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Alma Mater Nr. 4 

PADĖKOS ŽODIS 
PADĖKOS IR ATSISVEIKINIMO 

ŽODIS 

Štai jau išleidžiame ketvirtąjį, 
paskutinįjį šių — jubiliejinių VU 
metų „Alma Mater" numerį. Jis, 
kaip ir ankstyvesnieji trys, turi 
simbolišką —100 mašinraščio 
puslapiu, prasmę. Keturi nume 
riai, kiekvienas po šimtą pusla
piu —tokį turėjome uždavinį, 
kai ėmėme leisti šį leidinį. Taip 
mes simboliškai nutarėme atsi
liepti į garbingą 400 metų VU 

„pilkieji didvyriai", kurie, rizi
kuodami savo laisve, aukodami Į 
visas laisvas valandėles, sveikatą, 
didelėje įtampoje įvairiais būdais j 
daugino mūsų leidinį. 

Negalime užmiršti ir tų, kurie \ 
jį platino, pagaliau kiekvienas ( 
skaitytojas tapo mūsų geru drau- į 
gu, vertu padėkos (šiandien skai- ' 
tytojas, o žiūrėk, rytoj — jau j 
platintojas, rėmėjas!...) Taigi, vi
siems, visiems dėkojame! 

Čia reikėtų jau dėti tašką. Bet; 
įvykdėme. m e s . I " 2 " % l
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v kiekvienas i 

Bent puslapių skaičiumi... Nors į £ * * . s k a i t y * S1U0S z o d z ! u s ' kfls 

puslapių skaičius ir reikšmingas, 
bet svarbiau turinys. Tik apie tu
rinį ne mums kalbėti. Juo labiau 
jį vertinti. Mes galime pasisaky
ti klausimu: ar pavyko padaryti 
tai, ką buvome užsibrėžę? 

Dalinai pavyko. Mes stengė
mės kelti tuos klausimus, kurie 
labiausiai susiję su VU jubilie
jumi, kurie labiausiai domino 
akademinį jaunimą. Nevengėme 
tų temų, kurios reikšmingos ne 

klausimą ką mano toliau da
ryti „Alma Mater" leidėjai? I 
Trumpiau: ar eis toliau „Alma 
Mater"? 

Nenorime nieko konkretaus šį j 
kartą žadėti, juo labiau, kad dar- į 
bų yra begalybė. Galime tik pa
sakyti, kad toks ar panašus leidi
nys tikrai yra reikalingas. Mes Į 
šiais metais atlikome tik „pirmą [ 
etapą". Kaip bus ateityje, dabar j 
nelengva prognozuoti. Žinome 

O forma ne tiek j 

. , »i tik, Kad niekas nesijaučia jau at < tik akademiniam jaunimui, bet i . . . ' , . «« \ '. i 
,. 1 v. • . : likęs „savo darbą ir „gaus ra- Į 

ir šiaip giliau mąstančiam mte- , 7 . " . . <« 
,. I*s •• • u . , . miai ilsėtis .. 
agentui, nors jis jau nebesed: , , 
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stengėmės leidinio turinį įvairin-' 

Linkime visiems gerai ir pras
mingai sutikti Iv. Kalėdų ir Nau- \ 
iuių Metų šventes! 

„ALMA MATER" 
Redaktorius ir Leidėjai 
_ _ _ 

Šiuo baigiame spausdinti iš 
traukas iš pogrindžio „Alma Ma- ; 
ter" Nr. 4, išleisto 1979 lapkri- ; 
čio 1. Pirmadienį pradėsime 
spausdinti neseniai Vakarus pa 
ii I II "ui Tikinčiųjų teisėms gin- ! 

ti komiteto dokumentus. 

ti, nevengdami ir literatų (gal 
net pradedančių) darbelių. Gal 
galėjome ir geriau padaryti, ypač 
stiliaus atžvilgiu bei grožinės li
teratūros kūrinėlių požiūriu, ypač 
turint galvoje, kad rašytojai — 
profesionalai, tikėdamiesi išlikti 
sovietinėje spaudoje, bijo bendra
darbiauti su mumis, vengdami 
valdžios įtarimų, kad gali būti 
atpažintas jų „stilius". 

Tenka pažymėti, kad mūsų lei
dinio paplitimas Lietuvoje nėra 
toks, koks turėtų būti. Tai , be 
abejo, nulemia daugelis objekty
vių sąlygų. Bet mums „knygne
šių" pagalbą suteikė užsienio ra
dijas. Tai gerokai palengvino mū
sų darbą. „Grįžtamuoju proce I pravestas gyventojų surašymas 
su" tūkstančiai asmenų „skaitė" į parodė reikšmingus pasikeitimus 
mūsų leidinį. Mes džiaugiamės, į amerikiečių judėjime. Daugiau 
kad tokiu būdu įsigijome skaity- i žmonių persikelia į Amerikos pie-
tojų visame krašte. „Alma Ma- j tus ir pietvakarius. Tarp dešim-
ter" tapo populiarus. Juo domi- j ties Amerikos didžiausių miestų 
masi. O tai ir yra mūsų bendra-; atsirado du nauji ( Sang Diege 
darbiams didžiausias „honora-Į (tapo aštuntu didžiausiu) ir San 
ras". Už tai mes visų pirma irj Antonio, kuris yra dešimtas. Grei 
dėkojame toms radijo stotims už i čiausiai augantis miestas yra 
sienyje, kurios jautriai atkreipė San Jose, Calif., kurio gyventojų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Popiežius Jonas Paulius II-sis 
apeliavo pirmadienį į visus, ku
rie laiko įkaitus dėl politinių prie 
žasčių ar dėl piniginių motyvų, 
paleisti juos. 

— Portugalijos prezidentas pa 
tvirtino socialdemokratų parti
jos kandidatą Francisco Pinto 
Balsemano, 43 m. amžiaus žur
nalistą, nauju premjeru. Kaip ži
noma, senasis premjeras žuvo 
gruodžio 4 d. lėktuvo nelaimėje. 

—Izraelio ambasadorius įteikė 
protestą Jungtinių Tautų sekre
toriui dėl dviejų arabų, kuriems 

Kai kurie įkaitai 
k i i • •• 

encia kalėjime 
Iranas atmeta naujas derybas 

Teheranas. Irano vyriausy-1 no padarytus nuostolius. Kai ku 
bė pabrėžė, kad parlamentas dau- rios bylos liečia mašinas, me 
giau nesvarstys įkaitų klausimo, džiagas, eksportuotas į Iraną, ku-
Parlamento pirmininkas Rafsan Į ris už prekes neatsilygino iki pre 
jani pasakė Teherane, kad, jei 
Amerika atmes paskutinius Ira
no pasiūlymus įkaitams atgauti, tai tada teks eiti į teismus. Kaip 
žinoma, Amerikos diplomatus fa
natikai persai vadina šnipais, o 

bado streiką. Du ištremti iš Vaka! . V ^ ^ departamento spau-
rinio kranto arabai yra Hebrono j J * rys.nmkas p,rmą kartą ati-
ir Halhoulo miestų burmistrai. d?n*% k a d ? A V vyriausybe gan 

- Indijos parlamente ilgus į j į 5 " ? r l , m f į~* * * " g t 
' bes tvirtinimą, kad amerikiečiai 

Šventųjų Kalėdų dvasia 
teatneša į mūsų tarpą 
ramybę, santalką, ir bro
liškąją meilę. 

Vieni miestai auga, 
kiti - mažėja 

VVashingtonas — Šiais metais 

dėmesį į mūsų leidinį. 
Dėkojame „LKB Kronikai", 

širdingai pasveikinusiai ir palin
kėjusiai mums vaisingai darbuo
tis. Daug šiltų žodžių apie mus 

skaičius per 10 metų paaugo 36.1 
nuoš. Jei prieš 10 metų San Jose 
buvo 29-tas miestas Amerikoje, 
tai Šiuo metu jis yra 17-tas. Ne-
kiek atsiliko ir EI Paso, kur gy-

pasakė ir „Aušra", plačiau pare-1 ventojų skaičius padidėjo 31.7 
cenzuodama mūsų leidinį, palin- nuoš. Miestas iš 47-to pakilc į 
kė:usi būti tiesos švyturiu. "Auš
ra" giliai suprato, kokiomis są 
lygomis mums tenka dirbti. Už 
tai „Aušrai" didelis ačiūl 

Ne be dėmesio mūsų leidinys 
liko ir „Perspektyvų" bendradar
bių straipsniuose. Aišku, ir „Pers
pektyvos" vertos mūsų dėkingu
mo. Ta pačia proga dėkojame vi 
šiems tiems mūsų naujiems drau
gams užsienyje, kurie vienaip ar 
kitaip atsiliepė į mūsų leidinį, iš
populiarino arba tebepopuliarina 
jį svetur gyvenančių lietuvių, 
ypač jaunimo tarpe. Visiems ačiū! 

28-tą. 
Houstono miestas tapo penktu 

didžiausiu Amerikos miestu, iš
stūmęs iš šios pozicijos. Detroitą, 
kuris tapo šeštas.. Dalias pralen
kė Baltimore, kuri nukrito į de
vintą vietą, palikdama septintą 
poziciją Dallas'ui. 

Keturi "didieji:' New Yorkas, 
Chicago, Los Angeles ir Philadel-
phia išlaikė savo pozicijas, ta
čiau Chicagoj ir Philadelphi'joj 
per paskutinį dešimtmetį pasi
reiškė gyventojų mažėjimas. 

Tarp daugiausiai mažėjan-
Būtume neteisingi, jei užmirš-; čių miestų pirmauja St. Louis, ne-

tume savo bendradarbius, kurių j tekęs 27.9 nuošimčių gyventojų. 
gal nepažįstame, bet kurie nuo-Į Miestas buvo laikomas 18-tu di-
širdžiai talkininkavo mūsų ne- i džiausiu, o dabar bus 25-tuoju. 
lengvame darbe, rašė, kėlė svar-j Clevelandas nukrito iš 10-toį 18-
bias problemas, jaudinosi dėl mū. -tąjį. Gyventojų skaičius sumažė-
sų tautos sunkios padėties. Labai i jo: Bostone, Washingtone, Buf-
didelio dėkingumo nusipelno tie Į falo ir Cincinatti. 

Lenkai reikalauja 
paleisti 7 kalinius 

Varšuva. —Lenkijos "Solida
rumo" centro komisija, kurioje 
yra 25 asmenys, jų tarpe keli ži
nomi rašytojai, muzikai, filmų 
direktoriai, pasirašė prašymą pre 
zidentui Jablonskiui ir Seimui. 
Rašte reikalaujama paleisti iš ka
lėjimo septynis politinius kali
nius, jų tarpe žinoma komuniz
mo priešą Lezek Moculski, Ne
priklausomos Lenkijos Federaci
jos steigėją ir vadą. Prašyme pa
brėžiama, kad "Solidarumas" ga
li nepritarti kalinamųjų pažiū
roms, tačiau gina jų teisę laisvai 
tas pažiūras reikšti. 

Chelm Lubeiski miesto unijų 
koalicija paskelbė vienos valan
dos streiką. Reikalaujama aprū
pinti parduotuves mėsos produk
tais ir nutraukti vietini^ parei
gūnų trukdymus. Kaip.-žinoma. 
naujųjų unijų centras ragino len
kus iki satfeio 15 d. neruošti jo
kių streikų". 

Pirmą kartą po 30 metų Lenki
joje per valstybinį radiją bus 
transliuojamos Bernelių Mišios. 
Kūčių naktį visi lenkai girdės šv. 
Mišias iš Krokuvos katedros. Mi
šios jau transliuojamos kiekvieną 
sekmadienį, pagal komunįstų vai 
džiostir naujųjų unijų susitarimą. 
Lenkijos vyskupai kiekvieną sek
madienį skaito specialią maldą, 
prašydami vienybės, valstybės 
saugumo ir suverenumo apsaugo
jimo. 

Amerikos atominiu 
ginkle nelaimes 

VVashingtonas. — Reuterio 
agentūra paskelbė Pentagono do 
kumentą, kuriame pripažįstama, 
kad praeityje su Amerikos ato
miniais ginklais yra įvykusios 27 
nelaimės. Iki šiol buvo skelbia
ma, kad tokių nelaimių būta 10. 
Sakoma, kad kai kurie nelaimin
gi atsitikimai įvyko svetimose, są 
jungininkų šalyse, ir buvo "poli 
tiškai nepatogu" apie tai paskelb 
ti. 

Kinija kaltina 
pirmininką Mao 

i 

debatus sukėlė vyriausybės reikalą 
vimas leisti suimti be teismo 
sprendimo valstybei pavojingus 
asmenis ir laikyti juos kalėjime 
iki 12 mėnesių. Opozicija tvirti
na, kad vyriausybė jau suiminė-
ja savo politinius priešus. 

- Los Angeles miesto apylin-j » ^ 1 1 1 * . **" . f l ! 

kėse padidėjo žmogžudysčių skai I p .v, . , I r , . v ' - į reiske Vvashi 
cius. Kartu su tuo žmones eme 
pirkti daugiau ginklų. 

—Izraelio okupuotame Vakari . 
, . m i ,i . ! mų. Didele dalis, 18 seimų, nie-

niame krante streiką paskelbė | b^ 
5,000 arabų mokytojų, jie reika 

j lauja algų pakėlimo. 
— Praėjusią savaitę Irano cent 

rinėse provinciiose įvyko du že-, 
j . . . . j „ i į dmių pasveikinimu įkaitams si I mes drebėjimai, padarę žalos . v ; -• A |_ . —T" . " „ ! t i m n į f a m n a n t i a i i jatisr ira'; c 

: šventojo Qumo miesto mečetėms, 
į Žuvo 26 žmonės. 

