50. 

Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc mo
kesčiams. 

A. A. 

EMILIJAI GAUČIENEI miras, 
Jos vyrui POVILUI, sūnui ALGIMANTUI su šeima, 
seseriai VALERIJAI ir jos seimai Lietuvoje reiš
kiame širdingiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vlade Damašiene 
Gediminas, Juozas ir Vytautas 
Oamašiai su šeimomis 
Aldona Ra kasi eo ė su šeima 

Solistui 

A. t A. VYTAUTUI NAKUI 
netikėtai miras, jo tėvelius muziką-dailininką AHTAr 
N* ir 0NJĮ NAKUS bei gimines labai nuoširdžiai už
jaučiu ir kartu su jais maldoje žvelgiu į džiaugsmin
go prisikėlimo viltį* 

K m . Rifus Brazauskas 

JONAS RINKEVIČIUS, 
Knygnešys, lietuviškos knygos ugdytojas bei leidėjas 

Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 10 metų, mirė 1958 m. sausio 2 
dieną, palaidotas sausio 6 dieną šv. Kazimiero kapinėse. 

Paliko giliai liūdinčią žmoną, gimines, draugus, pažįsta
mus Lietuvoje ir Amerikoįe. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 9 dieną, 
12:15 vai. Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. 

VELIOTSTIES 2MONA 

A. t A. BERNICE ZELIS 
PAGAL TfiVUS YOURG 

Gyveno Chicago, 111., Marąuette Parko apyl. 
Mirė sausio 6 d, 1977, 2:20 vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Chicago. Dlinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Loretta Rimkus, žentas 

dr. Edward, 3 anūkai: Lori Rimkus, Rishard Zelis ir Helen Zop-
pa su vyru Ronald, 3 proanūkai: Iisa, Ronnie ir Karen Zoppa. 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Veikmė buvo našlė a. a. John Zelis ir motina mirusio sū
naus Richard Zelis. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette kopL, -2533 W. 71 St. Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 
10 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gėlių prašoma nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Dubti, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laki. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

Trejų Metų Mirties 

Sukaktis 

4. A. 

Stase Makariene 

Suėjo treji metai, kai Tu, Stasele, apleidai šį pasaulį. Mes gy
vieji dažnai, dažnai prisimename Tave. 

Minint Tavo trejų metų mirties sukaktį, Sv. MiSios už Tavo 
sielą bus atnašaujamos šiose vietose: Okupuotoje Lietuvoje, tėviš
kes Žygaičių parapijoje. Ispanijoje, Madride, šv. Mišias atnašaus 
kun. Kazys Paltanavičius. Chicagoje Tėvų Jėzuitų koplyčioje š. m. 
sausio 16 dieną 7 vai ryto. 

Prašome jos prietelius prisimint a. a. Staselę maldoje sausio 
16 dieną. « / 

Nuliūdę: Vyne Antanas ir 
sūnus Inž. Romas su šeima. 

Brangiam 

A. t A. ALEKSANDRUI LAPINUI mirus, 
labai liūdime, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo ŽMO
NAI, SŪNUMS, ANŪKAMS ir jų nuostabiam muzikali-
niani kolektyvui ir visiems giminėms. 

Prof. Čepėnats Kazimierus Al išauskas 
Bernardas Žukauskas, Juozas Sniečkus, 
Pe tras Balzara» 

"Romuvos" korporantui 

A. t A. STASIUI GRABAUSKUI 
Lietuvoje mirus, giliame skausme likusią jo seseri 
ELENJJ KASTAUTIENC, visus gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ii kartu liūdime. 

Korp! "Romuva" Amerikoje 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. W£STEM RVENTJE 

TRYS MODERNIŠKOS 
aisVOONDEnONED KOPLYČIOS 

MAAINOM8 VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7.8601 
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MARQUETTE FUNERAL HOME 

T I V A S IR S 0 N U S 

TBYB MODERNIŠKI* KOPLYČIOS 

2533 Wast 7lst St. TeL GRovenhil! 0-2345-6 
1410 Sc 50th Avė* Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKOTE AUTOMOBILIAMS STATUTI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS ir GERALDAS F, DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South Califomla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4805 • 07 South Hermitagt Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

. 

