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KATALIKAI 
PASAULY 

Ekumeniniai ryšiai 
Vatikano Krikščionių Vieny

bės sekretoriato pirmininko kar
dinolo Willebrandso ataskaitiniu 
pranešimu, Romoje prasidėjo šio 
sekretoriato pUnaties posėdžiai. 
Krikščionių Vienybės sekretoria
tą 1960-ais metais įsteigė Popie
žius Jonas XXIII-asis, pavesdamas 
jam palaikyti ir plėsti ekumeni
nius ryšius su įvairiomis krikš
čioniškosiomis Bažnyčiomis ir re
liginėmis bendruomenėmis. 

Prieš gyvybės naikinimą 
Australijos Senatas atmetė įsta

tymo projektą, kuriuo buvo nu
matoma krašto sostinės Canbe-
rros teritorijoje įsteigti specialias 
klinikas abortam. Prieš šio įsta
tymo projektą griežtai kovojo 
įvairios Australijoje veikiančios 
katalikų organizacijos už gyvy- " t . _ , . 
bės apsaugojimą. Balsavimo Se- VVKS J l a i W a n ą 
nate išvakarėse Canberros vvs- »»r i.- n • 
, n • • i . . . Vvashingtanas. — Frezic 
kupas pagelbininkas ganytounia- ~ . 7 . v. .. • „ 

K , .v, . 1° 1 1 Cartens ateinančią savaitę siun-me laiške taip pat buvo paicar-iv. • -r *• v •• J >- -.--• - „ » » • »• • cia 1 Tautinę Kiniją delegaci 
tojęs griežtą Bažnyčios nusistaty-1 

mą prieš negimusios gyvybės pa
naikinimą. 

Australo pareiškimas 
Australijoje su gyvu susidomė- , 

jimu yra sekamos katalikų Baž- i vals\ depart 
. . . i » » 1 T 1 . . . 

Religine programa 
Ryttj Vokietijoje 

— Vokietijos Demokratinės Res
publikos televizija oficialiai pra
nešė, jog gruodžio 26 dieną, Ka
lėdų proga, ji perduos religinio 
turinio programą, pavadintą: "Ir 
Dievas taip mylėjo pasaulį". Ry
tų Vokietijos televizija parengė 
šią religinio turinio programą, 
bendradarbiaudama su krikščio
niškųjų Bažnyčių Federacija. 
Tai bus jau penktoji Vokietijos 
Demokratinės Respublikos tele
vizijoj perduodama religinio turi
nio programa po šių metų pra
džioje įvykusio komunistų parti
jos sekretoriaus Honeckerio susiti
kimo su Rytų Vokietijos krikščio
niškųjų Bažnyčių atstovais, ku
rio metu buvo tariamasi apie 
valstybės ir Bažnyčių santykių 
pagerinimą. 

JAV delegacija 

Tass" paaiškino 
Brežnevo laišką 

I 

\Vashingtanas. - Prezidentas į ^ ^ „ a , Kūdikis ir Šv. Jonas. Paveikslas tapytas Filippo JJppo (1406-
• • ' 1469) šiuo metu laikomas valstybiniam muziejuje Berlyne. 

nyčios pastangos, siekiant su
stiprinti visuotinę taiką ir pa
saulio tautų tarpusavio susipra
timą. Tai pareiškė Australijos 
generalinis gubernatorius Co-1 gaiijus, n^m..*.... *— —-, 
wert, priimdamas naujojo Apaš- i tuometinis viceprezidentas Roc-
talų Sosto pro-nuncijaus skiria- \ kefelleris dalyvavo Chkmg Kai 
muosius raštus. Generalinis gu-1 sheko laidotuvėse. Delegacija tar-
bernatorius šia proga užtikrino, 

ją, vadovaujamą valst. pasekre-
toriaus Warren Christopher. De
legacijoje bus admirolas Mauricc 
Weisner, vyriausias JAV Ramiojo į 
vandenyno karo jėgų vadas, Į 

. r_ teisinis patarėjas' 
Herbert Hernsell ir kiti parei
gūnai. 

Jau septyneri metai Taivane 
nebuvo aukštesnio rango dele
gacijos, neminint 1975 m., kada 

KINIJA PLANUOJA PIRKTI 
ANGLŲ, PRANCŪZŲ GINKLUS 

Londonas. — Gruodžio mėn. mažintų geriau ginkluotų so-
pradžioje Kinijos bankas susitarė vietų divizijų pavojų. Labai 
su 10 Britanijos bankų grupe, ku
ri pažadėjo 1.2 bil. dol. kreditų 

jog Australijos vyriausybė visoke 
riopai parems Apaštalų Sosto pa
stangas, siekiant šių kilnių tiks
lų, ypač gi ginant pasaulyje pa
grindines žmogaus teises ir religi
nę laisvę. 

Sadato laiškas 
Egipto respublikos preziden

tas Sadatas naujam Šventajam 
Tėvui atsiųstame sveikinimo laiš
ke priminė, jog Šventoji Šeima, 
bėgdama nuo karaliaus Erodo 
rūstybės, buvo prisiglaudusi 
Egipto žemėje. Prezidentas Sada
tas linki popiežiui sėkmingai vyk
dyti jam pavestą apaštalinę mi
siją, ypač rūpinantis, kad pasau
lyje būtų apsaugotos žmogaus tei
sės ir kad Artimuosiuose Rytuo
se būtų įgyvendinta taika. 

Siekiam geresnio pasaulio 
— Popiežius Jonas Paulius II-

sis primindamas naujojo Nikarag
vos ambasadoriaus prie Apašta
lų Sosto skiriamuosius raštus pa
žymėjo, jog Bažnyčia, vykdyda 

sis su Taivano vyriausybe, kaip 
ateityje bus palaikomi kultūri
niai, prekybiniai ryšiai. 

Žiruos iš Hong Kongo sako, kad, 
nežiūrint oficialių vyriausybės pa
reiškimų, prekyba tarp Taivano 
ir Kinijos kasdien auga per Hong 
Kongo tarpininkus. 

Iškarpė popiežiaus 
pareiškimą 

Varšuva. —Lenkijos komu
nistinės valdžios cenzūra, iš Kro
kuvos pranešė katalikų laikraš
čio redaktorius Kozlowski, iškar
pė popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
atsiųstą lenkų katalikams Kalėdi
nį pareiškimą. Iškirpta vieta, ku
ri minėjo šv. Stanislovą, kuris 
1079 m. buvo Krokuvoje nužu
dytas už tai, kad kritikavo kara
lių Boleslovą. Popiežius savo laiš
ke paminėjo, kad šv. Stanislovas, 
Lenkijos kankinys, buvo svarbiau
sių žmonių teisių ir tautos gynė
jas, teisių, nuo kurių priklauso 

žymėjo, jog Bažnyčia, vyicuyua- J--*, «> 
ma jai pavestą išganymo misi- tautos moralė ir jos tikroji lais 
ją, siekia padėti žmonijai sukurti vė. Lenkų cenzoriai šio sakinio 
geresnį pasaulį, kuriame būtų 
pilnai apsaugotas kiekvieno žmo
gaus orumas laisvėje ir visų 
žmonių broliškos vienybės dvasio
je. Pažangi ir taikinga visuome
ninė santvarka reikalauja, kalbė
jo Popiežius, kad būtų nuolat 
ugdomos neliečiamos žmogaus 1 
vertybės, kad kiekvienam žmo-

išsigando. 
Popiežius Vatikane paskelbė 

sausio 1 d. pasaulio Taikos die
na ir ragino pasaulio vyriausy
bes siekti taikos, mažinti ginklų 
varžybas. 

Už spaudos laisvę 
vertybės, kad kiekvienam žmo-j .. ... .„, . „. . 
gui būti, sudarytos sąlygos be ~ Katakk.škų]ų zmių agentu-
jokio; diskriminacijos dvasiniai į"? . tarptautines t e o r i j o s na-

. .Inai. susirinkę tobulėti ir siekti socialinės 
kultūrinės pažangos. 

Teisingumas ir pagarba 

bei 

— Popiežius Jonas Paulius II 
audiencijoje priėmė naują Turki
jos ambasadorių prie Šventojo 
Sosto, kuris Šventajam Tėvui 
įteikė skiriamuosius dokumen
tus. Šia proga pasakytoje kalboje 
popiežius išreiškė Bažnyčios troš
kimą savo moraline įtaka ir nuo
latinėmis konkrečiomis pastango
mis stiprinti t?rptaut'nį bendravi
mą. Ne jėga ar ekonominiai in
teresai turi lemti valstybių tar
pusavio santykius, o teisingumas 
ir pagarba vieni kitų teisėm. 

riai, susirinkę Romcjc, griežtai 
pasisakė prieš informacijos or-

1 ganų valstybinę kontrolę ir už j 
I laisvą informacijų pasikeitimą' 

1 - 1 ; 

Visą s-avaiiį Sritanjjoje viešėjo Ki
nijos delegacija su Lu Tung, ku
ris yra "Mašinų statybos trečio
sios ministerijos" ministras. Kaip 
žvalgybai žinoma, "trečioji minis
terija" rūpinasi vien karo pra
mone ir ginklais. Kinijos delega
cija j?u nutarė pirkti 70 britų ga
mybos Harrier, vertikalinio paki
limo ir nusileidimo lėktuvų, ku
riuos naudoja ir Amerikos ma
rinų korpusas. 

Kinai kalbėjo su britais ir apie 
Kinijos aviacijos sumoderninimą, 
neskaitant Kinijos MIG — 21 ka
ro lėktuvų, kurių kinai turi 80, vi
sa aviacija yra ginkluota jau se
nokais MIG — 19 rusų lėktuvais, 
kurių Kinija turi apie 4,000. 
Sovietams sutikus, kai santykiai 
tarp Maskvos ir Pekino dar bu
vo draugiški, kinai patys išmoko 
tuos Migus statyti. Kinų dele
gacija iš 22 specialistų, domėjo
si britų aerodromų įrengimais, 
klausinėjo apie galimybę duoti se
niems lėktuvams naujas dalis ir 
motorus. Be to svarstytas ir britų 
prieštankinių "Svvingfire" raketų 
pirkimo klausimas. 

Britanijos pramonės ministras 
Eric Varley sausio ir vasario mėn. 
planuoja vykti į Kiniją užbaigti 
derybas su "trečiąja ministerija" 
ir kitais pareigūnais. 

Pekine viešėjo Prancūzijos už
sienio prekybos ministras Jean-
cois Deniau. Jo derybos irgi su
kosi apie prancūzų 
nes raketas HOT ir Roland prieš
lėktuvinius ginklus, kurie gami
nami bendrai Prancūzijos ir V. Vo 
kieti jos. Jau susitarta parduoti ki
nams ginklų už 400 mil. do;. 

Šie gynybos ginklai Kinijai su-

taiklūs prieštankiniai ginklai at
svertų sovietų tankų persvarą. 
Tas pats1 i f "su jSįįpčfektuviniais 
ginklais. 

Karinių stebėtojų manymu, 
Kinijos sutartis su Amerika leis
tų kinams atitraukti savo ge
riausias divizijas iš rytinių pro
vincijų, kur jos pasiruošusios gin
tis nuo Taivano puolimo arba 
stovi paruoštos Taivaną pulti. 
Amerikos manymu, Kinijos kari
nių jėgų sustiprėjimas prisidėtų 
prie taikos pastovumo Azijoje. So
vietų Sąjunga, turėdama žymią 
ginklų persvarą, .gali turėti pa
gundą kirsti Kinijai pribloškiantį 
smūgį. Tačiau, jei Maskva žinos, 
kad gerai ginkluota Kinija nebus 

lengvai parblokšta, ji nuo karinių 
avantiūrų susilaikys 

Maskva. — Sovietų Tass agen
tūra kritikavo prezidento Carte-
rio pareiškimą, jog Brežnevas pri
taria Amerikos santykių su Kini
ja užmezgimui. Amerikos prezi
dentas paminėjo sakinį, kuriame 
Brežnevas teigiamai atsiliepia 
apie santykius, tačiau nepaminė
jo kitų sakinių, kurie išreiškia 
abejojimą ir nepritarimą Kinijos 
vadų pareiškimams ir jų politi
kai. Tass sako, kad prez. Carte-
ris Brežnevo laiško mintis iškrai
pė. Agentūra pridėjo, kad sovie
tai budriai seks, kaip Amerikos-
-Kinijos santykiai rutuliosis prak
tikoje. 

Taivano premjeras Sun pareiš
kė korespondentams, jog pre-

I zidento Carterio įsitikinimas, 
kad Pekino vadai nepuls Taiva
no, yra labai pavojingas. Ameri
ka turi imtis žygių garantuoti 
Taivano saugumą, pasakė Sun 

Kaltina Ameriką 
šališkumu 

Jeruzalė. — Izraelio parlamen 
te ir spaudoje pasirodė Amerikos 

! vyriausybės kritika. Prezidentas 
[ kaltinamas Egipto pusės palaiky-
! mu, šališka laikysena Egipto-Iz-
j raelio taikos derybose. 
1 Briusely numatytas Egipto ir 

Izraelio užsienio reikalų ministrų 
susitikimas su valst. sekreto
riumi Vance. Izraelis padaręs kai 
kurių nuolaidų. 

\e Kalėd Ka 

Tau primins, 

Tu 

iniai varpa 

kur palikai 

Ir 

I 
svajones ir sapnus 

imtus ievų namus... 
3 

Tarptautinis simpoziumas 
žmogaus teisių klausimais 

-J « I v f i r t i l t V 

Santiago. — Katalikų Bažny
čia Čilėje sunkiose dabartinėse są
lygose yra tapusi pagrindiniu 
veiksniu kovoje už žmogaus tei
sių apsaugojimą, pažymėjo nor
vegas mokslininkas Asbjorn Eide, 
dalyvavęs neseniai Santiage įvy
kusiame Čilės katalikų Bažnyčios 
surengtame tarptautiniame stu
dijų simpoziume žmogaus teisių 

Čilės simpoziumo dalyvių pa
skelbtame pareiškime prime
nama, kad prieš trisdešimt me
tų paskelbtos Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos pnnci-
pai dar anaiptol nėra visur įgy
vendinti. Daugelyje pasaulio 
kraštų, pažymi dokumento auto
riai, tebėra grubiai pažeidžiamos 
pagrindinės žmogaus ir piliečio 

Vietnamas nori 
užmegzti ryšius 

taiK°> H ... ..».AIA „^omainrv I iame rašo dokumento autonai, 

Tokijo. — Vietnamo užsienio 
reikalų ministras Trinh pareiškė 
Japonijoje, kad Hanojus norėtų 
užmegzti diplomatinius ryšius su 
Amerika, tačiau ji vis vilkina, 
nes Amerikai trūksta geros valios. 
Pradžioje VVashingtonas reikala
vo, kad Vietnamas ryšių užmezgi
mui nestatytų jokių sąlygų. Kai j 
Hanojus sutiko, dabar Amerika 
kelia pabėgėlių klausimą, pasie
nio problemas su Kambodija ir 
nedaro žygių santykius sunorma-
linti, paaiškino Trinh 

centro narys, iškėlė nepamaino
mą Čilės katalikų Bažnyčios vaid
menį žmogaus teisių gynyboje. 
Katalikų Bažnyčia Čilėje, pažymė
jo jis, nesiremdama jokiais sava

jame, rašo dokumento autoriai, 
kad valdantieji galop ryžtųsi tar
nauti žmogui, kad jie pilnai ap
saugotų kiekvieno žmogaus nelie
čiamas teises, tuo būdu pilnai 

jo jis, nesiremdama joKiai* * * • « « « « « ~—> tarotauti-
Udiška i s intercsab, ryiunga, v y k d y d a ™ p ~ « * « * » 
gina tiek darbo žmonių, tiek po
litinių belaisvių ir jų šeimų tei
ses bei interesus, tuo būdu ugdy
dama visų krašto piliečių tarpu
savio solidarumą. Norvegas 
mokslininkas pažymėjo, jog pa
saulio viešosios nuomonės mora
linė parama gali daug patarnau
ti Čilės katalikų Bažnyčios akci
jai už žmogaus teisių apsaugoji
mą. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

tarptautinėje plotmėje. Federaei 
jos pirmininkas vokietis Kraemer, 
pažymėjęs, jog informacijos lais
vė turi nepaprastai didelę reikš
mę tautų ir pavienių asmenų 
gyvenime, išreiškė savo pasitenki
nimą Jungtinių Tautų Švietimo, 
Mokslo ir Kultūros Organizacijos 
— UNESCO — neseniai pa
skelbta deklaracija, kuria yra pa
smerkiamas valstybės kišimasis į 
laikraštininkų darbą. Informa
cijos laisvės slopininimas yra gru
bus žmogaus teisių pažeidimas. 

— Palestiniečiai iš Libano ap
šaudė "katiušos"' raketomis Iz
raelio Kiryat Shamona miestą, 
kur vienas žuvo, šeši buvo su
žeisti. Izraelis atsiliepė stipria ar
tilerija ir raketų ugnimi. Izrae
lio premjeras Beginąs atmetė 
JAV valstybės departamento pa
reiškimą, kuriuo jis subarė Izrae
lį u:: karo lėktuvų pasiuntimą 
prieš palestiniečių bazes. 

—Čilės vyriausybė pareikala
vo, kad Amerikos Valstybių or-

prieštanki- I S ™ " * * * tuo> " * * į g į į į • nes Argentina ruošiasi pulti Čilę. 
Organizacijos statutas sako, kad 
puolimas prieš vieną narį yra 
puolimas prieš visus. Dabar esan
ti proga įgyvendinti statutą, 
nes Argentina didina įtempimus 
ir ruošiasi ginkluotam konflik
tui. 

— Indijoje riaušes pradėjo bu
vusios premjerės Indiros Gandhi 
rėmėjai. Du studentai buvo pa
grobė keleivinį lėktuvą ir minia j 
sudegino autobusą, kuriame žu- Į reivius. 
vo septyni žmonės. Hyderabadeį 
Gandhi šalininkai sunaikino te
lefono stotį. Valdžia jau suėmė 
apie 25,000 žmonių, protestavu
sių prieš Gandhi pašalinimą iš 
parlamento. 

— Pakistano vyriausybė atšau
kė aštuonių laikraščių cenzūrą, 
kuri tęsėsi du mėnesius. 

—Šveicarijos katalikų Cari
tas organizacija paskelbė, jog 
šveicarų vyriausybė sutiko pri
imti 260 vietnamiečių pabėgė
lių, kuriuos globos katalikai, nes 
pabėgėliai nemoka jokios kito-
kalbos ir niekas jų nenori priimti. 

— Libane įvyko susišaudymas 
tarp sirų ir Arabų Lygos taikos 
kareivių. Nukentėjusių nebuvo. 
Beirute pirmą kartą pradėjo veik
ti prekinis uostas, kuris dėl nera
mumų buvo uždarytas rugsėjo 28 

— Taivano vyriausybė sud«wi 
naują sąrašą ginklų, kurių Ame
rika turės parduoti, kad taivanie
čiai neabejotų Amerikos valdžios 
pareiškimais apie salos saugumą. 
Sąraše yra ir modernių kovos 
lėktuvų, kuriuos parduoti Ame
rika atsisakė anksčiau, pareiškė 
Taivano premjeras Sun. 

— Šiaurinėj Airijoj, tęsdami sa
vo Kalėdinę ofenzyvą, naciona
listai airiai nušovė tris britų ka-

— Irano religinis veikėjas aya-
tollah Hussein Ali Montazeri, 
56 m., atvyko į Prancūziją pasitar
ti su savo vyresniu vadu ayatol-
lah Khomeiniu. Prancūzų kores
pondentams Montazeri pareiškė 
kentėjęs Irano kalėjime penkis 
mėnesius ir nuo kankinimų bei 
mušimų beveik apkurtęs. 

— Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretoriaus asistentė Claudia 
Townsend pareiškė, jog daug 
ateina laišku, protestuojančių 
prieš santykių su Taivanu nu
traukimą. Už santykius su komu
nistine Kinija pasisakė 1,158 laiš
kai ir telegramos, o prieš — 4,630. 

— Valstybės departamente ket
virtadienį buvo pakabintas buv. 
sekretoriaus Henry Kissingerio 
portretas, tapytas Houstono dail. 
Anthony Willis. Kissingeris pa
veikslu patenkintas, pareiškė, jog 
, ,,..;. ^ v . •_- -cp|5, net ir gal
va esanti tokia paTdidelė, kaip ir 
gyvenime. Anksčiau vienas Bosto
no dail. Cox portretas buvo atmes
tas, nes Kissingeris jame buvęs-j 
"ne pakankamai dinamiškas". 

— Ispanijos mokyklos autobu
sas nespėjo pervažiuoti geležin
kelio bėgių, įvyko susidūrimas 
su traukiniu, žuvo 27 vaikai, 36 
buvo sužeisti, visi tarp 6 ir 12 me
tų amžiaus. 

