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"LKB Kronika Nr. 28 

Ateistinio auklėjimo 
pasekmės 

Pnsikelimo pamaldų rimtį anksčiau ardydavo čekistai, dabar amoraliai nusiteikęs. 

Vyskupas L Povilonis nesutiko būti filmuojamas 

Vilnius 

Neramiai kiekvienais metais 
praeina Kristaus Prisikėlimo 
šventės apeigos Vilniuje Šv. Te
resės bažnyčioje Pamaldų rimtį 
ardo priešiškai nusiteikęs jauni
mas. 

1977 { bažnyčią prigužėjo 
daug jaunuolių, kurie trukdė žmo
nėms melstis. Dauguma jų buvo 
įkaušę ir kalbėjo rusiškai. Proce
sijos metu šaipėsi iš Švenčiausio 
Sakramento įvairiausiomis mimi
komis, užgauliojo gėles barstan
čias mergaites, šv. Mišių metu 
zujo nuo altoriaus iki didžiųjų 
durų sukeldami triukšmą, įvai
riausiomis pastabomis įže'dinėjo 
besimeldžiančius žmones, o prie 
durų tyčia sudarė spūstį. Vienas 
pamaldų dalyvis per 7 minutes 
prieš Pakylėjimą suskaičiavo apie 
50 viduriu bažnyč'os pro jį pra
ėjusių žąsele tokių tipų... 

Visa gatvė nuo Valst filhar
monijos iki Aušros Vartų buvo 
užtvenkta tokio pat chuliganiš
kai nusiteikusio ir išgėrusio jau
nimo. Nors buvo atvažiavusios 
4 milicijos mašinos, tačiau griež

tesnių priemonių milicininkai ne
siėmė. 

Šis priešiškai nusiteikęs "kul
tūringas" jaunimas ateistinio 
auklėjimo išdava. Jeigu anksč'au 
prieš tikinčiuosius buvo siunčia
mi čekistai, tai dabar saugumie
čiai ima siunt'nėti į religines 
šventes profesinių mokyklų moks
leivius, amoraliai nusiteikusį jau
nimą. 

Mažeikiai. 
Buvęs mokytojas, atsargos ka

rininkas Zenonas Margevičius po 
10 metų kalinimo grįžo į Lietu
vą ir norėjo įsidarbinti. Saugu-
nrečiai jam, kaip buvusiam mo
kytojui, pasakė: "Jei dirbsi mums, 
duosime gerą mokyklą, galėsi ra
miai dirbti ir gyventi". 

Mokytojas atsisakė talkinin
kauti saugumui, todėl turėjo 
d'rbti 20 metų sunkų fizinį dar
bą statybose, kol išėjo į pensiją. 

* 
1977 balandžio 12-sios naktį 

buvo apiplėšta Mažeikių bažny
čia. Vagys, įlindę pro langą, iš
plėšė tabernakulį, išbarstė Švč. 
Sakramentą, išnešė tris taures ir 
dvi komunines. 

Telšiai 

Gerbiamoji "LKB Kronikos" 
redakcija, 

Prašome atsakyti į tokį klau
simą: kokiu tikslu valdžios parei
gūnai filmuoja ir fotografuoja 
bažnyčiose? 

Mes sužinojome, kad šių me
tų balandžio pabaigoje valdžios 
pareigūnai, dalyvaujant K. Tu
mėnui, filmavo Telšių katedros 
v'duje. Filmuojant aukštieji dva
sininkai buvo sakykloje ir prie 
altoriaus. Ar tai nėra nuolaida 
ateistų užmačioms? Ar tokie fil
mai nepasitarnaus ateistu užma
čioms, jų propaganda? Pagaliau 
bažnyčia —tai ne teatro salė, 
o kunigai —ne aktoriai. Kaip 
visa tai suderinti? Mums atrodo, 
kad tai nepagarba bažnyčioje lai 
komam Švč. Sakramentui, pr'eš 
kurf mes, tikintieji, klaupiamės 
o filmuotojai elgiasi nepagarbiai 

ŠIANDIEN PRASIDEDA YLIKO 
SEIMAS 

Sv. Teresės bažnyčia Vilniuje 

'J. Atsakymas. Be abejonės, f 
muojama propogandiniais tks-
lais. Labai garbingai pasielgė J. 
E. vysk. L Povilonis, nesutikda
mas, kad per Velykas pamaldų 
metu būtų filmuojamas. 

"Dievas ir Tėvyne" Nr. 2 

Kovoje už tiesą 
Kun. Antano THaus kelias 

23 
(Tęsinys iš vakar dienos) 

Žiaurumu pasižymėjo gaujų 
dalyvis kunigas marijonas A 
Ylius, kuris pretendavo į visos 
Lietuvos nacionalistinių gaujų 
vadeivas. Jo klebonijoje Skardu
pyje buvo laikomi ginklai, slaps
tėsi banditai. Klebonijos sodyboje 
rasta žeminė, kurioje buvo palik
ta du kulkosvaidžiai, du automa
tai, du šautuvai, daug šovinių, 
pn bažnyčios vargonais atrasta 
slėptuvė, kurioje buvo keli šim
tai vertingų monetų, medikamen
tų, o Yliaus bute — daugau kaip 
keturi šimtai šovinių. Plėsdamas 
nacionalistinių gaujų veiklą, 
Ylius savo ryšininku pasirinko 
vienuolį Juozą Staniną. Kauno 
vienuolyną Ylius buvo numatęs 
visos Lietuvos nacionalistinių 
gaujų vadeivų susirinkimui". 

Taigi, prieš metus Šiaulių pro
kuratūroje prokuroras respubli
kos prokuroro vardu ir Vilniaus 
Mugum ietis pripažino, kad tokie 
spaudoje skelbiami "faktai" yra 
melas, šmeižtas, įstatymų pažei
dimas, garantavo, kad daugiau 
to nebebus, o ateistinė propagan
da vėl kartoja tą patį šmeižtą. 
Tarp kitko, "Komjaunimo Tie
soje" ii 'Tiesoje" paskelbtos "tie
ms" prieštarauja net viena kitai 
•K ateistinei propagandai tai ne-
mrfcu, jos įstatymai tai leidžia, 

kiekvienas korespondentas turi 
teisę "kurti"-

Be to, 1975 gegužės 14 pasi
rašytas spausdinti S Markonio 
leidinys "Netiesą sakote, kuni
ge!", kurio 157 puslapyje kun. A 
Ylius vėl vadinamas banditu, žu
diku (šio leidinio kun. A Ylius, 
tur būt, dar neskaitė). 

Visa tai ir tolimesni įvykiai 
parodo, kad saugumas dar kažko 
siekia. 

1975 gegužės-birželio mėne
siais pasklido gandas, kad kun. 
A Ylius psichiškai nesveikas, to
dėl ir sumanęs susideginu. To-
k a mintis tegali kilti tik tikrai 
psichiniam ligoniui arba... čekis
tui. Panagrinėjus gandų kilmę, 
paaiškėjo, kad juos paskleidė 
saugumas (per savo agentą — 
kunigą). Tai senas jų darbo me
todas. Gandai buvo reikalingi 
tik tikintiesiems, kunigams bei 
užsieniui suklaidinti, jei kun A 
Ylius susidegintų, nes čekistams 
giliai tikinčio Dievą dvasinis pa
saulis visiškai nesuprantamas. 

Taip pat yra pagrindo many
ti, kad 1975 birželio-liepr* mė-
nes'ais kun. A. Yliaus bute įreng
tas mikrofonas — kitaip neįma
noma paaiškinti kad ir tokių 
"atsitiktinumų": 

Kun. A Ylių, dar Palonų baž
nyčios kleboną, Kauno Vytauto 
bažnyčios klebonas kun. Jurgis 
Kuzmickas supažindino su meist

rais, galinčiais suremontuoti 
bažnyčią, butą. Jie seniai dirbą 
bažnyčiose. Taip pat šie meist
rai Albertas ir Henrikas Šadui-
kiai (broliai) dirba kažkur Kau
ne, buitinės chemijos fabrike. 
1975 m. pavasarį jie nekviesti, 
neprašyti atvažiuoja į Šiupylius 
ir pasisiūlo padaryti kun. 
A Yliaus bute remontą. Kun. A. 
Ylius, nieko neįtardamas, sutiko, 
nes namas, špitolė, tikrai baigia 
griūti. Meistrai remontavo namą 
birželio-liepos mėnesiais, paėmė 
iŠ kun. A Yliaus už darbą 592 
rub., ir, nors darbo nebaigė 
(Šiupyliuose net jų drabužiai pa
likti), daugiau nebesirodė. 

1975 liepos paba'goje — rug-
piūčio pradžioje pas kun. A. Yliaus! 
kaimyną Šniuką (už 300 - 400 
metrų nuo kun. A Yliaus namo) 
porą savaičių gyveno dvi nepa
žįstamos moterys. Jos, apsiginkla
vusios įvairiausia technika, užsi
dėjusios ausines, iš Šnruko buto 
bei aplinkinių pievų stebėjo kiek 
vieną kun. A. Yliaus žingsnį ir 
kažkam perdavinėjo, kaip tvirti
na girdėję jų žodžius, kas vyko 
kun. A. Yliaus kieme, bute, apie 
ką buvo kalbama. Ne vienas pa-
rapietis ir tyčia, ir netyčia, o ypa 
tingai vaikai, sekė tas naujas Šiu
pylių gyventojas, stebėjosi jų la
gaminėliais su technika, ausinė 
mis ir t.t. Parapiečiai plačiai kal
bėjo ap'e šias moteris ir jų do
mėjimąsi bažnyčios ir kun. A 
Yliaus gyvenimu. 

fRm daiieiau^ 

Scottsdale, Arizona. — Grey-
hound autobusų vairuotojai su 
savininkais susitarė, streiko ne
bus. 

Vienuolis kalėjime 
išbuvo 40 metu 

Ciurichas. — Šveicarų religinė 
grupė Glauba 4s# der Zvveiten 
Welt (Tikėjimas Antrajam pa
sauly), sužinojo, kad tik dabar. 
po 40 metų, iš kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų buvo išleis
tas rusų ortodoksų vienuolis Mi-
chail Geršov. Buvo suimtas už 
nenorą atiduoti milicijai ravo 
cerkvę. 

Posėdžiauja arabu 
radikalai 

Tripoli. — Arabai, kietosios 
linijos šalininkai, vakar susirin
ko Libijos sostinėj ir tariasi, ko
kios akcijos imtis prieš Sadatą 
ir jo .partizanišką siekimą sugy
venti su Izraeliu. Siūlo jį boiko
tuoti. Dalyvauja Sirijos preziden
tas Assad. bet jis iš anksto pa
smerkti Sadatą atsisakė. Atvyko 
Alžirijos prezidentas Boume-
dienne, Palestinos išlaisvinimo 
organizacijos vadas Arafat, jų ra
dikalų vadas Habash ir penki 
Irako atstovai. 

Sadato numatyta konferencija 
Kaire įvyks, bet jos data kiek 
atidėta. 

Jordanijos karalius Hus'einas 
II, Sadato rėmėjas, buvo nepa
tenkintas, kad Sadatas nepain- j 
formavo kitus arabų vadus apie 
savo intencijas. 

Sudano prezidentas Jaafar Nu-
meiry vieši Saudi Arabijoj ir su 
karalium Khaled planuoja diplo
matinę pagalbą Sadatui. 

Gierekas pas 
Pauliu VI 

Vatikanas. Lenkijos bosas, ko
munistų vadas Edvvard Giere-
ketvirtadienį lankėsi pas popif- • 
žiu. Paulius VI jam pasakė, kac 
Bažnyčia galėtų pilnai kooperuc 
ti su Lenkijos valdžia, jei būt' 
duota pilna laisvė. Lenkija tu 
daug ekonominių bėdų. dėl ku
rių kilo kruvinos riavšės ir d£ 
visko gali būti, ir iš Bažnyčio 
nori pagalbos. 

Popiežiaus žodis Gierekui bu
vo mandagus, bet kietas. 

Nebėra Wall Street 
Nevv Yorkas. —New Yorkc 

finansinis centras, garsioji Wal. 
Street daugiau nebus taip vadi-; 
narna: nuo gruodžio 1 gatvė va
dinasi Pullman Street. Tuo pa
keitimu norėta pagerbti Pullma-
ną, kurio akcijos toj gatvėj esa
moj biržoj kotiruojamos jau 100 
metų. Tik keturios kitos kompa
nijos Nevv Yorko biržoje susilau
kė tokio ilgo amžiaus. 

Padegineja ligonines 

Londonas. —Per 24 valandas 
v.en tik Londone degė 7 ligoninės. 
Neabejojama, kad tai buvo pade
gimai, kai gaisrininkai vis dar 
streikuoja. 

Stockholmas. — Nuo didelio 
lietaus nuslinko kalnas ir užver
tė švedų Gothenburg miesto 65 
namus. Žuvo 5 žmonės, o 80 bu
vo sužeistų. 

Gruodžio 3-4 dienomis, Vliko 
valdybos sušauktas, SL Peters-
burg, Floridoje, posėdžiaus Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seimas. Vlikas veikia kaip 
seimas, kaip taryba ir kaip valdy
ba. Visų Vliko institucijų tikslas 
yra tas pats: lietuvių tautos lais
vė ir Lietuvos nepriklausomybė. 
Skirtingi yra tik uždaviniai. 

Valdybos organizuoja ir vykdo 
Lietuvos laisvinimo uždavinius, 
reprezentuoja Vlikui, vykdo sei
mo ir tarybos nutarimus, sei
mui ir tarybai nušviečia okupuo
tos Lietuvos padėtį Lietuvoje ir 
užsieny. Valdybos nariai neats
tovauja Vliko grupėm. Jie veikia 
pagal savo sąžines. 

Tarybą sudaro Vliko narų — 
organizacijų po vieną atstovą, ku 
rie gali turėti savo antrininkus. 
Penkiolikos narių taryba studijuo
ja ir planuoja Lietuvos laisvin'-
mo uždavinius ir jiems vykdyti 
priemones, sudaro valdybą ir pri
žiūri ios veikimą. 

I Vliko se'mą Vliko nariai — 
organizacijos siunčia po tris a*s-
tovus. Seimas išklauso Vliko ta-
ybos ir valdybos apyskaitas, 
-varsto Lietuvos laisvinimo prob-
'emas ir laisv"nimo veiklos prog-
-amą. Vlikas yra atviras visiems, 
'oirie nori ir gali jam padėti. 

Vlikas bendradarbiauja su ki 

tais veiksnia s —Pasaulio Lietu
vių Bndruomene, Kanados, JAVS 
Australijos ir kitu kraštų bend
ruomenėmis, su Altą, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir |-
vairių kraštų lietuvių jaunimo są
jungomis — Šaukdamas bendras, 
ar pavienių organizacijų konfe
rencijas, laukdamas pagalbos iš 
kitų ir remdamas kitų darbus, 
bendradarbiauja su Lietuvos res
publikos Diplomat'ne tarnyba. 
Leisdamas lietuvių kalba Eltos In 
formacijas, palaiko ryšius su mū
sų patriotine visuomene. Jis iš 
mūsų visuomenės laukia ir gau
na per Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondą finansinės paramos, 
paskatinimo la'ška's, intelektua
linės talkos. Vlikas ir visa lietu
vių visuomenė sudaro Lietuvos 
laisvinimo šeimą, nuo kurios na-
r'ų iniciatyvos, geros valios, fi
nansinės aukos priklauso Lietu
vos bvlos gyvybė pasaulio opini
joje ir vyriausybėse. Nėra dienos, 
kad nebūtų rašoma svetimomis 
kalbomis apie Sovietų Sąjungos 
skiraudas mūsų pavergtom se
sėm ir brol'am. 

Telydi Vvriausio Lietuvos Iš
laisvinimo seimą rimtis, gilus Lie
tuvos laisvinmo prob'emų nag
rinėjimas, solidarumas ir meilė 
pavergtam tautiečiui ir vienas ki
tam. B.B. 

Beirutas. Palest; n iečių demonstracijos prieš Sadatą, virtusios riaušėmis 

Disidentinio 
meno paroda 

Venecija. — Venecijoje prasi
dėjusios rusų ir kitų Centro bei 
Rytų Europos tautų disidentinei 
kultūrai skirtos Bienalės rėmuo
se ištisą mėnesį vyks meno pa
rodos, studijų simpoziumai, teat
ro spektakliai, filmų apžiūros, de
batai ir diskusijos, kurių tikslas 
bus — apžvelgti komunistų val
domuose kraštuose veikiančių di
sidentų atsiekimus kultūros sri
tyje rr apskritai disidentų įtaką į 
tų kraštų kultūrą. Viena pagrin
dinių disidentinių menininkų 
darbų paroda įrengta didžiuo
siuose Venecijos sporto rūmuose. 
Čia bus sutelkta daugiau negu 
trys šimtai kūrinių, slaptai su
kurtų Sovietų Sąjungoje nuo 
1960 metų iki šių dienų. 