—Vietnamo vyriausybė pa-
i skelbė naują konstituciją, kurioje 
j numatoma Valstybės Taryba, ku 

ri panašiai, kaip Jugoslavijoje, 
sudaro kolektyvinę prezidentūrą. 

Pekinas. — Komunistinės Ki- į Tarvbos pirmininkai, pasikeisda
m a s vadovybė pradėjo pirmadiei m i e i s p r e z iden to pareigas. 
m seniai užsienio koresponden- _ S a l i a 52 amerikiečių įkaitų 
tų pranašautą Mao Tse Tungo į I r a n e kalinami keturi britai, 
"asmenybės kulto" nuvertinimą.; Kanterburio arkivyskupas, dr. Ro 
Nežiūrint to, kad dar nebaigtas! hen R u n c , ; e kreipėsi į ajatolą Kho 

ir kitų šešių j mein^ ,p r ašydamas leisti per Ka-
ledas aplankyti britus kalinius. 

—Siaurinėje Airijoje, Belfaste 
ir Londonderry įvyko airių 
džiaugsmo demonstracijos dėl 
kalėjimuose užbaigto airių kali
nių bado streiko. 

— Izraelio vyriausybė nutarė 
atidėti Golano aukštumų prijun 
gimo įstatymo svarstymą. Pa- j 
aiškėjo, kad tokiam įstatymui Į 
yra opozicija ne tik užsieniuose, j 
bet ir pačiame Izraelyje. Golano 
aukštumų klausimas paliekamas į 
būsimoms taikos deryboms. 

— Ugandos prezidentas Obo- Į lund, pasikalbėjęs su sovietų va
te paskyrė seną politiką Otema dais, pripažino spaudos konferen 
Alimidi premjeru, pats pasilikda 
mas sau užsienio reikalų minis-
terio pareigas. 

keturių gaujos" ir 
partijos vadų teismas, pirmadie 
nj "Liaudies dienraštis" paskel
bė: "Draugas Mao savo vėlesniais 
metais, o ypač "Didžiosios kukū 
rinės revoliucijos", kurią jis pra
dėjo, ir kuriai jis vadovavo, me
tu, padarė klaidų, kurios atne-
še partijai ir liaudžiai didelių ne 
laimių". 

Laikraštis aiškina, kad Mao 
i klaidų nereikia maišyti su "nusi 
i kaitimais", kuriuos vykdė kiti 

įkaitai gyvena liuksusiniuose 
viešbučiuose. John Trattner pa
reiškė korespondentams, kad, tu
rimomis žiniomis, kai kurie įkai
tai gali būti kalėjime ir kai ku 
rių sveikatos padėtis kelia rūpės 

įsio JA\ 
pareigūno Laingen žmona pa-

ingtone, jog 6 įkai-
Į tai jau nuo balandžio mėnesio ne-
į atsiuntė savo šeimoms jokių ž* 

p. Didelė dalis, 18 šei: 
ko apie savo artimuosius negir
dėjo nuo liepos mėnesio. 

įvairiuose miestuose amerikie
čiai suorganizavo masines kalė-

siun-
timo kampanijas. Daug kas siun 
tinėja sveikinimus ir įkaitų šei
moms, paguosdami jas, įkaitams 

i patekus į neaiškią padėtį. 
Irano vyriausybės narys Bah-

i zad Nabavi atmetė kaltinimus, 
į kad Irano vyriausybė šantažuo-
! ja Ameriką, jos vyriausybę. „Mes 
Į nieko iš Amerikos nenorime, tik 
| to, kas yra mūsų. Jei Amerika pa-
! tenkintų mūsų reikalavimus, ame 
j rikiečiai įkaitai per 24 valandas 
i būtų namie", pasakė Nabavi, pri-
• dėjęs, kad jokių naujų derybų su 
Į Amerika dėl įkaitų nebus. 

Amerikos prezidentas galėtų at
šaukti Irano sumų užšaldymą, 
tačiau jis negali nutraukti apie 
300 įvairių bylų Amerikos teis
muose. Bylas iškėlė Amerikos 
bankai, biznio bendrovės, reika
laudamos kompensacijos už Ira-

zidento paskelbto lėšų užšaldy 
mo. Manoma, kad amerikiečių 
ieškiniai siekia apie 6 bil. dol. 
Visi užšaldyti Irano turtai Ame 
rikoje gali siekti apie 11 bil. dol. 
(ne 14 bil., kaip tvirtina Irano 
vyriausybė). 

Pačiame Irane korespondentai 
sutinka daug žmonių, kurie ne
pritaria įkaitų kalinimui.Ambasa-
dos okupavimas paskatino užsie 
niečius išbėgti, dabar Iranui 
trūksta technikų, administratorių, 
pramonės specialistų. Dėl jų išva 
žiavimo Irane prasidėjo chaosas, 
daug įmonių turėjo užsidaryti, 
vis daugiau atsiranda bedarbių. 

Nuosaikesni iraniečiai supran
ta, kad ir pasibaigus karui su 
Iraku, atgavus naftos laukus ir 
refinerijas, jas teks remontuoti, 
atstatyti, o tam reikės užsienie
čių inžinierių ir technikų. Lai
kant amerikiečius įkaitais, 
joks normalus specialistas neno 
rės važiuoti dirbti į Iraną. Įkai
tų laikymas daugiau pakenkė Ira
nui, negu koks kitas revoliucijos 
aspektas, kalba patys iraniečiai. 
Vienintelis „laimėjimas" esąs tas, 
kad Irano sostinėje nebėra auto 
mobilių susikimšimo, sutojus eis
mui, užsidarius fabrikams, oras 
esąs daug grynesnis. Iraniečiai 
naktį net mato žvaigždes, kurias 
anksčiau dengdavo miesto dū
mai. 

Izraelitai bėga 
is Izraelio 

partijos draugai. Jie greit būsią 
"visiems amžiams prikalti prie 
gėdos stulpo'.'' 

Patikimų šaltinių žiniomis, 
Kinijos sostinėje "Pirmininko 
Mao atminimo salė" bus greit 
(pavadinta "Revoliucijos herojų 
atminimo sale". Į ją bus perkelti 
kitų partijos veikėjų pelenai ir 
atminimo lentos. 

Reagano vyriausybe 
Washingtonas. — Būsimo- Jeruzalė — Žydų agentūra pa-

jo prezidento Ronaldo Reagano skelbė viešą prašymą Izraelio vy 
štabas paskelbė dar keturias pa- riausybei paskelbti "tautinį pa
vardes būsimojo kabineto narių, vojų" dėl vis didėjančio žydų bė 
Tarp jų — vienintelė moteris, gimo iš Izraelio. Organizacijos 
54 m. amžiaus Jeane Kikrpatrick, j žiniomis, šiuo metu Amerikoje gy 
ilgametė demokratė, Georgetown vena 500,000 izraelitų. Šiais me-
Un-to politinių mokslų profeso-1 tais iš Izraelio emigravo 32,802 
rė, kuri paskirta JAV ambasado- i izraelitai, nusivylę ekonominiais 
re Jungtinėse Tautose. Juodas I sunkumais, infliacija, skelbia 
advokatas iš New Yorko Samuel | agentūra. 
Pierce Jr. paskirtas Namų ir Mies 

Sovietai kritikuoja 
Norvegija 

Spaudžia nesiusti 
Taivanui ginklų 

Pekinas. — Kinijos spauda pik
tai rašo apie Olandijos vyriausy
bės nutarimą parduoti Taivanui 
du povandeninius laivus. Kinija 
įspėja ir kitas Vakarų valstybes 
nelaikyti Taivano "antrąja Kini
ja". Olandijai grasinama nutrau
kti prekybos ryšius. 

Olandijos parlamente šis laivų 
statymo Taivanui klausimas jau 
buvo sukėlęs aštrias diskusijas. 
Vyriausybė aiškina, kad laivų 
statyba duotų darbo 1,000 olan-

Maskva. — Norvegijos užsienio į įų ^ penkerius metus, o Olan-
reikalų mmisteris Kmit Fryden1(jija uždirbtų apie 500 mil. dol. 

Olandija prekiauja su Kinija ir su 

tų išvystymo departamento sek
retoriumi. 

Nemažą kontroversiją sukėlė 
James Watt, 42 m. paskyrimas 
vidaus reikalų sekretoriumi. Jis 
seniai kovoja už laisvą rinką, 
prieš vyriausybės kišimąsi į mies
tų, valstijų reikalus. Jį kritikuo
ja Si^rra klubas ir kitos gamtos 
apsaugos organizacijos, nes jis 
rekalauja ieškoti naftos ir vals

tybės parkuose bei draustiniuose. 
Buvęs Pietinės Karolinos gu

bernatorius James Edvvards, 53 
m., paskirtas energijos departa
mento sekretoriumi. Rinkimų 
kampanijos metu Reaganas ne 
kartą pasisakė prieš energijos de
partamentą, kuris esąs nereika
lingas. Galimas daiktas, kad 
šiam sekretoriui teks uždavinys 
departamentą likviduoti. 

cijoje, kad jis buvo piktai išbartas. 
Norvegija piktai kritikuojama ir 
sovietų spajdoje už nutarimą 
leisti Amerikai laikyti Norvegijo 
je savo ginklų sandėlius. Kilus 
karui Amerikos ginklai jau būtų 
Europoje, tektų permesti tik ka
reivius. 

Norvegų ministeris paaiškino 
sovietams, kad Amerikos sandėliai 
sustiprintų Norvegijos saugumą, 
Norvegija neketinanti grasinti So 
vietų Sąjungai, nes ginklai būtų 
naudojami tik gynybai. 

Irakas pasirengė 
sutikti žiern^ 

Bagdadas. —Irako vyriausybė 
paskelbė, kad ginkluotos jėgos 
Irane sustabdė savo ofenzyvą ir 
įsistiprino pozicijose, kuriose bus 
praleista žiema. Iki šiol Irako ka
riuomenė užėmė trečdalį Kuzis 
tano provincijos, kuri garsi savo 
naftos pramone. 

Šiuo metu lietus pavertė Kuzis 
taną didele pelke. Irakas net nu
tiesė kelis naujus kelius, prie Diz 
fui miesto įrengė saugius gynybos 
bunkerius. 

Taivvanu. Prekyba su abiem ša
lim apima apie 600 mil. dol. per 
metus. 

KALENDORR7S 

Gruodžio 24 d.: Kūčios. Ado
mas, Ieva, Jogaila, Minvyde. 

Gruodžio 25 d.: Kristaus Gimi
mo šventė — Kalėdos. Anastazi
ja, Eugenija, Grožvydas, Aiškutė. 

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

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:24. 

ORAS 
Debesuota, nedideli krituliai, 

vėjuota, temperatūra dieną 35 1., 
naktį 20 1. 
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GERASIS DARBELIS 

s u t e i k t a s K i t a m 
džiaugsmas 

grįžta tau pačiam. 

K a l ė d o m s a r t i n a n t i s 
vadovės-ai ragina skautiškus 
vienetus atlikti Kalėdų gerąjį 
darbelį. Jo pobūdį dažniausiai 
nutaria vieneto nariai, o kar
tais, jis yra vadovų ar aukštes
nės vadovybės pasiūlomas. 

Pastaruoju laiku gerojo dar
belio pagrindu tapo dažniau
siai piniginė auka kuriam kil
niam tikslui paremti. Labai 
gražu ir kilnu! Dažnai nė nepa
galvojame, kad šiuo atveju ge
rasis darbelis bus įvykdytas 
tik jei paaukoti pinigai bus pa
ties skauto-tės savo darbu už
dirbti ar iš asmeniškų sutaupų 
paaukoti atsižadant kokio 
asmeniško malonumo. Iš tėvų 
iškaulytas gerajam darbeliui 
pinigas, nežiūrint, kad jo 
pagalba bus atsiektas užsi
brėžtas tikslas, neatliks savo 
auklėjimo uždavinio. Davi
mas ir iš jo išplaukiantis 
džiaugsmas ateina tik per ko 
nors atsižadėjimą. Pamąstyki
me apie tai ir sukruskime įvyk
dyti šį tradicinį gerąjį darbelį. 

Neapsiribokime tik Kalėdų 
geruoju darbeliu. Nelaukdami 
kitų Kalėdų stenkimės gerų 
darbelių, kad ir smulkių,atlikti 
kasdien. Sakote, kad tai sun
ku? Juk skautei-tui nieko nėra 
neįmanoma, jei jis to nori. 

įžodį duodami jaun. skau-
tės-tai pasižada: "...ir kas 
dieną padaryti po gerą dar
belį..." Prisimenat? KAS
DIEN! Ne vien tik Kalėdoms 
artinantis. Tad savo naujųjų 
metų nutarimuose pasižadė
kime ir s tenkimės kas
dieniniame gyvenime vykdyti 
tą prasmingą pažadą, kurį 
davėme savo pirmojo skau
tiško įžodžio metu. 

Gal pradžioje tai ne labai 
lengvai seksis. Prisiverskime 
ir nė nepastebėsime, kaip tai 
taps mūsų gyvenimo gražiau
siu įpročiu. Patys dėl to būsi
me laimingesni ir kitiems 
džiaugsmą suteiksime, o mus 
supanti aplinka taps malones
nė. 