— Japonijos vyriausybė nuta
rė sumažinti savo užsienio preky
bos perteklių, išleisdama 7.7 mil. 
dol. Europoje ir Amerikoje meno 
kūriniams pirkti. Kūriniai pra
turtins japonų muziejus. 

— Popiežius Jonas Paulius II-
sis paskyrė vyskupą pavaduotoją 
Robert Momeau, Green Bay, 
Wisc vyskupijai, čia vyskupu yra 
Aloysius Wycislo. 

nius įsipareigojimus. 
Santiago, Čilėje, įvykusiame 

tarptautiniame studijų simpoziu
me žmogaus teisių klausimais, 
dalyvavo apie du tūkstančiai de
legatų iš Čilės ir tarptautinių hu
manitarinių organizacijų. 

—Londone biznio statistikos 
knyga skelbia, kad Europoje di
džiausia biznio bendrovė yra val
džios kontroliuojama British Pet
roleum naftos bendrovė. Ji yra 
šešta didžiausia visame pasauly
je. Tik penkios, pagal finansinę 
apyvartą yra didesnės: Exxon, 
General Motors, Ford, Mobil ir 
Texaco, — visos amerikiečių 
bendrovės. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 23 d.: Jonas K., Vik

torija. Veibutas, Žibutė. 
Gruodžio 24 d.: Kūčios. Ado

mas, Ieva, Jogaila, Minoidė. 
Gruodžio 25 d.: Kristaus Gimi

mo šventė — Kalėdos. Anasta
zija, Eugenija, Grožvydas, Aišku-
tė. 

Gruodžio 26 d.: Steponas, Vin
centa, Grynotas, Dovilė. 

Saulė teka 7:15 leidžiasi 4:24. 
ORAS 

Debesuota su pragiedrėjimais, 
gali lengvai snigti, temperatūra 
dieną 35 1., naktį 20 1. 
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REDAGUOJA Jonas iadeikis. Infermadne medžiagą ir 
C5S South Rockwefl Ave, Chicago, IL. 1 0 0 . TeL 778-7852 
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Kristaus Gimimo šventėje Ateitininkų Federacijos Vai-
dyba sveikina visus ateitininkus plačiame pasaulyje. 

Ateinančiais metais ateitininkiįa privalo sustiprinti savo 
paramą kenčiantiems broliams ir sesėms pavergtoje Lietuvoje. 
Jų kovai yra reikalingos mūsų maldos, laiškai, padrąsinimai 
ir materialinė parama. Tai turi būti vykdoma individualiai ir 
organizuotai. 

1979 metai atneš naujus žmones prie Ateitininkų Federa
cijos vairo. Jie ateis aukoti savo laiką ir darbą tam, kad ateiti-
ninkiška idėja ir toliau klestėtų mūsų tarpe. Jiems turėsime tal
kininkauti ir juos remti, nes nuo mūsų visų priklausys jų pa
stangų sėkmingumas. 

Sekantieji metai teatneša mums ir visai išeivijai di
desnę pagarbą bei pakantą sesei ir broliui lietuviui. Telydi 
mūsų pasiryžimus Dievo Apvaizdos globa 

Ateitininkų Federacijos Valdyba 
, 

Ir. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikiname visus narius ir 
jų šeimas, linkėdami sveikatos, 
fizinio patvarumo ir dvasinės 

Dievo palaima telydi jus jūsų 
darbuose, bendradarbiavime vie
nas su kitu ir tesuteikia jūsų vil
čių išsipildymo. 

Ateitininkų sendraugių 
Chicagos skyriaus valdyba 

ŽIEMOS KURSAI 

Žiemos kursai įvyks Dainavo
je nuo gruodžio 26 d. iki sau
sio 1 d. Kursuose dalyvauja III, 
IV gimnazijos kurso moksleiviai 
ir pirmų metų studentai. Mokes
tis asmeniui 60 dol. Kursų prog-

j ramos tema — logologija. Prog
rama paruošė kun. Stasys Yla. 
Paskaitininkais pakviesti dr. Mir
ga Girniuvienė, Petras Kisielius, 
jr., Vytautas Maciūnas, Loreta 
Radvilaitė, Dovas Šaulys, kun. 
Vaišnys, dr. Vytautas Vygantas 
:'r kun. Stasys Yla. 

Kuopos prašomos atsivežti 
kuopom vėliavą ir kuopos prane
šimą. Visi moksleiviai turėtų at
sivežti uniformas, daug popie
riaus ir pieštukų, nesibaigiančią 
energiją ir gerą nuotaiką. Laukia-

1 me jūsų visų. MAS CV 

Prie Kūčių stalo 

Tu neverk, motule, kai prie Kūčių stalo 
Viena kėdė šiemet jau stovės tuščia. 
Kad nelauš iš rankos tau baltos plotkelės 
Tas, kurs pernai laužė su tavim slapčia 

Mano vieton šiemet padėk eglės šaką 
Lietuvos eglyno, kuris globė mus, 
O prie jc uždeki Kūčių stalo žvakę. 
Ir sūnaus artumas atgaivins namus. 

Kai prie Kūčių stalo maldos žodžiais liesis 
h vaikus minėsi sielvarte, tyliai. 
Mane atsiminus, ašara riedės tau, 
Skausmo kalavijai smigs širdin giliai. 

Bet neverk, motule, mano sengalvėle. 
Laisvė ir tėvynė įkvėpė taip mums. 
Daug sūnų ir dukrų Kūčių paplotėlio 
Jau nelaužys niekad motinų namuos. 

Neliūdėk, motule, mes tėvų šalelei 
Laisvės ryto saulę skelbiam, ir 5 čia. 
Tik uždeki žvakę tu prie Kūčių stalo 
Kad vieta manoji nebebūt tuščia.. 

Ištremtas partizanas 

Sibiras 

f 

Ocero V^ek. M. Valančiaus kuopos moksleiviai ateitininkai linki visiems ateitininkams ir jaunimo bičiu
liams linksmų šventų- Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. Iš k. sėdi: globėja A. Prapuolenyte, talkininkai A. 
Zailskaitė ir J. Kuprys. Stovi: V. Kuprytė, V. Račkauskaitė, I. Mickute, R. Končiūtė, R. Norkutė, E. Sulai-
tia, S. Baronas, V. Mickus, V. Radvilas, V. Laniauakas. Nuotr. Lino Sidrio 

^ 

Šv. Kalėdų ir Naujyju Metų proga 
sveikina savo mielus klientas 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, MG. 
Vidaus ir užsienio kelionių agentūra, kuri jau nuo 

1960 metų sėkmingai organizuoja visą eilę ekskursijų į 
LIETUVA ir į kitas pasaulio šaus. 

393 Wtst Broadway, P. O, Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

'-; TeL (617) 268-8764 
Aldona ADOMONIENE ir tarnautojai 

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Secood cUss postage paid at Chicago, 01. PuNished daily 
except Sundsys, Legal Holidays, days after Christmes 

ano F»ff*y by tbe Lithuanian Cstholic Press Society 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the USA. $35.00. Foreign 
countnes. $37.00. 

Paito išlaidas mažinant, pakriUTimai už gautas prenume
ratas nesiunttami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mėta. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J-A.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U-S-A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9X» 

• Administracija dirba kas j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta $ vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus Redakcija už 

8:30 — 4:00, šeštadieniais f skelbimų turinj neatsako. SkeU 
8:30 — 12:00. \ bimų kainos prisiunčiamos gavus 

A prašymą. 

UPNIŪNIECJAI KVIEČIA 

Žiemos šaltyje susišildykime 
ateitininkų draugų tarpe. Atsi
lankykime į Chicagos kun. Al
fonso Lipniūno moksleivių kuo
pos ruošiama balių "Žiemos sap
nas", kuris bus ateinančių metų 
sausio 20 dieną. Baliuje bus prog
rama, šilta vakarienė ir šokiai. 

Programą — operą "Melo dra
ma" atliks patys moksleiviai. Šo
kiams gros Bichnevičiaus orkest
ras. 

Prašome ir raginame visus 
ateitininkus su savo draugais šia
me moksleivių baliuje dalyvauti, 
nes be jūsų pagalbos ir priskiė-

(Nukelta į 4 psL). 

^ 

ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI 
Dažnai sakoma, kad "laikas, 

~$ai' pinigai". Švenčių laikotarpy
je visuomet, atsiranda to laiko 
stoka. Lakstome nuo vienos krau
tuvės į kitą, perkame dovanas, 
puošiame namus, kepame pyra
gus, ir vis skundžiamės, kad lai
ko-trūksta. Kartais, tarp visų ki
t ą darbų pasimeta pagrindinis 
Kalėdų tikslas — dažnai užmirš
tame, kad švenčiame ypatingą 
šVerrtę — Jėzaus gimimo dieną. 
'Būdami ateitininkais, turėtumėm 
atrasti laiko įgyvendinti mūsų or
ganizacines šūkį — Visa atnau

jinu Kristuje, ypatingu būdu. 
~ LTnkime visiems moksleiviams 

"Ir jų šeimoms linksmų Šv. Kalėdų 
Trlaimingų Naujų Metų. 

MAS centro valdyba. 
Ofelija Baršketytė, 
Rasa Soliūnaitė. 
Arvydas Žygas, 
Loreta StDnčiutė 

"ATHTIST SVEIKINA 

-."'"idėjos Sesės ir Broliai, 

-„•Nieko mums nereikia taip la
bai, kaip to, kuris mus įkvėptų, 
inspiruotų, kuris mums vadovau
tų , mus vestų. Nepakanka mums 
«M*SU pačių mąstytojų ir vadovų. 
Ir* jie patys turi būti žadinami, 
•įkvepiami, uždegami. Mums vi
s i e m reikia To, Kuris mus visus 
atnaujintų — mums reikia Krs-
taus. 

Dėl to mums visiems kyia di
dis džiaugsmas Kalėdų metu, nes 
lai mūsų Vadovo gimtadienis — 
Jis vėl ateina į mūsų tarpą. 
•„- Naujųjų 1979 Metų laikotarpy 
isužvaido Jis mūsų visų mintis, 
tjočkimus, veiklą, kūrybą ir visą 
gyvenimą! 

—• -"Ateities" žurnalo redakcijos 
tm . . . vardu — Kęstutis Trimakas 
- • Šventiniai Sveikinimai 

Visa atnaujinti Kristu/e Šukio 
akivaizdoje mums, ateitininkams, 

, Kalėdų šventės yra ne tik džiaugs-
i mo ir vilties, bet taip pat ir pa-
j siryžimo, ištesėjimo ir pasiaukoji-
j mo šventė. Visiems ateitinin-
kasm linkime, kad šių švenčių 

j driaugsmas būtų ir tas, kurio iš 
įūsu niekas neatims. 

Ateitininkų Sendraugių 

Centro valdyba 

Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmin
gų 1979 Metų mieliems "Iš Atei
tininku gyvenimo" bendradar
biams ir skaitytojams! Susijunki
me bendrai ir nuoširdžiai mal
dai, kad Viešpaties Užgimimo 
greičiau sulauktų Sibiro vergai, 
kaliniai, koncentracijų stovyklose 
mirčiai paskirtieji ir visi. kurie 
persekiojami dėl teisybės. 

Jonas Žadeikis 

MiiiiuniiifiiiJiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LINKSMŲ SV. KALfiDŲ | 
IR s 

3137 West 7lst Street 
Tel, 434-8898 

Chicago, Illinois 6 0 6 2 9 
] SUMUŠTINIAI: Keptos jautienos, su padalų. 

Kotletų ir Dešros. 
i PIZZA: Plona ar stora pluta — mūsų recepte 
Į naudojami tik Šviežus grybai, daržovės. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiinimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ | 
linki visiems l i e t imams § 

JUOZAS KULYS Ir IMIES M00DY | 
nauji savininkai | 

"LOUNGE" su židmiu—priešais pat Marąuette c 
parko, prie 71-os ir Troy gatvių, f 

GĖRIMAI - "mized & creme". importuotas olus. s 
Užsakymai imami teief. 434-8808 ir pristatomi. E 

1979 M. RUOŠKITĖS APLANKYTI LIETUVĄ IR ROMA 
SU UNION TOURS 

( in <roality 

ISvykstame iš 
Ne* Ye 

Prof. Romas Viesulas, užbaigęs pa
skaitą "Koplytstulpio kilmė ir jo 
ateities problemos" gruodžio 3 d. 
Sv. Andriejaus parapijos salėje, 
Philadelphijos ateitininkų renginy
je, atsakinėja klausytojams j pa
klausimus Njotr. K. Cikoto 

Gegužės 9 d. 
Birželio 13 d. 
Rugsėjo 19 d. 

Grįžtame { 
New Yorka 

Gegužės 17 d. 
Biržetto 21 d. 
Rugsėjo 27 d. 

travel sksee 1931) 

Miestai/Naktys 

5, Muk va 2 
5, Haskva2 

varnus S, Maskva2 

$876 
1826 
$878 

Kainos yra vienam asmeniui, dviese kambary: p«<pi "Groų> taclusive Tour Air Flare" dėl mmimum 
Liepos 4 d. Liepos 18 d. VflnhB 5, Maskva 2. Roma 8 $1.420 00 
RugpiūOo 15 d. Rugpiučio 29 d. Vflnius 5, Maskva 2, Roma 6 $1.420.00 

30 keleivių; <sot>ject to change and or govenunent approval); pfcus 3 dol. mokesčių — "departure 
tax". 
Kelionės vadovas lydės kiekviena grupe. 
Išvykimai bus ir iš Vakarų pakrantės, Vidurki vakarų bei Kanados. 
Mes taip pat padedam individualiems asmenims ketam ) Lietuva; ir atkviečiame gimines j JAV; ir 
parūpirs:ne vizas vykstantiems J Lietuvą 

RexervaclJo*/tafonnacUa: 

UNION TOURS 
8 East 384* Street 

New York. N. T. 10616 
(ZIS) «T*V7878 

VIETOS RIBOTOS 

y-re LdiJ 

S4S 

wEmm 

DR. K. 6 . BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ugos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cmrford 
Medical Ruilding) TeL LU 5-644€ 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR, VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenue. 

Vai: pirmad.. antrad ir ketvirtad.1 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso tek*. WA 5-2S70. 

Rezid. tel. WAJbrook 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233] 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West "lst Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. 1- Sešt. 

tik ausitarus. 

Dr. . \nt Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GB 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: plnnad. ir 
ketv. i_4 ir 7.9; antrad. ir penkt 
10-4; sežtad. 10-3 vai. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50tk A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliaaoe 5-18U 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
lietuvis gydytojas 

3925 West 50th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. t-
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir «-8 
vai. vak. Treč. ir seitad. uždaryta. 

Otls. teL 7S5-4477; Rez, 246-2839! 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Specialybe — >*ervn b-
FjmndDes ligos. 

CRAWFORD MEDICAL RLPG 
6449 So. Puaski Road 

DR. A. B. SUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akiq ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tol PR 8-2220 
DR. JANINA JAKšEVIčIUS 

J O K a A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. Seetad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Ros. GA 3-7278 

D U A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

10O2 N. Western A v a , Chicago 
Tel. 439-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

W» W. 127 SL, Palos Heijįhte 
Tri. 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR, IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
HCiiiKl\ KR VAIKT LIGOS 

SPECJAL&Srk 
MnjICAL BVILDTNT. 

320Q W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. noDiet 
Ofs. teL 737-1168, rea. 239.2919 

Ofs. HE 4-1818; rea. PB 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitaroa 

Tdef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ UGOS — CHTRI.-Rr.I4A 
Ofisai: 

l l t NO. WABASH AVE. 
4200 SO. CENTRAL A V E 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRA N K PLECKAS 
(Kalba IietuviSkal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"Cootaet teeses" 

2618 W. Tlst S t — 1M. 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treC. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

įstaigos b boto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 So.49tfa Ootnt, Cicero, OL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus tret ir Sestad 

DR. J. i. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso teJef. RE S-4410 

Rc-rtdencijos teief. OR e-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 Ugi 3 v. popiet pagal susitarimv 
Ofiso tel. HE 4-21SS, Xmmą Gt S-SISft 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 
2-6 Ir 6-7 — ii anksto susitaršą 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 Wess 71 st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet. 
Treč. ir settad. pacal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; namo 381-3772 
DR. PETRAS a i O B A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West «rd Street 

Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniai* pagal susitarimą. 
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Gėrio laimėjimai — 

~ TAIKOS IR LAISVES VILTYS 
Saules grįžimas ir dienos ilgė- vykdo meilės darbus ir gyvena 

jimas dar nesukuria džiaugsmui viltimis į gėrio ir teisingumo lai-
pagrindo. Tai gamtos paslaptys, mėjimus. Ginklų iš rankų nepa-

."kurias žmogus gali tirti, gali jo- leido net krikščionys. Bet tikrieji 
mis pasinaudoti ir savo šventėms Kristaus sekėjai daugiau pasitikė-
didesnę prasmę suteikti. Die- jo Kristaus meilės dvasia, negu 
vas tiek gamtoje, tiek žmoguje, kitokiais ginklais. Ir jie nugalėjo 
tiek pats savyje veikia nepriklau- pasaulį, kaip jį nugalėjo Kristus 
somai nuo žmogaus valios o ne tik gimimu žmogaus pavida-
.kaip tik vykdo valią, kuri, yra lu, bet - ir mirtimi nusikaltusio 
amžinasis Kūrėjo planas. Kris- žmogaus būdu. Kaip iš Kristaus 
taus gimimo šventės sutapimas niekas neišplėšė jo tikrosios pa
lšu gamtos pasikeitimu tik paska- siuntinybės, taip jos neišplėšia ir 
"fina protaujantį žmogų dar dau- iš tikro' krikščionio3 kuris ramy-
giau susimąstyti ir dar giliau bes pradus ugdo savo sieloje ir 
Žvelgti į dieviškas paslap- taiką įgyvendina savo aplinkoje. 
"ifa gamtoje ir savyje, juo labiau 
žmogaus istorijoje. p l a l r £* • * * • š v e n č i u Pras" 
g mė — Kristaus atėjimo žemėn 

Žmogaus istorijoje Dievas vei- prisiminimas ir savyje iš naujo 
kia Srisą laiką, bet istoriją jam prikėlimas Kristaus dvasios. 0 ji 
leidžia pačiam kurti. Dievas vei- tiksliai tegali reikštis tik meile, į titulais, šiemetinė kalba buvo 
kh regimu ir neregimu \ būdu tesingumu, dvasine ramybe iri griežia, ganėtinai atvira, išryš-
-žmogaus protą, kuriuo jis pažįs- dideliu troškimu įgyvendinti į kinanti ypač ūkinius trūkumus 
ta^už save ir gamtą aukštesnę taiką žemėje. Taika yra laukia-
Būtį - Dievą, nors apreiškia jam mas idealas žemėje, bet taikos 
savo būties tik tokią dalelę, ko- negalima įgyvendinti žmogaus 
kią-žmogiškas protas gali ją su- istorijoje, jei joje neveikia Kris-
vokti. Bet ateina Dievas ir tokiu taus taika ir ramybė. 

SOVIETŲ OKIO NEGALAVIMAI 
i 

Brežnevo aštri ūkio, valdžios ii partijos negalavimų kritika 
Kiekvienerių metų pabaigoje^ 

įvyksta Sovietų S-gos komunis
tų partijos centro komiteto 
pilnaties posėdis. Ten aptariami 
esminiai ūkio klausimai. Po jo 
seka aukščiausios tarybos suva
žiavimas, svarstąs ūkio, sociali
nį ateinančių metų planą, vals
tybės biudžetą ir kitus klausi
mus. 

Partijos c.k. pilnatis įvyko XI. 
27, o tarybos posėdžiai prasidėjo 
X1.29 ir užsitęsė tris dienas. Pil
natyje išklausyta generalinio sek 
retoriaus kalba ir daryti nutari
mai, privalomi aukščiausiai tary
bai. 

Generalinio sekretoriaus L 
Brežnevo, apsikaišiusio ir kitais 

GEDIMINAS GALVA 

būdu, kada žmogus jį jaučia, pa
mato, pažįsta ir pamilsta. Taip 
Jėzuje Kristuje Dievas apsireiškė 
žmogaus istorijoje tokiu pavida
lu žmogiškam, gyvenime, tartum 
jis būtų buvęs visiškai lygus su JT? 
kitais žmonėmis. O jis savo die-

Nepeiktinas paprotys Kalėdų 
šventėse sveikinti vienam kitą ir 
linkėti džiaugsmo, kurį Kristus 
savo gimimu yra atnešęs žemėn. 

tie linkėjimai turi būti lydimi 
'T'_!T • « - krikščioniškos nuotaikos, iš mei-

vyste net žmonių tarpe buvo ku- . . . . . .' , . 
I k i t • . - - î ;jA les artimui tikrai norėti gero, lai-

rejas, gelbėtojas, įstatymų leidę- . , , ? . ' . 
tkvtQ_ mes, džiaugsmo, ramybės ir tik

rosios taikos pasaulyje širdis jau-

ir negalavimus. Jo žodžiais, "Me
džiaginiai balansai sudaryti su 
įtampa, nes trūksta kai kurių gė
rybių. Plano užduotys ne visiš
kai atitinka penkmečiui numa
tytus ūkio rodiklius". 

