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"LKB Kronika" Nr. 28 

Bažnyčia katakombose 
Nei vienoje respublikoje nėra taip persekiojamas katalikų tikėjimas kaip Gudijoje 

miteto pirmininkas —saugumo Vienas kunigas kartais turi ap-
atstovas, gyvenąs su svetima žmo- tarnauti buvusių 28 parapijų ti
na ir vis dėl to priimąs šv. Ko- kinčiuosius. Kunigų seminarijos 
muniją. Kai iš Lietuvos atvykęs nėra, ir nesirūpinama ruošti nau-
kunigas norėjo pasikalbėti su vie- jų kunigų katakombiniu būdu 
tos tikinčiaisiais, pirmininkas to Kai atsirasdavo vienas kitas jau-
neleido. Vietos katalikai bijo šio- nuolis, pareiškęs norą stoti į Ry 
se bažnyčiose tuoktis. Per metus gos ar Kauno kunigų seminariią, 

je ją naikino nzmemis priemone- \i3į{n a r b u v o ] ^ n t vienas vaikas juos taip ėmė persekioti saugu-
mis — suimdami ir ištremdami p a r u o § t as šv. Komunijai. Katali- miec ai, norėdami užverbuoti, 
Bažnyčios vadovus — vyskupus, k ų tikėjimas Rusijoje pasmerktas kad jie buvo priversti bėgti į ki-
kunigus ir aktyvesnius tikinčiuo- ž ū t i > j e i t e n n e b u s išvystytas ka- tas respublikas. Be to, Kauno ku-

takombinis veikimas. nigų seminarija kandidatų iš Bal-
Šiek tiek geresnė būklė kitose tarusijos ir Ukrainos nepriima 

Tarybų Sąjungos teritorijoje esn- bijodama, saugumiečiai, 
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Katalikų. Bažnyčios būklė 
Tarybų Sąjungoje 

Tais pačiais metodais Tarybų 
Sąjungoje ateistai nori sunaikin
ti ir Katalikų Bažnyčią. Pradžio-

sius. Pastaruoju metu jie nori 
Katalikų Bažnyčią suardyti iš vi
daus, stengdamiesi, kad į hierar-
chų postus patektų asmenys, su- ne-

[ Kunigų seminariją čia parenka! 

VLIKO SETMO, fvykusio gruodžio 3-4 d. d., St- Peterburge, Floridoj, dalyviai. Pirmoj eilėj iš kairės An
tanas Firinavičius, T F Toronto atstovybės pirmininkas su savo bendradarbiais surinkęs 1977 metais Tautos 
Fondui $24.000. Tciiau Jurgis Valaitis, Juozas Audėnas, prelatas Jonas Balkūnas ir k l 

kulto įgaliotinis. Daugelis Balta-
raližuojančias Bažnyčios veiki 
mą. Dėkui Dievui, tas ju planas takombmiu būdu, ypač tarp yo 
pavyko tik iš dalies^ Rusijos Fe- * i ^ * t e l į * Kur b R ^ 
deramos Europos dalyje veikia į ™ ™ ^ £ £ Yra net nešamų į bažnyčią (pvs. 

si arba merdinti (platūs Sibiro Ęorūnų U ^ ^ » ^ M » j 
plotai). 

Ypatingai sunki Bažnyčios būk
lė Baltarusijos respublikoje. Nė 

vos kelios katalikų bažnyčios, skir
tos ne tiek pastoracijai, kiek re
prezentacijai. Maskvos Sv. Liud
viko bažnyčia yra Tarybų Są
jungos Saugumo komiteto centri
nio pastato kieme. Todėl ten ir vienoje respublikoje nėra taip per-
nežymi religinė veikla akylai ste- sekiojamas katalikų tikėjimas 
bima saugunr'ečių. Dauguma kaip Baltarus'joje. Cia uždaryta 
bažnyčios lankytojų — senutės daugybė gražiausių bažnyčių, ki-
lenkės, užsieniečiai ir rusų inteli- tos paverstos sandėliais, apleistos ^ ^ ^ ^ į į j ' į į 
genrijos atstovai. Panaši būklė ir ir baigia griūti (Druja, Vydziai 
Leningrado bažnyčioje. Jos ko- ir k t ) . Cia labai trūksta kun'gų. 

ją ir nepajegąs ateiti į bažny 
čią). Dar po 5-10 metų Baltaru
sija gali likti be kunigų. Čia 
draudžiama kviestis j talką kai 
myninius kunigus. Nežmoniškas 
darbo krūvis greitai nuvaro i ka 
pus dar besidarbuojančius kuni
gus. Pas ligonius jiems dažnai 

fRus daugiais 

"Auka*' Nr. 7 (47) 

Gudijos lietuvių padėtis 
Alienų, Yydžių bažnyčių vidaus įrengimų sunaikinimas 
10 ti arnotai, užtiesalai, baldakimų, 

bažnytinių vėliavų skutai, sulau-
(Tęsinys iš vakar dienos) jy^ kryžiai, išard>tų vargonų 

Naujieji Alšėnų bažnyčios šei- vamzdž'ai ir kita. Šiuo metu ren-
mininkai netrukus į šalia bažny- giamos psichoneurologinės ligo 
čios buvusio vienuolyno pastatą 
atkėlė vaikų namų auklėtinius, 
kurių valiai (matyt neatsitikti
nai) paliko neuždarytą įėjimą į 
bažnyčią... Bažnyčios vidus per 
trumpą laiką buvo taip nusiaub
tas, kad ir patiems vaikų namų 
auklėtiniams vėliau pasidarė joje 
nejauku, prisiminus pirmykštį 
šios bažnyčios grožį. Po to bu
vęs tarybinio ūkio direktorius 
Vildė pats savo rankomis suviri
nimo aparatu išpjovė seniems 
varpams šerdis. (Darbininkai tai 
padaryti atsisakė). Po to Alšėnų 
bažnyčios nuniokiotą pastatą per
ėmė tarybinis ūkis, paversdamas 
jj sandėliu, o vaikų namai su sa
vo auklėtiniais išsikėlė kitur. 

ligija, gali parodyti toks faktas. 
Gardine ne tik vaikams neleidžia
ma lankyti bažnyč'os, bet už
drausta motinoms net ant rankų 
nešti vaikus bažnyčion. Duotas 
nurodymas, kad bažnytinis ko
mitetas yra atsakingas už šios 
instrukcijos vykdymą. 

1972 per Velykas prie Barimų 
bažnyčios durų stovėjo mokyto
jai ir milicijos pareigūnai, kurie 
neleido į bažnyčią įeiti mokykli
nio amžiaus vaikams, atėjusiems 
drauge su savo tėvais. Vaikai be 

rinės dirbtuvės, valymo darbas v e i k &* b u v o atplėšiami nuo 
atlikus ne darbininkams, bet at- s a v o t e v ^ i r v a r o m i n u o b a z n y -
vykus kareiviams. 1972 buvo pra
dėti pjauti gražūs bažnyčios 
bokštų kryžiai. 

Prieš keletą metų, panaudo
jant buldozerius, buvo sugriau
ta Varanavo bažnyčia tuo tiks
lu, kad jos vietoje pastatytų par
duotuvę... Darbininkams atsisa
kius vykdyti tos bažnyčios grio
vimo darbus, juos greitai atliko 
atvežti kareiviai. 

Kiek anksčiau Gardine buvo 

Gardine ne tik vaikams ne
leidžiama lankyti bažnyčios, 
bet uždrausta motinoms net ant 
rankų nešti vaikus bažnyčion. 

Areštavus Benekonių parapi-
jos kleboną kun. Gailiušį, šios 
parapijos tikinčiųjų reikalus ku- į§sprogdįnta gerai išsilaikiusi go
rį laiką aptarnavo Konvališkių t ) j c o s fcažnvčia. 
parapijos kunigas Zubalevičius. Gervėčių bažnyčia, areštavus 
Miestelio valdžiai uždraudus jam -]os k l e b o n ą 5 išvengė daugelio 
eiti kunigo pareigas Benekonyse, 

ir varomi nuo 
čios durų šalin. 

Baltarusijoje nėra kunigų se
minarijos — nauji kunigai nie 
kur neruošiami. Katalikų kuni
gai todėl daugumoje yra vyres
ni kaip 65-70 metų amžiaus 
Daug jų savo pareigas eina su 
prieš laiką palaužtą sveikata. Be 
to, Šalia savo parapijos tikinčių
jų, j'ems tenka aptarnauti tikin 
čiuosius net kelių kaimyninių pa
rapijų, likusių be bažnyčios ar
ba kunigo. Dažni atvejai, kai li
goti seneliai kunigai, esant blo
goms oro ir kelių sąlygoms, vyks
ta pas ligonius net keletą dešim
čių kilometrų. 

Baltarusijoje yra daug vietų 
kur iki artimiausios dar tebevei
kiančios bažnyčios tikintiesiems 
tenka važiuoti į pamaldas dau
giau kaip šimtą kilometrų. Ku
nigams mirštant, parapijų, pasi
liekančių be kunigų, skaičius kiek-

Baltarusijos katalikų bažnyčių Ii- v i e n a s m e t a i s y i s a u ? a - T u o t a r ; 
parapijos tikintieji dar 5 metus kimo tiktai dėka herojiškų zak- Pu kunigams iš Lietuvos nelei-
globojo bažnyčią, rinkdamiesi į r j s t i j o n o pastangu, pareikalavu-,ūžiama eiti pareigų Baltarusijoje. 
ją bendrai maldai be kunigo. Jų s i ų j ^ g ištvermės ir sveikatos. Aišku, koks likimas laukia Bal^ 
klebonas kun. Gailiušis iš kalė- Sulaukės savo klebono netekęs tarusijos tikinčiųjų ir dar tebevei-

sveikatos 
mirė. 

zakristijonas Jimo negrįžo, o bažnyčia buvo 
uždaryta. Netrukus į Benekonis 
iš kažkur buvo atkelti vaikų na
mai, kurių auklėtiniai apsigyve
no buvusioje klebonijoje. Po to 
viskas, kas bažnyčios viduje bu
vo galima sulaužyti, ar supjaus- Je suplėšyti vertingi paveikslai, 
tyti, buvo sulaužyta, supjausty- sulaužyti altoriai, klaupkos, 

Uždarytos gražios mūrinė-; ka
talikų bažnyčios Apv ir Vy-
džiuose. Vvdžiu bažnvčios vidu-

netrukus kiančių bažnyčių 
Čia suminėti faktai yra tik at

sitiktinės nuotrupos. Išskyrus 
Apsą ir Vydžius, visi paimti iŠ 
vienos arčiausiai Lietuvos TSR 
esančios Gardino srities, ir tai 
tik iš Astravo. Ašmenos, Lydos, 

Naujas soc. draudimo 
įstatvmas 

\Vashingtonas. — Kongresas 
galutinai priėmė socialinio drau
dimo įstatymo projektą. Atstovų 
rūmuose nubalsuota 189:163, Se
nate 56:21. Neabejojama, kad 
prezidentas Carteris pasirašys. 
{statymas yra vienas iš didžiau
sių Carterio laimėjimų. Nuo 1979 
padidės mokesčiai socialiniam 
draudimui, daugiausia daugiau 
uždirbantiems. 

Pensininkai 1978 galės uždirb
ti 4,000 doL, o^askui kasmet po 
500 dol. daugiau, ir jų pensija 
dėl to nesumažės. Nuo 1982, su
laukę 70 metų amžiaus, galės už
dirbti, kiek jie nori. 

O kava dar brangs 

Bostonas. — Nežiūrint visokių 
raminančių pranašavimų kavos 
kainos ne kris, bet kils, rašo 
"Monitor". Šių metų kavos der
lius Centro Amerikoj ir Meksi
koj buvo menkas. 

Beginąs vel susitiks 
su Sadatu 

Jeruzalė. — Izraelio radijo pra
nešimu, premjeras Begin susitiks 
su prezidentu Sadatu. Galimas 
dalykas, jog dar šį mėnesį. Ne
pasakyta, kur tas susitikimas nu
matomas. Šiuo metu Begin vieši 
VVashingtone. 

Tripoli. — Libija kreipėsi į 
Maskvą, prašydama pastatyti 
atominę jėgainę. Nepatikrin
tomis žiniomis, prašymas bus iš
klausytas. 

"VVashingtonas, — Kinijos ste
bėtojai CL\ žvalgyboje teigia, 
kad reikės trejų metų, iki Kini
joj tikrai įsigalės dabartiniai val
dovai, iki padėtis nusistovės. 

Maskva, — Sovietai pakvietė 
kitą mėnesį j Maskvą Japonijos 
užsienio reikalų ministerį meti
niam pasikalbėjimui. Šių metų 
pradžioje kvietimą buvo atšaukę, 
kai japonai atsisakė grąžinti pa
bėgusį sovietų lakūną. 

turi nė vienos veikiančios katali
kų bažnyčios. Tačiau ir šie keli 
faktai akivaizdžiai byloja apie 
sistemingą Katalikų Bažnyčios 

SOVIETŲ GINKLAI ETIOPIJAI 
Washingtonas. — Sovietai 

prieš tris savaites pradėjo gaben
ti dideles karines siuntas Etiopi
jai, sakoma Valstybės departa
mente. Jų lėktuvai perskrenda 
per svetimas šalis net neatsiklau
sę leidimo. Manoma, jog Etiopija 
ruošiasi kontraofenzyvai ir Oga-
den dykumoje prieš Somalijos 
remiamus sukilėlius, ir prieš erit-
rėjiečius šiaurėje. Oficialūs Vals
tybės departamento asmenys 
aiškina, kad Etiopijos šefas pulk. 
It. Mengistu Haile Mariam bū
tinai reikalingas kokio nors ka
rinio laimėjimo, kitaip jis negali 
pakelti savo kariuomenės mora
lės ir nuraminti pasipriešinimo 
savo paties valdžios aparate. 

Mengistu liepė sušaudyti vadi
namus kontrrevoliucionierius. 
Ka neviu akyse buvo sušaudyta 
tarp 20 ir 30 karininkų. Sako
ma, jie bandė sukilti ir nuversti 
diktatoriškai nusiteikusį Mengi:-
tu. 

Sovietai buvo žadėję nesikiš'i 
į Etiopijos vidaus reikalus ir ka

ro su somaliečiais nekurstyti, bet 
paskutinieji pranešimai rodo ką 
kitą. Tokiu sovietų elgesiu Vals
tybės departamentas pasipikti
nęs. "Mes savo susirūpinimą bu
vome išdėstę patiems sovietams 
ir jiems priminėm, jog afrikie
čiai nenori matyti didžiųjų ga
lybių maišymosi į jų reikalus", 
minėjo Valstybės departamento 
atstovas Amerika laikos seno nu
sistatymo kovojantiems ginklų 
neduoti. 

Kur yra Brežnevas? 

Maskva. — Kur yra Brežne
vas? Toks klausimas iškilo už
sienio laikraštininkams, kai 
Brežnevas negalėjo suJtikti su 
buvusiu V. Vokietijos kancleriu 
Willy Brandtu ir, svarbiausia, 
nedalyvavo Aukščiausiosios tary
bos posėdy. Juk jis išrinktas tos 
tarybos pirmininku ir turi vado
vauti posėdžiams. 

Dauguma mano, kad jis serga, 
kitaip nebūtų atšauktas gruo
džio 16 numatytas susitikimas su 
Brandtu. Kremlologai, kurie pa
stebi keikvieną detalę ir iš to 
padaro išvadas, kurios vėliau pa
sitvirtina, pastebėjo, kad Brežne
vas blogai atrodė gruodžio 8 da
lyvaudamas maršalo Aleksandro 
Vasilevskio laidotuvėse. Tada jis 
naudojo nosinę, atrodė persišal
dęs. 

"Pravdos" žodžiais, Brežnevas 
gruodžio 13 partijos centro komi
tete pasakęs ilgą kalbą, bet kai 
kitą dieną susirinko politinis biu
ras, jo kėdė buvusi tuščia. 

1974 jis buvo dingęs kelis mė
nesius. Neabejojama, jog sveika
tos sumetimais. 

Nuteisė vietnamiečius 
Singapūras. — Keturi vietna

miečiai, kurie buvo nukreipę 
Vietnamo lėktuvą į Singapūrą, 
bet nebuvo išduoti, nuteisti po 
14 metų kalėjimo. 

Pagrobė Kipro 
sūnų 

Atsirakoma pasakyti, per ku
rias Šalis sovietų lėktuvai su gink
lais perskrenda. Galimas daly
kas, kad perskrisdami per sveti
mą teritoriją jie duoda klaidin
gas informacijas, nesako, jog ve
ža karinę medžiagą. Kitomis ži
niomis, pakelėj nusileidžia Ade
ne, Pietiniam Jemene. Neabejo
jama, kad skrenda virš Egipto. 
Dar kiti tvirtina, jog perskrenda 
Jugoslaviją, Libiją ir galbūt Suda
ną. Dar kitu keliu, iš Azijos, so
vietai perskrenda Pakistaną. 

Lėktuvu susigrūdimo 
nebus 

New Yorkas. — Oro susisieki
mo kontrolieriai ir Federalinė 
aviacijos administracija pasirašė 
trejų metų kontraktą, ir buvęs 
pavojus, kad švenčių metu bus 
darbo sulėtinimas, pašalintas. 

Denveris. — Streikuojantieji 
ūkininkai dviejuose Texaso mies
tuose sulaikė dviejų mėsos paka
vimo įmonių darbą ir neleidžia 
pristatyti į krautuves duonos. 

