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Vlado Lapienio teismas 
Sugalvcjami absurdiški kaltinimai 

8 

V. Lapienio paskutinio žodžio 
teisme tęsinys. 

Kaltinamoje išvadoje esu kal
tinamas už tai, kad "...ruošiau 
straipsnius, pareiškimus, kuriuo
se yra šmeižikiškų prasimanymų, 
žeminančių tarybinę ir visuome
ninę santvarką". Dėl šio kalti
nimo galiu pasakyti štai ką: jo
kių straipsnių niekada nerašiau 
ir niekur netalpinau. Tiesa, po 
neteisėtų kai kur'ų saugumiečių 
veiksmų, po 1973.XI.20 kratos 
bei tardymų rašiau pareiškimus: 
a) 1973.XI.30 LTSR VSK pirmi
ninkui; b) 1974J.4 LTSR Pro
kurorui; c) 1974.VI.12 TSRS Ge
neraliniam Prokurorui ir TSRS 
VSK pirmininkui, d) 1974X15 
LTSR VSK Pirmininkui; e) 1976. 
IV.23 TSKP Generaliniam Sek
retoriui L. Brežnevui. Šiuose pa
reiškimuose komentavau, kad 
1973. XI. 20 saugumiečiai atėmė 
iŠ manęs rašomąją mašnėlę, 
rankraščius, religines knygas, nie
ko bendro neturinčias su bau
džiamąja byla, kurių didesnę da-
tL visai neįrašė nei | kratos pro
tokolą, nei į pridedamą apyrašą 
ir tuo būdu jfe pažeidė LTSR 
RPK 192 str., o vėliau tardyda

mi stengėsi išgauti parodymus 
grasinimais, melu, klasta ir ki
tokiais neteisėtais veiksmais ir 
neleido gintis. Tuo būdu jie pa
žeidė to paties kodekso 17 ir 18 
str., ta'gi jie padarė nusikaltimą, 
numatytą LTSR BK 187 str. Sa
vo pareiškimais aš siekiau, kad 
būtų grąžintos paimtos knygos, 
rankraščiai, rašomosios mašinė
lės. 

Po poros metų, ty. 1975.VII.3 
dalį paimtųjų knygų grąžino, o 
kitą dalį pasiliko ir nepaaiški
no dėl kok:os priežasties negrą
žino; negrąžino ir rašomosios 
mašinėlės. Ir tik dabar, susipa
žindamas su visa bylos medžia
ga, sužinojau, kad mano liku-
S'os knygos jau v1975 m. sunai
kintos — sudegintos. Ar tai pa
garba žmogui ir įstatymu*? 

Jeigu saugumo darbuotojai ne
silaiko įstatymų, kurių nagrindi-
nė pareiga saugoti socialistinį tei
sėtumą, tai kaip galima norėti, 
kad e'liniai piliečiai jų laikytųsi? 
Pamačiau, kad čekistai naudoja
si gana senu būdu: nuversti kal
tę nuo savęs ant kito (šiuo at
veju man). 

Dėl pareiškimų, rašytų 1973-
-1976, nekartą buvau kviečiamas 
į saugumo komitetą ir respubli
kinį prokurorą apklausinėjimui, 
ir nekas iš tardytojų ar proku

rorų tuo metu nematė juose jo
kių šmeižikiškų prasimanymų, 
žeminančių tarybinę santvarką 
ir niekas nieko apie tai neminė 
jo (žr.apklausos protokolus), o 
tik žadėjo grąžinti rankraščius 
ir knygas, neturinčias ryšio su 
baudžiamąja byla. Jeigu mano 
pareiškimuose, rašytuose 1973-
-1974 nebuvo jokio šmeižikiškų 
prasimanymų, žeminančių tarybi
nę santvarką, tai kokiu būdu šie 
pareiškimai, pabuvę tris ar dau-
g'au metų saugumo ir prokura
tūros archyvuose, 1977 staiga pa
sidarė šmeižikiški? Juk jų turi
nys būnant archyve nepasikeitė, 
o tarybinė santvarka per tą lai
ką irgi nepasikeitė. Nejaugi mes 
vėl grįžtame prie Stalino asme
nybės kulto metais buvus'ų so
cialistinio teisėtumo pažeidimų, 
kuriuos pasmerkė TSKP XX su
važiavimas? Jeigu ne, tai kodėl 
čia sugalvotas toks absurdiškas 
kaltinimas? 

Kokia bebūtų idėia, tač'au jei 
prieš ją kovoja valdžia, panau
dodama net prievartą, o tos idė
jos šalininkams ne tik neleidžia
ma savo idėjos propaguoti, bet 
draudžiama net ir gintis, 
tai kiekvienam, sveikai galvo
jančiam, bus aišku, kad tai f'k 
cija, o ne laisvė. 

(Bus daugiau) 

Krikščioniškajam 
Pasauly 

KRISTUS BUVO 
DARBININKAS 

Sidnis. — Kiekviename darbi
ninke atsispindi Kristus, nes 
Kristus pats save sutapatino su 
darbininkais, pažymėjo Sidnio 
vyskupas pagelbininkas Clancy. 
Australijos vyskupas savo kalbo
je plačiau palietė aktualiąsias 
darbo pasaulio problemas, pažy
mėdamas, kad katalikų Bažnyčia 
kovoja už socialinį teisingumą, 
už darbininkijos teises ir kiekvie
no darbininko asmens orumo ap
saugojimą. Bažnyčia tačiau šio
je kovoje nesinaudoja smurto 
priemonėmis, kurios ugdo neapy
kantą ir ardo brolišką žmonių 
santaiką. Jėga ir smurtas yra ma
terialistinės visuomeninės sant
varkos vaisius, nuodijantis žmo
nių bendruomeninį gyvenimą. 

PRIEŠ NEGIMUSn; ŽUDYMĄ 
Didelė dauguma Amerikos pi

liečių yra priešinga Aukščiausio
jo teismo nuosprendžiui, kuriuo 
remiantis, Amerikoj įteisinamas 
negimusios gyvybės panaikini
mas. Apie tai spaudos konferen
cijoje Milane kalbėjo du ameri
kiečiai — Jack ir Barbara Wil-
lke, vieni iš veikliausių narių 
įsisteigusio sąjūdžio prieš abor
tą. Jie pažymėjo, kad amerikie
čių sąjūdis prieš abortą pastaruo
ju laiku smarkiai išsiplėtė ir da
bar turi daugiau negu du tūks
tančius skyrių visame krašte. Jo 
tikslas — kovoti, kad Aukščiau
siojo teismo nuosprendis būtų pa
keistas. "Nuo pat savo prasidė
jimo vaikas yra ne tiktai gyva 
būtybe, bet yra jau žmogus su 
visomis oilietjnėmis teisėmis", sa-

Eucharistijos bičiulių sąjūdis 
Lietuvoje 

Vilnius. — Vakarų spauda 
skelbia iš Lietuvos gautus "Eu
charistijos bičiulių" sąjūdžio 
nuostatus. Kas yra tie Eucharis
tijos bičiuliai, kurių sąjūdis yra 
plačiai paplitęs visoje Lietuvoje? 
Nuostatai juos taip aptaria: "Eu
charistijos bičiuliai yra prakti
kuojantys katalikai, tai yra, be 
rimtos priežasties nepraleidžia 
sekmadienio ir šventadienio 
šventų Mišių ir kiek galima daž
niau .priima šv. Komuniją. Eu
charistijos bičiuliai yra atidūs 
žmonės: draugiški, tolerantiški, 
paslaugūs, pasiaukojantys, atlai
dūs. Jie yra pavyzdingi pareigose: 
darbštūs, sąžiningi, kantrūs, blai
vūs; jų ypatinga garbės ir meilės 
pareiga yra Eucharistinis pusva
landis. Tai meilės sargyba, ku
rią jie kasdien atlieka; tai savo
tiška šeima, vienos idėjos žmo
nės". 

SKANDINAVIJOS KATALIKAI 
Oslo. — Apie Skandinavijos 

katalikų Bažnyčios gyvenimo 
įvykius 1976 metais informuoja 
tik ką išleistas "St Ansgar: Jahr-
buch" — Šv. Ansgaro metraštis. 
šv. Ansgaras yra buvęs Šiaurės 
Europos apaštalas, miręs 865 me
tais. Skandinavijos valstybėse ka
talikų bažnytinė bendrija yra ne
gausi savo narių skaičiumi, bet 
naudojasi pilna religine laisve ir 
pasižymi gyvumu bažnytinėje 
veikloje. Suomijoj buvo įžventin-
tas naujas katalikų kunigas, kon
vertitas. 

Norvegijos sostinėje Oslo buvo 
įšventintas kunigu domininko
nas. Oslo katalikai įsteigė užsie
niečių darbininkų ir politinių 
tremtinių pagalbos centrą. 

Islandijoj pirmasis benedikti
nų vienuolynas buvo įsteigtas 
1133 šutais. Jis tebėra ix dabar. 

Tusaus butelius sius 
Baltiesiems rūmams 

Washingtonas. — Amerikos 
aplinkos apsaugos darbuotojai 
sugalvojo būdą paspausti Baltuo
sius rūmus, kad greičiau būtų 
susirūpinta aplinkos švara. Pra
dedant šiuo savaitgaliu, jų žmo
nės Baltiesiems rūmams pradės 
siuntinėti tuščius butelius ir 
alaus bei kitų gėrimų skardines 
dėžutes. Tokių siuntų žada pa
siųsti 100,000. Suinteresuotiems 
talkininkams išdalino parengtus 
adresus ir vokus. 

Senatas vis dar neprisiruošia 
svarstyti sen. Mark Hatfieldo (R., 
Ore.) siūlymą imti 5 centų de-
pazitą, kuris turėtų būti grąžin
tas atiduodant butelius ar dėžu
tes. Aplinkos apsaugos darbuoto
jai apskaičiuoja, jog kasmet iš
metama 70 bil. butelių ir dėžu
čių. Jei būtų grąžinama tai, kas 
išmetama, kasdien susitaupytų 
81,000 statinių skysto kuro, dar
bų gautų 115,000 žmonių, ir per 
metus susitaupytų 1.8 bil. dole
rių. Priešingai sako ir kovoja prieš 
tai stiklo ir dėžučių pramonė, 
juos palaiko Darbo ir Komerci
jos departamentai. 

VVashingtonas. — Sovietų gink
lų siuntos Etiopijai laikinai su
laikytos, gynybos departamente 
spėjama, jog tai gal nereiškia 
sovietų politikos pakeitimo, bet, 
greičiausiai, sunkiųjų ginklų yra 
tiek privežta, kad etiopai negali 
spėti jų pristatyti savo daliniams. 

Londonas. — Palestinos išlais
vinimo organizacija į Londoną 
atsiuntė trijų asmenų delegaciją, 
kuri turės ištirti, kas nužudė jų 
reprezentantą Britanijoj Said Ha-
mmani. Jie kaltina britus, kad tie 
ju, atstovui nfsnvikė apsaugos. 

Paryžiaus elegancija, Place de 1* Concorde 

L. Amerikos policija 
nebendradarbiauja 

VVashingtonas. — Kokaino ir 
kitokių narkotikų įvežimas iš Lo
tynų Amerikos nemažėja, nu
siskundžiama atitinkamuose 
sluoksniuose. Didžiausia kaltė 
dėl to metama L. Amerikos po
licijai, kuri daugiau bendradar
biauja su narkotikų pirkliais ne
gu su Amerikos policija ir kitom 
agentūrom. Esant tokiai situaci
jai, raginama išplėsti akciją pa
čioj Amerikoj ir visokiom prie
monėm aiškinti jaunimui nar
kotikų žalą. 

Plauks doleriai 
į Kubą, Vietname 

Washingtonas. — Prez. Carte-
ris parodė gražų gestą ir 670,000 j 

SUSIRŪPINIMAS GYVŪNIJOS 
APSAUGA • 

Akcija prieš vivisekciją, medžioklę, bulių kautynes, 
paukštelių gaudymą 

PARYŽIUS. — Netrukus gy- pirmininkė- Ji protestuoja dėl 
vilnija turės savo nuosavą *'2vė- pramoninių vištų penėjimo pe
riu teisių apsaugos įstatymą", 
nors jie patys dėl jų niekad ne
gali pasiskųsti. Gyvulių apsau
gos įstatus yra paruošęs Pran
cūzijos profesorius Georgės 
Beūse, Humaniškos biologijos 
instituto sekretorius prie Kocho 
ligoninės Paryžiuje. Juos žada 
priimti UNESCO. 

š is įstatų dokumentas sako, 
kad gyvulių globa ir meilė yra 
išėję iš žmogaus jo artimų ger
bimo Įstatai pasmerkia vivisek 

pabėgėlių, gyvenančių Amerikoj, Į c i & — %T™ organizmo "piaus-
leido savo uždirbtais pinigais 
šelpti tėvynėje pasilikusius arti
muosius. Kubiečiams per metus 
leidžiama išsiųsti namo iki 2,000 
dol., vietnamiečiams 1̂ 200 dol. 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas apkaltino Čilės 
vyriausybę, kad sausio 4 plebis
citas neatitiko visiems laisvo bal
savimo reikalavimams, kad opo
zicija neturėjo progos spaudoje 
pareikšti savo nuomonės. 

Phnom Penh. Kambodija va
kar paskelbė apie didelius viet
namiečių nuostolius. Iki šiol jų 
komunistinis kaimynas netekęs 
apie 30,000 žuvusiais kariais. 

Tajo sluoksniuose dėl tų skai
čių abejojama. 

Budapeštas. — Šv. Stepono vai
nikas vakar buvo perduotas 
vengrams. Perdavė valstybės sek
retorius Cyrus Vance. Perdavimas 
įvyko puošniuose parlamento rū
muose, ceremonijos truko 20 mi
nučių. 

tymą", siekiant ištirti organiz 
mo funkcijas, medžioklę kaip 
sportą, bulių kovas arenoje, ba
landžių šaudymą, gaidžių kovas 
ir kt. Straipsnis 13 yra nukreip 
tas prieš jaunų ruoniukų skerdy 
nes ir prieš retai pasitaikančių 
gyvių rūšių išnaikinimą, pvz. leo 
pardų, ir vadina tai "genocidu"' 
arba gyvūnijos rūšių išžudymu. 

Prof. Heuse mano, kad jo pa
teiktų įstatų aprobavimas su
lauks įvairių pasipriešinimų. 
Kai kurie kraštai, pvz. Sovietų 
Sąjunga ir Norvegija, kurie in
tensyviai medžioja banginius, ne 
norės tam apsaugos įstatymui 
pritarti. Tačiau Sov. Sąjunga 
yra paprašiusi šių įstatų verti
mo. Norvegija vėl yra paruošu
si savo projektą iš 10 paragra
fų. Prancūzijos profesorius pro
testuoja taip pat ir dėl to, kad 
gyvulių kankinimai ir žudymai 
rodomi filmuose ir televizijoje. 

Prie šio įstatų projekto paruo 
limo yra prisidėjusi ir Jacque-
line Girandoni, skerdžiamųjų 
akerdykloee gyvulių apsaugos 

nykiose, dėl veršelių laikymo 
tamsiuose gurbuose, kad būtų 
balta jų mėsa ir t p. 

Girandoni sako, kafi vištos pe 
nykiose, kur dažnai jų sukišta 
iki 20,000, rodo tas pačias žy
mes, kaip ir žmonės koncentra
cijų stovyklose: agresyvumą, 
įtempimą ir net kanibalizmą. 

Kad jų dėslumą padidintų, viš 
toms nudraskomi pentinai, jos 
laikomos uždarytos, kad kiauši
nių produkciją pakeltų vidutinis 
kai iki 250, ir po to jos atiduo
damos sriubų fabrikantams. 

Paukštelių gaudymas "biznio 
reikalams — vis daugiau gausė
ja Belgijoje, Italijoje ir kituose 
kraštuose turi blogas pasekmes, 
nes vis daugiau gausėja kenks
mingų insektų žemės ūkiui, ku
riuos dabar be saiko nuodija 
kenksmingais, nuodingais žmo 
ni jai nuodais. Lauksime, kaip at 
rodys tie "gyvūnijos apsaugos 
įstatai" ir kaip jie bus vykdomi. 

it) 

Carteris grįžo 

Briuselis. — Prezidento Car* 
terio septynių šalių lankymas pa
sibaigė vakar. Paskutinė sustoji
mo vieta buvo Briuselis, kur jis 
vizitavo Bendrosios rinkos ir 
NATO vyriausiąsias būstines, su
sitiko su karalium Baudouinu ir 
belgų oficialiais asmenimis. Va* 
kare Carteris buvo namie. 