Pramonės negalavimai 
Didžiausia Sovietų pramonės 

spraga, yra metalo ir kuro gamy
bos srityje. Pranešėjo žodžiais, 
juodųjų ir spalvuotųjų metalų ga
myba, anglies ir naftos gamyba 

sukurti naujo gyvenimo pagrin
dus ir nurodyti naujus kelius. 

i*s ir naujos išminties mol 
jas. -Jėzaus veikla žmogaus isto 
'.. . . .£1 • - čia tikrus linkėjimus, bet ir sir 
rijoje jau yra veikla kaip mv\vJ N ' U ^klvsti 
Dievo - Žmogaus, atėjusio pa- ™ g * suklysti INegali suklysti i- *VI.*J ^LI,--»;^AI ~.;oj,Vve tikroji ramybe, kun semiama is sauhn atlikti išskirtines misijos, ., . ' J. , , , , r 

_̂ taikos ir ramybes valdovo — E-
manuelio. Negali suklysti Kristuj 
tikintieji, juo pasitikintieji ir jo 

Suv Kristaus gimimu gimė ir gyvenimu norintieji gyventi. Ogi 
majo* viltys. Žmonija laukė gel- krikščionybė yra gyvas ir VĖUO-
bėtojo> ir naujo mokytojo. Žmo- m e t ^ ^ ^ i s t o r i j o j e veikiąs 
nija ne iš karto tą Dievą K r f s t u s _ D i e v a s i r 2mogas. 

• - Žmogų pažino ir ji sekė. Tik da
lis nė tik jį pažino, bet ir jame Kai po daugelio metų žvalgo-
sudėjo viltis, kad jų gyvenimas mes aplink save ir nematome vi- J 
nesUwgia.su-šią žeme^kad jie suotinės taikos, kad žmogus ga-
sa^Jfeurm Kristumi'gali gyventi lėtų būti visiškai ramus dėl savo 
nauju 'gyvenimu ir pasiekti tokių ateinančios dienos, tai vėl grįž-
lairaėjimų, kuriuos tik Dievas te- tame žmogaus istorijon ir žmo-
gali suteikti Tai ir buvo viltys gaus prigimtin, kurioje susijun-

""pasreicti amžinybę, viltys, kad gė- gia du pasauliai — grynai že-
rtJsTapsireikš laimėjimu, nors kuri miškas ir dieviška malone sus-
laiką atrodo, kad blogis jau yra tiprintas dvasinis gyvenimas. Nei 
laimėjęs. vienas, nei antras nesunyksfa net 

« krikščionybėje, bet tik vienas ki
tą papildo, jeigu krikščionis su- J 
pranta savo pašaukimą, jeigu pa-1 
žįsta Kristaus mokslo pagrindi-l 
nius dėsnius ir nuoširdžiai jais j 

Laikotarpis prieš Kristų ir po 
Kristaus skiriasi visa savo esme. 
Jeigu ir prieš Kristaus atėjimą 
žmogus gyveno, kūrė savo istori-
ją ir kultūrą, kai kur pasiekė net &?%*• S l *™ ^ ^ T " 
aukštos civilizacijos, tai vis dėlto « f a r t!™ e

M
l s> l a . svyriai hn-

kiniai del tikėjimo, šventieji ir dvasiniu požiūriu senasis ir nau
jasis laikotarpis yra visiškai ne gerų darbų palaikytojai. Ir jie 

: - , - ' nėra įbraukta į * į jogišką silpnybę savyje 
vienu brūkšniu, nes Dievas ne- l r *P l i n k save, fcetjaučia.r be
laužo žmogaus laisvos valios. Tas V l š k a W veikiančią jų darbuo-
skirtumas pasiektas didelėmis pa- f f ' u o s e da l3™u!a Ir ^~ 
stangomis -Kristaus mirtimi, tus, kuns yra įsižadėjęs su zmo-
apaštalų ir daugelio tūkstančių {"»» P**hVtl l W ^ u h o ^ 
jo sekėjų pasiaukojimu iki žemiš- ba igos-
kos gyvybes praradimo. Tas nau- Nukreipdami dėmesį į pirroų-
ias laikotarpis yra taikos ir ramy- jų Kalėdų džiaugsmą, kuris pra 
bes laikotarpis, nors taika ir ra- džiugino tik labai mažą būrelį 
rajbė- visuotinai nesurado vietos, ano meto žmonių, turime kreip-
o tik dalinai — surado žmonių ti akis į dabartį, kuri reikalauja 
sielose, šventųjų gyvenimuose, pradžiuginti didelius bfrius 
didvyrių aukoje ir visos krikščio- vargstančių, sergančių, .iu-
nybės darbuose. skriaustųjų, persekiojamų ir ken-

v . _ , .„• v • čiančių dėl tikėjimo ir tautinių 
Kristus nepakeitė žmogaus pn- . . . . . . v . , ~ . ». ,-. 

gimties, bet jo silpnai prigim- K ^ * 2 S t t . d 2 l 
čiai davė naujų priemonių ieško- «? B*'f» * n s t , u s , d a b a r $T rių pabučiavo 

taip plačiai, kad to tikrojo j 
džiaugsmo, nesančio ramybės 

netesi numatytų planų. Dėl šių 
nesklandumų kaltos ministerijos, 
silpnai atliekančios joms patikė
tą darbą. Tarp pramonės gamy
bos planų ir jų vykdymo yra di
delės spragos. 

Tokių darbo spragų yra ypač 
statybos ministerijose, kurios iš-
skaidžiusios kapitalo įdėjimo ir 
darbo planus, nepajėgia at
likti savo uždavinių. Daugelio į-
monių statyba tęsiama net kelio
lika metų. 

Mašinų gamyboje jaučiamas 
ryškus atsilikimas, planų netesė
jimas. Kėlimo ir važmos maši
nos vis dar nepradėtos gaminti 
patenkina poreikių. Tos srities 
naujose įmonėse. 

Vartojimo gėrybių gamyba ne-
kapitaliniai įdėjimai buvo mažes
ni už numatytus planuose. Per 
pirmuosius trejus penkmečio me
tus šios srities kapitalo įdėjimai 
yra mažesni už /danuose numa
tytus. Įstaigos ir įmonės nerimtai 
žiūrinčios į Vartojimo gėrybių 
gamybos barą, .kuris yra. labai 
svarbus. 

Žemės ūkis 
Pranešėjas £ty.įrai prisipažino: 

"Kai kurių maisto prekių, ypač 
mėsos, pakla«fta*'ne visiškai pa
tenkinama. Svarbiausia, žymiai pa 
didinti mėsos, pieno ir kitų gyvu-
linirikystės produktų gamybą. 
Dabar, daugelis, ūkių neturi kiau
lių h* raguočių. Tokių ūkių skai
čius^, deja, vis didėja. Dauguma 
kolūkių ir tarybinių ūkių turi pa
tys apsirūpinti mėsa ir pienu, o 
ne pasikliauti valstybiniais ištek
liais. Vis dar menkai panaudoja
mos gamyklų ir jų pagelbinių ū-
kių, kaimo gyventojų asmeninių 
ūkių galimybės'*! 

Pranešėjas skatina privačius 
asmenis rūpintis gyvulininkyste, 
paukštininkyste. Šiai sričiai pra
nešėjas teikia valstybinę svarbą. 
Dėl neūkiškumo, neatsakingumo 
ir aplaidumo kolektyviniuose ū-
kiuose grūdų, bulvių, daržovių 
ir vaisių gamyboje tebėra labai 
dideli nuostoliai. 

Biurokratijos surambėjimas 
Pranešėjas, užsiminęs apie 

mokslo pažangą, bet labai lėtą 
jos pritaikymą ūkyje, nori rem
tis tik partiniais"varovais. Partijos 
politinis biuras nutarė išplėsti 
valstybinio plano teises ir suteik
ti galią ūkiui derinti. Tuo būdu 
siekta pašalinti planavimo -esan
čius nesklandumus, geriau ten
kinti šio meto valstybinio ūkio po
reikius. 

Rimties valandėlei 

Partijos vadovybė užsimojo di
dinti reiklumą ministerijoms ir 
ūkio šakų vadovybėms, netiks
lingai sprendžiančioms savo sri
ties uždavinius. Visa tai jau se
niai daroma, bet vis neišbrenda
ma iš biurokratinės balos. Šnek
tos apie mokslo pažangą, naujus 
veiklos būdus, nepajėgė pašalin
ti milžiniško ūkinio sustingimo, 
kuris vertė pranešėją patek
ti į prieštaraujančius kraštu
tinumus. Čia jis kalba apie biu
rokratijos skatinimą, tai vėl ragi
na partiečius "imtis iniciatyvos 
ir atsakingumo". 

Jis šauna dar toliau: "Mums 
reikia, kad kiekvienas darbo žmo
gus, kiekvienas darbo kolekty
vas siektų darbą gerinti. Mums 
reikia dalykiškos iniciatyvos, ga
linčios įkvėpti milijonus žmo
nių". Kodėl tai neįvykdyta net 
per 61-rius metus? 

Partija išugdė milžinišką sus
tingimą, įdėtą biurokratizmo 
karste. O partijos vairuotojas 
šneka: "Lenktyniavimas nepa
kenčia sustingimo ir konservaty-
viškumo. Čia reikia atkaklumo, 
pasiaukojimo ir net drąsos. Kas 
bijo naujovių, tas lėtina vystymą
si". Sustingusioje ūkinėje sant
varkoje nepaprastai sunki pažan
ga. 

Kokios naujovės galimos sus-
tabarėjusioje komunistinėje sant
varkoje? 

Propagandinis sustingimas 
Didelės kritikos sulaukusi, bet 

sustingusi vadinama komunisti
nė pasaulėžiūra jau seniai lau
kia pataisų, bet jų vengiama iki 
šio meto. Pranešėjas tenkinosi 
tik propagandos ir informacijos 
atsilikimo pakedenimu. Propa
gandos reikalu jis tarė: "Mes tu
rime pajėgų propagandos apara
tą, bet, deja, ne visada jis veiks
mingai naudojamas. Laikraščių 
medžiaga, televizijos ir radijo lai
dos neretai būna nepakankamai 
įtikinančios, perkrautos bendry
bėmis, nieko neduodančiomis 
protui ir širdžiai". Visa tai tiesa. 
Tačiau pranešėjas nenurodė bū
dų tiems nesklandumams paša
linti. 

Čia kalti ne tik propagandinin
kai, bet ypač vadinamos komu
nistinės pasaulėžiūros atšlijimas 
nuo tikrovės. Toks atšlijimas 
ryškiai jaučiamas net vadinamo
se politinėse kalbose aukščiau
sioje taryboje, kai deputatai at
lieka jiems primestą aktoriaus pa
reigą. 

Dar didesnis sustabarėjimas y-
ra informacijos srityje, nes pavė
lintas įvykių aptarimas yra ats-

LAIKŲ PILNYBĖJE 
GIMĖ IŠGANYTOJAS 

-

Dievą visi suprantame kaip 
aukščiausią ir tobuliausią būtį, 
kurią reikia gerbti. Šv. Anzelmas 
12 šimtmetyje sakė, kad Dievas 
yra tokia būtis, apie kurią mes tu
rime aukščiausią sąvoką ir tobu
liau mąstyti negalime. Iš to jis da
rė išvadą, kad tokia sąvoka sa
vaime liudija apie Dievo buvi
mą. Vėliau 17 šimtmetyje pana
šiai kalbėjo Descartas, prancūzų 
filosofas, tvirtindamas, kad aukš
čiausia Dievo sąvoka savaime įro
do jo buvimą. 

Nors ir aukščiausią sąvoką tu
rėsime apie Dievą, mes jo niekad 
negalėsime tobulai pažinti, nes jis 
yra aukščiau visokio pažinimo. 
Šv. Pauliaus žodžiais tariant, jis 
gyvena neprieinamoje šviesoje 
(1 Tim. 6, 16). Betgi žmogus, 
klausdamas ir ieškodamas atsaky
mų apie pasaulio atradimą, apie 
Dievą susidaro nuovoką, kad jis 
yra mūsų regimojo pasaulio ir 
bendrai visatos kūrėjas. Todėl jis 
turi būti begalinis, ir mes iš jo ne
galime išeiti, šv. Paulius atėnie
čiams sakė: "Mes jame gyvename, 
judame ir esame" (Apd. 17,28). 

Apie mūsų regimąjį pasaulį la
bai daug žinome, bet dar daugiau 
nežinome. Mes nežinome, kur 
yra jo ribos, nors jis vis dėlto tu
ri būti ribotas. Nežinome, kada 
ir kaip jis pradėjo formuotis. Tik 
iš apreiškimo žinome, kad dan
gus ir žemė turi pradžią iš Die
vo. "Pradžioje buvo Žodis. Tas Žo
dis buvo pas Dievą ir Žodis buvo 
Dievas... Visa per jį atsirado" (Jn. 
1,1 — 3). O kaip viskas atsirado, 
niekas nepasakys. 

Apie Dievą kūrėją negalima 
sakyti, kad jis, sukūręs pasaulį ir 
žmogų, daugiau nieko neveikia. 
Dievas yra visą laiką kūrėjas. Mes 
esame Dievo kūrybos gal tik pra
džioje. Prieš mus stovi visa nesi
baigianti amžinybė. Po to, kai pa
saulis gavo pradžią, visi daiktai 
yra įtraukti į Dievo veikimą. Nie
kas negali pajudėti ir veikti, jei
gu negaus to judėjimo iš pirmo
jo judintojo — Dievo. Pasaulyje 
nieko nėra statiško, net ir sunkio
ji medžiaga yra savo viduje di
džiausias judėjimas. 

tumiantis ne tik vakariečiams, 
bet ir Sovietų piliečiams, kurie 
ieško tyro oro, neužkrėsto parti
jos bacilomis. O tokio oro nerasi 
Sovietuose. 

Anksčiau buvo pavojinga tuos 
klausimus liesti. Net ir šiuo metu 
juos teliečia tik partijos rikiuoto
jas, vienu mostu tapęs išminties 
šaltiniu. 

Commsion on Foreign Langua-
paimtas yra žmogus. Jis turi puo
tą ir laisvą valią. Todėl gali vie
naip ar kitaip pajudėti ir veikti, 
bet negali išeiti iš Dievo visuoti
nės kūrybos. Būdamas silpnas ir 
galėdamas suklysti, jis dažnai ir 
suklysta. Jo suklydimus ir prasilen 
kimus su Dievo valios vykdymu 
vadiname nuodėme. Bet ir su nuo
dėme žmogus eina Dievo kūry
bos keliais. Dievo numatytų 
planu nepakeičia nei nuodėmės, 
nei kitos pasaulyje vykstančios 
blogybės. 

Aukščiausias Dievo kūrybos 
laipsnis buvo pasiektas, kai pats 
Dievo Sūnus įsikūnijo ir tapo 
žmogum. Kad ateis žmonių gimi
nės išgelbėtojas, buvo Dievo pa
žadėta apreiškimo pradžioje. Po 
Kristaus atėjimo mes matome, 
kad tas pažadas buvo rišamas su 
įsikūnijimo įvykiu. Įsikūnijimą* 
yra Dievo planų ir jo veikimo 
centras. Kad įvyktų įsikūnijimas, 
reikėjo sukurti regimąjį pasaulį 
ir jame silpną žmogų. Mes neži
nome, ką Dievas veikė prieš pa
saulio sukūrimą, bet mes galime 
sakyti, kad visoje amžinybėje Die
vo didžiausias kūrybinis darbas 
yra jo įsikūnijimas ir priėmimas 
žmogiškosios prigimties į asmens 
vienybę. 

Visas dangus ir žemė laukė los 
paslapties, bet ji buvo atlikta la
bai nežymiai Visi dangaus gyven
tojai laukė ir stebėjo, kokia bus 
ta moteris, iš kurios turėjo gimti 
Dievas su žmogaus prigimtimi, o 
žmonių akyse Dievo Motina bu
vo visai nežymi Nazareto merge 
lė. Ji pati nesuvokė ir nežinojo sa-
vo didybės, kai Dievo pasiunti
nys angelas Gabrielius į ją prabi
lo ir pasveikino: "Sveika malonės 
apdovanotoji. Viešpats su tavi
mi!" (Lk. 1, 28). Kai angelas pa
sakė, kad šventoji Dvasia nužengs 
ant jos ir ji pagimdys sūnų, ku
ris bus vadinamas Dievo Sūnu
mi, ji sutiko dalyvauti įsikūnijimo 
paslaptyje. Ji tarė: "Štai aš Vieš
paties tarnaitė, tebūna man, kaip 
tu pasakei" (Lk. 1, 38). Marijos 
sutikimo žodis aukščiausioje Die
ve kūryboje buvo lemiamasis žo
dis, kad Dievo Žodis taptų kūnu 
(Jn. 1, 14). 

Tada Dievo Dvasia sukūrė sau 
žmogišką gyvybę Mergelės Mari
jos kūne. Dievas, kuris duoda sa
vo kūriniams gyvybę, gavo tada 
pats žmogišką gyvybe. Būdamas 
be pradžios, gavo jis žmogiško gy
venimo pradžią .būdamas amži
nas, gavo jis laiko pradžią, kuri 

(Nukelta į 4 pat). 

LANGAS I SAULĖLEIDI 
Romanas 

P. MELNIKAS 

21 
Išėmus žiedą iš pliušinės bazės ir dėdama ant 

piršto, Viktorija raudo, šnibždėjo "akis deimantinė..." 
ir tuo tikrai buvo nustebusi! Nereikėjo net apsimesti, 
kad buvo dėkinga. Kilus vėl naujom ovacijom, ji And-

ti viešosios taikos ir dvasinės ra
mybės. Ne krikščionys, kurie to
kiais buvo tik pažymėti, bet 
dvasios krikščionys, kurie sekė ir 
•seka Kristaus pėdomis, įgyvendi-
nBJo mokslą, meile ir teisingu
mu grindžia savo gyvenimus ir 
santykius su artimu, — tik tie 
krikščionys gyvena taikos dvasia, 

Andrius bučinį priėmė. Kaip vagis, aišku. Jis buvo 
, sąžines graužiamas, slėpė dvilypumą ir jį šiepdamas 

tikri d v a s i a ' stipnnančio viltis, niekam ; „ ^ § j o g ^ ^ A b u ̂  ^ ^ ^ ^ 
neturėtų stokoti. Ir tai yra pa- l o k a i v a i d i n o l a į m n g ą ^ ftwo ^ ^ ^ ^ ^ guoda ne tik paskiriems žmo
nėms, bet ir pavergtom ir vergi
joje kenčiančioms tautoms, nes 
gėris prieš blogį turi laimėti 

Pr. Gr. 

Sp&udoj ii gyvenime 

ESTŲ POETAS PUOLA CENZŪRA 
šią vasarą Vakarus pasiekė estų 

poeto Jaan Kaplinskio kalba, pasa
kyta praėjus} rudeni sovietinės es
tų draugijos suvažiavime. Kaplins-
kis aitriai kritikavo cenzūros varž
tus, Estijos i-o!iaciją ir draudimą 
įvežti literatūrą ii užsienio. Savo 
kalbą jis užbaigė iiais žodžhus: 
"Jei mes ir toHmu lankstysimės ea.-
WD viršininkams ir rankiosim tru-
ptnrug nuo jų stalo, mūsų viršinin
kai (kurtų ateityje laukia rimtos 

problemos) tematys mus tokius, 
kokie mes esame — Žmonės, par-
davusieji savo intelektualine ir kū
rybinę laisve ir esmines teises už 
trivialius patogumus ir privilegi
jas." 
Nepriklausomybės laikais Kaplins

kio tėvas dėstė lenkų literatūrą 
Tartu universitete. Anksčiau jis 
kurj laiką gyveno Lietuvoje. Jis 
buvo išvežtas i Sibirą ir mirė pa
keliui i generolo Anderso armiją. E. 

vaidinti reikėjo. Jie vėl nusilenkė svečiams ir tuo me
tu baugaus veido tarnaitė jai davė ženklą. 

Viskas paruošta, ji galvojo. Prasidės naujų na
mų "krikštynos". Viskas ėjo, kaip planuota, artėjo 
pabaiga... 

— Prašau visus prie stalo, — ji ragino svečius. 
Pakilę, jie sekė ją j valgomąjį, o ji prisiartinusiems 

rodė laimikį. Lena vėl šnibždėjo "tavo standartas ze
nite", ir Viktorija žinojo atlikusi kažką didelio, nors 
sukto. Kai Lena priminė "kodėl nepaskelbi skyrybų?" 
ir tai, atrodė, išgirdo šalia stovintis Stankus, ji jautė
si lyg krentanti į balą, be jėgų. 