Progų geram darbeliui ieš
koti netenka — jos šaukte šau
kiasi dėmesio. Tik apsi
dairykime. Nereikės nei toli nei 
ilgai ieškoti. Mūsų aplinkoje 

netrūksta nei vyresnio am
žiaus vienišų žmonių, nei ligo
nių -ar vargstančių, kuriems 
mažas mūsų patarnavimas 
daug džiaugsmo suteiktų, 
gyvenimą palengvintų. Yra 
senukų, kuriems žiemą sli
džiomis gatvėmis neįmanoma 
nueiti nei į maisto parduotuvę 
— pasisiūlikime atlikti šį mū
sų atveju mažą, o jiems gal 
sveikatą ar net gyvybę iš-
saugojantį patarnavimą. Yra 
vienišų invalidų — aplan
kykime, pabendraukime su 
jais valandėlę, jiems tai bus 
brangi džiaugsmą teikianti 
duona. Pasisiūlykime negalin
čiam nukasti sniegą ar su
grėbti rudens lapus. Perveski-
me skersai gatvę vaikutį, 
panėšėkime senutei pirkinių 
naštą ir kt. O kiek yra ligonių, 
kuriems džiaugsmą suteiktų 
aplankymas, laikraščio pa
skaitymas ar laiško parašy
mas. Tik apsidairykime. Vi
sada ir visur stenkimės būti 
naudingais, o aplinka dėl to 
taps truputį geresnė ir malo
nesnė. 

Aišku, ką darant neužmirš
kime atsargumo ir saugumo. 
Nešokime aklai padėti kiekvie
nam, kuris to paprašys. Pagal
vokime ar jis tos pagalbos rei
kalingas, ar tik nori mums 
savo darbą užkrauti. Būkime 
atsargūs su nepažįstamais 
asmenimis. Gyvendami did
miestyje neužmirškime, kad 
yra įvairių iškrypėlių, kurių 
galvos pilnos piktų minčių ir 
tikslų. Niekad nedarykime to. 
kas mūsų sveikatai ar sau
gumui pavojinga. 

O kaip su visuomeninio 
pobūdžio geruoju darbeliu? 
Įvairios lietuviškos visuo
meninės organizacijos ir įstai
gos juos didžiai įvertina. 
Visuomet maloniai prisimena
mos sesės lietuviškais šiau
dinukais papuošusios kalė
dines eglutes. Prisimenami 
pašalpinių rinkliavų talkinin
kai. Įvertinami Jaunimo cent
ro aplinkos tvarkytojai ir kt. 
Ateikime talkon kiekvienam 
geram lietuviškam tikslui ir 
darbui. 

Su šių Kalėdų geruoju dar
beliu pradėkime gyvenimą, ku
rio kiekviena diena puoštųsi 
nesuskaitomais, kad ir smul
kiais, geraisiais darbeliais. 

IR 

KALĖDŲ 
ATOSTOGOS 

Chicagos skautiškieji vie
netai š.m. gruodžio 28 d. su
eigų neturės. Sueigos vėl vyks 
jau 1981 m. sausio 4 d. Iki tol 
malonių atostogų ir linksmų 
švenčių sesėms, broliams ir jų 
tėveliams linki: Aušros Vartų. 
Kernavės, Nerijos ir Litu-
anicos tuntų vadovybės. 

PRISIMINKIME 
VARGSTANČIAS 

SESES 

Šv. Kalėdų proga sveikinu 
visas LS Seserijos seses lin
kėdama darbingų ir kūry
bingų 1981 metų. 

Dėkoju visiems LS Seserijos 
vienetams ir pavienėms se
sėms, kurios savo aukomis per 
Seserijos socialinį skyrių parė
mė vargstančias seses. 

Ypatinga padėka visoms 
skautininkių ir vyr. skaučių 
židiniečių suvažiavimo da
lyvėms už gausia auką Soc. 
skyr iu i . 

ASS metinės šventės Ghicagoje i | įulminga sueiga. N u o t r . J . T a m u l a i č i o 

Indrė Rudaitytė skai to B. Gai-
džiūno eilėraščius LSS vaka
ronėje J a u n i m o Centre 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Nuolat prisiminkime mūsų 
globojamas seses savo auko
mis, palengvindamos, pradžiu-
gindamos jų sunkias senatvės 
dienas. 

j.s. Vena Lauraitienė 
LSS Soc. sk. vedėja 

KALĖDŲ VARPAMS SKAMBANT 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikinu mielus brolius, 

seses ir skautų rėmėjus Lietuvių Skautų Sąjungos vardu. 
Linkiu Jums linksmų švenčių bei asmeniško pasisekimo 

1981-se metuose! 
Kristaus gimimo šventė tegaivina mūsų tikėjimą Lietuvos 

laisvės viltimis. Testiprina sesių ir brolių ryžtą pasilikti tvir
tais lietuviais skautaujant visados tautiškumui pasišventu-
sioje Lietuvių Skautų Sąjungoje. 

Budžiu! 

* * * 

u.s. Sigitas Miknaitis 
LSS tarybos pirmininkas 

Mielos Mano Sesės, 
I 

Kalėdų taika ir ramybė jums! Taika ir susiklausymas 
skautybės darbuose tebūna kiekvienos mūsų kelrodis. Pasi
tikdamos Naujus metus ryžkimės dar uoliau dirbti ir budėti 
savo jaunos sesės lietuviškai skautiško auklėjimo tarnyboje. 
Linkiu smagių švenčių ir šviesių ateities dienų. 

Budžiu! 
v.s. Irena Kerelienė 

LSS vyriausia skautininke 
* * * 

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga LS Brolijos sveikinimai ir 
geriausi linkėjimai broliams, sesėms, tėveliams ir visiems 
lietuviškosios skautybės rėmėjams. 

v.s. Vytautas Vidugiris 
LSB vyriausias skautininkas 

* * * 

Sveikinimai visiems ASS nariams šv. Kalėdų ir Naujųjų, 
1981 metų proga. 

Mielos sesės ir broliai akademikai — geros nuotaikos, 
džiaugsmo, sėkmės, sveikatos jūsų asmeniniam gyvenime, o 
ASS organizacinėje veikloje kuo daugiau lietuvybės stip
rinimo sėkmingų darbų! 

AD MELIOREM! 
s. fil. Raimundas Strikas 

ASS pirmininkas 

# * * 

Nėra gražesnio laimės pavyzdžio kaip iš vargingob Betlie
jaus prakartėlės. Sekime juo! Džiaukimės turėdami progą dar 
kartą tai pergyventi. 

Tegul Kalėdų nuotaika ir ramybė lydi jus per ateinančius 
Naujuosius metus. 

s. fil. Vytautas Mikūnas 
Vydūttcr Jaunimo fondo v-bos pirm. 

•: o f • 

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga visiems broliams, sesėms, tėveliams ir rėmėjams. 

JAV Vidurio rajono vadovybė 
. * * * 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu seses ir brolius 
jūrų skautus bei visą skautiškąją šeimą, linkėdama daug 
darbingų ir prasmingų lietuviško skautavimo metų! 

Gero vėjo! 
> j . ps. Vida Račiūnienė 

LSS jūrų skaučių sk. vedėja 

Nuotaikingų šv. Kalėdų ir skautiškai laimingų 1981-ųjų 
metų visiems linki 

ASS Chicagos skyrius 
* * * 

Kalėdų giesmėms aidint melskime Dieviškąjį Kūdikį 
palaimos lietuviškai skautybei ir visiems jos keliu žygiuo
jantiems. 

Linksmų Kalėdų ir laimingų 1981-ųjų visiems linkime. 
Chicagos skautininkų-kių Ramovė 
Chicagos skautininkių draugovė 

Nerijos tuntas Kernavės tuntas 
Aušros Vartų tuntas Lituanicos tuntas 

SKAUTYBĖS KELIAS 
* * * 

POLITINIO 
GYVENIMO 
TYRIMAI: 

Rezultatų pi rmosios 
anal izės p raneš imas 

Šių metų vasarą Etninių 
grupių tarnyba, angliškai žin
oma, kaip Ethnic Community 
Services, pravedė apklausinė
jimą Marųuette Parko rajone 
ištirti lietuvių dalyvavimą 
Amerikos politiniame gyve
nime. Šios studijos tikslas yra 
sudaryti vaizdą, kiek lietuvių 
yra šio krašto piliečiai, kiek 
yra užsiregistravę balsuoti ir 
kiek balsuoja. Taip pat apklau
sinėtų žmonių pasisakymai 
nurodys, kokių kliūčių yra no
rintiems politiniame gyve
nime dalyvauti. 

Etninių grupių tarnybos at
stovai ėjo pas asmenis su iš 
anksto paruoštomis anke
tomis. Asmenys buvo parinkti 
apklausinėjimui stratifikuotu 
atsitiktiniu būdu (stratified 
random sampling). Šiuo metu 

! suvedami duomenys. Štai yra 
apklausinėtų charakteristika 
ir keletas pavyzdžių atsakymų 

Į į klausimus: 
Apklausinėtų amžiaus vidur

kis 64 metų: 64% moterys, 36% 
vyrai, 55% vedę, 30% našliai, 
11% viengungiai, 4% išsiskyrę, 
26% nebaigė gimnazijos, 36% 
baigė gimnaziją, 11% lankė 
universitetą arba techninę 

. mokyklą, 15% baigė universi-
I tetą, 12% baigė profesinę 
| mokyklą, 85% gimė Lietuvoje, 

10% JAV-se. o 5% kitur. 
Atsakymai parodė, kad 72% 

JAV-se negimusių turi Ameri
kos pilietybę, bet 28% neturi. 
Tai gan didelis nuošimtis 

; lietuvių, kurie negali pilnai 
pasireikšti politiniame gyve-

| nime. ^ačiau, 93% tų, kurie yra 
piliečiai, yra taip pat užsi
registravę balsavimui. Tiktai 
7% piliečių nėra užsiregist
ravę. 98% tų, kurie yra užsi
registravę, dažniausiai daly
vauja prezidento rinkimuose. 
Truputį mažiau dalyvauja 
kituose rinkimuose: 89%. Illino-
jaus valstybės, 88% Chicagos 
miesto, o 72% „primary" rinki
muose. 92% užsiregistravusių 
balsavo paskutiniuose pre
zidento rinkimuose, o tik 79% 
balsavo paskutiniuose miesto 
valdžios rinkimuose. 

Apklaustieji buvo paklausti, 
kiek ji domisi artėjančiais pre
zidentiniais rinkimais. 94% ap
klaustųjų atsakė į šį klausimą, 
o iš jų 68% pasisakė, kad labai 
domisi šiais rinkimais, 25% 
truputį domisi, o 7% nesidomi. 
Tiek pat (94%) atsakė į klau
simą — „Kiek jums svarbu, 
jeigu vienas ar kitas kandida
tas bus išrinktas prezidentu?" 
Iš jų 57% sakė. kad jiems labai 
svarbu. 21%, kad truputį svar
bu, o 14% visai nesvarbu, 8% 
nebuvo apsisprendę šiuo klau
simu. 

Iš šių pirmųjų suvestų duo
menų gaunamas vaizdas, kad 
daugumas apklaustųjų lie
tuvių aktyviai dalyvauja 
Amerikos politiniame gyve
nime, nors daug jų ir nėra 
Amerikos piliečiai. Daugumas 
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tų, kurie pasiryžo tapti Ameri
kos piliečiais, sąmoningai 
prisideda prie Amerikos poli
tinio gyvenimo, pas inau
dodami balsavimo teisėmis. 

Kiti šios studijos duomenys 
bus paskelbti vėliau. 

Ethnic Communi ty 
Services p r a n e š i m a s 

au*įfi 
Švieti-Daug kalbama apie 

mą ir pageidaujama daugiau 
šviesos. Dieve mielas, kąT pa
dės t a visa šviesa, jei žni8nės 
a rba iš viso neturi akių*, cąrt)a, 
jei turi, tai sąmoningai'.užsi
merkia. 

G. K. LichtenbėTgas 
— < . 
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Kristaus gimimo 

PAMOKA ŽMONIJAI 
LIETUVIŲ VEIKSNIAI IR JŲ PASKIRTYS 

Prel. J. Balkūno paskaita V liko seime 

Visos žinios apie Dievą 
vadinamos paslaptimis, nes 
žmogus savo protu negali iš
semti jų gelmių. Be apreiš
kimo tik apie Dievo buvimą 
galime kalbėti, o visa kita yra 
mums nežinoma. Dievas vi
sada gyvena mums neprieina
moje šviesoje, nors mes visą 
laiką jame judame, gyvename 
ir esame ir iš jo begalybės 
negalime išeiti. Be to, Dievo 
paslapčių pažinimas mūsų 
protui yra prieinamas tik su jo 
veikimu, atseit, su jo kūrybos 
apraiškomis. Didžiausia jo 
kūrybos apraiška yra pasau
lis, kuriame mes gyvename. 
Todėl ir apie Dievą visada mes 
svarstome ryšium su regimuo
ju pasauliu. Kas buvo prieš 
pasaulio sukūrimą, niekas ne
gali atspėti ir pasakyti. 

Iš apreiškimo žinome, kad 
pasaulis nėra amžinas. Su 
regimojo pasaulio atsiradimu 
buvo sukurtas ir laikas, ku
riuo skaičiuojama judėjimas, _ . . . 
kaip buvo anksčiau, kaip yra rabinams, teologams ar karą 
dabar ir kaip yra paskui. 0 liams, tai jie būtų tikrai neti 

rėjo išvysti pirmą kartą šio pa-
s a u l i o š v i e s ą g y v u l i ų 
užuovėjoj, tai taip norėjo ir pa
tvarkė patsai Dievas, nors vei
kė ir kūrė tas aplinkybes to 
meto ir tos dienos žmonės. 

Kristaus gimimo aplinky
bės rodo, kaip nepaprasta di
dybė susitiko su nepaprasta 
menkybe. Iš neprieinamos 
šviesos atėjo Dievas į visiems 
labai lengvai prieinamą vietą. 
Angelai pirmiausia apreiškė 
Išganytojo gimimo žinią neci
vilizuotiems ir varganiems 
piemenims, kurie nakvojo lau
kuose ir sergėjo savo bandą. 
J i s jiems su Viešpaties šlovės 
šviesa pasirodė ir tarė: "Štai 
aš skelbiu jums didį džiaugs
mą, kuris bus visai tautai. 
Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Mesijas. Ir štai jums 
ženklas: rasite kūdikį, suvys
tytą vystyklais ir paguldytą 
ėdžiose" (Lk.2,10-12). Jeigu ši
taip angelas būtų prabilęs 

kas gi buvo prieš tą laiką, kas 
buvo ir vyko per visą amži
nybę, niekas nepasakys. Die
vas visą amžinybę veikė, nes 
jis yra viso buvimo pradžia ir 
viso veikimo pilnybė. 

