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Helsinkio nutarimų 
^vykdymas / / 

"Jeigu pazuaSytos didingos ir svarbios sutartys, tai tuo pačiu iškilmingu pasirašym: 
fisos valstybes viena kitą via įgaliojusios kontroliuoti, kaip vykdomi susitarimai" 

14 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Efektyvus gynimasis — tik at

virumas: "Ateikite, matykite, vi
sapusiškai ištirkite, įsitikinkite!,, 

Būtinai reikia gintis. 
Su atvirumu esmingai susijęs 

leidimas išvažiuoti svetur. 
Komunizmo vadai ir ginasi, 

bet-, tik tuščiais žodžiais, o pr'eš 
atvirumą užsisklendžia, kaip nuo 
mirties. 

Anot antikomunistų, tas kate
goriškas reikalavimas: "Nesikiš
kite į mūsų vidaus reikalus!" — 
nelogiškas. 

Jeigu pasirašytos šitos didin
gos ir svarbios sutartys: Žmogaus 
teisių deklaracija ir Helsinkio do
kumentai, tai tuo pačiu iškl-
mingu pasirašymu visos valsty
bės savitarpyje viena kitą yt» 
įgaliojusios viena kitą kontroliuo
ti, kaip vykdomi susitarimai. 

Anot antikomunistų, jeigu to
kio susitarimo nebūtų, tai patys 
susitarimai būtų neverti „aukštų
jų vadu, būtų tuščias niekalas, 
būtų idiot'ški. 

Užtat ir komunizmo vadų tas 
kategoriškas reikalavimas nesi
kišti į jų vidaus reikalus yra ne
logiškas, žeminąs juos pačius, ko
munizmą ir jų valstybes. 

Be to, šis reikalavimas yra ir 
išdavikiškas: jis kelia ne tik prie
laidą, bet ir įsitikinimą, kad tik 
ką minėtų asmenų ir leidinių bei 

dokumentų žinios yra tikros. 
Dėl to matyti iš transliacijų, 

kad Vakaruose sus;formavo įsiti
kinimas, kad tas slepiamasis, už
darusis rusų komunizmas — ver
gija; kad Rus'ja — lageris; kad 
ten komunizmas —nemylimas; 
kad jis į protus ir širdis kalamas 
teroru; kad jis negyvenimiškas 
net ir ekonomiškai; kad betgi jo 
vadai kėsinasi jį primesti visa? 
žmonijai, ją pavergti ir panašiai 
terorizuoti. 

Šiems teiginiams likviduoti — 
būtinas atvirumas: leidimas žmo
nėms išvykti ir atvykti. 

Jugoslavija labai atvira: daug 
tūkstančių darbininkų dėl uždar-
b'o kasmet išvyksta į Vakarus ir 
vėl grįžta. Dėl to nenukenčia 
niekas. Vakarų partijos rimtai 
žengia į humanizmą ir atvirumą. 
Dėl to įgyja tik daugiau simpa
tijų. 

Žmogaus teisių deklaracija ir 
Helsinkio sus'tarimai yra tikro
sios laisvės ir žydinčios palaimos 
r.eišsekančios versmės. E seniau
sių laikų trokštamos žmonių, tau
tu ir žmonijos. 

Už šias teises dabar žmonijoje 
audros pobūdžio plintantis sąjū
dis. Ateitis — jų

jų realizavimas dabar —vals
tybių vadų šlovės vainikas, kuris 
nesibijo viešumos nė audrų. 

Dėl to ir aš, prisimindamas 
viską, ką čia rašau, žiūrėdamas 
visų mūsų bendros naudos, su pa-
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sitikėjimu Jus, gerbiamas Minist
re, prašau išleisti mane į Ame
riką apsilankyti pas brolius ir se 
seris. 

Mano dokumentai galėtų tebe 
būti Vilniuje, vizų skyriuje. 

Kas man daryti, jeigu vel bū 
čiau neišklausytas? 

Aš pasijausčiau labai nu-l 
skriaustas ir pavergtas. 

Tuomet būčiau nuteiktas m 
apspręstas niekada nebedalyvau 
ti jokiuose polit"niuose rinkimuo 
se bei balsavimuose. 

Mano broliams ir seserims, jų 
bičiuliams ir visai Amerikos v 
suomenei būtų tik naujas ženk
las, deja, nereikalinga: duoda
mas, kad minėti kaltinimai -
tikri. 

Kam gi to reikėtų!? 
Pastaba. Nuorašus išsiunčia 

vyskupams, vyskupijų valdyto
jams, Ministrui pirmin'nkui i 
įgaliotiniui Tumėnui. 

Su gilia pagarba 
Kun. Pranas Masilionis 

1977 gegužės 14 
Pasvalio raj., Kriklinių paštas 

N.B. Gavęs prašymo nuorašą 
Relig'jų reikalų tarybos įgalioti
nis K Tumėnas išsikvietė kun 
P. Masilionį ir jam pagrasino, kad 
jeigu jo prašymas bus atspaus
dintas "LKB Kronikoje", valdži? 
kun. P. Masilionio niekada neiš 
leis į užsienį pas savuos'us. 

"Aušta" Nr. 7 (47) 

Gudijos lietuvių padėtis 
Kova del savo teisiu 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
lietuviai—nepilnateisiai piliečiai 

Iš to, kas pasakyta, seka tokios 
išvados: 

1. Susidaro įspūdis, kad lietu
viai Baltarusijoje yra nepilnatei
siai piliečiai. 

2. Baltarusijos TSR lietuviai 
neturi galimybės naudotis Kons
titucijos garantuota teise moky
tis savo gimtąja kalba. 

3 vietiniai BTSR pareigūnai 
ne tik nepadeda, bet dažnai truk
do kultūriniam mūsų bendradar
biavimui su Lietuvos TSR gy
ventojais. 

4. Vietiniai pareigūnai ne tik 
nepadeda, bet dažnai kliudo Bal
tarusijos lietuviams apsirūpinti 
spauda ir knygomis, leidžiamo
mis Lietuvos TSR-

5. Vietiniai BTSR organai ne
leidžia lietuviams užimti ne tik 
vadovaujančias, bet ir antraeiles 
pareigas kolūkiuose, kaimo tary
boje bei kitose įstaigose. 

6. 1959 visuotinis gyventojų 
surašymas buvo įvykdytas žiau
riai pažeidžiant lietuvių teises. 
Lietuviams atimta galimybė lais
vai nustatyti savo tautybe: lietu
viai prieš savo valią buvo užra

šomi baltarusiais arba lankais. 
Remdamiesi tuo, kas aukščiau 

išdėstyta, labai prašome išspręs
ti šiuos klausimus: 

1. atidaryti lietuviškas pradi
nes, aštuonmetes ir vidurines mo
kyklas tose vietose, kuriose gyve
na lietuvių dauguma; 

2. pašalinti kliūtis kultūri-
niam-švietimo darbui lietuvių 
kalba; * 

3. duoti mums galimybę skai
tyti knygas, žurnalus ir laikraš
čius savo gimtąja kalba. 

4. aprūpinti bibliotekas m 
klubus-skairyklas lietuviška lite 
ratūra, išleista Lietuvos TSR; 

5. nurodyti vietinės BTSR 
pareigūnams, kad jie traktuotų 
lietuvius kaip lygiateisius pilie
čius; 

6. užtikrinti laisvą tarpusavi 
bendradarbiavimą Baltarusijos 
TSR lietuviams su Lietuvos TSR 
gyventojais; 

7. labai prašome Jus apsau
goti mus nuo vietinių pa^igunų 
grasinimų ir represijų, kurių ga
lime susilaukti ir dėl šio pareiš
kimo, nes tokie pareigūnu veiks
mai buvo praeityje, padavus pa
reiškimus. 

Praėjo jau 18 metų, kaip mes 
siunčiame pareiškimus, reikalau 
darni savo teisių. 

Tebūnie tai paskutinis pareis 
kimas su patenkinamais rezulta
tais. Mes tikimės sulaukti dėme
sio aukščiausios tarybinės val
džios organo. 

(810 parašų) 

1963 m. lapkričio mėn. 
Nežinome, kaip vietinės val

džios pareigūnai reagavo į šį 'pa
reiškimą. Grasinimų ir represijų 
galbūt, ir nebuvo,bet ir rezultatų 
teigiamų jokių. Baltarusijos res
publikos lietuviai nesulaukė drg. 
L. L Brežnevo dėmesio. 

(Bus daugiau). 

Komunizmas su 
kultūra nesiderina 
Venecija — Komunizmas pa

čia savo prigimtimi ne tik nesi
derina su kultūra, bet yra kultū
rai priešingas, todėl nenuostabu, 
kad komunizmas nėra išugdęs 
jokios kultūros, pažymėjo lenkų 
filosofas Leszek Kolakovvski, kal
bėdamas Venecijos Bienalės rė
muose surengtame studijų simpo
ziume, tema "Laisvė ir socializ
mas". 

Kolakovvski, kuris dabar profe
soriauja garsiajame Oxfordo uni
versitete, Britanijoje, mano, jog 
nėra pagrindo tikėtis, kad komu
nizmo ir kultūros santykiai atei
tyje galėtų pasikeisti. "Kultūri
niu atžvilgiu, — pažymėjo Ko-
lakowski, "komunizmas yra be
vaisis". 

Kaur.o Genamiestis 

Streikuos ir ūkininkai 

Washingtonas. — Trečiadienį 
žada pradėti streikuoi ūkinin
kai. Neparduos nei grūdų, nei ki
tų produktų, jei nebus garantuo
tas tam tikras pelnas. Žemės 
ūkio sekretorius^ Bob Bergland 
sako, kad Carterio administraci
ja negalės to jiems garantuoti ir 
mano, jog :treikas didelio efekto 
nepadarys. Kokio dydžio bus tas 
streikas, dar nežinoma, bet pra
ėjusį šeštadienį į VVashingtoną ir 
kitus miestus buvo suvažiavę ūki
ninkai traktoriais ir sutrukdė ju
dėjimą. 

Londonas. — Vakar Londone 
mirė Winstono Churchillio naš
lė, sulaukusi 92 metų. 

Mogadishu. —Somalijos radi
jas labai piktai atsiliepė apie so
vietus, sakydamas, jog Maskva 
nori šį žemės <amoelį paversti 
kraujo jūra ir kursto Etiopiją 
tęsti karą. 

Addis Ababa. — Etiopija pa
neigė Somalijos teigimą, kad jų 
lėktuvai subombardavo Somali
jos miestą Hargelsa. Somalija 
tvirtina, kad nuo etiopų bombų 
žuvo devyni žmonės. 

Maskva. — Du sovietų kosmo
nautai iš erdvėlaivio Sojuz-26 
šiuokart sėkmingai sus'jungė su 
Erdvių laboratorija Sa!iut-6. 

Jeruzalė. — Izraelio premjeras 
Begin optimistas, mano, kad Kai
ro konferencija gali vesti į taiką. 
Galimas dalykas, kad persigalvos 
Jordanija ir konferencijoj daly
vaus. Gal bus rasta kalba ir su 
palestiniečiais. 

ValveiiJc, Kanarų salos. — 
Amerikos žvalgybinis lėktuvas su 
14 žmonių, e an: d'deliam rūkui, 
atsimušė į kaina ir žuvo 13 ka
rių. 

Londonas. — Britų vyriausy
bė streikuojantiems gaisrinin
kams pasiūlė trumpesnes darbo 
valandas, bet atlyginimo pakelti 
daugiau negu 10 pro?, negali. 
Gaisrininkai ir šį siūlymą atme
tė. Reikalauja pakėlimo 30 proc. 

Washington.is. — Siu metų 
AFL-CIO oficialus kalėdinis at-

į virukas yra kluonas, pieštas tos 
organizacijos preziden'o George 
Meany. 

KREMLIUS NEŽINO, KA DARYTI 
SU KINIJA 

Washingtonas. — Kremlius 
neturi tvirtos politikos Kin'jos 
atžvilgiu, virsiinėse yra dvi nuo
monės, sako sovietologa-, Victor 
Zorza, "Monitor" redakcijos na
rys. Vieni Kremliuje mano, jog 
reikia dar kartą daryti žygių, 
bandyti su Pekinu rasti kalbą, 
bet partijos radikalesnis elemen
tas tam priešinasi, įtikinėdamas, 
kad to pasiekri būtų galima tik 
didele kaina — Kremliaus nuo
laidomis. Pradžioje nuosaikie
ji šiek tiek laimėjo, pikta antiki-
niška propaganda po Mao mir
ties buvo sustabdyta ir pasiūlyta 
atnaujinti derybas. 

Pekinas tuo laiku buvo per 
daug užimtas vidaus bėdomis, 
vyko kova dėl valdžios ir Mask
vai nieko neatsakė. Kietosios li
nijos šalininkams tai buvo argu
mentas, kad kinai nenori Šnekė
ti, ir atnaujino propagandą. Da
bar abi grupės laukia, kas toliau 

bus. Lev Deliušin, Orientalinių 
studijų instituto Kinijos departa
mento vadovas, ragina "kantriai 
laukti". 

"Kietieji" vis dar nerimsta ir 
reikalauja piktą propagandą at
naujinti, bet nuoraikieji mato 
Kinijoj nusigrįžimą nuo Mao li
nijos ir turi vilčių. Kova vyks*a 
ne vien dėl valdžios, bet ir dėl 
įdėjų, metodų. 

Nauji įrodymai leidžia many
ti, kad fcinų vadai šalies ištek
liais nori greičiau pagerinti vals
tybės ekonominę padėtį, mažiau 
tam skirti ginklavimuisi, ir tai ra
mina sovietus. Jeigu Kremlius su
gebės susidariusią padėtį tinka
mai išnaudoti, iš Pekino gali 
laimėti tam tikro draugiškumo. 
Jei taip atsitiktų, būtų nemaža 
rūpesčių Vakarams, kurie dabar 
tiki, kad sovietai dėl savo ginčo 
su kinais ten yra tiek įklimpę, 
kad nėra ko jų iper daug bijoti. 

Brangiau kalnuos 
socialinis draudimas 

Washingtonas. —Atstovų rū
mų ir Senato atstovai bando su
derinti skirtingas iocialinio drau
dimo įstatymo redakcijas ir po 
Naujųjų Metų galutinai ją pri
imti. Viena aišku, kad socialinio 

I draudimo mokesčiai bus padi
dinti. Bus leista taip pat ir ne
nustojus pensijos daugiau už-

j dirbri. Vietoj dabartinės 3,000 
dol. sumos, 1978 bus pakelta iki 
4,000 ir vėliau kasmet po 500 
dol. daugiau. 

Daugiau darbų 
jauniems žmonėms 

; 
Washingtonas. — Šiems moks-

I Io metams pasibaigus, kolegijas 
baigusiems bus daugiau galimy
bės rasti darbo negu buvo pra
ėjusiais metais. A'itinkamų įstai
gų pravesti apklausinėjimai ro
do, jog darbų padaugės 16 proc. 

Siūlo panaikinti 
mirties bausme 

Stockholmas. — Amnesty In
ternational, 1977 metų Nobelio 
premijos laimėtojas, Stockholme 
turėjo dviejų dienų konferenciją 
ir pasiū'ė bet kur pasauly pa
naikinti mirties bausmę. Orga-
nizac'ja ta proga gavo 1975 me
tų taikos premijos laureato Sa
charovo laišką, kuriame jis pil
nai pritaria Amnesty siūlymui 

Maistas ir žmogaus 
teises 

Washingtonas. —Keturios be
sivystančios šalys gali negauti 
Amerikos maisto iš Amerikos. 
Pagal pagalbos teikimo nuosta
tus Indonezija, Bengalija, P. Ke
rėja ir Gvinėja žmogaus teisių 
gerbimo srity nepadarė jokios pa
žangos. 

180,000 milijonierur 
New Yorkas. — Amerikoj yra 

180.000 milijonierių. IŠ jų yra 
du, kurių turtas vertinamas bili-
noju, tai Daniel Ludvvig, van
dens nudruskinimo įmonių ir 
įvairių farmų savininkas už Ame
rikos ribų, kurio turtai siekia 3 
bil. dolerių, ir John Mac Arthur, 
draudimo kompanijų akcininkas, 
turįs netoli bilijono dol. ("Chi-
cago Tribūne"). 

A 

Turi, bet nepasiekia 

VVashingtonas. — Amerikos 
atitinkamų įstaigų žiniomis, Ru-
s'jos šiaurėj* naftos yra tiek pat, 
kiek visoj Amerikoj, bet ją sunku 
pasiekti, ir rusai neturi tam prie
monių. 

Vokiečiai nereikalauja 
išduoti 

Bonna. — Vakarų Vokietija 
per daug nereikalauja iš Soma
lijos, kad būtų išduota teroriste, 
23 metų palestinietė Souheila Sa-
leh, kuri buvo sunkiai sužeista, 
vaduojant Lufthansos lėktuvo 
įkaitus. Jos partneriai buvo nu
šauti. Pradžioj ji prašė gydytojų 
leisti jai numirti, bet dabar dė
kinga, kad išgelbėjo jos gyvybe. 
Manoma, kai ji pasveiks, bus 
grąžinta palestiniečiams. Somali* 
ja, būdama karo stovyje su Etio
pija, nori geruoju gyventi su ara
bais. 

Organizavo "mirties 
eskadroną' .>» 

& <o 

Amerikiečiai vengrai demonstruoja Washir.gtome, protestuodami prieš 
oui&ruoą. 6v. St&pooo v<u&ijLa grabini koro^ntftin?! VrpgnjfU 

Portland, Me. — Policininkas 
Edward Fo^er 1974 buvo nu
baustas 11 mėnesių kalėjimu už 
bandymą organizuoti slaptą "mir
ties eskadroną", šaudyti nepatai
somus nusikaltėlius, kurie sugeba 
išvengti įstatymais numatytos 
bausmės, ir aukštesnės instancijos 
bausmę patvirtino, nori byla dar 
nebaigta. 

KAJLENDORITS 

Gruodžio 13: Orestas, Liucija, 
Kastytis, Jūratė. 

Gru">dž!o 14r Alfredas, Otili
ja, Tranai is, Žvangutė. 