Ji atsigręžė į Leną. 
— Dabar? —keistu balsu pasakė. 
— Tuoj pat, prie stalo. 
Proga! Proga, visiems susėdus, tikrai buvo gera. 

Stankus juk apie kažką gal įtarė, išgirdęs. Kiti gal 
nežinojo, o gal tik nepilnai? Tik Andrius neįtarė nie
ko. Juk iš jo luomo pagal statistiką vienas iš keturių 
turėjo meilužę, ji skaitė žurnale. Voa apie tai kiek pa

galvodavo ją apimdavo silpnumas ir kažkoks dusulys. 
Ji norėjo tai ramybės, tai vėl piktai galvojo apie savo 
kerštą. Lenos paraginimas davė kiek drąsos. Dabar, 
taip... Netrukus ji drėbs teisybę prie visų jam tiesiog į 

— Na, tai už naujus namus! — Stankus ironiškai 
pakėlė vyno stiklinę ir siurbtelėjo iš jos. 

Tomas pasekė išmaukdamas vyną vienu ypu. Kiti 
tik prilietė stiklus prie lūpų, kėlė ovacijas, kartodami 
"už naujus namus", kai kas pradėjo valgyti ir buvo ko. 
Ant stalo netrūko nieko, vidury stovėjo kalakutiena, 
kumpiai, saločiai. prie kurių ji ilgai dirbo, įvairūs gėri
mai ir gomurį viliojantys delikatesai. 

Stankus Žuliui tęsė. tur būt, salione pradėtą temą: 
— Jei čia būtų parlamentarinė sistema, tokia, sa

kysime, kaip Anglijoj, neturėtume tiek nusitęsusios 
bėdos su Niksono pasitikėjimu. 

— Aišku. — patvirtino Žulys. — Balsavimu ten 
parlamentas tuoj išspendžia krizes. 

—Bet čia kitaip, — pasakė Andrius. — Sakyčiau, 
lėčiau ir komplikuočiau. 

— Mažytė detalė įstatyme ėmė ir sušlubavo! Ir 
tęsiasi dabar — net galo nematyti! 

— Valdžia nei vieno rankose. Perilgai jau. 
— Net kongresas nevaldo. 
— Kongresas tik velka uodegą ir tiek. 
Lena laike pašnekesio apie politiką tylėjo. Ji žvilg-

terdavo retkarčiais Viktorijai į akis. Tomas griau
džiančiu balsu mokė amerikietį Bobą, kaip čia jiems 
reiktų tvarkytis, o Bobui mandagiai linkčiojant galva, 
jis vis drąsėjo. Maura įsiterpė Bobui padėti, bet Tomas 
tuomet pyko. Sustodamas su sakute prie burnos, jis 
puolė santvarką ir maštaujantį jaunimą, nežinančius 
teises, nei gyvenimo taisyklių. 

—Jūs visi čia, atsiprašau, kiek juokingi, — To
mas drąsėjo. 

— Phony? — įsiterpė Maura, norėdama patikslint, 
ar argumentą išjuokti. 

— O ką reiškia "phony"? — Tomas gudrėjo. — 
Jis čia plačiai naudojamas. Photograph nėra phony, — 
išgėręs Tomas klydo nuo temos. Phonograph nėra 
phony. Tik su fotografu nutrauktas žmogus gali būti 
phony. 

— O Kas čia nutrauktas atrodytų phony? — ne
kaltą nudavė Bobas. 

— Jei imtum iš šito stalo galo, — Tomas ranka 
rodė Stankų, žūlį, Andrių ir pirštu ypač Viktoriją, — 
jie visi ant nuotraukos atrodytų phony. 

— O, jei taip iš ano galo į šitą pusę? Kas čia iš
eitų phony? 

Maura kvatojo. Tomas raukėsi, lyg būtų užgau
tas ir raudo. Bet svečiai nekreipė dėmesio į Tomą. Jie 
valgė, gėrė ir juokavo, kai kurie buvo įkaušę ir, pie
tums einant prie galo, Viktorija rengėsi tai išnaudoti. 

Ji matė, Tomas vis pilstė vyną ir išmaukdavo vie
nu ypu. Jo balsas ir juokai griaudėjo vis stipriau. Jis 
darėsi priekabus ir vis užgaulesnis. Ir ji gailėjosi brolį 
pakvietus. Jis galįs jai sugadinti šiuos pietus. Tuo tar
pu Lena, sėdinti prie savo vyro ir vaikų, vis žvilgtsr-
davo į ją, lyg ragindama ir perspėdama, kad proga 
slysta iš rankų — Tomas gan įkaušęs! — gali būti 
pervėlu.. 

Viktorija staiga atsistojo. 
Ji barkštelėjo šaukšteliu stiklinėn ir triukšmas 

keitėsi į šnibždėjimą. Tik Tomas nebaigė dar ginčo su 
Bobų, jis gynė kitą kvailą argumentą. Viktorija, pra
dėk: — ją ragino Lenos akys. Pasiryžk komedijas su 
Andrium užbaigti. Atmosfera kerštui yra pribrendusi, 
gera, visi yra išgėrę ir anestezuoti, blogų žinių klau
sysis išsižioję, o nusilakę jų gal nesupras... 

— Ponios ir ponai... — ji pradėjo ant silpnėjan
čių kojų. — Aš ilgai laukiau šio momento. — Kai kurie 
svečiai nutilo. — Kentėjau, laukiau, planavau, neži
nodama ar viskas išsipildys... 

(Bos daugiau) 
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NOSU KOLONUOSE 
Hot Springs, Ark. 

NAUJU METU SUTIKIMAS 

Vietos Altos skyrius ruošia 
1979 Naujųjų metų sutikimo po
būvi gruodžio 31 d. "Royale Vis
ta Inu" viešbutyje, 2204 Cent
ral Ave. Hot Springs, Ark. To
je pačioje vietoje, kur pernai. 
Pobūvis ti.->is nuo 8 vai. vakaro 
iki 1 vai. nakties, vaišinantis 
prie paruoštų ir padengtų sta
lų, švelnios muzikos akordams 
palydint. įėjimas ir dalyvavimas 
pobūvyje —laisva auka. 

Norintieji dalyvauti — regist
ruojasi šiais telefonais: 623-8937 
(Rastenių šeima) ir 623-1579 
(Sabaliūnų šeima) ne vėliau 
gruodžio 27 d. nes vietų skai
čius ribotas. 

Skyr. valdyba 

Rochester, N. Y. 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

EGLUTĖ 

tautinius papro-

Nors eglutė nėra lietuvių tau
tos gimtinis paprotys, tačiau Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
plačiai buvo, ypač mokyklose, eg
lučių parengimai, vykdomi Ka
lėdų švenčių proga. 

Kai atsidūrėme svetur, tai Ka
lėdų eglutė tapo tradiciniu ir ne-
pamainamu dalyku. Visos litu
anistinės mokyklos ruošia kalėdi 
nes eglutes, su atitinkama tauti
ne, religine programa. Ir jeigu 
programa vykusiai sudaryta ir 
gerai paruošta, tai sudaro tikro 
džiaugsmo ir moralinio pasiten
kinimo mažiesiems lietuviukams, 
tuo pačiu turi ir auklėjamos 
reikšmės, skiepijant į jaunas šir

dis lietuviškus 
čius. 

Gruodžio 17 d. lietuvių para
pijos salėje įvyko lituanistinės 
mokyklos Kalėdų eglutės pakili 
šventė, kurios pasižiūrėti susi
rinko vaikų tėvai, seneliai ir ne
mažas būrys svečių. Mokyklos 
vedėjas Br. Krokys pranešė, kad 
programą vykdysime tuojau be 
įžanginių kalbų. 

Prie puošnios eglutės ėjo gru
pėmis jaunesniųjų skyrių moki
nukai. Jie šalia eglutės drąsiai, 
ryžtingai deklamavo kalėdinius 
ir tautinius eilėraščius, sudary
dami žiūrovams jaukų malo
numą. 

Po to scenoje pasirodę vyresnių
jų skyrių mokiniai. Jie atliko Pra
no Zarankos montažą (atskirų 
dalių kūrinį) — "Mes matėme 
žvaigždę". Kūrinys supintas ga
na vykusiai, bet atrodė šiek tiek 
sutrumpintas, jautėsi spragos. 
Vykdytojai atliko gan vykusiai 
be priekaištų. Baigė sutartine 
giesme: "Sveikas, Jėzau gimusis", 
kurią gražiai pagiedojo. 

Montažą žiūrovai nuoširdžiai 
priėmė. 

Kalėdų senelis, atkeliavęs su do 
vanų maišu, buvo skirtingas ir 
originalus. Pirmiausia visus pa
sveikino, linkėdamas džiaugs
mingų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų. Jis visus mokinius 
apdovanojo įvairiomis dovanėlė
mis ii kai kuriuos lietuviškomis 
knygomis. 

Tėvai,.svečiai ir mokiniai bu
vo vaišinami, tėvų komiteto pa
ruoštais skaniais užkandžiais ir 
kavute. 

Pažymėtina, kad Rochesterio 
lituanistinė mokykla išleido ka-

I išrinktosios tautos žemėje. Visa 
mūsų žemė taip pat atrodo kaip 

| mažas grūdas visatos erdvėse, bet 
I ji yra paties Dievo pagerbta ir 

išrinkta jo aukščiausiai kūrybai 
Kas yra ir dar gali būti, viskas or
ientuojasi į įsikūnijimo paslap
tį. Tarp visų kurinių labiausiai 
yra pagerbtas ir išaukštintas žmo
gus, nes tik jo prigimtį Dievas pri-

Dalis klausytojų Philadelphijos ateitininkų renginio metu 
universiteto prof. Romo Viesulo paskaitos. 

šv. Andriejaus parapijos ealėje klausosi Temple 
Nuotr. K. Cikoto 

ATEITININKAI 
(Atkelta i i 2 psL) 

jimo nebus pasisekimo.. . 
Nedelsiant rezervuokite stalus, 

skambinant Edmondui Sali-kliui 
(737-6836). 

Visi, dalyvavimas — vakaro 
pasisekimas! 

VALDYBA 

UŽTARKIME 
VIKTORĄ PETKŲ 

Tomas Venclova, Europos lie
tuviškųjų 'udijų savaitėje, Frei-
burge, Vokietijoje, teigė: "Visiš
kai aišku, kad šiuo momentu 
Viktoras Petkus yra mūsų tautos 
reikalas numeris pirmas". Tai ir 
žmog-us teisių judėjimo simbo
lis ir Lietuvos katalikybės sim
bolis ir visos imperijos disiden-
tizmo vienas iš didžiųjų simbo
lių. (Ateitis, 1978 m.rugsėjo mėn.) 

įsidėmėtina, kad Illinois sena
torius Charles H. Percy iškėlė V. 
Petkaus bylą Lietuvių fondo ban-
ąuette spalio mėnesį. Prašydamas 
lietuvių aktyvios paramos savo 
rinkiminėj veikloje, senatorius 
Percy pažadėjo rūpintis Petkaus 
išlaisvinimu. Atėjo dabar laikas 
priminti senatoriui jo padarytą 
rinkiminį pažadą. 

Prašome ateitininkus, kurie 
pasidarbavo Percy labui, jam da
bar siųsti Kalėdinę Kortelę: 

"Dear Senator Percy, 
As you suggested, we used our 

Ch-ristmas lįst to help your cam-
paign. We ask you to remember 
your promise to help free Vik
toras Petkus". 

Jo adresas: Honorable Charles 
Percy, Suite 2216, 8 South Mi-
chigan, Chicago, 111. 60603. 

Ners Kalėdos jau čia pat, dar 
nepervėlu prisiminti ir užtarti 
Petkų mūsų valdžios atstovams 
Dėkojame už talką. 

Studentų Ateitininkų centro 
valdyba linki visiems ramybės 
Sv. Kalėdose. 

Tegul Kristaus gimimo šven
tė atneša mums visiems ateities 
vizijas, kad pajėgtumėm atlikti 
savo pareigas Dievui, Tautai ir 
žmonijai. 

Tebūnie Naujieji Metai pilni 
Hievo Palaimos mums visiems. 

lėdinj leidinėlį. "Plunksna", ku
ris salėje tėvams ir svečiams buvo 
pardavinėjamas. Laikraštėlio iš
vaizda patraukli, šiek tiek ilius
truota;- su būdingu knygnešio 
atvaizdu. Leidinėlį redagavo Rai
mundas J. Kirštainas, viršelį pie
šė Laurinas Vismanas, išspaus
dino B. Krokys. 

Leidinėlio bendra tema: Ką vei
kia lituanistinėje mūsų mokyk
loje mokytojai ir mokiniai. Apie 
aštuoni puslapiai užpildyti mo
kinių įdomiais pasisakymais. 
Skaitant mokinių trumpus raši
nėlius, darosi aiški išvada, kad 
mokiniai noriai lanko mokyklą, 
kurioje jie išlaiko lietuvišką dva
sią, Lietuvos meilę ir neužmiršta, 
kad jie ê ą lietuviai. Lietuvišką 
mokyklą lanko dėl to, kad ji pa
dėtų jiems gerai išmokti tėvų 
gimtąją kalbą, išlikti nuolati
niais lietuviais ir daugiau sužino
ti apie pavergtą mūsų Tėvynę 
Lietuvą. 

Šventės rengėjams padėka pri
klauso ne tik už įdomios progra
mos parengimą, bet ir už jos ne-
užtesimą. Ši prieškalėdinė litua
nistinės mokyklos šventė suda
rė mielą ir malonią lietuvišką 
nuotaiką, paliko gražius prisimi
nimus. 

J. Mškns 

600 VIENUOLIŲ 
APLANKĖ POPIEŽIŲ 

Ištikimai vykdydamos savo 
religinį pašaukimą, jūs nuosek
liai liudijate krikščionybę pa
sauliui ir tuo pačiu dalyvauja
te naujos žmonijos kūrimo dar
be, pažymėjo Popiežius Jonas 
Paulius II audiencijoje, priim
damas apie šešis šimtus sese
rų vienuolių iš įvairių pasau
lio kraštų, Romoje dalyvavusių 
tarptautinės moterų vienuolijų 
generalinių viršininkių sąjungos 
visuotiniame suvažiavime. Pri
minęs pagrindinę temą, apie 
kurią telkėsi suvažiavimo dar
bai — "Vienuolinis gyvenimas 
ir naujoji žmonija", — šven
tasis Tėvas pažymėjo, jog ypač 
dabartiniais laikais ne tik Baž
nyčiai, bet ir visam pasauliui 
reikia tokių vyrų ir moterų, ku
rie visko atsižadėję sektų Kris
tų, panašiai, kaip Išganytoją 
sekė pirmieji apaštalai. Vadina
mą "naująją žmoniją", kalbėjo 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tortu Chiotfo* mlMtn l*Wlmv 
Dirbu ir iitml—ty. Dirbu groiUi, «*-
rantuotai ir •ątlnlnral. 
4514 & Talmu Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

išganymo kelyje yra laikų pilny
bė. Didieji protai jo sąvokos ne
gali sutalpinti, visi regimi ir ne-
egimi pasauliai tik jame gali paju
dėti ir iš jo negali išeiti, o jis gimė 
iš Mergelės Marijos tik labai ma
žas, silpnas kūdikis, priklausomas 
nuo savo Motinos globos ir mei
lės. 

Jeigu ko pritrūko Dievui jo 
kūryboje, tai ne išteklių ir pla
nų. Jis, pasakytume, pristigo sa
vo kūrinių patirties ir likimo. 
Nuo gimimo dienos Dievas žinos, 
kas getą ir bloga ne tik kaip Die
vas, bet ir kaip žmogus. Kristus 
vaikelis nuo šalčio kentėjo, kai 
jo gimimo naktį angelai garbės 
giesmę giedojo ir kai vargšai pie
menys džiaugėsi, kad Dovydo 
mieste jiems gimė Išganytojas 
(Lk. 2, 11). 

įsikūnijimo naktis ir paskui gi
mime naktis nebuvo žinomos Je
ruzalės kilmingiesiems. Ir Betlie-

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

$77.00 
C i c«r» | t 
(10/20/5. UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius C iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So, Kedzie Aveirae 

ėmė i savo asmens vienybe. Todėl 
Kalėdų dieną didelis yra džiaugs
mas geros valios žmonėms, kad 
jiems užgimė Jėzus Kristus, pasau
lio Išganytojas. 

V. R a * 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami fla 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planą atidedant pastrtnk-
cus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai nthsJgpĮ foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pfermad. 
ir ketrirtad. vakarais Ud 9 vai. 

3314 Weit 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fiiters. 

Dr. Albinas Šmulkštys š. m. lapkri
čio mėn. 28 d., Kristaus Karaliaus 
šventės proga, Philadelphijos atei
tininkams, jų šeimoms bei artimie
siems šv. Andriejaus parapijos 
salėje kalba apie Kristų Karalių ir 
tikinčiųjų bendravimus. 

Nuotr. K. Cikoto 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

P o m p a n o Beach, Fla. 
CELINAI MOŠINSKIENEI 

102 METAI 

Gruodžio 9 d. bendruomeni-
nininkė C. MoSinskienė atšven
tė 102-jį gimtadienį. Šios retos 
sukakties proga ją aplankė daug 
svečių iš arti ir iš toli. Sukak
tuvininkę sveikino LB Palm 
Beach apylinkės v-bos p-kas Z. 
Strazdas su ponia, V. ir B. Auš
rotai visi iš Juno Beach, taip 
pat LB Floridos Auksinio Kranto 
apyl. v-bos pirm. Vai. Balčiūnas 
su ponia, B. Sidzikauskienė, A. 
ir P. Lukai iš Toronto, Kana
dos, ir daugelis kitų. 

Popiežius, tegalima sukurti tik j jus nebuvo žymus miestas Dievo 
priartėjant prie Dievo ir Dievo — — 
meilėje, kuri yra n ^ u i r i ™ ™ | gmiimiiiniimniiililimiiiiiimnniim^ 
nuo meilės kiekvienam žmogui, I s 
ypač gi dvasiniai ir 
niai skurstantiem žmonėm. T i k į * 
šiuo dėsniu vadovaudamosios, i [ 
jūs sėkmingai .atliksite savo Į p 
svarbią tarnybą Bažnyčiai ir i g 
visai žmonijai, pažymėjo Popie- S 
žius seserim vienuolėm. Jūsįjį; 
esate spindinti šviesa pasauliui, j = 
beklaidžiojančiam viliojančiuose, 
bet visada apviliančiuose mate
rializmo ir ateizmo keliuose. 

Kitoje audiencijoje Šventasis 
Tėvas priėmė šešis Albertos pro-1 
vincijos, Kanadoje, vyskupus, į 
atvykusius pas Popiežių su ofi-1 
cialiu "ad limina" vizitu. Jiems' 
tartame žodyje' Jonas Paulius 
II-sis plačiau kalbėjo apie vys
kupo pastoracinius uždavinius, 
ypač saugojant nuo nukrypimų \ 
Bažnyčios mokslą. 

' • S I WAGNER and SONS | 
ADDEVG MACHDTOS 

AND CHECKvFBITERS. 
Nuomoja, Parduoda, Taiso i 
Viri 50 metų patikimas jtims j 

patarnavimas. 
8610 8. Pakak! Rd., CUnago į 

Phome — 581-4111 = 
r<miiiiiiiiriiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiS 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59th Street - Tel, GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet. 
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A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR RRANGEVYB1\S 

Pardavimas ir Taisymas 
3646 W. 691l| Street — TeL RE 7-1941 

îHUMmurumHtiminifiiniiiiiiMfMiMHNMMHiuitiiimu 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Deckį 
Tel. 585-6624 po 5 v. vnk. 

Kalbėti lietuviškai 

HiiiiiiiiiiiiiiiHiiififiiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiitiiiiniiiiHiiifiiiiiiiiiMfiiiiiifHiiiiiiuiriiiiffiinniiiiiiiiiiiiiiiiiitr 

BALTIC 
TOURS 

1 9 7 9 M . KELIONES | LIETUVĄ, 

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienu 
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! 
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SHAMROCK OLDS. INC. 

OldS 
IN DOVVNERS GROVE 

Kviečiame Jus atsilankyti į 
SHAMROCK OLDSMOBILE, 
Downers, Grove, Illinois. 
Turime dideli pasirinkimą naujų 

Oldsmobile ir geram stovyje vartotų 
automobilių. Užtikrinam, kad rasite 
sąžiningą ir draugišką patarnavimą 
draugiSką patarnavimą. 

VALANDOS: Pirmad. — peaktad. nuo 9 iki 9. 
Sestad 9 iki 6. S«kmad nuo 11 iki 5. 

SHAMROCK OLDSMOBILE, INC. 