Prologe į Jono evangeliją 
sakoma: "Pradžioje buvo žo
dis. Tas žodis buvo pas Dievą 
ir Žodis buvo Dievas. Jis pra
džioje buvo pas Dievą. Visa 
per jį atsirado, ir be jo neat
sirado nieko, kas tik yra at
siradę" (Jn. 1, 1-3). Šitaip kal
bama apie Dievą, kai dar 
pasauliai buvo nesukurti. 
Kasgi kita yra tasai Žodis, jei 
ne Dievo mintis ir pats Die
vas? Paskui evangelijoje sako
ma, kad tas Žodis tapo kūnu ir 
gyveno tarp mūsų (Jn. 1,14). 

Evangelijos prologe visa 
Dievo kūryba yra surišama su 
jo įsikūnijimu. Atseit, visas 
regimasis pasaulis ir jame 
žmogus yra sukurtas, kad Die
vas galėtų įsikūnyti ir gyventi 
tarp mūsų. Įsikūnijimo pa
slaptis yra viso regimojo pa
saulio tikslas. Taip pat ir visi 
mūsų pažinimui neprieinami 
pasauliai, kaip Povilas sako: 
"kas regima ir neregima, ar 
tai sostai, ar viešpatystės... vi
sa sutverta per jį ir jam" 
(Kol.1,16-17). 

Šitaip svarstant apie Dievą 
ir jo kūrybą, nuostabą kelia, 
kad žmogaus prigimtis nepap
rastai yra išaukštinta Dievo 
akivaizdoje. Pats Dievas iš 
neprieinamos šviesos įsijungė 
į mūsų tarpą. Priimdamas 
žmogišką prigimtį į antrojo as
mens vienybę, jis atėjo į šį pa
saulį, panašiai kaip ir kiek
vienas žmogus gimdamas 
ateina. Jis atėjo patirti žmo
giškojo gyvenimo likimo ir 
pamatyti savosios kūrybos 
žmogiškomis akimis. Gyven
damas amžinybėje ir už vi
sokio ribotumo, jis gavo pra
džią laike. Toji pradžia tapo 
laiko pilnybė, kuri padalino vi
są žmonijos istoriją į dvi da
lis. Pirmajame istorijos peri-
jode žmonija laukė Mesijo 
atėjimo, o po atėjimo skirta jai 
pritaikyti savo gyvenimą prie 
Dievo valios. Dievas negali 
būti istorinis, nes jis yra be 
pradžios. Bet užgimęs Betlie
juje jis tapo istorinis Dievas ir 
istorinis žmogus. 

Toks Dievas ir toks Žmogus 
tapo mums pažįstamas ir pri
einamas. Dievo Sūnui tapus 
kūnu, mes galime regėti jo šlo
vę (Jn. 1,14). Savo atėjimu jis 
palenkė mums dangų. Per 
Kristų mes visi susitinkame su. 
Dievu. 

Kaip Kristus ir per jį Dievas 
lengvai yra prieinamas, rodo 
jo užgimimo varganos ap
linkybės. Dievo darbuose nie
ko nėra atsitiktino ir nenu
matyto. Jeigu Kristus gimė ne 
karališkame dvare, buvo ne
priimtas užgimti užeigoje ir tu-

Veiksnio ap t a r t i s 
Lietuvos laisvinimo veiks

niais gali būti tik bendrinės lie
tuvių organizacijos ar insti
tucijos, dirbančios laisvinimo 
darbą. Tokių veiksnių turime 
tris: Vliką, Altą ir Bendruome
nę. Jie yra tie trys pagrin
diniai mūsų junginiai, insti
tuci jos , i š s i s k i r i a n č i o s 
lietuviškame gyvenime ne tik 
savo svarbumu, bet ir kontra-
versijomis, tiek pačios per sa
ve, tiek sąveikoje viena su ki
ta. Visos trys jos apima ir 
politinį, ir visuomeninį, ir kul
tūrinį barą. Veiklą tuose lau
kuose yra apspręsta dviejų di
džiųjų politinės emigracijos 
siekinių: Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo. 

kėję, kad Mesijas gali gimti 
gyvulių pašiūrėje ir yra pa
guldytas ėdžiose. O pieme
nims tai buvo visai natūralu, 
nes jie patys nakvojo visą 
naktį ant tyro lauko. 

Dabar galime klausti, ar 
Kristaus užgimimas buvo 
žmonijos suprastas ir ar buvo 
suprasta tokio užgimimo pras
mė ir pamoka? Evangelijos 
prologe sakoma, kad "pa
saulis per jį atsiradęs, bet pa
saulis jo nepažino. Pas savuo
sius jis atėjo, o savieji jo 
nepriėmė" (J.. !,!0-ll). 

Tada jo už gimstančio ir atei
nančio į šį pasaulį savieji ne
pažino ir nepriėmė, bet ir da
b a r sakieji jo vis dar 
nepažįsta. Jo užgimimo pa
moka vis dar nėra atpažinta ir 
įvertinta. 

Visos Kristaus užgimimo 
aplinkybės sako, kad žmo
gaus prigimtis yra vertybė pa
ti savyje, nes jai skirta matyti 
Dievą jo garbėje. Iš čia seka, 
kad visi žmonės Dievo aki
vaizdoje yra lygūs. Jie turi bū
ti lygūs ir mūsų visame gy
venime. Žmogaus vertybės 
negali padidinti nei turtingi ir 
ištaigingi rūmai, kuriuose jis 
gimsta ir auga, nei aukšta 
socialinė padėtis, nei kitokios 
šio pasaulio aplinkybės. 

Visai kitoks būtų mūsų pa
saulis, jei šitokia krikščio
nybės demokratija būtų su
prasta ir įvertinta. Bet ir 
krikščionybės eroje ilgus šimt
mečius didelė žmonijos dalis 
nešė sunkų vergijos jungą. Ve- J 
liau mažai ką lengvesnis sekė 
baudžiauninkų gyvenimas feo
dalizmo amžiuje. Reakcija j 
klasių pasiskirstymą pagimdė 
marksizmo ideologiją ir ko
munizmo įsigalėjimą su dar 
didesne vergija. Sovietų Są
jungoje komunistų partijos eli
tas gyvena didesnėje praban
goje, kaip anuomet caras ir jo 
dvarininkai, milijonai paverg
tųjų kenčia šaltį ir alkį, jau ne
tariant, kad šimtai tūkstančių 
dirba koncentracijos stovyklų 
šachtose ar kur kitur Sibiro 
tundrose. 

Pirma žmonės didžiavosi, 
kad yra gimę iš kilmingos gi
minės, skaičiavo, kiek ir ko
kias teises bei privilegijas so
cialiniame gyvenime gimimu 
yra gavę. Žmonių pasiskirs
tymas į kilminguosius ir pap
rastuosius piliečius, valstie
čius ir baudžiauninkus, 
atrodė, yra paties Dievo pa
daryta santvarka. Taigi net 
iki mūsų laikų Kristaus užgi
mimas labai varganoje būk
lėje yra vis dar nesuprasta pa
slaptis. 

Po karo suvažiavę į Ameri
ką pabėgėliai tuojau pastebė 
jo, kaip daroma didelis skir
tumas tarp gimusių šiame 
krašte ir kur nors svetimame. 
Daug kur savieji jų nepriėmė 

Prel. J. Balkūnas, Tautos fon
do garbės pirmininkas, daro 
pranešimą Los Angeles, Ca., 
apie Vliko veiklą ir jo telkia
mas lėšas. Jis rodo T. Re-
meikio knygą „Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania 
1945-1980" ir skatina ją 
skaityti ir platinti tarp sve
timtaučių. 

Cia aplenkiu Lietuvos Diplo
matinę Tarnybą. Ji yra Lie
tuvos valstybinė institucija. 
Nenoriu jos maišyti su mūsų 
išeivijos kontraversiniais klau
simais. 

kaip sau lygių. Mūsų lietuvių 
dauguma kunigų turėjo ieš
kotis darbo svetimose para
pijose. Dabar mūsų lietuviš
kos parapijos nebeturi lietuvių 
kunigų, kai daug jų dar jauni 
dirba svetimiems. 

Visais amžiais ir kiek
vienam žmogui Kristaus užgi
mimas gyvulių užuovėjoj iš 
laikų pilnybės moko, kas yra 
Dievas ir kas yra žmogus. 

V. Rmš. 

Iš ku r nesutar imai? 
Trumpai noriu paliesti tik 

kontraversines plotmes, kur 
d i s p u t u o j a m a p r i g i m t i s , 
pagrindai ir metodai minėtų 
veiksnių. Besikeičiąs lietuvių 
politinės išeivijos veidas, t.y., 
mažėjant duoniniams emi
grantams ir didėjant nepoli
tiniam lietuvių skaičiui, mūsų 
visuomeninis veidas kinta ir 
tai ne mūsų naudai. Todėl 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Alto ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės santykių klausimas atsis
toja labai svarbioje teorinėje 
ir praktikinėje plotmėje. Visos 
trys institucijos yra vado
vaujančio centrinio charak
terio. Nenuostabu tad, kad vie
šoje veikloje jos dažnai 
susiliečia. Iki šiol šį sąlytį ir iš 
jos kylančias problemas nebū
tinai tvarkė iš esmės apsvars
tytos ir priimtos normos. 

Vlikas, nors nebūdamas iš 
išeivijos, tiek kadrais, tiek 
finansais remiasi visuomene ir 
plačiai išsišakojusia Bendruo
menės organizacija ir Alto tal
ka. PLB savo ruožtu įvairiose 
savo veiklos šakose neišven
giamai susiduria su tomis sri
timis, kurios natūraliai yra 
Vliko ir Alto veiklos orbitoje 
Vliko, PLB ir Alto sąveikos 
problemos didele dalimi nėra 
prasimanytos ar dirbtinio 
charakterio, bet kaip tik dėl jų 
pasikartojimo ir natūralumo 
jos turi būti sprendžiamos pa
gal iš anksto sutartas iš trijų 
institucijų esmės išplaukusias 
teisiškai įformintas normas. 

Vliko, Alto ir PLB sąveikos 
klausimą sprendžiant, rak
tinis faktas yra tų institucijų iš 
esmės skirtinga paskirtis. Ją 
teisingai suvokus, kitoj šviesoj 
atsistos ir visa Vliko - PLB -
Alto sąveikos problematika. 

Kas yra Vlikas? 
Vyriausias Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas yra politinis 
organas, sukurtas tautos poli
tinę valią reiškiančių politinių 
partijų - grupių ir rezistencinių 
kovos organizacijų dar pa
vergtoje Lietuvoje. Politinės 
grupės ir okupacijos sąlygose 
atsiradę politinio pobūdžio ko
vos organizacijos laisvu ir 
bendru sutarimu deponavo Vli-
ke savo turimą galią atsto
vauti politinę valią. Todėl Vli
kas yra autentiškas visos 
tautos politinės valios reiš
kėjas, jai pačiai to negalint — 
jos suvereniteto vykdymui es
ant laikinai sutrukdytam. To
kia savo prigimtimi Vlikas 
pristatė tautai ir tokį tauta ją 
priėmė. Vliko mandatas buvo 

dar gi pakartotinai atnaujin
tas, jam jau reziduojant už Lie
tuvos valstybės ribų. 

>Aikas tad iš esmės yra 
grynai politinės prigimties ins
titucija, turinti griežtai apri
botą veiklos sritį ir neribotą 
mandatą ir galią atstovauti po
litines pavergtos tautos aspi
racijas bei vadovauti laisvės 
kovai. Vlikas veikia lietuvių 
bendrijoje, bet jis nėra iš išei
vijos ir nėra jos apspręstas. Jo 
šaknys yra politinėje lietuvių 
bendrijoje ir jo atsakomybė yra 
tik bendrijai, kuri šiandien ne
gali nei savo suvereniteto vyk
dyti, nei politinės valios pa
reikšti. Ši valios galia nėra 
vien Vliko privilegija, bet dar 
svarbiau didelė pareiga. Vli
kas negali jos atsisakyti, jei ir 
norėtų. Atsisakydamas ar vie
naip bei kitaip modifikuo
damas savo mandatą, Vlikas 
pažestų savo prigimtį. Šitokia 
jo prigimtis apsprendžia ir jo 
esminius santykius su įvai
riomis lietuvių ir svetimtaučių 
institucijomis bei organi
zacijomis. 

Vliko san tykia i su Altu 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kurios vienu pradininku esu 
aš, tai antrojo pasaulinio karo 
metu susidariusi ir visas lie
tuvių politines ir ideologines 
grupes (išskyrus komunistus) 
apimanti Amerikos piliečių 
organizacija, pasistačiusi sau 
tikslą gelbėti Lietuvą ir lie
tuvius. Amerikos lietuviams 
sutverti vieningą organą poli
tinei akcijai ir tarpusavio veik
lai bei lietuvybei stiprinti prieš 
amerikonizaciją ir nutautėji-
mą, reikėjo daug kraujo nu
leisti ir sugyvenimo transfūzi-
jos . Mus skyrė pa r t i j ų 
ideologija, tikėjimo skirtumai 
ir net tautiniai įsitikinimai. 
Tik tautos tragedija mus su
krėtė ir davė sąmonės blaiviau 
pažiūrėti į mūsų nesantaikas. 
Labai brangia kaina nupir
kome susiklausymą ir vienin
gą veiklą. Juk Altas taipgi per-
g y v e n o s k a l d y m u s i r 
tarpusavio ginčus. Bet jokių 
pretenzijų nereiškė į svetimus 
laukus. 