Saulė teka 7:08, leidžias 4:20. 
OKAS 

Daugiau ia apsiniaukus, šil
čiau, galimas lietus, apie 33 
laipsniai. 
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KELIAS I SVEIKATA 
NESIRGTI m SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS l SVEIKATA. 1601 West Garfield Blvd., Chicago, IL 60636 

Telefonas FK 6-6488 

PASIRUOŠKIME KALĖDŲ ŠVENTĖMS 
Prieškalėdiniame laikotar
pyje ryžkimės didinti savo 
brangiausią turtą — žmo
niškumą. 

Gyvenimo tiesa 

Bent prieškalėdiniams laike 
nusiteikime atgimti žmoniškes-
niam gyvenimui. Pradėkime ryž
tingai didinti kiekvienas savyje 
asmens brangiausią nuosavybę — 
žmoniškumą. Tokį darbą nepa-
veskime niekam kitam, nes niekas 
lutas už mus to darbo nepadarys 
— mū:ų nesužmogins. Tik mes 
vieni patys galim ir turim ryžtis 

prantamų religinių nuotaikų, 
jie taip elgiasi — save žudosi. 
Tikrumoje, jokia religija neprita

ria nei savižudystei, nei žmogžu
dystei. Čia šuo yra visai kitur pa
kastas; jie neleidžia apturimi 
būtinam reikale kraujo transfuzi-
jos dėl savo asmenybės vienos da
lies sumenkimo. Tokio sumenki
mo pasėkoje jie žudo patys save ir 
savuosius pasekėjus. Mat, yra li
gų, kurių pasėkoje besiartinančią 
tikrą mirtj galime atitolinti rei

kiamai atlikta, kartais daugelį kar
tų pakartota kraujo transfūzija. 
įdomu čia prisiminti kraujo trans-

ir tapti žmoniškumo pilnesniais j fuzijos pradžią: avino kraujas bu 
sutvėrimais. Visą šį darbą kiek- \ vo leidžiamas popiežiui. Dabar 
vienas pradėkime nuo savęs. Ypač Į ištobulėjo šios srities mokslas: tik 
šeimose gyvendami bei visuome
nėje, imkime savo pavyzdžiu ne 
tik save gydyti nuo nežmoniškos 
elgsenos., bet nuo dabar imkime 
artimui talkinti atsikratant įvai
raus nužmogėjimo. 

žmogui kraujas perpi
lamas, ir dar tik atitinkamos rū
šies ir tik neapkrėstas jokiomis 

gų: jį išnaudoja visokie apgavi
kai, įsiūlydami niekam vertas 
svorio numetimui dietas. Taip ir 
esti apgaunami menko charak
terio žmonės, nes nutukėliui dėl 
persivalgymo reikia tik vieno 
vienintelio dalyko: tvarkos asme 
nybėje (jo charakteryje). Tokia 
tvarka atsiekiama sunkiu darbu, 
nuo mažens pradėtu. O kas čia 
nori sunkiai dirbti, turėdamas 
sumenkusią asmenybę. Darbą 
myli tik žmogaus vardo verti 
sutvėrimai — todėl ir kenčia be
asmenis žmogus. Mat, pelnagau-
džiai įperša menkos asmenybės 
žmogui netiesą, būk tu gali su
laukti įvairiausių gėrybių be rei
kiamų pastangų. Normaliai svei
kas žmogus žino ir jaučia, kad 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
B A I G S KOLEGIJĄ 

Juozas Majauskas baigė St. 
Joseph kolegijoje biznio admi
nistraci jos mokslus. Baigė la
bai gera is pažymiais i r ne t 3 
metus bus tos kolegijos dekano ras , vargonuojant V. Matoniui 
sarąše. Taip pat pr i imtas į N a 

pamoksle primindamas jų mei
lę savo g imtam kraštui . Pamal 
dose dalyvavo L.K.V. s-gos 
"Ramovė" Philadelphijos skyr. 
nariai su savo vėliava. Pamal
dų metu giedojo "Vilties" cho-

tional Honor Society — Alfa 
Sigma Lambda. Mokslą baigė 
per i lgus 9 me tus vakara is , t uo 
įrodydamas, k a d pasi ryžimas 
viską nugali . Mokslo me tu i r 
pabaigęs kolegiją d i rba ka ip 
skyr iaus vedėjas Amer ican 
Electronic Industr ies , Colmar, 
Pa. Lietuviškoje veikloje ypa-tokio dalvko nėra, nebuvo ir ne- . . . . v . . ^ „ . . , _ , 

, . , _ . , , . . . , - - , • t ingai gražiai ta lkininkavo Bal 
gali būti. Visos gerybės atsiekia- Į " " P * * » *"•"" 
mos tik reikiamomis pastangomis. Todėl visi dabar ryžkimės 
tvarkyti savo charakterį bent 
kiek kas galime. Tam reikalui 
šiandien imkime perkratinėti sa
vą sąžinę, kur, kame ir kada mes 

fui i r už nuopelnus Lie tuvos 
gen. konsulo A. Simučio buvo 
susir inkime pasveikintas i r ap 
dovanotas . 

nusizengiam kūno, proto ir asme
nybės sveikatos gerinimo reika
luose, ir ryžkimės šiame adven
te tvarkytis visose pasilpimų sri-

Tuoj po pamaldų Šv. Andrie-
parapi jos salėje minėjimas. 
Skyriaus pirm. K. špakauskas 
t a rė atidaromąjį žodį, pakvies
damas dalyvius susikaupimo 
minute pagerbt i žuvusius už 
laisvę. Maldą sukalbėjo kun. 
K. Sakalauskas. Minėjime daly 
vavę veteranai , jų žmonos a r 
našlės buvo papuoštos gyvomis 
gėlėmis. Savanoriui i r Vy
čio Kryžiaus kavalieriui Br. 
Tvarkūnui pr isegtas kaspinė
lis. Inž. Vincentas Gruzdys Į 
skaitė paskaitą, kuri beveik 
pilną valandą užsitęsė, bet bu
vo įdomi. Prelegentas ragino, 

Mokslo baigimo proga Juozo 
m a m a J . Majauskienė surengė 
užbaigtuves. Gražus b ū r y s a r t i j kad būtų te ik t ina visuotiniau 
mųjų džiaugėsi Juozo pas iektu kariuomenės šventės minėji-; 
mokslo laipsniu. Taip p a t svei- jmuose pagarba žuvusiems i r 
kino j o žmoną Marytę Kaul iny- gyviems laisvės kovotojams, 

tyse. Sveikatos pilnumą užtikri- tę-Majauskienę už są lygas J u o , Siūlė, kad prie minėjimo pri-
na ne piliulės, ne tepalai, ne da- j ZUJ pasiekt i užsibrėžtojo t ikslo, i sidėtų i r jaunoji kar ta . 

T a pačia p roga gau ta sveiki- | Baigdamas žodį, inž. V. Gruz 

oecouu cinas poscage paid at Chicago. 01. Pubuabed deily 
ezcept Sundays. Legal Holidays, days after Chnstmat 
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P R A N E Š I M A S 
Per Tisus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošės 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
ttvaizdoje. Dėl įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kaina. 

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

THE MTHIJANIAN WOEUD-WlDE PAILV 
metams 6 mėn 3 mėn. 

Chicago u Cook dpskr $33.00 33.00 
33.00 
ii .00 
34.00 
25.00 

$19.00 
19.00 
18.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
15.00 
13.00 
15.00 
900 

Kanadoje 
Kitur J.A.V. 
Užsienyje 
Savaitinis 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų, 
•estadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata mokama tt anksto 

,3antiawiii»MiiiacCTaffi^n;:iaiij-:Bi^:t • • • • • • • • • • n M M M B B f l B n m 

ligomis — todėl transfūzija yra j zai> n e svaigalai ar dirbtinas j 
geras ir kai kada gyvybę gelbstin- Į įV*Į? X e - tūkstanti kartų ne! | 

Vytautas Juknevičius, kultūrinių 
darbų rėmėjas, seka paskaitą svei
katos klausimais Lietuvio sodybos 
pažmonio metu Nuotr. M. Nagio 

Tvarkykime pasilpusį 
charakteri 

Nieko mums dabar taip ne
trūksta, kaip normalaus charak
terio, kitaip sakant, tvarkingos as
menybės —jausmų sužmogini
mo, subrandinimo. Mat per cha
rakterio sumenkimą žmogus gau
na daugybę nem 'lonumų. . 

Imkime tokį energijos šakinių 
čia -išsėmimą. Juk: čia 4rgi cha
rakterio trūkumas, kad mes nepa
jėgiam tvarkingai taupyti energi
ją šiandien, idant rytoj nejaus-
tumėmės įvairiopai skriaudžia
mi. Geriausias gyvenimui sąly
gas pasaulyje turėdami, 
dėl charakterio trūkumo mes ne-
pasitenkinam žmonišku gėriu, 
bet vis trokštam nedirbant rei
kiamai tinkamesnio uždarbio, 
kraštui nepakeliamų atlyginimo 
pakėlimų, linksmybių baruose 
bei naktinėse landynėse... Pana
šiai dar kitaip mes kertam šaką, 
ant kurios patys laikomės. Taip 
nelemtai atsi t inka ekonominiuo
se reikaluose dėl mūsų charak
terio trūkumo. 

Reikiamo charakterio trūku
mas veda mus klampynėn ir reli
giniuose reikaluose. Viena pasau
lyje dviejų milijonų žmonių gru
pė Įsiskaitė senuose raštuose, kad 
negalima gerti kito žmogaus krau
jo (suprask, neužmušk), nes 
kraujuje esanti žmogaus siela. 
Tai priimtinas senovinis žmogaus 
tvarkymas — neskriausti vienas 
kito. Bet netvarka prasideda, kai 
žmonės dėl savo charakterio ne
tvarkos, ima nesutikti —atsisaky
ti kraujo perpylimo—transfūzi-
jos net būtinam reikale — mirti
noje ligoje. Nieko neužmušant, 
nieko nenuskriaudžiant mirtinai 
sergantieji išgelbėjami kraujo 
perpylimu tam tikrose ligose, pvz. 
rukrauiavus dė! prakiurusios 
ikrar.dyje žaizdos. Religinės raidės, 
o Ml «£3iė& prisilaikyti pajėgia, 
charakteriu pašiepusieji. Tokie 

tis vaistas. 
Būtina pilnutinė 

charakterio tvarka 

Čia prisimintina tiesa, kad mes 
turime stengtis visapusiškai susi
tvarkyti su savu pairusiu charak
teriu. Viena dalinė tvarka, dar 
neužtikrina žmogui pilnos laimės, 
geros sveikatos. Mat, net ir nedi
delė skylė laive bei pylime, gali 
laivą paskandinti ir pylimą išar
dyti. Tai atsitinka ir su žmogaus 
daliniu charakterio pasilpimų. 

Nežiūrint, kad minėti transfu-
zijos atsisaką žmonės yra keliais 
atž--ilgiais pavyzdingi — jie ne
rūko, negirtauja, nesinarkotizuo-
ja, neištvirkauja... tai geros jų 
charakterio savybės — vienok 
dėl savos asmenybės dalino su
menkimo, jie pajėgia žudyti save 
ir savuosius, įskaitant vaikus (Jie 
apsiginti negali, nezileisdami gy 
dytis kraujo perpylimu). čia rys 
kėja būtinumas žmogui visapusiš
kai subręsti savo asmenybe, savo 
charakteriu bei jausmais —emo
cijomis. Kitaip, mes būdami la 
bai geri vienu — kitu atžvilgiais, 
galim būti žmogžudžiais bei savi
žudžiais, kokiais yra gainėti ne
rūkantieji — nesisvaiginantieji — 
neištvirkaujantieji-., bet kraujo 
transfūzijos atsisakantieji religi-
nirikai. "' 

O ar kitaip elgiasi menkų as
menybių tūli mūsų kaimynai iš 
kairės ir dešinės? Būdami jėga 
pranašesni, bet charakteriu 
menkesni, kartais net labai 
dievobaimingus nuduodamieji ar 
bedievybe besididžiuojantieji, 
smeigia Įvairiopų turimu durklu 
tiesiai lietuvio širdin pirma jiems 
pasitaikiusia proga. Dėl charakte
rio trūkumo net kai kurių tautų 
žmonės meta pamaldumo skrais
tę ir jiems tinkamu laiku pasiro
do žiauriausiais žmonijos at
stovais. 

Tiesa yra, kad jokia religija ne
apsaugo menko charakterio žmo
gaus nuo papildymo didžiausių 
nedorybių. Mat. menkos asme
nybės žmogus nepajėgia puoštis 
religiniu gėriu — toks tik dangs
tosi religija dėl žmonių akių, 
kad jam pavyktų lengviau ap
gauti lengvatikius. Pirmiau žmo
gus turi savo charakteri sužmo
ginti. Tik tada jis pajėgs žmoniš
kai elgtis. Tokį žmoginimą turi
me pradėti dar nuo negimusio 
mūsiškio: tėvų charakterį reikia 
tinkamai tvarkyti. Tik tada jie 
pajėgs savų vaikų asmenybes i 
tvarką atvesti, pirmoj eilėj jų ne
sugadinant savais elgesiais. Cha
rakterio sumenkimas neleidžia 
žmogui naudotis žmogui teikiamu 
religiniu gėriu. 

keliais ™mxl * o k - L J e t u v o s - I užbaig- j dys reiškė įsitikinimą, kad ve-
einant, paties žmogaus stengi-1 *>-ves j * ok. Lietuvos atkeliavo teranų parengimai ateity torė-
masis tapti dvasia, kūnu ir pro- \* **<** F™* ^ t u v i s k a s t ų g a u b k i tas formas, kai ve-

raguolis . Draugas , teranų eiles mazeja. 
Po paskai tos buvo paruošti 

PAMINĖTA KARIUOMENĖS ! pietūs. J ų metu grojo plokšte-
- ŠVENTĖ : l ių muzika. Ta i veterano P. 

Andriulio plokštelės, įdainuo-
Lapkr ič io 27 d. buvo paminė 

t a Lie tuvos kar iuomenės a tkū-
| r imo 59-sios metinės. Rytą pa 

Tik Tvėrėjo nustatytais 

:u atsakančiais asmenimis yra 
tikras kelias pilnutinėn sveika
tom Šitokio gėrio visi trokštame, 
tad ir pradėkime kiekvienas rei
kiamomis priemonėmis save svei-
kesniais daryti. 

Malonus linksmumas 

TeL Pr 8-8229 

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, 4USŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
8858 Weet 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir buto: OLympie 2/4159 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th A ve*, Clcens" 
Kasdien 1-8 r&l. ir 6-8 vai rv» 

lšakyma trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet. 

'Ramovėnų' 

OR. K. S. BALUKAS 
IkuSertja tr moterų ngu. 
GtaefcoioKln? Chirurgija 

•448 8a. Polaald Road (Crawford 
ttedkal Boilding) 
J<4 omlellk-pia, *kaiur>imi S< 4-8004 
Priima ligonius pa»rai fuattarima 

TeL RElianee 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
892S West 50th Street . 

TOL LU S-6446 Vai., pirmad . antrad.. ketvtrwd: U 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet tr S-8 
vai. vak. Tre«. Ir aeStad. uždaryta 

Kalėdų nelaukdami, dar šian
dien, visi šeimoje ir visuomenė
je, stenkimės priversti save būti 
maloniai linksmais. Tenebūna 
nė vienos lietuviškos šeimos bei 
visuomenės, kurioje vienas kitam 
trukdytų kilti aukštyn. Pameski-
me baudžiauninko nuotaikas — 
jai; per ilgai jau buvome — ne 
pataikaukime nors ir galinges
niam blogiui, o eikime padėti 
silpnesniam broliui, pavydą vi
sam laikui šalin nustūmę. Tiek 
šeimoje, tiek visuomenėje visada 

t o s Clevelando 
vyrų choro. 

Prie šio parengimo daugiau 
maldas už žuvusius ka r ius šv . a r m a ž i a u p r i s i d ė j o : K Špa-
Andrie jaus parapijos bažnyčio- k a u s k a s > A . Špokevičius, J . I 
je a t la ikė kun. K Sakalauskas , ^ A v i ž o n i s > K Kaulinis, i r P. An-

• rulis. J iems talikininkavo Aži 
mažens tinkamai auklėjant žmo- žonienė, J . Kaulinienė, Al. Sa- j 
gų tėvų ir vyresniųjų gyvenimu, baliauskienė, E . Šparkevičienė 
Dar daugiau: prigimtos savy-; i r S. Jursky tė . 
bės lemia žm gaus charakterį.) Gražiai ir kultūringai praleis 
Svarbu, kad tėv ai pradėdami nau 
ją gyvybe, būtu visapusiškai svei
ki ir sveikai i&aują gyvybę pra
dėtų, ją sveikai motina išnešio
tų ir pagimdytų. O pagimdytąjį 
reikia tinkamu jo kūnui, jaus
mams — asmenybei ir protui 
mairtu maitinti. Tik tada galima 
tikėtis susilaukti žmoniško cha
rakterio žmogaus. 

PASISKAITYTI. John A. 
Schindler,M.D.: How to Live 365 
davs a Year. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
Let me find a ca r for t h e price 
t h a t fits your Budget . 
Fop-good serv4ce and a b u y o n 
a New or Used car Cal l : 

VVHEA.TON 
CHRYSU2R-FLYMOITTH 

800 E. Roosevelt Road 
VVheaton, EL — TeL 668-6100 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiitiiH 

t o s valandos l ieka nepamiršta
mos. Padėka veikiantiems. 