Kita savaite 
pasikeis kaliniais 

Washingtonas. — Amerika ir 
Meksika pasikeitimą kaliniais 
pradės gruodžio 9. Teismų nu
statytas bausmes kaliniai atliks 
savo kraštuose. 

N . Yorke telefonai 
nepabrangs 

New Yorkas. — Nevv Yorko 
valstijos Telefonų kompanija no
rėjo pakelti kainą .skambinant iš 
būdelių automatų iki 20 centų, 
bet valstijos Public Service ko
misija tam nerado pagrindo, ir 
telefoniniai pasikalbėjimai bus 
kaip buvę — po 10 centų. 

Apskaičiuojama, kad N. Yorko 
valstijoj kasdien iš būdelių būna 
4 milijonai skambinimų. 

Brasiiia. — Brazilijos prezi
dentas Ernesto Geisel užtikrino 
opozidiją, kad kitais metais nu
matyti rinkimai bus laisvi ir 
baigsis 13 metų trukęs karinis re
žimas. 

Dailininkas Telesforas Valius, gy
venęs Kanadoje, apie kurio mirti 
vakar "Drauge" jau buvo pranešta 
(DaiL Irenos Pacevi&ūtės piešinys) 

8 mylias invalido 
vežimėliu 

Houstonas. — Ted Ramirez, 
44 metų invalidas, galįs judėti 
tik vežimėly, ašuonias mylias ke
liavo, stūmėsi savo jėgomis iki 
artimiausios ligoninės, kartu vež
damas savo 14 mėnesiųsusirgusį 
sūnų. Kelionė jam užtruko 4 va
landas, ir jo rankos buvo kruvi
nos. Jis neturėjo pinigų net au
tobusui, ne tik išsišaukti taksį. 
Atgal grįžti ligoninės persona
las jam pasamdė taksį. 

Londonas. — Izraelio premje
ras Menachem Bcgin vakar atvy
ko į Londoną. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 3: Pranciškus Ks., 
Hiliarija, Aumantas, Vingra. 

Gruodžio 4: Bernardas, Bar
bora, Vainotas, Liugailė. 

Gruodžio 5: Sabas, Krispina, 
Žvaigždikis, Gražutė. 

Saulė teka 6:59, leidžias 4:21. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, apie 
32 laipsniai. 
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"Kokia, jūsų nuomone, yra ku
nigo misija, paskirtis? Kodėl Šiuo 
laiku tiek maža jaunimo ryžtasi 
būti kunigais? Ką turėtų daryti 
tėvai ir kunigai, kad padaugėtų 
pasaukimai į kunigus ir seseles?" 
Buvo įvairių, įdomių pasisaky
mų, kuriais kun. Antanas po vė
liavų nuleidimo su visais pasida
l i n a 

Vakarą praleidome klausyda-
mies stovyklautojų ir vadovų sa
vos kūrybos. Jaukiai, prie žvakių 
šviesos, dalinomės mintimis ir 
jausmais poezijoje ir muzikoje. 
Dainų švelnios gaidos aidėjo to, 

ATEITININKŲ STOVYKLA WASAGOJ 
(Pabaiga) j aikštėje. Ši antroji turėjo didelę 

šypseną pradžiuginti visus stovyk
laujančius. Atvykęs svečias kun. 
Jonas Staškevičius įdomiai prave
dė pokalbį taip pat kongreso te
ma, pabrėždamas tautos liudiji
mą. 

Jau buvo pamažu pradėję tem
ti, kai mes visi prie žvakių šviesos 
ėjome pers stotis smėlio kopose ir 
miške. Prie kiekvienos sustojome, 
maldą sukalbėjome ir su giesme 
ėjome toliau. Daugumai pasiliko 
labai malonus įspūdis ir visi ra
miai ir anksti nuėjo gulti. 

Su tamsa gulė ir su tamsa vėl 
kėlėsi moksleiviai penktą valan
dą Mišioms. Tyliai susikaupę, lyg 

j kad nesutrukdytų ryto ramumą, 

Nors lauke pradėjo šalti, bet 
Cicero vysk. M. Valančiaus kuo
pa nesustingo ir kaitrai veikia. 
Lapkričio 6 d. Šv. Antano para
pijos salėje įvyko paskaita ir bu
vo rodoma* filmas apie chariz
matinį judėjimą Katalikų Bažny
čioje. Kadangi mūsų kuopos meti
nė tema yra "liudykime Kristų 
ir savąją tautą", visi dalyvavom 
šioj paskaitoj. Pasiklausę supra-

| Niekas nepastebėjo, kaip netru- tom, kad toks judėjimas, kuris y-
Sekantį rytą visa stovykla sku- Į iKUS pasidarė šviesiau ir kol Mi- ra priartinęs tiek daug žmonių prie 

i 
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P R A N E Š I M A S 
Per nsua praė]UMU£ metus DRAUGO aaministrauja rucsfri 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
įSvaizdoįe Dėl [vairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo i. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: ' •> 

l 

Grupė ateitininkų Los Augeles stovykloje pasiiymėju sių tvarkingumu ir stiprumu. Jie buvo atžymėti dova-
D e l ė m i s Nuotr. Ant. Gulbinsko 

CICERO VYSK. M. VAIANČIAUS KOOFA GYVAI VEIKIA 

metams 
Chicago ir Gook apskr $33.00 
Kanadoje . 3 3 0 0 
Kitur I.A.V. : 31.00 
Užsienyje 34.60 
Savaitini* . . . . 25.00 

Kasdienine DRAUGO laida 20 centu; 
šeštadieninis su priedu 25 centai. 

6 mėn. 
$1900 

19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

3 mėn 
$15.00 

15.00 
13.00 
15.00 
900 

ko! visos šviesos nameliuose uzgei . . . . . . . . . , . - - ., •, i - i T - vyresnien nnkosi smėlio kopose. so ir nutilo stovyklos gyvi balsai. < lį., J . . . , . 

feai atsikėlė naujai dienai. Kažko- į š i o s užsibaigė, jau saulė budino 
4el visus buvo apėmęs teistas n e - ; ž e m c P o M i š i ų 5 <jar negaudami 
r imas. Negali būti kad j a u viena, p u s r y 6 i U j m o k s leiviai išėjo pasi-
savaite beveik prabėgo. Po Mi- j g r o ž ė t i p a p iūdimiu. Kol jie sugrį
siu ir skanių pusryčių visi skirs-] ž o > jaunučiai su dideliu entuziaz-
tesi į įvairius užėmimus . Ir taip, j m u a t sikėlė, juk buvo iškyla. Pa-
tarp visų dienos "nuostabių įvy-į siryią n e p a va rg t i iškeliavome į 

Woodlandą. Prisilakstėm, prisi-
j dainavom ir sugrįžome. Vakare 

žiūrėdami filmą, gavom progą at-
Į sigauti. 

Sekanti diena buvo paskirta vai 
į dinimui. Vyko kasdieniniai užsi

ėmimai, bet kiekviena laisvalai-
I kio minutė buvo praleista ruo-
į šiantis didžiai premjerai. Tą va-
( karą, susirinkę salėje nekantriai 

laukėme vaidinimo pradžios; ir 
pradėjo scenoje plaukti cepelinai 
ir koldūnai iš lėkščių karalys
tės, jų vadai Cezaris Cepelinas ir 
Kęstas Koldūnas, šių vadų mei
lė Crasikla Crietinaitė i r net spir
gučiai ir kugelis. Vyko karas tarp 
gaujų, o teisės ranka vis kėlė 
plaktuką. Režisorių ir veikalo 
kūrėjų, Rasos Šoliūnaitės ir Ri
mos Gustainytės nuožiūroje, vis
kas sklandžiai praėjo. Vakaras 
baigėsi smagiai su priėmimu ir 
vakaro ma lda 

Manau,.kad nemaža .dalis sto
vyklos liūdnai rėpliojo iš lovų se
kantį rytą, nes jau buvo paskuti-

, „. , B . , , nė pilna stovvklo? dlerta.Tr*^ar 
daug svecių_ laužu, kuns praėjo, k a i ^ d 6 j o , L V i s ^ 
su dideliu upu. Užbaigiant, visi, r a d o s i p a t i n g a s U D a s i r l i n k s m u . 
stovyklautojai, vadovai ir svečiai 
susijungė į didelį ratą vakarinei 
maldai ir visų mylimai giesmei, 
"kaip grįžtančius namo paukš
čius...". Jaunučiai traukė į lovas, 

Pr. Dielininkaičio kuopos Chicagoje 
jaun. moksleivių būrelis savo susi
rinkimo metu Nuotr. B. Lukošiūno 

kių" ir "staigmenų", kaip i. 
visi geri dalykai, taip ir šie ma 
lonumai per gre i t i užsibaigė. 

Kai atsikėlėm šeštadienį, vis: 
malonūs sapnai greitai pradingo. 
Šios dienos programa sujungė vi
sus stovyklautojus į vieną didelį 
būrį. Buvo visiems bendras spor
tas h- dainavimas, per kurį net 
pėrsidain&vam. Pavakary rinkosi 

Kristaus, turėtų būti ateitinin
kams reikšmingas. 

Pereitą savaitę sušaukėme susi
rinkimą pas p. Laniauskus. Vi
siems nariams buvo labai malo
nu, kad "Ateities" žurnalo vyr. 
redaktorius kun. dr. K. Trimakas 
mus aplankė. Laima Šulaitytė pra
dėjo susirinkimą Sv. Rašto skaity
mu ir mes visi įsijungėme medi
tacijai. Kun. Trimakas pravedė 
diskusijas apie krikščionišką at
sinaujinimą. Visi pasisakėm į 
klausimus "kas mums yra krikš
čioniškas atsinaujinimas?, kas 
mums yra Kristus? ir ko Kristus 
iš manęs nori?" Ilgai ir įtemptai 
išdiskutavę išalkom, tai p. La-
niauskienė m u s sočiai pavaišino 
gausiais ir skaniais užkandžiais. 

Besivaišinant, Vitas Laniauskas 
pagrojo vargonais. Įsismagini 
pradėjom repetuoti kalėdines gies 
mes adventiniam susikaupimui 

Aptarus adventinį susikaupi
mą ir spaudos vajų, susirinkimą 
užbaigėme. 

Mūsų veikla nesusideda tiktai 
iš paskaitų ir diskusijų — konk
rečiau veikiam. šiuo metu plati-
nam lietuvišką katalikišką spau
dą. Prenumeratomis ir aukomis 
jau esame surinkę daugiau kaip 
300 dolerių. Vajus dar nepasibai
gė, tęsis dar kelias savaites. Tiki
mės, kad kiekviena lietuviška šei
ma Ciceroje naujai užsiprenu
meruos nors vieną lietuvišką ka
talikišką laikraštį ar žurnalą. 

Gruodžio 3 d., 7 v.v. Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje įvyks 
vysk. M. Valančiaus kuopos tradi
cinis adventinis susikaupimas. 
šv. Mišias atnašaus kun. dr. K. 
Trimakas, kuopos nariai skaitys 
skaitymus ir gėdos giesmes, pri
tariant Jūratei Tautvilaitei (gi
tara) , Ritai Markelytei —(cele), 
ir Felicijai Radvilaitei (fleita). 
Visi yra kviečiami atšvęsti su 
mumis šį adventinį susikaupimą. 

Vida Kuprytė 

mas ypač per bendrą dainavimą. 
Dainavom, persidainavom kol n e 
beturėjom balsų. 

Kūrybos būrelis, Liudo padeda
mas, užbaigė statyti lietuvišką j 

o moksleiviai susirinko smėlio ko-! ^-įm 
pose dar truputį padainuoti po " Vakarienės metu stovyklauto-
atviru dangum. i • • • v. . . , . - : , , 

6 jai ir svečiai rinkosi Į stovyklos 
į banketą, o vadovai patarnauti 

B ateitininkų stovyklos Los Angeles. Paskutiniai pietūs 
Nuotr. Ant. Gulbinsko 

merata keliama 2 dol. Nuo 1978 
m. sausio nr. "Ateitis" JAV ir 
Kanadoj metams kainuos 9 dol., 
kitur — 6 dol.. garbės prenumera
ta — 15 dol., susipažinimui — 7 
dol. Garbės prenumerata lieka ta 
pati —15 dol. Kam šis prenume
ratos pakėlimas sudarytų sunku
mų toliau "Ateitį" prenumeruoti, 
prašome pranešti žurnalo admi-Į 
nistracijai. "Ateities" redakcija, 
leidėjai ir administracija nutarė 
daryti lengvatą visiems, kurie ne
gali mokėti pakeltos premtmera-
tos taip, kad netektų nei vienam 
atsisakyti "Ateites" dėl pabran-
gėjimo. Antra vertus, "Ateitis" 
neįlenda į stambesnes skolas tik 
didesnių aukų parama. Todėl pra 
šome visų paremti "Ateitį" kiek 
galima didesnėmis aukomis. 

"Ateities" redakcija, leidėjai ir 
administracija. 

CICERO ATEITININKŲ 
SUSIKAUPIMO DIENA 

Cicero ateitininkų advento su
sikaupimo diena įvyks šiandien. 
Kun. K. Trimakas 7 v. atnašaus 
šv. Mišias (jos galios kaip sek
madienio mišios). Kuopos jau
nimas skaitys maldas ir giedos, 
pritars gitara J. Tautvilaitė, če-
lo R. Markelytė įr fleita F. Rad
vilaitė. J. Tautvilaitė taip pat 
giedos solo. Po pamaldų parapi
jos salėje bus vakarienė. Visi kvie
si a mi dalyvauti. 

CMCAGOS ATEITININKU 
KŪČIOS 

Šv. Kalėdoms actėjant, jau rei
kia pradėti ruoštis kūčioms. 
Ateitininkų šeimos kūčios įvyks 
penktadienį, gruodžio 16 cL, 7:30 
V.v, Jaunimo, centro . didžiojoje 
salėje.,. Kun. K.^Trimakas, laikys 
šV.- Mišias* -sendrąugiaį.'^ąrūpins 
nwistąv studentu^, d/ąagosė, jpfr 
ruoš salę, jaunučiai papuoš eg
lutę ir paruoš atltorių. Mokslei
vių kuopa suruoš programą. 

DRAUGO mofc&fltt s a • 
rXBBEZ£'3&M;':iz::^^&vzzz3ZA^.v 

Sekantį rytą, sekmadieni, tru
putį ilgiau gavome pamiegoti ir 
"nebuvo mankštos. Pavalgę pusry-
ryčius. turėjome laisvalaikio iki 
Mišių susitikti ir pasikalbėti su 
tėveliais ir draugais. Dienos tem
pas buvo lėtas ir visi turėjome 
daug progos pailsėti.'-^'eš vaka
rienę įvyko sporto rungtynės, va
dovai prieš stovyklautojus. Vado
vai sugebėjo laimėti abu žaidi
mus — krepšinį ir orinį. Vakare 
turėjome stočių ir vėliavėlių žaidi

mus. Pavargę ir apdulkėję, koman
dos nukeliavo gultu Buvo sunku 
visiems išriedėti iš šiltų lovų ki
tą rytą, nes oras pagaliau atvė
so. Pamalu visi susirinko vėlia
vos pakėlimui ir ryto susikaupi
mui . Vėliau ryte Vaida Kuprevi-
čiūtė pravedė labai įdomius po
kalbius apie lietuvišką tautosaką 
ir po praeitos savaitės karščių vi
si smagiai sportavo ir šoko tauti
nius šokius. Vyko dideli planai ir 
kilo idėjos vakarinei programai — 
karnavalui ir cirkui. 

Devir.to?: stovyklos d:er.a btr/o 
"draugystei diem*. Š; rytą kilo 
cvį saule*; vįeiu dazguje, o kits 
63 t t l d l i ^ O J C itulp© VUUVįjj 

apsidengę skaromis ir prijuostė
mis. Visiems pavalgius, Rasa pra
vedė premijų ir atminimų įtei
kimą, ir atsisveikinimą. Neužil
go sekė Šokiai ir bendrai smagus 
pasilinksminimas. 