Pigus laidojimo būdas 

Vancouver. —British Colum-
bijoj pradėta planuoti ir kai kur 
jau vykdoma atpiginti laidotu
ves tokiu būdu: mirusiojo kars
tas daromas iš paprastų pušinių 
lentų, bet laidotuvių metu tas 
karstas laikomas kitame iš bran
gaus ąžuolo. Iš ąžuolinio išima
mas tik leidžiant į duobę. To
kiu būdu laidotuvės ten kainuo
tų tik apie 375 dolerius, vietoj 
1,000 aoi. ar daugiau ("The 
Wall Street Joumal"). 

naikinimą Baltarusijos respubli-
Varanavo ir Gardino rajonų 6 koJe ,apie norą galutinai ir grei

ta arba išgrobstyta. Tai atlikus, daužyti langai, o šventoriuje įtai- t o k l u ra,-om, 5 i o j e s r i t y ] > ^ i7> tai ją sulikviduoti, tuo suduo-
prieglaudos vaikai vėl kažkur sytas... tualetas. G i s r i č i ų Baltarusijos TSR yra d a m i s m ū S i : r lietuviškam žo-
buvo išvežti Dar 1971 bažnyčios Kiek daug sau leidžia tarybi- šešios su 117 rajonų, kurių dau- džiui, ir lietuviškai kultūrai, 
vidujt BMtėst suplėšyti ir sut«rš- nia; pareigūnai kovodami su re- guma savo centruose jau nebe- (Bus dMlftea). 

prezidento 

Netfkėta draugystė. Po 29 neapykantos metų ui vieno stalo susėdo ir 
pietavo Izraelio užsienio reikalų ministeris Moshe Dayan ir Egipto pre
zidentas Anwar Sadat. "Tone" magazinaa 1977 ryškiausia metų imojru-
mi linuko kaip Uit 8a4at§ 

Atėnai. — Lt. Achilles Kyp» 
rianou, vyresnysis Kipro pre
zidento sūnus, 21 metų, buvo pa
grobtai. Pagrobė prie nacionali
nės gvardijos būstinės, kur jis dir
ba kaip rezervistas. Grobikai pa
reikalavo paleisti iš kalėjimų te
roristus ir kitus politinius aten-
tatininkus. 

Per daug "balandz!u,' 
Washingtonas. — Kongreso 

respublikonai, kurie susitinka su 
buvusiu valstybės sekretorium 
Henry Kissingeriu, dažnai girdi 
jo aštrią kritiką Carterio admi
nistracijos žmonėms, kurie veda 
užsienio politiką. Sako Kissinge-
ris, kad ten sutrauktas visas eša-
lonas "McGovemo stiliaus ba
landžių", nuolaidžiautoji^ ('TJ. 
S. News"). 

New Delhi. — Bombėjuj, ant
ram savo didumu Indijos mieste, 
sustreikavo 900,000 valdžios ir 
visuomeninio pobūdžio tarnau
tojų. Sustojo judėjimas, neveikia 
ligoninės, telefonai. Vyriausybė 
ėmėsi nepaprastų priemonių ir, 
kur būtinai reikia, pasiuntė grei
tomis painstruktuotų operatorių 
ar valdininkų iš kitų vietų. 

Buenos Aires. — Vakar Ar
gentinos sostinės gatvėje teroris
tų buvo nušautas prancūzų au
tomobilių Pouget kompanijos 
vadas. 

Manila. — Protinių ligų ligo
ninėj Manilos priemiesty, Filipi-
nuoe , kilo gaisras ir žuvo 22 
ligonys. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 17: Lozorius, Vhria-

na, Montigaila, Laila. 
Gruodžio 18: Bazilijus, Girvi* 

las, Eivilė. 
Gruodžio 19: GregorijusJFaus-

tina, Gerdvilis, Rimantė. 
Saulė teka 7:11, leidžias 4:21. 

ORAS 

Apsiniaukus, 60 proc. galimy-
bė Lietaus, apk 50 laipsnių. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m. gruodžio mėn. 17 d. 

KED4GCOJA Jc r" - Žadeikis. Inlormaciaę inedaaagą ir nuotrauka* 
6522 S**ri* RookweH Ave, Chicago. D - 60689. TeL 778-7832 

MOKSLEIVIŲ KURSAI DAINAVOJE 
i -Lapkričio 23 atsidarė Daina
vos vartai ir pradėjo rinktis moks
leiviai ateitininkai iš įvairių mies
tų. Susirinko 26 (21 mergaitė ir 
.5 "berniukai). 

Ketvirtadienio rytą dalyviai susi
r inko Baltųjų Rūmų salėje Kur
sus atidarė kun. St. Yla perskai-
tydamas trumpą ištrauką iš Sv. 
JRašto. Po susikaupimo, MAS-CV 
pirmininkas, Saulius Čyvas, pa
sveikino kursantus ir pristatė kur
sų vadovus: komendantą —Pet
rą Tutiną, kapelioną —kun. 
Ylą, mergaičių vadovę — Loretą 
Radvilaitę, berniukų vadovą — 
Romą Kazlauską, vakarinių prog
ramų vedėją —Kristiną Vesel
kaitė ir Ritą Neverauskaitę, 
akordeonistą — Vidą Neveraus- į bendro turi ideologija ir gyveni-
ką ir virėją —p Kiaulieniene. mas. Rimas Juzaitis savo paskai 

Petras Tutinas kursantams pri- [ toje šį ryšį išaiškino, 

tuojant staiga įbėgo trys žmonės, 
greit suvaidino "užpuolimą" ir iš
bėgo. Kursantams liko atsiminti 
kas įvyko. Baigus šią dalį prasi
dėjo šokimas, žaidimai ir daina
vimas. O po to trumpas susikau
pimas, skaitymas iš Sv. Rašto ir 
tyla. 

Penktadienį, atsikėlus kursan
tai rado staigmeną —Dainavos 
aplinka buvo pasikeitus. Nakties 
metu buvo pradėję snigti, o da
bar jau viskas barta! Nežiūrint to, 
kad vilioja sniego gražumas, va
ši moksleiviai susirinko p a 
skaitom. Rimas Juzaitis kalbėjo a-
pie ideologiją, o Agnė Kižienė 
apie Bendruomenę 

Ateitininkam svarbu žinoti, ką 
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Jaunučia i ateitininkai Vysk. M. Valančiaus kuopos suruošto advento susikaupimo metu 
Nuotr. Jono Kuprio 

ŽIEMOS KURSŲ REIKALU 
Gruodžio 26 — sausio 1 Dai- į 12:50 po pietų ir bus Chicagoje 

minė stovyklos taisykles ir papra- f 
šė, kad stovykloj būtų kalbama 
tik lietuvių kalba. Vadovai trum
pai prisistatė kursantams. Kun. 
St. Yla priminė, kad lietuvių kal
ba yra būtina kursuose. 

Kursantai buvo padalinti į du 
būrelius. Kasdien vyko dvi pas
kaitos. 

Ketvirtadieni, Petras Kisielius, 
Jr . skaitė paskaitą tema "Vadai 
i r vadovavimas", o Pe t ras Tuti
n a s kalbėjo apie "Apanka". Pir
masis iškėlė vadovo tipus. Tarno 
vadovavime nėra jokio ryšio tarp 
narių — šis vadovas visus darbus 
pats apsiima ir tyliai dirba. Pas
kutinis tipas vadovo yra "kanki
nys". Šis žmogus viską nori dary
ti pats vienas ir visus įtikinti, kad 
tik jis sunkiai dirba. 

Petras Tutinas aiškino, kad 
aplinką sudaro gamta ir ekonomi
nės sąlygos. Čia yra įjungta civi
lizacija, kultūra ir politinės sant
varkos. 

Diskusijų metu buvo iškelta 
mintis, kad žmogui didelę naudą 
duoda laikraščiai, knygos, pade
da ir drangai. 
. Mūsų. ; aplinką veikia, taipgi 
mūsų lietuviški papročiai ir-atei-
iinirikišjd» įsi^įkinirtoaij. Lięiu-
fcįskus' nąmj*s-a.*Pažin5Hų, papuo
šalais. Šis pasipuošimas mums pa 
deda tol iau išlaikyt įgimtą lie
tuvišką aplinką. 

Taip pa t svarbu, kad ateitin in
ka i turėtų savą kambarį, kurį ga
lėtų ateitininkiškai papuošti ir 
jame laikyti susirinkimus. Svar
bu ir aplinka stovykloms. Mes 
turėttrmėm vis gerinti savo sto
vyklavietes, kad būtų įmanoma 
išlaikyti tinkamą aplinką. 

Vakarienės metu pasirodė Fe
deracijos vadas dr. P. Kisielius. 
Jisai pasveikino kursantus, pasi
džiaugdamas jų atliktais darbais. 
]is taipgi pažymėjo, kiek daug 
Jarbo įdė ta i šių kursų ruošimą 
ir kiek daug šio darbo atlieka kur 
sų koordinatorius kun. St Yla. 
Kursantai enf.iziastingai paplo
j o ir dr. Kisieliui ir kun. Ylai. 

Po vakarienės, kursantai pasi
dalino į diskusijos būrelius. Na-
tjrinėfo aplinkos ir vadų proble
mas. 

Vakarinė programa tęsė šias 
temas. Pirmiausiai, kursantai bu
vo prašomi nupiešti plakatą, ku
ris parodytų, kaip galima deko
ruoti kambarį* parodant visus 
penkis principus. Tuoj pasirodė 
keturi gražūs lietuviški — atei-
t ininki jd kambariai. Kiekviena
me matėsi pailiustruoti penki 
principai 

Sekė atidumo pamoka. Petras 
JOsJetas . p a s į ^ t c c metu, bcvc 
sakęs, k i d v ^ o v i i tari bfit libai 

Agnė Kižienė kalbėjo apie 
Bendruomenę, į kurią įeina šei
ma, mokykla, parapija, organiza
cija, tauta ir valstybė. 

Penktadienį po vakarienės bu
vo pravedamos diskusijos būre
liais. Šio vakaro temos apėmė pa
saulėžiūros klausimus ir taip pat 
bendruomenės ryšius individo gy
venime. 

Vakarinė programa tęsė šią te
mą. 

Petras Tutinas — MAS Padėkos 
dienos kursų Dainavoje komendan
tas 

Susitelkimo valandos metu vi
si kartu, procesijoj nuėjom* Iki .a' 

navoj vyksta ideologiniai kur-1 
sai trečio ir ketvirto gimnazijosį 
kurso moksleiviams. Kursuose taip j 
pat gali dalyvauti pirmo ir antro 
meto studentai. Moksleiviai re
gistruojasi savo kuopų valdy
bose, o studentai pareiškia norą 
dalyvauti MAS centro valdybai. 
Mokestis asmeniui — 35 dol. su-, 
mokamas registracijos metu Dai
navoj. Šių metų kursų tema: 
"Akciologija". Kursų programą 
ruošia kun. St. Yla. 

Paskaitininkai bus dr. Elona 
Vaišnienė, dr. Vytautas Vygan
tas, dr. Algis Norvilas, Petras V. 
Kisielius, Eligijus Sužiedėlis, kun. 
Gediminas Kijauskas, Almis Kuo
las, kun. prof. Stasys Yla ir adv. 
Povilas Žumbakis. 

Kelionė į žiemos kursus 

Visi moksleiviai, važiuojantys 
traukiniu iš Chicagos į Žiemos, 
kursus Dainavoje, prašomi sumo
kėti po 25.50 dol. Edmundui -Sa-
likliui arba Daliai Musonytei šį 
savaitgalį. Visi renkasi Union 
Station, 210 S. Canal , prie Am-
trak traukinio Nr. 350, gruodžio 
26 d., pirmadienį 7 vai. ryto., 
Traukinys išvažiuoja 7:45 v. r. ir 
atvyksta į Jackson stotį 12:35 po 
pietų. Mus sutiks stovyklos va
dovai ir automobiliais nuveš į 
Dainavą. 1978. i. 1 d., sekmadie
nį, traukinys Nr. 353 išvažiuoja 

4:10 p. p. Prašome visus atsineš
ti priešpiečius kelionei. 

D. Musonytė 

CLEVELANDO VAKARONĖ! 

Clevelando '"Ateities" klubo 
gruodžio 2 dien •> vakaronėj Auš
ra ir Rytas Babickai kalbėjo apie 
savo praeitų metų muzikinę ke
lionę po Europą. Jiedu lankėsi 
Londono, Amsterdamo, Hambur
go, Berlyno ir Vienos teatruose. 
Babiekienė pasakojo pačios kelio
nės įspūdžius, Babickas apibūdi
no matytas operas, girdėtus kon-

ma į dramatiškai pastatytą veiklą. 
Dažnai girdisi skundas, kad mes 
nieko "nedarome", kad reikia at
kreipti pasaulio dėmesį. Bet tas dė
mesys dažnai neigiama forma at
siranda. 

L. Grąžuiienė pristatė keturis 

• Administracija dirba kas-
8r30 — 4:00, šeštadieniais 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- į 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsmų 
nesaugo. Juos grąžina tik is anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą. 

SUNNY HILLS Patarčiau visiems, kas mėgsta gry
ną orą, nuvykti j Sunny Hills. Tai yra 
labai rami ir graži apylinkė, pilna di
delių ir mažų kalnelių, apaugusių pu
šimis ir ąžuolais. Ten netrūksta ir 
ežerų. 

Tikiu kiekvienam nuvykusiam pa-

uz į Laniauskas buvo pažymėti 
lietuvių kalbos vartijomą. 

Kursų eigoje buvo paskelbtas 

g - f o s j r į l Taip pat kelionė bu-' l s U v ^ " i "Amnesty Internatio 
vo pailiustruota .r skaidrėmis. Su-1 n a F v e i k ] ą T ų y ^ r a | y m a s 

nuobodus darbas, bet efektingas; 
4. Dalyvauti lietuviškoj veikloj; 
mes negalim sakyt, kad "nieko ne
darome" tol, kol lietuviškai kal
bam; tol, kol mūsų organizacijos 
ir bažnyčios veikia. 

L. Gražulienė pabrėžė, kad 
"mes pirmiausia esam krikščio
nys, ir taip save apribojam". Mes 
negalim veikti atsikeršijimo bū
du, "'kadangi jie tai daro, dar ne
reiškia, kad tuom pasiteisinę mes 
galime tą patį daryti". L. Gražu-
lienei pabaigus, sekė klausimai 
ir diskuijos. 

Buvo parodyta J. Urbono susuk
tas filmas iš VVashingtono rugsėjo 
mėn. 24 ir Detroito lapkričio 5 d. 
demonstracijų. Po filmo buvo 
vaišės ir daugiau diskusijų, kol 
išsiskirstėm iki sekančio susirin-

Lapkričio 12, 13 ir 14 dieną, p. Kie-
lai organizuojant išvyką j Panamą j 
City — Sunny Hills, iš šaltos Chica- i 
gos išvykome j saulėtą Floridą. 

Sunny Hills buvome labai maloniai j 
ir draugiškai sutikti New Yorkiečio , U k s a l i k s n e i š d i l d o m ą įspudį_ 
p. Vyto Babicko. Pono Belecko ini-

. . ciatyva buvom trim dienom apgyven-1 Dėkoju organizatoriui p. Kielai, ku-
vei:<imo būdus , kurie gal atrodo j ^ i ištaigingose Holiday Lounge pa- j ris paskatino mane ten vykti. Taip 
nuobodūs , bet per ilgą laiką daug j talpose, kuriose buvome visu kuo ap- į pat didelę padėką reiškiu p. Babickui, 
padaro. 1. Informuoti apie Lie-j rūpinti — valgėm, gėrėm ir baliavo- į kuris su nuoširdumu patarž ir padėjo 
tuvą kur tik galima; mokykloj, I i°m- Per tą laiką apžiūrėjome gražias 
darbe , d raugams , nes individua- ^ ffills-apy!įnkes

Vn^- • 
™' . ° ' , Ten ne vien New Yorkiečiai pra-

lių žmonių pastangos daug pa- j ^ kartis | r s t a t y t i s g r a ž i u s n a m u s 
daro. Reikia skaityti, kreipti dė- j bet ir Chicagiecių yra geras skaičius. 
mesį į laikraščių straipsnius, ra- j Per šj išvykimą jau keli Chicagiečiai 
šyt te igiamus ir neigiamus laiš- į nusipirko žemės plotus. Ten pirko 
kus redaktoriams. 2. Tęst i de- i s]dm* «•"•? &™ * * » * Pavasa-

• ryje aš pirkau sklypą labai gražioje 
vietoje arti gražaus ežero, kuriame 
vanduo tyras kaip kristalas, o pakran-

lietuviams gauti gražiausius sklypus. 

D. Jurėnienė 

Paieškojimas 
•J j . 

monstracijas, nors kartais tuo mo
mentu mes tikslo neatsiekiam; 3. 

pažindinimas truko pusastros va
landos, bet buvo patrauklu klau
sytis ir žiūrėti. Atsilankė 58 as
menys. 

DETROITO STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 20 d. pas A. J. Damu-
šius įvyko pirma>is šių metų Det
roito stud. ateitininkų susirinki
mas. Pradėjome susirinkimą mal
da. Pirmininkė Gintė Damušytė 
pristatė kitus . aldybos narius: Ri
ta Neverauskaitė — vicepirmi 
ninkė, Kristina Veselkaitė — se
kretorė, Virgilijus Kasputis — iž
dininkas, Vida Nakaitė ir Dalia 
Čečiūraitė — narės. Gintė prane-

Paieškomi mirusio PRANO SMI-
GEUSKIO (Frank Smigei) gimi
nės. Gimęs Lietuvoje 1890 m. spa
lio mėn. 13 d. Ieškomi giminės pa-

tės prieinamos maudytis ir smėlis bal-1 likimui paveldėti. Kreiptis j Barba-
tutėlis. I r a J . Karg, tel. 343-1200. 

tėitirunku-krj-žTaus.' Malda, ir J u m - j iškalbos konkursas. Jame dalyva-j 
n'u pradėjom 'susrteTkfmą." Po tb'**'-""1^'"-' -EaMMBlC ^_"i«^,-s, avrl 

? O v - i ^ - » - ~ 

^r*jc*t : stėrf.ir.t; iet*..ei ap:e 

susirinkom salėje. Sekė skaitymai 
iš Šv. Rašto ir himnai. Skaitymų 
metu kursantai turėjo progos pri
eiti išpažinties. Vakarą užbai-
gėm rimtoj nuotaikoj. 