Kalbėdamas NATO būstinėje, 
Carteris pažadėjo, kad Amerika 
kariuomenės skaičiaus Europoje 
nemažins, kaip kai kas mano, 
bet padidins. Šį pavasarį bus pri
siųsta dar 8,000 karių. 

Prieš išvažiuodamas iš Pary
žiaus, Carteris susitiko su socia
listų vadu Francois Mitterrand. 

• 

Soviete lėktuvnešis 
sugedo 

Rabat, Marokas. — Sovietų lėk
tuvnešis "Kiev" Viduržemio jū
roje, netoli Maroko, išmetė inka
rą ir kurį laiką tebestovi. Ame
rikiečiai ir britai įsitikinę, kad 
lėktuvnešis yra sugedęs ir nega
li paplaukti, neveikia motorai. 
Šalia jo yra dar kreiseris "Krės
ta", ginkluotas raketomis. 

"Kiev" baigtas statyti prieš 18 
mėnesių. Jo uostas yra Murmans
kas. Laivas yra 900 pėdų ilgio, 
37,000 tonų talpos. 

Daugiau šnipų 
nei ju gaudytojų 

Washingtonas. — Sovietų šni
pų ir visokių agentų VVashingto-
n e yra daugiau negu Amerikos 
valdininkų, kurie juos seka, sako 
John Barron, 1974 metais išleis
tos knygos "KGB" autorius, so-
vietologas. 

Bangkokas. — Vietnamo ka
rinės pajėgos priartėjo iki 35 my
lių nuo Phnom Penh, Cambodi-
jos sostinės, sakoma Tajo sosti
nėj. Neslepia to nei Kambodija, 
kad Hanojus nori nuversti Kam-
bodijos režimą. Vietnamas vėl 
pasiūlė derėtis dėl sienų, bet Kam
bodija atmeta. 

"VVall Street J o u m a r rašo, 
kad Kuba buvo pirmoji iš komu
nistinio pasaulio, viešai parėmu
si tą pačia pusę, kaip ir sovie
tai — Hanojų. 

Ankara. — Turkijos preziden
tas patvirtino naujo ministerio 
pirmininko Bulent Ecevit kabi
netą. 

Uždarys didžiausia 
pasauly kino teatre 

New Yorkas. — Radio City 
Music Hali, populiariausias ir 
didžiausias, 6,200 sėdimų vietų, 
pasauly kino teatras su savo ba
letu ir orkestru, nuo balandžio 
22 bus uždarytos. Neša nuos
tolius. 

Londonas. — Yra ženklų, kad 
britų gaisrininkai dviejų mėnesių 
streiką gali baigti. 

KALENDORIUS 

Sausio 7: Raimundas, Pega, 
Rūtenis, Rudvilė. 

Sausio 8: Trijų Karalių šven
tė; Apolinaras, Gudulė, Vilan-
tas, Nemira. 

Sausio 9: Julijonas, Marei joną, 
Algis, Gabija. 

Saulė teka 7:18, leidžias 4:35. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, tempe
ratūra be žymesnio pasikeitimo, 
apie 38 laipsniai. 

• 

http://1973.XI.20
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MOKSLEIVIŲ ŽIEMOS KURSAI 
Apsnigtuose Dainavos kalnuo- binių jėgų pavyzdžiai yra tvarka 

se ir m'škuose, prie užšalusio eže-; ir chaosas, laisvė ir prievarta, as-
ro, žiemos kursų penkioliktam; muc ir nuasmeninta masė. Šie 
metų jubiliejui suvažiavo gausus j dalykai nesiderina, kaip vanduo 
būrys jaunimo iš vienuolikos j nesiderina su ugnimi ar šviesa 
miestų. Kun. SL Yla pateikė kur- j nesiderina su tamsa. Mes galime 
sų temą "'akciologiją" ir kursų j pritaikyti tuos pavyzdžius mūsų 
programą. Kursų vadovybę su-: gyvenime. 
darė: MAS - CV pirmininkas Sau . K e l v i r t ą k ]^rsu paskaitą — 
-jus Čyvas - vyriausias vadovas.! VeMos p i o t m ė s , _ s k a i tė kum 
Loreta Radvilaite — mergaičių i S t yla. Kalbėiomės apie visuoti-
vadovė. Andr. Razgaitis, - ber-> ne$ p l o t m e s _ ^ ^ ^ . ^ 
niūkų vadovas, Danute Sahklyte į ^fc^ i r poi^ką. Kai kurios1 

ir Kristina Veselkarte —. vakari- j sr]tvs susiY}ečiaL ^ d v i m e i l e s 
nių programų vadoves, Rita Ne - į m e i I ė bręstančiam žmoeui ir mei-
verauskaitė — sekretorė. Romas' 
Kazlauskas buvo ūkvedys, ponia 
Razgaitienė paruošė -valgius, 
kun. Gediminas Kijauskas vado
vavo mums dvasiškais o Vidas 
Neverauskas pravedė muziką. 

Gruodžio 26 d., pirmadienio 
popietę, kai visi baigėsi Įsitaisyti, 
įvyko kursų atidarymas. Dalyva
vome uniformuoti. Pristatytos j 
kuom: vėliavos. Vakare pristaty- j 
tos kursų tvarko> taisyklės. Už
pildėme suvestinę pradinę anke- i 
tą. Vienas iš dėsnių — savo tarpe ! 
kalbame' lietuvrškai. Daugumas 
taip ir stengėsi daryti. i 

Vakarinė programa buvo susi
pažinimas. Žaidėme 'muzikalines į |jj | 
kėdes*, šokome. Po programos! 
tai dar išėjome į lauką pasigro-Į 
žėti gražia žiemos gamta ir pasi
dalinti mintimis su draugais. 

Kiekvieną dieną buvo po dvi 
paskaitas. Mus suskirstė į dvi gru- i Almis Kuolas kalba ateitininkų 
pes. Paskaitos buvo padalintos į žiemos kursuose, Dainavoje 
tris, 45 - minučių ilgumo pašrte 
kesius, o tarpe jų buvo 15 minu
čių pertraukos. 

Antradienio lektoriai fr jų te
mos: dr. Elena Vaišnienė — Ta
vo brendimas veiklai ir stud. Pet-

lė vertybėms — dieviškam idea
lui. Viskas priklauso nuo tikslo, 
ko tu sieki, ir kaip naudoji. Kul
tūroje kūrinys yra įvykdymas i-
dėjos. Religijoje, misija yra įvyk-
cvmas įkvėpimo, ir technikoje, 

ras Kisielius, jr. - V e i H o s prin- ; p r o d n k t a s w a įvykdvmas plano, 
cipas. Dr. Vaišnienė kalbėjo apie; S h o s p l o t m ė s y r a ^oamos i r 
teigiamą ir neigiamą motyvaciją ; p a ] e n k t o s viena kitai, 
veiklai, apie brendimą žmogaus 
veiklai ir veiklos brendimą, s t i m u - | Diskusijų metu bandėme de-
lus ir jo vystymą ir vertybių ug- Į « n t i situaciją su doriniu princi-
dymą. 

P. Kisielius, ir. aiškino, kad 
gamta yra labai organizuota. Jė
gos vis varo aplinkybes, visata 

pu, o vėliau turėjome trumpus 
vaidinimėlius, bendrus su dienos 
temomis. Saulius Čyvas pravedė 
vakarinę programą — žaidėme 
rvairius ža ! dimus, šokome. 

siekia tobulvbės, viskas tun pla- j _ . , . . . , . 
mr. . „ , , v ¥- Dr. Vvtauto Vvganto paskai ną. Mąstvmas eina i tobulvbę. Jis j U'T . . . - ° .„ . . , . ., . . '. ta — Veiklos prasme visien palvgmo veikimą visatoje su vei- i , . .— . „ / „ , , i- - J- -J T>" T - - buvo įdomi. Diskutavome klausi kirrru individe. Po vaka neneš vy-

<?os, tai ios yra priešybinės — de
rinamos jėgos. Svetimos ir prieš-

ra prieštarybinės. Keletas pavyz-
dziu priešybinių jėgų — tvarka ir 
laisvė, laisvė ir autoritetas, as-

ko diskusijos, kurių klausimai bu
vo iškelti dienos paskaitose. 
Diskusiniai būreliai taip pat su
ruošė vaidinimėlius, o po to bu
vo dainų konkursas tarp mer
gaičių ir berniukų. Trečia paskai
ta buvo dr. Algio Norvilos. Tema 
— Veiklos kryptis. Porinės jėgos 
gali būti skirtingos, bet giminin- paskaita "Mes ne vieni pasauly-

mus: kodėl mums prasminga bū
ti aktyviem, kodėl reikia veikti, 
kaip susidaro vertybės. Ryšys 
tarp Kristaus ir manės. Mes patys 
atsakinėjome j šiuos klausimus 
ir bandėme nuspręsti žmogaus 
vertybes ir tikslus veikti. 

Kun. T. Gedimino Kijausko 

je,?- Sožinoiome apie kitų tautų 
organizacijas kurios yra tikslu. 

taringos jėgos, nesuderinamos y- apimtimi, arba kryptimi pana
šios j Ateitininkus. 

Po diskusijų buvo susitelkimo 
— savęs pažinimo vakaras. Buvo 

muo ir bendruomenė. Priešy- skaitymai iš šv. Rašto, iš kitų įdo

miu k*nv«rti. Kartu eierTofome pa
simeldėme, susitelkėme. 

Vienas* iš penktadienio paskai
tininkų negalėjo atvykti, tai kun. 
St. Yla su parinktais kursantais 
ir vadovais pravedė paskaitą te
ma "Naujovės dinamika". Kėlė
me klausimą, ar mes veikiame 
Kristaus vardu, ar einame jo ke

liu. ***t 
Mokytojas EUgtftr* Snrietfclts 

kalbėio apie grupių dinamiką. 
Aiškinomės grupių savybes. Kai 
priklausai grupei, nuo savęs nėra 
įmanoma pabėgti. Grupė labai 
paveikia žmogų. Vakare diskuta
vome, ar valdyba yra kalta, jeigu 
veikla nesiseka. 

Vakare buvo protinis žaidimas 
— "Koks prots". Buvo klausimai 
ir re'kėio juos atsakyti už taškus. 
Klausimų pasirinkimas buvo apie 
vadovybę, paska'tas, kursantus, 
ateitininkus ir kitus mišrius da
lykus. Kiekviena komanda grei
tai galvojo, tai žaidimas neilgai 
užtruko. Po to žaidėme lauke su 
sniegu, čiuožime ant užšalusio e-
žero. Pavargę sugrįžome į bal
tuosius rūmus vakarinei maldai 
ir nukeliavome į kambarius mie
gui, pailsėti paskutiniajai 1977 
metų dienai. 

Gruodžio 31 d greitai atėjo. 
Paskutinė paskaita buvo inžinie
riaus Almio Kuolo — Ateitinin
kų misija. Prelegentas aiškino, 
kad mums reikia turėti aiškią 
kryptį ir centrinį tikslą, kad ga
lėtumėm mokėti atskirti nereika
lingus elementus ir koncentruotis 
vienai misijai Dar kalbėjo apie 
prof. Pr. Dovydaitį ir jo iškeltus 
tris pamatinius klausimus. Nu
rodė, kol prof. Stasys Šalkauskis 
davė ateitininkams idėjinius pa
grindus ir ištobulino organizaci
nę formą. Priminė ir Vytautą 
Mačernį ir Arūną Liulevičių, aiš
kino jų pasisakymus apie at-kų 
misiją 

Trečiadienį buvo paskelbtas iš
kalbos konkursas. Kiekviena te
ma buvo kilusi iš šių kursų paskai
tų. Konkurse dalyvavo vienas ats 
tovas iš kiekvieno diskusinio bū
relio. Pristatymus vertino ko
misija. Konkurse dalyvavo: Rūta 
Pakštaitė. Aliukas Lelis, Vita Rei-
nytė, Irena Adamorrytė, Dalia 
Musonytė, Irena Slyžytė, Nida 
Misiulytė ir Vida Kuprytė. 

Šeštadienį, po pietų, įvyko MA 
S. suvažiavimas. Dalyvavome u-
niforrauoti su kuopų vėliavomis. 
Kiekvienas kuopos atstovas pa-

I teikė kuopos veiklos pranešimą. 
. Kai kuriom kuopom veikla yra 
I stipresnė, kitom yra silpnesnė, 
i tai mes galėjome sasipažinti sti 

kitų kuopų veikla ir sužinoti fcas 
iš mūsų kuopų kaip veikia 
MAS-CV pateikė savo praneši
mus a oie veiklą, iždą. 

Po visų pranešimų buvo kursų 
uždarymas. Premijos buvo įteik
tos už rūpestingumą lietuvių kal
bai, už geriausius užrašus, iškal
bos konkuso laimėtojams ir pa
vyzd ingiausiem kursantam. Ofi
ciali kursų dalis baigėsi, bet tai 
nereiškia, kad visų nuotaika už
sibaigė. Nusifotografavome, 2 -
p:ldėme anketą, pavalgėme iškil
mingą vakarienę ir baigėme 
tvarkytis. 

Savos kūrybos vakaras buvo įdo
mus. Programoje buvo dainavi
mas, pianino kūryba ir gitara. 

j Programai užsibaigus, prasidėjo 
j Naujųjų Metų sutikimo šokiai. 
I Nuotaika buvo smagi, o kai pri-
j artėjo vidurnaktis, suėjome į ratą 
I ir paskutines sekundes 1977 me-

PIRMIEJI ŽINGSNIAI TAUTINĖJ STOVYKLOJ 
Gruodžio 23 d. (22 d. Chica-, Kalėdų dieną 11:30 pamaldos, 

goję) Bydnėjaus lietuviai, ypa- j kuriose visi dalyvavo mufor-
tingai skautai ir skautės, su- j 
laukė 117 svečių iš JAV ir Ka
nados, vykstančių į liet. skau
tų Vl-tąją tautinę stovyklą. 

muoti. Aukojimo dovanas nešė 
aukščiausi LSS pareigūnai: 
Pirmijos pirmininkė v. s. L. Mi-
lukienė iš New Yorko, Vyria*-
sieji skautininkai S. Miknaitis 
ir I. Kerelienė (iš Chicagos), 
pamokslą sakė kun. A. Saulai-
tis (iš Chicagos), priminda 
mas. kad pamaldose meldžiasi 
už visus Australijos lietuvius, 
kurie prie šio įvykio prisidėjo. 
Kalėdųj vakarą susipažinimo 
koncertas su St. Kairio muziki
niu vienetu iš Toronto. XJX 26 
ekskursija po apylinkes ir mau
dymasis Ramiajame vandeny
ne, iešminė vakare. XIX 27 — 
laivu ekskursija po Sydnėjaus 
uostą. XII. 28 atsisveikinimo 
vakaras. XII. 29 svečiai pro so s 

Keliautojai susitiko Los An
geles aerodrome, suskridę iŠ 
Toronto, Montrealio, New Yor
ko, Waterburio, Pbiladelphijos, 
Bostono, Oevelando, Detroito 
ir kitur, negalėję dėl pūgos sek 
ti plano Cbicagoje susiburti. 
Dienos metu Los Angeles skau
tų samdytu autobusu apvežiojo 
po Universal kino studiją ir pa
rodė miesto įdomybių. Gruo
džio 21 vakare Pan Am 747 pa
kilo žvaigždėta keliu Havajų 
link. 

Honoraru aerodrome, pamatę 
tropjnėm gėlėm papuoštas eg- | t inę Canberra skrenda" į Mei
lutes, sėdom antrai skrydžio da 
liai iki Fiji salų, kur 7 vai. ryto 
jau buvo karšta ir tvanku. Po 
maždaug 28 valandų kelionės 
(iš Chicagos) išlipo visi unifor 
muoti. Muitinė perleido bagažą 
nepatikrintą, o sklandžiai vis
ką suorganizavę skautų vado
vai susodino visus autobusuo
se, kurių kiekvieną lydėjo Aust 
ralijos lietuvių skautų vadovė 
ar vadovas, o šoferis paaiškino 
apie Sydbėjų. 