KONGRESINIS "ATEITIES" 
N U M E R I S 

IX Ateitininkų Kongresas pla
čiai paminimas dvigubame (lapk 
ričio — gruodžio) "Ateities" nu
meryje, kuris yra 64 puslapių. 
Šiame Kongreso ir kongresinės 
konferencijos nuotraukomis gau
siai iliustruotame leidinyje patį 
kongresą plačiai aprašo ir paski-

, rus jo įvykius vertina "Ateities" 
Šeštadienio rytą mes jau pasku-1 vyr. red. K. Trimakas. Atspausdi-

tinį kartą pakėlėme vėliavas i r ! n a m a AF dvasios vado kun. S t 
kartu pavalgėme pusryčius Apsitv j Ylos kongreso atidarymo invoka-

cija. AF vado dr. P. Kisieliaus ir 
AF Tarybos pirmininko dr. A. 
Damušio kalbos bei St. Šalkaus
kio premijos laureato dr. J. Gri
niaus laiškas. Savo straipsnyje 
"Pokongresiniai žvilgsniai: Kas 
už horizonto" S t Barzdukas pa
sveria kongreso apraiškas bei į-
taką. "Laiškų" skyriuje visa eilė 
dalyvavusių kongrese aprašo sa

kę, susipakavę, rinkomės į aikš
tę kryžiaus pašventinimui. Sekė 
Mišios, o po to vėliavų nuleidi
mas ir stovyklos uždarymas. Kelis 
žodžius tarė p. Gustaitienė, dėko
dama stovyklautojams ir vado
vams už stovyklos pasisekimą. 

Atsisveikinti su visais visada bu 
vo ir bus sunkiausia: tiek buvo ge
rų laikų praleista kartu, tiek nuo
tykių pasidalinta, tiek linksmai 
prisijuokta. Liūdna pagalvojus, 
kad nors ir draugus gal dar kartą 
susitiksim, niekas mums šių dvie
jų savaičių nebesugrąžins. 

Giedrė Čepaitytė 

silieka ir šiais metais pasistatė ar 
statosi 10 šeimų sau naujus na
mus ir, priskaitant anksčiau apsi
gyvenusius, jau ten per šį trumpą 
laiką bus 13 lietuviškų židinių. 
Faktai rodo, kad dar po poros me
tų ten jau gyvens daugiau 100 
lietuvių ir tuo pačiu bus įžiebta 
ir lietuviškos veiklos ugnelė. 

Nors dar kiek ir ankstoka, bet 
jau šios kolonijos ve'klos apybrė-
žos yra formuojamos, kur tarp 
kitko yra norima, kad čia gyve
nantieji tautiečiai galėtų organi
zuotai ekskursijose lankyti įvai
rias Amerikos v.'etas ir, atsiradus 
palankioms sąlygoms, bus ima
masi iniciatyvos išvykoms į Eu
ropą ar kitur. Pati vietovė yra 
pakankamai įvairi ir ten jau įsi
kūrusius puikiai patenkina. 

Jonas Zubavič'ns 

— Uždarumoj katinas *j». 
virsta į liūtą. 

I talę patarlė 

0r. Jonas e. BYLA-STUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS. 

28S8 W. ISrd St. 
Chicago, M. sM2» 

T«L fi*M» 
Valandos pagal ' įsitarimą 
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A d v o k a t a i 

C H A R L E S 9. K AL 
A A S S O C I A T E S 

Of. teL 77^5162; res. 737-5047 
2649 W. 63rd St., Cfatafls, B . 

Darbo vai nuo 9 iki 5 vai n k 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad atdara posę dieno* 
lies duodame {vairios tniiinsjĮ 

patarimu* 
•UH'tMOMMIMtMMItHIIMMMM 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel 776-4383. 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gydomos fafts k t t 

Važiuojamos kėdės, ramentai k kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savMntat 

'-, 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

nučiai pasisako, kokias jie mėgs
ta ar nemėgsta lietuviškas kny
gas, o R. Žukauskaitė eilėmis at
pasakoja "Perkūno klaidą"4vairi 
ir plati ateitininką veiklos ap
žvalga su stambesniu N . Gražu-
lienės Dainavos sendraugių sto
vyklos aprašymu. 

STUDENTU ATEITININKU 
SUSIRINKIMAS 

Chicagos studentų ateitininkų 
draugovės susirinkimas bus gruo
džio 10 d. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro 203 kambaryje. Diskutuo
sime dabartinės Lietuvos padėtį 
ir kitus reikalus. 

KELIAMA "ATEITIES" 
PRENUMERATA 

Brangstant popieriui, paštui, 
spausdinimu;', bene visų lietuvių 
bei vietinių žmonių spaudos pe 

LIETUVIAI 
FLAORIDOJE 

Šutiny Hills, Ra. 

/ / / / / 

VIENA GREIČIAUSIAI 
AUGANČIŲ UETtTVTSKŲ 

KOLONIJŲ x 

vo įspūdžius. "Atvirai" skyriuje) riodinių leidinių mėtinės prenu-

— Arr^ir&į bvjdro yr& 
laisvės kaiaa. 

Jo ie : F . ttsraz 

meratos kelių metų bėgyje yra pa
kilusios bent trečdaliu. Tuo tar
pu "Ateities" prenumerata nuo 
1971 m. sausio mėn. yra likusi ta 
pati —7 dol. Betgi "Ateities" 
spausdinimo išlaidos didėjo kaip 
ir visų kitų leidinių: 1971 m. vie
no ruuaer.c (32 psi.) išleidimus 
kair-avo &5C dol.; šiar.dier. g: 

::<a:r.b:ų eilėraščių pluoštu. "A> j (36-40 p&L) —950 d o l Tų faktų 
ža l$" skyriuje moksleiviai ix jau- \ Šviesoje "Ateities" metine presu-

tęsiami AF Tarybos naujai iš 
rinktų narių pasisakymai tema 
"Kokia svarbiausia laiko keliama 
problema". Dedama stambi kong 
rese pastatytos Alg. Landsbergio 
dramos "Šventojo narvo" ištrau
ka — finalas. Kadaise "Ateitį" 

rašyt. Ar.t, Vaičiųlai-redagavęs 
tis aplanko sumalą lyriškai 

Yra malonu konstatuoti, kad Si 
tik prieš kelerius metus atsiradu
si statybai paruošta vietovė ir tik 
prieš porą metų smulkiau pri
statyta lietuviškai visuomenei ran
da vis daugiau ir daugiau tautie
čių tarpe palankių atsiliepimų. 

Savo ramybe, švelniu ir įvairiu 
metiniu oru ir primenančiais gim
tąjį kraštą kalneliais vietovė su
žavėjo ne tik prieš porą metų 
mane, bet lygiai taip pat gerai 
atsiliepia ir tie, kurie šioje vieto
vėje lankėsi ar įsigijo statybinius 
sklypus. Tai >ra tikrai antroji 
Floridos pusė, kur žmogus tarp 
kalnelių prie ežerėlio ar prie go
jelio galės rasti sau ramybę ir įvai
rumą, žengdamas savo rudenėjan
čio gyvenimo dienomis. 

Jau daugiau kaip 120 lietuvių 
šeimų yra ten įsigiję statyboms 
sklypus ir kai kurie po keletą. To
kiu būdu jau daugiau kaip 170 
sk-ypu 7?* lietuvių kolocijėlė. 
Ne tik sklypų savininkų skai
čius auga. bet jau ir ttatyfe m a t 

"Prsaaacrį 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FTRJESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. 
Shock absorbers. Mufflers and 
Tune-Ups. Lubrication. Changs d tš 
and FUtera. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtst 59tfi Street - TeL GR 6-7177 

Veikia nuo 7:00 vaL ry to iki 8:00 vaL 
Šeštadieniais nuo 7:00 v a i ryto iki 4 vaL popie t 
šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS 

* . 

\ 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
Lietuvos Kariuomenę ir k i tas lietuviškas kftrbrfas, tsl 
Nr . 25 i r 28. Viso 24 koriiiiai, kurios primins Ueftav* 
būtent : v * 

Karo MolcykJos chorar KUR LYGOS LAUKAI 
MARI IURS KARETVftUAl 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTL^ttt 

J. Petrauskas Ir V. Dine&s: VAIDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS . 

Karo Muziejuje — Vėliavos nutekUas* I-O asas) 
Stepo Graužinio ir Antano Dvariono Įvairus JdainsvtasJ. 

visos sMmlnėtj reikėtų daug vietos. Ma abejų slbasm tik 
I U J B S S U pershmtiauL l 

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Si, Cbfetp, 10. 



Traffidjoi Ir fiESjiajįs 

DIDŽIAJAI ŠVENTEI BESIRUOŠIANT 
Nuolat kalbama a-pie religines, Jėzus, kaip Mesijas ir Mokytojas, 

tautines ir šeimų tradicijas. Tra- mokė savo tautą, ruošė Hudinin-
dicijos yra geros, kol jomis ne- kus — apaštalus, kentėjo perse-
mėginama pakeisti tikėjimo ar kiojimus ir mirti ant kryžiaus, 
tautinės sąmonės. Apie tradicijas Tačiau ta laiko data rodo, kad ir 
ypač kalbama metų pabaigoje ir pasaulis, kuris dar nepažįsta Kris-
•pries didžiąsias šventes, kaip Ka- taus ar abejoja jo atėjimu, laiko-
lėdas ar Velykas. Bet daugelis va- si šios datos. O juk tik didelius 
dinamų tradicijų neturi nieko su darbus atlikęs herojus paženkli-
tikėjimu, su žmogumi Dievo at- na istoriją savu asmeniniu ženk-
zvilgiu. Tą patį galima pasakyti lu, kaip tai padarė ir" Jėzus Kris-
ir apie tautines tradicijas, kurių rus. Krikščioniui nėra abejonės, 
vienos stiprina taurinę sąmonę, o kad jis buvo Dievo Sūnus ir vei
klios tik mėgina. įbrėžti išorines kė pagal dievišką planą. Jo tikė-
tautiškumo žymes. jimas priartina jį prie Kristaus 

Ateinančią" savaitę švenčiame Betliejuje ir sujungia su Kristu-
Marijos Nekalto Prasidėjimo mi praeities ir dabarties milijonų 
šventę. Tai nėra nei tradicija, nei širdyse. 
tautinis paprotys, o tokia trkėji- Ir čia vėl į ateinančią Kalėdų 
mo tiesa, kuri privaloma kiekvie- šventę reikia žvelgti ne komer-
nam katalikui. Nekaltas Prasidė- elnėmis ar tradicinėmis akimis, 
jimas yra Dievo kūrybos išimtis bet su giliu tikėjimu ieškoti laikų 
apsaugoti savo Sūnaus motiną pasikeitimo prasmės ir Kristaus 
nuo kitus žmones liečiančios mokslo reikšmės žmonijos gyve-
nuodėmės dėmės. nime. Visa kita tėra- tik dvasi-

Kai žmogus kuria, jis bent sa- niam džiaugsmui papildyti ir 
vo mintyse turi idėją, pagal ku- stipriau įsijungti į Kristaus pa-
rią sukuria daiktą, meno kūrinį, siuntinybę kuriant žemėje dieviš-
Dievas kuria tai, ką nori, ir taip, ką karaliją, 
kaip nori. Dievui nereikia taikyti * 
kūrinį pagal modelį, — jis kuria Ieškant šventėse tikrosios 
jo plane nuo amžių numatytu prasmės, nereikia sunaikinti tra-
budu. Žmonės gali nusidėti, nes dicijų, ar jos būtų religinės ar 
jie turi laisvą valią rinktis tarp tautinės. Juk ir Bažnyčia pri-
gėrio ir blogio. Tuo tarpu švč. mena, kad reikia laikytis "sveikų 
Mariją, nuo amžių numatęs savo tradicijų ir gerų papročių" tikė-
Sūnaus motina, nuo amžių jai jimo praktikose ir liturgijoje 
pritaikė išimtinę idėją — laike Tradicijos platesne prasme — žo-
sukurti ją be jokio susitepimo dė- dinis ar raštiškas tikėjimo perda-
mės, paveldėtos, iš pirmųjų tėvų, vimas senųjų krikščionių rašyto-
pilną malonės, kad tik ji viena jų, kurie aiškino apreiškimą ir 
tiko būti Dievo Sūnaus gimdyto- ko nėra evangelijose, —yra tikė
ja, jimo tiesų papildymas. Tačiau 

Gruodžio 8 d. švenčiama kaip šiuo atveju tradicijos, kurios kaip 
to Nekalto Marijos Prasidėji- jvairių kraštų, įvairių vietų pap-
mo šventė ne dėl tradicijų, žmo- ročiai, susiję su krikščionybės 
nėms ilgai nesuprantant tikro- šventėmis, neretai užtemdo jų 
šios šios paslapties prasmės ir prasmę ir pakeičia net tikėjimo 
Mariją garbinant tik kaip Kris- turinį. Jos nėra nei geros, nei 
taus motiną, bet dėl to, kad ji naudingos, nei priimtinos. Jos 
buvo vienintelė verta tos garbės, gali būti paildymas švenčių 
kad ji iš anksto šiai misijai bu- prasmei išryškinti, džiaugsmui 
vo paskirta. Tuo paskyrimu, kaip sukelti, bet negali būti suabsoiiu-
ir Dievo veikimu pasulyje, žmo- tintos nei religine, nei tautine 
gus tiki ir turi tikėti. 2mogui rei- prasme. j 
kia tik dažniau šią tiesą mąstyti Ypač kreiptinas dėmesys į nau-
ir Marijos Nekaltame Prasidėji- jąsias "tradicijas", kuriomis taip 
one pažinti Dievo planus. lengvai persiima nauji ateiviai, į 

* tokias tradicijas, kurios padaro 
Netoli jau ir Kalėdos — Kristaus šventes ne tikėjimo išpažinimu, 

gimimo šventės prisiminimas, bet tik prekyba, triukšmu ir nuo-
Tai dažniau reiškiasi triukšmin- vargiu. Susitelkimas prieš šven-
gu tradicijų garbinimu, bėgioji- tes istoriniuose įvykiuose, kurie 
mu pirkti ir parduoti, apdovano- pakeitė gyvenimą, pamąstymas 
ti kitus ir laukti dovanų. Bet šis apie tautų ir žmonių troškimus, 
triukšmas, net daugelis apsupu- kurie išsipildė arba neišsipildė 
sių šią šventę kiekviename kraš- net krikščionybės laikotarpy, yra 
te skirtingų legendų, nesudaro kartu pagalvojimas apie savo pa-
kalėdinės nuotaikos, nepagilina skirtį žemėje, juoba apie prasmę 
ne tikėjimo. O turi išryškėti, kad didžiųjų švenčių, kurioms ruo-
kuktasis žmonijos Gelbėtojas — riamės visą adventą, kurias sąvi-
Jėzus gimė menkame Betliejaus tu būdu prisimename Nekalto 
miestelyje jau prieš beverk du Prasidėjimo paslaptimi gilindami 
tūkstančius metų ir pradėjo nau- tikėjimą. 
ją gyvenimo laikotarpį, kurį mes Ateinančių švenčių džiaugsmo 
vadiname krikščioniška era. Jė- negalima peikti. Tai žmonių pa-
zaus atėjimas į pasaulį, gimimas bendravimo, šeimų suartėjimo 
iš nekaltai pradėtosios motinos dienos ir istorinių įvykių pakarto-
Marijos, nežinomas jo jaunystės jimas. Net įvairūs pasirengimai ir 
gyvenimas prieš šventes turi vaizdai, primeną savo tautoje tu-
būti ypač prisimenamas, nes tik retus švenčių papročius, yra nau-
Jėzaus gimimas suteikia prasmę dingi ir geri. Tačiau tradicija ne-
pačioms Kalėdoms, nepaisant, ar turi nustelbti švenčių didybės, 
jas švenčiame tik su krikščionis- neturi sumažinti tautinio sąmo-
ku pamaldumu ar su įvairiomis ningumo mažamečiuose, kuriems 
tautinėmis ir visuotinėmis tradi- yra pavojus tradicijas pastatyti 
rijomis. tikėjimo ar tautiškumo vieton. 

I ateinančias Kalėdas reikia iš Yra būtina teisingai parodyti Ne-
tolo žvelgti pirmiausia tikėjimo kalto Prasidėjimo šventę, nes tai 
akimis. Tik tikras Dievo Pasiun- įžanga į Kristaus atėjimą, yra bu
tinio įžengimas į žmonių tarpą tina parodyti ir patį atėjusį Kris-
pakeitė istorijos kryptį. Ne iš kar- tų, nes tai naujas gyvenimas. 
to jis keitė pasaulį, bet pamažu - Pr. Gr. 

Spaudoj ir gyvenime — 

BAPTISTŲ SKUNDAI UNIJOJE 

AR GREITAI AFRIKA PATEKS 
SOVIETŲ K0NTR0UN 

Sovietai, siekdami užvaldyti Vakarų Europą, pirmiausia nori perimti Afrikos žaliavas 

BR. AUŠROTAS 

Emtšei vali&au 

V. Molotovas jau 1954 m. ra
šė, kad "juodajame kontinente 
dekolonizacija po tam tikro laiko
tarpio sukurs daug nepriklauso
mų valstybių. Sį nepriklausomu
mą seks neįsivaizduojamos be
tvarkės dienos, kas bus panašu į 
politišką ir ekonomišką anarchiją. 
Ir ant tų dirbtinių nepriklauso
mybių griuvėsių išauš komuniz
mo rytas...**. 