Šeštadienį, apsupti šalčio ir 
siaučiančio vėjo. pradėjom tre
čią kalakursų dieną. Paskaitinin
kai, kun. St. Yla ir Amis Kuolas, 
pristatė ateitininkų globėjus ir 
vadus. 

Kun. Yla kalbėjo apie Sv. Pau
liaus. Šv. Kazimiero, ir Popiežiaus 
Pijaus X įtaką ateitininkų orga
nizacijai. 

Almis Kuolas pristatė tris atei
tininkų vadus: Pr. Dovydaitį, Pr. 
Kuraitį ir St. Šalkauskį, nusaky
damas jų gyvenimą ir darbus. 

Vakare kursantai susirinko Sv. 
Mišiom. Po Mišių įvyko iškil
minga vakarienė. Vakarienei pa
tarnavo vadovai, o muziką pra
vedė Vidas Neverauskas. 

Pasibaigus vakarienei, visi susi
rinko kursų užbaigimo iškil
mėms. Kun. Yla ir kursų vadovai 
pasigėrėjo puikiu kursantų elge
siu ir dalyvavimu kursų progra
moje. Buvo pažymėta, kad kele
tas kursantų ypatingai 2siskyrė 
savo dalyvavimu kursų progra
moje ir savo elgesiu. Jiems buvo 
įteikta premijos. Už gerus užra
kus buvo pažymėti: Vitas La-
nteuskas. Rūta Pakšfaitė. Alma 
LSrit 

kaitė, Mirga Baskair^ė, Ajbsaj 

vb"Keturi mdKsTeivfai — Indrė Ar
dytė, Paulius Staniškis, Andrius 
Padleckas ir Rūta Pakštaitė. Už
baigimo iškilmėse sužinojom, j 
kad premijas laimėjo Rūta Pakš
taitė ir Paulius Staniškis. 

Taip pat buvo duotos premijos 
už dalyvavimą kursų programoje 
ir už gerą nuotaiką. Šios premi
jos buvo įteiktos Aušrai Gečytei, 
Pauliui Staniškiui' ir Ritai Kaz- k o s < i i e n o s torsuose, Dainavoje 

kimo. 

Kristina Veselkaitė 
—^sekretorė 

» 

Runas Juzaitis kalba MAS Padė-

lauskaitei. 
Speciali dovanėlė buvo įteikta 

p. Kiaulienienei, kuri savo nuo-jJ 

taikingumu ir sunkiu darbu daug 
pridėjo prie kursų sėkmės. Kur
santai ir vadovai dar kartą padė
kojo kun. Ylai už jo darbą ir pa
siaukojimą. Be jo šie kursai būtų 
neįvykę. 

Sekmadienį, po Šv. Mišių ir 
pusryčių, pradėjo visi skirstytis. 
Kiekvienas dalyvis išsivežė daug 
nauju idėjų ir smagiu atsiminimu. 

LR 

-šė SAS suvažiavimo nutarimą, 
kad Detroito kuopa ruoštų vasa
ros stovykla. Taip pat svarstėm, 
ar būtų galimybės pastatyti Det
roite vaidinimą "Šventasis nar
vas". 

Ginte pr:st**e susirinkimo pa
skaitininke Lilę Gražulienę. kuri 
kalbėjo, kaip mes galime išlaiky
ti, jbei atgauti žmonių teises visa
me pasaulyje. L. Gražulienė pa
teikė nuomonę, kad šiomis die
nomis per d a v. g dėmesio kreįpia-
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RADIO PROGRAMA 
* 

Seniausia Liotuvlu. ftsdio progra 
ma Naujoj Anglijoj ii Stotie* i 
WNSB> IS66 banga, veikia sekma- i 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausiu, pa
saulinių indų santrauką tr kornen j 
tarai, muzika, dainas ir liagdntee, 
pasaka. Sią programą veda Stepo- j 
nas ir Valentina Minkai Biznio • 
reikalais kreiptis į Baltlc FToitets 
— gethj bet dovaac krautuvę, MB 
E. ltroadvvay. 9a. Besssa, Kasa. 
02127. Telefonas 204480. Ten 
pat gaunamas dienraštis "Drau
gas" Ir rasite dideli pasirinkimą 
uetuvttkų knygų, 
!llinillllHHItlllMIUMINIIIIHIMtimillllt!l 

' Kalėdos švenčiamos visame krikščioniškame pasaulyje 
su vienodu noru, t ikslu ir tradicijomis. 

Krikščioniškasis pasaulis nereikalingas pakeitimų. 
Mums lietuviams i rgi nėra p rasmės pakeisti šią krikščioniš
ką tradiciją. 

Mūsų tautiečiai yra išblaškyti po visą pasaulį be jų 
pačių kaltės. 

Mūsų noras i r troškimas, k a d lietuviai galėtų laisvai 
sugrįžti į išvaduotą ir nepriklausomą savo tėvynę. 

DARWIN P. KAL IR CHARLES P. KAL, advokatai 
261,9 W. 63rd St., Chicago, TU. 60629 

AuSra GeįĮiyte =. Mire2 

Dr. Jonas 6. BYU-IYUmi 
GALVOS IR STŪKSO U00S 

2858 W. fSrd St. 
chicago, ra. n t a 

TeLfltMet 
Valandos pagal r»itarimą 
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A d v o k a t a i 

CHARLES P. KAL 
k ASSOCIATES 

Of. t e t 7765162; re*. 7S7-50CJ 
2649 W. <3rd St., Chimga, m 

Darbo vai. ooo 9 fld 5 vai vak. 

FLORIDA 

JT" 

THE FARGO M0TEL 
10810 Guif Boulevard Treasme Island 

S t Peten*urg. Fla. 33706, USA 
Tai. (813) 3604)878 

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, 
Treasure Island centre, gražiausiame pajūry
je. Miegamieji kambariai, kambariai su virtu, 
vemis. apartmenati ir maudymosi baseinas. 
Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir ta> 
niso aikštes, Šventovės, krautuves ir t . t . 
Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai -_ 

ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVKtAI 

SažteA stdai£ pusę čiaaos 

!iat duodam* Jvairlae vaitfafcs 
psliiflnsa. 

NACTAI I S U a S T A I J E T I M Š K A STFaiEO PfXm.*TtlLt 

G I E D R E 
tinkamiausia dovana šv. Kalėdų proga. Plokštelėje įdainuota kompo
zitorių Bajoro, Budriūno. Dvariono. Indros ir Verdžio kūriniai. Plsks*-
telės menišką viršelį be* folio paruoSe dai! Sodeikienė. Užsakymai 
priimam! paiiur 

V!irXX3L3C*, C5oC C o u t l Sichr^orjd, Cl icaso, S . $06QS 

K M M J A V : $ 6 ^ 0 , >itur: $7.00 

ijiucką. JiK* bfeiiica- į Lfeiyte, R u u P*kiu;te, ^ V i U i ' a£>ks^»5iį t r r . t f i i n i P^dfifca* 4wcc* '£^r%^ fiiiyv-*. D^SBATO^ 'M 



TaOcos siekimas — 
! 

HESiBAiGiANTI KOVA ŽMOGUJE 

I Šventėms artinantis, nuolat tarpyje nebuvo ramybės, nebuvo 
rdėti taikos ir ramybės linkėji- taikos, kai patys krikščionys ko-

j^iai, laimės ir geresnio gyveni- voio vieni prieš kitus, kai krikš-
mo troškimų pareiškimai- Ir tai čioniškos tautos, net susidėda-
yra taip seniai, kaip senas yra mos su jų nekenčiančiomis pago-
žmogus pasaulyje ir kaip seniai niškomis tautomis, kovojo prieš 
jis pajėgia išreikšti savo širdies kitus krikščionis. Taikos idealas 
norus ir idealo siekimus. Apie išliko visų gerų krikščionių, visų 
jtou pamąstyti šiame laikotarpy- g e r ų žmonių širdyse, bet blogis 
je yra tartum atgaivinti save, sa- neretai prasimušdavo pro gerą-
<9o ryšius su kitais žmonėmis, ge- s j a s žmogaus savybes ir žmonės 
riau suprasti tikrosios taikos, tik- naikino žmones taikos, laisvės, 
rosios laisvės ir tikrosios pagar- n e t tikėjimo vardu, 
bos žmogui prasmę. ^ Šiandien kūčių bendravimas 

Nei laisvė, nei taika ir ramybė, Tagina vėl iš naujo susimąstyti 
nei žmogiškoji pagarba kitam 2 p i e tiesą ir teisingumą, apie tai-
nepakenčia prievartos. Tai prie- ką ir ramybę, apie laisvę ir arti-
šingybės, kurių negalima sude- m o m e i lę , be kurių žmogus nega
rinti, nors yra politinių, filosofi- Įj įgyvendinti krikščioniško ide-
nių sistemų, yra valdžių ir paski- a i 0 s a v o aplinkoje, kol jo neįgy-
xų žmonių, kuriems taika ir ra- vendina savyje, kol jis pats ne-
mybė tėra tik kapų tyla, o laisvė tampa tikru krikščioniu savo vi-
— tik pasidavimas prievartai ir S u gyvenimu. Kalbėti apie taiką, 
jai nesipriešinimas. Šios sistemos linkėti ramybės ir neturėti mei-
išdavas kenčia šimtai tautų ir lės ir teisingumo tai yra vėl susi-
milijonai žmonių ne tik komu- dėti su pagonimis prieš Kristų ir 
nistų valdomose valstybėse, bet j 0 sekėjus. 
ir ne viename tų kraštų, kurie # 

jau turėtų būti pasiekę civilizuo-
to žmogaus lygio ir daugelio Senovės poetas pranašišku i-
šimtmečių kurtos kultūros pa- kepimu išreiškė bendrus zmo-
žangos. Tai yra blogis, uždėtas *j* troškimus ir siekimus: 
žmonėms ir tautoms ne tik iš Gailestingumas ir ištikimybe eis 
viršaus, bet pirmiausia blogis, ™ n a k l t ° s i ^ * ^ * * * * . Z 
,_ , . x. _ „ xw.^^,,;Q u,„-c taika pasibučiuos. Ištikimybe žels 

glucųs pačiame žmoguje, kuns r ; , ' • ' *•--- \^~Am„*i «, co l s žemes, ir teisybe ziures iš dan-nenon socialiai bendrauti su sa- 1' m 
vo aplinka, nenori kito žmogaus f " ? (Ps. 84,H-12). Tai vaizdas, 
teisingai vertinti ir ypač rodyti k u n s ^ ™l™&* z m o n i I o s s i e" 

ART. RYTUOSE TAIKOS PASTANGOS 
Egipto ir Izraelio ūkinis strumetis verte ieškoti taikos 

i fiimtum taiauaeiei 
1 • 

KRIKŠČIONIŠKOS KARTOS 

Jau dešimtmetis praslinko nuo 
šešių dienų karo ir 1967 m. bir
želio mėn. kaimyninių arabų vals 
tybių žemių prijungimo prie Iz
raelio. Tuo metu arabai reikala
vo užgrobtas žemes grąžinti, o Iz
raelis vis vinguriavo. Šiuo klausi
mu tonos popieriaus sugadinta, 
daug kalbėta ir Jungtinėse Tau
tose nemaža nutarimų padaryta 
Izraeliui pasmerkti, bet nieko ne
pasiekta. Izraelis ėmė įsitvirtinti 
užgrobtose žemėse, naujus kibu
cus steigti. 

Arabai ir Izraelis ginklavosi, 
ūkį alino ir 1973 m. vėl kariavo. 
Karo metu arabai išryškino savo 
stategines ir taktines silpnybes. 
Karą nutraukus prasidėjo H. Kis-
singerio politinis žaidimas. Jis su
manė mažas nuolaidas Egiptui 
daryti Sueso kanalui apsaugoti, 
JAV įpareigojo Izraelį šelpti ir 
net siųsti amerikiečius karius jo 
apsaugai. Jau anuo metu ši poli
tika erzino Siriją ir kitus arabų 
kraštus. 

GEDIMINAS GALVA 

jam, kaip savo broliui ar seseriai, k u n u l d e a l u s drauSen> ™ * k 

krikščionišką ir žmogišką meilę, teisingumas sau ir kitam gali at-
Taika žmoguje, taika savo ap- r ' e s t l • * • » * į l e ^ n P m a s 

linkoje yra idealas, kurio siekia ^ i m u i , r ištikimybe Kūrėjui n 
kiekvienas nesugedęs žmogus, " J į b r o į l u l ; z m T 1

I f*. *" 
Joks žmogus nėra tik paskirai iš- : 

mestas žemėje daiktas, o asmuo 
kitų asmenų tarpe. Asmens pa
grindinė žymė, kad jis gali pro
tauti, mąstyti, suprasti savo pa
reigas sau pačiam, savo tautai, 

. savo artimui ir savo Kūrėjui. To fT-T^ 
idealo žmonija siekė šimtmečius U l o n i š k a s N nuskaistmimas. 

.. prieš Kristaus gimimą, to idealo T , k t a d a *įį* bus taikos pa-
; siekia ir vis nepasiekia rinktinė F m d a s ' teisingumas bus meiles 

Dievo tauta -"krikščionys, jau I r , s *os, P^ukmnčio gailestingu-

JAV politika 
1973 m. karui siaučiant, ara

bai, naftos kraštai, panaudojo 
naują priemonę JAV spausti. Jie 
nutraukė naftos tiekimą, o vėliau 
net penkis kartus pakėlė jos kai
ną. Washingtonas buvo privers
tas domėtis ir arabų kraštais, jų 
keliamais klausimais, nors Izra
elis liko jo globotiniu. 

nų aplaidumas patarnavo nugy-
vendinti mokyklas, ligonines, su
sisiekimą ir kitų sričių viešąjį pa
tarnavimą, kuris tesiverčia valsty
bės priemokomis. Kai sausio mėn. 
valstybė bandė sumažinti priemo
kas maistui, kilo neramumai Jų 
metu žuvo 79 asmenys ir sunai
kinta daug turto. Neramu
mus tik kariuomenė numalšino. 

Milžiniškas gyventojų prieaug
lis, siekiantis 1 milijoną per me
tus, reikalingas maisto ir kitų 

i reikmenų. Asuano užtvanka kiek 
pagerino žemės ūkio padėtį, bet 
3 proc dirbamosios žemės nepa
jėgia tenkinti Daklausos. 
Pramonei kurti reikalingas už
sienio kapitalas, bet dėl politinio 
netikrumo užsieniečiai vengia pa 
sinaudoti Egipte vyriausybės 
kvietimu skatinti krašto pramo
nę. 

Egiptas kasmet perka ginklų 
už 4 bil. dol. Apsiginklavimas 
verčia kraštą vis labiau įsiskolin
ti ir krašto gyventojus nuskur
dinti. Kraštas būtu visai pakrikęs, 

rios valiuta dažnai nuvertinama, 
ir tesilaikanti JAV mokesčių mo
kėtojų ir gerai organizuotos pa
saulio žydijos labdaringa parama. 
Kartą netekus minėtos paramos, 
Izraelis sugniužtų ir be arabų 
smūgio. 

Izraelis siekia saugumo, bet 
yra v"enas nesaugiausių kraštu 
pasaulyje. Jis atlaikė 30 m. arabų 
spaudimą. 

Tarptautinėje politikoje Izrae
lis liko vienišas. Jis apsuptas ne
draugingų arabų, prarado drau
giškus ryšius su Afrikos žemyno 
valstybėmis ir vadinamu trečiuo
ju pasauliu. Jungtinėse Tautose 
tesulaukė vien smerkimų dėl ara
bų žemių negrąžinimo. Vienišam 
Izraeliui taip pat reikalinga tai
ka, bet vis pasibrangindamas jos 
tesiekia. 

Taikos kaina 
A Sadatas skrido į Izraeli puo

selėdamas vieną mintį: jei nepa
sieksiu taikos, bus kaltinamas Iz
raelis. Jeruzalėje jis nesugebėjo 
taikos įgyvendinti. Izraelio vy
riausybė seniai įprastų išsisuki
nėjimų rūban įvilko taiką, kuri 

DŽIAUGSMAS 
Jobo knygos įkvėptasis auto- . nuo Dovydo iki ištrėmimo į Ba

rius Dievo vardu klausia Jobą: j biloniją keturiolika kartų ir nuo 
ištrėmimo į Babiloniją iki Krh-

Dievo įsakyta, Kristaus parodyta 
ir nuolat apaštalams diegta. 
Kaip šioje pranašystėje, taip ir 
krikščionio kalėdiniuose susi
mąstymuose turi susijungti žmo
giški įsipareigojimai artimui ir 

turį savo siekimams priemonių ir mo paskatas. O krikščioniui tai 

Izraelis, žinoma, pasigedo H. 
Kissingerio, panaudojusio visas 
JAV priemones jam remti. Jo pas
tangomis 1976 m. Izraeliui su
teikta didžiausia 2,34 bil. dol. 
JAV parama ir tiekiami naujau
si amerikiečių ginklai. Ūkiškai nu
sigyvenęs Izraelis apsiginklavimu 
toli pralenkė arabų kraštus. 

Prezidentas J. Carteris vedė 
"slenksčio" politiką, taikstėsi žy
dams ir arabams. Jis pažadėjo 
"savo gyvybės kaina" ginti Izra
elį, bet taip pat pripažino pales
tiniečius, jų teisę savo kraštą val-

fei Saudi Arabija ir Kuveitas nep riimtina net Egiptui 
šiais metais nebūtų suteikęs 2 
bil. dol. paramos. 

Tokiomis sąlygomis A. Sada
tas pakilo sakalu Jeruzalėje tai
kos ieškoti. 

Izraelio ūkinis pakrikimas 
Izraelis dideliu riksmu tesutel

kė tik mažą dalį žydų, išblaškytų 
pasaulyje. Jo gyventojų skaičius 
siekia apie 3,5 mil., bet 0,5 mil. 
ten yra arabų. Iš 3 miL net 
624,000 yra karinėje paruoštyie. 
Žemės ūkis labiau sukolektyvin-
tas kaip Sovietuose. Tai daroma 
kariniais sumetimais —gintis ir 
pulti. 