Lietuvių klube laukė vaišės 
kelionėje nuvargusiems sve
čiams atgaivinti ir šeimos, ku
rios svečius pasiėmė į namus. 
Visur pyškėjo foto ir filmų apa 
ratai — australai lietuviai su
ka fflmą apie Tautinę stovyk
lą. Australijos rajono vadeiva 
s. Balys Barkus supažindino su 
vadovais: rajono vadu v. s A. 
Mauragiu, vadei ve s. P. Pullin-
nen, kapelionu kun. P. Butkum, 
AkarVinlnio skautų sąjūdžio 

bourno Naujųjų Metų sutikimą 
ir stovyklą, kuri prasideda sau
sio 2 d 

Sydnėjans svečiam priimti ko SAFE QUEET COMMUNITY NEAR PARKS. SHOPPTNG AN CHURCHES. 
miteto nariai yra: Jeronimas 
Belkus, Antanas Mikutavičius, 
Viktoras šliteris, Balys Bar
kus, Ginta vTlinnaitė, Arvydas 
Zduoba, medicinos pagalba rū
pinasi gydytojai dr. L Bagdo
navičienė, V. Baririenė, B Vin
gilis, A. Viliūnas. 

A. Saulaitis 

P A D Ė K A 
1977 m. lapkričio IT d. aš turė

jau labai stiprų širdies priepuoli. 
Keturias savaites išgulėjau ligoni
nėje. Dabar, savo nanmosft ir žmo
nos priežiūroje sveikstu ir stiprė-
ju. Visiems, kurie manei lankė li
goninėje, arba raštu sveikino Ka
lėdų švenčių metu ir vėliau, nega
lėdamas asmeniškai padėkoti, per 
"Draugą" visiems bendradarbiams, 
pažįstamiems, kaimynams, drau-

• 

p. Kleivame 

. , „ . , , , . gama reiškiu didele ir širdingą pa-
jgaliotinitt fiL L Jonaičiu u* ren ĮĮJJ 
rimo komiteto kitais nariais. 

Kiekvienas gavo TS ženkle
liu papuoštus užrašus su dieno-
tvartee* renginių bilietais, Syd-
nėjaus žemėlapiu ir adresais. 

Gruodžio 24 bendros kūčios 
Lietuvių namuose tiems, kurie 
nedalyvaus kučlose šeimose. 

tų atskaičiavome ir pasveikinome 
vienas kitą su naujais 1978 me
tais. 

Pirmą valandą buvo laikomos 
Naujų metų proga sv. Mišios. Po 
mišių visi pasiliko salėje pasikal
bėti, padainuoti ir prale'sti pas
kutines valandas prieš išvažiuo
jant kartu su naujais ir senais 
draugais. Sekmadienio rytą iš
siskirstėme, palikdami mielą Dai
navą. 

Datia Musonytė 

Iš MAČERNIO KUOPOS 
VVKLOS 

Gruodžio 24 d. Ateitininkų sky
riuje "Drauge", korespondenci
joje iš Mačernio, Los Angeles, 
Calrf., kuopos gyvenimo, įsibro
vė netikslumas, kurį reikia patiks
linti ta prasme, kad keturios dai
lininkės piešė kortelių pavyz
džius. 2 puslapyje atspausdinta 
kortelė Madona su Kūdikiu, — 
yra piešta Angeles Mičiulytės. Be 
jos sunkaus darbo ir kūrybingu
mo nebūtų įvykęs ir pats kortelių 
išleidimas. Jai tenka Mačernio 
kuopos padėka. 

Taipgi p 
kai atsilankiUEiem* į namus ir įtei
kusiems man Liet. klubo dovaną ir 
šiltus linkėjimus — širdingas ačiū. 

Visiems, visiems reiškiame šir
dingiausią padėką ir ta proga vi
siems linkime sveškę ir laimingu 
1978 metų. 

Ed«a*fc» ir Aldona Varckejsi 
St. Petereburg Beach, Fla. 
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Pašto iSIaioas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
rata* nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO preaumera*i mokama i i anksto 
actams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 31.00 18.00 13*0 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 

* Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.08 9.00 

. 

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

• Redakcija dilba kasdien 
&30 — 4:00. šeštadieniais 
830 — 1:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 

to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą. 

WHY RETIRE OUT OF THE CITY ? 
GRACKJUS LIVTNG, INCLUDING THREE MEALS 

AJjL YOU CAN EAT FOR AS JLOW AS $11.00 PER DAY 

PARKTNG AVAILABLE, PUBLIC TRANSPORTATION NEAR BY 
INCLUDING ROCK ISLAND LTNE: 

HOUSE OF BEVERLY RETIREMENT CENTER 
10347 S. Longwood, Chicago III. 238-4454 

Š.'llimilllIltmHIIHIIIHIIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIHINHIlIlIHHHHIIIIHIHIIlMHIIIHtlHI' 

SEZONINIS METŲ PABAIGOS IŠPARDAVIMAS 
H Europos importuoti vyriški odiniai žieminiai batai ir 

pusbačiai (Vokietijos MERCEDES, platūs, su "archsup-
port", Šveicarijos BALLY ir 1 1 . , parduodami su 25% nuo
laida, Taipat moteriški elegantiški odiniai žieminiai batai 
ir batukai. .-y-

Kambariniai batukai (šliurės) su 10% nuolaida. f 

Porcelanas, kristalas ir kiti dovaniniai darykai bei i i ^ 
dai su 20% nuolaida. 

' -: •*,3'. 

NORDEN IM PORT S 
3 0 » No. l inooln Ave^ Chicago, BL 60657, t d . 248-26W 

ir 4725 No. Ltecote Ave. (prie Western ir Lawrence Avc>, 
Chicago, DL 60625, tek _ 784^135 

Abi krautuves atdaros ir sekmadieniais nuo 1 iik 5 vai 

m»» mm niMiimnmtmimimmtiwiiniiHiiiiimiinmr 

Dr. Jonas 6. I Y U 4 Y U I T I I 
GALVOS V STUBURO UOO0 

2858 W««t 6 M Stnet • 
Chicago, VL fW2» 

TeL — 47fr>SMS 
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A d v o k a t a i 

C H A R L E S f. K AL 
4 ASSOCIATES 

Ofs. teL 7764182; rea 7S7-5047 
2649 W. 63rd S t , Chfcmgo, lū-

Darbo vaL nuo t flrt S vai 
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AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padanso8. Priekinių ratų reguliavimą* 
ir balansavimaa Stabdžiai Dnrihrta-
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wheal 
alignment and balandng. 
Shock absorbers. Muf flers and 
Tune-Ups. Lubrication. Change of cai 
and Filters, 

— * « • 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttl 5tth StrMt _ TtL 6R t-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 va i vakaro. 
šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto Ura 4 vai. popiet 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESA8 

— 

FLORIDA 

u? 
THE FARGO M0TTL 

1<M!0 C u lt Boulevard Treasure Island 
Sr Petenfcarff. Fla 337M. USA 

Tel. <813> 36ft-A878 
MOTELIS aitt Wek.«(ko!( įlaakfM kranto, 
Treasnre Island centre, gražiausiame pajūry
je. Miegamieji kambariai, kambariai su virtu-
vimis. apartmenati ir maudymosi baseinas. 
Visur spatvotm televizijos, aetati restoranai, 
naktiniai khmai. Žrejoibnn vietos, golfo ir te
niso aik<u?s. šventoves, krautuves ir t. ». 
Visus nudornai kviečia lietuviai savininkai — 

ALFONSAS IR TEKESC 2£BERTAVICIA1 

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems. 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 
1946-1944 I b U U -

Knygoj aprodoma raudonąjį) Ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar paniidoti savo tikaiamf gą'r'f^ų Baž
nyčios vadovus ir i o s nariua 

• » 

Kaina su persiuntimu $4.30. 192 pual DHnois gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

ta»akyXBW 4 p t i : tttAOOAS, 4M6 W « H t t f d S t , 
Chica»o, IB. 00B2B. 

.'J': 

PER ANNOM 

ACCOUNTS 

5%* HIGH RATES 7 %» 
PAID QŪARTERLY AT £, ^įį 

BRIGHTON m 
FEDERAL 

SAVIMI AM L0AH ASS0CIATI0V 

HK3HES7 RESERVES 
4071 ARCHER AVENŪE 

CHICAGO. EUH01S 60632 
TOL: LA 3-8248 
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nepriklausomybes jubiliejus 

S1Ų HETŲ RYS1UOJ1 
Lietuvos nepriklausomybės at- telkti prie tautinių reikalų išei-

kunmo sukaktis kiekvieneriais vijos vidaus gyvenime, aiškiau 
metais švenčiama su dėmesiu ir reprezentuoti pavergtos ir nutil-
pagarba savanoriams kovoto- dytos tautos balsą viešumoje, 
Jams. Šiais metais sukaktis įgyja stipriau pasisakyti prieš okupan-
dar ryškesnį atspalvį, nes sueina to kėslus sunaikinti, nutautinti 
60 metų, kai buvo paskelbtas Ne- ir išsklaidyti pavergtas tautas, 
priklausomybės aktas, kai Lietu- net tų tautų atstovus išeivijoje, 
vos valstybė pareiškė ryžtingą Išeivija šiuo atveju ir turi įsipa-
norą gyventi savitu, laisvu, kury- įeigoti nutildytųjų vardu, kad jų 
rybingu tautiniu ir valstybiniu balsas būtų stipresnis, politišlcai 
gyvenimu. Jau nėra daug kūrusių tikslingas ir tautiškai sąmonin-
yalstybinį gyvenimą. Nėra daug gas. Kai išeivijos visuomenės va-
ir akivaizdžiai prisimenančių Ne- dovai atstovauja saviesiems, jie 
priklausomybės akto paskelbimą turi atstovauti ir pavergtiesiems, 
ar laisvės kovas ,kurios buvo ve- bent perduodami jų dejones ir 
damos prieš jaunos valstybės skundą, kad vergijos faktas ne-
priešus. Tačiau tie, kurie prisi- būtų politiniuose svarstymuose 
mena, ir tie, kurie remiasi tik is- ištrintas. 
torija, į šią jubiliejinę sukaktį Pasiruošimas pačiai Vasario 
žvelgia su sentimentu ir ilgesiu, 16-tosios šventei ir juo labiau ju-
patį įvykį vertindami kaip sa- biliejiniams metams turi būti sa
vo tautos vieną didžiųjų istorinių moningai apsvarstytas visų tų, 
laimėjimų. kurie stato laisvei pagrindus, ku-

Metų pradžioje Jau reikia * k e l i a l a i s v ė s i d e a l u s i r Cfrduo" 
žvelgti ateitin ir bent mėginti pa- į Pavergtos tautos troškimus. 
žadinti tą dvasią, kada plikomis č ! a ne, rf «J"L*J*J ,a r organiza-
rankomis, silpnais ginklais ir ne- į j " ? E į bet vaškas tun būti 
pakankamai maitinami savano- ! u t e I k t a darhu^ , k a d t a u t a C 

DARBININKŲ SKRAJŪNŲ ŽALA 
Penktadalis darbininkų ak. Lietuvoje per metus pakeičia darbovietes 

riai ryžosi ginti laisvę, kad jie pa
tys ir ateinančios kartos galėtų 
gyventi ne svetimųjų priespaudo- . , . „. .. ., v , . . ,, 
jo, o savųjų vadovaujami, tvarko- m e " k i e ^ laikraščiuose^ ir Jietu-

justų naujų vilčių laisvei atgauti. 

Jau nestokojame rašančių a-

vių tautos reikalais. Amerikiečių 
laikraščiai deda informaciją apie 
Lietuvos nepriklausomybę, net ir 
apie dabartinę padėtį okupacijo
je. Jei ne visi straipsniai panau-

, ,. , dojami laisves reikalui kelti, tai 
entuziazmo, kūno galima mokv- . ' ,. v. . .„ ,. 
. — • • v daugelis žmm išspausdinama, su-

mi ir valdomi. Ne šia proga rei
kia prisiminti silpnybes ir sunku
mus, kurių pasitaikė laisves ir 
valstybinio gyvenimo kūrimo lai
kotarpyje. Bet ir tai nesumažina 

pažindinant platesnę vietos vi
suomenę su Lietuvos reikalais. 

tis iš ano meto savanorių ir ka 
rių, nesumažina juo labiau jų au
kos, kuria jie laisvai dėjo ant te- r, . . , . „. 

, . . , • ? _ _ - ! Taip yra ir su vokiečiu, įta-vynes laisves aukuro. Kurti vals- . * * . . , „ / , , . , _.. . ,,. lu, prancūzu ar ispanų kalbomis tybę nebuvo vienkartinis džiaugs- , .S. . " , . _- . . J . ^ . , i . . . leidžiamais nekomunistiniais mo pareiškimas, bet nuolatinis 
ryžtas — kovoti iki laimėjimo, 
kad atkurta Lietuva būtų tikrai 
nepriklausoma, laisva, demokra
tiška, žmogiškai kūrybinga, dva
siškai stipri. 

Reikia šią šventę tinkamai su
tikti. Reikės minėti 60 metų ne-

laikraščiais. 
Šiais metais tą priemonę reiktų 

dar plačiau ir išsamiau panau
doti, įjungiant jaunus žurnalis
tus, kurie pritaikytu amerikiečių 
galvosenai stilium, dėstymu ir 
informacija parodytų sukakties 

U I k . l l . 1VCIR.C3 I 1 I 1 I 1 C U VTV/ J U C I U irc- . . „ . i . ' . . v , . « . . . . , . i T*« «-T i* reikšmę ir tautos laisves išplesi-pnklausomvbes sukakti tikslia L_~__i2 » • J e- _„• 
' mo neuzgydvtą žaizdą. Šiemet data, bet jos dvasią reikės gaiviri- reiktų sulaukti veikalų, kurie pa-ti ištisus metus. Ja turi gyventi ^ ^ p a s A š ^ ^ n u š v i e s t ų 
tautos dalis išeivijoje ir ją jausti 
pavergtieji tėvynėje ar ištrėmime. 
Pasiruošti šiai sukakčiai gali tik . , . •v . ., T • « . . . -— jos laisvei, 
išeivija. Jai pagelbėti savo pnta- ' .».-- ... 
rimu gali ir vergijoje nutildytieji 

vergijos uždėtą priespaudą, lais
vės varžymus ir pavojus žmoni-

Komunistinei propagandai ir 
komunistų terorui atskleisti rei-

* kia nuolat rodyti jų klastą ir ap-
Lietuvos atkūrimo jubilie- gaulę. Informaciniai leidiniai 

jiniams metams reikia pasiruoš- šiemet dar plačiau turi pasiekti 
ti bent kiek skirtingai, negu pap- valdžios sluoksnius, universitetų 
rastai Vasario 16-tosios sukakčiai, bibliotekas ir privačius namus, 
Nors iš 60 metų tik dvidešimt kad Amerika ir laisvasis pasaulis 
dvejus Lietuva džiaugėsi nepri- žinotų, kas yra tikroji tautų lais-
klausomybės palaima, kovodama vė ir kas į tą laisvę kėsinasi. Tos 
dėl savo egzistencijos ir kurdama tautos, kurios šiandien yra lais-
geresni gyvenimą, bet istorinis vos, turi komunizmo veidą pa-
laimėjimas dėl kitų nelaimių — matyti, kad savo laisvėje neuž-
okupacijų ir laisvės praradimo — mirštu pavergtųjų, 
nepraranda savo reikšmės. Tai šių metų uždavinys, kurio 

Džiaugiamės žymaus žmogaus siekti turi veiksniai ir visuomenė 
gimimo sukaktimi, nors jis, atli- drauge, kad Nepriklausomybės 
kęs savo paskirtį, seniai jau išsis- akto dvasia būtų tinkamai per-
kyręs iš gyvųjų tarpo. Turime teikta dabarty saviesiems ir sve-
džiaugtis nepriklausomybės at- timiesiems. Reprezentacijai, de-
kūrimu, nors ji dabar sunaikinta, monstracijoms, šventėms ir mi-
•kraštas niokojamas, tautos 6ar nėjimams reikia ne dejonių prie 
lys išsklaidytos ir pavergtos. Mi- mirusio, ne sentimentalių dekla-
nėjimai negali būti tik verkšleni- macijų ar naivios informacijos, 
mas prie kapo, pasilinksminimai bet stiprių atstovų, tinkamai pa-
kapų šešėlyje, bet turi būti pasi- siruošusių žodžiu, spausdinta in-
ryžimų ateities darbams žadini- formacija ar asmeniniais kontak-
mas ir laisvės dvasios gaivinimas tais atstovauti pavergtai ir laisvės 
šiuose laikuose. Už tėvynės ar tė- laukiančiai tautai. Išeivija turi 
vų žemės laisvę jau turi kovoti pasireikšti kaip gyvas, stiprus ir 
naujoji lietuvių karta. ryžtingas šio krašto ir savo tau-

JubiKejiniai metai labiau ne- tos balsas, besidžiaugiąs turėta 
gu bet kada įpareigoja visus lie- laisve ir kovojąs už laisvės atsta-
tuvių visuomenės vadovus susi- tymą. Pr. Gr. 