I.B-is 

0r. Jonas 0. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS Ot STUBURO LIGOS 

SSrdŠC 
ra. W3» 

TeL 47t34« 
Valandos pagal r eitaruna 

'Ml IHi tMIMUII I I I I I IMI I I I t i l l lHI I I I I I I I I IM* 

A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. KAL 
I A S S O C I A T E S 

Of. t e i 776-5162; re*. 737-5047 
2649 W. 63rd S t , Chicago, Dl 

Darbo vai nuo 9 iki 5 vai vak 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad. atdara pusę dienos 
lies duodame {vairius teisiniu* 

patarimus 
t i i i t i i n n t i i n i i i H t M t i t i H i t H i M M ' i i t K •- > 

DR. VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGO-

Marr.uette MedlcaJ Centec 
S1S3 Sa Re»lt»e Aveaar 

Vai plrtnad. antrad Ir k.etwta<l 
6 tkl 7: JO vai. vakaro, 

ftefttad nuo 1 )kl t vai 
Pagal susitarimą 

OftMO telef. WA &-2S7U 

ttestt l tel HAlbruofe 5-S04» 

TeL ofiso BE 4-5849, rez. 388-3233 

OR. FETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
VAU: pirm., antr.. ketv ir penkt 
1 :00-6:00 vai popiet, ire? M ieit. 
tik •os i tarm 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

OR. EOMUND L CIARA 
C PTOMETRIST AS 

« 7 » West Slst Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai . pagal susitarimą: plrmad tj 
ketv 1-4 ir 7-9: antrad Ir penkt 
'0-4: seStad 10-8 vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKJV IK VAIKŲ UGOB 

«PFXnAIiIWT« 
MKPICAL BUILDING 

7156 Soutta Western Avenon. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. ryt*. 

iki i vai popiet 
Otflao U-l. UI 7-1188; reald 23P-MI0 

Ofs HE 4-1818; Rez. PR 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligon 
2454 West 7lst Street 

(71-oa ir Campbell Ave. I f i m Į m 
'Vai.: plrmad.. antrad,. teetvirad. t> 
penktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik 

Menkas charakteris sugadina 
žmogų 

Menke charek:er:o žszogu: U 
ii SSa&E tvirkv*-: sc daugeliui 

j neeereviu. Imkime: 

Dr. Vanda Sruogiemė Lietuvio so
dyboje. Chicagoje. jos vyro rašyto
jo Balio Sruogos 30 metų mirties 
sukakties minėjimo metu 

Nuotr. M. Nagio 

yra tokių asmenų, kuriems reika
linga pagalba iš šalies. Nieko ne
laukdami eikime tokiems padėti, 
juos paguosti, patarnauti. Tegul 
mūsų šeimose ir visuomenėje 
kiekvienas jaučiasi visada gau
sias tinkamą pagalbą. kada 
ji jam bus reikalinga. Tik tada 
mūsų lietuviškos Šeimos stiprės 
ir mūsų bendruomeninis gyveni
mas žmoniškės. 

Tokio gėrio atsiekimui reikia, 
kad viršūnės duotų žmoniško e l 
gesio pavyzdį. Kai tėvai niekada 
vienas su kitu neaps'pešioja, kai 
nei žodžiu, nei veiksmu vienas 
kitam kojos nekaišioja, kai jie
du nepasiduoda apsileidimo, n e 
malonumo blogybėms, tada tik, 
kaip taisyklė, visi namiškiai ima 
vengti netikusios elgsenos. Iš čia 
ir atsiranda tikrai kalėdiškas gy
venimas ne tik per Kalėdas, bet 
ir per visą laiką. Visiems sėk
mės taip būtinuose savo charak
terio tobulinimo darbuose! 

užsu! 
IŠVADA. 

gaus savybe 
Vertingiausia irr.o-

yra to žmoniškas 

^iiniiiiiiiiniiuiiNiittniittniiiiinniiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiini^ 

I 

'yi-fjjzjų k i d dėl i i vo v»nV.T¥ Ui- i n u t u k a i ou, :?eriiv*£y«o fca»lrha«iafrtf. Jis į^syjaau* ttuo > fmimnuuH 

1 9 7 8 METŲ 
KELIONES | LIETUVA 

BIRŽELIO I I IKI BIRŽELIO 18 — (8 d.) 
BIRŽELIO 27 IKI UEPOS 6 — CIO d.) 
LIEPOS 25 IKI RUGPIGčIO 3 — (10 d.) 
RUGPIOČIO 22 IKI RUGP. 31 — (10 d.) 

Važiuoiantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Ltrxemburge galima atsis
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti i Chi-
cagą bt jokio atskiro primokėjimo. 

Į kain^ įeina visa transportacija iš Chicagos. viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas. 

Kalios bus pranešios vėliau 

MARIUS KIELA 
6557 So. Talman Ave. 

Chicago, IIL 60620 
312—737-1717 

— arba — 

G0R00N TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Cnteago, II I . 60601 
312—644^3003 

tane subject to e b u c * &ad coveraza«at ApprovsL 

Ola taL 7SS-4477; Rez. 246-2839 
OR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe — Nerrn 1F 

EmoctnCp Ugon 
::RAWFORI) • m m m m t 

•449 So. Pula.-ki RO«M1 
valandos pagal e>uaitarima 
Ifterid. teL — GI M M S 

OR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUSE3UJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
613* So. Kedzfe Ave. WA ft-2670 

Valandoa pagal sosltarlma. Jd m*-
•taUlepta skambinti: Ml 2-0001 

DR. L B. GLEVECKAS 
'3YDYT0JAS IR CHIRURGA8 

Tel. — BE S-5893 
I i Specialybė Akių Ilgos 
| : m j West 16Srd Street 
s Vsiandos pagal giudtarimą 

O P T I C A L S T U B I O 
VIOLKTA KAROSATT* 

' 7051 So. Wasluenaw — TeL 778-O70O 
Pritaikomi akiniai pasai gydytoji* 

r*cepta» 
Didelis akicių rantu paatrlnktmaa 

Vai.: pirm., antr., pana*. 10-fc:»0 
Ketv 1-8 v. vak. Seftt. 10-4 T. p. p 

Trečiadieniais uidaryta. 

Trte t — 282-4422 ^ 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV UGOS — OHIRTROU* 
Oftaaf: 

111 So. WABASH i n L 
4200 NO. OKKTKAL A T E 
Valandos pagal suMtarlma 

DR. FRANKPLECKAS 
(Kalba lietuviškai) ~ . 
OPTOMETRIST/iS : 

Tikrina akis. Pritaiko akftata* tr 
Tontaot IB—m* 

2618 W. 71st S t — TeL 7S7-514S 
VaL pagal arssHartma. Uždaryta trme 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POŠUBs TR 

FROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street i 

Vai. antrad. nuo 1-4 poplst 
tr ketv. nuo 5-7 vakare . 

Ofiso tel. 776-2880, rezU. 118 S645 

Oflso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

S6S6 West 6Srd Street 
Mrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penkt 
ono 12 tkl 2 •&!. Ir nuo S iki 8 vai 
rak. fiestad. nuo 1 iki 4 •*!. 

j Ofs PO 7-6009, Res. GA 8-7X78 

I OR. A. JENKINS 
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 We«t 63rd Street 
VsJsados pagal tusitaiima 

OR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
B14 No. Westen Avenm 
1602 No. Westen Aveooe 
Tel. Atsakoma 12 valandų 

6804441 — 6614606 

"HHmiUMUHUUl! i!li!!U!!!HlUU!Ul!!t! 

Ir bato teL 652-1881 
OR. FERO. VYT. KAUNAS 

VOCNDROJT MEDICTNA 
1407 So. 49th Coort, Cicero, IIL 

Kasdten 10-12 Ir 4-7 
troitad. tr lefttad. 

DR. J. J. SIM0RAITIS 
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TOS PAČIOS BĖDOS 
Mes 3ažnai kalbame apie žydų Sunku ką nors kaltinti. Tik 

vieningumą, jų ryžtą aukoti savo konstatuojame faktą, norėdami 
kraštui, Jų pastangas išsilaikyti atkreipti dėmėsi, kad mišrios sei-
savo uždaruose vienetuose, ta- mos nėra lengvai sprendžiama 
čiau ir pas juos tie dalykai nėra problema ne tik lietuvių, bet ir 
jau taip geri, kaip mes manome, labai vieningos tautinės grupės 
Ir jie skundžiasi ypač mišrių ve- žydų tarpe. Suprantama, tai nėra 
dybų reikalais. paguoda, bet faktas, kad ir kitų 

Nemalonu tėvams, kai susi- kieme, kaip sakoma, nėra žolė 
tuokia vaikai su ne savos tauty- žalesnė. 
bes asmenimis, kažkaip lyg pra- Skyrybų skaičius auga ne tik 
randamas vaikas. Tačiau, gyven- Amerikoje, bet ir kituose kraš-
dami svetimame krašte, to neiš- tuose, okupuotoje Lietuvoje ir 
vengsime, nors to vengti reikia, laisvajame Izraelyje, kur, be a-
kiek tai įmanoma Ir šiandien bėjo mišrių porų tuokiasi ne tiek 
jau niekas iš lietuvių nebesistebi, daug. Amerikoje nuo 1965 m. li-
kad vienas ar kitas jaunuolis su- gi 1973 m. skyrybų padidėjo 26 
situokia su ne savo tautybės ar proc. — nuo 470,000 ligi 913,000, 
rasės asmeniu, nors šiaip ar taip ir manoma, kad šiuo metu jau 
matomas džiaugsmas, kai suku- sieks milijoną per metus. Izraely-
riamos lietuviškos šeimos. Ta- je skyrybų taip pat gausu, o šu
čiau faktas, kad neišvengsime tuoktuvių skaičius sumažėjo. Šiais 
mišrių tautinių požiūriu vedybų, metais sutuokta 29,000 poros, o 
kaip neišvengė net ir laisvos Lie- prieš metus 32,300, tačiau per-
tnvos išvykę studijuoti, parsivež skyrų procentas paaugo. Kadan-
dami kraštui ne lietuves marčias, gi šeimų dydis mažėja, tai Izra-
lš kitos pusės, yra gražių pavyz- elyje prieauglis lieka mažas. Imi-
džių, kai mišrios šeimos vienas gracra šiais metais siekia ligi 
ar abu nariai gražiai talkininkau- 20,000, o išemigruos 15,000 gy-

LIBIJA KELIA SĄMYŠĮ PASAULYJE 
Nori bet kokiomis priemonėms vadovauti arabams 

P. CAL'ČYS 

ja lietuviams ar net dirba 
lengvą visuomenini darbą. 

Skųsdamiesi, kad daug mišrių 
šeimų ir besidžiaugdami lietu
viškom porom, neturime many
tu, kad kitiems geriau. Žydai, ku
rie Amerikoj turi tikrą savo žmo
nių registraciją, teigia, kad 50 
proc. dabar besituokiančių šei
mų yra mišrios. Žydų žurnalas 
"Sentinel" rašo, kad šiuo metu 

ne- ventoių. Iš 3,636,000 gyventojų 
428.000 yra marokiečiai, o kita 
didžiausia grupė iš Lenkijos at
vykę žydai, jų yra 346,000. 

Skyrybos pavergtoie Lietuvoje 
taip pat nemažos. Išsiskiria mies
tuose" net ligi 50 proc. susituoku- Į olimpiados žydų sportininkų nu-
šiųjų. Provincijoj šis procentas žudymas. 

Libija labai kišasi i kitu vals-

Libijos užsienio politika dažnai 
smerkiama kaip trumparegiška, 
oportūnistinė ir smurtinga. Da
bar labai pavojinga būti jos kai
mynystėje. Pr. metais Libija bu
vo apkaltinta įsimaišiusi į pavo
jingus veiksmus Egipte, Italijoje, 
Nigeryje ir Tunisijoje. Prie to 
dar reikia pridėti jos suruoštą su
kilimą Sudane, pasisavinimą Ča
do teritorijos gabalo ir siūlymo 
Maltos respublikai prisijungti 
prie Libijos. Tuo būdu tik viena 
ios kaimynė Alžirija nebuvo pa
žeista ir pagrasinta. 

Remia teoristus 
Be to, ji buvo apkaltinta pri

sidėjusi Vienoje suorganizuoti 
užpuolimą ten posėdžiavusių 
naftos šalių ministerių ir pagrobi
mą prancūzų lėktuvo, kurio ke
leivius Ugandoje išvadavo specia
li Izraelio komanda, nušaudama 
visus jo pagrobėjus. Tarptautinio 
kairiųių judėiimo nariai turi 
nrieglobą Libijoje ir gausiai jos 
šelpiami. Ji yra svarbiausia fi
nansinė rėmėja Palestinos parti
zaninių veiksmų, kaip pvz. 1973 
m. įvykdytas Romos aerodrome 
puolimas, kuriame žuvo 23 
asmenys, ir 1972 m. Miunchene 

"mm wm savej TOS 
Trys valstybes juos ildave 

B. JABLONSKIS 
Pirmiausia Sudanas ir Egiptas lijos, Azijos, Indiios ir Pacifiko 

kiek mažesnis. O didėjant ištuo
kų skaičiui, mažėja prieauglis. 
Negalima teigti, kad mišrios šei
mos daugiau skiriasi negu ne 

, . . , „ , _ , mišrios, bet asimiliavimuisi, kaip 
jau net 1.4 miL žydų yra misnų rodo k t { k a fc ^ ^ . ^ ^ 
Senaų partneriai. Žydai mažai Ąų ^ ^ l a b a i d r e ^ i a . 
betun vilkes ko nors daugiau is R m i § r i u ^ t a u t i n e e ių susilaukti savo visuomenei ir •, j . , . ._ J . . . . . , , v , , .. nubyra didesnis procentas. todėl teigia, kad žydų skaicis * 
Amerikoje, buvęs 5,845,000, su
mažėjo net pusantro milijono. 
Esą, buvo laikai, kai šiam kraš
te žydų buvo 4 proc, o dabar, 
priskaitant net ir patekusius | 
mišrias šeimas, jau nebesudaro 

Kaip mes skundžiamės ką da
ryti, taip skundžiasi ir žydai. Jie-
teigia, kad baigę universitetus jų 
žmonės nebeturi kur daugiau 
tarpusavyje bendrauti, susitinka 

. .. T. . _ , su kitomis tautvbėmis ir taip su-
£t&*°T**£>?*&*~ *** daugiau progų sukurti da teigia, daugiausia mišrių ve- mišrias Šeimas. Žydai teigia, kad 

progomis dau
giau suburti jau po akademini 
jaunimą, kuris galėtų savo tarpe 

dybų yra vadinamoj reformuotų %££ į v a m o m i s 
žydų grupėje, bet taip pat daugė
ja mišrių vedybų ir konservaty
viųjų žydų tarpe. Buvo laikas, kai į Į į į J Į Į Į į 
iš 1000 rabinų didžioji dauguma M e s y ^ ^ . t u Q a t S v f l g f u g a 1 
atsisakė sutuokti mišrias poras, ^ ^ n ^ , - n e s turime 
tačiau šiandieną jau 90 proc. ra- ^ u d a u o r w n i 2 a d f U f k u r i o s e ga_ 
bmų daug atlaidžiau i mišrias „ J a t m i m a s į t i k t i , ne tik stu-
vedybas žiun. d e n t ų „Į,,,^^ het i r L } e t u v i ų 

Kita mišrių vedybų problema jaunamo sąiunga, o taip pat |-
yra skyrybos, nes, išsiskyrus ne vairūs tautinių šokių, teatro ir 
mišriai porai, yra lengviau iš- ansamblių vienetai, 
likti savo visuomenėj, o išsisky- Nors ir nėra lengva, nei etiš-
rus mišrioms, susidaro problemų, ka įtaigoti, kas ką savo gyvenimo 
ypač jei yra vaikų. Skyrybų pro- partneriu turi pasirinkti, tačiau 
centas pas žydus taip pat nėra s:ekti lietuviškos šeimos stipru-
mažas. Teigiama, kad tarp orto- mo vis tiek reikia. Kaip matome, 
doksų žydų skyrybų yra daugiau to siekia net kelis kartus už mus 
negu tarp kitų žydų grupių. Koks gausesnė žydų tauta, turinti 
išeivijos susituokusių lietuvių tūkstančius metų patyrimo, kaip 
styrybu procentas, nėra žinoma, išlikti uždariems ir nesusimai-
nes tuokiamasi garsiai ir skiria- šiušiems, turint? daug išteklių ir 
masi tyliai, bet reikia manyti, daug žmonių visose mokslo, me-
kad jis mažesnis negu pavergtoj no ar ekonomijos srityse. Kai mes 
Lietuvoj. Sunku pasakyti, koks statome juos. kaip vieningus sa-
procentas skiriasi mišrių šeimų, vų reikalų rėmėjus, turime prisi-
tačiau viena aišku, kad skyrybų minti ir jų rūpesti, kaip išlaikyti 
yra ir tai nelabai prisideda prie stiprią šeimą. Ir jiems nėra leng-
lietuviškos šeimos ir išeivijos va, bet ii? kovoia. ką turėtume 
stiprėjimo. daryti, kiek tai Įmanoma, ir mes. 

• A. B. 

tvbių vidaus reikalus. Neskaitant 
ios plataus /įsivėlimo i Libano pi
lietinį karą, kurio kairiųjų suki
lėlių paramai ji davė 50 mil.do!., 
ji taip pat remia musulmonų se
paratistų iudėiimą kitose neara-
biškose valstvbėse, kaip pvz. Erit
rėjos atplėšimą nuo Etiopijos, 
musulmonus sukilėlius Čado res
publikoje ir separatistų judėiimą 
Filipinuose, Malajuose ir Tailan
de. Prieš 3 metus laivas su Libi
jos ginklais, skirtas airių suki
lėliams, Airijos respublikos karo 
laivyno buvo sulaikytas ir gink
lai konfiskuoti. 

Libijos diktatorius 
Visus tuos smurto veiksmus 

planuoja Libijos diktatorius 
pulk. Kadaffis. Jis atmeta komu
nizmą bei kapitalizmą ir remia 
savotišką religinį nacionalizmą. 
Savo svarbiausiu uždaviniu jis 
laiko Izraelio sunaikinimą. Ant
roje vietoje stato visų arabų vie
nybę. Trečioje — panaikinimą 
arabų konservatyvinių santvarkų, 
ypatingai monarchijų, kurios 
jam kliudo vykdyti jo užmačias. 
Ketvirtoje vietoje ne taip spėriai 
ir karštai remia musulmonus, 
gyvenančius ne arab | šalyse. Pa
galiau jis stengiasi Libiją pada
ryti kariškai stiprią, kad tuos 
tikslus galėtų greičiau jvykdytL 

Beveik visi arabai pritaria jo 

ardyti tuo metu planuojamą su
šaukti Genevos konferenciją. 
Taip pat Libija s'ekė sutrukdyti į 
Egipto susitarimą su Izraeliu, no
rėdama izoliuoti Egiptą ir suor
ganizuoti rytų frontą, galintį at
laikyti Izraelio antpuolius. Siri
ja sujaukė Libijos planus, kai Li
bane pradėjo tramdyti palestinie
čius. Ji įtarė, kad Sirija nori su
daryti separatine sutartį su Izra
eliu. 