2424 Oglen Ave., Downers Grove. Tfl. 60515 
TeJephone (312) 969-1310 

OLDS 
IN 

DOVVNERS 

SHIUIICI k UIS IK. 

lw 
Rimas Staniūnas. Algis Tilindis 

Agentūros Vedėjai Studentų Ateitininkui: 

centro vaidyba i ninilllllllllinMMlllinilllllllllt;M||Hflf!lllIlltlHllfllHtfllffnHlfllHIHl*MIIHllfNllllllMtlll4fflHnilllflllfflinilMIUMCIllllflfllHtHnii^ 

t DIENOS — LIETUVOJE * RUSIJOJE: 
5 naktys Vilniuje. 2 Maskvoje 

Geg. 3 — 11 d. 1849.00 
Geg. 10 — 18 d. $8*3.00 
Rūgs. 20 — 28 d. $8*9.00 
RugS. 27 — Spal. 5 d. $8*9.00 

10 MENU — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
* DANIJOJE: 

5 naktys Vilniuje. 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Birt. 14 - 23 d. $899.00 

U DIENŲ LIETUVOJE a LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje 

Kovo 8 — 18 d. 5779.00 
Bal. 19 — 29 d. $849.00 
Geg. 17 - 27 d. $849.00 
Rūgs. 8 - 16 d. $849.00 
Spal. 11 — 21 d. $779.00 

12 DIENŲ - LIETUVOJE a LENKIJOJE: 
6 naktys VUnhije, 3 Varšuvoje 

Liepos 12 — 23 d. $859.00 
Rugp. 9 - 20 d. $959.00 

15 DIENŲ - LIETUVOJE IR LENKIJOJE: 
8 naktys VUniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 - 26 d. $1^19.00 
Rugp. 9 — 23 d. $1,219.00 

1S DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
* ITALIJOJE: 

S naktys Vilniuje, 3 Maskvoje. 5 Romoje 
Birželio 14 — 28 d. $1,249 00 
Liepos 25 d. — Rugp. 7 d. $1,249.00 

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
A ANGLIJOJE 

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone 
Biri 14 - 28 d. $1,359.00 

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE a ČEKOSLOVAKIJOJE: 

5 naktys VUniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte, 
2 Pragoję, 1 MsssĮi 

Birt 14 - 28 d. , S1JK.30 

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA 
• Išvykimas ii Bostono, New Yorko ir Oricagos 

via Britiah Air vays ir Lot Pcteh Airlines 
• Vienos dienos ekskursija j Kauną, pusė dienos 
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės 

Trakuose 
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai 

Dėl daugiau informacija ir rezervacijoms 
praiome kreiptfci | : 

B A L T I C T O U R S 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

T e l (617) — 969^-1190 



LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
AKADEMIJA KOMP. 

BRONIUI BUDR1ŪNUI 
PAGERBTI 

Gruodžio 10 d. Los Angelėj 
buvo atžymėta ilgos, vaisingos 
Br. Budriūno darbuotės sukaktis: 
50 metų muzikinės kūrybos ir 25 
m. vadovavimo Los Angeles baž
nytiniam chorui. Minėjimas, gali
ma sakyti, buvo pradėtas savai
te prieš tai, kai Pranas Visvydas 
paskelbė "Drauge" plačią jubi
liato biografinę ir kūrybinę ap
žvalgą. Po tokio paruošimo los-
gangeliečiams beliko laukti tik 
pačių iškilmių, joms suruošti 
iniciatyvos ėmėsi LB vadovybė: 
vakarų apygardos pirm. Vyt. Vi
dugiris, Los Angeles apylinkės 
apylinkės pirm. Vladas Simoliū-
nas ir Santa Monikos apylinkės 
prim. M. Kevelaitis. Ruošė su
tartinai su Los Angeles bažny
tiniu choru. 

Akademija vyko parapijos sa
lėj, kuri, talpindama apie 400 
žmonių, buvo artipilnė. įvadinį 
žodį tarė inž. V. Vidugiris. Prog
rama buvo sudaryta iš Br. Bud
riūno kurinių. Ją pravedė akto-
rė-režisorė Dalila , Mackialienė. 
Pradėjo solistas Rimtautas Dab-
šys prologu iš operetės Sidabri
nė daina, žodžiai A Kairio. Ji 
baigė įdomiu priedu — pakvieti
mu susirinkusius svetelius pasi
gėrėti jubiliato kūryba. O toji 
kūryba — spausdiniai, albumai, 
plikštelės gausiai apklojo prieš 
sceną pastatytą didžiulį stalą. 
Per 50 metų jos susikaupė gana 
daug. Kompozitorė G. Gudaus
kienė, nušviesdama jubiliato as
menį ir jo veiklą, kaip mokytojo, 
chorvedžio, kūrėjo, nurodė Br. 
Budriūną esant net 75 spausdin
ti! veikalų autorių, kas pastato jį 
vienu iš produktyviausių muziki
nių kūrėjų išeivijoje. 

Po šio pristatymo jubiliatą 
sveikino žodžiu: klebonas prel. J. 
Kučingis, bažnyt. choro vardu S. 
Šakienė, lit_ mokyklos vedėjas VI. 
Pažiūra, jaunimo ans. O. Razutie-
nė, sol. Vincė Jonuškaitė-Zaunie-
nė, buv. choristas Galiūnas, dail. 
menų klubas — A. Gustaitis. Raš
tu gautus sveikinimus iš eilės 
perskaitė D. Mackialienė; jie bu
vo: prof. J. Žilevičiaus, poeto B. 
Brazdžionio, rašyt A Kairio, 
konsulo V. Čekanausko, komp. A. 
Šimkaus, komp. J. Gaidelio ir 
apie 20 kitų. 

Toliau, Raimondai Apeikytei 
akampanuojant,buvo tęsiama vo
kalinė dalis. Sol. R. Dabšys pa
dainavo iš operetės Sidabrinė die
na — Aš jaunas vėl. Trio pa
dainavo Birutė Dabšienė, Janina 
Cekanauskienė ir Rimtautas Dab-
Šys. Buvo ne tik gražus atliki
mas, bet jis dar ir linksmai klau
sytojui nuteikė. Kath. Ward če-
lo pagrojo Raudą, o Eug. Ward 
pianinu paskambino Mano tė
vynė. Janina Cekanauskienė at
liko Aš nežinau, žodžiai A. Kar 
velytės ir Paskutinis birželis, žo
džiai B. Pukelevičiutės. R. Apei-
feytė solo paskambino Audringi 
debesys virš Kauno, tikrai sukel
dama garsų audrą. D. Mackialie
nė vaizdžiai paskaitė eilę ištrau
kų iš spaudos — atsiliepimų apie 
Br. Budriūno kūrybą. 

Pabaigai kvartetas — R. Dab
šys, E. Jarašiūnas, A. Polikaitis 
iv B. Seliukas padainavo Tėviš
kėlė, žodž. P. Stelingo ir, prisi
jungus B. Dabšienei, įspūdingai 
užbaigta su daina Mano protėvių 

žemė, žodž. B. Brazdžionio. Ju
biliatas padėkojo sukaktuvių ren
gėjams ir jų dalyviams. LB var
du Vyt. Vidugiris jam įteikė sim
bolinę statulą — knygą, plunks
ną ir arfą, o bažnyt. choro var
du S. Šakienė įteikė puokštę gė
lių ir čekį Br. Budriūno kūrinių 
leidinių fondui, šiam fondui bu
vo ir daugiau aukų. Iškilmės baig
tos tautos himnu. Po to apati
nėje salėje dalyviai buvo pavai
šinti. Saulėta diena papildomai 
prisidėjo prie gražių iškilmių. 

J. Kuprionis 

Komp. Giedrė Gudauskienė kalba 
komp. Br. Budriūno pagerbime Los 
Angeles. Nuotr. L. Kanto 

GINKLŲ FONDO ĮDOMI 
PASKAITA 

Gruodžio 3 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje visuomenei A. 
Audronis skaitė gerai paruoštą ir 
labai įdomią paskaitą: Ar galė
jome pratęsti Lietuvos nepriklau
somybę? Jis pasiremdamas poli
tine padėtimi ir dokumentais įro
dė, kad didžiausioji klaida pa
daryta visos valstybės vardu yra 
paskelbimas neutraliteto 1939 m. 
>rasidėjus karui Vokietijos su Len
kija rugsėjo 1 d. ir neatsiėmimas 

pasitikėjimo, o Rusijai sužadino 
norą tuo pasinaudoti ir perimti 
Lietuvą iš Vokietijos politinės 
sferos į savąją. 

Pagal Molotovo prof. Krėvei-
-Mickevičiui kalbą, Rusija labai 
bijojo, kad Lietuva tokio žygio ne
siimtų, nes tuomet Vokietija per 
Lietuvą išsikištų toli į rytus ir 
būtų labai pavojinga karo atve
ju su Rusija. Matyt trkrai Vokie
tija Lietuvos pasistūmėjimą į ry
tus labai vertino, nes paskutinį 
kartą, rugsėjo 21 d., net Vokieti
jos užsienio reikalų ministr. iš
sikvietė Lietuvos atstovą Vokieti
jai į Zappotą prie Dancigo ir 
kalbėjo apie Vilniaus atsiėmimą. 
Tačiau Lietuvai nesiimant jokio 
žygio, po kelių dienų Lietuva per
leista Rusijos politinėn sferon ir 
Lietuvos likimas pasikeitė visiš
kai. 

Kilus karui Vokietijos su Ru
sija, Lietuva sukilo ir tuo labai 
palengvino Vokietijos karo žygi. 
Jos kariuomenė Lietuvą perėjo 
per vieną savaitę, tačiau vis dėl
to nežiūrint mūsų sukilėlių to
kios didelės pagalbos žygiuojant 
per Lietuvą, vokiečių kariuomenė 
turėjo tokius nuostolius:buvo už
mušti 218 karininkų, 3,144 pus
karininkiai ir kareiviai, viso ne
teko 3,362 karių, lietuvių sukilė
lių žuvo apie 4,000. 

Jeigu nebūtų buvęs paskelbtas 
neutralitetas ir būtų atsiimtas 
Vilnius su žemėmis, sukilimo pa
galba ar karo žygio pagalba. Lie
tuva būtų buvus nepriklausoma 
iki pat karo pabaigos. Nebūtų 
buvę pirmosios rusų okupacijos 
1940-41 rr.etų, nebūtų buvę išve
žimų į Sibirą, nebūtų buvę žydų 
šaudymų, Lietuva po karo būtų 
buvus valstybė, bet ne Rusijos 
dalis. Mažoji Lietuva būtų paves
ta Lietuvai administruoti. Lietuva 
turėtų ir savo šiokią tokią kariuo
menę. Tai buvo klaida. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 1923 
METU SUKILIMO 

MINĖJIMAS 
Sausio 14 d. 12 vai. Šv. Ka

zimiero parapijos salėje bus mi
nėjimas istorinio didingo 1923 
sukilimo ir Klaipėdos krašto iš
vadavimo. Paskaitą "Kas ruošė ir 
vykdė sukilimą?" skaitys A Aud
ronis. Po paskaitos bus meninė 
dalis, dainuos H. Paškevičius. 
Kviečiami visi lietuviai jauni ir 
seni dalyvauti. Ruošia Pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimo ginklų fon
do valdyba. 

Koresp. 

Patyręs apie paskyrimą j prezidentinę komisiją, New Haven, Conn., 
miesto meras Frank Logue pakvietė dr. Eloną Vaišnienę pokalbiui rū
pimais švietimo klausimais. Iš kairės: E. Vaisnienė ir meras P. Logue. 

Nuotr. Shawn Flynn 

POSĖDŽIAVO TARPTAUTINIŲ 
STUDIJŲ KOMISIJA 

DtU.UGAS,Jdteadi^iiy 1978 m. gruodžio men. 28 d. 8 

% % % 

Linksmų Šv . Kalėdų Š v e n č i ų 

linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems. 

COUNTRY A U T O 8C TIRE SERVICE 
TEL GR 8-7777 

2423 W. 59th Street, CMc&go, Illinois 00629 
Savininkas — MIKAS GE8A8 

tf 

Los Angeles suruoštame komp 
Budriūno pagerbime kompozitoriui 
A. Šukienė įteikia 25 rožes. 

Nuotr. L Kanto 

Vilniaus su pavergtu kraštu. Pre
zidentas ir vyriausybė visa tai 
paskelbė nepakankamai išnagri
nėję visą padėtį, nenumatę komp
likacijų ir pasėkų. Vėliau, vystan
tis karui Vokietijos naudai ir jos 
vyriausybei net šešis kartus dip
lomatiniu keliu sugestionuojant, 
kad Lietuva atsiimtų karine jė
ga Vilnių ir žemes, siūlė net sa
vo pagalba, nebuvo iš naujo po
litinė Lietuvos padėtis išnagri
nėta, griežtai laikantis neutrali
teto. Lietuva nustojo Vokietijos 

22-JŲ AMŽIŲ 
CHRESTOMATKA 

JAV Kolumbijos universiteto 
mokslininkas, tyrinėdamas se
nus rankraščius, surado didelį 
papirusą, universiteto archy
vuose išgulėjusį per penkiasde
šimt metų. Tai buvo ištrauka 
iš "Odisėjos" XII giesmės, kur 
Febas skundžiasi Dzeusui Odi-
sėjumi ir jo draugais, nužudžiu
siais šventuosius jaučius. Buvo 
nustatyta, kad tekstas surašy
tas m amžiuje. Papirusas bu
vo parduotas žymiam amerikie
čiui mokslininkui Vilisui, kuris 
padarė įdomią išvadą. Kadan
gi fragmentas bent kiek skiria
si nuo klasikinio poemos teks
to, mokslininko nuomone, ras
toji ištrauka yra "perdirbtas 
ir suredaguotas Odisėjos teks
tas specialiam chestomatijos 
rinkiniui, iš kurio mokėsi grai
kų moksleiviai TU amžiuje, jm. 

SrsOsi komp. Br. Budriūno pagerbtas Los Angsl—. Caltf., grsodsio 10 4. Nuotr. U Kanto 

Prez. Carterio naujai įsteigta 
komisija svetimų kalbų ir studi
jų reikalams šiomis dienomis Wa-
shingtone turėjo pirmuosius savo 
posėdžius. Posėdžiuose dalyvavo 
ir šios prezidentinės komisijos 
narė dr. Elona Vaisnienė. 

Komisijos posėdžiai pradėti prie
saika Baltuosiuose rūmuose. Prez. 
Carteriui negalint pasitraukti iš 
tuo metu vykusių svarbių posė
džių Egipto — Izraelio derybų 
reikalu, jam atstovavo Baltųjų rū
mų patarėjas saugumo klausi
mais dr. Z. Brzezinski. 

Tolimesni komisijos posėdžiai 
vyko Organization of American 
States patalpose. Komisijos na
rius painformuoti atvyko dr. M. 
Okenberg (National Seeurity 
}ouncil),dr.Springsteen (Foreign 
Service Instit. direktorius), dr A. 
Katz (Komercijos dept. pasekreto-
rius), dr. F. Burke('N. Jersey švie
timo komisijonierius), dr. F. Starr, 
(Kennan rusų studijų institutas). 
Sekančią dieną pranešimus komi
sijai pateikė Valst. dept. pasekre-
torius B. Reed, JAV švietimo ko-
misijcnierius E. Boyer ir Gyny
bos dept. pasekretorius W. Resor. 
Komisijos nariai taip pat buvo 
svečiai Smithsonian institute. Iš
kilmingos vakarienės metu prie 
garbes stalo buvo pasodintos dvi 
moterys — viena buvo prez. Car
terio atstovė, antra — dr. E Vais
nienė. 

Minėtų posėdžių metu komisi
ją pasisakė už penkių uždavinių 
išstudijavimą: persvarstymą "tarp
tautinio" švietimo nuo vaikų iki 
suaugusių, išstudijavimą galimy
bių svetimų kalbų mokymą 
teikti visose švietimo pakopose, 
persvarstyti pažengusio paruoši
mo ir tyrinėjimo reikalavimų, 
kiek tai liečia tarptautinio švie
timo ir regioninių studijų klau
simus, persvarstymą mokslininkų, 
mokytojų ir studentų tarptauti
nių pasikeisimu vykdymo, per
svarstymą svetimų kalbų ir tarp
tautinių studijų reikalavimų at
sižvelgiant į pramonės, tarptau
tinės prekybos ir finansininių ben 
druomenių interesus. Komisijai 
jos darbuose talkin? specialūs pa
tarėjai, darbo komitetai ir paskiri 
asmenys bei organizacijos. 

Kitas komisijos bendras posėdis 
įvyks New Yorke sausio 11 — 12 
dienomis. Taip pat numatyta tu
rėti rajoninius susirinkimus, kur 
komisijos nariai vykdys vietovių 
atstovų apklausinėjimus. Tokie 

ŪMUMAI VYRAMS IR 
MOTERIMS 

Siuvame pagal ufeakymą avies 
kailo kailinius vyrams ir mote
rims. Turime ir gatavų. įvairių 
spalvų ir fasonų. 

R O B - E L ' S 
4412 W. S9th StrMt 

M 735-5667 

rajoniniai apklausinėjimai yra 
pramatyti Chicagoje gruodžio 
mėnesį, San Francisco — vasario 
mėnesį, Houston — kovo mėn., 
Raleigh — balandžio mėnesį ir 
Bostone — gegužės mėnesį. Lietu
viai, norintieji minėtuose susirin
kimuose dalyvauti ar liudyti, 
yra kviečiami rašyti President's 
Commision on Foreighn Langua-
ge and International Studies, 
1832 M Street, Suite 837, Wa-
shington, D. C. 20036 arba skam
binti (202) - 653 — 5817. 

In. 

DOSNUS RADĖJAS 
Southern universiteto stu

dentė J. Alexander, 27 m., atvy
kusi į Chicagą, Lincoln Parke 
pametė piniginę. Ją atrado 
Frank Huffman. Iš rastų do
kumentų telefonu galėjo suieš
koti pametėją. Dėkinga studen
tė pasiūlė bent jį nuvesti pietų, 
tačiau radėjas pratarė: "Jūs 
atvykus iš toliau. Piniginėj tik 
40 dol. Tai aš jus išvesiu 
pietų". 

L i t h u a n i a n 
G H R I S 7 M A S TREE 
O r n a m e n l s 

- b y -
HELEN PIUS 

FRANK ZAPOLBS 
Kaina su persiuntimu $2.40 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu: 4545 W. 63rd St., Chicago, 
TJlinois 60629. Illinois gyventojai 
prideda 5% taksų. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREA1) 
(E*. U») 

9727 SOUTH YVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787 

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVAITES: B Bostono ar New Yocko B) Chicago* 

Gegužis 14 ir 21 $850.00 $980.00 
Birželio U, Uep. t , $875.00 $1010.00 
RuCP. 20, Rug*. $ ir 10 $875.00 $1010.00 

17 $850.00 $980.00 
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje. 1 naktis Maskvoje 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 
Birželio 25, Uepot i B, 
KugpiUCiO $1200.00 $1330.00 

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje. 3 naktys Rygoje, 
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke 

2 $1375.00 $1500.00 
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
5 naktys Rorpoje 

Liepos 23 $1400.00 $1530.00 
2 naktys Maskvoj, S naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
2 naktys Lucerne, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden, 
1 naktis Zuriche 

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00 
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje. 
6 naktys Paryžiuje 

Visas grupes lydės patyrę vadovai Įskaitoma ekskursijos j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00. 

Kainos 30 ar daugiau keleivių. 

RESERVATION FORM 

I am tnterfsted m joining your tour t* LTTHUAN1A 

departing on 

Name TeL No. ( ) 

Address _.._.. Zip ...... . .„ 

Q Smoktag Q Noo-Smeking •f tbe piane 

A depoatt of $100.00 per peraoa 
te reąuired to hold your reser-
vaUon. If there should be a 
cnange m your travel plaus, de
poatt will be refnaded b? ean-
ollarton te recetved 45 days 
befbra depai ture. Pleas* mail 
tbte form and a ebeck/money 
order to: 

B00K NOVU! 