Daugiau kaip pusė valstybės 
pajamų skiriama kariniams rei
kalams. Apsiginklavimas tiesiog 
dusina Izraelį. Tai kraštas milži
niškų mokesčių ir sparčiai au-

pavyzdį Kristuie. Susimąstyti apie ^ ^ ^ ^ a d . ] I S . F ? ' e n a n.e 

i taiką ir ramybę ne tik pasaulyje, ^ į j * 8 5 ? ? 1 ? 8 " • • * * * l r 

bet ir savyje duoda, progą šven- k "^aonybes dvasia. 
; Su laukimas, turįs gilią žmogiš- Taika ir ramybė nesutaikoma 
, ką prasmę. su prievarta. Bet už taiką kova 

* eina nuo žmonijos pradžios. Ne 
Jau Šią savaitę prasideda bent ta kova, kurią mes vadiname ka-

lietuvių tarpe draugijų, organi- rais, sukilimais, ginčais, žmonių 
zacijų rengiamos kūčių vakarie- niekinimu, neapykanta, kerštu, 
nes, tartum lietuviškų tradicijų bet kova eina pirmiausia pačia-
pratęsimas, kad organizuoti sam- me žmoguje, kai jis renkasi gėrį 
būriai pagyventų šeimos nuotai- ar blogį, apsisprendžia už teisin-

' komis. Visą ateinančią savaitę gumą ir meilę, už tiesą ir jos ieš-
bus keliama kūčių ir Kalėdų nuo- kojimą. Kiekvienas gina savo tie-
taika, nes prieš Kalėdas susirinks są. bet pirmiausia turi ''a apginti 

.prie bendro stalo šeimos, gimi- prieš save patį, kad galėtų įvyk
inęs ir artimieji. Visur bus gra- dyti savyje taikos ir ramybės 

žiausi taikos ir ramybės, laimės troškimą. Kiekvienas turi ieškoti 
ir sveikatos, geresnio gyvenimo didesnio tiesos pažinimo, ar ji 
ir troškimų išsipildymo linkėji- būtų gamtinė ar antgamtinė, 

• mai. Reikia tikėti, kad daugeliu bet, tiesos ieškodamas, turi pasiti-
* atvejų tie linkėjimai bus nuošir- keti ir tais. kurie ją gali aiškinti 

dūs, šeimyniški ir šventiški. - mokslas, tikėjimas, tikėjimo 
Tačiau tai dar nėra tikrosios saugotoja Bažnyčia. Tačiau nie-

taikos įgyvendinimas nei savoje kas negali taikos, laimės ar lais-
, aplinkoje, nei savo tarpe. Bus vės vardu daryti prievartą kitam, 
Įmonių, kurių linkėjimai te- nes nei Kūrėjas varžė žmogaus 
bus išreikšti tik tuščiais žodžiais, laisvos valios, nei Kristus savo 

- neturinčiais atgarsio širdyse. Bus mokslui nenaudojo prievartos, o 
linkėjimu įgyvendinti taiką, nors paliko spręsti tyroms širdims. 
tuo tarpu daugelis kraštų ir tau- Taika ir ramybė, kurios sieki-
tų sėdės ant karo briaunos. Isto- mais gyvename, tegali atsiremti 
rija rodo, kad karų buvo prieš tik teisingumu ir meile, kai tei-
Kri^tų, kad tautos naikino tau- singumas želdinamas ir augina-
tas, kad ant vienų valstybių griu- mas žmoguje, o meilė žvelgia į 
vėsių kūrėsi kitos valstybės, ku- dangų. Taika pirmiausia Nturi 
rios vėliau susilaukė tokio pat gimti žmoguje, tada ji užgims ir 
likimo. Net krikščionybės laiko- žmonijoje. I r . Gr. 

w 

dyti ir užsiminė net jų organiza- g a nčįo s infliacijos. Tai šalis, ku
riją. Šie pareiškimai ir Gromyko 
— Vance pareiškimas rugsėjo mė
nesį dėl Artimųjų Rytų sukėlė Iz
raelio ir net Egipto nepasitenki
nimą. Mat, prez. A. Sadatas bijojo 
nemažiau už Izraelį Sovietų įsi
kišimo j Artimuosius Rytus. Ši 
baimė, JAV užkulisinis spaudi
mas ir ūkiniai negalavimai vertė 
A Sadatą ieškoti taikos Izraelio 
sostinėje Jeruzalėje, kurią tebesie
kia atgauti. 

Egipto sunkmetis 
Egiptas turi beveik 40 mil. gy

ventojų ir išlaiko 845,000 karių 
bei atsarginių. Egiptiečio paja
mos tesiekia 340 doL per metus. 
Apsiginklavimas išsiurbia krašto 
ūki. Finansinis nepajėgumas, biu
rokratinis sustingimas ir pareigū-

Izraelio didžiausias laimėji
mas, taikos besiekiant, tai arabų 
nesutarimas. Po Kairo pasitarimo 
Jeruzalės vyriausybė prasitarė, 
kad ji siekia tik dvišalės taikos 
sutarties su Egiptu. Jų siekimas 
gerai suprantamas. Dvišalė Egip
to ir Izraelio sutartis sukels dar 
didesnę, aštresnę arabų tarpusa
vio kovą, kuri žymiai palengvins 
spręsti Gazos ir Jordano vakari
nės srities klausimą. 

A. Sadatas apsisprendė dar kar
tą žaisti taikos kauliukais Kaire. 
Tuo pat metu JT generalinis sek
retorius V. K. \Valdheimas suma
nė pakviesti New Yorke ginčo ša
lis ir tarpininkus. Iš Jeruzlės atė
jo balsas: nedalyvausime. Spren
dimas gerai suprantamas, nes 
jam neparanku tartis su visais 
kaimynais. 

vardu 
"Kur buvai, kai aš dėjau žemės 
pamatus? Pasakyk man, jei tu tu
ri išmanymo. Kas paskyrė mas
tais jos didumą, jei žinai? Arba 
kas ištempė ant jos virvę? Ant ko 
pastatyta tvirtai jos ramsčiai? 
Arba kas įleido jos sampinį ak
menį, kada mane draug šlovino 
rytmetinės žvaigždės?" (Jb. 38, 4 
— 7). Tie klausimai ir tokia Šv. 
Rašto kalba mums sako, kad kū
rybos pradžioje Dievas neturėjo 
su kuo tartis ir kad apie tą pra
džią neturime liudininkų. "Pra
džioje buvo Žodis. Tas Žodis bu
vo Dievas"(Jn. 1, 1). Šv. Rašto 
mokymu, Dievas tarė, ir viskas 
atsirado. Žodis, kuris buvo pas 
Dievą, yra dieviškoji išmintis, 
antrasis Dievybės Asmuo, Dievo 
Sūnus. Todėl "visa per jį atrira-
do, ir be jo neatsirado nieko, kas 
tik yra atsiradę" (Jn. 1, 3). 

Evangelistas Jonas, aprašyda
mas Kristaus gyvenimą ir jo moks
lą kaip liudininkas ir bendradar
bis, įžangoje nusakė Kristaus Die
vybę, kad ji yra Dievo Žodis, Die
vo išmintis, per kurią viskas atsi
rado. Panašiai ir Šv. Paulius kal
ba apie Kristų: "Jis yra neregimo 

t ; 1 - / taus keturiolika kartų*' (Mt. 1, 
17). 

Kristaus giminystės ir kilmės 
kartos išvardintos evangelijoje 
Mato pagal vyrų kilmę. Paminė
ta Dovydo kartoje tik Urijo žmo
na, iš kurios gimė Saliamonas, ir 
Marija, kuri yra visų svarbiausia. 
"Jokūbui gimė Juozapas — vyras 
Marijos, iš kurios gimė Jėzus, va
dinamas Kristumi — Mesiju" 
Mt. 1, 16). 

Tos kartų kartos nusako Kris
taus istorinę kilmę. Nuo Kristaus 
užgimimo iki dabar praėjo vėl 
apie tiek pat kartų, bet apie 
Kristaus giminių tolimesnę kartų 
eilę nebeturime duomenų. Su 
įsikūnijimo įvykiu baigėsi Dievo 
pakartotini pažadai, nurodą 
Mesijo atėjimą. Per du tūkstan
čius metų buvo ruošiamas taip 
pat ir Marijos atėjimas. Iš tikrų
jų Kristus kūno ir kraujo gimi
nystę turi tik su Marija, savo Mo
tina. Ji buvo apsaugota nuo 
gimtosios nuodėmės, kad ji būtų 
verta tapti Dievo Motina. Iš jos 
Kristus gavo sau kūną, per ją ga
vo žmogišką gyvybę. Ji buvo per 

' kartų kartas paties Divo ruošia-io Dievo atvaizdas, visos tvarinį- . , -,., „ . { . . . . ma ir sukurta del Kristaus. jos pirmgimis, nes jame sutverta 
visa, kas yra danguje ir žemėje,. Kai Kristus mirė ant kryžiaus 
kas regima ir neregima" (Kol. 1, ir atpirko žmoniją, tai jis po sa-
15— 16). j vęs paliko naują iš Šv. Dvasios at-

Šv. Raštas, nors ir paties Dievo gimimą. Jis paliko krikščionišką 
yra įkvėptas, vartodamas žmonių kartą, kuri vadinama Kristaus 
kalbą, mažai ką gali pasakyti. Bažnyčia. "Ir jis yra Kūno — 
apie Kristaus Dievybės kilmę. Į Bažnyčios galva. Jis — pradžia, 
Dievas neturi istorijos, nes jis yra į prigimtis iš mirusiųjų tarpo, kad 
amžinas. Jis yra visko pradžia,' visame turėtų pirmenybę" (Kol. 
bet pats neturi pradžios. Šv. Pau- 1, 18). 

Krikščionys yra paties Kristaus 
giminės, nei jo motina yra ir mū
sų motina. Kristaus užgimimo 
metines švenčiame su dideliu ir 
visuotiniu džiaugsmu, nes tai yra 

liaus mintimi, Kristus yra visos 
kūrinijos pirmgimis. Jis yra diev :š-
kos kūrybos modelis ir dieviška
sis paveikslas. Visos kūrybos pra
džioje Dievo mintyje buvo nuta
rimas, kad tas dieviškasis paveiks-
, '.. „ .v. . . . , , visos Kristaus gimines, visų Kruvjr 
las priims zmogis<cą prigimti, kad y 
antrasi> ŠvČ. Trejybės Asmuo taps 
žmogumi. Kai kūryboje atėjo lai
ko pilnybė Dievui tapti žmogu
mi, įvyko įsikūnijimo paslaptis. 
Dieviškasis Žodis, dieviškoji iš
mintis. Dievo Sūnus Įsikūnijo ir 
tapo žmogumi. Todėl pagal Kris-

čioniškos 
mas. 

eros kartų džiaugs-

V. Rmš. 

SUAUGUSIŲ K YIUKIZACLJA 
Čenstakavo vyskupijoje, Len-

taus žmogiškąją prigimtį mes ga-| kijoje, buvo surengtas kunigų 
lime nuo įikūnijimo paslapties! ir pasauliečių studijų simpoziu-
įvykio kalbėti apie istorinį Die- Į mas suaugusiųjų katekizacijos 
vą ir apie jo žmogišką kilmę. į klausimais. Simpoziume buvo 

Evangelistas Matas Kristaus ' nu t a r t a padidinti pasauliečių ir 
kilmę išveda nuo Abraomo. T a i j 1 " 1 ™ ^ ^ ^ J 0 8 mokytojų skai-
yra apie dviejų t5kstančių me-1

 čh*- i v e s t i vyskupijoje dviejų 
tų laikotarpis. Kai Dievas apsi-į vaJandų savaitėje pastovų kate-
reiškė Abraomui, iki Kristaus už- k i z m o ^^^ 

.-"..:• i . . , , „ . . 

Vakarų Vokietijos gamybos povandeniniai Laivai, skirti eksportui j ki
tus kraštus 

gimimo praėjo apie du tūkstan
čius metų. Per tiek metų Dievo 
išrinktoji tauta turėjo apreiški
mą apie tikrąjį Dievą ir per 42 
kartas buvo ruošiamas Kristaus 
atėjimas. "Nuo Abraomo iki Do
vydo iš viso keturiolika kartų, 

vyresniesiems 
moksleiviams ir išplėsti pagal 
reikalą katekizmo pamokom 
skirtų salių tinklą. Jaunimo ir 
suaugusiųjų katekizacijos pro
blemas šiomis dienomis apsvar
stė taip pat ir Lodzės vyskupi
jos kunigai. 

NAUJA VALDOVfc užbaigti iki 1979 metų vasaros. 
Princesė Beatričė bus karūnuo-

Kaip rašo Olandijos spauda, iama toje Naujoje bažnyčioje 
karalienė Juliana, sulaukusi 70 \ 1979 m. rugpiūčio 31 dieną. Ta 
metų amžiaus, žada atsisakyti 
sosto ir jį perleisti savo vyres
niajai dukrai princesei Beatri
čei. Oficialių pranešimų dar 
netenka laukti, bet iš daromo 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 
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— Juozapėli, jūsų tikėjimas yra tikresnis, o mū

sų — lengvesnis... 
Kitą dieną Kasniūnas bandė padaryti trumpiausią 

santrauką Švento Rašto studijų: 
— Iš Švento Rašto matyti Dievo reikalavimai, kad 

žmogus būtų teisingas ir doras — turėtų tą minima
lų kilnumą, būdamas sutvertas panašiu į Dievą Būda
mas Dievo sutvertas ir Kristaus krauju atpirktas, j is 
turi gravituoti j jį ir darytis į jį panašesniu, kad ga
lėtum būti su juo viena. Be to, žmogui yra uždedama 
socialinė atsakomybė mylėti ir rūpintis kitais bendra-
žmogiais, to paties Dievo sutvertais, ir rūpintis tiek, 
kaip pats savimi. 

— Taigi, mes kartais nė nepajuntame, kad gyve
name žemėje savo bandomąjį laikotarpį, ar mes esame 
verti būti Dievo vaikais, gavę laisvą valią ir tiek daug 
dieviškų požymių, — pastebėjo Karuža. 

Mokslo metams pasibaigus, dalis jų kurso klieri
kų gavo diakono šventimus po nuodugnesnio dvasinio 

mė yra Dievuje būti ir kaip nesunku yra su Dievu naują pamokslininką — pasiruošk gerai tai brangiai 
būti... Tačiau jis girdėjo traukinyje kitokias žmonių šventei, — pasakė klebonas, į jį žiūrėdamas. 
kalbas, kartais net profaniškas... Pro langus buvo j Dievo Kūno šventė, arba Devintinės, yra trečioji 

diena yra Oranje dinastijos 
tradicinė diena 1898 m. rug-
piučio 31 dieną karalienė Vilbel- ^ ^ ^ s t ) , c : a , 1 J i $ , , , m i ų m e t u K a r u ^ ;r j ^ 
"~:na " «ra.:au.i. ?•* ^ ^ b u y Q toje ^ ^ ^ grupėje, o kiti susirūpinę 

liko laukti kitų metų progos. m. rugpiūčio 31 dieną ji atšven-
Haagoje pilies remonto mano- į tė 50 metų karaliavimo sukaktį. 

' ma, kad tai ruošiama naujai \ Tad manoma, kad ir 1979 m. 
karalienei. Taip pat restauruo- j rugpiūčio 31 diena bus prince- Į ^ s k e i b t i Kristaus mokslą žmonėms viešai. Jis tu r i 

I jama ir Naujoji bažnyčia Ams- i sės Beatričės (41) karūnavimo į tiek daug ką pasakyti, kad jis norėtų kiekvienam 

Karuža važiavo namo be galo laimingas. Jis j au 

-terdame, kurios darbas turi butadieną. i%h • imogui jau traukinyjt kalbėt: api* Dievą, kokia Ui* 
m>. S P 

matyti pradžia šienapiūtės darbų. Taip, kaip ir jo — pavasario povelykinė šventė, po Šeštinių ir Sekminių, 
dvasinės piūties pradžia: "piūtis didelė, bet darbinin- ypatinga savo turiniu ir lietuvių tautoje susidariu-
kų yra per mažai". j šiomis tradicijomis. Meilė ir dėkingumas Kristui, pa-

Jis laimingas bėgo tėviškės takeliu namo. Namiš-! silikusiam mūsų tarpe ypatingame Sakramento pa vi
kiai suprato, kad jis — jau diakonas, nes jis nie- dale dėl artimesnės vienybės su Dievu, padarė tą 
kuomet nėra buvęs toks laimingas. Kartais jis minė- šventę žmonių džiūgaujančia vieša manifestacija Die-
davo, kad dalis jų jau šį pavasarį bus įšventinti diako- j vui. 
nais, tur būt, tik ne jis... Kai Karuža lipo vingiuotais laiptais į aukštai iš-

Jis jau galės dalinti žmonėms Eucharistiją — jis į keltą sakyklą prie vieno gotiko pilioriaus, jį jaudino 
pats galės įdėti į burną savo brangiajai motulei tikrą i jo dabartinė padėtis — jis eina skelbti Dievo žodį. Sa-
Kūną ir Kraują mūsų Viešpaties... Jis džiaugėsi ir tė- vyje pajuto tokį didelį nevertumą tai ypatingai pa-
viške daug labiau — toks vasaros nepaprastas sužy-' reigai. kad jam pradėjo drebėti kojos, darėsi sunku 
dėjimas visur. Darželio bijūnai, lyg jo laukdami, ap- j lipti, o ta sakykla taip aukštai... Pro laiptų užsisu-
sipylę tokia daugybe aksominių žiedų, varžėsi dėl erd-! kimą prieš jo akis iškilo ant bažnyčios sienos paka
vęs ir pirmumo, ankštai vienas pro kitą stiepdamiesi. bintas paveikslas: Vytautas Didysis sėdi ant kelmo 
žiedais. O tos našlaitės, lyg maldai susitelkusios vie- į ir tyrinėja meistrų paduotus planus tai bažnyčiai ata-
nuolės, eilėmis kontemplavo tylųjį grožį... tyti. Toliau lipdamas, j is išvydo po sakyklos stogeliu 

Jis norėtų eiti ten į Kražantės slėnius, prie Pilių- į karvelį, plačiai išskleistais sparnais, lyg jis rūpestin-
ko, išmąstyti savo džiaugsmą, tačiau pareigos ir dar- gai laviruotų nusileisti ant šios vietos. Tai simbolis 
bo dienos jau yra seniai prasidėjusios. Klebonijoj bu- Šventosios Dvasios, ir jis pradėjo karštai melstis į 
vo labai maloniai sutiktas ir pasveikintas jo tokio šventąją Dvasią. Jis bažnyčioje žmonių nematė: jų 
ankstyvo pripažinimo proga. Nušvitusiu veidu klebo- buvo tiek daug vienas prie kito — toks tirštas vie

nų galvų margumynas. 
Trumpai pasimeldė, sakykloje atsiklaupęs, ir pa

kilo su didele knyga rankoje aukštas, gražios išvaiz
dos vyras, balta kamža apsivilkęs, įstrižai per vieną 
petį užsidėjęs stulą, tą oficialų kunigystės ženklą, ku
rio nešiojimo būdas rodė, kad jis dar neturi visų ku
nigystės teisių. 