Tiesa, vienu tarpu Altas gin
čijo Vliko teisę lankyt i s 
Wa8hingtone centrinėse įstai
gose su savo įgaliojimais, ka
dangi lietuvius ten atstovau
jąs Altas. Vlikas esą galįs 
reikštis savo veikmens vyk
dymu tik už Amerikos ribų. Bet 
išsiaiškinta, kad Vlikas ir Al
tas yra du skirtingų teisinių 
pagrindų juridiniai asmenys. 
Kiekvienas jų turi skirtingus 

"IR ŽODIS TAPO KŪNU" 
Te įsikūnijęs Žodis atneša visiems mūsų Prieteliams ir Gera
dariams Kalėdų džiaugsmo ir laimingu Naujų Metų. 

SV. KAZIMIERO SESERYS 
Sesuo M. joanella, SSC 
Generalinė Vyresnioji 
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Bendras švenčių džiaugsmas tesujungia mus bendram 
darbui dėl Lietuvos. Tebūna Naujieji 1981 m. našesni Lie
tuvos išlaisvinimo darbais. 

Sveikindami pavergtos tėvynės brolius, Sibiro kankinius 
ir lietuvius išeivius vakaruose, tikime, kad Kalėdų rimtis mus 
dar labiau sujungs į vieningą laisves kovų veiklą. 

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA 

įgaliotojus, kurių įgaliojimais 
ir vardu jie veikia, būtent: Vli
kas veikia Lietuvos (valstybi
nės) tautos vardu, o Altas — 
Amerikos lietuvių organizuo
tos visuomenės vardu, kaip tų 
lietuvių organizacijų fede
racija. Vliko ir Altos įgalioji
mai nesikerta, todėl jie gali 
atstovauti Washingtone kiek
vienas savo įgaliotoją tuo pa
čiu metu, toj pačioj įstaigoj, 
vienas šalia antro. Konkuren
cijos nėra ir negali būti. 

Amerikos lietuviai gins Alto 
prerogatyvas ginčuose su Vli-
ku ar su Bendruomene. Kiek 
yra Amerikos senųjų lietuvių 
Bendruomenėje? Nežymi da
lis. Tik Altas turi teisę senuo
sius lietuvius atstovauti. Čia ir 
yra tas didysis dirvonų plotis, 
kur Bendruomenė turi daug 
prakaito nulieti, kad Ameri
kos visą lietuvišką visuomenę 
į rašytų į* JAV Lietuvių 
Bendruomenę. 

P a s a u l i o Lietuvių 
Bendruomenė 

Ją pagimdė Vlikas. Vliko 
priimtoji ir paskelbtoji Lie
tuvių Charta sako: "Tauta yra 
prigimtoji žmonių bend-
raomenė. Niekas negali būti 
prievartaujamas savo ryšį su 
tautine bendruomene nutrauk
ti. Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę." įžango
je į Lietuvių Chartą ir laiki
nuosius PLB santvarkos 
nuostatus rašoma: "Lietuvių 
bendruomenė yra nuo tada, kai 
atsirado lietuvių tauta. Ji gali 
išnykti tik išnykus pasku
tiniam lietuviui. Tačiau lig šiol 
lietuvių bendruomenė neturėjo 
organizacijos... Šiandien, kai 
Lietuva okupuota, pasaulyje 
pasklidę lietuviai ypač privalo 
vieningos ir veiksmingos savo 
bendruomeninės organiza
cijos." 

"Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės" leidinyje gi ra
šoma: "PLB organizacija atei
na ne esamos tvarkos ar 
esamų draugijų keisti, griauti 
ar naikinti, bet tik jų veiklos 
paremti, papildyti ir apvai
nikuoti bendra visų lietuvių 
organizacija"... 

Prel. M. Krupavičius rašo, 
kad ji "sukurta išeiviams lie
tuviams, išmėtytiems po 
platųjį pasaulį... Lietuva rū
pintis jai tenka atsitiktinai.. 
PLB turi du tikslus — pagrin
dinį ir atsitiktinį. Pagrindinis 
— išlaikyti lietuviuose lietuvy
bę. Atsitiktinis — atkovoti Lie
tuvai laisvę." 

PLB uždaviniai yra mil
žiniški, lygiai ir jos svarba di
delė. Jos orbiton įeina švie
timas. — sritis, kuri paprastai 
v adinama kultūrine veikla bei 
tos sritys ir poreikiai, kurie tu
ri reikalo su tautinės gyvybės 
išlaikymu, tautinės kultūros 
kėlimu. Tokia jos prigimtis su
teikia PLB didelę atsakomybę. 
PLB yra iš išeivijos ir išeivijai. 
Jos veiklos sritis yra kul
tūrinė, plačiai, bet ne visuoti
nai suprasta. Plačiai suprasta 
kultūra apima ir politiką bei 
visokias kitas apraiškas, ky
lančias iš žmogaus pastangų 
kūrybiškai kilti bet kurioje sri
tyje. PLB taip buvo suprasta 
jos kūrėjų, taip interpretuo
jama daugelio žmonių šian
dien. 

PLB niekas neginčija teisę 
laisvinti Lietuvą. Ji turi plačią 
dirvą jungti visų kraštų lie
tuviškas bendruomenes lais
vinimo veiklai. Kraštų bend
ruomenės pripažįsta primatą 
kraštą atstovauti egzistuojan
t iems o r g a n a m s . Bend
ruomenės turėtų teisioginei 
Lietuvos laisvinimo veiklai ir 
jai artimų sričių darbui bei 
klausimams koordinuoti tartis 
su veikiančiais organais (ku
rie jau buvo dar prieš bendruo
menės organizacijos gimimą). 

DAIKTAI 
ANŠLAVS EGLITIS 

(Į lietuvių kalbą išvertė Jurgis Gliaudą) 

Kiekvienas šviesuolis turi savo mėgstamą 
knygą, kurią jis nuolatos laiko prie savęs: praskleis
ti, perskaityti puslapį, skirsnį, arba sakinį — tary
tum persimesti kuriuo nors požiūriu ar šnektelėjimu 
su išbandytu ir patikimu draugu. Daugeliui tokia 
knyga yra tautosakos rinkinys. Seno europietiško 
spinduliavimo gerbėjams tai Quintus Horatius 
Flaccus jo poemose, arba Wolfgango Goethės Doctcr 
Faustus. Vėlesnės kartos, įvairių egzotikos rūšių pa
veiktos, galės atiduoti pirmumą Omar Hayamui, 
Rabindranathui Tagorei, Khalil Gibranui, arba 
kuriam nors spindulingam, bet už mažo jo europie-
tiškos tautinės kalbos rato visiškai nežinomam 
poetui. Timotiejus irgi turėjo tokią mėgstamą knygą, 
kurią jis kasdieną atskleisdavo bent trumpai 
patyrimo ir susikaupimo akimirkai 

„Zalamero, Zalea, Žambo, Zambulli, Zana-
choria, Zanko — pataikūnas, avies kailis, pietinės 
Amerikos beždžionė, nerti, morka, medinė koja". 

Kiekvienas žodis atidarė vaizduotei naują, 
visiškai skirtingą tikrovę. Tai buvo nuostabiausia 
knyga! 

Kaip gražiai ir jautriai skamba ispanų kalba! 

popieriumi, nugarėlė ir kampai buvo iš veršiuko 
odos. Popierius buvo gerokai nudėvėtas ir oda buvo 
kai kur nudėvėta, bet knyga taip jaukiai ir lengvai 
tiko jo delnui, tarytum būtų specialiai jo užsakyta. 
Auksinės raidės nugarėlėje buvo neįskaitomos. Jis 
paplojo per mažą tomelį, apvertė jį rankose, susvy
ravo atskleisti, galvodamas apie ką knyga dėsto, 
kuria kalba; jis jau žinojo — jis dažnai ją skaitysiąs. Timotiejus neturėjo jokių reikalų su ispanų kalba, 

Pagaliau Timotiejus atvožė viršelį. Stambios bet kaip tiktai todėl ši kalba skambėjo jam išskir-
8enovišos raidės stovėjo iškiliai ir buvo patogios tinai gundančiai. Kaip puiku, kad šis senoviškas 
skaityti ant seno pilksvai-rudu atspalviu nusida- žodynas išleido visus gausius aiškinimus apie žodžių 
žiusio popieriaus. Ties kiekvienu puslapiu stovėjo kilmę ir tarimą, ir panašius priedus. Žodis buvo 
didelė tamsiai avietinės spalvos raidė, puošniai orna- aiškinamas žodžiu, vienas prieš vieną, trumpai ir 
mentuota siaurais, pailgais brūkšniais, kilpelėmis ir aiškiai! 
kabliukais. Timotiejus atvertė pirmą pasitaikiusį Kasdieną Timotiejus skaitė tos knygos puslapį. 
puslapį ir perskaitė: Nei daugiau, nei mažiau. Nebuvo prasmės leisti vaiz-

„Fomento, Fondą, Fondar, Fondilos — padėjė- duotei išdykėliškai lakstyti, kaip voveraitei narve, 
jas, baras, iškelti inkarą, kelnių sėdynės". ant rato. 

Rimtas ir dargi niūrus Timotiejaus veidas Kada sunkmetis užgriuvo, milžiniškieji Rytų ir 
nuspindo šypsniu. Kuri knyga meilesnė už žodyną? Vakarų kaimynai, pamišę dėl kraugeriškumo irplėš-
Tai buvo knygų knyga! Ji jungė savy visus išmin- rūmo, puolė terioti Pabaltįjį, žudyti ir sotinti siaubu. 
ties ir grožio elementus, tačiau skaitytojo nevargino Netrukus jie puolė vienas kitą, atsikviesdami nioko-
neprašytais pamokymais arba įkyriais aiškinimais, jantį ir kvailą Antrąjį pasaulinį karą. Žmonės užsi-
Ši knyga neskirstė žmonių į gerus ir blogus. Ji darė savy kaip išmanydami apsisaugoti nuo nuož-
neprievartavo studento palinkti į išankstines mios aplinkos. Daugelis ieškojo atsakymų Biblijoje. 
išvadas, sprendimus, nuokrypas, posūkius ir kvai- Kiti nagrinėjo miglotas Nostradamuso pranašystes, 
lokas pasakas; ji siūlė vien tik žodžius — aiškius. Kiti įsikniso į Emanuelio Kan'o Grynojo proto 
atvirus, skambius, spalvingus, nesuteptus, nedefor kritiką, norėdami suprasti, kodėl žmonės prarado 

Jis jau turėjo universiteto diplomą ir tarnavo m Uotus žodžius! Žmogus gali žaisti su jais kaip su protą. Apmaudo apimtieji studentai atsisuko į Karo-
valdinėje įstaigoje, kada Kalėdų metu nutarė apsi- spindinčiais karoliais, turėdamas neribotą laisvę lio Markso tomus ir Adolfo Hitlerio raštus, steng-
dovanoti ir užėjo į senų knygų parduotuvę. Vos jis galvoti, prasimanyti, vaizduotis. J is atvertė vėl damiesi suprasti, kaip ir kodėl plečias jų paklaidos ir 
įžengė parduotuvėn, jis pastebėjo ant artimos len- puslapį: tuščios jų fantazijos įragino žmones pasidaryti 
tynos nedidukę knygą, kuri jam patiko iš pirmo „Alumbrado, Alumbramiento, Alumbrar. Alum- laukiniais, netekti sveiko proto, prarasti nuovokos 
žvilgsnio. Paėmęs knygą, jis jau žinojo, kad jis nie- n o _ girtuoklis, gimimas arba žaibas, apšviesti, trupinėlius? 
kad savo noru su ja nepersiskirs. Kieti viršeliai buvo mokinys". 
paminšti tamsiai rudu. grublėtu, lyg fagnoinll odos Kitas puslapis: (Bus daugiau) 

V i 



Kun. VI. Mironas vyr. kariuo 
menės kapelionu išbuvo iki 1938 
m. Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona pavedė kun. VI. 
Mironui sudaryti naują ministerių 

džiau cukrinę ligą, kuri jį kelerius 
metus kamavusi. Be to, reiškė di
delį nepasitenkinimą dėl 'buvusios 
Lietuvos vyriausybės pasyvumo, 
kuri nesiryžo priešintis okupan-

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 24 d. 

/ / • 

kabinetą, t. y. Lietuvos vyriausy|tui jėga. Buvo bailiai, išbėgiojo į 
bę. Naujos vyriausybės sąstatas j užsienius. Nors ir jis buvo skati-
buvo toks: kun. VI. Mironas, pir į namas ir kviečiamas išvažiuoti, 
mininkas, Julius Indrišiūnas, fi- \ bet griežtai atsisakė: "Iš savo gim 
nansų ministeris, Juozas Tūbe- tojo krašto niekur nebėgsiu", 
lis, žemė sūkio ministeris, Stasys p e r vokiečių okupaciją jis gyve 
Raštikis, krašto apsaugos minis- j n o s a v o sodyboje prie Daugų 
teris; Silvestras Leonas, vidaus j eįero Alytaus apskr. Viešai nie 
reikalų ministeris, Jokūbas Stani! k ^ nesirodė ir nedalyvavo. Ta 
šauskas, susisiekimo ministeris; | cįa u dirbo pozityviai pavergtos 
Juozas Tonkūnas, švietimo minis j Lietuvos naudai. Antrosios bolše 
teris. Boleslovas Masiulis, teisin j yft^ okupacijos metu vėl jis bu 

JAV LB Kultūros tarybos suorganizuotos kultūrininkų konferencijos Clevelande dalyviai. 