Komunistinėje santvarkoje 
visos pramonės įmonės yra val
stybės rikiuojamos. Jcs turi 
vykdyti įvairius valstybės pa
ruoštus planus. Darbininkų at
lyginimą valstybė nustato ir 
turi rūpintis darbo sąlygomis. 
Rodos, pramonės darbininkams 
nebūtų reikalo dažnai keisti 
darbovietes, tapti skrajūnais. 
Deja, tikrovė yra visai kitokia. 

Ok. Lietuvoje 1972 m. darbi
ninkų kaita siekė 22,4'-. kai 
1975 m. — 21,5%. 1975 m. 
įmonėms trūko 2,186 tekintojų, 
644 frezuotojų, 585 šlifuotojų, 
1,100 suvirintojų, 570 audėjų ir 
566 mezgėjų. Tais pačiais me
tais paruošta žymi dalis trūks
tančių darbininkų, bet jiems 
darbo suradimas buvo sunkus 
ir nesklandus. Daugelis jau
nuolių tapo skrajūnais, belaks-
tančiais iš vienos įmonės į kitą. 

Per pastaruosius dvejus me
tus "Elnio" įmonėje Šiauliuose 
priimti 197 jaunuoliai, baigę 
mokyklas, bet tik 7 apgyven
dinti bendrabutyje. Jų buiti
niais reikalais mažai tesirū
pinta. 

1977 m. ten priimti 95 jau
nuoliai, bet netrukus 11 buvo 
atleisti, o kitų bylos svarstytos 
įvairiuose komitetuose ir 29 nu
bausti. 

Didelė darbininkų kaita 
Jaunuoliai iš įmonių atlei

džiami dėl nedrausmingumo, 
pravaikštų, girtuokliavimo ir 
nepatirties pasirinkti darbovie
tę. Jų teorinis pasiruošimas 
dažnai atitrūkęs nuo sąlygų 
gamyklose. Į jas patekę daž
nai neranda tinkamos globos ir 
turi tenkintis paprasčiausiu 
sunkiu darbu. Nepatyrusių jau
nuolių darbo kaita yra supran
tama. 

Ne tik jaunuoliai, bet ir su
augę darbininkai dažnai keičia 
darbą. Tauragės skerdykloje, 
kurioje darbas nemechanizuo
tas ir sunkus, 1976 m. darbi
ninkų kaita siekė net 62%. 
Gargždų statybinių medžiagų 
gamykloje per praėjusius me
tus pasitraukė pusė darbininkų. 
Aleksoto stiklo gamykloje me
tinė darbininkų kaita siekė 
45,3%. Mažai ką geresnė pa
dėtis Kretingos vilnonių audi
nių įmonėje "Laisvė", nes ten 
42% darbininkų apleido tieki
mo skyrių. 

Daugelyje įmonių per metus 
pasitraukia arti pusės darbi
ninkų. Deja, darbininkų kartos 
priežastys nėra pilnai ištirtos. 

GEDIMINAS GALVA 

Darbininkų kaitos priežastys 

Didžiausia yra pradedančiųjų 
dirbti jaunuolių kaita. Apie 
61% jaunuolių per metus kei
čia mokyklose įgytą specialybę. 
Apie pusė jaunuolių net pusme
čio neištesi įmonėse savo srity
se. 

Darbininkų darbo kaitos prie
žastys nėra ištirtos. Kai kurios 
įmonės daro darbininkų kaitos 
priežasčių tyrimus, bet jie atlie
kami skirtingais būdais, todėl 
negali būti apibendrinti mies
tuose. Kai kurios ministeri
jos, žinybos, susivienijimai tik 
atstumtinai atlieka darbininkų 
kaitos priežasčių tyrimą, lyg 
norėdami nuslėpti tikrąsias ne
gerovės šaknis. 

Techninio personalo kaita 
yra didelė, bet inžinierių, tech
nikų ir kitų asmenų, vadovau
jančių gamyboje, pasitraukimo 
priežastys nutylimos ir nepatei
kiama statistikos duomenų. 

Ką tik atlikti apytikriai ty
rimai rodo, kad trečdalis dar
bininkų apleido darbovietes dėl 
blogų darbo sąlygų pramonės 
įmonėse. Tik kai kurios įmo
nės, pvz., "Žalgirio" staklių 
gamykla, pagerino darbo sąly
gas, susirūpino darbo patalpas 
pertvarkyti, darbą mechanizuo
ti, tobulinti įmonių apšvietimą, 
higienos ir buitines sąlygas. 
Visa tai padarius, metinė darbi
ninkų kaita sumažėjo ligi 7%. 

Reikia apgailėti, kad daugely
je įmonių darbo sąlygos yra 
nepakenčiamos. Komunistų par
tija ir jos sukurti šalutiniai 
padaliniai, imtinai profesinės 
sąjungos, mažai tesirūpina dar
bininkais, darbo sąlygomis ir 
jų buitimi. 

i 
Darbo kaitos žala 

Visiems žinoma darbo kaitos 

didelė žada. Jaunuoliai gaišta 
mokyklose, jei iš jos išėję ne
panaudoja įgytų žinių. Darbi
ninkai jau prieš pasitraukimą 
iš įmonės kelias savaites lėčiau 
dirba. Pasitraukę iš darbovie
tės kartais daro pertrauką, kol 
gauna darbo kitoje įmonėje. 
Naujose įmonėse bent 3 mėne
sius jų darbo našumas yra ge
rokai žemesnis už pastoviai dir
bančių. 

Paviršutinišku apskaičiavimu 
dėl darbo kaitos metinė žala ok. 
Lietuvoje siekia 1,6 mil. darbo 
dienų. Aiškiau kalbant, žala 
lygi 6,000 darbininkų, nedir
bančių visus metus, padarytam 
nuostoliui Tokia kiekybinė sri
tis. Dar didesnė pravaikštinin
kų ir darbovietes bekeičiančių 
darbininkų kokybinė žala, nes 
jie nesistengia gerai darbą at
likti. 

Teisinis sprendimas 

1970. VII. 15 aukščiausios ta
rybos patvirtintas įsakas tvar
ko darbininko ir įmonės santy
kius. Ten aptariamos darbo 
sutartys, darbininkų perkėli
mas iš vieno darbo į kitą, ryš
kinamas darbininkų bukinia nu
šalinimas ir atleidimas. 

Darbininkams drausminti pa
naudojama daugelis priemonių, 
tačiau jos mažai veiksmingos. 
Minėtas įsakas liečia darbinin
kų pareigas ir retais atvejais 
jų teises. Jis beveik neturėjo 
įtakos darbininkų kaitai suma
žinti. Ok. Lietuvoje ji temažė-
ja vėžlio sparta. 

Didelė darbininkų kaita ryš
kiai rodo komunistų partijos 
nepajėgumą net per 60 metų iš
spręsti esminius darbo klausi
mus. Darbininkai Sovietuose 
negali reikalauti, jie negali 
streikuoti. Jiems telieka asme
ninis apsisprendimas pakeisti 
darbovietę, įsijungti į kitos sri
ties darbą, atsikratyti nepa
kenčiamų viršininkų ir blogų 
darbo sąlygų, kurios skatina 
girtavimą. Šios negerovės gi
liai įleido šaknis sovietinėje 
santvarkoje. Visos pastangos 
jas pašalinti nuėjo vėjais, nes 
ligos sukėlėjas negali būti gy
dytoju. 

DIEVAS KLUSNUS ŽMONĖMS r****-

Garsiosios Berlyno sienos dalis. 
Visos pastangos ją nugriauti neda
vė vaisių 

PO 500 DOL SAVAITĖJ 

Blinois valstijos loterijoj įves
ta nauja laimėjimų rūšis: po 
500 dol. kas savaitę, kol laimė
tojas bus gyvas. Tą galima lai
mėti, pirkus bilietą už 1 doL 

Žydų tautos isminungiefi ir 
Rašto žinovai buvo laikomi di
džiausiais autoritetais ir specia
listais visuose klausimuose, kurie 
rišosi su Mesijo atėjimu. Prana
šystes apie Mesiją ir tikėj'mas, 
kad jis tikrai ateis į šį pasaulį 
išrinktoje tautoje, ėjo iš kartų į 
kartas kaip paveldėtas palikimas 
ir brangi tautinė nuosavybė. O 
kai Mes "jas atėjo, tautos išmin
tingieji jo neatpažino ir neatrado. 
Pirmieji jį atrado ir pagarbino 
piemenys, kurių liudijimas tau
tos didžiūnų nepas:ekė. 

Paskui iš Rytų atkeliavo iš
minčiai, kurie gal mažai ką žino
jo apie išrinktosios tautos istori
ją. Jre buvo dangaus kūnų tyri
nėtojai. Tai buvo anų laikų as
tronomai ar astrologai. Ieškoda
mi gyvenime tiesos, gal jie šį tą 
buvo girdėię apie Izaijo pranašys
tes. Pranašas Izaijas, skelbdamas 
Jeruzalės garbę, pranašavo: "Už-
DIŪS tave karavanai, Madiano ir 
Efos kupranugariai. K Sabos ate;s 
visi, nešdami aukso bei smil
kalų ir skelbdami Viešpaties gar
bę" (Iz. 60,6). Išminčiai, išvydę 
ypatingą žvaigždę, išėjo kel;o-
nėn su brangiomis dovanomis. 
Suradę gimusį Jėzų, "jie atidarė 
savo brangenybių dėžutes ir da
vė jam dovanų: aukso, smilkalų 
ir miros" ( M t 2, 12). 

Išrinktosios tautos vardu nie
kas nepagerbė gimus'o Mesijo. 
Raštai ir pranašystės apie Mesiją 
buvo žydų tautos žinioje Atro
do, kad jai buvo duotos visos ga-
limvbės atpažinti taip ilgai lauk
ta Mesiją. Bet jį atrado ir atpaži
no svef'mieji, jį priėmė ir pager
bė pagonys. Šiems tad su Kristaus 
užgimimu atsivėrė išgelbėjimo ke
lias amžinam gyvenimui. 

Žmonijos istorijoje nėra žino
ma tokia gyvenimo iron'ja kaip 
žydų tautoje Ji buvo Dievo iš
rinkta, kad žmonija turėtų jo 
apreiškimą ir kad iš jos ateitų 
Mesijas, įsikūnijęs žmogaus pri
gimtyje D'evas, o ji jo nepažino 
ir nepriėmė. Ji didžiuojasi savo 
pranašais, kovomis, kurias drau
ge su Dievu laimėio prieš savo 
priešus, bet nesididžiuoja savo 
žmogumi, savo Mes'ju, kurį pa
gonys išpažįsta Dievu. 

Išminčiai iš rytų Šalies Jeru
zalėje nurodymų ieškojo kara
liaus Erodo rūmuose. Jie čia 
klausinėjo: "Kur yra gimusis Žydų 
karalius? Mes matėme užtekant 
jo žvaigždę ir atvykome jo pa-
garbnti" ( M t 2,. 2) . Erodas, pa
vadintas istorijoje Didžiuoju, yra 
žinomas kaip didžiausias krimf-

'nalistas. Jis buvo didelis žudi
kas ir suktas pol'tikas. Dėl jo po
litinių intrigų Roma leido jam 
valdyti Judėją trisdešimt septyne

rius metus. Kai Kristus gimė, jis 
buvo jau arti mirties, bet vis dar 
bijojo, kad sosto neužimtų kas 
nors kitas. Išminčius smulkiai iš
klausinėjęs apie žvaigždės pasiro
dymą ir juos siusdamas į Betlie
jų, j "s sakė: "Keliaukite ir viską 
sužinokite apie kūdikį. Radę pra
neškite man, kad ir aš nuvykęs 
iį pagarbinčiau" (Mt 2,8). Šitie 
gražūs žodžiai buvo klastos žo
džiai. Erodas buvo nutaręs gimu
sį žvdų karalių nužudyti. 

Išminčrai negrįžo pas Erodą i 
Jeruzalę, bet iškeliavo į savo kraš
tą kiru keliu. Erodas, pamatęs, 
kad jis buvo apgautas, labai įnir
šo ir "pasiuntęs kareivius, išžu
dė Betlieiuie ir jo apylinkėse vi
sus berniukus, dv'eių metų ir 
jaunesnius, paeal laiką, kuri bu
vo patvręs iš išminčių" (Mt 2, 
16). Erodas manė, kad tuo būdu 
bus nužudytas ir gimęs žydų ka
ralius. Bet šv. Šeima buvo paties 
Dievo saugojama. Angelas per 
sapną perspėjo Juozapą anie pa
vojų kūdikiui. Taigi "atsikėlęs 
nakčia, Juozapas pasiėmė kūdik| 
ir motiną ir pasitraukė į Egiptą** 
(Mt 2, 14). 

Nieko nežinome apie šv. Šei
mos gyvenimą Egipte ;r kaip 11-
eai ji tenai išbuvo. Reikia many
ti, kad Juozapas, pasiekęs Egiptą, 
apsistojo artimiausiame miestely-
ie ir pradėjo verstis da'lidės ama
tu. Pirmieji Jėzaus vaikystės me
tai praėjo tarp svetimų ir nepa
žįstamų žmonių. Panašiai ir jo 
tauta prieš du tūkstančius me
tų buvo patekusi į Egiptą ir te
nai praleido savo jaunystės me
tus. Po keturių šimtų metų ją 
išvedė Mozė iš Egipto nelaisvės. 

Erodui mirus, šv. Šeima vėl su
grįžo į savo tėvynę, kaip prana
šas Dievo vardu sakė: "Iš Egioto 
pašaukiau savo Sūnų" (Mt 2,15). 
Tėvynėje žmonės buvo jau pamh*-
šę, ką piemenys kalbėjo, pamir
šo, kad buvo atkeliavę iš tol'mų 
rytų išminčiai, laikas Betliejaus 
motinoms užgydė žaizdas, pada
rytas dėl vaikų išžudymo. 

Šv. Šeima apsigyveno Nazare
te, Juozapo ir Marijos gimtinėje. 
Nazaretas buvo graž'ausioje Ga
lilėjos aplinkoje, ne taip toli Ga
lilėjos ežeras, aplink derlinga že
mė, pievos pilnos laukinių gė
lių, kalneliai apaugę miškais. 
Bet pats miestas niekuo n e p a s ^ -
mėjo. Jame gyveno neturtingi 
žmonės. 

Galime įsivaizduoti, kokia buvo 
Jėzaus vaikystė Nazarete. Jis augo 
ir stiprėto kaip ir visi kiti jo am
žiaus vailcai. Jis padėdavo Juoza
pui ir motinai. Marijai atnešda
vo iš šalt'nio vandens, iš Juoza
po mokėsi dailides amato. Visa-

(Nukelta į 4 pusi.) 