(Bv daacjao} 

nas nuėjo į virtuvę užsakyti skanėstų jo pagerbimui. 
O tų skanėstų ten buvo mažas pasirinkimas. Kle

bonas mėgo labai paprastą gyvenimą. Miestelio ponai 
sakydavo, kad Čia yra juodi namai: nei ten yra su 
kuo proferanso sulošti, nei tave žmoniškai ten pa
vaišins. Jei ir pakvies ateiti "ant arbatos", tai tik vie
nos arbatos ir gausi. 

— Aitą Pievuj, pi** Kflao t*wtai turėsime jau 
mm ^ i - —«. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1977 m, gruodžio mėn. 17 d. j 

SUOMIJOS OLIMPINIAM JUDĖJIMUI 70 METŲ 
BR. KETURAKIS 

"Drauge" skaitėme apie Suo
mijos 60-metj nuo nepriklauso
mybės paskelbimo (1917. XII. 
6.), o dabar ryškesniais sporto 
duomenimis pažvelkime j pir
muosius žingsnius olimpiniame 
judėjime, ką ši tauta įrašė j pa
saulinę istoriją, ypač olimpiadų 
eigoje, šįmet, taip pat gruo
džio 2 d., sueina pilnas 70-me-
tis, kad Helsinky buvo įkurtas 
Suomijos olimpinis komitetas 
— F. D. C. ir tais pat metais. 
Tarptautinio olimpinio k-to pri Į 
pažintas nariu. Žinome, kad j 
-suomių tauta tuo metu buvo' 
Rusijos valdoma, taigi dalyva
vimas olimpiadoj nebuvo leng-! 
vai prieinamas, kai vienam 
valstybės plote atsirado du! 
olimpiniai k-tai. T. O. k-tas tuo j 
laiku dar neturėjo pilnų taisyk į 
litį, reguliuojančių olimpiadų 
organizacinį ir technišką pava- i 

Rusijos vėliava, nes suomių 
kaip valstybės dar nebuvo. Ašt
resniems ginčams įvykus, ras
tas šis kompromisas: "Prie ru
sų vėliavos, nors suomiai ir I-jų 
vietų laimėtojai, prisegama ma 
žoji suomių vėliavėlė", ką ga
lutinai suomių atstovai irgi 
(spaudžiami) "priėmė". Norė
damas ateityje to "nemalonu
mo" išvengti, rusų olimp. taut. 
komitetas 1914 m. birželio mėn. 
Paryžiaus sesijoj pareikalauja 
Suomiją pašalinti iš T. O. k-to 
narių. Remiantis jau aiškes-
cių tautų dėsniais, Suomija pa
šalinama iš T. O. k-to. Rusams 
pasisekė, bet neilgam. Pirmasis 
pasaulinis karas prasidėjo, ir 
ir numatyta olimpiada 1916 m. 

Mūsų kolonijose 
Worcester, Mass. 

KALĖDOJ EGLTJT* 

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla, vadovaujama mokytojų 
J. Dabrilienės ir stud, B. Mi
liauskaitės, sausio 2 d. 3 vai. p. 
p. Aušros Vartų parapijos sa
lėje rengia Kalėdų eglutę 
įvairia programa. 

Bus vaidinimėlis "Nuostabio
ji valanda", parašytas I. Regie-j 
nės, šv. Kalėdų giesmės ir t. t. 
Programoje dalyvauja visi mo
kiniai. Mokytojos ir tėvų komi
tetas kviečia mūsų kolonijos lie
tuvišką visuomenę atsilankyti, j 
kad jaunimas įsitikintų ir pa-

vertiaaroę. Tėvų komitetas vi
sus pavaisins veiks bufetas. 
Auka 2 doL ' 

Kviečiame tėvelius atvežti ir 
patiema atvažiuoti su tais vai
kučiais, kurie nelanko mokyk
los, ar nekalba lietuviškai Ka
lėdų senelis bus dosnus visiems. 

Tėvų komiteto iždininkė pra-
šo tėvelius šia proga atsilyginti 
už mokslo metus, nes mokestis, 

s f ' palyginus su kitomis kolonijo-
| mis, y.** labai žemas, tik 25 dol. 

vienam mokiniui.. J, M. 

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

rų kl. Paunonen, dalinai jau 
įrodo. 

F. D. C. apjungia 28 olimpinio 
sporto federacijas su 1,156,000 

neįvyko, o jau 1917. X n . 6 Suo? | narių. Varžybiniam kely reiš-
mija nepriklausoma valstybė. 

Rusų rinktinės sudėty nema
žai vokiškų ir lenkiškų pavar-

Loevenstein, Brau-
man, Sehwartz, Hahne, Wil-

dinimą, nes tautų skaičius vos i ̂ j „ ^^ 
per 20-tį siekė, kurios buvo T. 
O. K. nariais, bet ne visos su heimsohn. Gajewski, Indrikson, 
tautiniais olimpiniais k-tais,. R u c k g ff ^ k u r f e g y v a v o 
taigi rusams rodant nepalanku- ; irxmm i r ^ ^ n u o t o l i ų bėgi
mą ir priešinimąsi, vis tiek suo j m u o s e i š k r i t o p i r m u o 6 e &&>-

i kiasi apie 7%, o rekreaciniam 
i tarp 11-12%. Aplamai imantį 

išeina, kad kas 4-5 suomis yra 
; kokios nors sporto sąjhgos na-
į rys ar aktyvus sportininkas.] 
i Olimpinį fondą dar remia suo-
miai-amerikiečiai, kas juos itin 
suartina ir tautinį susipratimą 

1 stipriai kelia. 

i ' t ^ T • - •*•*•*! 

miai atsirado olimpinėj šeimoj. į 

Pirmasis egzaminas 1906 m. 
Atėnuose 

Kai buvo švenčiamas de
šimtmetis (1906) nuo I-sios 
naujų laikų olimpiados — 1896 
m. Atėnuose, lyg ir istorinė di
džiulė tarptautinio masto šven- į 
tė, nerišąnt su pačių olimpiadų \ 
eiga, suomiai dėl piniginių iš
teklių ribojimo, išsiuntė 4 daly- | 
vius. Jų garbei ir visos tautos ; 
džiaugsmui, Werner Weckman 
laimi aukso medalį vidut. svo- j 
rio graikų-romėnų stiliaus im 
tynėse. o jo tautietis Werner i 
Jarvinen irgi auksą už disko 

metimą graikišku stiliumi. 
9-toj T. O. k-to sesijoj (Ha

gos mieste) gegužės mėn. Suo
mija oficialiai įsilieja olimpia
dų šeimon. čia didžiausias nuo
pelnas priklauso baronui Rein-
hold Felix von VVillebrand, ku-

skaitomas suomių sporto 

gimuose, o "gražiausiai" jie i 
pasirodė Marathono bėgime, j 
kai visi 5 dalyviai — Kapmal,! 
Kruglin, Russo, Reiman ir Up- i 
mal — nebaigė nuotolio. Jų 
"družbai" palaikyti prisidėjo 
10 klm. ėjimas, kur Liukk irgi 
pasitraukė iš tako. Vieninteliai 
— Choulz ir Asleben, kaip de-
šimtkorininkai, baigė 10 ir 11-
ju. Šie būdingesni istoriniai 
faktai rodo, koks didelis skir-

Mums, lietuviams, tekę rung 
tyniauti 1 ar 2 kart prieš suo
mius futbole, SELL žaidynėse 
(studentų rinkt.: Suomija, "Es
tija, Latvija, Lietuva, lengv. 
atl. ir vėliau žiemos sp. šakoj 
— pašliūžininkų lauko perbėgi
muose (18,30 klm. ir 4 X'5-Įrtijn. 
estafetėje). Trumpalaikį kuriją 
sporto srity yra atlikę du g a r 
sūs Lietuvos rekordistai: Vla
das Bakūnas šliupžinao, Anųp-

tumas buvo tuo metu tarp suo- ; f38 Tamulynas mėtymų^'ypač 
mių ir rusų lengv. atl. sektoriuj. į i e" f i S-

'1.912 

ris 
tėvu. Jis išrenkamas Suomijos į k e u u į išsibarstė, ir nerasit nei 
olimpinio k-to prezidentu, o \ vienoj šios šakos rungty, kur 

rikiuptųsi į pirmąjį 8-tuką. 
Pridėkime Nurmio triumfą 

1920 m. Antwerpene ir 1924 m. 
Paryžiuj, kur tą olimpiadą va
dina Nurmio vardu, kaip neįti
kėtinus laimėtinus, plius 1936 
m. trigubą JO'klm. bėgimą suo-

Palyginimui ' pažiūrėkime j į Garbingam suomių tautos 
'm. Stockholmo olimpia- j olimpiniam k-tui F. X>. C :šio 

dos lengv. atl. lentelę tarp 70-čio proga linkime geriausios, 
j A . V ir Suomijos sėkmės sportininkų ir visos t#u 

6 tos fiz. lavinimui ir varžybi-
4 i niam pradui pilnai klestėti, pa-
3 s laikant olimpinį judėjimą kaip-

laidavo II v. | kilniausią krašto indėlį Suomi-
dalyvaujančių tautų tarpe, nors j jos istorijoj, 
oficialiai neskaičiuojama. Kur
gi rusai?! Jie, kaip. matėme, pa 

Aukso 
Sidabro 
Bronzos 

— 14 
— 14 
— 12 

Hamilteru Ont . 
-» • -

TRUMPAI 

Bendras kučias ir šiemet Jau
nimo centre rengia šauliai. Už
siregistruoti pas A. Petraitienę. 

>— Dukrų, žentų ir vaikaičių 
tarpe 91-ą gimtadienį atšventė 
Sofija Škripkienė. Ilgiausių me
t ų ! 

MI S O E L L A N E O C S 

IltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIliKIIIIIHIIIIIIUIIIIIH 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos, Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 
MIGLINAS TV 

2346 W. 69tb St.. teL 776-1486 
liuillllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllll 

o »»»* p m 0* • * » » > > • • » » r* * » • •' 
PAO&AGK E I P R E S S AGFTNCY. 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI į UETUY* 
pa«eidaaĮauai garo* prekfs. Maistas Ii Enropoa aanfHtts. 

S606 W. 69 St , ChK»«o. m . 
TEL. — V f l K-1787 

Turiu Chlcagoa miesto leMlmę-
| Dirba ir užmiesty. Dirba greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T B O S 
|Y KIMMAl — PATAISYMAI 

KLA.fDI.rr8 PUMPUTIS 
4358 S. Washtflnaw Ave, 927-8558 

."--— I š Ajdo dirigento pareigų 
pasitraukė soL V. Verikaitis. 

j Chorui vadovai..: sutiko muz. 
J. Govedas. 

— Naujųjų metų sutikimui 
dar likę keli laisvi stalaį. Už
siregistruoti po pamaldų para
pijos salėje pas J. Bajoraitį. 

" — P o širdies priepuolio šv. 
Juozapo ligoninėje randasi ra-
movėnas Jurgis Mažulaitis. 

— Kristaus gimimo ir Naujų 
Metų proga visus "Draugo" 
skaitytojus bei hamiltoniečius 

[sveikina' Jūsų korespondentas 

fLazys Baronas 
«• 

* r 

Tai suomiams 

Paieškojimas 
Ieškomas LJ£*» AJS TARASEVI-
CTCS, sųnus Ma . gimęs 1912-13 
ta. Ieško sesuo Onute iš Lietuvos. 
'Atsiliepti arba turintieji žinių pra
nešti adr.: O. Junkeris. 103 N. 
20th Ave* Jaelrose Park, m. 60160 

fAVTOMOIAM4 — FOB BEBTI 

Išnuom. kambarys vyrui antrame 
aukšte. Atskiras įėjimas ir patogu
mai. Skambint 523-8944 

B S A L S * A * • 

niiiiHiiumiiifiiiitiiiitiiituitiiniimmiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BftLDUS 
Fbumune b vaSkoojams 

vigą rftOq grindis. 
J. BUBNYS — TeL B E 7-6168 
HlllllllllillIlUIIIIIIIlHItlItlIlIlIlIlHlllllia 

iiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitfiniiiiiitifiiiiiiifim 
JvalrlŲ prekio pasiHakimas i i h m 

Cfad tš mūsq aandSUo. 
O0SMOS PAKCELS EXFBXS8 

SIUNTINIAI Į LIETUVI 
SSSSS. HaJsted 8C, Cbteago, HL M M 

2501 W. «9th St., Chloaįo, Vū. «0«2» 
Teief.: tC5-9tt9 — «B4-StSO 

•iiiifiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuiffUfa 

10% — 2 0 % — S0% ptgten mofcMt 
a i spdraada nuo o^piiea fer •uto—» 
bOlo pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
B20SH W e « »5tti S t r n t 

OhtoBgo, mtnois 
TeL — GA 4-M54 

tiiiimiiHiiHiinniiiiHiiiiHiiinmiimiHii 
SIUNTINIAI Į UETDVt 

ir kitas kraštus 
N1DZINSKA8, 4MS Archer A m 
tTtt»«o. DL te«SZ» teieL 9TI 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
4 vienetų mūras ir garažas. Mar-

quette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už 38,8000. 

PaHkimas. 5 kamfo. 18 metų mūras 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatv&je. Marquette Pke. $29.900. 

Mūras. 2-io aukim, 8 kambana. 2 
auto mflro garažas. Gabių rankų gali 
boti atnaujintas. Marųuetta Pke. Kai
na $2č>.000. 

Didelis muro bungaiew ant plataus 
sklypą Gazu šildymas. Marąuette 
Pke. $25,750.00. 

19 butų .tvarkingas atOra aamaa 
apie $22,000 metimų palaima naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų botų, gdsvų plytų, l t ma
tų awd«iius namas ir ekstra didelis i 
mOro garažas. Įrengtas, beveik tre-J 
Gtos butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit galiam užimti — 
vertas $80,000. 

Grafa* platus sklypas to garataa 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui, 

Valdis Real Estate 
2625West7lstStre«f 

Til. 737.7200 ar 737-8584 
TCSO BEACIL FLORIDA 

Prie Atlanto 8 butų. (5 apstatyti) 
3-jų mėtų tvirtos statybos, ispanų 
stiliaus pastatas. Parduodamas tie
sioginiai su 25% įmokejimu. 
Skambint 1 — 305 — 636-0365 

VYRAI K MOTERYS 
• ••• i m m i II » i — — — — — ^ 

SALES MEN 0* KOMEI 
Members of tbe Multiple listing 

service. For further information 
call: 
JOHN TeL — 562^366 

DWATVE REALTY 
• 

P A R D A V I M U I 

Nebranjgiai parduodama!* naujas, 
visai nevartotas gražus kilrm«« — 
8^x12 p. Skambint 77&-9203 

iiHiiiiiiiiiiiHiiiMiiiiiiiiiuiiintiitHmnfii 
Daug sutaupysite perkant 

AVIES KAILINIUS 
VYRAMS — MOTERIMS 
Gatavi arba siuvami pagal 

ROB-EL'S 
4412 W. 59 SI. 

Tel. — 735-5667 
jiiiHmiiiuiitiiiimiiiiiiniHHMiiHifiHnt 

• 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

miHHIIIIHIIHIIIimiIflIlIlIHIlHtlIHIlIHII 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
15-ka novelių B jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 301 pusi., 
1377 m. Viršelis aaii. Giedre* Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4915 W. *Srd Street 
Ohitaco* OL 6B6» 
IMJUlOItlIHIKUlIlIlMilHIUtlHIIIUIHIIIM* 

(iiMiiHininiHinHiuiiuiiiiiimiiiiiHiiMiil 

Liaudies menas ir kitkas 

• • i. • • 

vėliau atstovu prie T. O. k-to. 
Savo darbų pirmaeiliu uždavi
niu laikė prisiruošimą 1908 m. 
Londono ir 1912 m. Stockhpl-
5V0 olimpiadoms. 

Rusijos aJciplėšiihurkas 

19Q8 olimpiadoj narsus suo- , . ~ -
miai jau užimą šias garbingas J ^ U pergale, garbingos šeimos 
vietas: vieną — 3-čią, dvi — 4-' Jarvinpn iėtiiur&us su galingą-
jtas, vieną _ 5-tą ir dvi 6-tas, o j J3- suomiu metimo technika, ma 
tai tik lengv. atl., o rusai gi pa- \ tysime, jog ši mažoji tauta dau 
sirodo Marathono (42,195 klm.) ' ««U kartų persveria žymiai di 
bėgime, kur greičiausiai vokie- ; desnes valstybes sporto raidoj. , 
čių vokiečių kflmės bėgikas 'O kurgi žiemos olimpiniai žaidi | 
Und baigia nuotolį net 19-ju ; » a i . kai anuometiniai (pradžia I 
— 3 vai. 26 min. ir 38,8 sek., 
kai nugalėtojo amerikiečio J. 
Hayes laikas — 2:55:18,4. Apy
tikriai buvo atsilikęs net virš 5 
klm. Suomis K. Nieminen 10-ju 
— 3:9:50.3. Rusų kraitis lygus 
nuliui, o suomiai atsiduria 12-
toj vietoj, nors oficialiai ir ne
skaičiuojant 

Stockholme suomių 22 leng-

1924 m) greitojo čiuožimo at
stovai, kaip Skutnabb, Thun-
berg, Hassu, Hakulinen. Manty 
rantą pašliūžų lauko perbėgimo 
rungtyse krovė ' olimpinį indelį 
tautos garbei ir prieauglio pa
skatinimui. 