. _ _ _ i 

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių AsodaeiĮos Otriai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SO. UTUANICA A VE. TeL YArds 7-Sttl 

STEPONAS C. LACK (LACKAYYICZ) Ir SONOS 
ZS14 W. Brd PLACE TeL Virgin* 7-0671 
XN V. M STREET TeL REpublic 7-1211 
u r a SoothwMt Hlgtmty, Pala* H1H», ra. TeL r74-44lt 

PETRAS BIELIŪNAS 

am 00. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 1-3371 

POVILAS J. RIDIKAS 

BM SO. HALSTED STREET TeL YArda 7-ltU . r 

I0RGIS F. RUDMIN 

SSL9 8 0 . LITUANICA AVE. TeL YArda 7-1138-19 

. 

VASAITIS - BUTKUS 

MM SO. Mfc Ava* CICERO, ILL. TeL OLYmpk S-lMt 

Perskaitę "Draugą", duokite j j kitiems 

' * ; < : 



vJ 
DRAUGAS, l&TTl 

'Calif., 
e f lml i Vištos, f 
"Draugo" ben-artimas 

x Dr. Austė ir dr. Mindaugas ******** ^ o m a s kraštotyri-
. Vygantai. Wilmette, Iii., yra -^nkas, Toluvos sodybo. aavinin-
nuolatiniai "Draugo" rėmėjai. k t s fc A v i š k ų kryžių statymo 
Šiomis dienomis jie apmokėjo i d ė J o s Propaguotojas, Naujųjų 
dviejų metinių prenumeratų m o - ! M e t u P * * * a ? i u n t ė 8 V e a d n i -
kestį ir dar pridėjo 90 dolerių m u s * a u k a - A č i ū 

auką. Jie skelbiami "Draugo" 
Garbės prenumeratoriais. Už 

X Čiurlionio tautinio meno didelį rūpestį dienraščiui ir už 
ansamblis Chicagon atvyksta paramą nuoširdžiai dėkojame, 
sausio 22 d. ir tą pačią dieną 
7 vai. vak. koncertuos Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. Bi
lietai gaunami Marginiuose ir 
pas platintojus. Sausio 23 d. 
Čiurlionio ansamblis giedos lie
tuviškas mišias Nekalto Prasi
dėjimo par. bažnyčioje 1:30 v. 
po pietų. Visa tai rengiama ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio, 
kurio beatifikacijos byla sėk
mingai vedama Romoje, mirties 
50 metu sukakčiai paminėti. I ; , , . » , - * » - • 
koncertą bilietus reiktų įsigyti > * **madienį, "«> 3 vai. po gui" malonų laišką, Naujųjų 

pietų rodomi operų *- — , 4 

x lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas bus sausio 12 d., 
trečiadienį, 7:30 vai. vak. Da
riaus ir Girėno posto salėje. Bus 
valdybos pranešimai ir nomina
cija direktoriato narių, kurių 
tei minas pasibaigia. Terminas 
baigiasi šių Prekybos rūmų di
rektorių: St. Balzeko, Sr., A. 
Baliūno, P. Raudonio. C G. Ok-
m Ir E. J. Yerkes. 

X lietuvio sodybos pažmony-

x J . Bartulis, Chicago, BĮ., 
savo laiške "Draugui" išreiškė 
Sc-vo pasitenkinimą dienraščiu, 
kurį jis skaito nuo 1963 metų. 
Palinkėjo laimingų Naujųjų Me
ti; ir pažadėjo toliau palaikyti 
artimus ryšius, šia proga prie 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
10 dolerių auką. Dėkojame. 

x "Chicago Tritome", rašy
damas apie greitosios pagalbos 
telefono panaudojimą, pamini, 
kad prie jo dirba poHcininkas 
Daukšas. 