Per septynerius savo valdymo 
metus Kadaffis nesėkmingai 
stengėsi sudaryti uniją su Sirija, 
Egiptu. Sudanu ir Tunisija. Tuo 
jis tikėjosi įsitvirtinti ir jas pa
jungti savo valdžiai. Yra žinoma, 
kad jis mėgino nužudyti Egipto 
prez. Sadatą, mėgino susprogdin
ti Egipto štabo būstinę vakarų Si
najuje ir kėsinosi nužudyti libie-
čius revoliucionierius, pabė
gusius į Egiptą. Po šio pastarojo 
mėginimo, kai buvo suimti 27 
Libijos agentai, santykiai su 
Egiptu dar labiau pablogėjo. At
sikeršydamas Kadaffis ištrėmė 
200,000 ten dirbusių egiptiečių. 
Pagaliau buvo prieita prie to, kad 
šiais metais Libijos - Egpto pa
sienyje įsiliepsnojo tikras karas, 
nusitęsęs visą savaitę ir baigęsis 
kitų arabų valstybių vadams tar
pininkaujant. 

Kišimasis i Sudaną 
Pr. metais atėjo Sudano eilė, 

kai jo prez. Numeyri vos nobu-j p a < r r o b t i a r mxhu\%fi Tunisros 

ryžtui sunaikinti Izraelį ir jo vi
sų arabų bei mus;;monų vieny
bei. Alžirija ir Irakas pritaria vi
siems jo užmojams Būdinga, kad 
Kadaffis turi visišką veikimo lais
vę. Mat, Alžirijai reikia skaity
tis su Maroku, o Irakui su Ira
nu, tuo tarpu Lfcvįai negresia 
Egipto ir Sudano įsiveržimas. 
Kitos radikaliai nusiteikusios 
arabų valstybė? turi galvoti, 
kaip išmaitinti savo žmones ir 
saugot's nuo vidau- priešų. Libija 
gi yra labai turtinga, nes nese
niai atrasti naftos -altiniai jai su
kaupia milžiniška* sumas, kurių 
užtenka ginklams, kini paramai 
ir intrigoms. Su politiškai neiš
prususiais ir ūkiškai patenkintais 
eyventojais jam nereikia skaity
tis ir bijoti. Vienintelis jo rūpes-
t's savo rankose išlaikyti kariuo
menės kontrolę. Tai jam leidžia 
nekliudomai vykdyti jo užma
čias, ką jis ir daro. 

Lihva nori svnaudriti Izraelį 
Kaip minėjau, ;o svarbiausias 

«iekis suna;kinti Izraeli. Kariškai 
ir geografiškai jis negali to pa
daryti, bet jis gali sutrukdyti ki
tus arabu vadus susitaikyti su 
Izraeliu. Jis •BDori girdėti įt'ki-
nėjimų kitų arabv. kurie turi pa
kelti visą naikinančią Izraelio 
sinkių galią ir baisius r.uosto-
liūs gyvybėmis ir oiliečių gerovei, j ~ į ^ į į " gmkįUoto sukilimo 

susidorojo su Sovietų patarėjais, 
instruktoriais ir laivais. Abiems 
valstybėms įkyrėjo Sovietų pro-
pagandistij tyčiojimasis iš arabų 
ir jų gyvenimo niekinimas. Be 
atvangos propagandistai arabams 
piršo marksistinę sistemą, kuri 
pačioie Sovietų Sąjungoje laikosi 
tik Vakarų technologijos ir grū
dų dėka. 

Kai tik Maskva ėmė remti Etio
pijos diktatorių ginklais fr Kubos 
kariais, Somalija tuoj pat Sovie
tų įgulas ir laivus išvarė Ji ne
galėjo toliau pakęsti sovietų dvi
veidiškumo —naudotis SomaT-
jos draugiškumu ir remti Etio
pijos diktatorių, kuris siekia kai
mynystėje įkurti marksistinę sis
temą, priešingą arabų gyven!moj 
būdui. 

Kelerių metų tarpsnyje Sovie
tai neteko dviejų pagrindinių po
zicijų Egipte ir Somaliioje. Eeio-
te prarado Aleksandruos, o So-
malijoje Berberos ir Kismavaus 
uostus ?r aerodromus. Aleksand
rijos uost?š yra nrie Suturinhi Su-

vandenyno valstybių bei salų su
sisiekimą. 

Išvarius Sovietų laivus ir įgulas 
is arabų valstybių, Vakarai turi 
laikini pasitenkinimą. Persijos 
įlankos valstybėms ir šeikams, 
pardavinėjantiems alyvos žalia
vas, džiaugsmas, kad buvo pasa
linta Sovietų grėsmė jų prekybai 
ir pavojus perkasui. 

Sovietai iš Somalijos pasitrau
kė pas abeiotiną ir silpną sąjun
gininką Etiopijos diktatorių, nu-
hidžiusi senuką imperatorių Se-
lasie. Sovietai dės visas pastan
gas buvusią imperiją suiungt" — 
i'varvti iš Ogadeno ir Eritrėjos 
cukilėlius, kuriuos remia Somali
ja. Jie jau yra užėmę daugumą 
dykumos ir Eritrėjos. Jei jiems 
pasiseku? laimėt, Etiopiią atskir
tų nuo uostų, kurie čia labai n»;-
kalingi Sovietams. 

Su Sovietų iŠ Somalijos Bvary-
mu Etiopiios sukilimas dar ne
išspręstas. Gal' išs'vvstvti i dides
ni ir net "išlaisvinimo karą". 
Ftiop'ios ir KUVH>S kariai. ginV-

" Kartume. 1000 ginkluotų vyrų iš j^-jis taiko dvilypę strategiią 
ma jis stengias. rer Palestinos iš-Į L i b i | o s į s i b r c v ė { S u d a R ą i r S 0 5 . ^ " ° £ ~ * 
vadavimo orgamzacųą^ sabotuoti j l i n 6 s ^ ^ p r a d ė j o k n J v i n ą ^ j Į ^ ! ^ 
bet kokį susitarimą. Antra, pa 
drąsinti tas valstybes ir grupes, 
kurios negali tikėtis didesnės 
naudos iš susitarimo, atmesti bot 

me ir imtis griežtų oriemonių, t. 
y. sudaryti bendrą frontą :š Si
rijos. Irako, Jordano, Lib'jos ir 
palestiniečių jėgų Libane. 

Iš patikimų šaltinių žinoma, 
kad 1973 m. Romos aerodromo 
užpuolimu Libija suplanavo su-

gatvese pr; 
j vą, kurią pralaimėjo. Tam žy

giui Libija buvo davusi 50 mil. 
dol. Sudanas apskundė Libiią v , .. ^ , , , ,. 
. _ i - . « , ' ma nu/u^vti Maroko karalių , . . . . . . .J-1- saugumo tarybai ir Araoų u T - » •• • • kūnas pastangas susitarimo link- į, • T U - J T - I - • , i Hosana. Taip pat j - merino nu-. . . . v . . Ivsai, kaltindamas L;bną gink- v ,- _. . »T. . . . . . 

• *—••*- -* Y< — — - ' , , .. . . . salinti ir Nigerio respublikos pre-
luotu banmt'.zmu ir pastangomis -i «r. ..v . .. •• ^« 

, & z, zidentą Kuntce, 10 sostineie T\ia-
nuversti teisėtą vynausvbę. Su- • , v • . . , «. 
, , . , . , . . mey įvykdė ginkluotą užpuolimą, 

danas nutraukė diplomatin.us i - v _ cr. „ 
, . T . , . . . , , . < kuriame žuvo oO asmenų. 

santvkius su L'.biia ir uždare sa- „ , rr. • , • i . . , , . • ? • • Kadaitis nori turėti stiorią ka-vo sieną bet kokiam susisiekimui. . . . f.. ... -r • . -̂  • , ! nuomenę ir tam nes gani lesu. 
i o m nat r%r mptoic Į i i n i v buvo * ° 

i Modernių ginklų jis gauna iš So
vietų. Jis turi 32,000 karių. 

"̂ 1 į Kadaffis netgi norėjo įsigyti ato
minių bombų ir kalb'no kinus ir 
prancūzus jam jų parduot1, bet 

i laimei tos jo pastangos buvo ne
sėkmingos. 

Dabar Egipto prez. Sadatui 
netikėtai apsilankius Izraelyje ir 
Egiptui kviečiant suinteresuo
tų valstybių atstovus į Kairą tar
tis dėl Art. Rytuose taikos sąly
gų, Lib'ja šaukė Egiptą smerkian
čių arabų valstybių konferenciją 
Tripolyje. Taip pat ji atvirai kurs
tė nužudyti prez. Sadatą, kaip 
arabų reikalų išdaviką. Žinant 
Kadaffio fanatiškumą ir nesiskai
tymą su priemonėmis, galima 
visko laukti. 

eso perkaso žiočių, o Berberos j luoti Sovietų ginklais, gali ne tik 
daug kraujo nule'sti arabams. 
bet ir Somaliia okupuoti. Etio
pijos kritimas Sovietų politiko! 
suduotu skaudų smūeį Afrikcie. 
la pasitikėjimas kristų ir Vi*o<:c 
Sovietu globojamose Afrikos 
valstybėse. Labai pakenktų So
vietų užmačioms viešpatauti ir 
sumarksistinti Afrikos valstybes. 
Sutrukdytų seniai Sovietu pa
ruoštus planus Afrikai užimti. 

Somalija, išvarydama Sovietų 
įgulas, padarė drąsų žingsnį. Bet 
iis jai gali atnešti politinių pai-

prie Adenos įlankos, iš ku
rios plaukiama į Raudonąją jū
rą ir į Saeso perkasą iš pietų. 

Karo ntveiu ar tarptautiniu 
ginčų metu Sovietai galėjo akli
nai užskleisti iš abiejų galų Su-
eso perkasa, tai yra nutraukti 
tarp Europos. Amerikos, Austra-

pirm. H. Nuirą, kuris į'i-
Burguibą atmest' I i-
jos uniją. Po to ŪK-

• ėmė U.OOO ten dirbusiu tu-

sieną 
aip pat pr. metais Tunise buvo! 

suimti 3 Libijos agentai, mėgnęj 

nisiečžu. Libiia nesislepia rėmusi į n { a v ų j j ^ ^ ^ n e s ^ wl 
kelis kaltus įvykdytą pasikes.m-j ? a H s u g r | ž t i > S o m a l i j ą g a l 6 t ų g . 

gelbėti Vakarai ir turtingosios 
arabų valstybės. JAV bijo pažeis
ti detentę, o Europa bijo praras
ti statyboms užsakymus Sovietų 
Sąjungoje. JAV pažadėjo ekono
mine paealbą, bet atsisakė gink
lų duoti. Aišku, Sovietai ir Etio

pija JAV nuosprendžiu paten
kint-. Joms padeda kovoti prieš 
Somalijos remiamus sukilėlius. 
Galimas daiktas, kad Persijos 
įlankos turtingosios arabų valsty
bės ir šeikijos padės Somalijai. 

Somalr'a tuo tarpu turi sovie
tinių g'nklų, bet neturi jiems da
lių pakeisti. Padeda Izraelio 
ginklų specialistai Somalijai So
vietų ginklams padaryti atsargi
nių dalių. Pasirodo, geriaus'ai 
Somalijos bėdas supranta Izrae
lio valstybė. 

Sovietams įsistiprinus Alek
sandrijos ir Berberos uostuose, 
Saudi Arabija ir Persijos įlan
kos valstybės bei šeikai ėmė ne
rimauti ir rūpintis. Jie baimino-

(Nukelta į 5 psL). 

APIE VYSKUPŲ SINODO 
DARBUS 

augusiųjų tarpe, yra jaučiamas 
via didėjantis religinis atgimi
mas, Dievo ilgesys. Lygiagre-

"Krikšfioniškoeiom Bažny-įįai žmonija yra išsiilgusi vi-
čiom atitenka svarbus vaidmuo, guotinio teisingumo, kuris tega-
ugdant šiuolaikiniame pasaulyje y būti įgyvendintas Kristaus 
pagarbą žmogui ir apsaugojant Evangelijos dvasioje ir remian-
jo orumą**, — pažymėjo West-tis krikščioniškojo mokslo so-
minsterio arkivyskupas anglas daliniais principais. Krikščio-
kardinolas Hume, dienraštyje nybė, kovodama už teisingumą, 
"Hae Times'* komentuodamas visų pirma rūpinasi žmogaus 
Pasaulio Vyskupų Sinodo dar-gyvybės ir jo orumo apsaugoji-
bus. Malda, rūpinimasis v i - m t L Tiktai apsaugojant žmo-
suomeniniu teisingumu ir i m o - g a u s teisę į gyvybę ir į laisvę 
gaus gyvybės apsaugoJmu, įsi-gajjma, sukurti teisingą ben-
pareigojimas bendruomeiiiniudruomeninę santvarką, kurioje 
mastu siekti užsibrėžto tikslo, kiekvienas žmogus galėtų ne-
— tai pagrindinės gairės, kurio-varžomai vystyti savo asme-
mia, kardinolo nuomone, privalo nybę. 
remtis katalikų veikla šiuolai-
kiname pasaulyje." Dabarti-

~* akis laikais**, — rašo kardino- — Pirmoji liūtis permerkia. 
IM, — "titk Junino, tiak m> tbUų pateri* 

T A R P GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALN13 

57 
Karuža ilgai svarstydavo visa galimas priežastis 

ir aplinkybes, kurios suardo žmogaus santykius su 
Dievu, savo kūrėju ir laimės šaltiniu, čia įvairumas 
yra didelis, kaip ir kiekvieno žmogaus vidaus pasau
lis. Jam atrodė nuostabus Dievo kantrumas ir geru
mas: būdamas visagalis, galėtų juos tuojau sunai
kinti arba prie to neprileisti, o dabar leidžiasi būti 
niekinamas, pakenčia jų nevalyvumą, klaidinimą ki
tų — ir tas vyksta jau nuo maištaujančių angelų lai
kų. Jis priėjo išvadą, kad Dievas yra demokratiškiau
sia būtybė, nepaprasto pakantumo. 

Šiaip jo mokslo metai vėl praėjo laimingai, neš
dami jam visokią pažangą ir gerą viltį. Nebebijo jis 
jau taip nė inspektoriaus, kuris po vasaros privataus 
pabendravimo, atrodo, ir čia jam jau artimesnis Va
žiavo atostogoms laimingas. Jis jau norėtų, kad ir 
inspektorius ten atsilankytų. 

Sugrįžusį klebonas sutiko džiaugsmingai, daug 
klausinėjo, aptarė jo darbus parapijoje. Pačioje pra
džioje pasakė, kad Katalikių Moterų draugijos šven
tėje jis turės pasakyti pagrindinę kalbą Pastebėjęs, 
kad jis tuo neapsidžiaugė, aiškiai paragino tai pa
skaitai gerai pasiruošti 

— Kažin ar aš sugebėsiu ką nors įdomesnio mo
terims pasakyti? Be to, aš ir savo pašaukur.ą dar 
turiu saugoti, — bandė Karuža išsisukinėti. 

_ UtH atrodo, kad tu savo —*»«»ii« <&aai ea* 

rai saugoji, — tiriančiai žiūrėjo klebonas į jį. Jam 
kilo mintis Karužą lyg ir paruošti, išduodant jį to
kiam dideliam moterų būriui, ir atvirai pasakyti sa
vo patyrimą moterų atžvilgiu: 

— Mes, kunigai, visada ir visur turime būti la
bai atsargūs, o ypač su moterimis, nors jos būtų ir 
geriausios katalikės ir labiausiai rimtos. Mažas neat-j jam susirūpinimą: 
sargumas gali padaryti didelių apkalbų ir kitokių ne-j daug greitas su tuo šypsniu, argi moterys tokios 
malonumų. Reikia įprasti į moterį žiūrėti šaltomis žu-j būtų? Gal jis tuo atžvilgiu yra naivus. Jam vaizdas 
vieš akimis. Mažas nusišypsojimas gali jai pasirodyti, Į moterų tai kaip jo motulė: visuomet kuklios, geros, 
kad ji simpatiška, o kita kvaišė — neduok Dieve —ga-; pasiaukojančios. Jei jos yra jauno amžiaus, tai kaip 

dėti į futlarą: mes turime visą laiką artimai suktis 
žmonių tarpe, šviesdami Žmonių gyvenimo kelią ir 
vesdami juos visus prie Dievo, nuolat surasdami ge
rą žodį ir vaikams, ir moterims, ir seneliams, ir vi
siems kitiems. 

Klebono taip nuoširdžiai išreikštos mintys sukėlė 
ar tik jis nebus buvęs kada por 

Ii pagalvoti, kad tu jauti patraukimą prie jos. Kitcs 
yra greitos pasakyti: "Neblizgink man akių". Jos jau
čia pareigą kunigą prižiūrėti. Aš tai esu gimęs vaš
kiniu veidu —man lengviau, o tu, Antanai, turi grei
tą, kūdikiškai nekaltą, šypsnį — būk labai atsargu3 
su tuo. Be to, reikia labai jausti, kada baigti kalbą, 
kada pasisukti, kaip pakalbinti ir kaip atsisveikinti, į 
kad būtų nei per daug, nei per mažai. Ar ten pas jusi 
kunigas Usoris ar pats inspektorius tokiais klausi
mais nepakalba? 

— Niekas ten apie tuos dalykus nekalba. Sako, 
tos visos žmonių santykiavimo smulkmenos yra neiš- į 
mokomas dalykas. Jie ten koncentruojasi j pagrin-1 
dinius dalykus, kurie duotų gerus pagrindus ir stip
rius šarvus... Jie ten net dejuoja, kad kunigai per
daug laiko skiria pedagoginiams pamokymams, kaip j ^durė "gryr.ai religinė, nes tik tokiais dalvkais jis 
žmonės turi savo tarpe elgtis, kai tuo tarpu jie la- i d a b a r g v v c n o i r Ž^JOS*. J i s n e norėtų daugiau kal
biausiai turėtų rūpm monių santykiais su Dievu, | u t i dorinėm temom —ten užverstas praeities lapas, 

jo sesuo — rimtos, darbščios, gražios, kuklios, š.ek 
tiek išdidžios, valdančios. 