Tiesa. Suomijos atsilikimas 
i po Il-ro pasaulinio karo žymus, 
ir prasimušti į pirmaujančių 

vaatlečiai, o rusų 32. Šeima tautų tarpą Europoje yra labai 
jau gana didžiulė: 26 tautų 556 sunkus ir lėtai slenka. Priežas-
dalyviai. o tai tik lengv. atl. Čia, ^ — senasis treniravimosi bū-
iskyla pirmasis Suomijos spor-: ^as dabartiniam aukšto iški-
to didvyris Hannes Kolehmai-, i ^ ^ lygiui jau netinka; reikia 
nen. 5000 mtr. baigia nauju pa- į žyminį didesnių krūvių ir įtam, 
sauliniu rekordu —14:36,6 min. j pog ti^niruotėee, plius visoke-
(senasis irgi 1908 m. anglo A. j riopa parama, kaip sporto me» 
J. Robertson pasiektas Stock- Ricinos, f i^ log in ių kabinetų 
hoime), kai aštriausią konku- j įrengimo, iatiainio — visus me-
rentą, prancūzą Joan Bouin, tus apimančio pasiruošimo, ge-
paskutiniuose baigmės 2 žings- į resnio kadro visoms sporto ša-
niuose, vos 0 4 sek aplenkia, j toms, na, o svarbiausia, žymiai 
To dar negana, nes 8 klm. lau- j daugiau būtinų patalpų ir finan I 
ko bėgime asmeninėj įskaitoj' ajxūų išteklių, 
irgi auksas, o komandinėj si-j Dabartini* F. D. C , kuriam 
dabras, plius 10,000 metr. nau- j n u o j96® rn. vadovauja Juhani \ 

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

-Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis |r pjlnesaia, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gnj"^faĮ Č^aL|. pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKZRY Sav. ANTANAS MACKE^Mttfe: Buria pėremė iš sav6 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik l o p y k i bet ir visą kepimo n?ea% 
taip mėgiama ^RIGHTOg-RASEgy iffptotu. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą ieimininkėma visokių tjftftmhj prcgoaiia, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga. 

Feliksas Mackevičius savo ganuniafa pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir keBriHka, autų Čikagoje o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI. 

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir s*.'minm-
<.ų bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad 
galėtą visokiais gamtntafą apropiatt vfaus ir ^^^" 

sTOHtmiiHnitHHfiHimitinmHtmiHHHt 
i iiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiMimiiiMiMiii 

MAMŲ APŠILDYMAS 
Tilsaa senas tr sadedn wwni* p»-

Staa. Pigiai &-™iaa taipgi atrvtelas * 
perdirbo dėl dujų. Jdeda Tsadeoa IB-
lytavus. - Kreipti* — 

A BAN1'9 — TeL 447-880* 
'imntHimimmnimwmminmmnnmi 
HiHiiiiiMHiiiiuniiiimHiiiiiiHimiiHiiai 

Be visiems jau gerai žinosiu ssvo paikių skoniu tortą, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, ittŽiku ir kitokią gdiiUiilą, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkocheną). yisi gaminiai bos 
pritaikinti Kalėdą šventėms n* tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais. 

7-12M TUOJAU PAT Savo atsakymu 
k galėsite ramiai laukti šv. Kalėdą Ir Nasjmją Metą 

B R I G H T O N BAKERY 
2457 W. 4flth MMt, CMMp, III. 8M32 

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

ipdraosta* perkranatjiuaa 
fvairsn atstomą 

IM. — S78-1882 
S7»-5B96 

iiHuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimm 

EVERGREEN PARKE 
Saviniriikas parduoda labai geram sto
vy mūrinį "raised ranch" narna. t 
dideli mieg.. S maS. garažas, Šoninis 

I įvažiavimaa. Dalinai įruoštas pilnas 
I rūsys. Centr. vėsinimas. Įfiiimni 

Daug priedų. 

8720 S. CalifoTBia, teL 425-2028 
iiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiitnniiiiinHiiiiHiiiiiMi> 
5-EOOJf BRICK BTNOALOW 

Vlcinity 67tb A Francisco 

Ouiet neighbornood. Lrtbuamani 
area. Near tran^K>rtation. caurch,fs 
schools. Convenieait to Marąuette 
Park. Full bsmt. Gas forced air 
heat A bargain. Asking $24^00. 

McfiJGY & POAGUE, INC. 
Te*. — 23*8425 

"Drauge" 

rekordas — 31: Abti Uunila. artimai kooperuo
ja su vyriausybe dėl piniginės 

dalyviams! 

jas olimpinis 
203-

laedalnu iteikarx> rsetu, Jtaip • para/soe olimpiadų 
ig daier, buvę. •.6VI:?.TIOS tau-, r^oiti, ju4^,a 
i^įė i v^l^vcc, ta. r^a : , l i b i : ^^ t^rt^|joKxs. j>r̂ .-..-. . . v , j ^ 
zepate-ki i t ; didHulia^i suomių, į j u s g i ^ t ^jirf'."; tcedą, tie-f 
laiaaėjirnais, skubiai užprotegr j ajasi aukStynT i"ą l a a a o \Araa, 

• IIIIIIIIIIHIIIIHtlIlIlIlIlIlIHIlIlHItniHIlIlI 

MOV I NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus Ir iŠ toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 

TEL. — WA 5-806S 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmfiHiimii 

M. A. Š I M K U S 
TrorTAKT 1TB1JC 

OTOOME TA.T SKRVICR 
41» So. Maplewond, teL 254-74K 

Taip pat darani VERTHCA1. 
OIMTNIV Iškvietimai. pOdomS 
P I U E T T B 8 8 PRASTMAI l» 

U«oU« blankai 

Mūro bungakrv. 6 kamb. ( S mk*g.), 
30 p. akfypas. Naujas šidlymas. Pa
likimas. Tuojau galima užimti, 
S5-ta h- Ajrtesian 

IHUITIS REALTY 
fasuraaoe -— Incoaw T n 

2951 W. 63rd St, 436-7878 

"Draugo" adjndnistracijoje 
galima- pasirinkti įvairių liau
dies meno darbų: medžio, ke
ramikas, grobės, taap pat Beta-
viskų lėlių h* vėliavėlių. 

Apsilankykite į ^Drangry* ad-
mmii*t racs ją ir pastfiūrėkit Gal 
r&rite kai ką padovanoti aavo 
drai^amm. 

"Draugo" adresas: 4545 W. 
« r d 8 t . Chlea«i». DL « W » . 

S kamb. murinto. Garo SiMymas. ' !W«»HiHWBWiiMMiiWHHHiHiiMWttiiiiWH' 
$19.750. Garažas. 

Campbell. 
Mflrirds — 

I za šildymas. 
71-ot ir CaM oroia 

Ard 71-oa mr 

Ir 2 botaL Ga-
2ermao $40.000. Artt 

P U S M E Č I U I 
$94.00 CPaVagoje 

$71.00 
(10/20/5/UM) 

rVoBinlBkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m-

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
0455 So. Kedaie Avemae 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinku h* vandens 

Šildytuvų speciallf^ni. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos h* k t 
ptytelėa. Gtatss blocks. Sinkos 
•vsBTdhai išvalomi elektra, ^resp-
tfc rx> 7 Qf 8 mL ryto arba po 5 
tai f;s£ ^ ^ 

BUTŲ NL-OMAVIMAS 
Narna pirkimas ^ 

Valdysiąs 
— fsmme Tas 

REALTY 
B A C E V I Č I U S 

Ava, — 

M. L S. 
MABQTJETTF PARKE IB 

P U m A K A K i r O S E 

ATEITININKŲ KELIU 
ŽSmUSIS — LAIKAI — DARBA I 

(1011 - 1B27 - 1077) 
Redagavo OTASYS B ARZDUKAK 
EHeido ATEITIS Ateitiainkų Aab̂ os 
Fondo ledomis ld77m., 216 p'daL 
Kaina su persiuntimu $&30. Užsa
kymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. 69rd St , 
Orkseo, HL 60639 

m 

Budraitis Rearlty Co. 
DBAiTmBfAi TVAIKIT; R Ū M Ų 

B O T VTOMAVTMAS 
Parankamas truominiakua 

fe g-.vKr1a!r.a arpalmoka 

VYTAUTAS ALAMT AS 

UEPKALNIO SODYBA 
Ropianaa iš Lietuvos ūkinin-

im gyyeniBio. Iliustracijos Dr. 
agr. Antano Verbicko. 440 psl. 
Kaina su persiuntimu $10.51. 
Leidėjas — Lietuvių agronomų 
sąjunga, 1977 m. 

5CUOGĄ^ 4545 W. 0Soč St' .' 

? L A H > ^ t 0?JSJ&£^ ' '* iUss&vie "^ri'^c" 

http://KLA.fDI.rr8
file:///Araa


LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

MiamL Fla. 
HEMOS SEZONO 

ATIDARYMAS 

Am. L i e t Pil. klube gruodžio 
.4. d. klubo pirmininkas Pe t ra s 
Šilas atidarė susirinkimą. Trum
pu žodžiu pasveikino susirinku
sius svečius, ir pristatė klubo 
kultūrinių parengimų vadovę 
Gundą JKodatienę. Pastaroji pu
blikai pristatė Lietuvos operos 
solistę Antaniną Dambrauskai-1 
tę. Vakaro programa buvo pra-! 
dėta daina "Kad a š našlaitėlė" j 
— Kačanausko, "Vakaras" —! 
Laumianskienės ir "Aš bijau: 
pasakyt**. 

Malonu buvo pirdėti sol is tės ; 

gryn%, stiprų balsą. A. Dam
brauskaitė gausiais plojimais 
buvo šiltai publikos pri imta. į 
Pianistė Danutė Vasiliauskaitė-
Iiaugminienė palydėjo dainas 
pianinu, parodydama gerą tech
niką. 

Po t o viešnia, atvykusi iš St. 
Petersburgo, dr. Bronė Zelbie-
nė paskaitė sueiliuotą humoris
tinę savo kūrybą, žavėdama 
klausytojus bei iššaukdama 
nuoširdų jnoką. Antras pasako
jimų numeris buvo vyro i r žmo
nos pasikalbėjimas, šį dialogą 
suvaidino pati autorė dr . B . 
Zelbienė (žmona) ir Gunda Ko-
datienė (vyrą). Abi art istes su
laukė nuoširdžių plojimų. 

Toliau pasirodė scenoje solis
tė Antanina Dambrauskaitė, 
duodama publikai arijų i š ope
rų "Manon", muzika Massenet, 
"Fausto" — Gounod, užbaigda
ma koncertinę programą liaudies 
dainomis — "Pradalgiuose", 
•Pamylėjau" ir "Kur bakūžė 
samanota". Dainininkė turė jo 
didelį pasisekimą. Dėkinga pu
blika apdovanojo rožėmis, dl-
džiule'fcldainių dėže ir k t . 

Meninei programai pasibaigus, 
buvo j ^ ^ u o t a šUta vakarienė i r 
vėliau Šokiai pr ie orkestro mu
zikos. Publikos buvo apie 150 
žmonių, daug atvažiavusių i š 
šiaureį. kraštų. 

GRAŽIOJI EGLUTE 

Prieškalėdinėje tarptautinėje 
mugėje kasmet dalyvauja ta rp 
kitų t au tų ir lietuviai. Darbš
čios Miami lietuvės sugebėjo i r 
šiemet paruosti puošnią eglutę 
su ^ffffift'g šiaudinukais. Eglu
tė visiems krinta \ akis savo 
origmami grožhi: • J i yra;-gavusi 
pirmąją- premiją, sekančiais me
ta i s— antrąją i r šiemet — t r e 
čiąją. Be to, buvo pr ikepta 
įvairių pyragų, gausiai apkrau
tas ilgas stalas davė 500 doi. 
pelno. Tai lietuvių dovana 
Amerikos organizacijai "Kovai 
su vėžiu". i. Narūne 

St Petersburg, Fla. 
PROF A. KUPREVIČIAUS 

PIANO REČITALIS 

Lapkričio 30 d. St. Petersbur
go lietuviu kolonijoje įvyko mū
sų žymaus pianisto prof. And
riaus Kuprevičiaus piano rečita
lis, kurį suruošė JAV LB St. Pe
tersburgo apylinkės valdyba. Su 
pasididžiavimu turime konstatuo
ti, kad prof. A. Kuprevičius yra 
nepriklausomos Lietuvos aukšto
sios muzikos mokyklos-konserva-
iorijos auklėtinis. Be to, gilino 
studijas Europoje ir Pietų Ame
rikoje, reikšdamasis, kairj pianis-
tas-virtuozas ir su savo aukšto 
meninio lygio rečitaliais-koncer-
tais. Savo gabumais prof. A. Kup
revičius prasimušė į platų tarp
tautinės muzikos pasaulį. Keliuo
se tarptautiniuose piano muzikos 
konkursuose jis yra laimėjęs pir
mąsias vietas ir tarptautinio mas
to muzikos kritikų neabejotinai 
buvo pripažintas muzikos talen
tu. Nenuilstamu darbu ir gabu
mais pasiekė muzikos meno vir
šumu, tapdama* Clevelaado 
valstybinio universiteto profeoo-
riuru i r fortepžoaa fatt^rg d> 
rektoriumi. 

Savo jprcgzamai jo buvo p a s -

MAŽIESIEMS LIETUVIŲ 
TELKINIAMS 

Po antrojo pasaulinio karo be
ne didžiausias įvykis lietuvių iš
eivijos gyvenime buvo Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
paskelbta Lietuvių charta. Char-
tos pirmajame straipsnyje taria
m a : "Pasaulyje pasklidę lietuviai 
rudaro vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę". 

Netrukus įvairiose pasaulio da
lyse kūrėsi Pasaulio Liet. Bend
ruomenės padaliniai — paskirų 
kraštų Lietuvių Bendruomenės 
su apylinkėmis, apygardomis, 
kraštų valdybomis, tarybomis. Iš
eivijos lietuviai turi natūralią tei
sę ir pareigą rūpintis savo tautos 
išlikimu- kovoti už žmogaus tei
ses pavergtoje Lietuvoje ir siekti 
savo tėvynei laisvės. Minėtų tiks
lų siekiant ir Amerikoje jungėsi 
į LB apylinkes. Šiuo metu JAV 
yra 68 LB apylinkės, apimančios 
kuone visus didesniuosius lietu
vių telkinius. 

Minint JAV Lietuvių Bendruo
menės veiklos 2 5 metų sukaktį, 
įžvalgus mūsų patriotas, senesnė-
sės kartos lietuvis prel. Jonas Bal-
kūaas, kalbėjo: "Nors LB organi
zacinis tinklas ir apima beveik 
visus JAV lietuvių telkinius, bet 
visgi reikėtų suintensyvinti LB 
apylinkių organizavimą —kur 
yra bent 10 lietuvių, jie turėtų su
rinktas lyrikas Šopenas. Tokio 
žanro ir lygio piano mizikos kon
certas mūsų kolonijoje buvo pir
mutinis. Tenka pažymėti, kad 
dauguma auditorijos nebuvo jau 
taip išprususi savo dvasia įsijaus
ti į panašios rūšies koncertą, bet 
pianistas skambindamas taip už
būrė klausytojus, kad publika 
laikėsi i t in dėmesingai. Negali
ma praeiti tylomis vienintelio 
neigiamo reiškinio, kai progra
mos metu išėjo į sceną "foto
grafas" publiką fotografuoti. 
Kiekvieną atliktą numerį publi
ka šiltai vertino ilgais plojimais. 
Programą baigus, auditorija tiek 

j buvo entuziastinga savomis ova
cijomis, kad v :si sustoję ilgais ap
lodismentais pagerbė menininką 
ir neleido nulipti nuo scenos, vis 
prašydama pakartoti. Meninin
kas buvo tiek malonus, kad net 
kelis dalykus atliko virš progra
mos. 

Po koncerto bendruomeninin-
kės visus atsilankiusius pavaiši
no. Publika pakilioje nuotaikoje 
ilgai d a r nenorėjo skirstytis, da
lindamos! įspūdžiais ir drauge 
pabuvodama su menininku. 
Koncerte dalyvavo arti pustrečio 
šimto žmonių. 

Sekančią dieną koncerto rengė
jai ir jų talkininkai surengė prof. 
A. Kuprevičiui pagerbimo vaka-

; rienę, kur kalbėtojai išreiškė me
nininkui dėkingumą už jo sutiki
mą šioje kolonijoje duoti tokio 
aukšto lygio koncertą. Pabaigoje 
svečias visiems nuoširdžiai padė
kojo. 

K. Gmž. 

si jungti į-LB ąpylįr&ę. N p i Į ' j 
rimkim, kol kiekvienas lietuvis 
taps aktyviu LB nariu". Mūsų 
tautiečių mažų telkinių, kur gy- Į 
«ena kelios ar keliolika šeimų, 
yra kuone kiekviename didesnia
me miejte. Dažnai jiems nepri
einami mūsų kultūriniai parengi
mai, parodos, iškilmingi tautjnių 
švenčių minėjimai. Pasitaiko, 
kad ir tame pačiame mieste gy
veną lietuviai neturi tarpusavio' 
ryšio, kad ir mažoje LB apylin
kėje, jie pasijustų ne vieni. Jie' 
nasijustų gyveną ir savos tautos 
rūpesčiais. 