VLADO MIRONO ŠIMTMETIS 
Kunigą, valstybininką, Sibiro kalinį prisimenant 

JONAS MIŠKINIS 

Kun. Vladas Mironas buvo gi
męs 1880 m. birželio 22 d. Pane 
munio parapijoje, Rokiškio apskr. 
Šiemet sukako jam 100 metu 
nuo jo gimimo. Pabaigęs Pane
munio pradžios mo kyklą, 1892 
m. įstojo į Mintaujos gimnaziją. 
Buvo susipratęs lietuvis ir veikliai 

bonų įtaką prieš lietuvišką nu
siteikimą. 

Kun. VI. Mironas siekdamas 
atlietuvinti Vilniaus kraštą su ki 

tais kunigais: kun. Petruliu ir kun. 
Navickiu įsteigė bendrovę lietu-

| viškoms knygoms ir laikraščiams 
' leisti. 1911 m. VI. Mironas buvo BUVO susipratęs lietuvis ir veiKiiai įeisu. į a n m. " . iini^iia? «^»~ 

dalyvavo 1896 m. mokinių pasi- tikruoju vilniškės "Aušros" leidė 
i i T l i T C S i l * ^ ^ ^ ^ irivnmo^iiAc trir i iii Ir-t-iM t n n TYlOtll HfllKT Kllf RUVO priešinime prieš gimnazijos vy

žes į Lietuvą toliau dirbo lietu
vių kultūrini darbą. 1926 m. kaip 
lietuvių tautininkų sąjungos at
stovas buvo išrinktas į trečiąjį 
seimą. 

Jis daug nuopelnų turėjo lietu 
vių tautiškajai spaudai. Buvo vie 
nas didžiausiu lietuvių tautiškos 
spaudos kūrėju ir jos šulų. Jis 
tautiškajai spaudai yra daug nu-

; veikęs ne tik prieš karą, bet ir 
: Nepriklausomoje Lietuvoje. Pir-
i maišiais mūsų nepriklausomo gy 
venimo metais jis buvo vienas 
didžiausių tautiškųjų laikraščių 
rėmėjų. Vėliau jis buvo pirmas 
akcinės "Pažangos" bendrovės 

gumo ministeris, Stasys Lozoraitis, 
užsienio reikalų ministeris. Šio 
kabineto pirmininku kun. Vladas 
Mironas išbuvo nuo 1938 m. kovo 
24 d. iki 1939 m. kovo 27 d. 

1940 metais bolševikams oku 
pavus Lietuvą, kun. VI. Mironas 
buvo enkavedistų suimtas, ilgai 

; laikytas Alytaus kalėjime, žiau-
| riai kankintas, vėliau išvežtas 

į Kauno kalėjimą 1941 m. kilus 
vokiečių — bolševiku karui Lie 
tuvos partizanų buvo išlaisvintas 

vo areštuotas ir išvežtas į Sibirą 
Kun. VI. Mironas neatlaikė enka 
vedistų kankinimų. 1953 m. tra
giška mirtis amžinai užmerkė jo 
akis... 

H t % 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

B R I G H T O N BAKERY 
2457 YV. 4 6 t h Place , Chicago, IL 60632 

Tel. VI rg in ia 7-1250 

8359 S a g i n a w Ave., Chicago, IL 60617 
Tel . 734-3400 

flnt. ir Nijole Mackevičiai. sav 
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DU LKJON1NĖS 
PAREIGŪNAI KALTI 

Du buvę Roosevelt Memorial 
ligoninės pareigūnai — Donald 
Horowitz ir Malcolm Beal — 

ros parazanų uuvu ĮSIUVU. .L«. . penktadienį federaciniame teis-
Vokiečiu okupacijos metu su me prisipažino kalti už apgavy-

kun. VI. Mironu susitikome Aly- stę, kuri siekė maždaug milijoną 
tuje. Jis daug man (autoriui) j dolerių. Du ligoninės pareigū-
papasakojo apie savo pergyveni-' nai buvo apkaltinti 1 miL dol. 

mus kalėjimuose ir kankinimus tar i sąskaitų apgaulingu apmokėji-
dymo metu. Girdi, viską su Dic \ mu ir neteisingu 300 tūkstančių 

| vo pagalba atlaikiau ir išsigy- dol. išleidimu. 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
1 i n k i 

V l a d o Andrijausko Liquors 
2500 W. 6JTTH ST., CHICAGO, HX. 60629 - TEL - 778-1203 

T u r i m e k i a u s i p a s i r i n k ^ .etos ***£*%**£* 
JI šiomis kainomis. x> 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

i/ncaiiiimc F n c i giuniaiųuo *j- i ju, kuri tuo metu daug kur buvo 
resnybę, kuri juos vertė rusiškai į nemokamai platinama. .,, , 
melstis. Už tai drauge su kitais j Viltininkams labai rūpėjo Vii į steigėju ir nuo pat jos įsteigimo 
mokiniais buvo iš gimnazijos pa • niaus krašto atlietuvinimas ir Vii j dalyvavo valdyboje, pradžioje na-
šalintas. 1897 m. įstojo į Vilniaus niaus krašto lietuviu atlietuvini Į r j U j 0 v e l į a u jos pirmininku. "Pa 

Jr 
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kunigų seminariją, kurią 1901 ; mo plačioji akcija, kuriai kun. VI 
m. pabaigęs išvažiavo toliau stu- j Mironui tenka daug nuopelnu, 
dijuoti į Petrapilio kunigų aka- j Jis bet kurį visuomenės ar kultū-
demiją. 1904 m. pabaigė akade-į ros darbą sugebėjo tyliai, be savo 
miją teologijos kandidato laips- j asmens reklamos bei afišavimosi 
niu ir tais pat metais įsišventino j dirbti. Todėl ir jo didelis prieš-
į kunigus. Ii—--::- w:i_:„„, i~-fe> fatari 

Pabaigęs aukštuosius teologi
jos mokslus, kun VI. Miroms, į į T p ^ f a į f c j g i a g i bet kurių di 
vyskupo Roppo buvo pabir tas • d g k o nfl iktų su lenkų dvasi 
Vilniaus privatinių mokyk lųka - j ̂  ^ . ^ į g i r t u o b u d u visą 

metų Vai 

karinis Vilniaus krašte lietuvis 
kas tautinis darbas lenkų mažai >~^^^z 

žangos" bendrovės rūpesčiu buvo 
pastatyti Kaune Laisvės alėjoje 
puošnūs, didingi rūmai, kuriuo 
se koncentravosi tautininkų kul
tūrinis visuomeninis gyveni
mas. 

tebuvo pastebimas ir jam laimin 

privatinių 
pelionu, o po trejų 
kininko klebonu ir Merkinės de 
kanu. 1914 m. buvo perkeltas į 
Daugus, drauge paliekant Mer
kinės dekanu. 1929 m. gegužės 
15 d. paskirtas vyriausiu kariuo
menės kapelionu. 

Veikla 

Pirmasis kun. Vlado Mirono 
tarpas apima jo 

Puiki dovana šv. Kaledu 
ir Naujųjų Metu progai 

Popular i.ithuanlan 
R E C I P E S 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
m a s u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
t i pataisymai. F1RESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes . Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubricatkm. 
Change of oil and filters. 

veiklos laiko 
prieškarinį veikimą Vilniaus kraš 
te. Štai, kokie anuomet buvo lie 
ttruų ir lenkų santykiai Vil
niaus vyskupijos bažnyčiose tuo 
metu, kai kun. VI. Mironui ten 
teko veikti ir tautiškąjį darbą dirb 
ti. Jam atvykus į Vilnių, jį vysku 
pas Roppas tuojau norėjo įtraukti 
į savo organizuojamą lenkų ka
talikiškąją partiją. Tačiau kun. 
VI. Mironas, aiškiai suprasdamas 
lenkų siekimus, į partiją nėjo ir 
pradėjo energingai dirbti lietu
vių tautiškąjį darbą. Pirmiausia 
kun. VI. Mironui rūpėjo į Vii 
niaus vyskupiją pritraukti kuo' 
daugiausia veiklių lietuvių ku
nigų ir jų veikimą pakreipti tau
tiškąja linkme. Jis rūpinosi, kad į 
"Vilniaus Žinių" redakciją būtų 
pakviesta energingasis kun. Juo
zas Tumas — Vaižgantas ir jis, 
daugiausia kun. VI. Mirono pa
stangomis, atsidūrė Vilniuje ir 
"Vflniaus Žinių" redakcijoje. 
Čia kun. J. Tumas artimai susi
bičiuliavo su Antanu Smetona 
(buvusius Lietuvos prezidentu), 
ir, vėliau "Vilniaus Žinioms" žiu 
gus, juodu 1907 m. įsteigė "Vii 
ties" laikraštį. Kunigas VI. Miro
nas taip pat buvo vienas iš žy
miausių "Vilties" organizatorių 
ir vienas iš didžiausių vėliau su
sidariusios viltinirikų srovės šu
lų. "Vilties" skelbiamiems tau
tinės vienybės ir tautinės kultū
ros ugdymo idealams kun. Vi. Mi 
ronas liko ištikimas visą laiką. 
Jis -gyvenime uoliai ugdė vilti-
nirikų programą ir, kiek galėda
mas visokeriopai rėmė tautinės 
kukūros žygį. O, be to ,perkeltas 
į Valkininkus klebonu ir pasky
rus Merkinės rajono dekanu pa
didėjo ir pagyvėjo: jis gynė lietu 
vius kunigus skiriamus į gudiškas 
parapijas ir visada stengėsi sušvel 
ninti savo dekanate lenkų kle-

ne vyriausybe ir tuo būdu visą 
laiką galėjo gyventi Vilniaus 
krašte. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Vilniaus krašte kun. VI. Mi 
ronas jauniesiems lietuviams ku
nigams darė didelės įtakos ir jį 
reikia pavadinti Vilniaus krašto 
jaunųjų lietuvių kunigų tauti
nio veikimo vadu. 

Vokiečių okupacijos metu kun. 
VI. Mironas taip pat plačiai dir 
bo slaptąjį lietuvių visuomeni
nį ir kultūrinį darbą. Būdamas 
vokiečių metais susikūrusiojo 
Trakų ir Panemunės komiteto 
pirmininku, jis daugiausia dėme 
sį kreipė į liaudies švietimą ir 
privačių lietuviškų mokyklų 
steigimą. T o komiteto rajone bu 
vo įsteigta apie 90 lietuviškųjų 
mokyklų. Tai anais laikais buvo 
labai žymus darbas. 

Jis visą laiką palaikydavo su I 
mūsų tautos veikėjais glaudžiusį c l J o s e 

santykius. Kun. VI. Mironas veik- j Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
liai dalyvavo Lietuvos nepriklau | su spalvotomis iliustracijomis. įka
somos valstybės atstatyme, jis K" ; ~-*~* «*«*«»L 
buvo Vilniaus konferencijos da
lyvis, Lietuvos Tarybos narys, pa
sirašęs Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo aktą. Buvo Lie
tuvos Taryboje, kuri 1918 m. lie
pos 11 d. pasivadino Lietuvos 
Valstybės Taryba, kun. VI. Miro 
nas dirbo ligi pat steigiamojo sei 
mo sušaukimo. 

Pirmaisiais mūsų nepriklauso 
mybės metais jis, kun. VI. Miro
nas, su paskaitomis apie Lietuvą 
lankės; Jungtinėse Amerikos Vals
tijų lietuvių kolonijose. Sugrį-

i! 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkiu savo Pacientams ir Prieteliams 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W*st 59th Street Tel. GR 6-7777 
Veikia nuo 7 :00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais u ž d a r y t a — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

PATTKS3UNTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė i jv 

Šiom dienom Draugo spaustuve Z 
išleido aštuntą laidą šios populia- r^ 
rios virimo knygos. J. Daužvardie-' 
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidj* naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis I 
apdovanojo kitataučius supažindin-' 
darni juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza-

bai patogi vartojimui 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, Knygą Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
HHnois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

DR. IR MRS. PETER 
T. BRAZIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

LIETUVIAI, JŪSŲ UUKIA PAYT0NA BSAOH, 
^ 

Vųmi 

Z \ 

^ ^ ^ 

Linksmų Šv, Kalėdų Švenčių 
linkiu 

savo pacientams, draugams ir pažįstamiems. 

DR. PRANK PLECKAS 
(OPTOMETRISTAS) 

2618 W. 71st Street. Tel. 137-8 i 49 

R|verwood 
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA. 

Nauja, gražiai planuojama gyvenviete. 
Ideali visais atžvilgiais vieta lietuviams gyventi 
Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios. 
Planuojamas "Lithuanian Village" 
Įvairaus išplanavimo namai. 
Aukšta namų kokybe, kainos prieinamos. 
Užtikrintas investavimas. 
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, aplinkoje. 
Sprendimą darykite dabar! 

Informacijas teikia ADOLFAS ANDRULIS, 
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE, FLA 32018. TEL. 904—761-362J 

\ \ . J 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radk programa 

Naujoj -Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo ; 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo i 
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutft* pasaka. Sią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio rcikalaii kreiptis j Baltic Flo 
rtata — 1*1 ių bei dovanų krautuve. 
502 E. Broad^ay. So. Boston, Mm. 
02127 Taiefonas 268-0489. Ten pat 
gaunama* dienraštis "Draugas" ir ra 
*H# didel} pasirinkimą lietuviškų knv-

Lithuanian Bookplates 
LIETUVIŲ EKSLIBRIAI 

Vitalis E. Vengris 
The book is one In a series I 5 

Composing the Ethnic Encyclo-
pedia of Lathuanian culture in 
the USA. 

Puhlished hy Lithuanian L.i-
brary Press, Ine- and Loyola 

|University Press Chicago, UI. 
1980. 