X B. ir A. Monkevičiai iš Dor-
chester, Mass. atsiuntė "Drau-

iš anksto. 
X "The New World" savait-: 

rastis sausio 7 d. laidoje iš nau-, 
jo paminėjo lietuvių, žydų ir ki-, 
tų persekiojimus Sovietų Sąjun-' 
goję. Čia cituojami ses. Ann Gil-
len paaiškinimai, kaip reikia su
prasti tarpreliginę pagalbą, pa
dedant ginti vieniems kitus 
prieš sąžinės prievartavimą ko
munistų okupuotose kraštuose. 

X Penktadienį — nauja kny
ga: Vitalijos Bogutaitės naująjį 
eilėraščių rinkinį "Po vasaros" 
ką tik išleido "Ateities" leidyk
la. Jis visuomenei bus pristaty
tas sekančio penktadienio vaka
ronėj Jaunimo centre. Kazys 
Braiūnas pasidalins mintimis 
apie Bogutaitės kūrybą, aktorė 
Nijolė Martinaitytė perduos gy
vu žodžiu pluoštą eilėraščių, o 
taip pat tikimės savo tarpe tu
rėti ir pačią poetę. Vakaronę 
ruošia Chicagos sendraugiai 
ateitininkai. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

x Savęs žmoginimas — šei
mos tobulinimas — 469 Alvudo 
radijo paskaita ši šeštadienį, 9 
vai. ryto, Sophie Barčus radijo 
šeimos valandoj. 

X Įdomų koncertą ruošia l ie
tuvių Katalikų Religinės šalpos 
sąjunga vasario 6 d. 3 v. p. p. 
Marijos aukšt. mok. salėje. Pro
gramoje lietuvių tautinių šokių 
grupė Grandis, vad. I. Smieliaus-
kienės, mergaičių choras Audra, 
vad. E. Pakštaitė3 ir liaudies 
instrumentų kvintetas, vad. B. 
Pakšto. Visi kviečiami atsilan
kyti. Bilietai gaunami Margi
niuose, 2511 W. 69 St , ir pas 
platintojus. (pr.). 

x Vienos savaitės ekskursija 
} Lietuvą, balandžio mėnesio 15 
d., 1977 m. Rezervacijoms ir in
formacijai kreiptis į Heger Tra-
vel Bureau, Inc., 6118 W. Cer-
mak Rd., Cicero, UI. 60656, teL 
242-3590 ar 863-4774. (sk.) 

filmai ir Metų linkėjimus, prenumeratos 
akt. A. Brinkos su talkininkais mokestį ir pridėjo 17,50 doL au-
programa. Užkanda visą dieną. ką. šia proga jie skelbiami dien-
Visi laukiami. Nerūkoma ir ne- ' raščio Garbės prenumeratoriais, 
sisvaiginama. Už viską dėkojame. 

X Nuoširdžius linkėjimus sa-x Patikslinimas. "Draugo"! 
sausio 5 d. laidoje buvo netiks
liai paskelbta, kad šv. Kryžiaus 
ligoninės rėmėjai sausio 25 d. 
rengia teatrinį pasirodymą, o 
turi būti: sausio 23 d. rengia, 
teatrinį pasirodymą Drurry 
Lane South teatre. 

X Dr. Ged. Balukas, red. A. 
Kučys, žurn. A. Pužauskas da
lyvaus šį sekmadienį lietuvių fo
rumo radijo programoje. 

x Julija Černienė Kalėdų 
švenčių metu aplankė dukterį 
Daną Gylienę ir jos šeimą Dal 

vo dienraščiui laiške išreiškė 
Juozas Juška, skaitytojas iš 
Winter Haven, FL Kartu pridė
jo ir auką. Ačiū. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Jonas Janušauskas, Chicago, 
Ant. Caižauskas, Chicago, 
Juozas Šlajus, Chicago, 
Vladas Žemaitis, Longiac, 
G. Dumbrys, Cleveland, 
Ona Karpuškienė, Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
x Sveikindami Naujųjų Metų 

Kun. P. Dielininkaičio kuopos ateitininkai suvaidino k alėdinį vaizdelį suruoštose kūčiose, Jaunimo centre. 
Iš kaires: Rimas Kučėnas, Rima Polikaitytė, Rita Stukaitė, Dana Dirkytė ir Dalia PolikaitytS. 

•.„ -.., Nuotr. J. Kuprio. 