Kaip steigiama LB apylinkė? 
Pagal įstatus apylinkes steigia ir j 
jų ribas nustato JAV LB krašto 
valdyba. Šiuo metu LB apylinkių 
steigimu rūpinasi vicepirminin
kas organizaciniams reikalams 
Balys Raugas. Visada buvo svei
kinama iniciatyva, kylanti iš vie
tovių gyventojų. LB apylinkės 
steigimo iniciatoriams mielai tei
kiama reikalinga informacija. 
Trumpiausias kelias informaci
jai gauti yra telefonas. Balys Rau
gas pasiekiamas vakarais, skam
binant (609)461-2560. Jo adre
sas: 415 Main St., Delran, N-J. 
08075. 

Iniciatorius ar jų grupė, susipa
žinę su LB įstatais, sukviečia apy
linkėje gyvenančių lietuvių susi
rinkimą ir sudaro dalyvių sąra
šą. Susirinkime išrenkama stei
giamos LB apylinkės valdyba ir 
aptariami veiklos reikalai. Susi-! 

rinkimo protokolo nuorašas gali 
būti siunčiamas B. Raugui nau
jos apylinkės įregistravimui LB 
krašto valdyboje. LB įstatuose r 
neminimas apylinkei steigti ma
žiausias narių skaičius. 

JAV pasklidę pavieniai mūsų 
tautiečiai kviečiami įsirašyti į 
centrinę LB apylinkę. Krašto 
valdybai pavedus, šiai apylinkei 
pirmininkauja ilgametis LB dar
buotojas Jonas Urbonas. Jo adre
sas: 1418 W. Elmvvood, Claivson, 
Michigan, 48017, Telefonas 
(313)435-4786. 

K. CIKOTAS 

P A D K A 

ŽUVO GAISRE 

Kaimynai su pasibaisėjimu 
žiūrėjo, kaip apar tamento lan
ge stovėjo pagyvenęs vy ra s su 
užsidegusiais drabužiais, kims 
gaisrui tuose namuose, 1148 S. 
Troy St., Chicagoje. Ugniage
siai bandė gelbėti per užpaka
lines duris, bet dėl liepsnų ne
galėjo prieiti. Gaisre žuvo Lu-
ther Caldwęll, 89 pa., i r jo se
suo Lucille Prazier 84- m. 

BEVERLY HTLLS GELflfYCIA 
Telef.: FR 8-0888 ir PB 8-0834 
Taip pat naujoji Barbora* ir 

Gene Drishių krautuvė 
THE DABY STORE 

9§18 Sont tvMt Hwy, Oak Law« 
M . 48*4318 

Mylimai mamai 

MAGDALENAI RĖKLIENEI mirus, 
nuoširdi užuojauta jos sūnui Dr. VYTAUTUI RĖK
LIUI su šeima bei kitiems artimiesiems. 

Brone Krisčfukaitiene 
Marija ir Jonas Adomaičiai 
Ona Vileniškienė 
Torose Stankūnaite 
hiHja Leščinskienė 
Aldona Andriuliene 

Brangiam vyrui 

A. 1 1 Dr. VALENTINUI BAGDONUI mirus, 
jo žmonat BIRUTEI, kitiems giminėms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžiausią užuojauta. 

A. t A. Magdalena Mikiouskas 
(KKEIVtNAlTE) 

Mūsų mylima mar.a. uošve, močiute ir sesuo mirė 1977 m., 
lapkr. mėn. 26 d ir J>alaidota lapkr. 29 d. &v. Kazimiero kapinė
se, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. A. 
Zakarauskui, lankiusiam ligoninėje ir koplyčioje, kun. P. Kelp-
šui, lankiusiam ligoninėje, kan. kun. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, kun. P. Garšvai už apsilankymą koplpčioje. Vyr. 
ses. Edwardai ir ses. Rita Marie už maldas ir apsilankymą šer
menyse. 

Didelė padėka Jo Ekscel. vysk. V. Brizgiui už lankymą li-
goninėja, šermenyse, atlaikytas šv. Mišias ir pasakytą pamoks
lą ir nulydėjimą į poilsio vietą. 

Ačiū p. J. Bacevičiui ui trumpą žodį, pasakytą koplyčioje 
Namų Sav. Org. vardu. 

Dėkojame visiems lankiusiems ją namuose ir ligoninėje; ir 
visiems laidotuvėse dalyvavusiems. 

Sol. J. Varneliui, giedojusiam šv. Mišių metu. 
Garbnešiams: V. Kleizai. G. Kaulėnui, R. Brizgiui. G. Briz

giui, Z. Tomczuk ir L. Dambrauskui. 
Dėkojame visiems už gėles, užuojautas, paskelbtas spau

doje ir asmeniškai, ir už užprašytas šv. Mišias už velionės sielą. 
Ačiū laidotuvių direkt. p. S. Lack, kuris maloniai aptarna

vo tose .'iūdesio valandose. 
Nuliūdę: sūnus, mani ir anūkai, seserys Ir broliai su šei

momis. 
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PETRAS M. CIBULSKIS 
Gyveno Šv. šeimos Viloje, Lemont, Illinois. Anksčiau gyv. 

Chicagoje Aušros Vartų parapijoje. 
Mirė gruodžio 15 d.. 1977, 5:45 ^ 1 . ryto, sulaukęs 86 m. 

Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Baisiogalos parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella (Radzevičiūtė). 

3 dukterys: Frances. žentas Edward Jurzak, Helen. žentas 
George Fabisiak ir Catherine, žentas Sam Divincenzo. 3 sūnūs: 
kun. Petras Cibulskis. M.I.C., Walter, marti Lisa ir John. marti 
Carol. 18 anūkų, 1 proanūkas. sesuo Elzbieta Domkiene su šei
ma Lietuvoj, brolienė Kotryna Cibulskienė su šeima ir kiti 
giminės. 

Velionis buvo tėvas a. a. Genevieve Zickus. 
Priklausė T. Marijonų rėmėjų dr-jai — amžinas narys ir 

Dariaus-Girėno Am. Legion Post No. 271. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadieni 1 vai. popiet Lack-Lacka-

wicz koplyčioje. 2314 W. 23 Place. 
Laidotuvės įvyks pirmad., gruodžio 19 d. ifi koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyk* gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių praSoma aukoti šv. šeimos vilai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus r gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose kidotuvėse. 
Nuliūdę: žmona, dukt^ry*. sūnūs, marčios, žentai anūkai 

ir ^pvo&nūkai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. VI 7-6672 

P A D Ė K A 
Palaidojus brangų vyrą, tėvą ir svainį A t A. STANISLOVĄ 

JUREVICHT-JURA. širdingai dėkojame visiems išreiškusiems mums 
Užuojautą žodžiu, laiškais per spaudą ir per radiją, ir už dalyvavimą 
maldose !r laidotuvėse. NuoSirdus dėkui gerbiamiems kunigams, ku
rie su užuojauta, pasiaukojimu ir maldomis mums padėjo: Prel. D. 
Mozerhri F. Kireilmi, 3. Lechavičiui, K. Kuzminskui, V. Mažrimui 
ir Plankiui. Dėlcojame solistui J. Vazneliui už jautrias giesmes baž
nyčioje Dėkojame ponams A. Tverui, Ramovėnų Sąjungos pirmi
ninkui, ir ramovėnui J. Gaižučiui, taip pat Lietuvos Romos Kata
likų Susivienijimo atstovui A Šatui už pasakytus atsisveikinimo žo
džius. Dėkojame ramovėnams, kurie stovėjo garbės sargyboje ir 
nešė karstą. 

Ačnl visiems, kurie padėjo a. a. Stanislovui atsiskirti su šiuo 
pasauliu ir mums pergyventi atsiskyrimo dienas. Dėkui už aukas. 
Jos yra ir bus pavartotos šv. Mišioms, Lietuvių Fondui, Lietuvos 
Dukterų Draugijai ir misijoms. 

Padėka laidotuvių direktoriui D. Gaidui už rūpestingą mums pa
tarnavimą. 

Žmona JADVYGA 
Duktė DANUTĖ 
Svaini, HENRIKAS BOKAS 

A. t A. MAGDALENAI RĖKLIENEI mirus, 
jos sūnui dr. VYTAUTUI RĖKLIUI su žmcna, anūkei 
DALIAI ALEKNIENEI su seimą reiškiame nuoširdžia 
užuojauta 

A.f A. 
EMMA GEŠTAUTIENC 

LENDHAMMERYTfc 
56 metų, 7059 S. Talman Avenue, Chicago, m. 60629. 
Mūsų mylima ir brangi žmona ir mama po staigios, sunkios 

ir trumpos ligos mirė 1977 metais, gruodžio 14. 10 valandą va
kare švento Kryžiaus ligoninėj. 

Šermenys vyks Marąuette Funeral Home. 2533 VVest 71st 
Street. Chtago, Illinois 60629. šeštadienį 6-9 vai. vakaro ir 
sekmadienj 2-9 vai. vakaro. 

Evangelikų Liuteronų religinės apeigos vyks toj pačioj kop
lyčioj gruodžio 19 d. 10 vai. ryte pirmadienį. Po pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Šermenys ir laidotuvės privačios. 
Giliame liūdesyje: vyras, Dr. Steponas Gestautas, dukros, 

Loreta. Kristina su šeima, Daiva, Vida su šeima, dieveris, Sta
sys Gestautas ir jo dukros Jūratė su šeima, Asta su šeima, ir 
artimieji. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. GR 6-2345 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID | 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

I 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE 

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

PETKUS 
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR Š O N U S 
TRYS MODEBNKK08 KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRoverthill 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2I06-0 

AIK6T1 ACTOMOBILLAM8 STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Uidotuvla Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S907 SO. LITUAMCA AVE. N . YArd« 7-MOl 

~ STEPONAS C. LACK (LACKAvVICZ) Ir SONfS 
814 W. 23rd PLACE T*t. Vfrgbrifc 7-4671 
2424 W. 69tb STREET TtA. BEpabUc 7-121S 
11029 Soatimmt mjchw*y. Pmlod HUK IHL T«L 074-4416 

PETRAS BIEUONAS 

4M8 SO. OAIJFOBNIA AVE. * t LAUyette $-3ffT3 

POVILAS i. RIDIKAS 
SS54 SO. RALSTED STRFIF7T r e*, f Arda 7-1*11 

JURGIS F. RUDMIN 

SS19 NO. UTTJANIOA AVE. Tel. YArds 7-1138-58 

VASAfTIS-BUTKUS 

1444 80. Seife A.TB., CICERO, ILL. WL OLjvvb UIOOŠ 
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X Lietinio sodyba Chicagojei 
6v. Kalėdų švenčių proga yra 
gražiai išpuošta ir apšviesta. 
Daugelis praeivių sustoja ir ją 
stebi. Pažmonys sodyboje ruo
šiamas šį sekmadienį, nuo 2 vai. 
p. p. Galima visą savaitgalį 
gauti išsineštinai kūčių valgių. 

x "The Chicago Catholic*' i Visi laukiami, 
savaitraščio gruodžio 16 d. lai-Į x Petras Pupius šiomis die
do je išspausdinta informacinė I nomis su žmona išvyksta ilges-
žinia apie Lietuvos katalikų | niam laikui j Floridą, 
persekiojimą, apie Nijolę Sadū-
naitę, kurios įdėta ir nuotrauka. 
Žinia per Katalikų informaci
jos agentūrą gauta iš Religinės 
šalpos centro, kuriam vadovau
ja kun. K Pugevičius. 

x Noros Spurgytės tr Riman
to Žuko sutuoktuvės bus palai
mintos Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčioje Brightoo Par
ke gruodžio 17 d., šeštadienį, 
3 vai. šv. Mišių metu. Vestu
vių vaišės bus 8:30 vai. vak. 
šaulių namuose, Brighton Par
ke. 

x Spaudos balius, ruošiamas 
LŽS Centro valdybos, įvyksta 
1978 m. sausio 21 d. Martiniąue 
salėje. Linksmą programą at
liks solistų kvartetas, padai
nuodamas specialiai parašytų 
dainų. 

x Antanas ir Elena Razmai 
nuoširdžiai linki visiems savo 
draugams ir pažįstamiems kuo 
linksmiausių Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų. Vie
ton kalėdinių kortelių aukoja 
200 dol. lietuviškai spaudai pa
laikyti 

x Stasė ir Petras Miliauskai 
iš Marquette Parko šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga svei
kina visus savo gimines, drau
gus ir pažįstamus ir vietoj ka
lėdinių atviručių siuntimo ski
ria auką "Draugui". 

x Aukų po 4 doL atsiuntė: 
Kostas Prelgauskas, O. Kava-
liūnienė, A. Vedegys, Ant. Mas
keliūnas. Vyt. Šuopys, I. Kaz-
garis, kun. Juozas Tautkus, Da
lia Rimienė. Ačiū. 

X Zenonas Obelenis, Cleve-
land. Ohio. mus pasveikino ir 
atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Stasė ir Vladas Vaišvilai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
švenčių proga. Vietoj pasvei
kinimų aukoja "Draugui" 20 
doL 

Mokslo ir kūrybos simpoziumą prisimenant. Nuotraukoje matyti 
klausą rašyt. Aloyzo Barono kūrybos 

svečiai susipažinimo vakarienėje, besi-
Nuotr. A. Plaušinaičio 

CHICA GOJ IR APYLINKĖSE 
VEIKLAUS LIETUVIO 

SUKAKTIS 

Dvylika, dvylika, dvylika. Ką 
reiškia? Ne, nieko ypatingo. 

metais siaučia epidemija. Jos 
metu miršta Jonuko mamytė, 
močiutė ir sesutė. Jonukas, vos 
keturių metukų, lieka našlaitis, 
kurį globoja artimesni giminės 

x Marcelė Totoraitienė, Algis 
ir Danutė Zailskai sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
švenčių proga ir vietoje kalėdi
nių kortelių aukoja dienraščiui 
"Draugui" 15 doL 

X Regina ir Vincas Vaitke
vičiai-V aitkai, Cicero, HL, šven
čių proga sveikina savo drau
gus bei pažįstamus. Vietoje 
kalėdinių kortelių paskyrė auką 
dienraščiui paremti 

X Stasė Izokaitienė artėjan
čių švenčių proga sveikiną visus 
savo gimines, draugus ir arti- . ^ 

u I,A^«^, Aa;<>~>~ •« žemės keieivj pradėjo lydėti sesuo pasiima pas muosius, unke<iama visiems ty- , . Vr . . ^ ^ 
ro džiaugsmo. Vietoje sveikini- J £ ? f ! 3 . a e B ? T % N U ° CT1*?, • » ? * ' , ^ _ , 
mo kortelių skiria auką "Drau- j kūdikystės. Kada Jonukas te- Kai sulaukė 15 metų, ryžosi 
eui" ir Vydūno jaunimo f o n d u i . ! t a v o d v i e-7 U m e t u k u . Petrapily-1 ieškoti geresnio darbo. Žinojo 

Tai kuklaus, ramaus, mielo ; Po metų Jonukas atiduodamas 
žmogaus Jono Učiuko gyveni 
mas. O istorija tokia. 

IS ARTI IR TOLI • 

VOKIETIJOJE 
— jaunimo baisas" nr. 4 išė

jo iš spaudos. Tai rotatorium 

J. L VALSTYBĖSE 
— Rašytojo Mero viešnagė 

Amerikoje. Izraelyje gyvenan
tis rašytojas Ichokas Meras, I spausdinamas 4 kartus per 
atvykęs Mokslo ir kūrybos • metus išeinąs biuletenis, prira-
simpoziuman Chicagoje atsiimti; sytas vokiškai ir lietuviškai, 
jam paskirtos Rašytojų drau- j leidžiamas Heidelberge. "Jau-
gijos premijos, Amerikoje pabu-1 nimo balsas" skiriamas jau-
vojo kelias savaites, šiltai pa- nimui. 
bendraudamas su mūsų išeivijos — Iš Hannoverio mimsteri-
kultūrininkais bei plačiąja vi- \ jos Žemut. Saksonijos lietuvių 
puomene. Simpoziumui pasibai- j kultūrinei veiklai (Kalėdų eg-
gus, jis buvo nuvykęs į Det- | lutėms, knygų, muzikos plokš-
roitą, kur Kęstučio Keblio rū
pesčiu buvo surengtas litera
tūrinis rašytojo pavakaroji-
mas su detroitiečiais. Iš Det
roito grįžęs vėl Chicagon, arti
miau su čikagiečiais susitiko, 
paskaitė savo kūrybos ir pasi
kalbėjo Jaunimo centro kultūri-
nėję vakaronėje. Rytiniame 
Amerikos pakraštyje lankėsi 
Washingtone ir New Yorke. 

telių įsigijimui ir pan. reika
lams) 1976 gauta 3.500 DM. 

I Utenoje esančią prieglaudą, 
Jonas bet ir čia jam neilgai tenka 

nčiukas gimė 1912 m. 12 mėn., buvoti. Apylinkės ūkininkas j Washingtono lietuviai su Meru 
atseit gruodžio. 12 d. Gimė j Kazys Genčiauskas norėjo Jo- susitiko gruodžio 9 d. vakare. 
Rusijoje, Petrapilyje. Ir čia šį į nuką įsisūnyti, tačiau tėvelio Kultūrini vakarojimą sostinėje 

save kar-

kienė šiandien, gruodžio 17 d., 
7:30 vai. vak. pasirodys su sa
vo Lėlių teatru Mokslo ir pra-

X "Kas Kks Lietuvių tautai monės muziejuje rengiamoje 
iš marksistinio valdymo?" J kalėdinėje eglutėje. Taip pat 
tai atsakys dr. Balys Paliokas, programą atliks Lietuvos Vyčių 
kalbėdamas apie Vlado Juodei-1 tautinių šokių grupė, vadovau-
kos knygą "Didžioji iliuzija" jama F. Zapolio. Lietuvišką 

x Regina ir Antanas Vainai 
sveikina visus savo draugus, 
pažįstamus, prietelius ir bičiu
lius su šv. Kalėdomis ir siunčia 
nuoširdžius 1978 metų linkėji
mus. Ta proga skiria auką 
"Draugui" ir "Pasaulio l i e tu 
viui". 

x Birutė Jasaitienė, kuri dir
ba Illinois Central Community 
ligoninės tyrimo laboratorijoje, 
vadovybės ir gydytojų yra la-

x Laima Rastenytė - lapins- į bai vertinama. Ji taip pat buvo 
atžymėta išdirbusi ligoninėje 
ilgesnį laiką. 