KANADOS VYSKUPŲ 
PAREIŠKIMAS 

Kanados katalikų vyskupų 
konferencija naujuoju savo pir
mininku išrinko arkivyskupą. 
Joeeph Ouellet 82 Kanados 
katalikų vyskupai, dalyvavę Šio 
krašto vyskupų konferencijos 
generalinėje asamblėjoje, pa
skelbė pareiSkimą, nurodydami 
katalikų uždavinius, siekiant 
sukurti teisingumu, meile Ir vi
suotine lygybe pagrįstą naują 
visuomeninę santvarką. Tiek 
W*oltaĖB taįįtat&nm, tiek 

marksizmas, kurių pasaulėžiūra 
yra priešinga Kristaus Evange
lijos dėsniam ir jos skelbia-
mom vertybėm, pažymi Kana
dos vyskupai, apvylė teisėtus 
žmogaus lūkesčius ir nesugebė
jo patenkinti jo pagrįstų reika
lavimų. Krikščionių uždavinys 

| tad yra užpildyti šią spragą, 
ryžtingai kovojant už tokią vi
suomeninę ir socialinę santvar
ką, kuri pilnai atspindėtų šiuo
laikinio žmogaus lūkesčius, 

[konkrečiai įgyvendinant visų 
trokštamą teisingumą, meilę ir 

RUMUNIJOJ APSILANKIUS 
R. BASLAVICIENfc 

Europa — gimtasis kontinentas. Bet po tiek metų 
jau neatrodo toks savas. Tuo daugiau, kad laikas pa
keitė ne tik žmones, bet ir kraštus. 

Rumunija. Pirm«į kartą įkeliu koją į komunisti
nės rankos valdomą žemę. Pirmą kartą po tiek lais
vės metų Amerikoje. Smalsu ir drauge šiurpu, nes ne
žinai ko laukti 

Aerodromo apskuręs pastatas byloja nedateklių. 
Esu su grupe kelionių biurų tarnautojų, kurie atva
žiavom čia susipažinti su turizmo galimybėmis. Tai 
oficiali versija. Neoficiali — pažiūrėti, kaip žmonės 
čia gyvena, kas ta Rumunija ir kuo ji skiriasi nuo 
kitų kraštų. 

Skirtumą tuoj pajuntam, kai be jokių skrupulų 
atidaromi mūsų lagaminai, iššiukštinėjami rankinukai 
ir apčiupinėjamos visos kišenės. Dar nesmagiau iš
ėjus iš pastato, kurį supa ginkluota sargyba, o ant 
stogų net kareiviai su kulkosvaidžiais. 

Mus pasitinka Carpati, rumunų turizmo įstaigos 
atstovas: 

— Vadinkit mane Dan, — prisistato malonus jau
nas, linksmo veido vyrukas. Jis kalba vokiškai, ang
liškai, prancūziškai, rusiškai ir, žinoma, savo gimtąja 
rumunų kalba. 

Stovim, prakaituojant ir laukiam autobuso. 
— šilčiausias ruduo nuo 1932 metų, — lyg atsi

prašo Dan. Tikrai nuostabu, kad spalio mėnesį gali 
būti taip karšta. Bet Dan tikrai neišgyveno 1932 

tų karščių, nes atrodo ne vyresnis kaip 30 metų. 
Autobusu važiuojam per šienu kvepiančius lau

kus, o kelias tuščias, vos vienas kitas automobilis. 
Otepeni aerodromas tik 20 minučių nuo Bukarešto, 
bet atrodo kažkur toli, mylių mylios nuo didmiesčio 
triukšmo ir judėjimo. Gražus plentas per mišką, pro 
sodus ir daržus, per ramų, tempo nepažįstantį gyve
nimą. Kad ne tie šautuvuoti kareiviai aerodrome, galė
tum tikėti aplinkos idilija. 

Rumunijoj priskaitoma 21 milijonas gyventojų, 
gyvenančių Sovietų Sąjungos, Bulgarijos, Jugoslavijos 
ir Vengrijos kaimynystėje. Nelabai patikimi kaimynai 
ir tik Juodosios jūros 45 kilometrų ilgio pakraštys 
dvelkia laisvės vėjeliu. 

Bukareštas yra europietiška sostinė, sustingus 
laiko tėkmėje. Per 30 ar 40 metų ji mažai tepasikeitus. 
Tik vienas kitas modernaus stiliaus viešbutis a r val
diškas pastatas lyg naujagimis iš Marso nesiderina ap
linkoje. Neseniai užbaigtas didžiulis, gražus Inter-
continental viešbutis savo daugiaaukščiu ūgiu stiepia
si virš miesto. 

Plačiu bulvaru įvažiuojam į centrą Parkai, gėlės, 
suoleliai ir minia žmonių ant kampo laukianti auto
buso. Automobilių mažai. Triumfo arka kaip Paryžiu
je. Pirmo pasaulinio karo prisirniriimas ir Pergalės 
aikštė, jau naujojo krašto režimo paminklas. 

Dorobanti viešbutis naujas, bet kuklus. Turėjom 
apsistoti Athenee Palace, bet praeitą naktį ten buvo 
gaisras. Atrodo laiku atvažiavom — jau po visko. 
Niekas nenukentėjo, tik pakvipo dūmais. 

Mūsų dvidešimt žmonių grupė gan marga. Vis po 
du iš skirtingų kraštų. Tik iš Amerikos esam ke tu r i 
Kiti europiečiai: vokiečiai, olandai, anglai, belgai ir 
lenkiška prancūzė, kaip aš lietuviška amerikietė. Kal
bų mišinys. Au«is pacaiina prasmę, bet jau nebežinau, 

aagli&kal ar vokiškai. 

Išsiskirstom po kambarius trumpam poilsiui. Va
kare "Rapsodia Romaną" spektaklis. Viskas čia pat. 
Išeini pro duris ir jauties lyg Šiauliuose, kur nėra 
ko bijoti Gal tai todėl, kad nežinai ko bijoti Salėje 
pilna žmonių. Užuolaida pakyla ir prasidėta rapso
dija, kuri tęsiasi dvi valandas. Skudučiai, būgneliai, 
dainos, margi tautiniai rūbai ir šokiai kuriuose do
minuoja sudėtingi kojų judesiai. Malonu akiai ir ausiai, 
bet po dviejų valandų išeini lyg su ištinusia galva. 

Vakarienė Bucur tipiškame rumuniškame resto
rane. Viskas atrodo labai kuklu ir senoviška. Sėdžiu 
prie nedidelio baltai apdengto į sieną atsirėmusio sta
liuko su čekiškos kilmės amerikiečiu iš New Yorko, 
buvusiu Vilniuje ir net ruošiančiu ekskursijas į Lie
tuvą. Malonus, europietiškų manierų ir interesų žmo
gus. Kita kaimynė pusiau prancūzė, pusiau šveicarė, 
graži jauna moteris, daug keliavusi buvusi modelė, 
dirbusi UNO Genevoje. Abu kaimynai greit pasine
ria į kulinarines diskusijas, nes abu kulinarijos mė
gėjai. Mano lietuviški bulviniai blynai ir šalti barš
čiai nublunka prieš jų prancūziškus "souffle", šveica
riškus sūrius ir egzotikais prieskoniais patobulintus 
vyno marinatus. 

Antra diena Rumunijoje 

Puikus rytas . Skubiai geriam drumzliną kavą su 
trupiniais byrančia, vos įkandama bulkute. Vėl į 
aerodromą, bet šį kartą į Baneasa, vietinio susisieki
mo. Cia dar mažiau tvarkos. Bagažą įkiša pro duris, 
lyg į krematoriumą. Nežinai ar lagaminas išneš svei
ką kailį, ar išbyrės tik pelenai Bill iš New Yorko 
skubiai traukia filmus iš lagamino. Kareivis su 
šautuvu pakelia balsą, bet Bill nenusileidžia. Atbėgęs 
Dan viską išlygina. Jis t ikras diplomatas ir viską nu
verčia juokais. 
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Š e Nazarete jis buvo žinomas 
tik kaip Juozapo ir Marijos sūnus. 

1 0 7 8 **. ****** Tn£r» • 4? 

RIMTIES YAUNDCLEI 

(Atkelta iš 3 posL) 

^aigi Nazarete jis buvo žinomas 
imogus, bet nežinomas Dievas. 
* Lukas apie Jėzaus vaikystę Na-

Sjarete galėjo tik tiek pasakyti, kad 
"Vaikelis augo ir stiprėjo; jis da-
liėsi pilnas išminties, ir Dievo ma
lonė buvo su juo" (Lk. 2, 40). 
Daugiau gal nė nebuvo ką pasa
kyti Lukas paskui aprašo įvykį, 
kai Jėzus pasiliko per Velykas Je
ruzalės šventykloje, ir kaip rūpes-
^ngai Juozapas su Marija jo ieš
kojo. Atrastas Jėzus tarp mokyto
jų paklausė Juozapo ir Marijos. 
Jis "iškeliavo su jais ir grižo į 
Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus" 
(Lk. 2, 51). Taip daugiau nieko 
ir neturi pasakyti Lukas, kaip tik 
tai, jog jis buvo klusnus. 

slėptu gyvenimu, nes apie tą gy
venimą nieko ypatingo nežinome. 
Jėzaus gyvenimas Nazarete per 
trisdešimt metų buvo nežinomas. 
Jis čia gyveno neatpažintas Mesi
jas, nežinomas Dievas. Jo užslėp
to gyvenimo didžioji .žymė buvo 
ta, kad jis buvo klusnus. Viešpats 
Jėzus viešai kalbėjo, kad jo mais
tas gyvenime vra vvkdyti savo Tė
vo valią (Jn.*4, 34). O šv. Pau
liu filipiečiams rašė: "Jis ir išore 
tapo kaip visi žmonės; jis nusiže
mino, tapdamas klusnus iki mir
ties, iki krvžiaus mirties" (FiL 2, 
7 — S). Tyliu ir užslėptu gyve
nimu Kristus paliko visai žmoni
jai pavyzdi, kaip jis buvo nusiže
minęs ir klusnus. 

V Rmš. 

— Diktatorius su visa savo 
didybe yra laikomas savo par
tijos mašinos varžtuose. Jis 

MiisŲ kolonijose 
New Port Richey, Fla. 

MIRfc TT. KI 'NCEVKIENl į 

Sibiro tremties iškankint* bu
vusi mokytoja a. a. UrSule 
Kuncevičienė - Zablockytė, per 
gausias vyro pastangas nesenjai 
čia atvykusi, netikėtai mirė ir 
gruodžio 30 d. palaidota vietoa 
kapinėse. 

A- T. St. O. Durickai u* Ona 
Kindurienė, reikšdami gįHą ir-J 
nuoširdžią užuojautą bUTUsdara 
šėtiškiui jos vyrui Stepui, bro
liui su žmona Zablockiams, gi
minėms bei artimiesiems, vie
toje gėlių skiria piniginę auką 
'Draugui" paremti. Sčttfkiai 

P a i e š k o j i m a s 
Prašoma atsiliepti L£Xfi MEŠKE
LYTE, d. Juozo, ir VTTAUTAS 
MEŠKELIS, šių asmenų ieško gi-

> minės iš Lietuvos. Rašyti adresu: 
Visas gražiausias žmogiškasis, gali eiti priekin, jis negali eiti! staskonis Pranas. Juozo, Kaunas, 

|ėzaus gyvenimas vadinamas pa- | atgaL Winstoo ChurchUl Vėjo g-vė 349-3, Lietuva. 

— TTT TTL7T5 

yra visų kenčiančių, 
persekiojamų, pažemintų ir nu-
akri«NBfeitJų didžioji viltis! Tai 
pagrindinė idėja, kurią šiuolai-
k*nia irl pasauliui skelbia Pasau
linės Bažnyčių Tarybos genera-
\km JHfcr i torius paatorius Phi
lip PQtter savo atsišaukime. 
Tarp vtei| pažemintųjų ir nu-
alpiauatjjjų pastorius Potter at
kreipia dėmesį į tuos, kurie 
viek dtt savo ištikimybes tie
sai ir sąžinės balsui yra tapė 
totalitarinių valstybių priespau
dos aukomis. Daug tokių šian
dien yra psichiatrinėse khniko-
8c Jf koncentracijos lageriuose, 
-rr-jręįo Pasaulio Bažnyčių Ta
rybos jjeneraHnis sekretorius. 

'T*- Ktfėdos primena, kad pats 
Kriatųs kenčia šių beroiškų są-
iinėa belaisvių asmenyje. Kalė
dos primena kiekvienam krikš-
donfctf pareigą vykdyti šiuolai
kiniame pasaulyje visuotinę 

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

žmonių išlaisvinimo misiją. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimą* ir Tawy»as 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., teL 776-1486 
llinilllUniUimiHtlHtMHtlIUIIIlMHllllHII 
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PACKAGt E£FKEBS AGENGT 

M AKIJA NOREttffiNft 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

L*tai psgelrtsnjs i— 
scefcfc. Haista» i i Eteopos 
SSO* W. «• Sc^ Ctucsgo, m . 

raii — v i i m i 
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inHiiiiiHiiuiiiiiiHMiimiaiiiiniiiiuiniM 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir 
visą rflsfc 

J. BUBNYS — TeL RE 7-6188 
illlllIlIMlIflIlItUIIIIIIIIUItUUHIiaUHIMi 

iiiiiiuiiiuiuiii 
gtai ii misų 

OOSMOS PABODUS 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

SSSS a MjUsted 8*., CMoaao, O. 
I M I w. setą sc , OMeiĮiį m. m m 

Tėte*.: S2S-27S7 — SM-SSM 
Vytautas TnlMifiiMe 

imittitiiiuiminiminMMiikaiiimaniini 

B & 4 V « S ? 4 T H -•4. 

2-jų botų mūrinis namas Mar-
ąuette Pke. | vakarus nuo Kedzie. 
Geram seiovy. Gera kaina. Skam
bint po 6 T. v. tat. 778-1552. 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
4 fteotitii uiOias Ir garsžas. Mar-

ųoette Pfce. Naujas gazu 
Naste atiduoda u* 38,8000. 

•yfcjpaa 8 karna. 18 ai 
k ger»*—» Centr. oro *tfdyrua* ir V*-

j ginimas. Įrengtas beismentas ir W 
I priedai. Tuoj galima «»imH" Gražioje 

gstveje. Marouette Pke. $29,800. 
ISftraa 2-Jų sakst%. 8 •••tiartą 2 

auto mttto sarates. Gabiu natai gali 
būti atnaujintas. Marquette Pke, Kai
ta 825.000. 

i e « — ae<* — a**, 
u i apdranda. m 
b*bo P<M 

F R A N K Z A P 0 L I S 
aaos* W M 

ttMMe*\ (lunete 
TeL — « a 4-SSfrft 

' 

sklypo. Gazu 
• a ^ ^pwa8^* *^&mMWw 

kf tarti 
apie $22.000 metiniu, pajamų, 
•togas, gazu sUdymas ir ulialra 
quette Pke. Puagtegan pfafcejat 
8j£ — tsU NūCBNflūBŝ N 

************* itat8> M 

mOro garažas. įrengtas, bėrei* tre
čios botas, gra?isin 
kitu priedą. Gtelt galfcaa 

statas sklypas ir 
Pks. Vertiagss P*rk8ta»-

VYBAl IR MOTEBYS 

Ferniture bispectors 
ĮTP«ny«a,te o|WHng8 IOT moture 
dependable peopte to inspect dinetle 
nminire at assembly lines. 

Good hourly rate, 
not 

steady vark 

Applykj! 

DONtSLAS FUMUTURE 
CORPORATION 

•517 So. Ctntral Ave. 
C h k a j ^ inimkis 

Tet — 458-1 SOS 

COOK — SBBRT ORDER 
34ust have esper'ee in Itanan 
tood and broiler. Niffhts, full or 
part time. 