IŠ ARTI Ik TOLI 
VOKIETIJOJ < 

i 
— Kūčios ir Kalėdų eglutė 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kanados ir JAV LB ruo-

Vasario 16 gimnazijoje įvyko.šiama Dainų šventė įvyks 1978 
gruodžio 17 d. vakare gimnazi-1 m. liepos 2 d. Toronte. Tuo pa
jos valgykloje, šventė pradėta; čiu metu ten pat vyks ir Pasau-
giesme "Tyli naktis, šventa nak- \ lio Lietuvių Bendruomenės sei-
tis", akordeonu lydint VII kl. 
mokiniui V. Kemeraičiui. Po to 
kun. diak. Fr. Skėrys sukalbėjo 

las, Texas. Ten savo vaikų ir proga, po 5 dol. aukojo: 
anūkų tarpe atšventė savo 80 
metų gimtadienį. Ta proga iš 
Philadelphijos buvo atsklidęs ir 
jos sūnus Vytautas Černius su 
vaikais. 

X Enuly Vilimas, Chicago, 
HL, paliko "Draugui" auką. Dė
kui 

I Australijos Lietuvių dienas iš
vyksta čikagiečiai, jų tarpe Sirgė-
dai, 20 m. gyvenę Australijoj. 

Nuotr. R Kasparo 
X Aplankykite Internationa) 

Pranas Paulikas, Chicago, 
Juozas Rimkevičius, Chicago, 
Stp. Kęsgailą, Montreai, 
Pranas Sakalas, Hamilton, 
P. Narbutis, Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame. 
x Ponia Sofija Pranckevičie-

nė platina kvietimus ir priima 
stalų užsakymus į Pedagoginio, 
lituanistikos instituto rengiamą-
jį tradicinį linksmavakrį, kuris 
bus 1977. L 15 Jaunimo centre. 
Ponios S. Pranekevičieaės tele-

i I fonas PR 6-2191. Skambinti bet 
kuriuo laiku, tik netrukdant 
nakties poilsio! (pr.) 

x Amerikos lietuvių Gydy
tojų sąjungos ir Chicagos l ie
tuvių slidininkų klubo bendra 
pavasarinė slidinėjimo išvyka į-
vyks kovo mėn. 19-26 d., 1977 
m. Snowbird, Utah. Rezervacijų 
blankos turi pasiekti mūsų įstai
gą ne vėliau kaip sausio 17 d. 
Heger Travel Bureau, Inc., 6118 
W. Cermak Rd., Cicero, m. 
S0650, 242-3590 ar 863-4774. 

(sk.) 

kalėdinę maldą ir VI kl. moki
nys P. Ramanauskas perskaitė 
kalėdinę evangeliją. Eglutės 
žvakes uždegti buvo pakviesti 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius, katalikų 
kapelionas kun. J. Dėdinas, 
evangelikų dvasios vadovas kun. 
diak. Fr. Skėrys, mokinių komi
teto pirmininkas ir jo pavaduo
toja, VIII kl. mokinys J. Mar
gis ir VI kl. mokinė E. Gorsky-
tė ir VLB valdybos vicepirm. 
J. Lukošius. Direktorius kalbė
jo apie Kūčių papročius ir Ka
lėdų švenčių prasmę. Sukalbė
jus stalo maldą, vyko pačios 
kūčios. Eilėraštį deklamavo n 
kl. mokinės Gailė černiūtė ir B. 
D'rgėlaitė, mergaičių chorelis, 
kuriam vadovauja IV kl. moki
nė I. Mičiulytė, narės K. Lan-
gytė, Z. Dapkutė, I. Šlyžytė, L. 
Valiūnaitė, L. Rekašiūtė ir J. 
Patraitė, gražiai pagiedojo. Mo-
k'niai St. Kairys ir A. Mačionis 
deklamavo. Pranešėja buvo VI 
kl. mokinė L. Rekašiūtė. Buvo 
mok. M. Dambriūnaitės su jau
nesniaisiais mokiniais įscenizuo-
tas vaidinimas "Kalėdos miške". 
Kalėdų senelis visus apdovanojo. 

mas. JAV LB krašto 
Toronte sudaromam šventės 
rengimo komitetui yra pasiun
tus iš anksto jau 2,500 dol. pa
naudoti salės užstatui ir pirmi
niams repertuaro reikalams. 