Amerikiečių politika Afrikoje 
Atrodo, kad nei šio krašto ži

nių tarnybos, nei dabartinė vy
riausybė per daug nesistengia, kad 
piliečiai sužinotų, jog "iš 6.7 bi
lijonų dolerių, kuriuos neseniai 
kongresas paskyrė užsienio pagal
bai, toje sumoie taip pat buvo iš
skirta 100,000,000 dolerių "Pietų 
Afrikos specialių reikalų fondui". 
Galimas dalykas, kad ši suma 
įeinanti į JAV prezidento planus 
prievarta (įvykdyti socialinius pa
sikeitimus Pietų Afrikoje. 

Žurnalistas Paul Scott teigia, 
kad "Carterio Afrikos politika 
amerikiečiams, mokesčių mokė
tojams kainuos daug pinigų". 
Kaip žinoma, JAV šiuo metu ne
skiria nė vieno cento iš užsienio 
pagalbai numatytų sumų nei P 

i Afrikos respublikai, nei Rodezijai. 
Stebėtojų nuomone, kai ateis die
na, kuomet minėtose Afrikos 
valstybėse bus sugriauta dabarti
nė baltosios rasės įvesta civiliza
cija :r santvarka, tada reikės ke
lių bilijonų dolerių, kad naujo
sios juodųjų diriguojamos vy
riausybės galėtų šiaip taip plū
duriuoti vandens paviršiuje. Ma
no minėto žurnalisto nuomone, 
"tas šimtas milijonų dolerių yra 
kaip tik numatytas tam bėdos at
vejui, kai dabartinis Iam Smith 
režimas turės išvykti iš Salisbury". 

Valstybės d-to aukštį pareigū
nai užsimena, kad ta šimtinė mi
lijonų dolerių yra numatyta 

JONO KRIKŠTYTOJO KELIU 
Kristui sutikti išrinktoji tauta, suart no. Pagal pranašo Izaijo žo-

"kraštutinių politiškų pasikeiti
mų*' finansavimui. Kitais žodžiais 
tariant, "terorizmui finansuoti 
Rhodezijoje". 

Afrikos terorizmas 
Floridos kongreso narys C W. 

Young savo kolegas respubliko
nus įspėjo, kad "100 milijonų 
dolerių fondas yra numatytas, 
kaip paskatinamoji priemonė ka
riškai nusiteikusioms juodųjų 
Afrikos organizacijoms, kad jos 
nuverstų esamą baltųjų sant
varką Rhodeziioie ir P. Afrikos 

žinoma, labai jau kilniam tikslui 
pabėgėlių stovyklų išlaikymui. 
Tačiau Bundestago narys Huyn 
teigia, kad "tos stovyklos esan
čios terorstų verbavimo ir apmo
kymo centrai". Atstovas Huyn 
Bundestagu! primena, kad "V. 
Vokietijos socialistinė vyriausybė, 
remdama teroristus — komunis
tus Afrikoje, tuo pačiu remianti 
Sovietų įs;galėiimą Afrikos kon
tinente". (Šie faktai paimti iš "Re-
view of the Nevvs" Nr. 3.). 
Teroristus paruošia komunistai 

Tame pranešime toliau rašo
ma, kad "juodieji teroristai taip 
pat yra apmokomi netoli §. Korė-

{jos sostinės Pvongyanc. Kitos tero-respublikoje". Tai esą, juodųjų 
teroristų vadai P. Afrikoje buvę | S į į ^ į į skirtos""fcovo"tT"Rho

dezijoje yra apmokamos painformuoti, **kad JAV vyriau
sybė esanti pasirengusi išleisti bi
lijonus dolerių politiškiems pasi
keitimams šioje Afrikos dalyje pa
siekti". 

Apie sutartinį vakariečių Afri
kos teroristinių organizacijų fi
nansavimą neseniai savo neįtikė
tiną pranešimą visuomenei pa
skelbė V. Vokietijos Bundestago 
narys grafas Hans Huyn. šiame 
25 psl. apimties raporte teigiama, 
kad po išsamių tyrinėjimų Vo
kietijoje ir Afrikoje buvę nusta
tyta, kad V. Vokietijos vyriausy
bė suteikė oficialią valstybinę pa
ramą marksistų — teroristų gru
pėms P. Afrikoje Raporte tei
giama, kad stambias pinigų su
mas V. Vokietiios vyriausybė 
per savo pasiuntinybę Lusakoje 
(Zambia, vienos partijos diktatū
ra) deponavusi Namibia institu
to naudai. Visiems suinteresuo
tiems žinoma, kad tas institutas 
yra komunizmo doktrinos mokyk
la. Ir kuo giliau į mišką, tuo jis 
tamsesnis. Taip pat žymias sumas 
V. Vokietijos vyriausybė yra pa
dėjusi bankuose Angoloje ir Mo-
zambique "respublikose". Na, 

yra apmokamos netoli 
Maskvos esančiose Kochovskaja 
ir Čirmuški stovyklose. Kad gru
pės per daug nesusimaišytų ir 
jose apmokami nariai per daug 
nežinotų, jos yra viena nuo ki
tos atskirtos: Pietų Afrikos res
publikai skirti teroristai yra ap
mokomi Simferopolio ir Odesos 
stovyklose. (Nuostabu, kad to
kiu būdu yra vykdoma nesikiši
mo į kitų kraštų vidaus reika
lus Sovietų užsienio politika — 
Aut) 

Grįždami prie Molotovo, prieš 
daugiau kap 20 metų rašyto tei
gimo, kad "Afrikai išauš komu
nizmo rytas", sutikime, kad jis 
gali išaušti. Pradedant 1970 me
tais Sovietai į juodąjį kontinen
tą siuntė ne mažiau, kaip už 2 bi
lijonus įvairių ginklų, kas me
tai. Sovietų padėjėjai, kaip dabar
tinis JAV atstovas JT su britiš
kuoju kolega bei su visais kita s 
komunistų —liberalų atstovais 
JT plenume, paskubomis artina 
šią lemtingą valandą. Komuniz
mo rytas išauš ant sovietinių dur
tuvų "katiušoms" grojant balto
jo žmogaus naikinimo maršus. 

Daugybę įvairaus tipo tankų turi prisigaminusi "talką mylinti šalis" — Sovietų Sąjunga- Jie skirti pasaulio 
užkariavimui čia matome jų tanką T-72, kurio šarvų negali pramušti 105 milimetrų prieštankinės patran
kos 

buvo rengiama du tūkstančius 
metų. Pranašai nuolat skelbė ir 
vis nesiliaudavo priminti, kad 
ateis Dievo siųstasis. Paskutinis 
Senajame Testamente žmogus, 
kuris turėjo paruošti tautą įsikū
nijus o Dievo sutikimui, buvo Jo
nas, kunigo Zacharijo ir Elzbie
tos sūnus. Tai misijai jis paties 
Dievo buvo pašauktas ir paruoš
tas. 

Kai Zacharijas aukojo švento
vėje smilkalus, pasirodė jam an
gelas ir nuraminęs, kad nebijo
tų, taip kalbėjo: "Tavo žmona 
Elzbieta pagimdys tau sūnų, o 
tu jį praminsi Jonu. Tau bus 
džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis 
džiaugsis jo gimimu, nes jis bus 
didis Viešpaties akyse. Jis negers 
vyno ir jokių svaigalų, Iš pat 
motinos įsčių jis bus kupinas 
Šventosios Dvasios ir daugybę Iz
raelio sūnų atvers į Viešpatį, 
jų Dievą. Su Elijo dvasia ir ga
lybe jis žengs pirma Viešpaties, 
kreipdamas tėvų širdis į vaikus 
ir įkvėpdamas neklusniems tei
siųjų nusiteikimą, kad pareng
tų Viešpač'ui tobulą tautą** (Lk. 
1. 1 3 — 17). 

Vėliau po šešių mėneshj, kai 
Marija, pati gavusi apreiškimą 
apie įsikūnijimo paslaptį, apsi
lankė Zacharijo namuose, Elz
bieta ir negimęs kūdikis buvo pa- j žmona 
liesti Šv. Dvasios veikimo, kaip 
sakė angelas, kad jis bus kupinas 
Šv. Dvasios. Marija prabuvo pas 
Elzbietą apie tris mėnesius. Lu
kas savo Evangelijoje aprašo, 
kaip g'minės džiaugėsi, kad Vieš
pats Elzbietai buvo suteikęs di
džią malonę, ir kaip jie norėjo gi
musį vaiką pavadinti tėvo vardu, 
bet oats tėvas praminė jį Jonu 
(Lk. 1,37 — 66). 

Apie Jono krikštytojo jaunys
tę Evangelijoje t:k tiek pasakyta: 
"Tuo tarpu kūdikis augo ir tvir- j 
tėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje 
iki pat savo viešo pasirodymo Iz
raeliui dienos" (Lk. 1, 80). 

Galimas daiktas, kad Jonas tu
rėjo gyventi dykumoje del to, kad 
po Kristaus užgimimo Erodas 
pradėjo žudyti Betliejuje ir apy
linkėse visus berniukus, kurie bu
vo dvejų metų ir jaunesni (Mt. 
2, 16). Gal būt, jis buvo paslėp
tas tyruose ir paskui nuošaliai 
nuo žmonių gyveno kaip tikras 
dykumų ?r gamtos vaikas. "Jo
nas vilkėjo kupranugario vilnų 
apdaru, o strėnas buvo susijuo
sęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius 
ir lauko medų" (Mt 1, 6). Visas 
jo būdas ir kalba liudijo apie jo 
laukinį gyvenimą. Tačiau jis ty
ruose iš paties Dievo gavo įkvė
pimą skelbti savo tautai atsiver
timą, nes dangaus karalystė pri-

džius jis tapo "tyruos* šaukian
čio balsu: taisykite Viešpačiui 
kelią, ištiesinkite jam takus" (Lk. 
3 , 4 ) . 

Iš tyrų jis atėjo prie Jordano 
upės. Atga*los ženklan krikštijo 
žmones, fcmė pas jį rinktis Jeru
zalės gyventojai, visa Judėja ir vi
sa Pajordanė. Jie išpažindavo 
nuodėmes ir buvo jo krikštiiami 
Jordano upėje (Mt. 3, 6 ) . Fari
ziejus ir sadukiejus, kure , skelb
dami Dievo apreikštas tiesas ki
tiems, patys jų nesilaikė, barė 
skaudžiausiais žodžiais. Jis juos 
:švadino angių išperomis ir gra
sė amžinomis bausmėmis — ne
užgesinama ugnimi. 

Atrodo, kad nereikėjo taip 
skaudžiai barti nei fariziejų, nei 
sadukieiu, kurie jau ėjo krkšty-
tis. Geriau reikėjo barti tuos, ku
rie neio krikštytis ir nedarė atgai
los. Per juos Jonas Krikštytojas 
barė visus, kurie nerodė tikrų at
sivertimo va'sių, kurie nenorėjo 
pakeisti gyvenimo. Išorinės apei
gos nieko nepadės, iei jos nebus 
vidinio gyvenimo tikrieji ženklai. 

Jonas Krikštytojas neilgai gy
veno ir neilgai ruošė tautą su
tikti ateinanti Mesiią. Erodas An
tinas jį nužudė Mat, Jonas šau
kė ir prieš Erodą, kuris gvveno 
susidėjęs su savo brolio Pilvpo 

Erodiada. Atrodo, kad 
Dievui mūsų pasauMe nes'seka. 
Dievas ypatingu būdu Joną pa
ruošė. Dar negimęs, o jau buvo 
kupinas šv. Dvasios, ir pas
kui taip greitai užbaigė savo mi
siją, —pačioje jaunystėje budei s 
nukirto jam galvą. 

Dar žiauresnis likimas šioie 
žemėje buvo Kristaus gyvenime. 
Apie Kristų kalbėto visi prana
šai, Jonas Krikštytojas ruošė 
tautą, o kai Kristus atėjo, tauta 
io nepažino ir nepriėmė. Nužu
dė skaudžiausiu būdu kaip di
džiausią nusikaltėlį. Šitokios Die
vo nesėkmės dar neįrodo, kad 
Dievas nėra visagalis. Jos mums 
kalba apie tai, kaip sunku pasau
liui priimti Dievą ir kaip sunku 
žmogui priimti dievišką gyveni
mą. 

Krikščionybė mūsų pasauly
je ve kia jau du tūkstančius me
tų, o ar pasaulis yra sukrikščio-
nėjęs? Mes matome, kad vis dar 
ne. Visą laiką esame kelyje į krik
ščionybės pilnumą, visą laiką 
ruošiamės sutikti Dievybe. Jonas 
Krikštytojas ruošė tautą sutikti 
Mesiją. Jis tarsi anų laikų litur-
gistas vandeniu krikštijo, kad 
paskui Kristus galėtų krikštyti 
Šv. Dvasia ir ugnrmi (Mt. 3, 11). 

Jono Krikštytojo pasiuntinybė 
vyksta Bažnyčioje per visus am-

(Nuketta \ 5 pusi) 

tGaismas*1 redakcija yra gavusi 
Ii okupuotos Latvijos 33 žinomų 
baptistų parapijų narių skundų 
nuorašus, įteiktus Sovietines Lat
vijos ministrų tarybos religijos rei
kalais Latvijos tarybų socialistinės 
respublikos įgaliotiniui. Ten nusis
kundžiama dėl: 

a) Limbažų rajone dėl Vainižų 
mokyklos mokinės Maros Rudzitės 
parkėUmo J Rezeknes internatą ir 
mokyklą, tikslu ją atskirti nuo tė
vų krikščioniško auklėjimo. 

b) Jelgavos (Mintaujos) vykdo-
Sftojo komiteto daromų persekioji-
315 A. Silaiui ir A Skuburui dėl Jų 

nepilnamečių dalyvavimo baptistų 
parapijos chore. 

c) 50 rublių pabaudos Venspilio 
bažnyčiai už leidimą dalyvauti ne
pilnamečiam.* bažnyčios chore 1977 
m. sausio mėn. 30 d. 

d) Be to, skunde sakoma, kad 
Dobales rajono. Eibės vidurinės mo
kyklos mokine Lailita Lukstina tris 
kartus turėjo stoti prieš mokytojų 
komisiją ir dėl to ji turėjo kreiptis 
gydytojų pagalbos. 

Skundėjai prašo prisilaikyti įsta
tymų numatytų teisių ir apginti jų 
vaikus nuo atsjurų ateistų sauva-
*aii»vittų," A. I . 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 
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Tačiau matematikos mokytojas buvo tik vienas, ko

ris tų taip patrauklių skanėstų nemėgo. Jis valgydavo 
savo atsineštus sumuštinius iš juodos duonos ir deš
rų. Jis net jas ciniškai niekindavo sakydamas: "Sal
džios bulkutės — tai seilė"-. 

Tą jo aptarimą pasigavo mokiniai ir, sargui ei
nant su padėklu, jie šaukdavo jo lenkišku akcentu: 

— Bulkutės — tai seilė. 
Ta Blaivybės Arbatinė nebuvo Blaivybes draugi

jos nuosavybė. Ji buvo verslo pagrindais suorgani
zuota žmonių, kurie blaivinimo veikloje dalyvavo. Vie
na iš Amerikos sugrįžusi moteris dėjo savo parsi
vežtas santaupas ir apšvietė kleboną, kaip yra Ame
rikoje daroma, kad kiekviena idėja realizavimui turi 
turėti savo ūkišką pagrindą, suorganizuotą verslo pa
grindais. 

Norint žmones atitraukti nuo smuklių, reikia jiems 
suorganizuoti patrauklias užkandines. Taip ir atsira
do modernus restoranas-arbatinė, be alkoholinių gėri
mų, su viešbutiniais kambariais ir didele sale. 

Kai pradėjo ruoštis tai paskaitai, Karuža pama
tė, kad jam kalbėti ta tema yra sunku. Jam atrodo, 
kad čia neturėtų būti jokios problemos: kaipgi žmo
gus gali būti neblaivus, argi žmogus pats norėtų būti 
neblaivus, pusiau proto netekęs? Jis neturi čia as
meniškos patirties, nei savo artimesnėje aplinkoje al
koholį matęs, nei smuklėje kada buvęs. Jis — kaip dai-

Blaivybės draugija vis dėlto tikisi, nes yra gir
dėjusi jį įdomiai kalbant, ir jo paskaitą plačiai gar
sina. Norėtų pasiekti visus, ypač tuos pagalbos rei
kalingus. Dėlto iškabino mieste plakatus, skelbdami 
viešą paskaitą: "Nauja pažiūra apie girtavimą". Te
ma gali sudominti ne vieną, nes gal tikrai norės su
žinoti, kokia ta nauja pažiūra būtų — gal ji pri
tars girtuokliavimui. Vengta vartoti žodį alkoholis, 
nes blaivybės valdybos kai kurie nariai tvirtina, kad 
tas vardas vis dar liaudžiai nėra pilnai suprantamas. 
Valdyba net pasamdė žmogų, kuris turgaus metu tą 
paskaitą "užšaukė" — vaikščiodamas minioje visiems 
garsiai skelbė viešą paskaitą, visiems naudingą. 