Jis buvo tik skaitęs, kad jaunos valiūkes mergi
nos kartais mėgsta žaisti: jos norėtų, kad kiekvie
nas vyras jomis susižavėtų, net ir meilėje prisipažin
tų, ypač tie nepasiekiamieji. Tačiau jis labiau tiki psi
chologų bendrais aptarimais, kad merginos, susipažin-
damos su jaunu vyru, tuojau savo mintyse ar jaus
muose sprendžia klausimą ar šis būtų tinkamas jai 
vyra3, kai tuo tarpu vyrams toks klausimas atsi
randa labai negreitai. Toks merginų praktiškumas jam 
atrodo girtinas — jis net paskaitoje norėtų apie tai 
pakalbėti, Uk gal jam šiuo metu netiktų apie tai kal
bėti. 

Kai jis pradėjo rimtai ruoštis tai paskaitai, tema 

kurie nulems ir žmonių tarpusavius santykius. 
Klebonas valandėlę mąstė, iš savo temos išmuštas, 

ir vėl pradėjo gyvai aiškinti 

kada čia yra. tiek daug svarbių šios dienos problemų. 
Jis žino, kad jo kalba neturėtų būti pamokslas, nes 

• pamoksią jos išklausys bažnyčioje. Temos niekas jam 
Jie galvoja teisingai, ir geri šarvai visuomet' nenurodė, nes nori iš jo išgauti padas gerąsias raintia. 

prąvera. Ta&au tie atondji &arvai neturėtų mus pa- Cįį^g tysf%f\ 
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PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKU BENDRIJOS 
ŽODIS JAUNIMUI 

|vadas 

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos valdyba nori pasakyti 
žodį jaunimui. Ji tai daro, eida
ma savo uždavinio supratimu. 
Kreipiamės J jaunimą ne kaip 

Katalikas pasaulyje 

Kitas uždavinys, kurio jau 
noji lietuvių karta negalės ap 
leisti be nuostolio savo žmo-j 
giškumui, yra atstovavimas ka-j 

vašia pasaulis negalės suteikti 
atsakymo komunistiniam iššau
kimui, kuris supa jį iš visų 
pusių. 

Pavojai 
Daug pavojų yra šiandien jau

nam žmogui. Netolimoje praei
tyje jų tiek nebuvo. Užtenka 
paminėti bent kai kuriuos: visa 

. I eilė gražiais vardais pavadintų 
pramogų, viliojančių jaunimą 
nuo atsidėjimo mokslui ir ben
dram intelektualiniam bei dva
siniam brendimui, piktadariškų talikybei. J katalikiškos religi-

[Atskira "visuomenę" a"; jos dalį, I * * « * į praktikavimą, bet ir .. ^ 
o kaip į natūralios vienos šei-įJ0 8 atstovavimą ji turėtų ziureti | ^ _ , 5 y Į , * * i J ! 

garb'ngo mos ir visuomenes jaunesniuo
sius narius. Yra natūralu, kad 
šeimos nariai pasidalina vieni, 
su kitais savo patirtimi ir žinio
mis. Amžiumi vyresni gali iš: 
savo patirties pasakyti, kad la-j 
bai trumpas jaunystės laikas,; 

ummui 
... i ^ e ^ r ^ l o m a ^ ^ 8 0 ^ svaigalų (dopų). kurie 

f*-, - *. • * oo„„n»,;rt i sužaloja jauno žmogaus fizinę 
Milašiaus, taip pat pasaulinio f._ mm£J^iM ~ŪL« TZZŽ i 
mąsto lietuvio, pavyzdžiu. Jam 
malda, vieša ir p.-ivati, ir gilus 

ChicagOB Miesto susisiekimo 
vadovybė paskelbė vieną bandy
mų programą: American Hos-
pital Supply bendrovei Evansto-
ne parduos mėnesinius važiavi
mo pasus po 25 dol.. o ta ben
drovė, pridėdama pati, tarnau
tojams pardavinės po 18 75 dol. 
Su tokiu pasu per mėnesį bus 
galima važinėti kiek nori kar
tų. Jei tokia tvarka pasirodys 
praktiška, bus plačiau varto
jama. 

C L A S S I F I ED GU I DE 

ŽIEMOS SPORTAS 
Cook apskr. miškeliuose yra 

ir psichologinę prigimtį, viešai ifr a i r i u galimybių žiemos spor 
proteguojamas seksualinis be-

katalikiško mokslo studijavimas 
buvo visos jo turtingos asme
nybės gyva ašis. Jis tarsi mū-

praleistas tvarkingai ir pras-i su pasaulio jaunimui sako: 
mingai, yra žmogaus neišreiš- i "Gyvendami pasaulyje gaume 
kiamas laimėjimas ir turtas, i v^ai gerai mylėti, netrokšdami 
Jaunas žmogus vra imliausias i t u o J nužudyti jo meilės grožį..., 
ką nors išmokti" lavinti savojPavožti jį po stiklu..." (Miguel 
charakterį, planuoti ateitį. T i e i M a n a r a 34 psl.). Su vienu pa
keli iš anksto neįvertinami me- vojumi turi skaitytis šiandien 
tai prabėga neįtikėtinai greitai.: sąmoningas katalikas pasaulyje. 
Kas per tuos metus laimėta. T a i y™ individuališkas tikin-
bus turtas visam gyvenimui. O č i oJ° užsidarymas. Asmeninis 

gėdiškumas ir palaidumas. Pa
minėtina mūsų laikui būdinga 
daugelio jaunimo religinių tiesų 
ir natūralios moralės nepaisy
mas. Neminint. kitų sričių ir 
reiškinių. užtenka jau šių pa
minėtų ir net kurio vieno, kad, 
praleidus klaidingai jaunystės 
metus, bus patirta neišmatuo
jamų, nepataisomų nuostolių 
ne tik sau asmeniškai, bet ir vi
sai lietuvių tautai. 

Tie yra pagrindiniai požiūriai 
į žmogų, į katalikybę, i šeimy-

pralaimėto laiko neatpirksime religijos išgyvenimas yrą a u k š - | n m i u s fr visuomeninius" uždavi. 
jokiomis žemiškomis vertybė-! ta vertybė, bet egoistiškas į n i u g j ^ ^ g Pašauto Lietuvių 

m S O E L L A N E O C S 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 VV. 69tfa St., teL 776-1486 
lllillillllillllllllllllliiiiilllllllliilltlllllllill 

B K A L I B I & I I 
» ^ » » » » • • • • • • • » » » » « » » » » » — « • 

Moro bongakm. 6 kamb. ( S mieg.), 
30 p. sklypas. Naujas šidlymas Pa
likimas. Tuojau galima užimu, 
65-ta ir Artesian 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

2951W. 63rd St., 436-7878 

HELF WAJNTED MOTERAI 

! Katalikų Bendrija nori perteik-

Pas. Liet. 

mis. neišsiverksime ir ašaromis.i nusikreipimas nuo kitų — ne, 
Šis žodis neturi tikslo mokyti |Sis tikinčiojo solidarumo trūku-., , _ . . - , a u n a i a i k a i - a ; 
kartą, kaip ii turi apsispręsti ,m a s žymia dalimi yra r.tsakin-
jvairiais prieš jų akis iškylan-; gas už kunigiškų ir vienuolinių 
čiais gyvenimo klausimais, nes j pašaukimų trūkumą, kur] jau-
apsisprendimas yra kiekvieno j najaj kartai teks vienaip ar ki-
asmens ir kiekvienos kartos da- j taip nugalėti. 
lykas. 

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Lietuviškos šeimos vertybės 
Tarp visų kultūrinių lietuvio 

Kat. Bendrijos 
valdyba 

tai: važinėti rogutėmis, pašliū
žomis, motorizuotomis rogėmis. 
Daugiau pašalus prasidės čiuo
žimas ir meškeriojimas ant le
do. 75-se vietose bus aikštės 
nuvalytos nuo smego automobi
liams statyti. 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės, Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvaloirJ elektra. Kreip
tis nuo 7 Ud 8 vai. ryto arba po 5 
vaL vak. 

SERAPINAS — 778-0208 

PACKAGE EXPRESS AGE.NCT 
MARIJA NOREUKIENe 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rfiSiM 

prekės. Maistas 18 Enropea sandelio. 
2AOS W. 6» St , Chicaao. UL SOOM 

TEL. — WA 6-2787 
WF9 M I H M t I M M t M l 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. v. vakaro 

Telefonu 476-S95* 
v>oooooooooooooooooooooo«ot 

Bendrija neabejoja, kad naujoji tautos gėrių jokia vertybė ne
lietuvių karta, gimusi ne Lietu- j ra taip stipriai paliudyta tautos 
voje, savo skirtingą uždavinį iš- j tradicijoje, kaip šeiminė kultū-
spręs taip pat sėkmingai, kaip I ra. Vien penki Juškevičiaus! 

GELIŲ PARODA 
Garfield Lincoln parkų šilt-

daržiuose gruodžio 17 d. prasi
dėjusi poinsetijų ir kitų gėlių 
paroda tesis iki sausio 1 d. 

DU MILIJONAI ŠIRDIMS 
Kovai su širdžių ligomis drau-

j | išsprendė ankstesnės mūsų ! dainų rinkinių tomai liudija, i gija Chicagoje savo aukų rinki-
tautos kartos. Taip šiuo atžvil- j kad dažniausiai ten sutinkama 
giu mums pavyzdžiu yra vysku-1 tema yra vedybų tema. Vedy-
po Valančiaus. Basanavičiaus | bos lietuviškoje kultūroje nėra 
ir Kudirkos kartos. Nėra ko nei kokia žalia erotika, nei gru-
kalbėti apie tos kartos nuopel
nus, kuri ant pirmojo pasauli
nio karo griuvėsių sugebėjo su
kurti Lietuvos valstybę, parem
tą žmogaus asmens laisve, ir ją 
apginti. Lietuvoje išaugusi kar-

bi ekonomika, bet labai reali ir 
giliai asmeninė vyro ir moters 
ryšio apraiška. Ne be reikalo 

• praėjusiame šimtmety Goetė 
dėl to buvo taip nustebęs. Tai 

I prisimindami, norime jaunimui 
ta ne tik sugebėjo pasisavinti \ priminti, kokios garbingos šei-
religines ir visuomenines nepri- i minės tradicijos nešėjai jūs 
klausomos Lietuvos vertybes, esate. Jums tenka uždavinys 
bet ir neišduoti jų jokiam kraš- j šią tradiciją paliudyti ir ją iš 
tutiniam politiniam sąjūdžiui. 

mo vajuje pasiryžo surinkti 
2,100,000 dol. Didžiausia mirties 
priežastis v is dar yra širdies 
ligos. 

ffINDERS MEDICAL ARTS, 
1213 W. 63rd Street 

TeL WI 5 - 4787 
PBT7IATTMA8 NEMOKAMAI 

patakfbanosim jūsų gydytojui 

mnutitii!!iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii) 

MARQUETTE PARKE 
S kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 

Garažas. $19,750. Arti 71-os ir 
Campbell. 

Mūrinis — taverna ir 2 butai. Ga
zu šildymas. 2emiau $40,000. Arti 
71-os ir Califonna. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notarlataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6459 So, Kedzie Ava, — 778-2233 

HOUSEHOLD HELP WANTED 
5 days. Vicinity 95th & Western. 

Phone — 44&-7211 

HELP Vi ANTED — VYRAI 

EzceDent Immediate Opemng 
For £xperienced 

G E K M A N T A 1 L O E 
TOP WAGES — ExceUent 

Working Conditions. 
Apply in person — or Call 

799-4500 
M. HYMAN & SONS 

18120 So. Hafctėd 
Homevvood, Illinois 

VYRAI IR MOTERYS 
I -

REAL ESTATE SALES 
Experience not necessary. VVe 
will train. Unlimited eamings. 

Phone — 795-5020 
FLTURE REALTY 

iiiiiiusiiiiiiiiifiiiiimiiiiiiiiininiiiimiiii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visu rfl£la grindis. 

J. BUBNYS — TeL BE 7-6188 
iiiiiiiiHiiimuiiiumiiiiiimiiiuuiiiiiiiiii 
iiiiiniiiiiiiiitiiiHiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 

įvairia prekių pasirinkimas nebran
giai iš moša sandelio. 

COSMOS PARCEL8 EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

SS33 S. Hafeted St, Cbloago, m . 60H0H 
2501 W. «9th St, Oblcaga UI. «09S» 

T^ef.t »25-27S7 — 254-SS20 
MlflfllffiMlUfilItlIlIlIIllflIlIIIIIIMlIflIlillII 

LIETUVIŲ FONDO 1977. XI. 5 vajaus proga, po gruodžio 
2-ros d. aukotoju, kurio nebuvo paskelbti 

Pokylio programoje 

SĄRAŠAS 
(Soma, parašyta po pavardės jei&kia aiaką iš visoj 

i Po $80. — Z. ir M. Srazdas $100. 

10% — 20% — S0% pigiau mok&tt 
ui apdraudą noo usnies Ir automo
bilio pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
» 2 0 8 ^ Vfe4 »5tb Stree* 

Cnlcago, niinols 
TeL — GA 4-8654 

M. L. S. 
MABQ17ETTE PABEE IR 

PIETVAKABIUOSE 

Tarime esmę mtotranhas 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI fVAIRIC RCSIC 

Brrrc NUOMAVIMAS 
Palinksime nuomininkus. 

4&S W. 63rd S t , teL 767-0600 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

TIK SAVŲJŲ TARPE 

ATEITININKŲ KELIU 
2MO.Y&S — LAIKAI — DARBAI 

(19U - 1927 - 1977) 
Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šalpos 
Fondo lėšomis 1977m., 216 pusL 
Kaina su persiuntimu $2.30. Užsa
kymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
Ghicago, IU. 60629 

Į laikyti plačiame žmonijos ly-1 $ 1 0 0 . _ St. ir E. Baras $400.-, A 
I gyje. Šeima, sukurta tarp lie-! Bakšys, V. ir Pr. Bičkus, V. ir E. 

Pasaulio Lietuvių Bendrijos t u v i ų ^ a b e j 0 š i o uždavinio a t . I Diminskis $300.-. E. Gaškiene, 
valdyba yra tikra, kad ir jau-: i^kimą nepaprastai palengvins.: a- a- kP l- P r- Gud>mo Ginklo drau-
noji lietuvių karta ras tinkamą K a i š i a n dien pasaulyje šeiminėj g į V- "" E" G e č a s ' St. ir L. JuS-
vietą lietuviui pasaulyje, pana-1 d o r o v e turi ryškių smukimo 
šiai kaip ankstesnės kartos su- j y ^ j Ū S ( išlaikydami lietuviš-
gebėjo apginti lietuvybę jos tra- k ą ̂ „^ę, tradiciją, labai reikš-
dicinėse žemėse. Pasaulio Lietu- m i n | : a i p r i s i d ė s i t e pne vieno 
vių Katalikų Bendrija nepnta-1 reikšmingiausių žmonijos už-
ria jokiam pesimizmui, kalbant i davinį^, 
apie jaunosios lietuvių kartos j 
ateitį. Tai, ką ši valdyba nori Į \Tsnomenine veikla 
pasakyti pasaulio lietuvių jau- j Vienas iš plataus masto užda
rumui, yra ne tiek pamokymas. I vinių, su kuriuo jūs susitiksite 
kiek iškėlimas uždavinių, prieš i žmonijos plotuose šiais laikais, 
kuriuos jaunimas šiandien sto- yra ieškojimas teisingo visuo

meninio ir potitinio susiorgani-
zavimo. Nuo šios pareigos jūs 
negalite šalintis. Šis uždavinys 
jums tenka kaip moralinė pa
reiga. Jūsų vyresnėsės kartos 

kėnas, G. ir V, Kaulėnas. P. ir R. 
Kilius $200.-, V. D. ir Asta Kleiza, 
Br. ir An. Kručas, A Kurkulis 
$400.-. M. Kvedaras $1,100.-, :fe 
Leknickas, Ad. ir Vac Orvidas 

$400.;-, A Parakininkas, A. Pra-
puoletfiytė, B., dr., ir N. Poškus 
$2.100.-, V. arch.. ir R. Rėklaitis 
$200.-, K ir St.. dr., Riškus 
'$1,100.-, P. R. Sodeika $300.00, 
St. Trinka $200.-, J., dr., ir J. Va
laitis $1.200. 
$200. — J. ir St. Balutis 
"$2S0. — Pr., dr., ir Ada Sutkus 
*t,75Q. 

Lietuviu Fondą* sako: "Ačiū". 

4 vienetų mitras ir garažas. Mar-
quette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Naste atiduoda už 38,8000. 

Palikimas. 5 kamb. 18 meru mūras 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir ve-

lllit;ii(.<i:<Mati:iMIUmi!iUllllllllllimill| simnas. Įrengtas beismemas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje Marąuette Pke, 

Mūras. 2-Ju aukštu* 9 kambariu. 2 
auto mūro garažas. Gabią rankų gaū 
būti atnaujintas, Maruuette Pke. Kai
na $25,000. 

Didelis muro bungaknr ant plataus 
sklypo. Gazu tOdyma*. Marąuette 
Pke. $25.750.00. 

19 botų .tvarkingas mfiro MMH 
apie $22,000 metiniu pajamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar-
epiette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na—tai atradimas. 

DriefiĮ butų, gelsvų plytų, 18 

vi. 

'Ter pasauli keliauja žmogus" 

Pagrindinė mintis, kurią nori
me pasakyti jaunajai kartai. 