GAPOSZl^ RESTAlTrANT 
6140 W. Nortb Ave. 889-2160 

Valdis Rcal Estate 
2f2S Wttt Tffst Sti^t 

TtL 737-7200 ar 737*34 

EXPERIENCED TEULER 
Fbr Long B^stablished Savings 

& Loan Association 
GOOD SALARY 

COMPANY BENEFTTS 
Pleasant surroundings 

CAIX PEKSONX»:L, 773-S600 

mttHtiHiniiHimmminiiiimimsi 

snnrnnn \ LIETUVE 
ir kitai kraštus 

StSniSSKAA, 4866 Aiekar Ave, 
dfcaeago, O. 
i l l l l l l l l l t l l l l iu i l l l 

MftTO t—Hįnkst 6888888 < i88taąV), 
3C p. akJjrpts. Nattjaa fedlynaas. Pa-
Uktatas. Tuojau gaiuna aibatt, 
8,5-U ir /utesiaa 

IIMAITIS REALTY 

2951 W. 63id S t , 43S-7878 

Neringos restoranui 
reikalingas indų PLOVĖJAS ar-

'ba FLOVKJA. Kreiptis — 
26S2 West 71 Street 

iniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiuiiMi 
NAM« APŠILDYMAS 

itoh. PtetaM i n l H ttivat alj tttui fer 
perdirbti dSl dajij. |rtwlii vsa8sSS i 8 -
lytBTa*. KveSjels — 

A. BANYS — Tet 469-8681 
I8881IIIIIM8888888M8M8MB888M8M6P 

^_ , MAROJJTTTP PA68TE 
MOrtnls — ttvsran Ir X 

xn ifldrmas. Žentas 88X088. 
71-en fcf 

AM 

Standard 
If you'ce not o a m i n g a full 5%% on your regular Passbook s a v i n g s andi 
up to 73/4% on Certificate sav ings , it vvill pay you to m o v ė u p t o Starakird 
Federal Savings . At Standard Federal z 5V'4% savings account a c t u s U y 
yie lds 5 .39% and a 7%% certificate account y i e l d s 8.17%. o n inter»8t 
accumulated o v e r o n e year. 

Interest at Standard Federal is c o m p o u n d e d dai ly and paid quar tor i£ 
Your interest check can be sent to you monthly. ąuarterly. s e m i - a n n u a U y 
orannual ly . d e p e n d i n g o n your pcrsoiiiil i e q u i r e m e n t s . O^postts 
received by thf^ lOth, earn interest from the first and sav ings a<:counl8 
are insured to $40 .000 by the Federal Sav ings and Loan I n s u r a n c e 
Corporation. 

Call a sav ings counselor at one of our conv;enient!y located o f f i ce s a n d 
we'll movė your moru^y to a high y ie ld ing Standard Federal s a v i n g s 
account. tailored to your individual needs . \V«̂  can make the m o v ė far 
you quickly. conven ient ly and at no c h a r g e . . . vvhv not cal l t o d a y ! 

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

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U I 

LTVE4N HOUSEKEEPER 
Fcr Drs family. Some cfaild care. 
2 scbod age ckildren 7 & 9. Own 
room, bath. & T. V. Good salary & 
heme for right penon. Referenoes. 
Some _ English oecessary. Lincoln 
Park arės. 8844148 

M. L S. 

8NtmiwHiwwniwniaN88aB8i8EBaai 
M O V I N G 

BEBENAS pericranato baldos ir 
kitus daiktus. Ir is ton miltu lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 8-1 

HOUSEKEEPER 
Mature. Iiberal increase after 3 

months- Contact 
BUOOM1NODALF. PAVIUON 

TEL. — 894-7480 

EXFEB*D W ATTBESSES 
Poli or part time. Eroelj work-
ing conditions. 

CAPEZZrS RESTArRAVT 
6140 W. North Ave. 889-21 (aH 

Ė 
StANDARD FEDERAI. SMANOS 

J J ASSETSOVER $385.000.000 M JF 

M. A. i I M K U S 
\ O T A R T P C B U C 

CVOOME3 TAX SERvTGB 
4U6 8o. 888888taŠ»aj teL 884-74 

Taip pet daeosal VBRTSMaL 
OIMZKIŲ tficvtetfnai, pUdonl 

P O . r E T T B 8 S FRASTMAl t» 
kitokį* bUakaL 

88 Ir Troy. S 
m&ras, 838,808. 
88 ir Hm • a, 0 karna. 
heismennts. $35.000-,. _ 
72 ir FatrfMdL 4 miegnimį rtflKnia 
$31,000: 
43 kr Cm$mWL Meninis 8-M kotų 
po 4 kamb. 821,009. 
88 ir Waj*teaaw. Medinis 2-fc but« 
po 5 kamb. $24500. _ 
71 k- AnckvelL MarinU 2-JB butą. 
Skiepas. $98^08. 
48 Ir Įfcrrinilaii 2-M butų mOrmis. 
$41.580. 
88 k* Artesiaa. Marinis 9 butų. 
$43.500.. . 
83 ir Tripp. 8 metų semjano, 2 ofisai, 
3 butai, įrengtas rflsfs 

CLEANING HELP 
Local apartment cotnplex aesds 

1 full tfime d«ime h*!p m hallway% 

Phone 755-3740 

C U S T O D I A 
F U L L T I M K 

for a Stooaie. m. ofiaąragadea. 
Ezpeneaced. Handy man knonr-

Atakkos Si-|lfidge. Mušt be *-i)lūųj to work 

Ttiriu Chicagoa miesto l^ldlm^. 
Dirbai ir užmiesty. Dirbu greitai, g a 
rantuotai ir s*a>.inin*Tal. 

E L E K T R O S 
i v n m t vi — PATAISYMAI 

KLAUDI.ITTS PUMPUTIS 
4358 S. Washtenaw Ave. 927-3550 

• * » • • « • • • « « • » » » • • • • » • • » » » • • 

HOME OPT1CE: 4192 Archer Avonuc. Fh(»n«;: 847-1140 
: 614T Archer AvemJe. Phone: 767-5200 

ITUl88kiWi8tlHt1 2555 VVEcst 47th Sltf**. Ph^ne 573-T083 
IlilkMljHllll 1 n1 and Rnberts Koid. Phrvrte: S98-5O50 

• H Uis: Hill Crcek Shopping Caater. Phone: 899-1977 

D«r*r«ersGiwra: 5100 Fofies* Av*»nile f*rVrtnr-<«y:Ti40 
Lombard: 23 NlArfh fctain Stmel. PhorM'.:«7-i 140 
Aurora: .101 VVesl Catetia* Bruilovafd. PHttAd: #>2-tf4* 
Boulder H UI: 21 BourderHMtPass. r1wwit»: 697TfW 

— • • • • • - -
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P L U M B I N G 

Vonių, virtuves sinkų fa* vandens 
iOdytuvu specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keraaukoa ir kt. 
plyteMa Glass btaekm. Stekas 
vamzdžiai Išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 vai ryto arba po ft 
vai. vak. 

SERAPCfAfi — 888-8880 

9 A n O O 0 0 0 O O C 0 O Q 0 O 0 0 O 9 0 0 0 0 0 4 

ŪMU APSlTVAlimK 
atnaujinti. Garažų. Viduje ar 9 U 
namo. Kopinatea? Visuomet eta 
n patyrimu, u£ prtatesmi 
<Ua skambinant po 84DS v. v. 

2 mas. garažas. 888,500. 

Budraitis teaUy Co. 
4Sm West f»rd Street 

Tet — TO7-0BM 

ibalf-davR on areekends. Baiary 
opea. Call — 
•73-3870 9:00 to 5:60 p. m. 

D ft M K S I O 

x>oftf^>oo««<yx)ooooooooooseO' 

Perskaitę "Draugą", teokita 

jį kitiems pasiakaityti. 

» n $ M t e i u i 
$97.00 Chicaicoje 

$73.00 
C I e e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Peiasininkams auto apdrauda 

Aiedaus 62 Hd 80 m. 

J. BACEVIČIUS — 77*-t t33 
64S5 80, Kedkie Av88Bke 

l « 1 H I M t » M l t M I I < > « > M » l W 

i'iV fif f ataS 
DRAtX8a 

PLATINKTKC 'DRAyOA' 

Shipping & ReceiVing 
C L E R K 

Mušt have rtvitine eocperienee 

Wease call TH0MAS BEST 

4 3 6 - 7 0 0 0 
IROQU0iS INDUSTRIES 

88888J8«H8aM88>^8888«8>88. 
• i • « • • » • II 
NTJOMTJOn 

Tfjįplaįičm rooteriai rt'ilcaliagas 3-
jų naub. botas be bsddų, piiitisme 
nMta. MHfqueMe Pktt. atrĄ. Mooin.a 

iU 150 dcL mėn. Skambint po 8 v. v. 
738-1887 

r-

5 kamb apsild. kotas 8-me 
aukstij. vienai aotami arba vyses-
5Į fa«* . porai — be vaikų ir be 

tai. 77S-0220 

file:///OTART
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A. A. Kilti. J. MACIULIONį 
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 

Jau buvo trumpai, minėta, kad 
1977 m. gruodžio 22 d. su šiuo 
ipasauliu atsiskyrė a. a. kun. Juo
zas Mfičiulionįs, MIC, seniausias 
Amerikos Marijonų vienuolijos 
narys. Jo mirties agonijoje budė
jusi jo viena seserų — ses. M. 
Ootilda" vėliau pasakojo, kad ve
lionis, kaip buvo visą gyvenimą' 
įpratęs, nors jau negalėdamas 
prikalbėti, amžinu miegu tyliai 
užmigo su maldos žodžiais- lū
pose. Šiai valandai jis ilgą savo 
gyvenimą rengėsi ir mirtį priėmė 
ramiai. 

Didelė Mačiulionių šeima — 
tėvai ir vienuolika vaikų —iš 
Suvalkijos lygumų Amerikon at
vyko 1904 m. Velionio tėvai Elz
bieta (Glaveckaitė) ir Karolis 
Maciulioniai su visa šeima apsi
gyveno "VVilkes Barre, Pa., mieste, 
kur tuo metu buvo nemažas skai-
fius lietuvių. Jie fia dar susilau
kė keturių vaikų, iš kurių du 
maži mirė. Karolis Mačiulionis 
dirbo įvairiuose darbuose, pel
nydamas duoną savo šeimai, o 
motma augino 15 vaikų šefmą, 
ją auklėjo ir mokė. 

Vėlioms a. a. hm. Juozas Ma
čiulionis buvo šeštas vaikas. Jis 
brfvb gimęs 1896 m. gruodžio 17 
d. Savančių km., Igliškėlių val
sčiuje, Marijampolės apskr. B 
penkiolikos vaikų jis aštuntas iš
siskyrė iš žemiškojo gyvenimo, o 
dar septyni vyresni ar jaunesni 
vi ji yra Ukjs — vyriausia sesuo 
Petronėlė Hurley gyvena Cali-
fomijoje, jau susilaukusi anūkų 
ir proanūkų, Antanina, dabar 
se& Leocadia, gyvena Sv. Kazi
miero, vienuolyne Chicagoje, Ma
rija Špokienė su šeima gyvena 
Lisle, UI, Magdefemt, dabar ses. 
M. Clotilda, — Sv. Kazimiero se
serų vienuoryrie Chicagoje, Ag
niete Lapinskiene su šeima gy
vena Chicagoje, sfts. Jtilfa gyvena 
vienuolyne Ssters fbr Christian 
Cqmmmhy Cbfeftgoje ir brolis 
kun. Pijus, Sv. Antano parap. kle
bonas Superior, Wis. B Šeimos 
gausttmo yra suprantamas ir ve
lionio socialinis pajautimas, ku
k a m e (ir trijose seseiyse Hr bro-
fyįe)l sužadino traSkimą tapti vie-
nuolitc ir gyventi vienuolišku 
įjjUmuiiu, dirbsit lietuvių ir 
amerikiečiu sielovadoj. Dėlto jis 
jau 19i7 m. pasirinko naujai 
JaOejrfkoje įsikūrusią (nuo 1913) 
Marijonų vienuoliją, kurioje kaip 
marijonas baigė stadijas ir visą 
gyvenimą dirbo Kristui ir Bažny
čiai. 

VeRonrs mofcytfc pradėjo Wil-
•kes Barre, Pa. fstofes į Marijonų 
viemaoffforramanitaritmjs moks
lus, fblosofiją ir teologiją studi
javo De Paul universitete Chi
cagoje, Sv. Pranciškaus kunigų 
seminarijoje M3twat*ee, Wfs., hr 
Kmrick ktmim seminarijoje 
Webster Groves, Mo. Kunigu 
buvo įšventintas Chicagoje 1925 
m gruodžio 27 4, Jau būdamas 
kunigu, 1925 — 26 m. studijavo 
Washingtono Katalikų universi
tete, o 1926 — 28 m. Romos Sv. 
Apolinaro universitete bažnyti
ne teisę ir ten studfjas apvarnika-
vo akademiniu licenciato laips
niu. 

VisišTcaf pasiruošęs platiems 
kūniškiems darbams, kun. J. 
Mačiulionis grižo į Ameriką fr 
pradėjo darbuoti Aušros Vartų 
lietuvių parapijoje Chicagoje. 
Klebono pareigose čia išbuvo 
nuo 1931 iki 1936 m., ketverius 
metus būdamas kartu "Draugo" 
administratorium ir vienuolyno 
vyresniuoju. Kai 1934 m. Claren-
don Hills, UI., buvo steigiama 
Marijonų kunigų seminarija, ve-
littfr b«vo vienas jos steigėjų ir 
ilgametis bažnytinės teisės bei 
šalutinių dalykų profesorius. Ke-

, 

KOLONIJOSE 
Cape Cod, Mass. 

SUTBCO NAUJUS METUS 
LB Cape Code apylinkės nariai 

naujuosius 1978 metus sutiko B. 

A. a. kun. J. Mačiulionis. MIC 

lerius metus ėjo vyresniojo parei
gas seminarijos name, buvo ge
neralinės tarybos narys Romoje, 
paskiau dar Niagara Falls, N.Y. 
vienuolyno vyresniuoju. 

Be pastoracinio darbo ir profe-
soravimo seminarijoje, velionis il
gus metus priklausė marijonų mi
sionierių grupei, kuri nuolat va
žinėdavo po lietuviškas parapijas. 
Ypač daug važinėjo sakydamas 
pamokslus, vesdamas tridienius ir 
savaitės misijas lietuvių ir ang
lų kalbomis tuo mėtų, kai gyve
no Niagara Falls vienuolyne. 

Nesvetimas buvo jam ir visuo
meninis darbas, ypač daug dirbo 
su Lietuvos Vyčių sąjunga, susi
vienijime, labdariuose, Marijonų 
bendradarbiuose. Labai mėgo kul
tūrinius ir meninius lietuvių pa
rengimus ir iki gilios senatvės re
tai jų atsisakydavo neaplankęs. 
Pastaraisiais metais, kai jau am
žiaus našta pradėjo slėgti i r ma
žiau tegalėjo važinėti po parapijas, 
jis buvo nuolatinis mažesniųjų 
vienuolynų dvasios vadovas, kas 
mėnesį sakydavo juose konferen
cijas, važiuodavo išpažinčių klau
syti į SV. Kazimiero seserų vie
nuolyną, buvo nuolatinis nuo-
dėmklausis Chicagos marijonų 
vienuolyne. 

Spaudoje yra bendradarbiavęs 

"Laive" ir "Drauge". Yra para 
šęs dvasiniams pašaukimams ža
dinti knygą — atsiminimus "Sis-
ter Helen — The Lithuanian 
Flower" (1944), kurioje atsis
kleidžia jo meilė vienuoliškam 
gyvenimui ir jo svajonės ateičiai. 

A. a. kun. J. Mačiulionio mir
tis nebuvo staigi ir netikėta. At
šventęs kunigystės jubiliejų 1976 
m. pabaigoje, jau jautė senatvės 
ženklus, bet darbų neatsisakė. 
Praeitų metų rudeniop jau pra
dėjo jaustis blogai, silpti, buvo 
reikalingas nuolatinės gydytojo 
pagalbos kraujo cirkuliacijai stip
rinti ir gyvybei medicininiu bū
du palaikyti. Jo'laidotuvių diena 
kaip tik supuolė su jo kunigys
tės šventimų diena — būtų bu
vę 52 metai. 

Velionis buvo pašarvotas Mari
jonų svetainėje. Laidotuvėse gruo
džio 27 d. dalyvavo kardinolo J. 
Cody įgaliotas vysk. A. Ambro-
mowicz, vysk. V. Brizgys, visi 
Chicagos ir apylinkių marijonai, 
didelis būrys Sv. Kazimiero vie
nuolijos seserų, giminių ir ve
lionį pažinusiųjų. Koncelebraci-
nėms Mišioms vadovavo velionio 
brolis kun. Pijus Mačiulionis, su 
juo kartu provinciolas kun. J. 
Dambrauskas ir vienuolyno vy
resnysis kun. V. Rimšelis, taip 
ipat dar devyniolika kunigų. Po 
gedulingų pamaldų ir pamoks
lo, kurį Šv. 'Mišių metu pasakė 
velionio brolis, o pabaigoje vysk. 
A. Abromowicz, velionio kūnas 
buvo palydėtas į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines, kur, sukalbėjus 
atitinkamas maldas,, buvo palai
dotas marijonų bendrose kapinė-
OJOJ 

Taip dar vienas Marijonų vie
nuolijos narys papildė lietuvių 
kapines, o taip pat ir amžinybę, 
kuriai jis ruošėsi visą savo ilgą 
gyvenimą. 