Paskaitos laiku salė buvo perpildyta klausyto
jais. Valdybos pirmininkas pagarbiai supažindino su 
Karuža. Jis tuojau ėjo prie savo minties branduolio, 
nes čia dalykas žmonėms yra žinomas, tik jie nori ką 
nors naujesnio išgirsti. 

Jis trumpai priminė visų jau pripažintą alkoho
lio žalą žmogui visais atžvilgiais, kad žmogus ir iš
tisos tautos pasidaro menkaverčiais, labiau pripratę 
prie alkohotio, kad girtavimas yra labai žalingas įpro
tis, kuris virsta liga geriančiam ir nelaime jo arti
miesiems ir kraštui. 

gėrimų. Kai bus didesnis pareikalavimas, tuojau atsi
ras ir jie. 

— Štai, Kaune "Pienocentras" pradėjo gaminti 
šampaną iš pieno išrūgų, —pradėjo Karuža išvar
dinti galimus pakaitalus alkoholinių gėrimų, tačiau sa
lėje pasigirdo juokas. 

— Taip, tikrai iš pieno išrūgų ir vadinasi pieno 
šampanu. Matytumėte, kaip žmonės jį gaudo —ne
brangus ir toks gaivinantis, gražiuose įpakavimuose. 
Kodėl negalėtų Kelmės pieninė gaminti tokį šampaną? 
— tvirtino Karuža. 

— Mes galėtume gaminti šampaną ir Kelmėje, Jei 
tik jo pareikalavimas atsirastų, —pasakė pirmoje ei
lėje sėdėjęs pieninės vedėjas, staiga atsistojęs, ir vėl 
atsisėdo. 

— Ačiū, — pasakė Karuža ir ėmė dar energin
giau kalbėti, kad nepairtų salėje tvarka. 

— Kitas kooperatyvas "Sodyba" pradėjo gaminti 
įvairias vaisių ir uogų sultis. Anksčiau tik ligoniams 
tokius dalykus duodavo. Tas sultis dar labiau paska
nina su įvairiais priedais, kad mesk į šaų alų u* pa
našius gėrimus, nuo kurių tuojau pradeda galva svaig
ti, o kitą dieną skaudėti. Jie gamina net šermukš-

| nių sultis, kurios labai gerai valo žmogaus kraują, 
Tačiau čia yra saiko klausimas. Girtavimas ir j tirpdo inkstų ir tulžies akmenis, 

pripratimas prie alkoholio vyksta ir besisvečiuojanti Vėl salėje pasigirdo juokas. Vieniems šermukšnio 
vienas pas kitą. Nuo silpnesnių pradedama priprasti paminėjimas priminė liaudies pasakojimus apie ypa-
prie stipresnių alkoholinių gėrimų, ir tokie žmonės pa
sidaro lygiai tokie pat, kaip ir lankantieji išgėrimo 
vietas. 

Kaip tą saiką išlaikyti, kada žmonės yra nelabai 
linkę saiko paisyti visur, ypač jei tas teikia jiems to 
momento malonumą? Tenka keisti žmonių papročius. 
Turime parūpinti žmonėms daugiau jvairių nealkoho-

flirinkiB be modelio, kaip rašytojas, pats nieko pana-1 linių gėrimų, kurie būtų tikrai patraukius, malonūs ir 
šaus neišgyventa. * pveikaUi gori Visur turim* reikalauti nealkoholinių 

tingą šermukšnio galią, kad su šermukšnine lazda 
gali net nuo velnio apsiginti Kitiems atrodė, kad kal
bėtojas daro juokus, pasakodamas apie kažkokius 
inkstų ir tulžies akmenis, lyg ten būtų kokia pakra-
žantės palaukė, pilna didžiulių akmenų. Blaivybės drau
gijos pirmininkas pradėjo į Karužą susirūpinęs žiūrėti, 
Karuža visų savo nuoširdumu pasakojo tai, ką buvo 
per daugelį metų apie tai skaitę* ir pats matęs. 

•mmi 
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LIETUVI 
GIMTAI 

Prieš akis turime d 
penktąjį LB gimtad enį ii 
kakties atžymėjimą, kuiį 
paminėti JAV LB Viduri 
ru apygarda gruodžio 3 c 
mo centre. 

Pasklidusius plačiai po 
ryžosi sujungti didieji mi 
tos žmonės, kaip prel. M. 
vičius ir kiti, iškeldami \ 
Bendruomenės idėją. Tas 
kas noras ir pasiryžim; 
k\ti lietuvybe svetur mus 
j LB eiles, kur radome 
žmonių, besisielojančiu 
čiais reikalais ir didžiausi; 
simais: Lietuvos laisve, a 
tūra ir tautiniu išsiskl 
kad būtume verti sau žmo 

Atsidūrę mums nejpra: 
dalinėse sąlyeose ir besi; 
mi dėl savo būvio, tapor 
giau užgrūdintais realistai 
jai gimusios LB idėjos n 
me prisiimti ir jos supr; 
LB savo darbais ir pa 
auka įrodė, kad tai netu 
spręsti mūsų likusio gj 
kad nenueitume j kapą b< 
kad lietuv'ais esame gii 
at\ykę nustebome mūsų 
kūnų paliktais pavyzdi 
darbais, o juk jie bu 
kę be rašto, dažniausia 
arimuose nebaigtas suv< 
gas. 

Kai 1933 m. rūškaną ] 
15 d. East Chicagoje, Iri 
K. Bičkauskas malda 
patriotiniu žodžiu atidari 
rastą steigiamos JAV LB 
kės susirinkimą, dalyvi 
pilnoka parapijos salė. ? 
pakili. Daugumą sūdai 
ateiVai, atklydę į šį kam] 

P A 
A.f A 

Mūsų mylimas vyi 
lapkričio 20 d. ir buvo 
vių kapinėse, Chicagoje 

Mes norime padėk 
tarnavimą ir palydėjo ; 

Nuoširdžiai dėkojai 
dulingas pamaldas už j 
lydėjo velionį į kapines 

Nuoširdus dėkui vi 
Dėkojame visiems,, kui 
toje_Iiūdesio valandoje 

T^ėkojame kun. J. 
kiui už maldas koplyči 
ir Svč. M. Marijos N< 
maldas koplyčioie. Dek 
lankiusiems j koplyčią 

Dėkojame visiems 
neturime galimybes pa 

Dėkojame grabneši 
G. Daimid už malonų ] 

Visiems, visiems : 

2nv 
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STATOME NAUJUS I 

Atliekame 
seng namą patais; 

PETRAUSKAS 
ororsTRten^N co 

TeL — 847 75*. 
Skambint po 6 va I. v 
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P U S M E 6 I 
$94.00 Clacagoji 

$71.00 
Ciceroje 

O0/2O/5AJM) 
Pensininkams auto apd 

Amžius 62 iki 80 n 
J. BACEVIČIUS - 7: 

6455 So. Kedzie Ai 

Turiu Cbics***" miestx 
Wrbu ir u4ml«*ty. Dirbi 
garantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T K O 
ĮVEDIMAI — PATAIS 

KLAUDIJUS PUi£Pt 
4418 S- Waj**enaw Ava, 

RiKynrrTfi *TžBAU 

štadienis, 1977 m. gruodžio mėn. S 

i i BENDRUOMENĖS 
IENI PRISIMENANT 
P. INDRE1KA 
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nos kąsnio užsidirbti. Pluošt 
nm'u — bažnytinių draug: 
klubų veikėjai, kurie čia 
pristeigę įvairių, organizacijų 
giau kaip dvidešimt, prad 
Šv. Jono Krikštytojo ir ba 
Lietuvių Baltosios Rožės ] 
kos ir pašalpos klubu. 

Jos visos turėjo kilnius t 
ir puikiai atliko tarp č'a jsiki 
lietuvių jungties uždavinius. 

I senųjų ateivių išpv 
dirvą krito JAV LB Chicago: 
gardos dr. Bajerčiaus žodžia 
naujos:os organizacijos tiks 
uždavinius. Visi sutiko, kai 
kia perorganizuoti Lietuvių 
rinių draugiją į JAV LB Easi 
cagos apylinkę. Jos tuometin 
dovas Z. Moliejus visu nuo 
mu pasižadėjo tai padaryti, 
ryta valdyba, į kurią įėjo 
Jonas Paukštelis, vicepirm. 2 
liejus ir E. Čalkauskienė, i: 
Juodvalkis, sekr. J. Baprdans 
nariai — P. Poškienė ir P. 
norą. Revizijos k-ją sudarė T. 
kauskas, Izd. Valančius ir A. 
kevičius. 

Valdybos akis tuojau n 
po j jaunimą ir jo ugdymą: 
rytas sporto būrelis, įsteigta; 
nuolių chorelis ir sceninių 
rodymų būrelis. Suorganiž 
grožinės literatūros rašinių 
kursas, paskirtos premijos ir 
kiami jaunuoliai iš aplin 
miestų, kaip Hammondo, G 
net Michigan City. 

Metų slinktyje keitėsi \ 
bos, augo ir didėjo LB u; 
niai, kuriuos stropiai vykdė 
lmkės valdybos. Iškilo a 
LB rinkimai į aukščiaus:ą 
ganą — tarybą. Tai naujas 

D £ K A 
FRANK KILKUS 

ts, sūnus, brolis ir švogeris mirė 1977 
palaidotas lapkr. 23 d. šv. Kazimiero liel 

ti visiems, kurie suteikė jam paskutinj $ 
amžino poilsio vietą. 

e kun. kleb. D. Mozeriui, kuris atlaikė \ 
sielą Dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris f 

lems. kurie užprašė šv. Mišias už jo sie 
s prisiuntė velioniui geliu, pareiškė mui 
jžuojautą. 

Luzinskui, kun. P. Paurazuį ir kun, J. PU 
je. Nuoširdžiai dėkojame kunl T.*Kaspuč 
calto prasidėjimo parapijos vyru klubui 
>jame organizacijų narėms ir nariams, at 
ir palydėjusiems \ kapines. 

laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski 
ėkoti. 

ims ir laidotuvių direktoriams D. Gaidas 
atarnavimą. 

uoširdus dėkui. 

na, motina, brolis. seserys ir svogerka. 
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AMUS 
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Pabaltie«ų 
plakatus. P!akaž 
sftmčiaat bent 
Brookiya, N. Y 

kas, kad organizacijos vadovyb 
būtų renkama demokratišku, vi 
suotiniu balsavimo būdu. Vald> 
bos pastangų dėka šioje apylin 
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TREJŲ METŲ M 
A. f A. DR. SI 

Apleido šį pasaulį 1974 m. g 
zimiero kapinėse Chicagoje. 

Viešpatie, Tu leidai jam ižvy 
tarp ošiančių Žemaitijos girių ii 

Viešpatie, Tu pasišaukei apk 
kaimo, šaltą žiemos rytą, kai šii 
krantų. 

Teesie Tavo .valia. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 

Chicagoje. " 1 
Visus draugus ir pažįstamus 

dose. 
Giliai U 

Dgamečiui Aužros Vai 

A,fA, VLADU 
jo žmonai STASEI, sūnum 
dukroms DANGUOLEI, N 
sesei DAIVAI reiškiame gil 

AUSTI 

Mūsų mielam prieteliui U 

A,fA. STASĮ 
skausmo prislėgtą jo žmo 
NUTi£ nuoširdžiai užjauči 

Jani 
Alici 
Jani 
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1 9 7 8 
siil KELIONES 

BIRŽELIO I I IKI 
BIRŽELIO 27 IKI 
LIEPOS 25 IKI R 
RUGPIūčIO 22 ik 

Važiuojantieji 2. 3 ar i ke] 
kirti nuo grupės ir pasilikti 
cagą be jokio atskiro primc 

Į kainą įeina visa transpo; 
du kambaryje), pervežimai 

Kaktos bus 
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HUh 
RIG 
SADC 
«LITH 

dygyje už žmogaus Teises, Washingtooe, či 
ai ant storo popieriaos, 61 c per 91 cm. 
ofcią auką lietuvių Kataliką Re'igiae* Šalpa 
. 21207. Aukos nuražocaos auo JA.V. aokt 

3 = 

gistjravusių 120 uanų. 
Palaikomas nuolatinis ryšvs su 

kėje balsavo 117 asmenų iš įsire-
(Nukelta \ 5 pus i ) 

[RTIES SUKAKTIS 
AŠYS BAUBLYS 
uodžio 10 d. Jo kūnas ilsisi šv. Ka
ti šį pasaulį gražiuoju vasaros laiku 
žaliuojančių laukų. 

sti šį vargo pasaulį toli nuo gimtojo 
rpus vėjai pūtė nuo Michigano ežero 

gruodžio 10 <L T. Jėzuitų koplyčioje, 

ftašome prisiminti velionį savo mal-

jebūdinčios 
žmona Brigita ir duktė Biruta 

•ų skaučių tunto darbuotojui 

[ILGINIUI mirus, 
KASTYČIUI ir RIMANTUI, 

JOLEI ir Gabijos draugovės 

; Vartų Skaučių Tunus 

Auvos kariuomenės kapitonui 

UI J U R U I mirus, 
ią JADVYGA ir dukterį DA-
ane i r kartu liūdime. 

a ir Jonas Račkauskai 
a Rūgytė 
ta ir Bronius Racev&ial 

niiuiiiniiyiiiiiifiHiiiniiiiiiaiiiiiiiiiuiiiiiii 

METŲ 
I LIETUVA 

BIRŽELIO 18 — 8 d. 
LIEPOS 6 — 10 d. 

JCPIOCIO 3 — 10 d. 
I RUGP. 81 — 10 d. 
onėje Lusemburge galima atsis-
Europoje iki 45 d. ir grįžti į Chi-
tėjimo. 
tacija iš Chicagos. viešbučiai (po 
r maistas. 

iranesros vėliau 

IS KIELA 
III- 60629 

737-1717 
arba — 

tAVEL SiRVICE 
M Plaza 

III. 60601 
-644-3003 
x>g* ajici eov«nus*ir't approvaL 
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HTS 
or 
rNAlTĖ 
UANIA 
ig&s dalyvjų nežė tokius 
*okį plakatą ealirsz sigyt 

351 Biefclaal BouicronJ. 
• S * 

\ 

C L A S S 
iŠNVOMOl&MA — FDB BJEN1 
- • » . III » • « • ! ! . • « « , Į Į . • • . • • • • 

Išnuom. Cicero apyl. 5 kaiab. butas 
su šiluma ir karštu vandeniu pir
mame aukšte. Skambint 656-5452 
arba 652-4748 po 6 v. v. 
Išnuomojami miegamieji kambariai 
porai ar vienam asmeniui. Pompa-
no ftaacn, Floridoje. Skambint — 
(305) &43-97S5 
Išnuom. 4 kamb. batas Brigbtoa 
Pke. 47 ir Califorma apyL Suau
gusiems arba pensininkams. Be gy
vuliukų. Skambint LA 3-8164 arba 
667-0784 vakarais 

sr- . . . Willow Springs .• 
St. James of the Sag 

W I L L O W T S A I L S 
A P A K T M E K T S 

Live-in fdng-slze 1 & 3 Bdrm. Apta. 
Forest Preserve & Nature Trafls Out-
side your doori 

Beautiful views, quick access to 
Stevenson & Tri State, 

Apphances, air cond., carpeting, 
disposals, swimming pool, playground 
and extra walk-in storage space. 

1 Bedroom From $220.00 
3 Bedroom From $325.00 

8000 ARCHER ROAD 
(South Side, 1 Blk. West o« 

LaGrange Rd.) 
Open Daily 10 to 6 p.m. 