KNYGA YRA GERIAUSIA KALĖDINE DOVANA 
M Ū S Ų M A Ž I E S I E M S 

SIUNTINIAI 1 LETUV4 
ir kitas kraštus 

NKDZTNSKAS, 4066 Archer Ave, 
Chicago, m. 606S3, tefct 8n-SBM' 
iinMiimiimiiiHHiniimiiiniiminniiiiH; 
tuniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmiiiniiiiiiu 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Talsaa *>na* ir sodeda n»a»n» p*- , 

6ia&. Pigiai Išvalau taipgi alyvtaiae tr : 
perdirba del duja. įdeda vandens 10- ' 
lyti ivus. KreipUn — 

A. BANYS — TeL 447-3806 
!iimtininiiiiiimiminttiHWitnniinnmi 
tlllUIlIlIlIHIlUlUIHHNtflHIHHIIHIiaHni 

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

Apdraustas perkraai itji » • • 
{vairių atstumų 

Tei — 376-1^82 
S76-5096 

• lu i iMi i i f i i i i i i inHi i imi i 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Psruosė — 
DipL tris. Pranas salas 

Testameaiai m iegališkomis 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Čia nuosekliai aptariamas testai 

mentų reikalingumas ir ją galia 
bei nurodoma jų forma ir paduoda-

_ _- , ™i pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
ra modernus caiims Ir "ekstra "dideli* j veikiančius įstatymus, bet ir Vo-
maro garažas. Įrengtas, bevelk tre- kietijoje, Angiosaksq pasaulyje bei 

Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Gaunama "DRAVGE" 

SSJ9; be tų formų — $3.00. PUns 
Marąuette Pke. Vertingas pirkejuL SO centų persiuntimo Klaidoms 

Valdb Real Estete r t p r T S c ^ l ^ p T t t 6 t t 

2625 Wost7lst Street 
TeL 737-7200 ar 737-8534 

čios butas, gražiam beismonte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

Grižas platus sklypas ir garažas 

yra geriausiai išreikšta Bernar-! protestas prieš komunistinę ver-
do Brazdžionio žodžiais: "Per į gri ją, paliekant net savo kraštą 
pasaulį keliauja žmogus". Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bend
rijos valdyba nori atkreipti jau
nimo dėmesį į tai. kad poetas, 
turėdamas galvoje pasaulio lie
tuvius, sako ne per pasaulį ke
liauja lietuvis, bet per pasaulį 
keliauja žmogus, š is skirtumas, 
spontaniškai poeto suvoktas ir 
išreikštas, turi esminės reikš
mės. Jis reiškia tai, kad lietu
vis, besireikšdamas pasaulyje 
n- susitikdamas sn įvairiausio
mis žmonijos problemomis ir 
spręsdamas savo, gal būt, ne 
kartą ne mažai susipainiojusias 
probelmas, turi niekada neišleis
ti iš akių, kad jis yra žmogus 
gu visais aukštais reikalavimais, 
kurie yra būdingi žmogaus as* 
meniui. Kai jis bus savo žmogiš
kumo aukštumoje, jis geriau
siai patiudyg lietuvių tautą vi
sur, kur tik jis reikšis. Tai sa-

ir turtą, neatleis jus nuo šios 
pareigos ir, jeigu jūs ją pa-
pamirštumėte. vis jums pri
mins kaip šeiminę tradiciją. 

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrija neperša jums jokios 
politinės ar visuomeninės siste
mos. Jūs pasirinksite ją, atsi
žvelgdami į aplinkybes, kuriose 
jums teks apsispręsti. Jūsų 
giliai suprastas žmogiškumas 
ir katalikiškumas neleis jums 
atstovauti tokios politinės pa
žiūros, kurioje žmogaus asmuo 
būtų pavergiamas ar kairiu ar 
dešiniu išnaudojimu. Jis jums 
neleis taip pat atstovauti to
kios politinės pažiūros, kuri 
žmogui patars tokius apsispren
dimus, kurie nei asmeniui, nei 
kriwščioniui garbės nedaro. Mes 
iš savo pusės sakome jums tik 
padrąsinanti žodį kad nepasi
duotumėte šioje srityje pesamis-

n • 
G 
ū • n • • 
i—i 
_ 

n 
n n 

DTENA PRIE E2ERO, A Baronas. Pasakaite $3.00 
DU DRAUGAI, V. Prankienė-VaitkeviČienė. Apysaka $4.00 
GABRIUKO U2RAAAI, J. gvabaitė-Gylienė. Apveska $3.00 
KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3.00 
KALĖDINĖ DOVANA B. Pūkelevičiutė. Eiliuota pasaka Si.50 
KIŠKUČIO VARDINĖS. St. Dfiugas. H-ji laida. Eilėraščiai $2.50 
KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Pasaka $2.50 
KAIP ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
LABAS RYTAS. VOVERE, J. Mineiga. Eilėraščiai S2.50 
LAUME DAUMĖ, St. Petersonienė. Pasaka $5.00 
MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojūrai $2.00 
MEŠKIUKAS RUDNOSrUKAS. Vytė Nemunėlis. Eil. pasaka S3.00 
PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bmdokienė Apvsaka $3.00 
PUPUCIO PASAULIUKAS. Ona Mikailaitė. P.-aakos S4.50 
SAULUTE DEBESĖLIUOS. L Žitkevičius. Eilėraščiai $1.50 
VYSKUPO KATINAS, C Grincevičius. Pasakos $2.50 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iški:-pti ir siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. fSrd St . Chkago. nL 60028. 

Už persiuntimą pridėti 30 rentų 

iiiiiiiiHiiiiiiMiiiiiHiitrm!^ 

DĖMESIO! KALĖDINĖ DOVANA 
RADVILA P E R K O A S - LA GiOOONDA - TOSCA 

TTRAJTDOT - AIDA - LA JOTVE - ANDREA CHENIEB 
CAKMES - MASON - LBSCACT - r \GLLACCI 

STASYS BARAS, tenoras 
Stuttgarfo Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

D S M E S I O 

<l!UUIllllllllllliltllltMHIIII!IIHUIIIinilllll 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W\ 'r-fVHfft I VEDINIŲ KORTELIŲ REIKALU 
lIllIlUilllllllllillIlIlIlllIllIilllllllilllimiHl; vizitinių kortelių naudojimas yra 

grąžos paprotys. Biznieriai jas pla-
Į čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo-
! mq atstovams turėti gražias viza-
į tinęs korteles. 

Kreipkitės 1 "Draoao'' adminis-
tradją visais pančiais reikalais. 
Būsite pataikinti mūsų patarnavi
me 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

M, A. Š I M K U S 
NOTARV FTBMC 

RfOOME TAX SERVTer 
4259 So. Sbplewood, teL 2S4-74M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GTMINU; lakvlettrnal. pllAoml 

PILIETYBfia PRAŠYMAI Ir 
kltoKle blankai. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiimiiiiiiiiiiiiiii: 

RADIO PROGRAMA 
• 

kydaica Pasaulio lietuvių Ka-jtisei pažiurai, sakančiai, kad 
taliku. beiuir.js, nori priniiati, politinė veikla negali būti kito-15 
jaunajai lietuvio, kartai pašau- [ kia, kaip bloga. Su šitokia pe» i e 
Jyje kdig jos uidayjjnj. UiTr'itfinfi nažiūr^ į £<^ittki Iai»' g f,,.„„.-v^,.. 

Tai viena populiariauafaj ptoUtelių. Kama su peraiunti-
mu $ 7 3 0 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «SrtI SL, Cbtoęo, nL 60628 

Lietuvių Rsdio pi ogi s* 
Naujoj Anglijoj M Stoties 

WNSR> : Mi) basga, veikia Mkms-
dieniaa nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką Ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutes 
pasaka, ftia programa •eda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis t Baltfe Fkmftte 
— gelio bei dovanų krautuvę, SOS 
E. Bnwi«»T, So. Bmtnm, Mass. 
021JT7. Tt»l«forrw 3«UV«». Teu 
pat gaunamas dienraštis "Drau-

gssf b" nuui" ^i-:eil ?i.»i7-t-.'ara 
•jetu'laira fcn°«a 

itfHmiNiiiiiiiiiiHiiiiuiHiHHHNnmnfttt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 

UETUV0S ATSIMINIMAI 
Radijo Valanda J«n » m. taraaoja 
New Mraey. S e w York Ir Oa—ectlesi 

H**nrlanv»t 

K M ieAtadien} n w 4 Iki 5 T*L »opi«t 
91 WEVT> 8totle« N«w Torke l t l l 
kli , AM tr »7.» mtf. FM). 

Dlrefes. — Dr. 4okSlMM S. Stofeae 
i*W Faroa DrJre 

MonMMMMe, !«. J. STOVI 
tyS. 2S3LSSSS (OOde) SM) . 

Krlačlame taip pat kiausrtla ii*-
tuvlSku kultSrinlT) T&UUHIII anglį} kal
te • BAton Hali UnivenNMo radijo 
įtotloi (New Jarvey WSOU. 81 5 meg. 
WU). Plrmad. T:S0-8:S0 va i •akam 

rVadoraoja scflC S. Stakas) 
««ooo«oooooooooooooooeooor 

<IMBIll 
.11 «»-i.rryrz. •CCSUVO^" 

Perskaitę "Draugą"> duokite 

- i ̂  ka.crr.& pasiskaityti. 

"Draugo'* administracijojie 
galima pasirinkti įvairių Bau-
dies meno darbų: medžio, ke
ramikos, drobes, taip pa* Betu-
viskų lėHų ir vėliavėmj. 

Apsnankykite į "Dnmgow ad
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugams. 

"Draugo" adresas: 4545 Vf. 
«3rd St.. Chieago, m. fi0629. 

Apaiinnka ąk*!StJa dien. DRATJG*s\ 
nes jis ^iAčteuslai aka: tomas Ue-
tuvhj dienraštis, gi ekerbunų kal
nia yr* iUrr*m* m-talaarnaa 

a M M i sum 

file:///Tsnomenine
file:///GLLACCI


MŪSŲ KOLONIJOSE 
Buffalo, N. Y. 

MIRĖ STASYS GRIKIS 
fGRISKEVIČIUS) 

Lapkričio 11 d. mažąją Buf
falo lietuvių koloniją vėl ištiko 
smūgis — mirė vienas jos pir
mųjų organizatorių — lietuvių 
klubo steigėjų, diplomuotas tei
sininkas Stasys Grikis, pragyve
nęs šiame krašte 28 metus. 

| jis išbuvo lietuvių klubo valdy
boj ir Vasario 16-tos gimnazijos 
rėmėjų būrely. Jis neturėjo jokių 
abejonių, kad Raudonosios Ru
sijos imperija kada nors sugrius 
ir kad Lietuva vėl bus laisva. 

LIETUVOS LHSVftS LABUI 
Laisvieji Lietuviai, 

Kol okupantas laiko pavergęs 
Tėvynę Lietuvą, kol pamintos 
Lietuvoje žmogaus teisės, tol rei
kalingas ir remtinas Lietuvos Iš
laisvinimo Tautos Fondas, nes au 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
DĖL VOLERTO STRAIPSNIŲ 

"Draugo" lapkričio 1S. 21 ir 
23 d. d. Nr . 271, 273 : r ir 275 
tilpo Vytauto Volerto pasaka 
"Senų laikų nauji atradimai", 

ka Tautos Fondui yra auka Vy- i kurioje reiškiamas nepasitenki-

prieš keletą metų po nukritimo 
ir sulaužymo klubo kaulo. Prieš 
pora metų ištiko jį širdies prie
puolis, po kurio jis pilnai jau ne
atsigavo, o pastaruoju laiku at-

Su jo mirtim: Burialo lietuviai • „ i • _ - • •• -, -. _ i_.__._t; 
_____ i- _ -n •• i _ J _ _ . j siraausios įvairios kitos kompli-

Jo sveikata pradėjo pairti tik j riausiam Lietuvos Išlaisvinimo '• nimas dėl mano pacL-yto pa-

ir visa lietuviškoji bendruomenė 
neteko tikrai nuoširdaus lietu
vio — dzūko, dosnaus lietuviškų 
reikalų rėmėjo, stiprios valios ir 
neišpasakytos kantrybės indivi
do. Tai buvo didelio takto ir 
principų žmogus, aukštos mora
lės teisininkas pilna to žodžio 
prasme. 

Jisai gimė 1902 metais Kriau-
nių km., Alytaus apskrity. Lankė 
rusišką pradžios mokyklą. 1920 
metais įstojo į Alytaus gimnazi
ją. Baigęs keturias klases, persi
kėlė į Marijampolės Marijonų 
gimnaziją, kurią baigęs, studija
vo teologiją ir filosofiją Vytauto 
Didžiojo universitete. Šį fakulte
tą baigęs, tame pačiame univer
sitete sutdijavo teisę. Teisės stu
dijas baigė ir diplomuoto teisi
ninko vardą gavo 1935 metais. 

Būdamas Marijonų gimnazi
joj, jis buvo vyskupo Karoso as
meniniu sekretoriumi, o studi
juodamas teologijos-filosofijos fa
kultete, buvo aktyvus ateitinin
kas. 

N u o 1941 m. liepos mėn. jis 
ėjo Alytaus apylinkės teisėjo pa
reigas. Negalėdamas pakęsti vo
kiečių okupacinės valdžios po
tvarkių, pagal kuriuos teko teis
ti lietuvius, jis iš teisėjo pareigų 
pasitraukė ir 1943 metais Luvo 
paskirtas Alytuje advokatu. 

kacijos galutinai nutraukė gyvy
bės siūlą. Į laidotuves susirinko 
visi vaikai ir anūkai, taip pat at
vyko brolis su šeima iš NeVv 
Britain, Conn. ir artimieji gimi
nės iš Californijos, Danutė Kaš-
kelienė ir Jokūbas Valiukevičius. 

Šeimos pastangomis, lietuviš
kas gedulingas pamaldas atlaikė 
kunigas Vincas Parulis, MIC, iš 
Niagara Falls, N.Y. Vargonais 
grojo ir lietuviškas giesmes gie
dojo solistas Aleksas Paulionis iš 
Kanados. Palaidotas lapkričio 15 
d. Šv. Stanislovo kapinėse. Be 
gausių gėlių ir maldoms aukų, jo 
atminimui buvo suaukota 100 
dol. Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos fondui. 

Palikes Buffalo lietuvių būre
lis meldžia Visagalį, kad suteik
tų jam amž'ną ramybę ir tikisi, 
kad jo išmokslintas atžalynas 
taip pat nuoširdžiai parems Lie-

| tuvos laisvinimo pastangas, kaip 
kad jis jas rėmė. 

R.M. 

VIEŠBUČIŲ KŪRĖJAS 

A. Pick, 82 m., viešbučių t in
klo Įkūrėjas, mirė Chicagos 
universiteto ligoninėj. J i s buvo 
žinomas geradaris ir Chicagos 
universitetuose y ra jo Įsteigtų 

Į Ameriką jis atvyko iš Vokie- n a m ų j y g a j ^ 
tijos 1949 metais su žmona ir Į 
trim mažais vaikais. Tuoj pat 
susirado darbą mažam geležies j 
fabrikėly (liejykloj), kur darbas! 
buvo sunkus. Kartais tekdavo ma
tyti jo apdegintas rankas ar vei
dą, bet jis niekuomet nedejavo 
ir nesiskundė. Visada jam buvo 
gerai. Kai po keliolikos metų tas 
fabrikėlis užsidarė," jis susirado 
laikiną darbą šokolado fabrike, 
iš kurio apleistas, pateko į Buf
falo universitetą, kaipo patalpų 
valytojas ir sargas. Cia ir išdir
bo pastaruosius dešimt metų, iki 
išėjimo į pensiją. 

Didžiausias jo rūpestis buvo 
išmokslinti -visus vaikus. Tą jis 
pilnai ir pasiekė. Vyriausias sū
nus, labai gerai baigęs mechani
nę" rnžfii'ėrifą." i^š?rt_?kb~aW£čiJos 
sritį. Keletą metų prabuvęs kaip 
pilotas, lakūnų instruktorius ir 
naujų lėktuvų išbandytojas, išė
jo į atsargą majoro laipsny. Da
bar laikinai gyvena Saudi Ara
bijoj. Jauniausias sūnus, taip pat 
aviacijos kopitonas, baigęs anglų 
kalbos ir matematikos studijas, 
atliko karinę prievolę Vietname ir 
keletą metų išbuvęs Europoj — 
N A T O oro pajėgose, apsistojo 
Colorado valstybėj. Duktė, įgiju
si magistro laipsnį, dirba kaipo 
mokytoja Buffalo miesto mokyk-
loj. " 

Kol sveikata leido, ilgus metus 

Komitetui — auka Lietuvos lais-
vinimui. 

Lietuvos laisvinimo darbą VLI 
Kas -be paliovos dirba daugiau 
kaip trisdešimtį metų. Be kita 
ko, tai Eltos biuleteniai įvairiom 
kalbom ir radijo valandėlės į 
Lietuvą. Į informacijos darbą ne
seniai įsijungė VLIKO suorgani
zuota žinių tarnyba, "Lithuani-
an Information Service". Dirba
ma be paliovos ir neperiodinės 
informacijos srityje. Taip, pavyz
džiui, šiuo metu ruošiamas ang
lų kalba išsamus enciklopedinio 
pobūdžio leidinys apie Lietuvą, 
kurio seniai pasigendama. 

Politinėje srityje VLIKo pa
grindinis dėmesys pastaruoju lai
ku teko Belgrado konferencijai 
ją panaudoti Lietuvos labui, 
nežiūrint to, kad ji yra nelem
tos Helsinkio konferencijos pada
rinys. 

Šią konferenciją vietoje 
stebėjo Vliko atstovas. Jos daly
viams buvo įteikti memorandu
mai. Ryšium su ja paskleista 
6000 egzempliorių religinio per
sekiojimo Lietuvoje apžvalgos 
anglų kalba. Per Eltą surinkti 
duomenys apie išskirtas šeimas-

VLIKas labai vertina bei svei
kina ir kitų organizacijų dirba
mą politinį darbą, bet nemažiau 
džiaugiasi jūsų pasitikėjimu ir pa
rama VLIKo veiklai. 

,Už nuolatinę ir tolimesnę pa
ramą VLIKUI per Tautos Fondą 
iš anksto nuoširdžiai dėkojame Į 
savo ir pavergtos .Lietuvos lietu
vių vardu, kurių pasitikėjimą 

reiškimo ALTS-gos seime š. m. 
gegužės 28 d. Ilgoj žioj pasakoj 
Volertas leidžia plačiai pasi
reikšti savo fantazijai Neribo
ta fantazija įgyja muštardos 
skonį arba atsiduoda derva, 
kaip j is kartais rašo Didelis 
purkštavimas taip pat nesutei
kia per daug garbės. Jis pripa
žįsta tik savo tiesą, .-..-žiūrint, 

VLIKas ir šiandien neabejotinai 
turi. 