SMkCC LIMITED!! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 SOUTH WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 

Atdara kasdien 
8eku*di«niais 
doa popiet 

8:80 vaj. ryto-
i m 4 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

r&VYNEI AUKOJ AM 

GARB4 TAU. VIEŠPATIE 

— Jonas Vaznelis. Prie piano Aleksandras Kučiu-
nas, — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Žalio
joj lankelėj ir kitos dainos. Kaina $6.00 
įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modesto, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
Žali 'aukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Oeaupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

— Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį. Sveikas, Jėzau, gimusis. Tinkamą gies
me mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika b Algis Šimkus 

Kaina $5.00 
AUKURAS — Alfonsas wiimiAi f _ dirigentas. Karklių or

kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

Užsakymu* tiųjti: DRAUGAS, 4545 W. 63 St. ChicAgo, Dl. 60629 
Ussafast prisėti 30 osotų af kUtrissą 
gi moka 5% uwsssttų. Užsakymams i 

fJVSBS9)Sl 
pridėti po SMS palto 

^ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 23 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ĮKLIUVO MOKYTOJAS 

K E A L E 8 1 A T E 

BRIGHTON PARKO Į 7 vai. inž. Mečys Šilkaitis, Atei- j planą, kvietė organizacijas pa-
LUTANISTINES MOKYKLOS tininkų sendraugių Chicagos j sirinkti Jaunimo centro kam-

EGLUTE 'skyriaus pirmininkas, ateitinin- barius. 
kų vardu pradėjo akademinę Tikimasi, kad ir 1979 m. va-

Besiklausant gražiausių kalė
dinių melodijų, sklindančių mo
kyklose, per viešus garsiakal
bius ar televiziją, tikrai yra 
smagu laukti kalėdinių šven
čių. Prieškalėdiniu laiku girdi
me gal pačią gražiausią religi
nę muziką, sukurtą viso pasau
lio garsiausių kompozitorių. 
Ir Brighton Parko lituanistinė 
mokykla gruodžio 17 d. para
pijos mokyklos salėje suruošė 
lietuvišką Kalėdų eglutę, kur 
gražiai skambėjo kalėdinės gies
mės. 

Mokyklos vedėja S. Jonynie-

atsisveikinimo dalį Jis savo; sario 17 d. dalyvaus ne mažiau 
žodyje priminė, kad velionis \ organizacijų, kaip ir anksčiau. 

Nuteistas pusantrų metų ka
lėjimo L Phillips, 46 m., buvęs 
Chicagos mokyklų pareigūnas 
už panaudojimą asmeniškiems. 
reikalams 27,000 dol., kurie bu-Į 
vo skirti neturtingų mokslei- I 
vių švietimo reikalams. 

PRASIDĖJO ŽIEMA 
Nuo gruodžio 22 d. oficialiai 

prasidėjo žiema — įvyko susi-

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

priklausė ateitininkų organiza- Buvo džiugu stebėti, kaip su lyginimas dienos su naktimi. 
cijai, buvo jos valdyboje, rėmė dideliu entuziazmu organizacijų ^ u o dabar dienos pradės eiti 

|ją savo aukomis ir darbu, atstovai diskutavo karnavalo ^ey*1-
"Draugo" dienraščio vardu, problemas, skirstėsi patalpomis i AREŠTAVO 11 LOŠĖJU 

į kaip romano mecenatą, atsisvei- ir kiekvienas atstovas iš pirmi- j Policija areštavo 11 kortuo-
i kino redaktorius P. Garšva ir ninko pasiėmė šimtus bilietų i tojų, dalyvavusių azartiniuose 
i Lietuvių fondo vardu, priminda- į išplatinti iš anksto | lošimuose, 6358 So. Pulaski, 
mas jo testamentinį palikimą i Ir šiame karnavale bus pre-1 Chicagoje. Jų lošimo "banke" 
fondui ir per fondą lietuvis- į mijuojamos gražiausios kaukės { buvo 3000 dol 
kiems reikalams, atsisveikino; bei skirstoma įvairių dovanų. 
fondo valdybos pirmininkas dr. | Taip pat nebus pamirštas ir į [ 
Antanas Razma. Po to muz. A. j kultūrinis momentas, pradžiugi- Į •s*s>&&£^4>i>£^s>*i?g>^<g>^>g>* 
Kalvaitis pakvietė visus susi-! nant svečius meninėm progra- į PRIIMAMI ASMENYS, 
telkti religinei minutei ir 

R E A L E S T A T E 

. . H . . , . . H , u , . . . m . * . . i 

pa- mom. 
nė parašė lietuviškai programai i g , ^ gedulingą melodiją. Po! Smulkesni planai bus paruošti j 
spalvingą vaizdelį "Kalėdų ; t 0 v i s ų susirinkusių buvo sugie- kitame organizacijų pasitarime \ 
naktį", o visų klasių mokinius i d o t a »Marija, Marija" giesmė, sausio 10 d. Jaunimo centro! 
tai programai paruošė mokyto- j Atsisveikinimas tuo ir buvo kavinėje. Šiam renginiui jau 
jos S. Jonynienė, G. Meiluvienė j baigtas. Gausiai susirinkusieji įpasamdyti orkestrai. 
ir R. Juškiene - Jonynaitė.įveuonį0 gerbėjai, draugai ir! J. Janusaitis 
Giesmes paruošė ir joirs akom- vaiįstSimi ^r praėjo pro jo „„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„„,„„„ 

karstą, sustodami minutės mal- į D A U G Y B £ L I E T U V O s MIESTE 
dai- į UV aprašoma dr. J. Vaišnoros. Mir 

Gruodžio 22 d. a. a. Jonas' knygoje: 
Gliaudelis po pamaldų Švč. M. I "MARIJOS GARBINIMAS 

kurie reikalingi globos. 
Bus prižiūrėti rūpestingai. 

Kreiptis telef. 438-6294 

panavo jaunas vargonininkas J 
Salack. 

Atidarymo žodžiu kalėdinės 
eglutės programą pradėjo mo-

iiiHiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 

kyklos komiteto pirm. Pr. Tam- j Marijos Gimimo par. bažnyčio-l TTUV0JE1 ' 
kns. Mok. Jonynienė padėkojo I je, kurioje giedojo solistai Da-į ^ g , ^ t ik t e o l o p i n ė j , d e l įM 
visiems mokyklos rėmėjams ir! na Stankaitytė ir Jonas Vazne-, nr»iq vietovių aprašymo ir dėl io« 
padarė trumpą tos mokyklos I lis, ilgos vilkstinės automobilių gausios istorinės medžiagos tinka pa 
apžvalgą. Arti dviejų šimtų Į buvo palydėtas į šv. Kazimiero į siskaityti kiekvienam lietuviui, besi-
• . . , ». . . . . . L , . . , , . dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
susirinkusius sveems ir lituams- į lietuvių kapines, kuriose jis, Į ̂ ^ ^ ^ d | d e , i 0 f o r m a t o m 
tinės mokyklos mokinius nuo-! jausdamas savo gyvenimo pa-1 psi. _ kaina S3.0O Galima ją įsiavt) 
taikingu žodžiu pasveikino kle-1 baigą, iš anksto pasirūpino į "Drauge". 
bonas prel. Domazas A. Moze- i sklypu. Po religinių laidojimo ; imiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiui' ' (illliiiiiiiillliilllllllllllllliiliiiiiiiiiiiiiiuii 
ris. Įspūdingai jis papasakojo, i apeigų palydėjusieji buvo pa- i 
kaip prieš daug metų Ciceroj I kviesti gedulo pietums h- pas-
lankė parapinę mokyklą ir taip i kuriniam prisiminimui. Ps. 
pat kaip šiandie jaunieji moki- VEL RENGIAMOS 

UŽGAVĖNES 
Prieš penkerius metus dr. A. 

niai laukdavo Kalėdų senelio 
su dovanomis. Prelatas Moze
ris neseniai atšventė 25 metų 
Nekalto Prasidėjimo parapijoj I Paulius iškėlė mintj — užga-
klebonavimo sukaktį. TrumpuIvėnių proga suruošti plačios! 
žodžiu dar sveikino ir gražių j apimties Užgavėnių karnavalą. Į 
švenčių palinkėjo LB Brighton j Tai buvo nauja mintis, bet lie- j 
Parko apylinkės pirm. J. Šia-1 tuvių organizacijos tuo labai' 
jus- susidomėjo. Karnavalas buvo! 

Meninės programos eigoje' nepaprastai sėkmingas. Jauni-
•cenoje keitėsi puošniai i šda- im o centras ūžė, skambėjo dai-
bintos snieguolės, angelai, pete- | n o s . grojo orkestrai, vyko šo-
liškės, laumės, senelis šaltis, kiai, kiekviename kambaryje 
miško karalius ir kiti, atitinka- i organizacijos buvo įsirengę ša
mai aprengti savo rolių atvaiz-! vus "biznius". Jaunimas ir se-
davimui. Pynėsi deklamacijos, S nimas džiūgavo drauge, kiti 
Šokiai, giesmės ir dainos. Pa- slėpėsi po gražiomis kaukėmis 
baigoj scenon suėjo daugiau I i r P*11-
kaip 30 mokinių - vaidintojų ir! >

 P o pirmojo karnavalo ėjo ki-
augiedojo gražias kalėdines gies- «, o dabar jau 
mes. Buvo gražu ir įdomu. 

Po programos visi mokiniai 

Linksmų šv. Kalėdų 
švenčiu 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Iocome Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 
.uimnmmuuuum 

M I S O E L L A N E O U S 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii;uimi:::miiiiiiim! 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 M. 69th S t , telef. 776-1486 

_ . . llllillllllllllllllillliiillllliiiiliililllliililll? 

™£i^™Trl^J\£?ls <£»:! nmiiiiiiiiHHimiiiiiiimiiiiiiHHiiiiiiiim 
A. V I L I M A S 

M O V I f G 
Apdraustas perkrai ymas 

įvairių atst1 nų 
Tel. 376-1882 ari 5-5996 

iiiiiiimiifimmiimiiiiiiiii •.įminimu 

inimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Įtairių prekių, pasirinkimas nebran

giai ii mūsų sandelio. 
COSMOS P A R C E U S E X P R E S S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
...;:t3 S. Halsted St.. Cbicago. Iii. •©•<* 
M \V. 0»th St.. CbJcago, 1U. 6062v 

Teiet.: 925-2737 — 254-3320 
V y t a u t a s Va lant inas 

lllllllllllllllllllllllllllllilIUIIUUIlIlillllllll 
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M O V I N G 
s £ R £ N A 5 perkrausto baldus ir 
Kitus daiktus. Ir is toli miesto lei-
Jimai ir pilna apdrauda. 

1>I. — \VA 5-8063 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Š I M A I T I S REALTY 

Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

0 GERIAUSIA ČIA 

N O E I P I R K T I 
, . . . - . . . • • . . . . . « • . - » • • • - • • • « 

Ieškau pirkt senos medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynia*,..kė
des ir "Oriental" kilimą vi I š e i 
namas kainas. Tel. 312-891-^34 

VYRAI m MOTLKYs 

PACKERS 
lst, 2nd & 3rd SHIFTS. Gootf pay, 

company benefits, shift differentiai. 
Apply 

CONCORD INDUSTRIES 
2607 N. 25th Ave. 

Franklm Park, Illinois T 

r. 
.i 

Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. j 

Svarus kaip stiklas 7 kamb. mūras. 
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus Mannheim Rd. Call 665-0155 
naujų namų apylinkėje. $53,900.00. 

JANITORIAL 
I would likę to hire a ChristiaA 

I i 

janitor or janitress. Prt. timę 
work. Near Irving Park and 

Modernus 2-jų aukštų mūro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-jų aukštų muro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas s togas ir gazu ši ldymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 

Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. 
piet iš WKVD Stoties New Yo 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 \ 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force D ii ve 

Mountainside, X. .1. 07092 
Tel. 232-5565 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausyti! I.ietu-
viš>kia kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Sfton HaJl Universiteto radijo sto
tie* (New Jersey WSOr. 89.5 n'eg 
F"M) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro 

(Vadovauja prof. J. Stukas) 

2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

penktajam 
Lapkričio 29 d. Jaunimo cent 

A.+A. Inž. VYTAUTAS BIČKUS 
Gyveno Evanston. Illinois. •»* 

Mirė gruodžio 22 d.. 1978. 3 vai. ryto, sulaukęs 69 m. imž. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Prudencija, Lietuvoje 

brolis Boleslovas, sesuo Amilija ir Julija. miruSk* brolio Alek
sandro šeima, mirusios sesers Elenos šeima, Lenkijoje Jaškevi-
čių šeima; žmonos motina Valerija Navickiene, žmones seserys 
Natalija Aukštuolienė ir Leontina Petrauskienė Lietuvoje ir ki
ti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmad.. 2 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette kopi.. 2533 W. 71 St. Laidotuvės ivyks antrad., gruod. 
26 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

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

Nnliūde: Žmona, brolis, sesuo ir kiti gimines. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345' 

i i i t i i i i i i u i t i i i i i i i i n i i 

LINKSMU ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo 

pažįstamiems ir klientams. 
Budraitis Realty 
4243 W. 63rd Street 

Tel. 767-0600 
i i t n i H i t i u i l u i i i u u U i 

a t - L P VYANTED MOTfcKV* 
• . . . • • — « r < 

SEWING MACHINE 
OP&RATORS 

94-ta ir St. Louis. Giminingom arba 
didelei seimai 4 miegamų, \l/2 aukš-

illllllllllllllIflHlllllllllllllllllinillllllItlN i to n * m a s Vi\nas rūsys, 2 šildy-
Soninis j važiavimas. Garažas. mai. 

susirinko salėje prie papuoštos r o kavinėje įvyko organizacijų j P R O F . A D O M U I V A R N U I P A G E R B T I 
kalėdinės eglutės ir čia sulaukė I atstovų pasitarimas ateinan-: 
Kalėdų senelio, kuris atsigabe
no pilną maišą ir dar keletą 
dėžių dovanų. Dovanas gavo 
visi mokiniai, mokytojai, prel. 
D. Mozeris, kun. F. Kireilis ir 
kiti. 

Su įdomumu esu stebėjęs ga
na daug mok. Jonynienės pa
rašytų sceninių vaizdelių mo
kyklos šventėse, Vasario 16 mi
nėjimuose ir kitomis progomis 
— savoj parapijoj. S. Jonynie
nės įdomiai parašyti vaizdeliai 
rodo, kad ji turi talentą jaunų
jų scenos veikalėliams. Ir jei 
laikas jai leistų, tikrai galėtų-
parašyti jauniesiems vaidinimo 
veikaliukų. kurių taip trūksta. 
O jei tokį turėtų jau parašiusi, į 
vertėtų nelaikyti stalčiuje. 

Po visos programos buvo! 
kuklus pasivaišinimas ir pasi
kalbėjimas, (jš). 

ATSISVEIKINAMAS 
SU A. A. DR. J. GLIAUDEUC 

Po ilgos ir sunkios ligos gruo
džio 18 d. Presbyterian - St. Lu
ke ligoninėje mirė a. a. dr. Jo
nas Gliaudelis. Jo kūnas buvo 

.— 
pašarvotas Petkaus Marąuette 
koplyčioje, kurioje gruodžio 21 
d. vakare buvo giminių, artimų
jų ir organizacijų atsisveikini
mas. 

Atsisveikinimą pradėjo var
gonais grodamas gedulo melo
dijas Ant. Kalvaitis, o lygiai 

čiais metais vasario 17 d. Jau
nimo centre ruošiamo karnava
lo reikalu. Dalyvavo nemažas I varnTp^erifcn'as "grolfio 2 <Te 
skaičius organizacijų atstovų, fcagoje praėjo sėkmingai ir iškilmin-
Čia nėra komiteto, o t ik vienas gai. Tatai lietuviškos visuomenės 
pirmininkas Vytautas Marke- •" daugelio žmonių nuopelnas. 

KOMITETO PADĖKA 

vičius. Organizacijų atstovų 
pasitarime Vytautas Markevi
čius išdėstė būsimojo karnavalo 

INVESTUOKIME! 
Pompano Beach, Florida 33060 

Tel: (person t o person coUect) 
305 — 781-4400 

Padidinkime savo santaupas INVES
TUODAMI. Galimybės yra šios: 

Garantuoti investavimai su virš lO^j. 
Įvairių akcijų pirkimas ir pardavimas 
Specialus investavimas taksams iš

vengti. 

Bonų pirkimas. 

Specialūs investavimai pensininkams. 

Pirkimas aukso plokščių "Bullions". 

Specialių sąskaitų užvedimas inves
tavimui. 

Įsigijimas depozito pažymėjimų (cer-
tif icate of deposits). 

Visas informacijas investavimo rei
kalais teikia 

VOLDEMARAS A. STRAZDAS, 
investavimo brokeris 

E. F. HUTTON 
1314 E. Atlantic Blvd.. 

Nežiūrint blogo oro, prof. Adomo Į ir išgelbėjo programą, kai paskuti-
' nę dieną "išnyko" pasižadėjusioji 

solistė. 
Ačiū BALFo Pirmininkei M. Ru

dienei už sklandų akademijos pra-
vedimą. Ačiū spaudai ir Margučiui 
už informacijos skleidimą, b e ko 
neįmanomas joks parengimas. 

Ačiū paskolinusiems paveikslus 
parodai. Ačū J. Macėnui h* J Z. 
Augustiniui už parodoje 

Tariame nuoširdų ačiū J. E . Vysk. 
Vincentui Blizgiui už turiningą aka
demijos invokaciją ir sveikinimą. 
Ačiū Lietuvos Gen. Konsulei Juzei 
Daužvardienei, kun. A. Trakiui ir 
prof. J. 2ilevičiui už reikšmingus su
kaktuvininko sveikinimus. Ačiū 

j "Varpo" Redaktoriui Antanui Ku-
čiui už taip kruopščiai paruoštą ir 

į išsamų sukaktuvininko pristatymą 
akademijoj. 

širdings ačiū meninės dal ies so
listėms Margaritai Momkienei, Ge
novaitei Mažeikienei ir muz. Aloy
zui Jurgučiiri, kurie ne tik paskyrė 
savo honorarus sukaktuvininkui, bet 

t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i $45,000.00. 

SIUNTINIAI I LIETUVA \9?*£Mma': Visiškai 2?? 
i»% *-- ' i " aukšto po 3 miegamus medinis 

IT KltllS kraSTUS l namas. Gazo šiluma. Naujai atremon
tuotas. $40,900.00. arba geriausias 
pasiūlymas. 

66-ta ir Washtenaw. Pelningas in
vestavimas. 8 butų mūr. namas. 
$17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6 
kartus metinių pajamų. 

Midway apyl. Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik — 
$85,000.00. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

M O B I L E H O M E S 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A\e . 
Chicago, 111. 60632, telef. 9*7-5080 
Sl l l l imi lMl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

'iiimiiiimiiiiimiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiifiiiii 
M. A. Š I M K U S 

N'OTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, te!. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ «kviptimai. pildomi 
PIMETTBBS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimuiiiimiiiiiiiii 
uiimiiiiiifiiimiiuiiiiiiiiMiiimnifiiimiii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BIBNYS — Tel. RE 7-5168 
illllllllllllllllllllllllimiuilllllllllliuillllll 

I0<7r — 20<y, — 30% pigiau mokėsit*-
išstatytus už apdra<i<Ią nuo ugnie* ir automo-

pašto ženkius ir Lietuvos pinigus — Į Wlk> ,MW mu9-
banknotus, priminusius nepaprastą | F R A N K Z A P 0 L I S 
prof. Varno talentą ir kruopštumą. | 

Ačiū visiems prisidėjusiems prie ! 

pagerbimo ruošos ir dalyvavusiems i 
akademijoj. 

Komiteto gautos dovanos ir svei-
i kinimai yra įteikti sukaktuvininkui. 

320*4 W«»t ».Mb Strc«« 
Chlcago. IIIlDObą 

Telef. (iA 4-8«54 

SI 

į> ATO n̂ing manufacturer has perma-
nent full and part time positionS 
Clean air conditioned plant. pa!4 
naedical. (lentai and life InsuramJiC 
Experienced or \vill train good Uox»n 
sewer. . 

ZIP-DEE. INC. 
96 Crossen Avenue 

Eik Grove VilJage 437-0980 

B I L L I N G CLERK,^ 
Northwest Suburban eleetronie com» 
pany seeks bright energetic indivi-
dual for our billing dept. The ąiiir-
lified candidate mušt have strong 
figure aptitude, and good typing 
skills. 0 [ 

For appt. contact Martv \Veuiberg 
SAMPO OORP. O F AMERICA 

1050 Arthur 
Eik Grove Village, D 364-6900 

G E V E R A L OFFICE 
New 1 giri office in Naperville; fa*J 
aceurate typist, statistical back-
ground helpful, telex, good phone 
manner; vvilling to learn EDP eąuip-
ment. Phone Mr. Closs in Chicago at: 

637-8317 for appt. 

PARTS GOUNTERMAN 
We are currently seeking ari indi-
vidual to work in our parts dept. 
Experience preferred, but \ve will 
train the person we select. 
We offer good salary. 5 day wee1(, 
liberal benefits and periodk s a S -
ry review . ;V 

G L E N ' L A K E \*OLKSWAGON, InC 
6 0 3 5 N . Broatlu-ay, C hieago, I1L 

PbxMie f o r Appomtmeat , į 
Mr. Gande r: 275-3500 

NIGHT SUPERVISOR? 
For Growing Foundry *b 

H. S. GRAD 
m 

Some pnor supervisor, experietxce 
preferred. Mušt Speak English. ? 

j Tel. — 767-7120 įj 

Prof. A. Varnui Pagerbti 
Komitetas 

PRANEŠIMAS L.K. SUSIVIENIJIMO NARIAMS 
Lietuvių Katalikų Susivienijimo Centro Valdyba yra 

išsiuntinėjusi savo nariams dividendų čekius kuopų sek
retoriams. Kai kurie kuopų sekretoriai mums praneša, 
kad jie negali surasti narių, kurie yra pakeitę adresus. 
Susivienijimo generalinis direktorius Frank J Katilius 
prašo visus narius susisiekti su kuopų sekretoriais ir 
atsiimti dividendų čekius. 