Sunday U to 6 p.m. 
CALL: 838-55S5 
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M I S O E L L A N B O D i -

FACRAC.E E3LPRB8S AGESOT 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI 1 LIETUV4 
Labai paa^HdauJamoa geros 

prekes. Maistas 16 Europos aandSM*. 
aeos w. 69 s t , chicago, m. so«n 

TEL. — WA 6-2787 

niiiininiiiiiiniiiiiiiinnimiiHnuitiiiHii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname tr Taškuojame Į 
visą rl&ą grladfa. | 

J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
iiiiiiiffttfiiiiiiiifiiiiiiiiiinuiifiiifniHiifit 

I 

iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiitmiimniitinni 
fvalrhi preMi; pastrtuklntM nebrlUB-

tUmi *š mūLSŲ sandelio. 
COSMOS PARCEL* E X P B E S S 

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
SS3S S. Halsted S t , Chicago, m. 66*08 

2501 W. 69th St., Ofaicago, m. SO«tt» ! 
Telef.: 925-2737 — 254-SS20 
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lOCį — 2 0 % — 30% pigiau atokSatt 
ai spdraod* noo ugnies fg aototno-
bilto paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208% Wes« »5«b Street 

Cblcego, nttaoia 
TeL — GA 4>8«54 

iiiiniiHiimiiiiiHiiniHnmimnmiiiniiit 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštu* 
Nmuasim&snm I I T AIH. 
OUea^o, B L &fl*S2, tetef. 9874BM 
HW»HHit;iMliHim»UimUUIUMUiiHUH 
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NAMŲ APŠILDYMAS 
atos. Pigiai išvaląs taipgi atTTtahM ir 
perdirbu dėl duju. |deda vandefl* 88-
IrtM vue. fiLretptM — 

A B ANTS — Del. W7-88W 
miiiiinimiiniiiiHiiiiiniitmwmtmwwi 
rrtiwnHimittwmmntniiiiiiiwiHmiiw 

A. V I L I M A S 
M O V I NG 

ApdranstM perkraastyvM 
l valrtą atstumi 

S78-SB86 
•tutmtuiuvnm%ftmHtittnm%mtmmmm 

JTOTARY FCKLIC 
INCOMF. TAX SERVICK 

4259 So . Maptavood, teL 2S4-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
ki tok į* M«nĮr»< 

a 
: t 

f H T O Y K 1 T E D A B A B 
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A N D B T C S NORDLAS 

"SAIOTAKA^ 
15-ka novelių. B įą trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista 364 pusL, 
1977 a. VirSeBa daiL ffiedrog Tre-
fiokaitėa Safca su persaiaJisiu 
$6.30. Užsakyaue sicati: 

D£AL"GA&, UAZ 9. 6&rd Stree* t 
^tf^aara TTL 6T62R 

a 

I F I E D G U I C 
I I A I I I T 1 I 1 

aro bungalo«. 6 kame. ( 3 mieg.), 
p. sklypas. Naujas šidlymas. Pa-

imas. Tuojau galima užimti, 
-ta ir Artesiau 
Geras namas, dsr geresnės psjkr* 
BS. 3 butai ir biznis. Brighton 
M. Paskubėkite. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Ta* 

151 W. 63rd St, 436-7878 

V. RITOS PARAPIJOJE 
; kamb. mūro namas. 2 ar 3 mie-
onL Virš 1,300 kvad. pėdų gyveni
ni vietos. Valgomasis kamb. Ke-
nnkos virtuvė ir vonia. Ąžuolo me-
k) papuošimai, k i e » medžio grin-
s. Pilnas rūsys. Naujas šildymo 
eneias. Mūr. garažas. 

CONTES REALTORS 
T d - 233-0800 

UM0HT APYLINK'EJE 
Dabar s ta tomas liuksusinis 3-jų 

iegamų "split-level" n a m a s su 
itio virtuve, še imos kambarys su 
iiniu. 3 vonios . Prijungtas 2-jų 
aš. garažas. H akro sklypas. 

VTiUas & Assoc. Realtors 
TeL —839-8455 

B E A L B g 

Savininkas parduot 
mūr. "raised rancb" 
aro vėsinimas. Įruošc 
mikos vonia Visur ki 
5^ta ir Kolmar. 73M 

JUNO BEACH. 
Prie Atlanto S but 

3-jų metų tvirtos si 
stiliaus pastatas. Pa 
sioginiai su 25% įm 
Skambint 1 — SOt 
iiiHttfltiimtnimitiiiiii 

EVER6REEN 
Savininkas parduoda ! 
vy mfirtnj "raised ra 
dideli mieg., 2 maš. 
įvažiavimas. Dalinai 
rūsys. Centr. vesit 
Daug priedų. $51,00' 

8720 S. California, 
UIIIIIIHIIUIIIUIIIIIIIIIII 

MARQUETTE PARKE 
5 kamb. mihi"ig. Gazu šildymas, 
aražas. $19,750. Arti 71-os Ir 
ampbeB. 
Mūrtnis — taverna tr 2 eotaL Ga-
1 šildymas. Žemiau $40,000. Arti 
L-os ir Caliiorma. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Ta* 

Notariatas — Vertimai 

3ELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

45S So. Kedzie Ave. — 778-223S 

HELP WANTE1) 

GOVERNESS-HCH 
Professional couple 
housekeeper. Take 
infant & home. Excei 
& Sun. off. Own ro 
& some English rec 

929-51: 

RN'S & 
Mght and day i 

Pleasant working c 
high rise building. 
Close to transportą 

CALL JTLTJE 

Or apply i i 

CERMAK 
5825 W. Ce 

Cicero, I 
i s a a « M e j M s j M ^ M f l S « « * M 

MMUt WAVTE] 

ii. L* J* 

HAEąVTTITE PARKE EB 
PIETVAKARIUOSE 

Tarime eamų anotraokaa 

Budraitis Realty Co. 
DBAUDMAI rVAIBIF RCSfTJ 

BTTT \TOMAVTMA8 
Parinksime nuomininkus. 

^43 W. 63rd St„ teL 7674)608 

VIENOK MARQUETTE 

Uoksas 17 meta "ranebr*. 2 auto 
Bar. garažas. Nuuirkus tuoj galima 
sitis į gražųji \iarquette Pfcą. No-
intieįi prašomi paduoti savo telefoną 
kubioms deryboms. 

Mūras. 2-)ų aufciUj. 9 kambario. 2 
nito mūro garažas. Gabių rankų gaS 
(Qti atnaujintas. Marųuette Pke. Kai-
B $25.000. 

Šviesus, i v s ius 2-jų butų ainiai 
lietų Brighton Pke. Ahnain. langaL 
ItsJdri garo šildymai. Dvigubas ga-
ažas. Di*ar galite nupirkti už 31,000. 

Didelis muro bongakm ant plataus 
krypo. Gaza šildymas. Marųuette 
fe. $25750.00. 

l t butų .tvarkingas mftra naams 
pie $22400 metinių pajamų, naujas 
togas, gazu Šildymas ir elektra. Mar-
i&ette Pke. Pinigingam pirkėjui kar-
a — tai atradimas. 

Dviejų botų? gelsvų plytų, 18 me-
9 nodernut namas ir ekstra didelis 
noro garažas. įrengtas, beveik tre-
los botas, gražiam betetconte. daug 
itų priedų. Greit galima užimti — 
ertas 800.000. 

Btento prekybai, restoranai m efl. 
FJ, didelis patogus namas ant pla-
ras sklypo Marųuette Pke. <2,8M. 
Grąžas pistns tslypss tr garatss 

Isrąuette Pks. Vertingas pbkejuL 

Valdrs Real &tate 
2625West7lsfStrwt 

rtL 7377200 tf 737-11534 

I^^skAitę Lfraagą", duokit 
| Utieam paašakaitytL 

ippicr.k* tk* r^ir <tm. DPAr.TGS; 
es jis pla/rtinia! Bkaitonsa U*-
uvlq dleanstlm, gi skelbimų ksi-
<+ yr% vto«rr* r^^ieaiT"^ 

B R O I L E R 
FULL TIME 

In beautiful coti 
Northbrook, 

Escellent salary 
CALL FOOD 

TEL — 4 

M A C H I N E 
Machine shop, 

radial drūls. lathe & i 
Sheet metai shop. i 
operate shear. punci 
& press brake. 

L06E/ROBER1 
1250 W. 1 

EBt Grove Vfflž 
MR. JOHN 
TEL. — e 

VYRAI IK a 

T R A I 
Are you mechanicall 

I incbned? Our com 
Nbrthwest Suburbs 

i opemngs for indivi 
learn our service op« 

Į appliances. 
WORTHWEST i 

8 W. CoDej 
Arliagton Heųj 

CALL 25 

DĖME 

HiUHiiHriUHHimilUrl 

M O V 
M I G L U 

Spalvotos Ir Papi 
M I O L I M 

darnai ir pilna apd 
TEL. — v i 

iiiniiiiiniii 

IIIIIIIIUIIIHHIiillIlIilII 

TELEVI 
kitus daiktas. I r U 

Stereo ir Oro 
Į MERSNAS perkn 

Ps rd» • imnm h 
2*4* W Rftth S t 
HiimiiiHiiiiuiimiim 

P L U M 
Vania, virtuvės t 

į Ifldytovu speaalis 
Į ''ceios kabinetai. I 

ąfc-'^s. GIaas ! 
vacjc±.x avalcaai 
ti» KLC 7 iia i vfct 

l vai vak. 
KEBAPINAS -

įmftimjeammas • ¥ S & 

' T i ' " i - i i i . 

E 
T A T E 

i 44 karna, 
namą. Centr. 

s rūsys. Kera-
[mai. Garažas. 
ii 

FLORIDA 
i (5 apstatyti) 
uybos. ispanų 
duodamas tie-
kejiinu. 

0-w©-WowJ 

IHIIIIIIIIIIIHilIH 

PARKE 
įbai geram sto-
ich" namą. S 
garažas, šoninis 
įruoštas pilnas 
mas. Kilimaj, 

teL 425-2023 
IHItttIIIIIUIIUHI 

tawpmtkW^9wttĘįaWmatta^ 

- t fOTSPre 

:=tKi.EP£B 
desires live-in 
oving carą of 
ent salary. Sat 
m. References 
dred. 
I 

LPN'S 
nifts available. 
mditions. New 

Full benefits. 
ion. 

656-9199 

person 

I0USE 
m a k Rd 
linois 
M^mamnmm m w 

• — V Y R A I 

Tool 
IVENINGS 
»try c lub m K 
Hunois. 

and benefits. 

f A N A G E R 

18-3200 

S H O P 
et-up & openrte 
ullLng machines. 
3t-up layout & 
press, strippitt 

SON, INC. 
juhy 
ne- luinais 
X)NLEY 
10-8500 

O T E R Y S 

N E E 
' and dec tr fca^ 
>any located in 
has immediatF 

luals wiiung to 
•atioa on various 

PPLlAiųCE 
» Drfve 
its. niinots 
-5590 

10 1 

mniiiiBUiBnniB 

l N G 
IS TV 
Mtos. Radlisi, 
A 8 T V 

•aada. 
15-8069 
niiuiiiiuimiiistf 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIISW 

ZIJOS 
toli miesto leV 

Vėsintuvai 
» t o baldus Ir 

T:mvTTW» 
teL 776-1486 

iniiiiiuiiiffiiimn 

akų h* vandenci 
•i. Virtuvea ir 
aramikoa ir kt, 
locks Ssakca 
jlaktai. Sr°-;-
ryte airba p» : 

file:///TOMAVTMA8
file:///iarquette


Jaunimo centre po gražaus B. Sruogos 30 m. mirties minėjimo rengėjai su svečiais. Iš k.: kun. dr. J. Pruns-
kis, Fredas Paliokas, Sofija Gedvilienė, Bronė Stravinskienė, Kazys Bradūnas. gen. konsule Juzė Daužvar-
dienė, dr. Vanda Sruogienė, akt. Algimantas Dikinis, Daiva Markelytė, Dalia Sruogaite-Bylienė. Marija Pa 
U o k i e n ė Nuotr. A. Šeštoko 

nę mokyklą, šiandien jau yra pa
siekę medicinos, inžinerijos, gai
lestingųjų seserų ir kitus moks
lus. Mokyklos likimu rūpinosi apy 
iinkės v-ba, bet labiausiai tėvų 
komitetas, kuris visada rasdavo 
užuovėją klebono kun. Ig. Vichu-
ro asmenyje. 

Lietuvių Bendruomenė, ant ku
rios pečių kraunama beveik visa 
kultūrinė veikla, darbas ir triūsas 
nebuvo grindžiamas piniginiu at
pildu. Reikia pasidžiaugti, kad 
East Chicagos lietuviai nebuvo 
kietai užspaude savo piniginių ir 
dažnai savo aukomis rungtvniavo 

su kitomis apylinkėmis, šelpdami 
Vasario 16-sios gimnaziją Vokie
tijoje, Balfą, spaudą ir remdami 
LF, šokių festivalius, dainų Šven
tes, ALTą, Lituanistinę mokyklą 
ir kitus kultūrinius bei politinius 
užmojus. LB idėja juose buvo įlei
dusi gilias šaknis, kad aukos vai
kiai ir tautos dvasinis turtas su
žėrėtų sukauptose pastangose. 

Čia pateikiama nors ir trumpai 
tik vienos apylinkės rūpesčių i 
darbų vaizdas, kaip didžiausios 
lietuviškos organizacijos —Lietu
vių Bendruomenės veiklos ratelis 

sukasi vienoje apylinkėje. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. gruodžio mėn. 3 d. 

L. B. GIMTADIENIS 
(Atkelta iš 4 psL). sven-

Chicagos apygarda ir aktyviai reiš-
kiamasi jos suvažiavimuose. Vieto 
je bandoma išeiti iš parapinės 
veiklos ribų ir prasiveržti į ame
rikietišką visuomenę. Prie apylin
kėm "oHybos steigiamas "Politikos 
piliečių ku'bas". Iškilus reikalui 
siunčiamos t legramos net į Vati-. 
kaną dėl I *etuvos pasiuntinybės i 
likimo. iy59 m. suorganizuojamos i 
viešos lemonstracijos ryšium su | fIS 

N . Chruščiovo vizitu JAV. Joms 
sėkmingai vadovavo inž. Br. Nai
nys. Apylinkės valdyba rėmė Re
zoliucijoms remti komitetą, kad 
kongresmanai {neštų į JAV kon
gresą rezoliuciją, prašydami pre
zidentą iškelti Pabaltijo pavergi
mo klausimą Jungtinėse Tautose 
ir sulaužytų tylos sąmokslą. Ne- i 
pamiršta ir vietinių reikalų — iš 
miesto valdybos buvo išsirūpin
tas leidimas, kad East Chicagos 
mieste viena gatvė būtų pavadin
ta Lituanicos vardu, nurodant 
motyvus, kad Darius ir Girėnas 
buvo Amerikos piliečiai, o jų 
skridimas per Atlantą suteikė Ame
rikai garbę, todėl reikia jų atmi
nimą {amžinti bent gatvės vardu. 
Čia sumanių pastangų daug pa
dėjo J. Pečiulis ir V. Valeikienė. 

Daug laiko valdyboms atim
davo organizacinė veikla, bet ne
mažiau jo aukota mūsų dienoms 
įprasminti, ypač kultūrinei veik
lai. Ji reiškėsi įvairiais vaidini
mais draminių veikalų pastaty
mu, koncertais, minėjimais ir k t 
Visa tai atliko vietiniai tautos me
no puoselėtojai, vadovaujami Z. 
Moliejaus ir vėliau muziko F. Stro-
Hos, arba kviestiniai menininkai. 
Tai sukauptų pastangų vaisius, 
vainikuojąs apylinkės veiklą. 
"Nepamirš t i ir parapiniai re'flca-
lai, remiant pinigais, o vargoni
ninkas A. Rimkus kas sekmadie
nį pamaldų metu su Šv. Cecili
jos choru visus klupdydavo "Pul
kim ant kelių". 1963 m. Šv. Pran-

tes. 

Į užantspauduotas kietu darbu LB 
[pastangomis ir rūpesčiu perduoti 
; tautines vertybes jaunajai kartai. 
, E. Chicagoje jau 1927 m. buvo 
j įsteigta parapinė mokykla, kurio-
!je mokytojaVo seselės kazimierie-

P. Celiešius ryžosi perimti iš 
lituanistinių dalykų dės

tymą. Mat, nuo 1950 m. padaugė
jo mokinių, kurie nemokėjo ang
lų kalbos ir seselėms sudarė daug 
painiavos. Jis pradėjo dirbti su 54 
mokiniais, kurie sudarė branduo
lį šeštadieninei mokyklai. 1959 m. 
ją perėmė profesionalas mokyto-
ias St. Lavickas, ją gražiai sutvar
kydamas ir sąžiningai priderin
damas mokslinimo metodus. Jam 
pasitraukus, mokytojavo muzikas 
F. Strolia, vėliau A. Markevičius, 
kun. P. Jakulevičius. Ši mokykla 
išleido apie 14 laidų. Dalis mo
kinių vyko į Chicagos aukštesnią
ją lituanistinę mokyklą, kai kurie 

Visi žinome, kad šeštadieninės s t o l ° n e t I Lituanistikos institutą, 
mokyklos mokytojo darbas yra Perėjusieji E. Chicagos lituanisti-

A. t A. VLADU! ILGINIUI mirus, 
žmonai STASEI, sūnums KASTYČIUI ir RIMaUTUI, 
dukroms DANNGUOLEI, NIJOLEI ii DAIVAI ir jų gi
minėms reiškiame gilią užuojautą. 

Jadvyga ir Feliksas Puiriai 

ciškaus lietuvių parapijai 
čiant auksinį jubiliejų, vyskupą 
A. Grutka net paklausė kun. Ig. 
Vichurą, iš kur jis pars.kvietęs 
taip gražiai giedantį chorą. Jo gie-1 ^ h ų 
dojimą paįvairindavo solistė Aukš-' 
tuolienė. Tai buvo nepailstan
čių giesmės ir dainos choristų dar
bo ir aukos vaisius. Be choro, 
1950 m. buvo įsteigtas 15 asme
nų "Scenos darbuotojų sambū-

kuriam vadovavo Z. Molie-
jus. Per trylika savo veiklos metų 
yra išvaręs gilią vagą šioje nau
sėdijoje, suvaidindamas 25 spek
taklius ir gastroliavęs Cicero, Ga-
ry ir Chicagoje. 