R Stafcys 

ir A. Jucėnų erdviose patalpose, 
Centerville. Jucėnieriėi, Jansonie-
nei ir Bliudnikienei vadovaujant, 
buvo paruoštas suneštinis sta
las, o apylinkės pirm. E. Rliudni-
kas ir valdybos nariai parengė ki
tus malonumus. 

Pakeltos šampano taurės, su
giedotas Lietuvos himnas, o apy
linkės pirmininkas pasveikino 
gražiu žodžiu, palinkėdamas lai
mingų naujų metu. Pasidžiaugė 
solidaria apylinkės veikla, palin 
kėdamas ir ateityje tokiu keliu 
eiti. 

Sutikimo dalyviai turėjo ma
lonią staigmeną, nes jauna Gina 
Bliudnikienė' pašok: ju orienta-

• lišk*s-arahišk*tsj š»k:us. Pati Gi
na yra kilimo ne lietuvė, bet la

ba! artritą' suaugo su l'*etwriais 
ir mielai lietuviškuose parengi
muose dalyvauja, pradžiuginda
ma dalyvius savo aukšto lygio 
ir gerai įsisavintu šokio menu. 
Ji dirba Authentic Arabic Orien-
tal dancing studijoje, YVorces-
ter, Mass. 

Cape Cod LB apylinkė yra 
jauna ir nariais pastoviai augan
ti. Kasmet Cape Code apsigyve
na po keletą lietuviškų šeimų ir 
jos automatiškai įsijungia į bend
ruomenę. Cape Codo apylinkės 
lietuviai labai sielojasi, kad yra 
nemaža lietuvių, net ir vadovau
jančiuose postuose, kurie nesu
valdo savo kaprizų, nekontro
liuoja savo charakterio, savo am
bicijų, tuo įnešdami į lietuvių 
bendrą reikalą griaunamą dar
bą. Duok Dieve, kad tokie šiais 
metais praregėtų. M. 

DRAuGAS. šeštaoienfc. i973 m. sausio mm. 7 8 

Muzikui 

• 

• 

K A Z I U I M A T I U K U I 
minis Lietuvoje, mūsų mielam lietuvių Styginio 
Ansamblio koncertmeisteriui POVILUI MATIUKŪI 
bei jo šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

GMtago Lltfuviu Styginio Ansamblio nariai: 
D. Brazdiiinaiti 
P. Dūda 
V. Kazlaaskalti 
M. R a * * * 
R. Paklftlti 

• 

B* Pakštas 
L Ragas 
J. Rtmys 
E. Sakadolskieai 
F.Sfrolla 

A. f A. BRUNO JUSAS 
Gyveno Chteago, U&nois, West Side apyl. 
Mirė sausio 5 d , 1978, 5:50 vai. vak., sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Oiasš CJearo, Illinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Berrnee, duktė Theresa, 2 
sūnus Joseph ir Richard, 2 seserys: Kate Kohler «u vyru Fred ir 
Julia Evert ir lėti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė" AMVETS Post No. 17. 

Kūnas bus pašarvotas sestad.. 6 vai. vak. Lack-Lackawicz kop
r o j e . 2314 W 23 Plac*. 

Laidotuves jvyks pirmad., sausio 9 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Asšros Vartų parapijos bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionjes sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
$v. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame' visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvese-

Nuliūdę: Žmona, duktė b- ifefta, 

LaJd. direkt Steponas C. t a t * * Stoto. T * 

A . t A . ROSE J A V Y A R S 
JOVARAUSKAS 

Gyveno 10053 S. 
Mirė sausio 5 d.. 
Gimė Lietuvoje. 

Homan, Evergreen Park, Illinois. 
1978. 5:15 vai. ryto, sulaukus 83 m. amž. 
Amerikoje išgyveno 60 aL 

Pasiliko dideliame nuliūdima duktė Helen. Cannon. žentas 
William ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Kenny Brothers koplyčioje, 3600 West 
95th St., Evergreen Park. 

Lankymo valandos nuo 2 vaL popiet iki 10 vaL vak. 
Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 9 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta Į Queen of Martyrs parapijos bažnyčią, 10257 
S. Central Park Ave., kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė ir žentas. 

Laid. d i rek t Kenny Brothers, teL 239-3600 

Lietuvos 
Kavalierius 

Kariuomenes Savanoris - Kūrėjas, Vyčio Kryžiaus 

•J. " A 

Pulk. ltru Antanas Skirpstūnas 
Gyv. 2530 W. 40 Street, Chleago, Illinois 

Ramiai išėjo amžinybėn 1978 m. sausio 5 d., 11:10 vai. ryto. 
sulaukęs 83 metų amžiaus. 

Gimė Mozuriškių kaime. Marijampolės apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 26 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona (Mga, sūnus Algimantas, 

marti Nijole, anūkai Vida, Ramoną ir Petras, duktė Irena ir žentas 
Eugenijus Slavinskai, pusbrolis kun. Alfonsas Petraitis, pusbroliai 
Viktoras Raulinaitis, Leonas Raslavičius ir pusseserė Agotėlė Janu
tiene su šeimomis, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
broliai Juozas, Alfonsas, seserys Agotėlė, Anastazija ir Elzbieta su 
šeimomis ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Karių Veteranų sąjungai "Ramove"'. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 5 vaL vakare Eudeikis-Gai-

das-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Atsisveikinimas bus sekmadienį, 7 va!, vakaro koplyčioje. 
Laidotuvgs įvyks pirmad., sausio 9 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, tanus, duktė, marti, žentas ir anūkai 

Laidotuvių direktoriai D. Gaidas ir G. Deimid. Tel. 523-0440 

Mylimam broliui 

A. f A, KAZIUI MATIUKŪI 
Lietuvoje mirus, jo broliui POVILUI MATTUKUI ir jo 
šeimai, broliui PRANUI MATIUKŪI Australijoje, broliui 
VYTAUTUI Anglijcj-, ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą ir drauge liūdime 

Grindai 
Cleveland, Ohio 

-

-
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A t A 
VLADUI DZHJBINSKUI 

mirus, jo žmonai JUZEI, dukterims REGINAI ir 
GRAŽINAI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime 

H. Vygantienė ir sūnūs 

... 

• 
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E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir 6ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-84 S* Calrferaia AvMue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Šerife Merattaee Avesue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN/VE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Uefanrfr LtMeterlf Ptretterti Asociacijos •artai 

AITAMS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAORYRAS IA1A1AUSUS 

a m SO. LITU ANfOA AVE. M . YArtk 74401 

STEPONAS C LA6K (LACUWICZ) Ir SOROS 
814 W. Wrd PLACB Tet. Vlrgtnki 7-0871 
HZ4 W. OMk STBEBI M . REp«Mfe 7-1S1S 
11029 flimawiwl Blokimy, Pslo* ffllK nn. M . 0744410 

PETRAS OIEUORAS 

4048 SO. CAUFOBNIA AVS. * * I. *f*T«t*e 

POVILAS J. MIKAS 
BO. HAuneaa UL YAria 7-1011 

JOROtS F. RODMIN 
a n o 80. LTTTJ AN1CA A VB» TA 

VASAins-imos 
.. . r 

1440 SO, OMO Am, 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. sausio mėn. 7 d j x Mokyt. St. Petersonienė 
'skaitys paskaitą apie Šatrijos 

* , ^ _ J «*_ i v. ^ Raganos kūrybą sausio 8 d. X Lietuko Prekvbos rūmų 6 J 

metinis susirinkimas bus sausio Jaunimo centro kavinėje. Mė
l i d., trečiadieni, 7:30 vaL vak. ^ ^ F ™ g ™ » ** » * » • f * 
Dariau ir Girėno posto salėje, | ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
Bus įvairus pranešimai, nomi 

HipuuiMjl^ 

x "Draugo" atkarpoje šian
dien pradedame spausdinti Re
ginos Raslavičienės kelionės įs
pūdžius — Rumunijoje apsilan
kius. 

x PreL Ladas Tuhtba, šv . 
Kazimiero lietuvių kolegijos 

nuojami kandidatai į direkto
rių, kurių terminas baigiasi, k -
vietas. Terminą baigia sausio 
15 d. šie direktoriai: Juozas Ba
cevičius, John G. Evans, Jr., 
Vincentas Kačinskas, Bruno 
Gramon* ir Charles D. Macke. 
Direktoriai bus renkami balsa
vimo lapeliais. 

X Kun. Juozas Domeika, bu

to studentai. Po minėjimo ka
vutė. Visi kviečiami atsilan-

I 

_ ARTĖJA SIMO KUDIRKOS FILMAS 
Simo Kudirkos filmas per atstovas priminė, kad jų lalkraa-

CBs televizijos tinklą (kanalas 

rektorius, sausio antroj pusėj iš: ves ilgus metus Šv. Kryžiaus 
Romos atvyks į Chicagą daly- j parapijos vikaras, pirmadienį orkestras. 
vauti vysk. V. Brizgio kunigys- i sausio 9 d. turės sunkią širdies. x Cicero Šv. Vardo draugi-
tės jubiliejaus minėjime, kuris operacrją Tucson. Ariz., Medieal JOS bendros šv. Mišios įvyks šį 

Central ligoninėje. | sekmadieni 7:30 vai. r. Šv. An-
X Atitaisymas. Šios dienos t*™ parapijos bažnyčioj. 

kultūrinio priedo 3 puslapyje x L i u c i i » Stasiūnienė, Chi-
Stasio Ylos kny 
viškąsias tradicij; 

dėkojame. 
diplomą iš biologijos. Nuo šių j bet Irenos Mitkutės. Tame pa- i x B r o n i u s JuodeHs su žmo-
metų rudens pradės studijuoti j ftame puslapyje. Juozo Prunskio n a - Downers Grove, BĮ., šven-
dantų medicinos mokykloje, J. j straipsnyje, " trečiojoj skilty, i *» . atostogas praleido Meksiko-
Aviža, būdamas studentas, pri- į parašyta: "Jis (Vokietijoj) re- : ̂  ** Karaibų jūroje. Grįžęs at-
klausė garbės brolijai Alpha : dagavo kunigų žurnalą 'Lux ' s i u n t * "Draugui" malonius svei-
Sigma Nu ir Tri-beta biologų! christi'"; turi būti: žurnalą k m i m u s - atnaujino prenumera-
sąjungaL Jis taip pat buvo Lie-. "Auką". ("Lux Christi" St. Yla t ą *r P"^ėj° 15 dolerių auką. 
tuvių klubo vicepirmininkas ir; redagavo jau .Amerikoje), 
organizavo dvasinių skaitymų 
grupę Loyolos universitete. 

x Linksmai visus nuteiks 
akt. A. Brinką Lietuvio sody
bos pažmonyje šį sekmadienį, 
nuo 2 vai. p. p. Užkandis visą 
dieną. Visi laukiami. 

X Kr. Donelaičio Ht. mokyklų 
tradicinis žiemos balius įvyks 
vasario 4 d. Jaunimo centre. į Diskutuojame po kun. S*. Ylos paskaitos moksleivių žiemos kursuose, 
Šokiams gros ir humoristinę, Dainavoje . i . a* 
programą atliks Neo-lituanų i 

bus sausio 22 d. 

X Jonas Aviža, dr. Alberto 
ir I. Avižų, gyv. Waukegane, 
BL, vyriausias sūnus, baigė Lo
yolos universitetą cum laude. 
Sausio 14 d. jis gaus bakalauro j yra piešta ne Zitos Sodeikienės, 

Tame pa 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

• Kun. Juozas Naudžiūnas 
vgos apie lietu- ^S0' m- P^tesdama prenume- buvo Bostono kardinolo Medei- * ~ \ ™ J ™ , . 
i jas iliustracija rata. V3^0 1 0 <!<*»*» auką. „ » paskirtas vikariniu klebonu ^ ^ r j į s f \ r A 
ZZ --*-—--.- Nuoširdžiai dėkojame. , ^ T O T M ^ ™™™i, w , ^ ; A n e n k o 3 e * K a n a d 

į Šv. Teresėlės parapiją Water-
town. Mass. 

— "The Boston Herald Ame
rican" laikraštis sausio 3 d. lai
doje išspausdino vedamąjį j kės 
"Umbowed Lithuanians". Ve-

už šios kovos pasėkas. "Twin 
Circle", leidžiamas Los Ange
les, nėra surištas su vietos 

, } . ,.™ rioje dėkojo už to projekto pra-
Kanadoje skaito

mas katalikų žurnalas. 

2) bus rodomas sausio 23 d, 
nuo 8 iki 10 va i vakaro Chioa-
gos laiku. Tą filmą perduos 
visos 200 CBS tinklui priklau
sančios televizijos stotys. Be to, 
bus atspausdinta 200,000 eg
zempliorių to filmo teksto, sce
narijaus ir išdalinta Chicagos 
ir artimesnių apylinkių nuo 
Gary iki Waukegano aukštes
nių mokyklų auklėtiniams. 

Apie tai buvo painformuota 
penktadieni, kai CBS stotis 
(Chicagoj, 630 N. McChirg) su-
sikvietė apie 200 Chicagos lai
kraštininkų, radijo; televizijos 
darbuotojų bei kitų. parinktų 
asmenų. Lietuvių buvo kelioli
ka, jų tarpe gen. kons. J. Dauž-
vardienė. Buvo atvykęs ir Si
mas Kudirka. Į susirinkusius 
jis angliškai pasakė kalbą, ku 

tii sausio 17 d. išsiuntinės Simo 
Kudirkos filmo scenarijų aukšt 
mokyklų mokiniams Džiaugė
si tuo užmoju ir švietimo vado
vybės atstovas. 

Chicagos meras Bilandic pa
skelbė sausio 23 dieną, kaip 
"Reading Awarness" diena, pa
brėždamas Kudirkos filmo svar
bą ir pažymėdamas, kad filmas 
ir moksleiviams paskleisti skai
tiniai yra bendros Chicago 
"Sun-Times", Allstate apdrau-
dos ir Chicagos švietimo tary
bos pastangos. Filmo scenari
jaus skaitymo projekte daly
vaus apie 200,000 Chicagos 
apylinkių aukšt mokyklų auk-

. ,-

VOKIETIJOJ 

lėtinių. 
Pažymėtina, kad drauge su 

CBS filmo programa taip pat 
ir skaitymo programoje be 
Chicagos dalyvaus dar 22 mies
tų televizijos, kaip Baltimorės, 
Bostono, Clevelando, Dalias, 
Hartfordo, Houstono, Kaušas 
City, Milwaukee, Mlnneapo-
lio. Philadelphijos, Pittsburgho, 
San Francisco, Seatle, St. Louis, 

X V. Grundmanio vadovau
jama Latvių The Free Press 
žinių agentūra, 3116 N. Penn-į 
sylvania S t , Indianapolis, Ind.: 
46205, šiomis dienomis paskelbė, 
prieš sovietinius okupantus nu- j 
kreiptą rašinį "Almost Own' 
Will" ir išsiuntinėjo įvairiems i 
laikraščiams. Taip pat išleido; 
eilę naujų ženklelių - lipinukų, 
kuriuose minimi Estijos, Latvi
jos, Lietuvos vardai ir atitinka- x K u n Richardas B. Saudis, 
mais šūkiais renkalaujama Pa- š i u o m e t u d i r b ą s g v A n t a n o 
baltijo valstybėms laisvės. \ p ^ Cicero, Chicagos kardino-

X Kultūrinę popietę Cicerono J- Cody yra paskirtas Niles 
LB apyl. rengia šį sekmadienį, į C0116?6. Mundelein. UI., rekto-
sausio 8 d., tuoj po sumos. Red. į rium- Kun. R. Saudis yra bai-
Br. Kviklys skaitys paskaitą SS* Nekalro Prasidėjimo par. 