Knyga didelio formato, 248 
pusi. Kaina su persiuntimu — 
$21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ^5^5 W. 6Srd St., 

Chioago, IL 60629 

1 GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA \ 
SOL. DANOS STANKAITYTĖS 1 

(Įdainuota lietuviškai) \ 
O P E R Ų A R I J O S j 

Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 
Dirigentas Alvydas Vasaitis 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, j 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ĄSĄ5 W. 6Srd St., Chioago, IU. 60629. g 

UI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. S 

^IUIIUUIUU!!llltUlllllllUIIIIIII!lll!ll11tlUUHIllIHIIIIIlUlillimillllllllllilll1IUIIIin? 

OPPOSITION TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

( 1945 - 1980 ) 
T H O M A S REME1KIS 

Institute of Ldthuanian Studies Press, Chicago, IL, 1980. 
F i n a n s a v o J A V Lietuvių Bendruomenė. 

Veikalas i š le i s tas anglų kalba, iliustruotas dokumenti
nėmis n u o t r a u k o m i s , k ie ta i s viršeliais, didelio formato, 680 
pusi. K a i n a s u pe r s iun t imu $16-50. 

Tai v i e n a s iš s t ambiaus ių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi šaol išeivijoje. 

U ž s a k y m u s s ių s t i : 
D R A U G A S , 4545 W . 63rd S t , Chicago, BL 60629 
Dlinois gyv. d a r pr ideda 90 e t valstijos mokesčio. 

s \ . 
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JAV DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RCPESTTNGAI TSPTLDOMT RECEPTAI • FANNIE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 
Atdara Šiokiadieniai* nuo £ »«1. ryto Brt 18 va!, vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

M A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a r d S c a r i y 

Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti viiršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LJS Švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
Šis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00 (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 W, 63rd St„ 

Chicago, III, §6623 

» 



Dainavos stovyklos valdyba, posėdžiavusi gruodžio 7 <L: dr. A. Darnusis, K. 
Veseikaitė, L. Mikulionis, V. Lelis, J-. Idzelis, Kasputienė; antroj eilėj: J. Duo
ba, V. Veselka, V. Neverauskienė, A. Kasputis, J. Damušienė ir B. Neve-
rauskas. Nuotr. J. Urbono 

Kalėdų v» 

-

m 
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šYenčhį idiliški papročiai 
JONAS MIŠKINIS 

Kalėdy Šventės supa mus sa-j reikia ieškoti 
vo papročiais ir gaubia šeimyniš- j mitologijoje. 

-«kos šilumos spinduliais. Ir Kūčios, 
ir Kalėdos, tai tradicinis tikinčių 
ju Kristaus idiliško gimimo mi 
nėjimas; tai revanšas už netiku 
sį įpriėmimą, kada jis buvo pasiro 

jięs pasauliui. 
Nė viena šventė neturi tiek 

daug papročių, burtų bei prieta
rų, kaip Kalėdos. Visa tai yra ilgus 
šimtmečius sukurta. Daugumas 
tokių papročių yra bendri, tačiau 
daug užtinkama ir tokių, kurie 
pasitaikydavo tik vienoj kitoj 

"parapijoje. 
Aišku, kad mūsų senoliai šven 

tes prieš krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje, švęsdavo kitaip, negu 
mes nūdien švenčiame. Pažymė 
tina, kad daug papročių yra išli 
kę iš anų senovės laikų, kada 
lietuviai garbino šventą ugnį, 
šimtmetinius ąžuolus, Perkūną ir 

Senovės lietuviams Kalėdos 
buvo didelio džiaugsmo šventė, 
pranašaujanti ateitį. Toji šventė 

—neišsemiamo džiaugsmo šalti 
nis, teikė stiprybės, o taip pat ir 
Naujieji metai lietuvių tautai 
nešė taiką, ramybę, laimę arba 
nelaimę. Jų džiaugsmas buvo ar 
timai susijęs su visos žmonijos 
džiaugsmu. Lietuvių mintys jun 
gėsi su dangumi, žeme, gyvu
liais, paukščiais ir su visu gyve 
nimu. 

Jie pranašaudavo ateitį iš skr 
dimo, žvaigždžių mirgėjimo, vė
jo ūžesio, snaigių lakstymo, die
nos šviesumo ir kt. Žodžiu, Kalė 
dų šventės lietuviui atskleidė di 
džių paslapčių knygą, pasakė 
net mažiausias smulkmenas. To 
dėl ir tų papročių, burtų bei 

""'prietarų esti begalės. 
Daugelis jų jau surinkta, su

rašyta, bet dar daugiau jų tebesi 
lepia žmonėse. Vieni tokie prie
tarai liečia grynai ūkio klausi
mus, kiti šeimyninius, treti vedy 
bas ir kitokias problemas. 

Aplamai, Kūčių ir Kalėdų j 
apeigose būdavo spėjimai ir buri j 
mai. 

Spėdavo savo ir kitų ateitį j 
kaip sugebėdavo. Iš nakties sap
nų, šunų lojimo ar staugimo, 
gaidžių giedojimo, o svarbiausia 
išsiliejimo į vandenį vaško gau
namųjų statulėlių įvairių for 
mų pavidalo. Tokiems spėjimams 
Kūčių vakaras būdavęs palankus, 
nes visi to vakaro ženklai būda
vę priešingi. Seneliai per Kalė
das pasakodavę vaikams visokių 
būtų ir nebūtų dalykų apie ragą 
nas, kerėjimą**, karalaičius, karą 
laites iš aukštųjų pilių, vaikš
čiojančias giltines, šmėklas atėju-

* šias iš gelmių, kurios pridaran
čios baisių nuostolių, daug žmo 
nių nuvarančios į kapus; velnius, 
baidykles ir šiaip įvairiausius atsi i 
tikimus bei nuotykius. 

Šiais laikais labai paplitęs pasp 
. rotys puošti Kalėdų eglutę, ta

čiau jis nėra krikščioniškas. Se 
novės lietuviai to papročio neži
nojo. Kalėdų eglutę pradėjo var 
toti germanai savo kraštuose, bet 
ir Vokietijoje tas paprotys atsira 
do tik XVI a. pradžioje.Vėliau pli
to vidurinėj ir šiaurės Europoje. 
Taigi iš germanų kraštų Kalė
dų eglutė nuklydo į slavų kraš
tus, o iš ten atklydo ir į Lietuvą 
su visais paveldėtai vakarų Eu
ropos papročiais. Vadinasi, Kalė 
dų eglutės ir jos ipapročių kilmės 

jų Kristaus gimimo minėjimas, 
tačiau šių dienų žmonijos įsivaiz 
davime nieko panašaus nėra, kas 
iš tikrųjų buvo. Pavyzdžiui, Pa 
pini, rašydamas Kristaus gimimo 
istoriją sako: "Tvartas, tikra žo
džio prasme, tai ne koks lengvu 
tis pažiūrėti prieangis, kokį krikš 
čionių tapytojai yra išsigalvo
ję sukurti savo vaizduotėje Dovy 
do Sūnų, lyg gėdindamiesi, kad 
Jis būtų galėjęs gulėti ant pap
rasčiausio mėšlyno." Tai nebuvo 
kokia puošni prakartėlė, kokią 
vaizduojasi šių laikų lakios vaiz 
duotės svajotojai su gražiai pa
puoštomis ėdžiomis ir loviu, su 
asiliukų nuo žemės pakilsuiu iš 
vienos ėdžių pusės ir jaučiu iš 
antros, su angeliukais, skriejan
čiais prakartėlės palubėje, gražio 
mis gėlėmis apkaišytoje, su ka 
ralių statulėlėmis, papuoštomis 
purpuriniais drabužiais ir pieme 
nimis su ilgomis lazdomis ir pla 

i čiabrylėmis skrybėlėmis, klūpan-
germatių tautų į gįaįs ^r[e prakartėlės slenksčio. 

Tai galėtų būti jauno levito sap 

b ™ , vaikui , * . žaislas, ta., Toji .esencija p a s i e k i a ne * | DRAUGAS, treciad.eni, 1980 m. ^ o d j i ^ ė n ^ 
tai nėra tas tvartas, kuriame Kris į atskiruose Jo gyvenimo momentų ' • ^ ^ ^ • ™ — l ^ — i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
tus gimė 

Dabar Kalėdų senelis su eglute, 
tai nepamainoma reklama... Ta-| 
čiau daugelis tikrai nežino su kuo 

minėjimuose, bet kartais ir tikin 
čiųjų gyvenime. 

Svarbiausias laikotarpis 
čiau daugelis tikrai nežino su KUU Į gyvenime - jo asme 
toji reklama siejama, kokia jos, * i š s i v v s t vmas . Pasku 

Atrodo, kad nūdien Miesijas,' 
prasmė 

' nybės išsivystymas. Paskui 
prasideda su pasauliu kova. 
r 

F'« j""- . i kuri tiek yra įdomi, kiek yra 
sąmoningai ar nesąmoningai, su , s u k u r i a m a k a s n o r s n a u j o . 
medžiagintas, besistengiant Ji pa- i 
Toji tendencija pasireiškė ne tiki ^ 

J. W. Goethe 

Brangiam tėveliui 
A, f A. PETRUI KEŽELIUI 

mirus, reiškiame gilia užuojautą sūnui Al
giui ir jo artimiesiems. 

MARYTĖ IR KAZYS AMBROZA1ČIAI 

V I • 

Kalėdos — tradicinis tikinčių! nas... Žinoma, kai kam yra pra-. 
. — i 

Af A BRONĖ MONTIKAS 
A U G U T Y T Ė 

Gyveno Chicago, Illinois 
Mh£ gruod. 22 d., 1980, 4 vai. popiet, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Salantų parapijoje. Amerikoje išgyveno 66 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Adele, žentas Antanas 
Šmukšta, sūnus Antanas , mart i Verną, anūkas Antanas 
Montikas, giminės Estner Blythe ir Sally Schuth su vyru Paul 
ir šeima, kiti giminės, d raugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted 
Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruod. 27 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: D u k t ė , s ū n u s , m a r t i , ž e n t a s i r a n ū k a s . 
Laidotuvių direktorius P. J . Ridikas, Tel. 927-1911. 

A.f A. 
JOKŪBAS BALTRAMONATTIS 

BALTYS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Iškeliavo amžinybėn gruodžio 22 <L, 1980 m., sulaukęs 80 me

tų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antosė (Snarskytė), duktė 

Veronika švabienė, su vyru ir šeima, 2 sūnūs Juozas, marti Danutė, 
ir Povilas, marti Ann, anūkai gyv. McHenry, Illinois, 2 seserys Ele
na Dubauskienė su šeima ir Matilda Barškevičienė, 2 broliai Augus
tinas ir Juozas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 12 vai. dieną Petkaus Mar-
ųuette koplyčioje, 2533 West 71st Street 

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, gruodžio 27 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa-
maldi| bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnūs, marčios, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

I 

A. f A. IRENA NEKIENĖ 
DAUGIRDAITE 

Gyveno Beverly Shores, Indiana. 
Mirė gruodžio 22 dieną, 1980 m., 12:15 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Kūnas pašarvotai Carlisle koplyčioje, 613 Washington Street, 

Michigan City, Indiana. Atsisveikinimas bus penktadienį tarp 6-os ir 
9-os valandos vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio: 27 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Saint Anne's parapijos bažnyčią, Beverly 
Shores, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Swan Lake Gardens kapines, Michigan City, 
Indiana. 

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

Nuliūdę: 
Daugirdas. 

Vyras Leonas, sūnūs Andrius ir Jonas, bn»Hs Jurgis 

fitnerhj Metų Mirtie* 
Sukaktis 

• , ^ R I P ! ! ^ ^ 

Albina Kudžmaite 
Rugienierte 

:4 

p. 

1979 metų gruodžio mėn. 28 dienos ryte Mirties Angelas staiga 
nelauktai pasikvietė ją amžinybėn. 

J09 atminimui metinių mirties proga gruodžio mėn. 28 d. 10 
vai. 30 min. Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroite, bus atnašauja
mos šv. Mišios už jos sielą. Tą dieną dar bus atnašaujamos šv. Mi
šios pas vienuolius Pranciškonus Kennebunkp. ir pas Saleziečius vie
nuolius Chicagoje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo 
maldose. 

Nuliūdę: Vyras Ir abiejų sūnų firimoft, 

Mirus 

A. f A. STASIUI LŪŠIUI, 
skausmo valandoje žmonai, giedrininkei MARUAI ir 
DUKTERIMS reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

VYRESNIOSIOS GIEDRININKĖS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

A. f A. LEOKADIJAI MIKŠTIENEI 
mirus Lietuvoje, jos sūnų ANTANĄ, marčią PAULINĄ, 
uošvę p. SKUČIENĘ, mūsų klubo narius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

CHICAGOS ANGLIJOS-BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA IR NARIAI 

Mylimai motinai 

A. f A. MARIJAI ŠALČIONIENEI 
m i r u s , 

v.s. JUOZUI ŠALČICNUI ir kitiems ARTIMIESIEMS 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

LITUANICOS TUNTAS 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

r 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
V Tel. 737-8600-01 
S 9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Y Tel. 422-2000 
S 

A. + A. STASIUI LŪŠIUI [ J i iZ US, 
- i 

žmonai MARUAI. dukterims VIDAI PENIKIENEI ir 
IRENAI VEITTENEI ir jų ŠEIMOMS, giminėms bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

DR. LIONĖ IR JUOZAS GIEDRAIČIAI 
JONASJOKUBKA 
NATALIJA IR STASYS RAUCKINAI 
JONAS SAKAS 
PETRAS SPETYLA 
BALYS VITKUS 
BERNARDAS ŽUKAUSKAS 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St„ Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOB1I ! \MS S\ -VTYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

Laidotuvių direkt. Carlisle — Telefonas 219—874-4214. 