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

FRANK J. KATILIUS, 
L. K. Susivieaijkn© Egzekutyvis Direktorius 

iiiimiitiiiiimiiiHiiiiiuiiiiimiiimiiiiiii 
PACKAGE KXPRKSS AGKNCY 

M A R M A N O R E I K 1 E N E 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

labai pageidaujamos geros rūšto 
i>r--kr— MaMas Iii Europon sandc-ltu 
2MH W. «9 St., Oiloago, 111. 00629. 

TEU — WA 5-2787 
iiiuiiiiiiiiiiiiiininiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii' 
iiiiiiiiitniiiiiiiiirniiiiiHiiiirnniiiinniiin 

PLU MBI NG 
T.lcensed. bonded, insured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės Glass blocka. Sinkoa 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai ryto 
arba po 5 Vai. vakaro 

SERAFINAS — 636-2960 
ifiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiimiimiiiiiiiiiHiiiii 

TREILERIAI 
W A T E R S RDGE 

MOBILE HOMES PARK 
(Vieta traler iams pasistatyti) 

4001 East 134th Street 
CHICAGO, ILL — PHONE 646-2111 

Platinkite "Draugę". 

M A C H I N I S T 
Experiencod. VV'ith rapidiy grrowins 
oompany FuU tlme Job. Rlfrtit pfb 
for rijfht person. $6.5fl per h^įąr 
plua cvertime. Apply — -

4630 W. Harrison St. 
or call Mike or Raj 378-7809 

MECHANIC PACKAGINft 
Growliųj packaging company OD 

south side se^ks a packaglng \ttte 
mochanic. Exp©rience with a liąv 
flllinfc. labelltųr and capptng 
chines desirablc. Call after g a.«*. 
to arrang* an lntervlew. 

TeL — 785-2272 

Tt\9L-

H E L P W A N T E D — M A L . E 

Remkit tuot bucnlenua Irane 

skelbiasi "Draugo". 

McDON ALDS NEEDS 
PEOPLE 

FULL OR PART TIME 
IUMCM TIMi MftP. 11.3 P.m. M O N . TMHU « . 

WoH< Wh.'l« Th, K«fe Are In Schoel) 
wow mmmmm * wwmwo». 
3 P.M.-12 P.M. MON. TNRU r i l . 

{Mu* Be Abi* To CIOM One Scfcool N.o>t Wae«ly) 
W O W B O T N W I t K | M O OATS O t N IOHTS 

G o o d * 0 ^ n g w c g n E»ce«^t chance *or o coree, ,n mono«ment 
Oheayi 

(XX- L0MIAI0 
309 L RoMfnraU U., 

620-9410 

.1 
x 

m 

Si 
JL 
ai 
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LB Brigbton Parko apylinkė, lapkričio 25 d. minėdama savo veiklos 25 
m. sukaktį, apdovanoja specialiais žymenimis apylinkės narius. Iš k.: S. 
Jokūbaitis, St Petersonienė, V. šilas (trūksta V. Račiūno). Toliau — 
E. Sakadolskienė, vadovavusi akademinei programai, ir apylinkės pirm. 
J. Šlajus. Nuotr. L. Regio 

Mes esame gyvi savo tautai 
Lapkričio 25 d. Chicagos Jau-

nhno centro didžioje salėje spe
cialia akademija, menine prog
rama ir vaišėmis buvo iškilmi-
gai baigtas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Brighton Parko apylin
kės įsteigimo 25 metų sukakties 
minėjimas. Ši LB apylinkė savo 
jubiliejų minėjo ne vieną dieną, 
bet ištisą savaitę. 

Minėjimas pradėtas lapkričio 
19 d. Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos bažnyčioje specia
liomis pamaldomis, kuriose da
lyvavo ypatingai daug šios apy
linkės bendruomenininkų lietu
viu. Šv. Mišias atnašavo parapi-

Raštu sveikino Lietuvos genera
linė konsule Juzė Daužvardienė, 
prel. D . A. Mozer isJAV LB kraš
to valdybos p i r m . Algimantas 
Gečys, " D r a u g o " redaktorius Pra
nas Garšva ir kiti. 

Su dėmesiu išklausyta nuošir
daus žemaičio ir r amaus šios LB 
apylinkės darbuotojo , dabartinio 
pirmininko Juozo Šlajaus žodis. 
Su ypat ingu nuoši rdumu jis dė
kojo gausiai atsilankiusiems 
bendruomenin inkams . Tai, esą, 
tolimesnė paska ta nuoširdžiai 
dirbti, kad l ie tuvybė išsilaikytų 
daugelį metų. Gėrėjosi šios apy-

tas Jakaitis įteikė jiems specialius 
žymenis. 

Šioje gražioje šventėje dalyva
vo ir buvę Brighton Parko LB a-
pylinkės pirmininkai: dr. A. Vir
bickas, VL Tamošiūnas, And
rius Laukaits, Antanas šantaras, 
Algis Pužauskas, Jonas Žadeikis, 
Vytenis šilas ir Juozas Šlajus, ku
riuos svečiams pristatė progra
mos vadovė Emilija Pakštaitė -
Sakadolskienė. 

Šokiams grojo Balio Pakšto or
kestras. Buvo dovanų paskirsty
mas ir kitų pramogų. Sukakčiai 
atžymėti išleistas gražus su ver
tinga medžiaga leidinys. 

Tenka nuoširdžiai pasidžiaug
ti LB Brighton Parko apylinkės 
našia veikla, palinkėti su tuo pa
čiu ryžtu sulaukti auksinio jubi
liejaus. 

J. Janušcdtis 

Juoda naktis. O žemėj balta, balta... 
Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės, 
Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą 
Iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi. 

...Ir klauso jos iaukai, kalnai ir lankos, 
Ir girių gelmės ją kaip ryto gandą girdi — 
Ir Dievo Kūdikis viršum namų. viršum visų 

laukų ištiesia ranką 
Ir tyliai laimina visų artojų širdis... 

B. Brazdžionis 

apdegusiems ir jų šeimų na-Į Science rūmuose 5500 N. St. 
riams nemokamai pa tar imai į Louis Ave., Chicagoje, kamba-
duodami kiekvieno mėnesio pir 
mą i r trečią ketvirtadienį vaka
re nuo 7 iki 8:30 vai. Nor th-
eastern Illinois universi teto 

rys 315. Papildomų informa
cijų galima gauti pašaukus 
gail. seserį P a t Mleszala, telef. 
633-6564. 

linkės lietuvių nuoširdžiu sutari-
jos klebonas, taip pat sukaktuvi- į mu ir v i e n i n g u m u , kas užtikrina 
trinkas, švenčiąs dvidešimt pen- ryškius darbus išeivijos lietu-
kerių metų klebonavimo sukaktį, j viams ir pavergtai Lietuvai. Iškė-
nnoširdaus LB darbų rėmėjas, 
prel. Damazas A. Mozeris. Nuo-
nurjširdus LB darbų rėmėjas, 
mokslą pasakė lietuvių jėzuitų 
provinciolas kun. Leonas Zarem
ba. Pamaldų metu giedojo Dai
nava, vadovaujama muz. Aloy
zo Jurgučio. Pamaldų metu prie 
altoriaus buvo JAV ir Lietuvos 
vėliavos, liudijančios šventės "rš̂  
kilmingumą ir prasmę. 

Ta proga sudėtinę įvairių dai
lininkų parodą LB valdyba su
ruošė Jaunimo centro salėje. Pa
rodoje buvo tautodailė, dailė, fo
tografinis menas. Parodai dailės 
kurinius ir darbus buvo sunešę 
Brighton Parke i r apylinkėse gy
veną lietuviai. Parodą atidarant, 
lapkričio 22 d., valdybos vice-
plnnininkas Pranas Nedas, gėrė
damasis gausiais eksponatais, ra
gino šios kolonijos lietuvius su 
savo menu išeiti ir už Brighton 
Parko ribų. 

Pagrindinis minėjimas — aka
demija įvyko lapkričio 25 d. Jau
nimo centre. Pradėdamas minėji
mą valdybos vicepirmininkas 
Pranas Nedas sustojo prieš šios į 
LB apylinkės veiklos ryškesnių j 
bruožų, pažymėdamas, kad ši a- į 
pylinkė pasižymi vieningumu, j 
sutartinio darbo našumu. Ji ati- j 
davė didelį įnašą dirbdama re-j 
iiginėje, visuomeninėje, politi- į 
nėję ir kultūrinėje srityse. Visi j 
darbai vedė į vieną tikslą —iš- į 
laikyti lietuvybę, padėti paverg
tai Lietuvai ir išlaikyti vienin
gumą, rodant pagarbą lietuviui.] 
Programai vadovauti pakvietė 
jauną visuomenininke ir nuošir
džią bendruomenininkę Emiliją 
Pakštaitę - Sakadolskienė, kuri 
savo uždavinį gražiai atliko. 

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo Vyčių choras, vadovau 
jamas muz. Fausto Strolios. Vė
liau choras atliko įdomią dainos 
ir žodžio pynę. 

Kuru J. Borevičius prieš ban
keto pradžią sukalbėjo maldą. 
Tylos minute buvo pagerbti šios 
LB apylinkės nariai, baigę žemiš
kąją kelionę. 

Prasmingą žodį tarė buv. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas inž. Bronius Nainys, 
pažymėdamas, kad Brighton Par
ko LB apylinkė buvusi geriausia 
talkininkė savo našiais darbais, 
pinigine parama, vykdant pasau
lio lietuvių uždavinius. Šiltus svei 
kinimus išreiškė LB Vidurio Va
karų apygardos pirm. Kazys Lau
kaitis, JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas Modestas Jakaitis. 

lė LB apylinkės reikšmę visai 
Lietuvių Bendruomenei . Pažadė
jo ir ateityje budė t i , kad lietu
viškojo gyvenimo uždaviniai bū
tų įgyvendinti. L B nėra kokia 
bemirštanti organizacija, bet gy
va, jaunatviška ir dinamiška. 
Joje ir mes esame gyvi savo tau
tai. 

Po savo ka lbos išvardino šiai 
apylinkei nusipelniusius bend-
ruomenininkus: Vytenį Šilą,Simą 
Jokūbaitį, Stasę Petersonienę, Va
lentiną Račiūną, iškvietė juos į 
sceną ir už nuope lnus LB krašto 
valdybos vicepirmininkas Modes-

CHICAGOS ŽINIOS 
NAUJAS SALDUMYNAS 

Naujas žemų kolorijų saldu
mynas, atstojąs cukrų, išrastas i 
Searle bendrovės Skokie prie
miesty. Jis vadinasi asparta-
mas. Jis 200 kartų saldesnis už 
cukrų. Aspartamas 14 mėnesių 
buvo tiriamas universitetų pa
tologijos tyrimų įstaigoje ir da
bar perduodamas patvirtinti 
valdžios maisto tikrinimo įstai
gai — FDA. 

AVANGARDINĖ DRAMA 
Chicagoje yra labai gyvas 

amerikiečių teatrų veikimas. 
Gaudamas valdžios, fondų ir 
privačių asmenų paramą, veikia 
įvairios teatralų grupės su pa
žangiais pastatymais. Body Po-
litic teatras Chicagos šiaurėje 
stato avangardinę Sam Sbepard 
dramą "Angel City". 

GIMIMAI IR MIRTYS 
Chicagoje šiemet gimė 51,500 

kūdikių ir mirė 29,500 žmonių. 
Gimimai ir mirtys mažėja. 

APDEGUSIŲ GLOBA 
Gaisre ar kitaip apdegusiems 

savitarpė pagalba, pavadinta į 
"Project Hope", y r a sudaryta 
prie Cook apskr. ligoninės Chi
cagoje, vadovaujama S. L. 
Koch Burn Center. Tokiems 

P A D £ K A 
A. t A. Jadvygš Rumbutis 

Mūsų mylima motina, uošvė ir senelė mirė 1978 m. gruodžio 
15 d. i r buvo palaidota gruodžio 18 d. šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą i r palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. C. Augliui už maldas koplyčioje, 
už gedulingas pamaldas už jos sielą ir palydėjimą i kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
6ielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiš
kė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame Brighton Parko Moterų klubo narėms u i lanky
mą koplyčioje ir iškilmingą palydėjimą į kapines. Dėkojame 
žemaičių kl.. Našlių ir Našliukių kl. ir l i e t Piliečių kl. nariams 
už atsilankymą, koplyčioje, už prisiųstas gėles ir pareikštą už
uojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai netur ime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Tomui La
banauskui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Dukterys, imtai ir anūkai 

Dailininkai 

A. t A. JUOZUI PAUTIENIUI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai STASEI ir 
dukrai TERESEL 

Eiana ir Vytautas čiiausfcai 

Užgeso tyliai ir be skundų mūsų A.LJLK. Moterų S-gos 46-tos 
Kuopos Organizatore ir Pirmininkė 

JL. A. 

MARIJA ŠRUPŠIENĖ, 
kurios atminimas iš mūsų širdžių neišnyks. Didžiame skausme pasi
likusiems mūsų mielai narei — dukrai Dolores Daužvardis, sūnums 
Valentinui Poškai, vienuoliui Bro. L. Juozapui Poškai, F.S.C., Alek
sandrui Srupšai ir broliui Petrui Ivins, ir jų artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą bei dalijamės jų skausmu. 

Sesuo M. Clemencia 
Floyd ir Elena Gedutis 
Elena ir Mary Ann Gerčius 
Marija Jurgel 
Est eile Kamenske 
Juozas ir Marija Kapačinskas 
Elena Kodis 
Leonas ir Viktorija Leone 

E ve A. Lukas 
James ir Dale VaikutytS-Murray 
Antanas ir Jean Pargauskas 
Albina Poškiene 
Emilija Prose 
Juliana Rotsko 
Antanas ir Cberyl Rudis 
Barbara Zay 

Ketverių Metų Mirties 
Sukaktis 

A. A. 

Kazimiera 
Poremskiene 

Jau suėjo ketveri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą mamytę ir senelę, kurios netekome 1S74 
metų gruodžio 31-ą dieną. Palaidota šv. Kazimiero kapinėse. 

Palikai Tu mus visus dideliame liūdesyje, nes Tu mus visus 
atjautei. visiems padėjai. Kol mūsų širdys sustos plakusios meš 
Tavęs, mylima Mamyte, nepamiršime. 

Minint šią liūdną ketverių metų sukaktį, už jos sielą šv. Mi
šios bus atnašautos švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje gruodžio 31-ą dieną, 7:30 vai. ryto ir šv. Var
do bažnyčioje Gulfporte, Floridoje, 1-mą vai. popiet 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už mū
sų mamytės Kazimieros sielą. 

Ilsėkis ramybėje mylima Mamyte. Tu pas mus jau nebe
grįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 

Tebūna Tau lengva ši šventa žemelė 

Nuliūdę: 
Razgiai 

Duktė Katherina, žentas Benius ir anūkė Rita 

A. t A. ANTANUI NAŠUŪNUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui, mūsų mielam prieteliui 
JONUI NAŠUŪNUI ir velionio artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą. 

Kostas ir Ona žolynai 
Janina Petrošienė 

A . f A , 

Dr. BRONIUI RADZIVANUI mirus, 
žmonai APOLONIJAI ir S0NUI su šeima reiškiu gi
lią užuojautą. 

Ignas Maitins 

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. gruodžio men. 23 d. 

Mūsų mylimam mokytojui dailininkui 

A. t A. TEOFILIUI PETRAIČIUI mirus, 
jo žmonai p. VIKTORIJAI reiškiame giliausią užuo
jautą. 

Šiaulių Mergaičių Gimnazijos 
Mokines Chicagoje 

A. t A. Dr. ALFONSUI PAREIGIUI mirus, 
jo žmoną DANUTĘ, sūnus — dr. ALEKSANDRA su 
šeima ir ALFONSE dukras — MARYTĘ su šeima ir 
KRISTINĄ bei visus gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Emilija ir Vytautas Kulkai 
su šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Califcrnia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. UTUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6<>th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELlONAS 
4348 SO. CALIFORN1A AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5<Hh Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 23 4 x A. a. tai Vytautas Bičkus, 
sol. Prudencijos Bičkienės vy
ras, mirė gruodžio 22 d. St. 
Joseph ligoninėje. Bus pašar
votas Petkaus Marąuette koply-

x "Draugas" šiandien išeina 
su kultūriniu priedu. Šeštadienį, 
gruodžio 23 d., administracija 
bus atidarą iki 12 vai., redak 

l x L. B. Marąuette Parko 
apylinkės v a l d y k savo posėdy
je gruodžio "9 dieną svarstė 
įvairius klausimus. Tarp kitų j C' 4<c. 
nutarė švenčių proga paremti 
spaudą ir radijo valandėles. 
Taip buvo paskir ta po 25 dole
rius "Draugui*', Margučiui ir . . 
c . - „ , ,.. , viską.kas jungia mus išeivijoje, 
Sophie Barkus radijo valan- j . A

 J . , . . . J 

doms už gerą informaciją ir 
paslaugumą. . . . . „ _ . . . 

° ziurų, o ypač apie mūsų gimtojo 

x "Siunčiu "Draugui" mažą 
auką, nuoširdžiai l inkėdamas ir 
toliau taip pat sėkmingai skleis
ti mūsų tarpe gerą valią ir 
viską.kas jungia mus 
nepaisant mūsų skirtingų nuo
taikų, kantrumo laipsnio i r pa 

x Cnicagos Anglijos - Brita- | krašto pastangas siekti žmo-
cija nedirbs. Po Kalėdų " D r a u - ^ ' J o s Lietuvių klubo biuletenio ; ^ ^ J teises„ 
gas" išeis gruodžio 27 d., be t I *e jo sėstas numens . Jame a p - ^ ^ m u m s * į M a_ 
gruodžio 26 d. redakcija ir ad - * u įvairių klubą liečiančių fc. s i ų s d a m a s kar tu ir 50 
ministracija dirbs kaip šiokia- " J Biuleteni redaguoja Jonas! ^ ^ ^ ^ ^ 
dieniais. į Jokubka. x ^^„1,^ i r i n ž # P ranas 

x Dr. Evaldo ir Cesės Velee-I x Dalia (šantara i te) ir , - b Č U d Li e h thouse P t Fla i "•""-"""S ,"-",",",' ~~"~ ~ 7 ~ " * A M/- -
,_*_.», T- ^ * i* i Jimmv Niehoknn <ui šrima ^ r 0 " 0 1 5 " ' "gnu iouse r i . , r ia.,, c i a i . Pr l e k y Valerija ir Jonas Žadeikiai 
kių dukrai landai y ra įteikta pi l- ;

 J , m m > įMenoison su seimą a t s i u n t ė "Draugui- malonius! 
na muzikos st ipendija studijuoti! sveikina visus savo gimines, š v e n t i n i u s sveikinimus ir 15 dol. 
vasarą Illinois universitete Ur - į draugus ir pažįstamus šv. Ka- a u k ą L a b a i ^ 
bangoje. Stipendiate buvo i š - ; l ė d U P r o S a i r ^ k i visiems lai-: x G a i l ė M a r i u n a i t ė , Ci n t i 
rinkta Carl Sandburg muzikos; m i n S 4 Naujųjų Metų. Vieton 0 h i o > m a l o n i u l a i š k e l i u p a d ė k o -
mokyklos orkes t ro direktoriaus. į kalėdinių kortelių siuntimo s k i - j o rf k o r t e l e s „. a t s i u n t ė auką. 

x "Svečio", lietuvių evange- j r i a 1 5 d o L "Draugui". Dėkojame, 
likų liuteronų žurnalo, nr. 3-4 x I r e n a i r Ktemas Jurgėlos x Mykolas Bucelevičius iš 
jau atspausdintas , išsiuntinėtas ^ š e i m a siunčia nuoširdžiausius \ v h e a t o n , III., švenčių proga 
skaitytojams ir pasiekė ' D r a u - l inkėjimus iš saulėtos Floridos aukojo "Draugui" 10 dolerių, 
gą". Leidžia Lietuvių Evange- švenčių proga visiems savo Labai ačiū 

na Valavičiūtė. Sis choras sėk
mingai pasirodė m - j o j emk-
grantų olimpiadoje i r 3-čioj 
tarptaut inėj chorų šventėj . Vo
lungė turi apie 40 narių. 