Šešiasdešimtosios Lie.uvos ne
priklausomybės atstatymo paskel
bimo sukakties proga <ustiprin-
kim ryžtą, nepaga i l i : m aukos 
Lietuvos laisvės labui. 

Dr. J.K. Valiūnas 
Vyriauao Lietuvos 

Išlaisvinim.) komiteto 
pirmininkas 

Jurgis Valaitis 
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 

Fondo tarybos pirmininkas 

kokia ji bebūtų. 
I tuos išpuolius nekreipiu jo- ' 

kio dėmesio. Juk jie atsirado 
grėsmėje kaimyno, kuris visą 
laiką švaistėsi su lazda. Kaip 
matyti. Volertas baimės pagau-| 
tas pasimetė ir nedrįso iššaukti 
porą vyrų su baltais chalatais, 
kurie tą "drąsuolį" būtų tuojau 
sutvarkę. Tik radęs dr. Kriau-
čeliūno laišką kiek atsigavo ir 
po šešių mėnesių ryžosi paneig- \ 
ti mano pareiškimą. Jo prašymą \ 
išpildysiu ir visas paslaptis at- ' 
skleisiu, kai Volertas paskelbs, 
keturių buvusių L. B. kv. narių ' 
atsistatydinimo pareiškimus, i 
š ie pareiškimai buvo jam įteik-1 
ti. Nežinia, dėl kokių priežasčių 
iki šiam laikui nebuvo paskelb
ti. Nežinant jų turinio, būtų 
sunku kalbėti apie senų laikų 
naujus atradimus. 

M. Yaišnvs 
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A. + A. 

MAGDALENAI RĖKLIENEI mirus, 
jos sūnui dr. VYTAUTUI RĖKLIUI su šeima ir velio-
nies giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Opera 

(Atkel ta iš 3 psL) 

si, kad dėl menko ginčo Sovietai 
neuždarytų perkaso. Per jį į ara
bų iždus atplaukdavo milijonai 
ir bilijonai. Jie arabų dykumas 
pavertė žaliuojančiai sodais, pa
statė miestus, miestelius, mokyk
las ir kelius. Mokslas, gydymas 
ir butas arabui nieko nekainuoja. 
Ir mokesčių jis daugiau nemoka. 
Dabar arabas tapo sėsliu ir ge
riausiai aprūpintu pasaulio žmo
gumi. 

'••': A . ^ v r r , 

BEVER-LY HILU* OfeLlNYCIA 
Telef.: PB 8-0833 Ir PB 8-0834 
Taip pat naujoji Barboros Ir 

Gene Drishių krautuv* 
THE DABY STORE 

9818 Soctbweet ftwy, Oak Lawa 
TcL 489-1318 

— GtUm vtooms progoms — 

A - A . 

HENRIKAS MORKŪNAS 
Gyveno 7132 S. Fraacisco Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė gruod. 12 d., 1977, 7 vai. ryto. sulaukęs 66 m. amž. 
Gimė Latvijoje. Amerikoje iSgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Bielskutė), 

motina Bronė Morkūniene, brolis dr. Bernardas su žmona Ste
fa ir jų vaikai: Bernardas Jr., su šeima ir Frank su šeima 
Edvardas, Antanas ir Juozas, 2 švogerkos Albina Brazauskienė 
ir Joana Jovaiiienė, 2 svogeriai inž. Pijus Bielskus ir Algirdas 
BielskU8. Lietuvoje dėdė kun Vilius Balandis, švogerkos: Ade
lė Rėklaitienė ir Zuzana Rutkauskienė, ir kiti giminės, draugai 
ir pažystami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. popiet Petkaus Mar-
quette kopi. 2533 W. 71 St. Laidotuvės įvyks ketv., gruod. 15 
d. iš koplyčios 9 v. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos ui velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gelių praikuma aukoti Lietuvos Dukterų dr-jai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus; 

mus dalyvauti šios« laidotuvėse. 
gimines, draugus ir pažįsta-

Ndifedę. *_aūc__., .sotina, brolis. *r kiti jftr.ir&y 
teL i~6-2345 

SENIEMS IR MAŽIEMS 

Chicagos arkivyskupija turi 
15 senelių prieglaudų, kuriose 
y ra per 1,600 senelių. Arki
vyskupija turi vaikų prieglau
das ir eilę kitų labdaros įstaigų, 
kurių išlaikymui per paskutinius 
apyskaitos metus skyrė 3,019,-
000 dol. 

Mūsų klubo narj 

BRONIŲ ČERNIAUSKĄ ir šeimą, 
motinai mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Chicagos Anglijos-Britanijcs 
Lietuviu Klubo Valdyba ir nariai 

Bg 
A. A 

B A L Y S H O L I U S A 
Staiga mirė. sulaukęs 70 metų amžiaus 
Gyveno 4006 So. Fir Street, East Chicago. Indiana 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityj, Unijos dvare. Ame

rikoje išgyveno 27 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, sūnus Richar

das. Vokietijoj seserėčia Sofija Kulvietienė, Amerikoj seserė 
cios Regina Čiuberkienė, Brigita Jakimčienė ir Lilija Ramo
niene, brolėnas Marijonas Dirmantas ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Prusecki Funaral Home koplyčioje. 3831 
Main Street., Indiana Harbor, Indiana antradienį nuo 2 iki 5 
vai. ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, gruodžio 14 d_ iš koplyčios i 
Šv. Pranciškaus parap. bažnyčią, kurioje 9:00 vai. ryto įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. Chicagoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Nnlifidę įteka: žmona, sūnus ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Prusecki — Telefonas 397-0288. 

A. t A. STASEI JUODAKIENEI mirus, 
vyrą STEPONE, dukras DANGUOLĘ ir NIJ0LC n 
šeima šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame. 

Ramojus ir Janina Mozoliauskai 

P A D Ė K A 
Mūsų mylimas A. f A. STEPONAS KCSGAILA-KENSTAVIČIUS 

po trumpos ligos mirė §. m. rugsėjo mėn. 29 d. Palaidotas spalio 
mėn. 3 d. Sv. Jono kapinėse Mississaugoje, (Toronto), Ont. 

Esame giliai dėkingi draugams ir pažįstamiems už parodytą di
delį nuoširdumą mūsų skaudaus liūdesio dienose. 

Mūsų gili padėka visiems aukojusiems šv. Mišių užprašymui, 
papuošusiems karstą gėlėmis, aukojusiems Lietuvių Fodui, pareiš-
kusier.is užuojauta žodžiu, laiškais ir spaudoje, atsilankiusiems į 
koplyčią ir Aušros Vartų parapijos bažnyčią gedulingoms šv. Mi
šioms, pasakiusiems atsisveikinimo kalbas ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse Sv. Jono kapinėse Mississaugoje. Ačiū Montrealio ir To
ronto šauliams ir šaulėms už budėjimą prie karsto ir kapinėse. Nuo
širdžiai dėkojame Montrealio Aušros Vartų parapijos klebonui Tėv. 
Jonui Kubiliui S.J už velioniui suteiktą paskutinį religinį patarna
vimą, šv. Mišias, pamokslą ir palydėjimą į Sv. Jono kapines Ačiū 
solistėms Ginai čapkauskienei ir Antanui Kebliui už giesmes baž
nyčioje. Giliai dėkojame Kankinių parapijos klebonui kun. Petrui 
Ažubaliui už rūpestį laidotuvių metu. Tėv. Juozui Aranauskui S.J., 
Nekaltai Pradėtosios Marijos seselėms Montrealyje ir Toronte už 
nuoširdžią paramą ir užuojautą. 

Dėkojame Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybai ir 
jos pirmininkui Jonui Robertui Simanavičiui už priėmimą po laido
tuvių. Gili padėka priklauso Šešiems buvusiems K.LB. Krašto Val
dybos pirmininkams S. Čepui, Eug. Ctuplinskui. P. Lukoševičiui, 
Ant. Rinkūnui, B. Sakalui ir J. R. Simanavi6ui už karsto nešimą. 

Be mūsų draugų Irenos ir Petro Lukoševičių. Jadvygos ir My
kolo Juodviršių šis netikėtas mirties smūgis mums būtų buvęs ne
pakeliamas. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTR AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. UTCAVICA AVE. Tel. TAnfe 7-5401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rt P!.AO. T*t. VU*inte 7-68*71 
2424 W. B9th STREET Tel REpnbtic 7-1213 
11029 Sonthwest Hijchw»y, Palos 1111 U. Hll. TeL 974-44 18 

PETRAS BIELIŪNAS 

*348 SO. CAUFORMA AVE. 1M LAf&yott* S-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
•1354 SO. RALSTED STREET fel. TArd* 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. IJTTAArtCA AVE M . ?AH» 7-1138-38 

V AS A IT IS - BUTKUS 

1448 SO. MM* A m , CICERO ILL. N . OLyapfe 8-1088 

m m _______ 
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DRAUGAS, antradienis, 197? m. gruodžio mėn. 13 d. i X Agota šuopienė Pruden-I ^ 
tial bendrovės rūmuose įrengė 

x Miunchene leidžiamas žur- H e ^ v i š k ą e g l u t ę . Tokia eglute 
Halas "ABN Corespor.dence" i v a d o ^ . *ek susidomėjusi, kad 

' j a u ketvirti metai ją paprašo Nr. 4 pirmuoju straipsniu iš- . 
snausdino kun, J. Pmnskio ^ " S ^ 
"Helsinkio susitarimų laužymas b u v o s u n k , f ? a U į į ? ? ^ 

Šiemet tą uždavinį jai 

X Apie Nijolės 

(Lietuvoje", č i a aptariami oku
pantų nusikaltimai prieš tautos 
apsisprendimo teisę, rusifikaci-

Sadūnaitės J*» religijos persekiojimas, kliu-

gyveno sunkią automobilio ne
laimę. 

x Gražina ir Vytautas Žu
kauskai, Chicago, m. , šv. Kalė
dų ir Naujųjų metų proga svei-

paleidimą iš griežto režimo sun- d v m a i š e i ™ m s susijungti. _rau<nis i r oa-
Lųjų darbų stovyklos i r istrė- £ * ? * * «™™ K ^ ^ m u s T e t o T k a l ^ ų 
mimą Sibiro darbams u l f o r r a a . j artėjančių švencų proga sveiki- - ..Draugui", 
cinis straipsnis paskelbtas "Na- £ « ~ P a i n e s , kaimynus, bi-, £ ^ „ ^ ^ u ^ ^ 
tional Catholic Register" sa-! č l u h u s ff k l t u s a*<™os:us, hn-• ^ 
_Air._rrL.iltn i _ « w -*«?- -_ i kėdami visiems gilaus dŽ>augs- * e ^ e n n S - . u m o ' " " " J " ; P ™ ^ 

* ^ L . Vietoje sveikinimo korte- s v e * i n a ™ * " H ^ 1 Q e s tel 

lių, skiria auką "Draugui" ir artimuosius. Vietoje sveikini. 
Vvdūno jaunimo fondui. ! ™ ko*f l iu ' s kfna ™ d o l e r n * 

auką "Draugui . 

kun. K. nis gerai paruc-štas 
Pugevičiaus. 

X Cicero Balfo sk. susirinki 
mas įvyko praėjus} sekmadienį 
Prieš susirinkimą 
bažnyčioj buvo šv 

X Kristijono Donelaičio litu- Marija ir Vladas Židžiūnai 
parapi jos ! anistinių mokyklų tėvų komite- j sveikina savo pažįstamus, drau-
Mišios už ! tas gruodžio 4 d. surengė susi- • gus ir artimuosius Šv. Kalėdų ir 

Balfo darbuotojus, kurių metu 
giedojo 8oL B. Kučėnienė. Po 
Mišių parapijos salėje susirinki
mą trumpu žodžiu pradėjo pirm. 
O. Zailskienė, Balfo c. v. pirm. 

pažinimo popietę su mokyklų N . Metų proga. Vietoj šventi-
mokytojais Zinos ir Alekso Po-[ nių atvirukų aukoja spaudai pa
čių namuose, Darien, 111. Tėvų: remti 10 dolerių, 
komiteto pirm. Jonas Variako- i x Irena ir Edmundas Vaitkai 
jis pristatė komiteto narius, o iš Stratford, Conn., sveikina sa-

M. Rudienei i r sol. Kučėnienei. mokyklų direktorius Julius š i r - Į vo draugus, pažįstamus ir arti-
prisegti korsažai Susirinkimui J ka supažindino su mokytojais. j muos 'us šv. Kalėdų ir Naujųjų 
pirmiiiinkavo dr. Budinmkas, o 
sekr. ižd. Arštikys. Balfo pirm. 
M. Rudienė davė trumpą, ta
čiau išskirtinai įdomų praneši
mą. Jos žodis buvo šiltai su
tiktas, taip pa t šiltai sut iktai 
ir susirinkime dalyvavęs inž. A. 

Savo trumpoje kalboje J. š i r - metų proga. Vietoj kalėdinių 
ka pabrėžė vieningo darbo svar- kortelių siuntimo skiria "Drau-
bą visų bendram tikslui — lie- gui" 10 dol. 
tuvybės iš 'a 'kymui toli nuo tė-1 x Vytenis 
vynės. Prie tėvų komiteto pa- Riverside, UI 
ruoštų vaišių visi dar praleido prenumeratą 
porą vajandų šnekučiuodamie- atsiųsdamas 

PRISIMINTAS IR 
PAGERBTAS VLADAS 

JAKUBĖNAS 
J . Statkus, No 

atnaujindamas. 
mus pasveikino, I y iadui" Jakubėnui 

didesnę auką. 

Prieš metus (gruodžio 13 d.) 
mirusiam kompozitoriui prof. 

skirtoji 

. -Vakarine dainą.% kuri* tire> 
k a r t o t i 

Programai pasibaigus, pade* 
kcs žodį tarė tėvų komiteto 
pirm. S t Kelečienė. Buvo pa
gerbti šios mokyklos mokytojai, 
piniurunkei juos iššaukiant, o 8 
kl. mokinei Sv. Kerelytei su K. 

i Žilioniu prisegant po baltą gėlę. 
Po gėlę gavo dir. J. Masilionis, 
G Aukštuolis, G. Čepaitytė, D. 
ESdukienė, R. Jautokienė, kun. 
A. Kezys, N. Pupienė, L. Rim
kus, D. Šaulys, F . Stroha, D. 
Brušky:ė ir V. Kerelytė 

Programai pasibaigus ir kun. 
\ . Keziui sukalbėjus maldą, pra-

i sidėjo vaišės. Stalai padengti 
'<• gražiomis mecenatų A. ir J . 
į Vasiukevičių staltiesėmis, pa

puošti gėlėmis. Maistą pagami
no Stropienė. Šokiams grojo 
Neo-Lithuanų orkestras. Per
traukos metu buvo paskirstytos 
dovanos. Paveikslus dovanojo 
dailininkės A. Korsakaitė - Sut
kuvienė, J. Marks i r D. Ston-
čiūtė. Kitokias vertingas dova
nas dovanojo Andrijausko lik. 
krautuvė, Baltic Blossoms, R, i r 

ninką Eugeni jų Kriaučeliūną, Vydūno fondas net dviom šim-1 V - B u t k a i < N - i r J - Vazneliai, 
kuris pačioje jaunys tė je nese-1 tinėmis. L. Šimaitis paaukojo *• i r ^*v Kario?6 ' M. Momkienė, 
niai a t s i skyrė s u savo tėveliais, i 50 dol., keli kiti mažesnėmis J - J a n i I : s a i t l s i? J- Mažeika, D . 
sesutėmis i r mokykla . 

Dail. Adomo Galdiko pomirtines dailės parodos metu Detroite gruodžio 3-4 d. Matyti Birutė Veselhienė. se
selė M. Augusta Sereikytė, Viktoras Veselka, seselė M. Margarita Bareikaitė ir dr. Adolfas Darnusis 

Nuotr. J. Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Rudis. Į susirinkimą atsilankė Į si apie visiems taip svarbų švie-; Ačiū. 

sumomis. Sveikino taip pat pa-1 Viktorienė ir k t Skirstymą 
Gruodžio 9 d. vakare krep-1nevėžiečių, joniškiečių, dzūkų iri P r a v e d ė ^ komiteto narys V. 

aka- i ^ n *° r^^Sty1-*^ metu buvo pa- • Moterų federacijos klubų atsto-j M o i n k u s ' 
,__._!. ~ ~ ~ A ~ T T ~ . ~ * l . I__•*__• a. a. Eugeni jus Kriau- j vus, rėmusius a r pasižadėjusius! J _ į vakaras pasisektų, be 
^ Z ^ ^ Z ^ J Z Z . ^ ^ ^ J» garbe i *P<>rtc sa lė je-mokyklą remti , mokytojų, labai daug dirbo t e -

negausus būrelis visų generacija 
lietuvių. Išrinkta nauja valdy
ba. Plačiau vėliau. 

x Kun. Edvardas Abromai
tis, gyvenantis Pembroke Pi-
nes, Fla., visada prisimena į 
dienrašti "Draugą", atsiųsda
mas 100 dol. apmokėti už bro-
bo ir sesutės prenumeratas ir 
prideda 35 dol. auką lietuviškos 
spaudos reikalams. Kun. Ed
vardas Abromaitis darbuojasi 
uoliai konvertitų ta rpe . Jam 
sekasi tame darbe, nes visą eilę 
naujų narių yra priruošęs pir
miesiems sakramentams. Darbš
tieji visada naudingai darbuo
j a s i 

X Stasys Batkus. metikas, 
pasirašė sutarti lošt: su Chica
go "VVhite Sox beisbolo rateliu. 

x A. a. ses. Monica Marie 

timo darbą. džio 
pop'et. Akademiją rengė J aun i 

X Stasys Čenkos, Howard 
Beach, N. Y., sveikindamas 

j "Draugą" artėjančių švenčių 
i proga, atsiuntė didesnę auką. 
i Nuoširdžiai dėkojame. 