— JAV LB krašto valdyba 
LB-nės atstovais į Lietuvių Fon
do pelno skirstymo komisiją vie
nerių metų kadencijai paskyrė 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
J. Gailą, JAV LB Švietimo tary
bos pirm. B. Juodelį ir Liudą 
Germanienę. Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo komitete JAV LB 
atstovauja Marija Remienė ir 
inž. M. Jakaitis. 

tės metu Vitas Gruzdis buvo 
atvykęs į Chicagą, kur susiti
ko buvusio teatro vieneto Atža
lyno aktorius, su kuriais kartu 
V. Gruzdis vaidino. Vėliau, 
patekęs į JAV armiją, ten nuo
latos dainavo, o iš jos išėjęs 

valdyba r e i š k ė s i ^ tebesireiškia kaip 
mažosios scenos dainininkas. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ĮSILAUŽĖ 39-ME AUKŠTE 

Konfominijoje 400 E. Ran-
dolph, Chicagoje, trečiadienį į 
39-to aukšto butą įsilaužė plėši
kai, išnešdami brangenybių ir 
pinigų. Nuostolių padaryta už 
20,000 dol. 

NORI BCTI MERU 
Valstybės sekr. M. J. Uowlett 

ir sen. C. A. Partee abudu 
svarsto apie kandidatavimą į 
Chicagos merus. 

80 SV. MARIHUANOS 

Ieškodama telefono, išplėšto 
iš pavogto gubernatoriaus 
Thompson automobilio, šiaurinė
je Chicagos dalyje garaže poli
cija rado 80 sv. marihuanos. 

KAPINĖSE 

Teismas nusprendė, kad kapi
nių darbininkai Chicagoje gali 
streikuoti, bet laidotuvės neturi 
būti sukliudytos. 

SUGAVO 

Chicagos policija areštavo R. 
Washingtoną, 18 m, ir O. 
Dougherty, 25 m., kurie įtaria
mi pavogę gubernatoriaus 
Thompson automobilį. Jie pasi-

— Lietuviai Detroito univer
sitete. Detroito universitetas 
yra įsteigtas 1877 metais. Jo 
įsteigimas priklauso jėzuitams, . . . . . . . .. ^ ,„„„ 
T • *_T *. *• • - T — sakę pohcrjai, kad jiems daug kūne tuo metu nešiojo ilgus >?***. į ' mmm

 J„ l l W t r t K i l v 
dvasininkų drabužius, kai šian
dien jau yra išoriniai supasau-
lėję. Universitetas pradėjo kur
tis dviejose vietose, kurias val
dė ūkininkų — ant Jeffer-

įtampos sudaręs automobily 
nuolat kalbąs telefonas. 

ATSISKIRIA TEATRAS 

Goodman teatras, 51 m. bu-
sono gatvės ir prie Livernois vęs Chicagos Meno instituto pa-
— šeštos mylios — Trowbridge dalinys, nuo šių metų sausio mė-
šeima. 1927 m. universitetas nesio atsiskiria. Jį perims sa-
turėjo jau keturis pastatus, vo žinion speciali bendrovė, ku-
o šiandien jau — 42 dideli pa- riai vadovaus St. Freeling. Me-
statai. Pirmąją laidą sudarė no direktoriumi pasiliks tas 
S asmenys. Iki šiol diplomuotų pats W. Woodman. 
auklėtinių išėjo 48.164. Nema- ___ 
žas būrelis yra ir lietuvių stu
dentų. Malonu pastebėti, kad 
š^ame universitete dirba prof. 
dr. Justinas Pikūnas — Psicho
logijos departamento pirmimn-
kas ir profesorius, dr. Adolfas 
Darnusis yra adjunct professor 
of Polymer Science ir dr. Ray-
mond C. Jančauskas, SJ, Asso-
ciate professor of business Ad-

ko-pirmininko B. Tirana. Tauty
bių atstovai, vadovaujami Tau
tinio centro miestų etniniams 
reikalams pirmininko prel. G. 
Baroni, iškėlė susirūpinimą, kad 
į inauguracijos iškilmių kultūri
nius planus visiškai nėra įtrauk
tos Amerikos tautinės — etni-* 
nės grupės. Jos yra ignoruoja
mos, o tuo tarpu rinkimų metu 
J. Carteris joms rodęs nemažą 

ir 

Meat Market. Atvykę rasite 
mūsų gamybos produktų ge
riausią kokybę ir pasirinkimą, 
kaip skilandžiai, rūkyti įvairūs 