Negalime užmiršti ir jaunimo, 
kuris daug kartų pasireiškė sce
noje dailiuoju skaitymu ir vaidi-

A. T A. VLADUi ILGINIUI minis, 
jo žmonai STASEI, sūnui KASTYČIUI su šeima, duk-l 
toms DANGUOLEI, NIJOLEI ir DAIVAI reiškiame! 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

'Povilas, Stase, Donatas ir Kristina Jankauskai 
ir Zuzana Simanauskiena 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Sus. Bažnyčia advento liturgija 
ruošia tikinčiuosius paminėti 
Kristaus istorinį atėjimą į šį pa
saulį. Visais sakramentais ji tie-j 
sia mūsų sieloje kelius į dieviško 
gyvenimo pilnumą, kaip į Dievo 
karalystę. Kristus yra Bažnyčio
je ir mumyse ne be tarpininka
vimo. "Jis yra savo veikimu sa
kramentuose tuo būdu, kad, kai 
kas nors krikšt:ja, pats Kristus 
krikštija. Jis yra savo žodyje, nes 
pats kalba, kai esti skaitomas baž
nyčioje šventasis Raštas" (Lltur-I 
ginė konstitucija, nr . 7). Kristus 
ateina pas mus tuo pačiu keliu, 
kur | fam ruošė Jonas Krikštyto-
jas, o tas kelias Bažnyčioje yra su 
visokiais apsunkinimais. Jis yra 
sunkus, nes yra žmogiškas kelias 
į dievišką karalystę. 

V. Rmš. 

Mielam kolegai 

A. t A. Dr. VALENTINUI BAGDONUI 
staiga mirus, liūdinčią žmoną BIRUTĘ, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

Irena, Jolita ir Leonas Kriaučeliūnai 
Vida ir Algis Jonušai 

Nuoširdžiam prieteliui 

A. t A. Kpt. STANISLOVUI JURUI mirus, 
jo liūdinčią žmoną p. JADVYGA, dukrą dr. DANUTĘ, 
svainius I0NJ| ir HENBIKĄ BOKUS ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Sofija r Povilas žumbakiai 

REVERLY HTLLS GĖLMYCt A 
Telet: PS 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naojoji Barboros tr 

O a t Drisbin krautu vi 
THE D AB V STORE 

Wlg So<rthwe*.t TTwy Oai L»wn 
TeL 499-13! * 

— (jtUa vtaiuui piogoma — 

Mielam šeimos draugui 

A. t A. STASIUI JURUI mirus, 
jo žmonai JADVYGAI, dukrai DANUTEI ir svainiui 
H. B0KUI reikšdami nuoširdžia užuojautą kartu 
lindime. 

Vincas, Kęstuti* !r Algirdas 
Žemaičiai 

Mylimam vyrui ir tėvui 

A. t A. VLADUI ILGINIUI mirus, 
jo žmonai STASEI, DUKTERIMS. SŪNUMS ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u liū
dime. 

Aleksandra Šimaitienė, Elena Sparkienė, 
Konstancija Čepienė, Zofija Marcinkutė, 
Ona Dambrauskienė, Tafilė čepulionienė, 
Juzefą Yenskienė, Olga Valentinieuė. 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. a. Pranas Gedvilą 
Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą, brolį ir svogerį, kurio netekome 1973 
m. gruodžio 8 d. Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse. 

Jo netekimas buvo mums skaudus smūgis, kuris vis skaudi
na ir skaudins mūsų širdis. Niekaip negalime apsiprasti su min
timi, kad jo jau nebėra mūsų tarpe. 2inoma. kad jo niekuomet 
neužmiršime, kad jis gyvena su mumis, iki kol mes su juo susi
jungsime amžinybėje. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje gruod. 8 d., 7 vai. vak., T. Jėzuitų koplyčioje 
gruod. 8 d., 8:30 vai. ryto; T. Marijonų koplyčioje gruod. 8 d., 
7 vai. ryto. taė'tuvoje Tryškių parap. bažn. gruod. 9 d.: Kauno 
katedroje gruod. 9 d.; Šančiuose gruod. 9 d.; ir Aukštosios Pa
nemunės bažnyčioje dvejos šv. Mišios gruod. 8 ir 9 d.; ir Žalia
kalny šv. Antano bažnyčioje gruod. 9 d. ir Ispanijoje, Madride, 
gruodžio 8 d. 

Maloniai prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Prano Gedvilos sielą. 

i Ilgėkis ramybėje. 

Vuliūdę: žmoata Ona, Lietuvoje seserys tr brolis sa seimo* 
mis ir kiti giminės. 

A A. 

Vet. dr. Valentinas Bagdonas 
Gyveno 7842 Oak Ridge Drive, Palos Park, Illinois. 
Gimė Lietuvoje, Zarasuose. 
Amerikoje išvyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Birutė (Korsakaitė), Lietu

voje motina Marija ir brohs Jurgis su šeima; uo§vė Marija Korsa
kienė, švogeris Rimas Korsakas su šeima, švogerka dr. Stasė Pace-
viCienė su šeima Australijoje, brolienė Halina Bagdonienė, dukte
rėčia Audronė Petrušienė su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

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

Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 5 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos už velionies Melą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Vuosirdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Xi£Gd£ &»««. aotfca, * o & Ir VA gtalnftfc 
Uidotuvic direktorių* Evans i? SOste — TeL 737<€600 

Montrealio Lietuviu Studentu Sąjunga 

mielai kviečia visus studentus į XV frddiCIlIG 

Ž I E M O S 
S T O V Y K L Ą 

1977 m. gruodžio 27 - 1978 m. sausio I d. 
I /Auberge de la Perdriere viešbutyje, S t Donat, Quebec 

Stovyklos programoje — slidinėjimas. įvairus žiemos 
sportas ir pramogos. 

Stovyklos kaina — $88.00. {mokėjimas — $45.00. kuris nebus grąžina
mas po gruodžio 10 d. Informacijų ir įmokėjimų reikalu teirautis: 

Gintaras Nagys 
700-B-Champagneur 
Montreal, Quebec 
Canada H2V 3P8 
(514) 277-7868 

arba Regina Kudžmaitė 
5045 Bossuet 

Montreal, Quebec 
Canada H1M 2M3 
(514) 256-4318 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So. Calitorcla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN W E 

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

PETKUS 
MARQUfcTTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR Š O N U S 
TRYS MODERNIA ROS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhlll 6-2345-6 
I4I0 So. 50th A v e.. Cicero T0wnhall 3-2108-0 

AEEATO AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu. Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS h- LAURYNAS LABANAUSKAS 

tSfft SO. LITUANICA AVE. TėL YAf* 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
2814 W. 2Srd PLACE Te*. Vlrgtais 7-9671 
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DRATJG AŠ, SeS^afenis, SFT7 m, grcodSo a e s , S A 

x Algis Raulinaitis, pernyš-
tis "Draugo" romano konkurse 

Į premijos mecenatas, šiuo metu, 
keliauja po pasaulį ir iš Indi-i 

j jos atsiuntė sveikinimus. Al.; 
Raulinaitis gyvena Los Angeles, j 
Calif. 

X Kun. <J. Venckus. SJ, yra i 
X A. a. dr. Valentinas Bag- j p r e L j Tadarausko pakviestas | 

donas, 57 metų, veterinarijos p r avesti advento misijas jo pa
gydyto jas. po labai trumpos Ii 
gos nuo širdies smūgio mirė 
gruodžio 2 d. anksti rytą. Pa
šarvotas Mažeikos - Evans lai
dotuvių koplyčioje 

rapijoje Hamiltone, Ont., Kana
doje, nuo gruodžio 11 iki 18 d. 

x "West News Herald" jsi-
cdėjo didesnę žinią apie šį sek-

šeštadienį. j niadienj įvykstantį 

I f ARTI IR TOLI 
l L VALSTYBĖSE 

— Lietuvos Vyčių sąjungos 
seimas ateinančiais metais bus 
rugpiūčio 16—20 dienomis Sy-
racuse, N. Y., mieste. Jį glo-

i bos ir paruoš Syracuse Vyčių 
j 140-toji kuopa. Syracuse lietu-
i vių nedaug, bet vieningi ir nuo-
i širdžiai šiam įvykiui ruošiasi ir 
laukia seimo, kad galėtų pasida-

j linti bendrais džiaugsmais ir lie-

inžiaerijos arktinėse sąr/gete" 
konferencijoje S t John's NfkL 
Kiti penki specialiai kviesti pre
legentai buvo iš Japonijos, Vo
kietijos, Olandijos, JAV ir Ka
nados. Konferencijoje dalyva
vo 340 inžinierių. Trijose sek
cijose skaityta apie 100 paskai
tų. Inž. Danys yra žinomas 
švyturių projektavime ir ledo 
jėgų srityje; išrinktas į Kana-

; dos Ledo ir Sniego tyrimų ko-

Laidojamas pirmadienį, gruodžio j g e i L konsulės J. Daužvardienės 
pagerbimą. 

X Valentinas Laurušonis, Ci
cero, d , parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dol. auka. Dėkui. 

X Petras Molis, Framingham. 
Mass., žinomas skautų organi
zacijos darbuotojas, dėkodamas 
už šventines korteles, atsiuntė 
10 doL auką. Labai ačiū. 

Korp! Neo-Lithuania Chkagos vieneto sueigoje, Įvykusioje lapkričio 12 i L T. Namuose 
. senjorai. B k.: Asta Vaičaitytė, Violeta Burokaitė, V iii ja Jakaitytė, 

Lietuvos budrius Regįs ir dr. Alvydas Arbas 

5 d. Liūdinti liko žmona Biru
tė ir giminės. 

X Vacys Rociūnas, mūsų 
bendradarbis, gyvenąs Clevelan* 
de, šiuo metu su žmona keliau
ja po Meksiką, iš kur atsiuntė 
sveikinimus. 

X Dail. Aldona Valis • Labo-
ltienė padovanojo Balfui savo 
tapytą paveikslą, paskirdama X Antony Miner, Grafton. jj papuošti centro įstaigai, kun | . , T . ^ . . . . . . . . , Mass., Lietuvos vyč 

Xuotr. A. Plaušinaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

ituviškais rūpesčiais. Kitų v i e - ^ t g ^ Kanados Kelių ir tfl-

dabar ruoštis savo seimui. Nuo į s p a u s d m e s pe r 50 faaįįgM| 
dabar galima inf ormuotis šiuo j , 3 ^ ^ iš jų 20 apie ledo 
adresu: Frank Petrauskas, 2011 Veikinia„ 
Bennington Drive, Syracuse, 
N. Y. 
0689. 

CHORAS, KURIO MALONU 
KLAUSYTIS 

Seniau lietuviškų parapijų 
pasididžiavimas būdavo bažny
tiniai gerai išlavinti chorai, ku
rie sekmadieniais bažnyčiose 

chorą. Turi apie šešiasdešimt — Paruošėme labai gražių 
narių. Mirus muz. Vladui Bal- kūrinių ir juos atliksime gruo-
trušaičiui, sėkmingai ugdžiu- džio 4 d. sumos metu, minint 

13205, tel. 315 — 492-

neseniai jsikūrė naujose patal
pose (2558 W. 69th S t , Chica-
go, UI. 60629). Dailininkė su 
vyru dr. Valiu - Laboku šiuo 
metu yra išvykę į Floridą pra
leisti žiemos sezoną. 

X Teklė ir Simas Radziai, 
gyv. Marąuette Parke, šį sek
madienį pamaldomis Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje 
ir šeimynišku pobūviu "Ramu-

siam chorą, sunkias choro di
rigento pareigas perėmė muz, 
Antanas Linas, kuriam nuošir-

įdžiai talkina Kazys Skaisgirys. 

— . V a . Juozas Miškinis, 29 
m. amžiaus, gyvenęs Oakvillėje; 
Ont., pastaruoju laiku dirbo 
Vankuveryje ir lapkričio 21 d, 
žuvo automobilio nelaimėje. Pa-

— Ontario provincijos guber- j laidotas Vankuveryje. Laidota-
KANADOJE 

JAV LB dvidešimt penkerių natorė Pauline M. McGibbon; vėse dalyvavo ir tėvai su šeima 
metų sukaktį. Norime malda iškilmingai lapkričio 2 d. atida- : j 
prisidėti prie minėjimo išJdlmin- rė metropolinio Toronto naują-; 

Oakvillės, Ont. . 

cijos pirmininkas, yra nuoširdus i 
"Draugo" rėmėjas. Neseniai jis 
įteikė 25 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x A. Atutis, Chicago, UI., 
įsigijo "Drauge" didesnį lietu
viškų plokštelių kiekį ir tuo pa
rėmė dienraštį. 

X Normanas Buršteinas, ži
nomas prekybininkas, Furrier 
prekybos savininkas, 185 N. 

« ^ ? ^ S ! o " 1 S 1 " 5 ^ S i e d o d a vO' rengdavo j J i g r u o š i a a t s k i r u ^ c h o r c b a l s u s 
gumo. O po to visas jėgas su
telkiame pasiruošti Kalėdom, 

nėję" švenčia savo moterystės I Wabash, Chicagoje, dėkodamas 
50-ties metų sukaktį. Sukaktį | už šventines korteles, atsiuntė 
rengia jų dukros Aldona Vai- j 10 doL auką. Dėkojame, 
čiūnienė iš Toronto ir Laima j x Dr. Ant. Belickas, Ever-
Aleksienė Chicago je su seimo- green Pk.. Dl., atsiuntė "Drau-
mis ir artimaisiais. i go" leidėjams 10 dol. auką: La-

x Ign. T. Bartkus, Chicago.'ba i a č i ū -
X Dr. V. P. ir V. Tumasoniai, 

Chicago. DL. dėkodami už šven
tines korteles, aukojo' 10 dol. 
Ačiū. 

X Levosė Krisčlokaitienė iš 
W. Hartfordo užsisakė daugiau 

ir nuoširdžią auką. i k o r t e l įų ir atsiuntė 10 dol. auką. 
; Dėkui. 

x šiandieną Antano Gustai-j x D r ^ Domanskis, Palos 
So ir Antrojo Kaimo meninė | P k > TJL> filįltn-, p r o g a parėmė 
programa prasideda 7:30 vai. j ̂ ^ dienraštį 15 dol. auka. La-
vak. Jaunimo centre. Bilietus j ^ ^fa 
bus galima įsigyti prie įėjimo 

111., mus maloniai pasveikino, 
atsiųsdamas 13 dol auką. Esa
me labai dėkingi 

x Danutė Ciplijauskas mums 
atsiuntė gražius šventinius svei
kinimus 
Ačiū. 

įvairius renginius, **•*!• ^ j giedojimo metu palydi vargo-i kurios čia pat. Kalėdinės gies-
buvo stiprūs ramsčiai lietuvy- ! n a i g k p a r u o š i a c h o r u i gaidas, 
bei išlaikyti. Po daugelio metų!§ i u o m e t u y ^ m i š r u s > m o t e r ų 

ir vyrų chorai. Choras turi tris lietuviškose parapijose tai šen, 
tai ten chorai ima nutilti Ta
čiau dar yra labai stiprių lie
tuviškų parapijų, kuriose ir 
bažnytiniai chorai gražiai vei
kia. 

Vienu geriausių lietuviškų 

ją biblioteką (789 Yonge St., I 
prie Bloor), dalyvaujant tūks- ; 

j t antinei kviestinei publikai Po 
mes skambios į- lietuvio širdžiai j iškilmingo atidarymo svečiai 
artimos. Norime jomis pradžių- į buvo pavaišinti vynu. Dalyvavo 

solistus — Margaritą Momkie-
nę, Genovaitę Mažeikienę ir 
Vaclovą Momkų. 

Choras turi paruošęs platų 
repertuarą lietuvių kompozito
rių, kaip C. Sasnausko, J. Dam-

parapijų chorų reiktų laikyti ir b r a u s k o > Vanagaičio ir kt. Taip 
švč. M. Marijos Gimimo p a r . | p a t c h o r o KyerUmg y ^ L . v. 

Bethooveno, W. A. Mozarto, G. 
x Dėkodami už korteles, au

kų po 7 doL atsiuntė: 
V. Kuzma, Chicago, 
Zenonas Šukys, Chicago, 
Kazys Čėsna, Worcester, 
Marija Tumienė, Oak Lawn, 
K. Gaižauskas, Chicago, 
Dr. Vyt. Karoblis, Ripley, 
A. Pašukonis, Dearborn Hts. 
Už didelę paramą esame vi

siems labai dėkingi 
X Dėmesio Jaunime! "Aud

ros" choro vyresniųjų grupės 
choristai bei kiti aukštesniąsias 

ginti parapijos tikinčiuosius šių 
švenčių proga. 