į dama jame rašoma apie nepa 
Jis skelbiamas dienraščio Gar-' Gūžiamą Baltijos kraštų gyven-
bes prenumeratorium. Dėko- t 0 ^ k o v s* m Priespauda. I š 
, a m e keliami spalio mėn. 10 d. įvy

kiai. Straipsnis paimtas iš tis. 

vedimą. Priminė, kaip baisi 
priespauda už geležinės uždan
gos ir džiaugėsi, kokia čia di
delė laisvė. Pabrėžė nežmoniš-

— LB Schwelzingeno apynn- k a s M a g k v o 8 imperializmo aukų 
» ribose p n e š trejus metus g y ^ ^ ^ y ^ & peiymėjo, | Tampos, Washingtono, D. O, ir 

įsisteigė narių būrelis lietuvių k a d m e 8 n o r i m e l a i s v a m . 
kulturmiams reikalams remti, ^ p a r o d y t i pr;evartos *m- ™ ™ H . ™ «,,«,ir+M P«r*«. 
pirmoje vietoje Vasario 16 gim- J " * V ^ z / ^ ! ^ t £ L F U x n u b u T 0 "H****8 P o r t * -
nazijaf ir Bendruomenei Jo I S T ^ n ^ d T ^ ŽZ **"& N " • ™™"* J* 
pirmkunku yra Viliamas V a l a i - i f ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ! ^ pagamino J o « k bendrovė Para-| formacija be ginklo sunaikins 

x Aldona Karaliūnas, Cicero, J a a i- ^ t r a i P S I U S I — Į ™ " j t i s . 16-kos narių būrelis k a s - ; K r e m l i a U 8 tixotAJĮ. 
m., atsiuntė sveikinimus ir di- "Indianapolio News ' laikraščio, m e t suruošia porą piknikų ir 

apie 
žinomas švta. 

tai buvo 
Straipsnį 

•Drauge" ra- kitokių renginių Algio Vitkaus 
perspausdino sodyboje ir kitur, per kuriuos 

desnę auką. Ačiū. 
X Petras Aleksa. 

skulptorius, Chicago, BL. prie " k : t i d l d i e J i J A V dienraščiai. | sudeda lėšų aukščiau suminė-
metinio prenumeratos mokesčio i ~ Vincas Kazlauskas, Losi tiems tikslams. Neseniai rate-
pridėjo didesnę auką. Dėkui. Angeles, Calif., atsil iepiamas į į ijg paskyrė 500 DM Vasario 

X A. Valvs, Detroit, M i c h . , ! j u o z o K 0^ 1 1 0 straipsnį, " T w i n j 1 6 gimnazijos mokinių pamal-
skelbiamas "Draugo" Garbės i C i r c l e " gruodžio 25 d. numery-į doms paįvairinti (patefono bei 
prenumeratorium. Jis prie m e - ; ^ P a s k e l b e l a i ž k a - kuriame pri-;garsintuvų įsigijimui ar pan.) 
tinio prenumeratos mokesčio i m e_ : i a m a ' k a d P ° P i e ž l u s P i j ^ i r 50 DM VLB informacijoms 

Kalbėjo taip pat CBS atsto
vas. Allstate apdraudos ben
drovės atstovas pažymėjo, kad 
jie šį projektą finansavo, o taip 
pat ir "Sun-Times" laikraščio 

, :XII. 
kad 

pridėjo 19 dolerių auką ir t u o ' ^ 1 9 3 9 m - Prnmdamas Lie - j l e i s tL 
būdu dosniai parėmė dienraštį, tuvo s nepaprasto pariuntmio iT| _ 

įsrahoto ministeno prie Vatikano' " * . „*.-\ 
loedencialus, Lietuvai suteikė į y b ą sudaro: pirm. Vytautes 
katalikvbėa avant-posto Euro- Bernotas, sekr. Vytautas Da-
poje titutą. ' š i ą avant-pos- nujonai is ir iždininkas Kaspa-
tą". rašo Kazlauskas, "1940 
metais užėmė komunistai, pra-

Nucširdž!ai dėkojame. 
x Jurgis Savickas, Chicago, 

DL, atnaujindamas prenumera
tą įteikė 7 dolerių auką. Ačiū. 

x Mykolas Bajorūnas, Chica
go. BĮ., apmokėdamas vieną sąs-

"Tarptautinės konferencijos ir; mokyklą, Quegley ir Mundelein k a i t ą a t s i u n t ė 35 dolerių a u k ą ! d ė d a m i L i e t u v o s istorijoje iki 
Lietuva", o noetas KL Bradūnas seminarijas, studijavęs bažny- ;„ f „ n ^ ^ , „ , „ J ^ A ~..-.„. 'šiol nepažintą brutalią okupa-

ras Radzevičius. KontroUeriais 
išrinkti Birutė Girdvainytė-

įm Preisinger ir Antanas Jurgai-

Lietuva". o poetas K. Bradūnas 
paskaitys naujausių eilėraščių. 

X Patys naujausi Grundig 
radijai, hi-fi stereo, patefonai 
ir magnetofonai jau gauti. Gra-
dinskas. 2512 W. 47 St., telef. 
376-1998. Atdara 9—6, pirm. ir 
ketv. 12—6. Sekm. ir treč. 
užd. (sk.) . 

Į X Akiniai siuntimui } Lietu
vą Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave.. Chicago, BL 60629. 
TeL 778-6766 - (sk.). 

X WEISS TRAVEL BU-
REAV I N C 4837 W. Irving 
Park Rd., Chicago, BL 60641 
turi visą eilę grupinių skraidų į 
Europą, Orientą ir taipgi į Mek 

seminarijas, studijavęs bažny 
tinę teisę ir profesoriavęs. Ku
nigu įšventintas 1955 m. Kele
rius metus dirbo Visų Šventų
jų ir Šv. Antano lietuvių para
pijose. Paskui savanoriškai 
dirbo Anchorage arkivyskupi
joje Aliaskoje. Ten buvo arki-

jo: Pauline Pūkas, K. Daugir
das, A. Stočkus, E. Paulauskie
nė, Sofija Mačiukas, E Cipli
jauskas, Vitas Bernadišius, To-

vyskupijos kancleris, mokyklų m a s ^^^^ E_ j u k n e v i c i e n ė > 

ir tuo dosniai parėmė m ū s ų 8 1 0 1 nepažintą brutalią okupa- „ . . , , . , 
spaudos darbuZ N u o š i r d i c i « " - Nuitrfe. lietuvių tautos - Stattgarte * * * * * * * 
dėkojame vedamą ir vestą kovą už Kris- su eglutės programa ruošiama 

x Po penkis dolerius auko-!tu< * * » ' * * "* W s v « ' l ^ ° **™° * * v
S U f t t g a ^ " T t 

autorius klausia, ar Amenko3 schlage. Įvyks pamaldos, o po 
katalikai bent iki tam tikro jų jaunimas suvaidins "Eglę 
laipsnio neneša atsakomybės — žalčių karalienę". 

J. Kanišauskas, Albertas Mar-
tinkus, M. C. Bucelavičius. La-

superintendentas ir kurį laiką 
apaštalinis administratorius. Se
minarijos rektoriaus pareigos ^ a^įQ 
jam yra prie širdies, nes moky-| x A n k l ? 2 doL a t a h m t ė . 
tojo darbą j 1 S yra dirbęs dau- R Krasauskas, J. Skeivys, J. 
gelį .metų.- . . . - . . . Kazlauskas, P. Sirgėdas, St Mi-

x Savaitė atostogų Bahamo- siūnas, A. Dudkin, V. Rutkaus-
se kovo 1—S d. 399 dol. — ke- kas- A. Valenas, A. Mišelis, J. 
lionė, nakvynė. Registruotis š'apkauskas, K Nemunaitis, V. 
"L. Aidų" Radijas, 2646 W. Bartuška, X. Y., Daytone, Mari-
71st S t , Chicago, 60629. telef. Ja Edelis; po 1 doL _ Laimė L. 

siką, Karibų salas bei Kalifor-1778-5374. Klausykitės 8-10 v a i i Koch. St. Raštikis. Visiems 
niją ir Floridą. Rezervacijos 
su viešbučiais ar vien tik akrai-
dos nuo 1 iki 18 savaičių. Visais 
kelionių reikalais kreipkitės į 
mus. Pareikskit savo pageida-

. * ^ i salėje rengia kultūrinę popietę vimus, mes padarysim rezervą- „ _ - „ . . . . . . . ^ . . , .,. . „, 1 Broniaus Kviklio cijas ir atsiųsim bihetus. Skam-

CHICAGOS ŽINIOS 

vak. FM 106J5 banga. (sk.). dėkojame. 

x Cicero L. B. sausio 8 d., j x Aukų po 7 dolerius at-
sekmadienį po Sumos, l l : 3 0 j s n m t ė : 

vai. ryto. Šv. Antano parapijos Antanas Baronaitis, Chicago, 

binkit R. Baslavičienei (312) 
545-6466. (sk-). 

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

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.) 

VYTAUTAS RLANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
Romanas ii Lietuvos ūkinin

kų gyvenimo. Biustracijos Dr 
agr. Antano Verbicko. 440 psl. 
Raina su persiuntimu $10 51. 
Leidėjas — Lietuvių agronomų 
sąjunga, 1977 m. 

Užsakymus snjsti: 
DBAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 

Chkmgo. DL 

paskaita — 
"Tarptautinės konferencijos ir 
Lietuva. K. Bradūno — dar 
neskelbta poezija. Kavutė. Visi 
kviečiami. Cicero L. B. 

(pr.). 

X Rašomosios maš. lietuviš
ku raidynu, visuose modeliuose 
ir elektrinės gaunamos Chicago-
je: 4<Draugas,t - 4545 W. 63rd St. 
ir vakarais pas A. Daugirdą. 
teL 476-7399 arba tiesiai iš 
S P A R T A savininko J. L. 
Giedraitis. 10 Barry Dr.. j 
E. NOBTHPORT, N. Y. 11731 j 

(sk.) 

Martynas Santoski, Chicago, 
Andrius Keturakis, So. Bos

ton, 
H. Kogelis, Dolton, 
Juozas Šukys, Lemont, 
Juozas Šulaitis, La Grange. 
Visiems rėmėjams maloniai numeratos 

dėkojame. 17 dol. auką 

NEGRŲ ŠVIETIMUr 

Chicago je veikianti negrų 
PUSH organizacija iš federali
nio iždo gavo 45,000 dol. švieti
mo reikalams. 

MOKSLETVTC STREBSAS 

Apie 2.400 moksleivių ap
leido vieną pamoką Lindblom 
technikos mokykloje. 6130 S. 
Wolcott Ave., Chicagoje, pro
testuodami, kad nesaugu tą 
mokyklą lankyti, nes mėtomos 

Dienraščio "Sun-Times" vyr. red. 
J. H upe (kairėj) penktadienį spau
dos konferencijoj rodo Simui Ku
dirkai skriptą jo filmo, kuris sau
sio 23 d. bus suvaidintas per visas 
CBS (kan. 2) televizijos stotis 

mount televizijos skyriui Prieš 
jo sukimą filmo gamintojai ta
rėsi su S. Kudirka, dalyvaujant 
ir Rimai Mironienei bei Daivai 
Kezienei. 

Po kalbų ir vaisių laikrašti
ninkai turėjo progos pamatyti 
filmą. Pagrindinį — Kudirkos 

vaidmenį atlieka Alan Arkin, 
pasižymėjęs f Omuose "The Bns-
sians Are Cfenuning" ir daugely 
kitų. "Vigilant" laivo koman-
dieriaus vaklmeny Richard !<«•-
dan, rusų laivo kapitoną vaidi
na Donald Pleasenee, o Kudir
kos žmoną — Shhiey Knignt. 
Ii viso aktorių yra didelis bū
rys. Filmas dramatiškas, įspū-

M Į dingas, gyvai perteikiąs Kud5r-
| kos ryžtingą žygi, rusų ziauru-
1 mus, ii dalies ir amerflcWa»| 

pasimetimą. 
Skripto susidarė 12 "Sun-

Times" didumo puslapių. Ji 
sukūrė Bruce Feldman ir San-
dor Stern. Tas fihnaa ir visas 
tas skaitymų prajektas yra ne
paprasto masto laimė^mas ne* 
tuviskam reikalui J. Pr. 

INSPEKTAVO KONTORAS 

Netikėtai ketvirtadieni buvo 

"niniiiuimniiiitttiiiitmmiit 

x Kostas A. Gaubis, Chicago, 
BL, atnaujindamas prenumera
tą, parėmė "Draugą" 10 dolerių 
auka. Labai ačiū. 

x Albinas Slhinskas, Bur-
bank, 111., sumokėjo metinį pre-

mokestį ir paliko 
Dėkojame. 

plytos ir buteliai į autobusus, 
apmuiami moksleiviai, užpuola
mos mergaitės. 

I • 
STADIONO PLANUOTOJAI , . . , , 
«» w w pravesta pinigų keitimo konto-
Meras Bilandic paskelbė, kad ru inspekcija Blinois valsti-

buvęs gubernatorius R. Ogilvie joje. 
paskirtas vadovauti specialiai j 
komisijai kuri turės išstudijuo
ti naujo Chicagos stadiono sta
tybos galimybes. 

24 SV. HEROINO 

Policija areštavo Cicero gy
ventoją J. Herrera, 27 m., radu-1 i 
si pas j | 24 svarus Meksikoj 
pagaminto heroino. 

VETERANŲ TAKSIAI 

Amerikos veteranai kreipėsi | 
merą Bilandic, kad duotų lei
dimą jų organizacijos nariams 
Chicagoje paleisti 2,500 taksių. 
Tuo gali būti palaužtas Checker 
bendrovės turincas beveik mo
nopolis. 

PARAPINES MOKYKLOS i 

Advokatas JONAS SUMTI* 
C247 S*. Kedzie A » i — • ' -

Te i T 7 6 - S 5 e a ^ ^ 
Chicago. niinoiA flO&a* ;*" 

Darbo vai ano 9 0d 7 TtL vak 
Aeatsd 0 «L Ud 1 vaL d 

sĮminUtIMIIIIMIIIIMIIIIMUIHIIIIIIIIIIIItl'. 

J STASĖS FASHIONS | 
S Kūdikiams ir vaikam* | 
f rūbų krautuve. | 
i 6237 S. Kedzie Ava. | 
5 — * . . . S 104 s ^ E > o n e l a i č io mokyklų renginio Kalėdų eglutės proga buvo pareikšta 
I Tai. 4 3 0 * 4 1 B 4 g! padėka mokyklos rėmėjams Marijai ir Antanui Rudžiams. Tėvų k-to 
i 8av. Stasė Bacevičienė a Į narė Sasnauskienė prisega gėlę Marijai Rudienei. Kalba direktorius 
s 5 į Julius Sirka, Stovi tėvų k-to pirm. Jonas Variakojis 
Riiiifi'BMi!iiiii<iiM'uii(mniiiininuiii^' NttOtf. V^C. JvOTCiltOS 

Dienraštis "Chicago Tribūne" 
išspausdino N. Thimmesh strai-
pHnj, kuriame jis skelbia, kad 
pa t-apinių mokyklų pasisekimo 
f >H slaptis yra drausmė ir įpra-
tinimaa moksleivius dirbti. 

AREŠTAVO U2 S t V I U 9 

Nuo sausio mėn. 18-os iki \ 

28-os d. Tėvų Marijonų kopiy-

fiioje Romoje, prisimenant ar

kivyskupo Jurgio Matulaičk> 

mirtį, bus laikoma šv. MJfcj 

novena, prašant iš Dievo svei

katos ir kitų malonių per jo 

užtarimą. 

% 

I DRAUGO akaitytojal fn kviuttami prisidėti prie 
S Mišių. 

I Paaaomi kreiptia šiua adresu: 

ILLO. 

Policija Chicagoje areštavo 
10 m. jaunuolį ir darbui laiki
nai paleistą kalinį J. Hoskins, 
22 m., kurie prie 41 gatvės ir 
Indiana šaudė į miesto susisie- | 
kimo traukinį. Kulkų išdaužyto Į f l n t e n c l J * 
lango stiklai sužeido akį kėlei- I 

Z Very Rev. laseph 
I aaaa s. miii—is Am 
I Chicago JŪL S0629 

Kų 

• - . \ 

5 Jūaų vardas ir adresas 
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