Tradicinės vilniečių kūčios Chicagoje. Iš kairės kalba skyr. vkepirm. J. Truškūnas, prie stalo sėdi G. Ma
žeikienė, kun. J. Borevičius. Jur. Ver. Janušaičiai, kun. dr. Vk. Rimšelis, Vai. O. sunkai ir Anl. J^Mackevi-

Nuotr, Al. šeštoko 

IŠ A R T I IR T O L I 

— Lietuviškos vestuvės. Sau
sio 13 d. Argentinoje l i e t u v i ų 
parapijos bažnyčioje bus su
tuokti šiuo metu gyvenant i Ve-
necueloje, Eugenija Rudytė , iš
tekanti už Vlado Mažeikos i š 
Venecuelos. Civilinius doku
mentus jie sudaro Venecueloje, 
o bažnytinės jungtuvės — Ar 
gentinoje, Eugenijos g imta jame 
krašte . 

J. A. VALSTYBĖSE i Nors turime labai gražių pa-
I vyzdžių, bet d a r ne visos apy-

— Dail. Jurgis Račkus, M i s - j l i n k i ų hei a p y g a r d ų valdybos 
sissauga, Ont., Canada, buvo, y r a p a s k y r u s i o s spaudai auką 
atvykęs j Los Angeles ir čia su-; B s a v o g ^ T o k i o s a u k o s y ^ 

likų Uuteronų Bažnyčios vy- draugams ir pažįstamiems, lin-'; x Pranas Atkočaitis, L o c k - i S l t a r ė s u parapijos vadovybe j s v a r b i o s n e tik m ū s ų s p a u d a i , 
riausioji ta rvba , redaguoja kun. k e d a m i $ems kno geriausio p o r t , m., padėkojo už korte-1 parapijos rengiamos lietuvių j het ^ p a t g e r a reklama Ue. 
Ansas Trakis, redakcijos na- ateinančiuose metuose. Vieto- l e S ) palinkėjo linksmų švenčių Į dienos proga surengti savo dar-
riai — sen. kun. A. Keleris, F r . Je kalėdinių kortelių siunčia au- :

 i r a ts iuntė auką. Ačiū. | b u Parodą. Ateinančiais metais 
Šlenteris, administruoja dr. ką lietuviškai spaudai.. x "Draugui" aukų a ts iuntė : J lietuvių diena bus birželio 17 
Adelė Trakienė. Adresas: 6620 x ^'li°U ^lapelytė - Vaitekū- 6 dol. _ Agota Žukauskienė; I dieną. Jurgis Račkus gimė Lie-
So. St. Louis St.. Chicago, Iii. n i e n ė ' P a r k Ridge, m., atnaujin-! p o 5 d ol . - T. Penikienė, Juo- Į tavoje 1927 m. Studijavo dailę 
60629. 116 psl. Pate ikta daug d a m a prenumeratą, atsiuntė 18 z a s Vilpišauskas, Balys Pa rams- : Detroite, Toronte ir Paryžiuje, 
lietuvius evangelikus liečiančios dolerių auką ir tokiu būdu dos- k a s . Sofija Oželienė, M. Ūpas . į Kanadoje įsteigė Clarkson Ar-
medžiagos. niai parėmė savo dienraštį. Ją Labai ačiū. | t i s t s Centre VVorkshop. J i s | f l u s 

x Juozas W Salinis iš Det- s k e lb iame Garbės prenumerato- x Regina ir Vincas Vaitkevi- į savo individualias parodas yra i r lietuviškų rankdarbių, tačiau 
roito kiekvienais metais atsiun- r e - Už paramą maloniai dėko- čiai ir šeima linki savo drau-'; turėjęs ne tik Kanadoje ir Ame- ^ n t ų dar Lietuvoj 1875— 
čia "Draugui" s tambią auka ir J a m e - ' ? a m s i r pažįstamiems linksmų rikoje, bet ir Europoje, kaip tai - ""b m. laikotarpyje, l inka 
tuo gražiai paremia savo dien- x Ernbiių grupių paroda ir šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų \ Paryžiuje, Barcelonoje ir kitur. ! jv a*rus rankdarbiai, skulptūros, 
raštį. I r šiais metais gavo io m e nin ia i pasirodymai įvyks sau-; Metų. Vietoje sveikinimo kor-
atsiųstą 100 dolerių dovaną. s i o 9 d- Century prekybos cen- telių aukoja 'Draugui" . 
Mielam Rėmėjui esame labai dė- t r e - 2 8 2 8 N - C l a r k •*• * J a *•**•: x G - ^edonis, Chicago, 111., 
kingi už didžiulę nuolatinę pa- č i a m i i r lietuviai. Norį daugiau padėkojo už korteles i r aukojo l — , ^ ka<J ^ nevėlu susti 
ramą ; informacijų gali skambinti telef. 10 dolerių. Nuoširdžiai dėko-

tuvių Bendruomenei 

— Milvvaukee, Wisc., muzie
jus steigia etninės kultūros sky
rių, kuris bus atidarytas 1979 
m. rudenį. Ta rp kitų trisde
šimt tautų bus ir lietuvių sky-

Muziejaus vadovybė nori 

i kostiumai, namų apyvokos įran 
— Rimas Cesonis, kr. v a l d y - j k i a i -a k t - j ^ j eksponatų a r 

bos vicepirmininkas, baigiantis j n o r į daugiau informacijų, gali 
spaudos vajui, LB apylinkėms' 

~ _ . v - ._.- ^ - Mr. Wilson. 751-2121. 
x Daina Kojelyte, Chicago,! 

UI., mūsų jaunimo organizacijų 
darbuotoja, pasveikino "Drau
gą" ir a ts iuntė 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

X 1979 m. kelionių į Vilnių 
tvarkaraš t is paruoš tas . Marius 
Kiela — (312) 737-1717. ( s t ) . 

x Laimingų švenčių ir N. 
Metų linki visiems "Lietuvos 
Aidų" radijo programa, kur i 1 

veikia: P i rm. — 9 vai. vak., 
antrad. — 9 vai. vak., Penktad. 
— 9:30 vai. vak. 1490 AM ban
ga WOPA. St. Petersburge, 
Fla., nuo sausio 6 d. 5:30 vai. 
vak. 1110 AM Banga. Dabar : _ . .. T O . . . . - . A. 

" ° . Detroite LB apylinke surengė Alg. 
vyksta 7:30 ry te sestad. Visais Kezio. SJ.. foto ir filmų vakarą, 
programos reikalais kreiptis į j ia matyti kultūrinių vakaronių 
2646 W. 7 1 St., Chicago, Dl. j organizatorė Eleonora Grigaitienė 
60629. Tel. 778-5374. P r o g r a - 1 i r k u n - A1§ K e z > s 

mos leidėja ir vedėja Kazė 
Brazdžionytė. ( sk . ) . x Lietuvos Vyčių Choras 

X Juozas Kulys ir Jim Moody ^ ^ b a n k e t a ^ n d 

jame. 
x B. Kašinskas, Wes t Hart

ford, N. Y., savo sveikinimus 

kreiptis į p. Brkich, Milwaukee 
Public Museum, 800 West Wells 
Street, Milwaukee, Wi. 53233, printi akciją naujų laikraščių ir 

žurnalų prenumeratom. Taip I telef. 414 278-2768 
pat, kad planuojame prieš šven-

"Draugui" parėmė 10 dol. au- T ****??* S p a U d ° j e a p k H WDŽ. BRITANIJOJ 
L-O T V . • - - limybę visiems asmenims gaut i ; 

20cf nuolaidą užsisakiusiems j — Bradforde įvyko pavergtų-
spaudą per LB krašto valdybą. į JJJ tautų iškilmės. Jas ruošė 

ka. Labai ačiū 
x Kun. Juozas Tau tkus i š ' 

Putnamo, prie prenumeratos , 
! mokesčio pridėjo 10 dol. auką. j 
! Dėkojame. 

Pavergtųjų tautų komitetas, 
estams, gudams, 

y. 

x Po 5 dol. aukojo: M. Trum- ' atstovaująs 
T i* j - t r Ipauskienė. kun. Jur is Pudans, latviams, Uetuviams, ukrainie-
Alfonsas Juška, Sterling R i m a n t a s Dirvonis, K. Daugir- čiams ir vengrams, lapkričio 25 

La-

Nuotr. J. Urbono 

Hts.. Mich., aukojo 10 dol. — • s t e f a n i j a Juodeikienė, Ar-į d. Prie miesto rotušės plevėsa-
bai aciu. į vydas Karazija, Algis Urbutis, i vo šių šešių kraštų tautinės 

x Juozas Bumbulis, Tuscon, R R r e i v ė n a s J o n a s Banionis,! vėliavos, vėliau prie Jokūbo 
Anz.. Padėkojo UZ korteles i r ; J u k n e U s J o n a g G y ] Į y s . ̂ ^ a t ž y g i a v o š i u tautų ats-
aukojo 20 dol. Labai acui. ljnQz^ K Q ^ ^ ^ ^ j ^ ^ y s , S tovai su vėliavomis. Prie jų 

T11 ^ ° 1 ! J a . c m » k , e n e ' . , V r C a ? ° ' 1 V. Gecevičienė, Kazys Merkis. Į prisijungė Bradfordo meras, 
UI., palinkėjo Draugui laimin- V i s i e m g m a l o n i a } d ė k o j a m e \ k u r i o rūpesčiu miesto valdyba 
gų Naujųjų metų ir atsiuntei x Avkų a t s U m t ė : p Q 4 ^ ! p a r ū p i n o n e t šešis medeli is; 
10 do l auką Dėkojame 1 _ y 0 r v i d i e n ė M S i m a n s k i S ( ! keturi jų buvo čia pasodinti •* , 

x D. J. Vizgird.ene, Aurora, , ^ _ M a t a g y i a - | va i t ė s viduryje, o likę du -
III., savo sveikinimus Drau-, ^ R a s t i s A K a l v a r m s k a s > Į iškilmių dieną, šie medeUai pri-

Alfonsas Gečas, W. Hoffman,' mins saviems ir vietiniams še-
! P. Heiningas, N. Olšauskas. į šių tautų tremtinių gyvenimą ir 

1 veiklą šiame mieste. Vakare 

būrelis, latvių moterų choras, 
Keighley ukrainiečių vyrų cho
ras , latvių taut . šokių "Sakta" 
grupė, ukrainiečių "Hopak" jau
nieji šokėjai, jungtinis Bradfor
do ir Keighley ukrainiečių vyrų 
choras, estų pianistė Tiiu Ka-
jando ir estų solistas Elmar Ma-
ripuu. Lietuvių oktetą pristatė 
A. Bučys. Dirig. V. O'Brien va
dovaujami vyrai gražiai padai
navo keturias dainas. 

BRAZILIJOJE 
— "Gazeta Esport iva" prane

ša, kad išėjo įsakymas įsirašiu
siems į S. Paulo Teniso federa
ciją — vartoti nustatytą žie
minę aprangą — megztini. Jį 
suprojektavo ir gamina lietuvių! 
firma — Industria e Confeccoes Į — 
de malhas Apolonija Ermolo-
vic Jakaitis, š i lietuvaitė turi 
savo audyklą V. Zelinoje. 

— Eugenija Bacevičienė, Bra
zilijos Liet. Bendruomenės ats
tovė P. L. Bendruomenės sei
me, po seimo lankė jaunimo 
stovyklas, mokėsi naujų veiklos? 
metodų, kad įgytas lituanisti
nes žinias galėtų panaudoti Bra
zilijoje dirbdama su jaunimu. 
Taip pat tarėsi su PLB valdy
ba dėl paramos Brazilijos veik
lai. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Mirė Antanas Kondrotas , 

Žemės ūkio akademijos profe
sorius. Buvo gimęs 1899. V. 1 
Šukionyse. 1916 m. Maskvoje 
baigė žemės ūkio insti tutą. N u o 
1924 m. dirbo kaip dės ty to jas 
žemės ūkio mokykloje, vėliau 
dėstė 2. Ū. akademijoje. 1938 
m. j am buvo suteiktas profeso
riaus vardas. Nuo 1947 metų 
vadovavo akademijos žemės 
ūkio mechanizacijos ka tedra i . 
J a m vadovaujant buvo paruoS-
to ir apginta daugiau kaip 10 
disertacijų. 

— Mirė Algis Urbonas, vete
rinarijos gydytojas. 

— San Paulo lietuviai turi 
jaunimo chorą "Volungę", ku
riam vadovauja muzikė Kristi-

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

DAYTONA BEACH 
F L O R I D A 

Norintieji įsikurti ar įsigyti nuo
savybę šioje apylinkėje, gali kreipę 
tis į lietuvį Juozą Bartkų, kuris 
dirba ir reprezentuoja 

C E N T U R Y 2 1 
Betty Wood & Associates. Ine, 

1700 Rldgetrood Ave. 
Holly Hill, Florida 32017 
įstaigos teL 904—6T7-5122 
Namų teL 904—672-9677 

3«*© 

savo sveikinimus "Drau
gui" parėmė 20 dolerių auka. 
Labai ačiū. 

X Aukų po 5 dol. a ts iuntė . , 
Pranas Kalvaitis, An tanas D i r - ! V l s i e m s dėkojame | n w . i „ i - « » M u ~ ™ * „ t n n r o r *,.* v„+o„f*0 A — - - o» : x Aukų atsiuntė: 4 dol. — ukrainiečių salėje įvyko koncer-^ , zys. Vytautas A. Mažeika, Ste-1 v _. . . , f«» ^„s,^v,;»,4- . n f u ^ u m ^ ««« • _ «it <5*racpvi^inc- nr» ^ Hnl T i tas, pažymint antisovietmio tau-. , , ~ .. . . . - . . . ~ . . . « ^ . karš ta ir šalta vakarienė, į fani ja Rydelienė, Vladas Dau-! ' 1 " s - r a s ^ c ^ . P° * « a J - | . J ^ . ' ,= _ o t n . ._« 

kviečia visus atsilankyti 1 Kale- Į ~ . . J ' ' ir,.. .„Ta ' Bliuius, E. Pušneraitienė, Zu-^U bloko 35 metų u* pavergtųjų 
trumpa menine programa, s o - ! t a s ; 4 dol. — J. Ramoška; po . J ' 

Vaka ras 
dų pobūvį šeštadienį, gruodžio į 
23 dieną — BiU's Pizza P u b k i a i -
3137 W. 71 St. Tel. 434-8898 
Pradžia 8:30 vai. vak. (sk . ) . . _ . . U . , . . . . „ _ 

I Visi lietuviai kviečiami ir pra- Biliūniene. G. Žemaitis 
X Pianisto Manigirdo Mote- į g 0 m į s a V o atsilankymu paremti j dėkojame. 

kaičio fortepijono kūrinių kon- i Vyčių chorą. Vietas užsisakyti ' x Milda Po\ilaitienė laimėjo 
certas įvyks sausio 14 d., sek- tel. HE 4-7785. (pr . ) . pimną vietą teniso klubo "Wim-
madienj, 3 vai. popiet, Jaunimo i . , . _ . , . . ^ „ . »._^_ jbledon USA'' moterų " B " kla-

v w - «aiAiP 1 M r> n ^ ^ v ^ r , » V;IH- i a n a Brencius. L. Garlauskas, į tautų komiteto 15 metų veiklos 
\ > C i ų salėje,. 3 dol. - D . Domarkiene, Vikt. g . ^ . ' v L a ^ u s k a s sukaktį. Gausiai susirinkusius 

2455 W. 47 St. Pradžia 7 vai . ! Ankus. Bruno M. Michels, J. A. P " ^ D ^ 1 1 1 ^ 8 - V • i^azausKas, 1 -t 
vak. Auka 10 dol. asmeniui. | šliažai, Just. Šidlauskas, O n a | J - K l ° v l š k l s . J- Simonaitis, V. 

Visiems i 

centro didžiojoj salėj . Visa pro-j Akiniai siuntimui į Lietu-1į g ^ ( „ ^ DalįVavo mr M 

vauti. (p r . ) . 

X Terros Dovanų prekyba iki 
Kalėdų kasdien a tda ra nuo 10 

gramą nauja. Visuomenė ma-1 v a" Kreipkitės j V. Karosaitę. m o t e r u M i l d a treniruojasi Gra-
loniai kviečiama gausiai daly- j °P*ic*l Studio, 7051 S. VVashte-1 ž i n o s R i m kū n i e n ės priežiūroje 

oaw Ave.. Chicago. Dl. 60629. j j a u 2y2 metų ir daro labai ge-
Tel. 778-6766. (sk.) r ą paž a n g ą . MŪČSL priklauso 

x A. S. D. ir Korp! Vytis | taip pat ir Lemonto LB apyl. 
Uci 8 vai. vak. š e š t a d i e n i a i s ^ " ^ kalėdinius šokius, kur ie | valdyba?. 
nuo 10 iki 6 vai. vak.. sekma- ^ v v k s g™odžio 25 dieną. 7:30 
dieniais - nuo 12 iki 4 vai. p . | v a l - v a k - i k i 1 v a L **»> J a u m " i 
p. Dovanų pasirinkimas didelis. | m<> c e n t r o didžiojoje salėje. 1 f 
visos brangenybės n e p a k e l t o - 1 G r o s g T O P ė ' , T u f f L u c k " - ^ " j 
mis kainomis. Terros adresas : į m o a u k a 4 d o 1- s u T D k o r t e l e - . | 

mis (pr . ) . j 

Namikas. K. Širvinskas, Stp. 
Lungys, V. Kriščiūnas, K. Pa
liulis, Br. Dapkus, Angelina 
Vintartienė, Angelė Poškaitienė. 
Visiems dėkojame. 

3235-37 Wes t 63rd Street, Chi
cago. Dl. 60629, telefonas 312-
434-4660. ( s k ) . 

STASĖS FASHIONS 
Kūdikiams ii vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičiene 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais pnokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Fedcra! Savings 2212 
U'est CermaK Road — Telef. 
Vi 7-7747. (sk.) 

x RAŠOMOSIOS mai. lietuvišku 
raidynu, visom VaThom. GAIDOM, vi-
s'io<;e modeliuos* gaunamos CHICA-
GOJE: Draugas — 45̂ 5 w. 63rd St.. 
ir vakarais pas A. Daujrirda. tel. 476-
7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savinin
ko: J. J. Giedraiti*. 19 Barry Dr., E. 
Nanhoort. N. Y. 11731. Mfc.1 

• 

* 

D O V A N O S J Ū S Ų 
M Y L I M I E S I E M S 
Baltijos gintaras, itališkas 
18 k. ir 14 k. auksas , ko-
raliai. kultūriniai perlai ir 
kitos brangenybės. Llad-
ros iš Ispanijos, Anr i me
džio drožiniai, "Dresdens", 
šveicariškos muzikinės dė
žutės ir kristalas iš viso 
pasaulio. Kalėdiniai šiau
dinukai ir daug, daug kt. 
Romas ir Dalė Daukšai 
kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon Gal-
leries, 4243 S. Archer Ave. 
tel. 247-6969. Atd. kasdien 
ir sekmad. iki kalėda. 

šešių pavergtų tautų žmones 
nuoširdžia kalba pasveikino ko
miteto pirm. G. Tomsons. P o 
jo turiningas kalbas pasakė an-
tisovietinio tautų bloko c. ko
miteto na rys dr. M. Ausala iš 
Muencheno i r to komiteto atsto
vas D. Britanijoje P. Rafaliuk. 
Meninę dalį atliko Bradfordo 
ukrainiečių vyrų choras, estų 
tautinių šokių "Kalev" šokėjai, 
Londono lietuvių vyrų oktetas, 
ukrainiečių jaunių taut. šokių 

iiuiiniiminiiim»niiiimiiHiHUMiiiiiiiir 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

• 
Šeimos kūrimo vyksmai. Port-

folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, I rena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoi 1978 m. Spau
dė M Morkūno spaustuvė. Lei-

. d 'nys dideKo formato. 180 psl.— 
ftv. Kryžiaus l.gomnėje Chicagoje. |K a i T l a ^ persiuntimu $21.27. 

_ka!f 'dii r^riode ginusioms nauja- • *^ • 
1 eiRMarr.s pasiūtos specialios švie-j Užsakymus siųsti- Draugas, 
L riai raudonos kojines^ Cia matyti ^ W - g g ^ s t CMC^, UI 
1 ligonines talkininke Olga Noah su /^^j^o 
f| tokia kojine ir joje laikoma "do- | w , ** , , • 
i*4 vana." , ||||||||ilimilllllllHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIir i 

Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikofiis 
Leisti Sęjungos Valdyba 

linki 
skyrių valdyboms ir nariams bei 

visiems aukotojams 

džiaugsmingu šventu Kalėdų 
ir 

lamingų Naujųjų 1979 metu. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkime "Draugo" štabui ir visiems 

skaitytojams, 

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių Draugijos 
VALDYBA: 

LEONAS VASILIAVAS, Pirmininkas. 
HELEN V O K E L I S , Vicepirmininkė, 
EUGENIJA STRUNGYS, Nutarimų raštininkė, 
BRONYS 2EMGULIS, Finansų sekretorė, 
PETRAS VILKĖMS, Iždininkas, 

ONA ŠVIRMICKAS, kasos globėja fa- korespondentė. 

1 ! 