Į kumpiai, palengvicos, medžiokli-
x 1977 metams kelionių i nės dešrelės, rūkytos ir šviežios 

Lietuvą tvarkaraštis jau nusta
tytas — registruokitės iš anks
to — turėsite geresnį pasirinki
mą. Taipogi turime įvairių orga
nizuotų kelionių: į Karibų jūros 
salas, Meksiką, Hawajus ir ki
tas šalis; papigintu skridimu 
(charters) j įvairius pasaulio 
kraštus. American Travel Ser
vice Bareau, 9727 S. Western 
A ve., Chicago, 111. 60648, M . 
(312) 288-9787. (sk.) 

X RAŠOMOSIOS mai 
raidyno, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St, 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-
7399 arba tiesiai i5 SPARTA aavtato» 
ko: J. L Giedraitis, 10 Barny Dr, B. 
Northport. N. Y. 11731 (ak.) 

STASĖS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikant 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ava. 

Tel. 438-4184 
Sav. Stasė 

dešros; jauni paršiukai, šoninės 
ruledoms, veršiena, jautiena. 
aviena Ir kita. Tai mūsų ilgų 
metų specialybė! Rūkytus pro
duktus, pagal užsakymą, siun 
čiame paštu ir į kitus Amerikos 
miestus. Parengimams ir ba
liams duodame nuolaidas. Savi
ninkai — Izabelė ir Petras Bur-
kauskai, tel. 436-4337, Interna 
tional Meat Markei, 2913 W 
63rd St., Chicago, 111. 60629. 

(sk.). 
X Akiniai siuntimai { LJetu 

v*. Kreipkitės į V. Karosaitę 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw. TeL 778-6766. (sk.) 

X Romas Paulėnas, nauja? 
brokeris padeda nupirkti, par 
duoti stakus, options, bonus ii 
fondus. Reikalui esant kreiptis 
Rodman & Renstaaw, (812) 

(sk 

X Pranešame Cicero koloni
jos lietuviams, kad American 
Travel Service Bureau atidarė 

X Antro Kaimo naujos pro-.kehonių įstaigos skyrių šv. An 
gramos paskutinis r 
sausio 30 d, 3 vai. popiet Jau- pose 
rimo centre. Rengia ir kviečia 

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

Jaunimo centras. Vietos rezer
vuojamos teL 778-7560. (pr.) 

X Lietuvos Prisiminimų ban
ketas, Chicagos Vyčių ruošia
mas Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti, bus vas. 6-tą Marti-
ruque salėje, 2500 W. 94 Place, 
Evergreen Park. Svečių susipa
žinimas prasidės 5 vai., vaka
rienė prasidės 6 vaL 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. 

spektaklis tano Taupymo bendrovės patal-
Cicero. Parduodami lėktu

vų bilietai, kelionėms i įvairius 
pasaulio kraštus ir Ameriką. 
Taippat ruošia ekskursijas į 
Lietuvą. Dėl informacijų skam
binkite 652-5707. Tarnautojai 
kalba lietuviškai. (sk.) 

ministration. Kaip "The Detroit 
News" žurnale ****** ff& m £ į i daręs palankius pa
būti pakviestas popiežius j 100 r e i ž k i m u g išreikštą nepasitenki-
mctų katalikų universiteto mi- ^ Į ~ - r j « W a l I s t r e e t 

Journal" gruodžio 24 d. laidoje. 
Rimas Cesonis, JAV LB R. česonis taip pat buvo nuvykę 

vicepirminin-'pasimatyti su Carterio štabo 
prižiūrinčiais vy-

šimties tautybių atstovais Wa- riausybei pasikeitimo eigą ir pa-
shingtone buvo priimta prez. siinformuoti rūpimais klausi-