Malonu, kad bažnytinis cho
ras pasiryžęs dar ilgus metus 
ištverti Jurgis Janulaitis 

IŠ CHICAGOS JŪRŲ SAULTC 
VEIKLOS 

Lapkričio 20 d., Chicagos 
Gen. T. Daukanto jūrų**šaulių 
kuopos valdyba j . š. Prano ir 
Lotes Litvinų bute buvo susi
rinkusi paskutiniam 1977 metų 
valdybos ir kuopos veikios ap
žvalginiam posėdžiui, kuris pra-

prastai Kalėdų <venčių metu Į ėjo gyvai ir darbingoje nuotai-
choras gieda išskirtinai kalėdi- į koje. 
nes, gražias giesmes. Kalėdų į Posėdžio metu, dalyvaujant 
šventėms praėjus, choras ruo-; vienuolikai valdybos narių ir 
šiasi Velykų šven'ėms. Tenka ; pirmininkaujant kuopos valdy-
pasidžiaugti ir šios parapijos į bos pirmininkui E. Vengians-
klebono kun. Antano Zakaraus-j kui, buvo peržvelgta šių metų 
ko nuoširdžiu rūpesčiu išlaikyti į veikla, kuri buvo gana aktyvi, 
chorą. Jis kasmet Naujuose | apie ką spaudoj ne kartą rašyta. 

šeši lietuviai. Penktame aukšte 
yra literatūros skyrius ir 70 kal
bų įvairios knygos, kurių tarpe 
yra atskirai ir lietuvių kalba 
knygos yra įvairaus laiko ir 
turinio, įdomios ir kai kurios 
retai randamos. 

CHICAGOS ŽINIOS 
l&P ARDUOS 

Chicagos paštas gruodžio 13 
d. savo rūmuose 358 W. Harri-
son išparduos apie 400 neatai-
imtų siuntinių. 

CARTER IR O'HARE 

Verdi ir kitų kūriniai. Choras 
gieda kiekvieną sekmadienį su
mos metu 10:30 vai. 

Šiuo metu choras intensyviai 
ruošiasi Kalėdų šventėms. Pa-

Prezidentas Carteris įsakė iš
tirti, kokie pavojai gali būti 
gabenant per O'Hare aerodro
mą atominei bombai tinkamą 
uranijų. 

BAUDOS 
AUTOMOBILISTAMS 

Chicagos miestas jau surinko 
300,000 doi mokesčių ir pabau
dų nuo automobilistų, kurie no-
įsigijo miesto ženklelių 1977 
metams. Tikisi iŠ viso iii tai 
surinkti net 500,000 doL 

KALĖJIMAS LIUDININKEI 

mokyklas lanką jaunuoliai-ės j Metuose choristus pasveikina, j Kuopos veikla gyvai atsispuv 

Minėjimą ruošia JAV LB Vidu
rio Vakarų apygarda. (pr.).i 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

kviečiami susirinkti registraci- i pavaišina ir pasidalina rūpės- j dėjo ir spaudos puslapiuose, 
jai gruodžio 6 d., antradienį, 8jčiais. Spalio 15 d. jis surengė kuopos korespondento j . š. P. 
vai. vak. Jaunimo centre. Sta- didesnį choristams ir jų Šei-jMaletos įdomiomis 
tomą operetė "West Side Story"' moms pasilinksminimą parapi- mis. 
lietuviškai Reikalingi ne tik jos salė-e. Einamuose šio . . . . 
dainininkai bet ir kiti sceninį I Iš šalies žiūrint, atrodo, kad reikaluose buvo aptarti kuopos « • s l s t emof. ketvirtoje tarp-; jos nusikaltimus, jeigu jtf n 

gy tautinėje Uostų ir okeanų tiks liudyti. 

i tiesiniais įmokėjimais ir prieina 
X A a. Sofija Bartkūniene, j m&ia nuošimciais. 

gyvenusi Cleveiande, Ohio, pali- j Mutual Pederal Savings. 2212 darbą mėgstą jaunuoliai. Gru- j tai nėra sunkus darbas. Tačiau laivo reikalai, susipažinta 
kime ūkstantį dolerių užrašė W e s t Cerroak Road — Telef p e i vadovauja muz. D. Lapins- i niekas negali suskaityti įdėto valdyboje gautais raštais bei 

Sofijos ir I v i 7-7747. fpr.). |kas. (pr.). j darbo valandų, ruošiant reper- piniginiais reikalais ir patvirtin-
,tuarą. Kiekvieną trečiadieni ta spalio 29 d. rudeninio po-
, parapijos sallje iki vėlumos ra- būvio finansinė apyskaita. Nu-

Federalinis teismas nubaudė 
kalėjimu M. Sherfield, 35 m, 
studentą, už tai, kad jis ataisa-

— Lnž. Juozas V. Danys, kai- j kė liudyti prieš Chicagos polki-
po specialiai kviestas prelegen-į ninkus, įsivėlusius į narkotikų 

nuotrauko-1 t e s skaitė paskaitą "Ledo jėgų spekuliaciją. Teismas buvo p*» 
veikimas į senus ir naujus švy-: skelbęs, kad pats studentas ne» 

susirinkimo t l i rius Šv. Lauryno laivininkys- bus baustas už tuos spekuhaei-

Lietu\ių Fondui 
Broniaus Bartkūnų atminimui. 
Pinigai gauti iš jų dukters po-

rių susirinkimą sušauks vasario cagos šokėjų grupė, vadovauja-

X Už a. a. Vytauto Nako sie- X Leokadijos Braždienės Ca-
nios Aldonos JuodvalMenės, g y - l ^ minmt * 3 ° - t i e s m e t U ^-.tering Service. Paruošiame s v e - ^ a i ^ ^ ^ ^ v e d ė j a g tarta 1978-jų metų rudenį iš-
venančios Panorama City. Cali- > * • • sukaktį, šv. Mišios bus čių stalą su lietuviškais ir euro-, m u z A y n a g . t a l k i n i n k a s kilmingai paminėti Gen. T. i 
f orui joje. (pr.). atnašaujamos sekmad.. gruod. Ipietiškais valgiais. Pristatome j K. Skai^girvs'ir choristai Daukanto jūrų šaulių kuopos 

X Akiniai siuntimai i Lieta- i i Ž^J**.?** 3*^1™™*- ^ v ė j o s pagal parei-; ^ g , ^ ^ H įepeti-ilS m. sėkmingos veiklos sukak-
• " • ^ J J ! ^ = kop i jo j e . PamaMų ^ jvertinant lietuviškosios 

' x i JO, a -i HL llellcates- p i r m i n i n k a z i g m ą M o l i e 1 ų < k o k i e spaudos, radijo bei TV progi a-

28 d. 
Baigiant posėdį, kuopos pir

ma N. Pupienės. 
Primindami derliaus švente, 

mininkas E. Vengianskas vi- šokėjai apvainikavo pirm. M. 
šiems valdybos pareigūnams; Marcinkienę. Su pabaigtuvių 
padėkojo už atliktą darbą ir!vainiku atnešė puokštes varpu. 
parodytą pasišventimą parei-į £ jo su ryšulėliais ir grėbliais* 

sen arba 925-0003 arba 
925-1533, Braždienės Swan- į 
son's, 2502 W. 63rd Str. (pr.) 

X WEISS TBAVEL BU-

vą Kreipkitės į V. Karosaitę.; d o g j ^ ^ R o 6 ė n i e n ė i s m u i k o 3 
Opucai Studio, 7051 S. Washte-į p ^ ^ ^ n ^ ^ im^om!* pa-
?Z7 ^ r ^ £ m C a g ° ' " • f ? f l^vdes M Motekaitfe. Prisiminsi-
TeL 778^766. • * > • n ^ m a M a . (pr.) 

x^Hekti^it i iai vargonai par-j y Kasomosios maš. lietuvi*-
duodamu Mažai naudoti, maži, j ̂  „ y y , ^ ^ ^ m o d e l iuose j REAU INC. 4837 W. Irving 
lengvai transportuojami. Ypa- Į fr ^eirtrinėg gagamos Chicago- j Park Rd., Chicago, DL 60641 
tingai tinka muzikalinei grupei, j ̂  «&„„&*" - 4545 W. 63rd S t 1 turi visą eilę grupinių skraidų į 
Dėl informacijos skambinkite j fr vakaraig p^ ^ Daugirdą.] Europą Orientą ir taipgi į Mek-
Domui telef. 476-4622. (ak.). ^ 47^7399 ^ ^ tiesiai ^ siką. Karibų salas bei Kanfor-

X Ieškau pirkti moteriškus.'S P A B T A savininko J. L.: niją ir Floridą. Rezervacijos 

artimiausi choro rūpesčiai. 

tautinhis rūbus, 12-to nr. Skam
bint 469-9463. (sk). 

X Jaunimo Centro metinė 
vakarienė bus sekmadienį, gruo
džio 4 cL, 5 vaL popiet. Progra
moje: Humoro vakaras, daly
vaujant aktoriams J. Balučiui, 

Giedraitis, 10 B a n y 
E. NOBTHPORT, N. Y. 11731 

(ak.) 
LDETUVTU CONDOMJNIUM 
St. Petersburg Beach, Flori

doje, 10 butų namas verčiamas 
į condominium. Butai vieno ir 

B. StakauHkui ir J. VaientinuL i dviejų miegamųjų, su centr. šal-
Bilietus užsakyti galima Jauni-! dymu ir šildymu kiekviename 
mo centre. teL 778-7500. (pr.)J 'bute- Namas 1 blokas nuo jūros 

IIIIIIIIIIlMHIlllllMIIHHHHtlHtl 

JORATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmų opera 

Išpildo Chicagos Lietuvių Ope
ros choras, solistai ir orkestras 
Dirigentas Aleksandras Kučiu-

ir labai gero paplūdymio. Dėl 
smulkesnių informacijų skam-

jbint: Chicagoje (312) 284-1739; 
S t Petersburg Beach (813) 
367-1286. (ak.). 

Dr., SU viešbučiais ar vien tik skrai-
! dos nuo 1 iki 18 savaičių. Visais 
kelionių reikalais kreipkitės į 
mus. Pareikškit savo pageida
vimus, mes padarysim rezerva
cijas ir atsiųsim bilietus. Skam
binkit R. Kaslavičienei (312) 
545-6466. (sk.). 
iiii'MfiiiifHiiiitimiHiHtMimiiHimMiiiH 

x Ieškome pirkti lietuviškos 
enciklopedijos. Skambint telef. 
469-9463 (sk). 
illllllilHIIHttlMHHHMUtMtMINMMHinMttf 

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė : 

Ip. Janužis, Troy, Mich., 
P. Domenas, Chicago 
Agnietė Pračkailienė, Cicero, 
Stasys Stravinskas, Chicago, 
J. Leonikas, Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame. 

mų reikšmę lietuvybei išlaiky-
jti, iš kuklių kuopos kasoje tu-
1 rimų sumų laikraščiams, radijo 
'programoms ir lietuvių Televi
zijai išskirstyta 300 doL aukų. 
Romo Kalantos atminimui sta
tomo paminklo reikalams Chi 

gose. 1977 metais organizuojant 
jūrų šaulių veiklą Chicagoje. 

Po posėdžio Gen. T. Daukan
to kuopos valdybos pareigū
nai 

lyg ?rižę iš laukų, dainuodami 
"Palankėj. palaukėj . . .H ir pa
šoko vėdarą. 

Valgių stalą palaimino kun. 
malonių šeimininkų Prano I J. Prunskis. Svečių buvo susi

rinkę arti šimto. 
Vaišes suorganizavo pirm. M. 

Marcinkienė su valdyba: paren-

X Vibtaus Krašto 

ir Lotės Litvinų buvo pakviesti 
prie gražiai paruošto vaišių sta
lo užkąsti ir 1977 metų veikloje 
pasitaikiusias dulkes nuplauti, girnų vadove M. Macevičiene, 

cagoje paskirta 100 dol. Kuo-1 V a i š i u metu, gimtadienio pro-1 narėmis O. Juodvalkiene, O. 
pos moterys gruodžio 10 d. Ka- i ^a- b u v o pasveikintas kuopos į Roznikiene, L. Naruševičiene ir 
ledų švenčių proga su dovano-i l a ivo kapitonas K. Pumputis iri E. Diminskiene. Joms talkino 
mis lankysis lietuvių senelių na- i Palinkėta jam dar daug gimta- E. Songinienė ir R. SimokaV 

Lietuviu' muose, o bendros kūčios įvyks i^enių atšvęsti. J. š . Įtienė. 
Sąjungos Chicagos Skyriaus tra- gruodžio 17 d. Vyčių salėje., M f y r F R r p Ą n f r Laimėjimams daug dovamj 
dkinės Kūčios įv\^ks š. m. gruo- j Dabartinei kuopos valdybai ka- ' U V i e i K v r AUKAUK V A I S Ę S Įguaukojo federacijos nares, 
jdžio mėn. 18 d., sekmadienį,; denciją užbaigus, 1978-79 ka- į Lietuvių Moterų federacijos j Maistą paruošė D. Kuraua-
3:30 vai. popiet, Jaunimo cen- j denciniams metams, Gen. T. I Chicagos klubas lapkričio 24 d. Į kienė. J. DaugL 
tre, apatinėje salėje. Bilietų Daukanto jūrų šaulių kuopos vai- į Tautiniuose namuose surengė j iiHllHmminilHlMttniitfNtmilMMlilIk 
reikalu prašome skambinti šiais domiesiems organams išsirink- į Padėkos dienos vaišes, kurias 
telef. 778-0549 arba 476-6712. Įti ir ateities veiklos gairėms i atidarė pirm. M. Marcinkienė, 

(pr.). j nustatyti visuotinį kuopos na-! primindama kultūrinį derlių, 
Chicagon suvažiavus mokslinin-

Graži Kalėdinė . . dovana. Albu S 
maf — 3 plokštelės. Kaina s u | S 
persiuntimu $15.55. į 
Užsakv-mus siųsti: DllAt'GAS. | 
4.V4/, We»t 63rd S t , Chicago. ,j 
IU. 60629 

-iiitntitiiiiiiiuuMiiiHiiiHiuniiinuMi«. 

I STASE'S FASH10NS I 
s z 
I Kūdikiams ir vaikam« | 
I rūbų krautuve. 1 
! 6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 436-4184 
Smv. 6tMė Bacevičiene 1 ĮiimimHiUHiiiiHįinįtiiiiiiįiįiįįiiįįmiii t{iuuiMuuiiu^aiiuiuuuitiuUiiiiiuitu5 ^"', 

x Syrvania TV -Saper" gru
pės aparatus jau galima gauti 
pas Gradinską, 2512 W. 47 St , 
VR 6-1998. Atd. 9—6; pirm ir 
ketv. 12—8. Sekm. ir treč. užd. 

(pr.). 
§ X Kūčių vakarienė rengiama 
S Liet. tautiniuose namuose, 6642 
§ So. Kedzie Ave., sekmadienį, 
3 gruodžio 18 d. 5 vai. vak. Norį 
3 dalyvauti registruojasi pas B. 
|;Kasakaitį, telef. 778-7707 arba 
5 pas J. Andrašiūną, telef. 523-

kams ir kultūrininkams. Jai be-
; kalbant, dainuodamos įžygiavo 
j keturios poros "Suktinio" gru-
ipės šokėjų. Tai naujausia Chi-

Advokatas JONAS 6IMITIS 
6247 So. Kedzie A% 

TeL 776-3560 
Chicago, Illinois 60628 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
Scėtad. 9 vaL Ja. 1 vai. d 

MIlil l l l l l l l l l l l l l lMIIIHHfHHHtlHMMINNMI 

Liet. agronomų Chicagoje suruo 
agr. V. 2irgulevičius, i'. î̂ cKt-vicicne, kaiiadiikis bifc.iogral'as V*. Kon-

Nuotr- A. &»iQko 

P R A N O Č E P Ė N O 
"NAUJŲJŲ LAIKU LIETUVOS ISTOKUOS" pirmas tomas — 

lietuvių tautos atgimimas iki 1914 m. — gaunamas knygų parduotu* 
vėse. 

R^e'T-ar- r;o«ti ppsi'ini antrame tr>m^ — mugu tautoa isto
rija iki 1920-1922 m. trečiame — Lietuvos nepriklausomybes metaL 

Istorijos pirmasis tomas — vertirga kny§» kiekviesiam lietuviui 
ir graži dovana Švenčių bei kitomis progr.mui. Kietuose viršeluioaa, 
560 psl., kaina $15 00. Už&?ak>*.: ;eidf»jo adresu . 

J. Urbelis, 1649 No Broadway, HeA***> Park, I1L 80166 

m-