X V. ir A Orvidai. Cicero, 
UI., atsiuntė linkėjimus ir auką. 
Ačiū. 

X Mkhael J. Laugaud, Dow-
ners Grove, savo sveūiinimus 
"Draugui" parėmė 10 doL auka. 

je fabrike užmušė jo tėvelį. I savo brolį esant Kauns, tarnau-
Mamytė su kitais šeimos na- | jantį policijoje. Jonukas atvy-
riais sugrįžta Lietuvon 

f-u rašytoju surengė ten studi
juojantis ir dirbantis mūsų jau
nimas; susitikime jaunimas čia 
ir dominavo. New Yorke sve
čią globojo ir vadovais po mies
tą pabuvo p. Rasteniai, Lietu-

Linkime drau-
pažįstamiems džiaugs-1 

1916 kę3 į Kauną, kišenėje teturėda-1 Į*l rašytojų draugijos pirm.; 

mas 20 centų ir sūrio gabalėlį, Į Leonardas Andriekus ir kt, lan-: 
susirado brolį. Brolis jį nuga- ] k a n t galerijas, muziejus, operą., 

X Vietoje asmeniškų s v e i k i - l ^ n a pas jėzuitus. Čia Jonas j Rašytojų draugija vakaronę ir 
nimų su šventėmis skiriame ! iSbūna du metu. Ir dabar apie atsisveikinamą su rašytoju su-
auką "Draugui". Linkime drau- ! Jėzuitus kalba su pagarba, p r i - i ^ g e Kultūros židinyje gruo-

' simindamas garsųjį pamoksli-' d2 1 0 1 4 d- Vakarui ir pokalbiui 
ninką tėvą Bružiką ir kitus, j vadovavo Vincas Rastenis. Ic-
Kiek prasimokęs pas* jėzuitus, h°kas Meras paskaitė savo kū-
vėl išeina į naują gyvenimą. | ryoos, atsakinėjo į klausimus, 
Klaipėdos pašte gauna darbą' pabendravo su New Yorko kul-
laiškininku. Ištarnauja aštuo- tūrininkais. Gruodžio 15 d 
nerius metus. Kiek padirbėją ^ c h°kas Meras išskrido į Pary-
Šiaulių pašte. Išmoksta elek- j * •* k u r I pasitiks ir kelias die-

sveikinimų Lietuvių Fondui au- į tromonterio amato, pereina i n a s paglobos kun. J. Petrošius. 
koja 100 dol. (pr.) . Į dirbti į Raudonojo kryžiaus Ii- ,-Iš č i * rašytojas jau skrenda na-

CIUCAGOS 2IN10S 
SANITARINIS BIUDŽETAS 

Chicagos metropolinės srities 
sanitarinis biudžetas sieks 848 
mil. dolerių. Tam reikalui skir
tus mokesčius teks pakelti 
11%. 

GEDULAS MIESTE 

Meras Bilandic įsakė, kad an-
; tradienį, minint mero Daley 
i mirties metines, būtų vėliavos 
.nuleistos pusiau stiebo. Rotu-
! šėje bus Daley nuotraukos iš-
'. statytos nuo gruodžio 19 iki 
30 d 

iairningų 
ganąs ir 
mingų Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų. 

Jadvyga Jurienė, Danutė 
Juraitė, Henrikas Bokas. 

x Dail. Vanda ir Gediminas 
Ralukas, M. D., vietoje Kalėdų 

š. m. gruodžio 18 d , sekmadie- kalėdinę eglutę muziejus ren-Į Labai ačiū. 
nį 2 vaL p. p. Jaunimo centre, gia jau daugeU metų. Jos re-| x D r # ^ duris , Lake Zu-
203 kamb* Bendrą knygos api- prezentaciniu paruošimu • nuo rich TJJ^ prie prenumeratos 
būdimmą padarys kun. dr. J u o - ' f i e n o rūpinasi Lietuvos gen. 
zas Prunskis. 

p 
X Ieva, V y t a u t a s Marius 

Kasniūnai švenčių proga sveiki
na kolegas, draugus bei bičiu
lius, linkėdami lietuviškos lai
mės, meilės, vienybės. 

X Gražina b" Donius Varnai
čiai sveikina savo gimines, drau-

mokesčio pridėjo 10 doL auką. 
Esame labai dėkingi. 

X Švenčių proga aukų at
siuntė: po 4 doL — dr. V. Če
kas. N. Reikalas, Leonas Ra-

konsulė J. Daužvardienė. 

X Beethovenas—Bramsas— 
— Banaitis. Lietuviu Televizi
jos kamerinės muzikos kon
certas, dalyvaujant Izidoriui j mancionis, E. Simonaitis, Ben. 
Vasyliūnui — smuikas ir Vyte- j Pliuškevičius. Justas Šarauskas, 
niui Vasyliūnui — fortepijonas, i Gražina Jezukaitis. Visiems dė-
jvyk šeštadienį gruodžio 17 d., 71 ko jame. 
vai. vak. Jaunimo centro did-| x S v e U d l u u n e OT ^ &&&>. 
žiojoje salėje. Bilietai gaunami 

X l ietuvių dienos programa 
įvyksta šį vakarą, gruodžio 17 
d , 7:30 vaL vak. Mokslo ir 
Pramonės muziejuje. Visi kvie
čiami gausiai dalyvauti. Įėji
mas laisvas. (pr.). 

X Syivania televizijų keli tū
žmai. Garantuotas pristatymas 
Kalėdoms. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. Atd. 9—6; 
pirm. ir ketv. 12—6. Sekm. ir 
treč. užd (sk.) . 

x Norintieji dalyvauti Aka
demikų Skautų ruošiamoje žie
mos stovykloje, prašomi pra
nešti Vidai Eidukaitei tcL FR 

Stovy
kla bus Merrimac, Wis. gruo-

'Pr-^ kortelių aukojame Margučiui d ž i o ^ _ ^ ^ 1 dienomis 

turi visą eilę grupinių skraidų į 
Europą, Orientą ir taipgi į Mek
siką, Karibų sala3 bei Kalifor
niją ir Floridą. Rezervacijos 
su viešbučiais ar vien tik skrai-

! mus. Pareikškit savo pageida-
| vimus, mes padarysim rezervą- j 34j 9 

(pr.)-

X Lietuvos' Dukterų dr-jos Į 
nameliuose bus pyragų išparda-, 
vimas gruodžio 18 d., sekmadie- i 

gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
domis ir linki laimingų Nau-į ^ ^ """^ 1 3 I u e u u S a u a a n u Į m i s ir Naujais Metais ginimes, " " " ; . . t r - i f l / i i p n i o 
jųjų Metų. ^ C p r . ) . I V a m e l i u P r e k > ^ e ' 2501 W e s t j draugus ir pažįstamus. Vietoje * * * ** t™*™**™-

! 71st S t 
X Irena ir Albertas Kereliai1 

sveikina gimines, draugus i r x WEISS TRVVEL BU-
pažįstamus šv. Kalėdų ir N a u - ' R E A U E*0-* 4 8 3 7 w - T r v i l l g 
jų Metų proga. Vietoje k o r t e - i P a r k : -
lių skiria auką Skautų Fondui. 

(pr.) . 

X Rašomosios maS. Betuvi^ 
ku raidynu, visuose modeliuose 
ir elektrinės gaunamos Chicago-1 ^ ^ n U o j M 1 8 s a v a į č i ų > Visais 
je: "Draugas" - 4545 W. 63rd St. j keUonių reikalais kreipkitės į 
ir vakarais pas A. Daugirda, 
tei. 476-7399 arba tiesiai iš 
S P A R T A savininko i. L. 
Giedraitis, 10 B a n y Dr„ 
E. NORTHPORT, N . Y. U 7 3 1 

(ak.) 

mo, Izraelin. 

AUSTRALIJOJE 
— Adelaidėje atgaivintas 

Akademinio skautų sąjūdžio 
skyrius, kuris veikė 1951—1961 
metais. Paskatą atgaivinimui 
davė ruošimasis VI Tautinei 
stovyklai. Į valdybą išrinkti: 
fil. inž. Vitalis Vaitkus ir senj. 
Algimantas Žilinskas. Australi
joje gyvenančių akademikų 
skautų sueiga įvyks stovyklos 
metu Gihvell Parke. Laukiama 
svečių akademikų skautų,-čių iš 
JAV ir Kanados. 

NUBAUDĖ KYŠININKUS 

Buvęs Sanitarinio distrikto 
viceprezidentas V. Janicki, 56 
m., už kyšius nubaustas 10 m> 
kalėti ir dar sumokėti 80,000 
dol. pabaudos. Buvęs Illinois 
parlamento narys, taip pat či-
kagietis, R McPartlin, 51 m., 
nubaustas 7 m. kalėjimo ir 
40,000 doL pabaudos. Kiti trys 
nubausti mažiau. 

AREŠTAVO 8 NACIUS 

Chicagoje areštuoti 8 naciai, 
kurie grūmėsi su žydais prie 
Palmer House viešbučio, kur 
meras Bilandic žydų buvo pa-
gerbtas už palankumą Izraelio 
bonams, paskelbiant merą žy
miausiu 1977 m. žmogumi. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinnintmiiimi 
i 

Advokatas JONAS GISAITI* 
6247 So. Kedzie Avcane 

TeL 776-3599 
Chicago, niinofe G0628 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
ge&tad 9 vaL iki 1 vaL d 

•IIIIIHIMIIIIU 

15 dol. ir Lietuvių televizijai 
15 dol. 

Marle ir Albinas Mickai 
(pr-). 

x Priimame užsakymus Ku
rių ir Kalėdų švenčių stalui. 
Įvairios silkės, žuvis, vinegretai, 
grybų virtinukai, skanios lietu
viškos dešros, roliadal Įvairių 
rūšių tortai, medauninkai ir kt. 
Užsakymus skambint teL 925-

goninę ir Čia išdirba iki pasi 
traukimo iš Lietuvos. 

Jonas Učiukas, daug vargo 
matęs, išaugo jautrus, gerašir
dis ir paslaugus, drauge pa- S 
mildamas meną, visuomeninę į S 
veiklą. 5 

Ypatingai jis daug veikė S 

.......................... TTiirrTiimiiiininiiiimiiimiiMimmMiimi 

nį, nuo 10 v a i r. iki 3 vai. po- į tremties kelionėje, pokario me-
piet. Visi draugijos bičiuliai Į tais kurdamas Tautinį ansamblį 
maloniai kviečiami atsilankyti j Bamberge, kuriame pats dai-

x A. S. D. ir Korp! Vyt i s 
rengia kaledbuus šokins, kurie 
įvyks gruodžio 25 d., 7:30 vai. 
vak. iki 1 vaL ryto. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Įėjimo 
auka 3 dol. su "L D." kortelė
mis, (pr . ) . 

cijas ir atsiųsim bilietus, 
binkit R Raslavičienei 
545-6466. 

Skam-
(312) 

(sk.). 

X NAMAMS PDIKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimai8 ir prieina
mais nuošimčiais. 

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

ir nusipirkti skanėstų, (pr.). 

X Julija Cijūnelienė su vai
kučiais Robertu ir Viktorija 
sveikina v isus gimines, draugus 

navo ir tvarkė ūkinius reika- S 
lus. 

Emigracija jį nubloškė į to-
bmą Australiją, kur kirto cu-

X Akiniai siuntimui į Lietu
vą Kreipkitės į V. Karosaitę X Leokadijos Braždiraės 

maisto produktų krautuvė, 2617 i Optical Studk), 7051 S. Wa»hte-
St^ telef. 778-2030! naw Ave., Chicago, I1L 60629. W. 71 Ht 

TeL 778-6766. (sk.). Ir Swanson, 2502 West 63rd 
SL, telef. 925-15S3. Kučln ir 
Kalėdų stalui paruošta įvairių JIIHHIMIIIIIIIIIMIUHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIV 
silkių, dar daugiau žuvų patie- S s 
u* ^MU nm(****** 1 STASE'S FASHIONS i 
aguonų pienas, sližikai, b a r s - : f 2 
čiai, gr>-bų ausiukės. medaunin-|| Kūdikiams ir vaikam* 1 
kai ir kita. Be jau žinomų mū-15 — r 

sų įvairių tortų dar turime 4 rū- ; S 
šių naujų tortų, įvairių mėsos s 
ruliadų ir visa, kas tik reika- § 
linga Kūčių bei Kalėdų stalui, j 
Užsisakykite iš anksto, kad j 
spėtume joms paruošų, (ak. ) . I « 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzie Ave. į 

Tel. 436-4184 | 
8a*. Stasė Bacevtfleaė § 

C 
• • • • . • - - • - • - a 

PauUenė ir Ad. lietavniukienė 
(pr.) 

x Inžinierh} ir Architektų s%-
jungos, Chicagos skyrius ruošia 

NAUJŲ METŲ S E I K I M A 
The Landmark salėje nuo 9 vai. 
vak. iki 2 vaL ryto. Vakarienė, 
šokiai, šampanas, pramoginės 
dovanėlės, visų rūšių gėrimai 
veltui, užkandžiai prieš pabaigą. 
Auka 25 doleriai asmeniui. 

Dėl platesnės informacijos ir 
rezervuoti . stalus ar vietas 
skambinkit vakarais: 599-5285. 

<ak.). 

x Motelis reikalinga saugoti 
2V2 ir 4 metų vaikučius mūsų 
namuose Highland Parke. Skam
bint po 6 vaL vak. 434-9755. 

(ak.). 

X Terros dovanų prekyba 
iki pat Kalėdų kasdien atdara 
nuo 10 iki 8 v. v., seštad. nuo 
10 iki 5 v. v., sekm. nuo 11 iki 

j 4 v. v. Adr.: Terra, 3237 West 
63 S t , Chicago, HL 60629, teL 
43*4660. i lk . ) 

6 _ ,.A JL knnes nendres, dirbo radijo fa-ir artimuosius. Iš saulėtos Flo- . . . _, , .. . _ .. , . J»T T^ , - J brike. Ten gyvendamas jis ku 
ridos unki džiaugsmingų Kalėdų 
švenčių ir tikrai laimingų Nau
jų metų. (pr.). 

rė teatrą, vaidino įvairius vaid
menis. 

, . , „ ,. T ,# Pagaliau atvyko Amerikon. x Regina, ir Pankus Usvaltai' _ ° . . J , .. . . . ., „ r - _ . rtrt._ Ir vėl jvairus fabnko darbai, persike* 1 naują namą _ 2947 j ^ ^ 
W. 71 S t Sveikina draugus ir ^ ^ u 

pažįstamus švenčių proga ir 
vietoje sveikinimo kortelių au
koja Sv. Šeimos Vilos senelių 
prieglaudai 50 dol. (pr.) . 

x Dar yra vietų Neo-Litua-
nų Tvnciamam Naujųjų Metų 
sutikime, jvykstančiame gruo
džio 3l d^ 8 vai. vak. Tautiniuo
se Namuose, 6422 So. Kedzie, 
Vakarienė, šampanas, gėrimai. 
Vyčio orkestras. Įėjimo auka 
20 dol. (Stud. 15 dol.). Rezer
vacijoms skambinti 
arba 925-0035. 

baleto studijai. Vaidina įvai
riuose veikaluose, o kai papra
šoma paremti lietuviškuosius 
užmojus. Jonas atseikėja savo 
našią duoklę Operai, šalpai, mo- j 2 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI f 
šv. Kalėdų Oktavos meta rsof isans 

šv. Mišią 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

kurios prasidės gruodžio 25 d. tr 
baigsis sausio 1 d. Marijonų koply
čioje (prie "Draugo"). 

Žemiau pridėtas specialių Imtum 
cijų sąrašas, atžymėkite pageidaaja-
mas ir pasiųskite mūsų vienuolynui: 

MAR1AN F A T H E R S 
6336 So. Kilboura Ave. 

Chicago, TL 60629 

Noriu dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose ir mal-
2 dose ir prašau melstis ir atnašauti Sv. Mišias šiomis inten-
§ ei jomis: 
2 
2 

kyklai 
ginius. 

ir stipriai paremia ren-

Jonas Ečiukas nesukaupė tur
tų, tačiau savu skatiku su dau
geliu dalinosi. 

x Nijolė ir Arnoldas Voketai-
čiai švenčių proga sveikina sa
vo artimuosius ir pažjstamus. 
Vietoje kortelių skiria auką 
Lietuvos Dukterų draugijai. 

Ir šis kuklus, eilinis lietuvis 
778-7707 darbininkas, švęsdamas "Dvyli-

(pr.). Ika. dvylika, dvylika", šiais me
tais gruodžio 12 d. atšventė 
savo 65 m. gimtadieni ir pasi
traukia j pensininkų eiles. Te 
likusieji ilgi gyvenimo metai 
tau, Jonai, būna laimingi 

C Padėka Dievui už 1977 metus 
§ • Padėka Marijai už globą 
g • Padėka Dievui už ypaungas 

malones 
• Už lietuvius Sibire 
• Už persekiojamus ulūrčiuosius 

Uetuvoje 
Q Už vaiku* 
D Ypatinga intencija 
• Prašant laimingų 1978 merų 

• Prašant sveikatos 
f j Prašant ramybės šeimoje 

] Prašant Lietuvai laisve* 
• Prašant tikėjimo laisves 

Rusijoje 
ū Prašant antgamtinės pagalbos 

jaunimui 
~ Prašant pasveikimo nuo 

alkoholizmo 

s Vardas, pavardė 

= Adresas 

Jurgi* jMinjaJtii 

Oktavai prideda auką % 