Elena Lapienė, dėkodama TT" "__.". 
K ' „ beno kūrybą ir kompozitoriaus 

^ " r d . T C d i ^ ^ a t l ^ ^ t ' d i S u U - - « l ą - - " p r o S ^ ^ t a - h - ^ | _ _ _ - * _ _ L ^ _ _ _ _ _ * 
muralą. Simboliškai kovojantį ; ir septintosios kl. įžygiavimu į 

mo centras. Rengėjų vardu ją i a - . a - EuSemjų pavaizdavo pa-j salę ir sceną. Jie, paruošti 
r.tidarė kur.. Algimantas Kezys, veiksle lošiant, pralosiant, kr in- į mokytojų D. Eidukienės, R. Jau-

čienė, vicepirm. D. Viktoriene, 
sekr. A. Likanderienė, ižd. V. 
Zalatorius, pareng. vadovas V. 

S J. Paskaitą apie Vlado J a k u - ' t a n t kai iš v i r šaus nagus vis i tokienės ir F . Strolios, atliko ^ o m k u s - «*«> vadovė A. Reka-
giliau leidžia didžiulis erelis — jpvnę iš dr. S. Aliūno humoris- fiene* m e t r a š č l ° S ° l b ė J a į ***' 

love ir spaudos vadovė R. Dir-: už gražias Kalėdų atvirutes, už- ^ ^ j i e t J v i š k o s m u z i k o g r a i d o _ I liga. kur ios nebuvo galima ne t i t inės kūrybos. Pradžioje klau- l 

Dr, A- Razma ir LB c. v. pirm 
Alg. Gocys LB Vidurio Vakarų 
apygardos suruošto LB minėjimo 
metu. Dr. A. Razma atžymėtas už 
nuopelnus L. fondui. 

Nuotr. L Meilaus 

sisakė jų daugiau ir pridėjo dar 
, ?uką. 6 dol. 

X Marija Pranckoius, Balti-
| more, MD.( dėkodama už kor-
j teles, aukojo 10 doL Dėko
jame. 

x į. Wa!entukevičius, nuošir
dus skaitytojas So. Bostone, at
siuntė labai malonius šventinius 
G veikinimus ir 
Ačiū. 

x Po 4 dolerius aukojo: 
Kizlauskas, Pov. Plikšnys, 
Burniauskas. Albinas 

]e skaitė muz. Aleksandras Ku 
liūnas. Ne viena pa?kaitos vie
la buvo čia pat A. Kučiūno p a 
iliustruota prie pianino 
garsiniais įrašymais 

medicininėmis priemonėmis nu- j pyto jai buvo t rumpu A. Sodonio | 
galėti. Pave iks las pieštas Davė | žodžiu supažindinti su visa ra-1 

L. . 

Kas buvo vakare, išėjo paten-

rucker , k u r f r e k o m e n d a v ^ m e n o ' š į t T ' A . B a r o n o ~ T ū r ^ a ^ y p T č ^ m t a S n e ? ^ ^ ^ fc n e i S t c s " 
o J ^ , i depa r t amen to i r mokyklos di- su humoristine, o paskui pymė-1 . __B*I_____: het fc t u o » ^ ^ P** 
" ? į rektorius dr . G. W. Davidson, je padeklamuoti ir * padainuoti! f ™ m o k ^ - ******** 

a-s^~9aki^w -E eilė-ščiaL ^ f f ^ M l f f i 
William Reynolds i r kiti a t le t i - t a r t i s ir puikus dainavimas ž a - l ^ _ _ ^ ; _!!_.. _ ^ f ^ ? 7 _ ^ 
kos mokytoja i . vėjo klausytojus. 

Pr ieš krepšinio rung tynes pa- j Antroje programos dalyje bu- į 
veikslas buvo a t idengtas . T rum- vo tautiniai šokiai, kuriuos pa-1 
pą žod|, p r i s imindamas velionj šoko 5 ir 6 kl. mokiniai, paruoš 

ravo šiuos Vladui Jakubėnui 
labai būdingus jo vokalinius kū-

, „ . , , i r imus: Plaukia antelė, Pjrmenė-
_•,' a^_ „.alcą.; j 1 Q r a i i a v j n a S j Spindulėli*; vaka-

Ežerėi:?, Žemė 
! smūtkeHų 

ir. ; rų, tverei:; . Žemė k n ž i ų ~ , . . . . . 
Akademijos kon iEuge111!1!* k a i P P u l k l J mokuų i r ti mokytojų N . Pupienės ir G. 

J J č e r t o " pabaigai Aleksandras fcjį_____ ^ j ^ f 1 ^ žodį t a rė mo-: Cspaitytės. Mokyt. F . Stroliai 
Benkis, -__,,„ _,„_„ ^0_ 0 , v v _ ^___, ; s kyklos d i rek tor ius dr. G. W. grojant akordeonu, jie gyvai ir 

dol. — Elena Banevičienė, 
Jadv. Jurkūnienė, Em. Morkū-
r.'cnė. D. Krivickas, V. Meilus. 

x Valentinas Laucius, 80 m., 
Valentinas, šv . Juozaoo vienuo- j sekmadieni žuvo gaisre, degant 
lijos narė, įstojusi būdama naš- j *> ^ m u i 836 W. 33 PI., Bridge-
lė j vienuolija, mirė Chicagoje P ^ ^ - Gaisras kilo iš virtuves. 
i r bus laidojama gruodžio 14 d., Laucius mėgdavo rinkti visokius Maloniai dėkojame 
trečiadienį, iš St. Adrian par. * n e s t u s daiktus. Nuvežtas . i X August PanHonte, Spnng-
bažnyčios šv. Kazimiero betuvių ***? gorime, jau buvo miręs. f.eld. B į siųsdamas P«numera-
__.___, - . - T I T ; . . , - - - • : o s mokesti, uz3ake didesnj kor-
kapmese Pasarv-ota Lack-La-: x Ateitmmkų kucos bus SI ._ a t _ i v m t ė 

ka\iciaus laidotuvių kopjycioje,; penktadienį, gruodžio 16 d.. 7:30 D £kui 
Marąuette Parke. vai. vakare. Jaunimo centro di-i x v i n c a _ A p a n h l ^ CbeĖber 

x l i e t u j TetevMios Kame- a^ojoje^ salėje. = Kv^eč i^e 
rinės muzikos koncertas, daly
vaujant Vasyliūnams 
— smuikas, ir Vyteniui — for
tepijonas, įvyks šeštadienį, 
gruodžio 17 d.. 7 vai. vakaro 

ka paremti netrukdo nei blo
giausias oras, nei žemiausia 
temperatūra : svarbu, kad auko
tojo širdis šilta lietuviškam 
reikalui P . R. 

NUSKENDO AUTOMOBILY 

Automobilis nušoko nuo tfito 
83-me kelyje ir nuskendo Cal-

čiū-as r:anu dar atliko vieną iš . 
Elena Kubilienė, \ 1 . Dautas; po - l f _ j r n t į r ; 1 1 j - c f y iado Jaku- D a v l d s o n ' o ae^^oe va rdu la- : gražiai pašoko kubilą, gyvatarą, 

~. _. - , . - ^ _ « - _ , b . __ ^ \ < B ' a l t ų i ų , a bai gražų žodį t a r ė Vida (Kriau- j kalvelį i r vėdarą. 
rok'" \'isa akademia už«=itę- c e l i u n a l t ^ > Jonušienė. P o t o Trečiojoje i r paskutinėje da-
sė pusantros valandos. Tai bu- o r k e s t r a s Pagrojo Amerikos lyje mokyklos choras, vadovau- ] Sag kanale netoli Lemonto. At-
vo vienai iš kultūringiausių ir M m n ą ' ° v i s i m o k m i a i * P u b h - .lamas ir paruoštas mokyt. muz. j skubėję narai, ugniagesiai i r 
aukšto lygio šio pobūdžio rengi- k a - ^ r m k u s i spor to salėje, F . Strolios, gražiai ir subtiliai į poUcija negalėjo tą dieną au-

pagerbė mirusįjį t rumpu tylos padainavo B. Budrmno (žodž. | tomobilio iškelti iš šalto van-
susikaupimu. J o garbei paskui Z. Dautar to) "Grąžinkit laisvę",, dens. Vienas, matęs nelaimę 
l u v o suloštos krepšinio rung ty - Viltenio (žodž. V. Šimaičio) i pasakojo poUcijai, kad automo-' 
nės, kur ias laimėjo jo buvus i ; "Mūsų dienos" ir St. Šimkaus bilis paslydo 

Tokia r a š t e įsidėjo Palos | komanda. VeUonio, kaip krepši
ninko, t u r ė t a s 33 numeris išim-

rAų Chicagoje. 

SANPBURG MOKYKLA 
NEI /MIRŠTA LEONO 

oziujuj- « - c j - . - W » - « » M - " " L a r Ą Ohio, apmokėjo dviejų „ " *"., " . - ~ "7 ~J 1_ * - ; : „ 
sus ateitininkus ir jų šeimas bei ~ ~ T V ^ T ^ ^ . J Park laikraštis "Star-rierald £*llllllllill|l||||IIMIIIItlll||llillllllllll||ltt|IIMIfllll 

metinių prenumeratų mokestį 
i i d o r i u i ! 4 1 1 ^ 1 ^ g a u s i a i ^ 3 ^ ^ k ū " t i r pridėjo 10 doL auką. 

čiose. 
Labai straipsr; pereitą savaitę, prieš t a s iš apyvar tos , n e s nor ima 

aciu. 
x Priimame užsakymus Kū-j x Pet ras Kleinotas, Racine, 

čių ir Kalėda švenčių stalui.! Wis., pasveikino savo dienraštį. 
Jaunimo centro didžiojoje salė- Įvairios silkės, žuvis, vinegretai, J p_ tsiųsdamas 12 doL auką. La-
je. Bilietai gaunami Vaznelių . grybų virtinukai, skanios lietu- Į bai ačiū. 
prekyboje. (pr.) . Iviškos dešros, roliadai. Jvairių! 

X Leokadijos Braidienės !
 T ^ , t o r t a i - ^ a ^ n k a i " į 1 

. , _ . _ , _ „_.,_,Lžsaxymus skambint tel. 92.->-
maisto produktų krautuvė, 2 6 1 7 1 . . * 

Pautienė ir A. D. Lietuvninkienė 
(pr.) 

pagerbiant buvusį tos mokyklos b u v o . ^ g e r b t i j į ka ip visuomet 
^ labai gabų mokinį, žymų sporti- <**** š p o s i n i n k ų eilėse. 

X Antanas Balčytis Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų metų proga 
sveikina savo artimuosius ir 

Jaunojo spor t in inko a. a. Eu
genijaus Kriaučeliūno pagerbi-
bime buvo pakviest i i r dalyvavo 
mirusiojo tėva i I r ena ir dr. Leo-

W. 71st St., telef. 778-2030 
ir Svranson, 2502 West 63rd 
St.. telef. 925-15S3. Kūčių ir 
Kalėdų stami paruošta įvairių 

Juozas Bace\ičius f žinomas ! draugus. Vietoje korteli" auko- i n a s KriauČeliūnai, j o sesuo Vi-
proga at-
ir 10 dol. 

at-

X Cnicagos Lietmių Lauko 
silkių, dar daugiau žuvų patie-: Teniso krabo ir Chicagos Slidi-
kalų. penkių rūšių vinigretai, 
aguonų :oenas, sliždkai, barš
čiai, grybų ausiukės, medaunin-
kai ir kita. Be jau žinomų mū
sų įvairių tortų dar tur ime 4 rū
šių naujų tortų, įvairių mėsos kaina 7 doL 
ruliadų ir visa, kas tik reika 
linga Kūčių bei Kalėdų stalu: 
Užsisakykite iš anksto, kad 
spėtume jums paruošti 

ninku klubo nariai kviečiami 
atsilankyti į tradicinį Kalėdinį 
vakarą, kuris įvyks penktadienį, 
gruodžio 16 d.. 8 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Įėjimo 

(pr . ) . 

čikagiškis, švenčių 
siuntė sveikinimus 
auką. Dėkojame. 

X Aukų po 7 dolerius 
s iuntė: 

Ant. Masionis, Elmyood Pk.. 
I. Gedwill, Chicago, 
Jonas Šepetys, Detroit. 
Visiems dėkojame. 

X Liet. filatelisto dr-jos 
"Lietuva" biuletenis Nr. 4 šio
mis dienomis išleistas Chicago
je. Daug vietos skirta XVJJI 

ja Lietuvos Dukterų dr-jai. 
(pr . ) . 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
narės, .alinčios iškepti keps
nius ruošiamam išpardavimui, 
prašomos kepsnius atnešti į na
melius gruodžio 18 dienos ryte 
sekmadienį, arba šeštadienį 
popiet. (pr . ) . 

VYTAUTAS ALANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 

X Visi kviečiami dalyvauti Uet- filatelijos parodos aprašy- j 
Kučiose, kurias ruošia Lie tuvos! m u i * atspausdintos 6 nuotrau-į 

k a d Vyčiai šį sekmadienį, g r u o d ž ; 0 ; kos iš parodos, eilė autorių rašo į 
( f , k > 38 d., 3 vai. popiet Vyčių salėje,! ^a te l inėmis temomis, pateikta j 

155 W. Vietas už~isn-! d a U g y b ė L i e t u v o s * * • a n t s " 
kyk te tuojau paskambinus tcl.! P a u d l * Pavyzdžių. Redaguoja | 
LA 3-9026 arba 376-9426. 

Romanas iš Lietuvos ūkinin
kų gyvenimo, niustreoijos Dr 
agr. Antano Verbicko. 440 psl 
Kaina su persiuntimu $10.51 
Leidėjas — Lietuvių agronomų iėms 
sąjunga. 1977 n. 

(pr . ) . 

x Marija Remienė „nkl tyro 
džiaugsmo Kalėdų šventėje savo 
draugams ir pažįstamiems ir 
vietoje sveikinimo kortėHų ski
ria 25 dol. auką Putnamo Sese-

(pr . ) . 

Užsakymus s iųst i : 

DBALT.AS 4545 W. 63rd S t 
Chicago, 01. 60629 

Eugenijus Petrauskas, adminis
truoja Kazys Rožanskas 

x Inžinierių h- Architektų są
jungos. Chicagos skyrius ruošia 

NACJŲ METŲ SUTIKIMA 
The Landmark salėje nuo 9 vai. 
vak. iki 2 vai. ryto. Vakarienė, 
šokiai, šampanas, pramoginės 
dovanėlės, visų rūšių gėrimai 

x šv . Mišios už a. a. gcn. P . veltui, užkandžiai prieš pabaigą. 
Plechavičiaus sielą, jo ketvirtųjų Auka 25 doleriai asmeniui. 
mirties metinių proga, bus atha- Dėl platesnės informacijos ir 

Latvių atstovė Rūta Eich. lelds 
taria 8veiktt~M žodį LB 25 m. su
kakties minėjime Chicagoje. Minė-

da Jonušienė su vyru , Altos vi
cepirmininkas T. Blinstrubas, 
giminės Kučai , Luneckai i r k t . 
Po pagerbimo paminklinio pa
veikslo a t i d a r y m o i r krepšinio 
rungtynių, svečiai buvo pavai
šinti Kriaučeliūnų namuose, pa
sikalbant apie mirusįjį ir jo 
viltis gyventi , apie k i tus šeimos 
ir visuomeninius rūpesčius. 

Eugeni jaus Kriaučeliūno gar 
bei paveikslas Sandburg mo
kykloje liks i lgam ne laiku mi
rusio spor t in inko atminimui. 

P s . 

GRAŽUS CHICAGOS AUKŠT. 
LIT. MOKYKLOS VAKARAS 

Tradicinis Chicagos aukš t . 
lit. mokyklos vaka ra s įvyko 
gruodžio 10 d. Jaunimo centre. 
Prisirinko gausiai mokinių tėvų 
ir lietuviškosios visuomenės a t s - j 
tovų. 

Vakarą pradė jo mokyklos 
dir. J . Masilionis, sveikindamas 

1 atsi lankiusius d r augus ir rėmė
jus. Ypat inga i džiaugėsi ta is , \ 
kurie į šį v a k a r ą atėjo, mokyklą 
paremdami š imt inėmis : K. Meš-
konis, A. Koncė (panevėžie
čiai), A. i r J . Vasiukevičiai, A. 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI { 
šv. Kalėdų Oktavos meta 

šv. Mišių 

PADIK0S IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

kurios prasidės gruodžio 25 i. ir 
baigsis sausio 1 d. M a r i j o j kspiy-
čioje (prie '*DraugoM). 

Žemiau pridėtas specialia 
ei jų sąrašas , atžymėkite pageidauja
mas i r pasiųskite mūsų vi 

M A R I A U F A T H E R S 
6336 So. Kilbourn Avt. 

Chicago, U. 60629 

Noriu dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose i r mal
dose ir prašau melstis ir a tnašaut i Sv. Mišias šiomis inten
cijomis : 

|_] Padėka Dievui už 1977 metus 
• Padėka Marijai už ?lobq 
• Padėka Dievui už ypatingas 

malones 
• Už lietuvius Sibire 
• Už persekiojamus tikirčiuosius 

Lietuvoje 
• Už vaikus 
• Ypatinga intencija 
__ Prašant laimingų 1978 metą 

• Prašant r.'eik_to» 
• Prašant ramvbės šeimoje 
Į~l Prašant Lietuvai laisves 
• Prašant tikėjimo laisvės 

Rusijoje 
__ Prašant antgamtinės pagalbos 

jaunimui 
Q Prašant pasveikimo aa> 

alkoholizmo 

Vardas, pavardė 

Adresas 

.šaujamos gruodžio 13 <i. 10 vai. 
ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioje. 

(J>r.). 

rezervuoti stalus ar vietas * 5 "*** Oūcagos LB apyg vai- i r v Paškevičiai , D. ir F . Uo-
i -*_% -«o- dyba P'atesnia aprašymas buvo 

sKambinkit vakara is . o99-o285. . < D r a u ^ . g r u c d i i o 6 _ l a i d o j 
gintai ir J . Pečkai t i s (sintautie-

(ak,). Nuotr. L. Meilaus i &ai), o Panevėžiečūi klubas ir 

Oktavai pridedu auką $ 

^mniiiiiiuuimiiiui 

mmi 
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