Jun"gtines° Amerikos" Valstybe^ ,C a r t e r i o Inauguracijos komiteto mais. 
su Shakespeare veikalu "Mack- :»„„„,„„„„„,,„,nmmMnHHHHHiiinlwiiiiiHiiiimimiHiiiiiiiiiiimiiHiiiiimiiit^ 
beth'. Tautuuų šokių šven-: s s 

nėjimą. D. M. 
— Vitas Gruzdis — aktorius 

ir solistas iš New Yorko — šių 
metų vasarą - gastroliavo ^ a s t o * " 2 * i , , . „ . . . 
Anglijoje- Dainavo Mascagni S S f f S * į ^ J ^ J f ll W J 1 L 

operoje "Cavalleria Rusticana' 
Dabar gastroliuoja po visas 

X Juozas žvynys, patyręs In-
come Tax pildytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Federal 
ir State Income Tax. Kreiptis 
visomis dienomis, neišskiriant ir 
sekmadienių nuo 8 vai. ryto iki 
vėlaus vakaro. T459 So. Fran-
cisco Ave. Tel. PR 6-1349 (sk.) 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE i 
LITUANICA DALYVAUS 

SALĖS PIRMENYBKSE 

X Adrianos Jočytės liaudie* 
ir estradinių dainų koncertas į-
vyks vasario 6 d., sekmad., 3 
vai. popiet Jaunimo centre. 
Adriana yra jauna pasižymėju
si Argentinos lietuvaitė, laimė
jusi estradinių dainų konkursus. 
Jinai taip pat sužavėjo BJ-čiojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
greso dalyvius, dainuodama 

Mutual Federal Savings 2212 liaudies dainas. Ruošia Pasaulio 
We*t Cermak Road. Telefonas Lietuvių Jaunimo Sąjunga. 

IV11-7147. igr.2,1 j p n ! 

Clevelande Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjime kalba Ramovės 
pirm. A, Jonaitis. 

Po poros metų pertraukos, Li- s 
tuanicos - L'iths vyrų futbolo i 
komanda penktadienio vakare I 
pradėjo salės pirmenybių r u n g - 5 
tynęs. Pirmenybėse dalyvauja: 5 
16 komandų. Jos suskirstytos į | 
dvi divizijas — major ir pirma. į S 
L'Liths komanda žais pirmoje 2 
divizijoje. Salėje žaidžiama po : 
30 minučių su septyniais žaidė- = 
jais komandoj. Pirmenybės tę- J 
sis 7 penktadienius. Kiekvieną s 
penktadienio vakarą bus S rung
tynės. Pirmąsias rungtynes mū
sų vyrai žaidė prieš jugoslavų 
Adria 7 va i vakare Chicago _ 
Avenue Armoury, 320 East Chi- | Very Rev. Joseph Dambrauskas, MXC. 
cago Ave. L'iths komandą at- E 6336 S. Klibom a Ave. 
stovaus D. Brondonisio, A. Kry- = Chicago 40. 60629 
gėris, B. Frame, H. Jenigas į 
Jun., V. Pikšrys, J. Ringus, | Jūsų vardas i r 
Fields ir vėliau bus bandyta po- S 
ra jaunių. = 

Papigintomis kainomis bule- g totelcU» 
tai iš anksto gaunami L'iths klu-

Nuo sausio mėn. 18-os iki 

26-os d. Tėvų Marijonų koply

čioje Romoje, prisimenant ar

kivyskupo Jurgio Matulaičio 

mirtį prieš 50 metų, bus lai

koma šv. mišių novena, pra

šant iš Dievo sveikatos ir kitų 

malonių per jo užtarimą. i 
I 
i 

S DRAUGO skaitytojai yra kvkjčiami prisidėti prie šių = 
S Mišių. 
s Prašomi kreiptis šhio adresu: 

Nuotr4 B , Brenciaus be, 3622 West 69 SUr, #. J. iĘmmmmmm 
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