A. + A, STASIUI LŪŠIUI 
m i r u s , 

žmonai giedrininkei MARIJAI, dukterims VIDAI, IRE
NAI ir jų ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą, 

ALBINA DUMBRIENĖ ALICIJA RŪGYTĖ 
NIJOLĖ DUMBRYTĖ EMILIJA VILIMAITĖ 
STASĖ JAKUBONIENĖ 

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos Vicepirmi
ninkui ir VLJKO veikėjui 

A. f A. STASIUI LŪŠIUI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą žmonai MARUAI, dukroms 
IRENAI VErTTENEI, VIDAI PENIKIENEI ir jų šei
moms. 

Su Jumis kartu liūdime. 

BOSTONO ATEITININKAI 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L1TLAMCA AVE. Tel. YArds 7-34C1 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLAC F Tel. VIrąinia 7-6672 
2424 VV 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILl. Tel. 074-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAIIFORMA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LIILAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

Brangiam tėveliui 

A f A. PETRUI K£ŽELIUI 
mirus, 

m i e l i e m s ALGIMANTUI. ALEI, ŽIBUTEI ir RO
BERTUI KJ&5ELIAMS reiškiame gilią užuojautą. 

RIMAS, JŪRATĖ IR RŪTA 
DAINAUSKAI 

POVILAS J RIDIKAS 
3354 SO. HAISTET) STREET Tel. YArds 7-1*11 # 



e* 

* 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 24 d. 

X Krai. Jonas Borevičius, SJ, 
staiga sunegalavęs širdimi, yra 
paguldytas Central Community 
ligoninėje, 5701 S. Wood St . Jis 
y r a dr. A. Maciūno i r dr. Hamby 
priežiūroje Intensive Care sky
riuje nuo penktadienio, gruo
džio 19 d. 

X Dr. Jurg is ir Fetrutė Star
kai paaukojo vieną tūkstantį 
dolerių kun. V. Bagdanavičiaus 
studijai "The Cultural Well-
springs of Folktales" antrai da
liai išleisti. Knygą leidžia iMa-
nyland Books leidykla New 
Yorke. 

X Eugenijaus Rriaučeliūn© 
vardo jaunimo premijos ju ry ko
misiją sudaro P L B atstovė D. 
Kojelytė. PLJS pirmininkas G. 
Aukštuolis, JAV Lietuvių Jau
nimo sąjungos pirmininkas V. 
Volertas i r Kriaučeliūnų šeimos 
atstovai: V. Jonušienė ir J. 
Kriaučeliūnaitė. Premijai gaut ; 

asmenis a r vienetus prašome 
pasiūlyti iki 1980 m. gruodžio 
31 dienos. 

X Eas t Chicagos L :etuvhj 
medžiotoją ir meškeriotojų klu
bo valdyba, išsiuntinėdama me
tų veiklos planą, pe r klaidą pra
leido gegužinės datą. Gegužinė 
įvyks birželio 20 d. 

X N. A . san ta ra i šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveiki
na gimines, draugus ir pažįsta- i 
mus. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką "Draugo" spaudai 
paremti. 

X Teofilė ir Marcelinas čepu-
lioniai, Chicago. EI., sveikina 
savo draugus, gimines, pažįsta
mus, šv. Kalėdų proga ir linki 
laimingų ir turtingų {Naujųjų, 
1981 Metų. Vietoj k a l ė d i n i ų j k ą 

kortelių skiria auką "Draugui" 

X Dr. Kazys ir Marija Am-
brozaičaai, Chesterton, Ind., svei
kina su šventėmis draugus ir 
bičiulius. Visiems linki malo
nių šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jų Metų. 

X Ieva ir Vytautas K a s a ū n a i , 
Beverly Shores, Ind., sveikina 
gimines, kolegas, bičiulius, 
"Draugo" redaktorius i r bendra
darbius šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. 

X LB Cape Cod apylinkės 
valdyba sveikina "Draugą" šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga ir 
linki toliau nenuilstamai skleis
t i lietuvišką žodį tarpe mūsų ir 
stiprinti dirbančius tėvynės la
bui. Ta proga pridedame auką 
"Draugui" . Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

X Kazys Laukaitis su šeima, 
Hinsdale, UI., švenčių proga 
sveikina gimines, draugus, pa
žįstamus ir visus Bendruomenių 
institucijų darbuotojus, linkėda
mi ištvermės ir Dievo palaimos. 
Vietoj kalėdinių kortelių aukoja 
lietuviškai spaudai. 

X Dr. Benediktas i r Gabrielė 
Ročkai sveikina visus savo drau
gus ir pažystamus su šventėmis 
ir linki sveikiausių Naujųjų Me
tų. Vietoje kortelių aukoja 
• 'Draugui". 

X Agr. Salomėja šagamogienė 
1,000 dol. Ateitininkų Namų 
Fondui ir tapo šio Fondo gar
bės nare. (pr.) 

X Irena ir jonas Levickai, 
Chicago, BĮ., sveikina visus savo 
draugus, pažįstamus šv. Kalėdų 

X Božė ir Kazys Raiauskaį 
Dearborn Ht s„ Mich., atsiuntė j 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
10 dol. auką ir palinkėjo redak
cijai geros sėkmės. Ačiū. 

X Marija Ambroziejus, gyv. 
1310 Tomike St., Lake Geneva, 
Wisc., 53147, sveikina savo gi
mines, d raugus ir pažįstamus 
ir linki linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų 1981 Metų. Vie
toj sveikinimo kortelių skiria 
"Draugui" auką. 

ZVA1G ZD UT£ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siqsti: S206 W. 65tfc Flaee, Chicago, IL 60629 

X Janina ir Ramojus Mozo-
liauskai ir mama sveikina savo 
draugus i r pažįstamus šv. Ka
lėdų ir Naujųjų 1961 Metų pro
ga linkėdami visiems sėkmės ir 
geros sveikatos. 

X Yolanda ir Algis Zaparac-
kai, Farmington Hills, Mich., 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metė proga. Vietoj korte-

Kristaus gimimą skelbią bažnyčių varpų 
aidai tepasiekia Tėvynės Žvaigždutės bend
radarbių ir skaitytojų širdis, nešdami taiką, 
ramybę ir džiaugsmą jų namams. 

Redaktorius 

AR ESI CIA, MANO J t Z A U 

Londone, Anglijoje, gyveno 
iių skiria auką lietuviškai spau- i labai neturtinga seimą Ievas 
dai ir Detroito lietuvių radijo i buvo girtuoklis, mušeika. Jo 

1 žmona viena dirbo. Buvo du api
plyšę vaikai: vyresnis Steponas, 

valandėlėms paremti. 

.Antanina i r inž. P ranas 
UrbuSai, Lighthouse Point, Fla., 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų i r Nau
jųjų Metų proga. Vietoj kalėdi
nių atviručių skiria 20 dol. 
"Draugui". 

X Juozas Š u k y s Lemont, 
UI., atsiuntė 12 dol. už kalėdi
nes korteles ir d a r užsisakė dau
giau. Po 10 dol. atsiuntė — Br. 
Kriščiukaitienė, Chesterfield, 
Mo., Pr . Atkočaitis, Lockport, 
UI., Rimantą ir Vladas Sinkai, 
VVesternsprings, BĮ., Stasys 
Barzdukas, Cleveland, Ohio, Ire
na Kriščiūnienė, Evergreen 
Pa rk ir A- Gylys, Olympia, Wa-

ir Naujų Metų proga. Vietoj s h i n ? t o n v is iems nuoširdžiai 
kalėdinių kortelių skiria auką 1 d ė k o i a m e _ 
"Draugui" 

x Klemensas ir Adelė Juške-
vičiai, Chicago, HL, sveikina gi-

| dėkojame 
X Pratęsdami "Drango" pre

numeratą pridėjo po 10 dol. 
aukų: kun . J. Tautkus, Putnam, 

jaunesnis — Aloyzas. Vaikai 
dažnai buvo alkani ir tėvo mu
šami. Stepukas lankė mokyklą ir 
ten iš mokytojo gaudavo barimų 
ir smūgių. Jis turėjo gerą drau
gą Jokūbą, kuris su Stepuku pa
sidalydavo sumuštiniais. 

Kartą Stepuką, alkaną ir suša
lusį, atrado vienuolis dominiko
nas tėvas Grigalius. Nusivedė į 
vienuolyną, sušildė ir pavalgy
dino. Tėvas Grigalius pradėjo 
rūpintis ir Stepuko šeima. Jiems 
duodavo maisto ir drabužiu. Kar
tu su Stepuku ir Jokūbas lankė 
tėvą Grigalių. Jis mokė vaikus 
apie Dievą. 

Artinosi Kalėdos. Visi joms ruo
šėsi. Vieną vakarą Stepukas už
dusęs atbėgo pas Jokūbą pasakyti, 
kad jo broliukas Aloyzas dingo. 
Visur išieškoję nerado. Nutarė 
užsukti į bažnyčią pasimelsti. Vos 

vo dvylikos valgių, prisiminimui 
dvylikos apaštalų. Dažniausiai 
buvo valgoma: žuvis, baravykai, 
miežių grūstinė, šustinis, prėsku-
čiai su miešimu padarytu iš me
daus ar cukraus, pabaltintas 
aguonų pienas, avižinis ar span
guolių kisielius ir kt. Po staltie
se būdavo padėta šieno, prisimin
ti ant šieno gimusį Kristų. Po 
vakarienės tą šieną išnešdavo 
gyvuliams. Kūčių vakarienė bū
davo baigiama Kalėdų giesme ar 
malda. Būdavo eglutė, po kuria 
stovėdavo maža prakartėlė. 

Dalė Vasiliauskaitė, 
Dar iaus Giėno lit. m-los 6 sk. 

mokinė, „Lituanika". 

4 

KALfiDŲ NAKTĮ 

Žiburiuoja žemė 
Džiaugsmui išsiliejus. 
Šią mįslingą n:-Ietį 
Ji visa — Betliejus. 

Šviečia Prakartėlė 
Mums atidaryta. 
Bėkim ten —Jėzulis 
Gims Kalėdų rytą. 

Šauks varpai rarotų... 
Kūdiki, aš noriu 
Žvakele spindėti 
Prie šventų altorių. 

7 * 

Kūčių vakarienė 
Piešė P. Ramanauskas, 

Marąuette Parko lit. m-los mok 

GALVOSŪKIU Nr. 9 
ATSAKYMAI 

Jonas Minelga] bautojo vardo. Susitarė jie taip: 
už baravyką gaus 5 taškus, už 
raudonikį — 4 , už ūmėdę — 2 
ir už lepšę —1 tašką. Vienin
telį baravyką rado Kostas. Buvo 
rastos 3 ūmėdės, vienas raudoni
kis ir 3 lepšės. Visi grybautojai 
kartu surinko 18 taškų. Mažiau
siai už visus tašku surinko Vi
das, nors daugiausia grybų pri
rinko. Vidas ir Jonas kartu su
rinko tiek pat taškų, kiek Kostas 
su Aru. Tačiau visi grybautojai 
gavo skirtingą taškų skaičių. Koks 
buvo kiekvieno grybautojo lai
mikis? 

(10 taškų). 
IV 

Kuriame Lietuvos miestelyje 
yra dviejų žymių rašytojų kapai 
ir kuriu rašytojų jų prisiminimų 
muziejai? Parašykite miestelio pa
vadinimą ir rašytojų vardus. 

(10 t ,) . 
V 

Nuo kokio medžio buvo už
drausta Adomui ir Jevai balgyti 
vaisius? 

(5 taškai). 

3veiKina gi- . ^ ^ j - p ^ t k u s , putnam, • — - * 7 ' ^ , vaikiška 

šv. Kalėdų proga, linkėdami tai
kos ir ramybės, o Naujuose Me
tuose laimės ir džiaugsmo. Vie
toj kalėdinių kortelių skiria au-

'Draugui". 

Mara ir Vytautas Vygan-

_, . i baisa Priėię arčiau, pamate Alo-
Mass., A. Krasauskas, Chicago, j DaiS4* * T - ... 

Rockford, HL,' 

A^i Sk 
Piešė Saulius Juškaitis 

Marąuette Parko lit. m-los mok. 

KALĖDŲ MINTYS 
Grakščiai svyrančios eglių šakos 

- i - i - . : . 

X Zarasiškiu Klubas, Chica-' t a i« neseniai iš New Yorko per^ 
go, Dl., per pirm. Petrą Bieki. '• s*ėl? t D a U a s T e x a s < « s a v o 

* W i „ nro^a. "DrausraT' iteikė į dukromis Monika ir Kristina iš 
ten sveikina visus savo drau-

£ - M - ^ ° Š k t ' r n ^ T ' W I ranku^barSdnant į į tabarnaku 
Manja T a m i a k C h i c a g o ffl., p a b a i š k i n ę s k l a u s ė : J* Tu 
Josephme Dziubmskas, ^lou- m a n Q ?M T ė v a $ G r i g a . 
cester, Mass. Širdingai deko-: j * £ b u v o b a ž n y č i o j e . 
jame. 

x Solistės Dana Stankaitytė 
ir Genovaitė Mažeikienė Švč. M-
Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar
ąuette Parke, gruodžio 24 d. per 
Bernelių Mišias, naktį 12 vai. ir 

yzą užsilipusį ant altoriaus ir švelniai dengiasi sniege.pūkeliai* 
/** , v „ \ . . . , . . , . . 1 Zuikių pėdsakai, paukštelių 

a 

Pasislėpė už altoriaus ir atsakė 
Aloyzui: „Taip, mano mažas vai
keli, aš čia. O ko tu nuo ma
nęs nori?" Tada Aloyzas ėmė 
prašyti, kad tėvelis gautų dar
bo, negertų, nemuštų mamytės ir 

tėvo 

švenčių proga, "Draugai"' įteikė 
40 dol. auką ir palinkėjo visam 1 . 
st.K,,; io4rv,i»,m, v*,,-;,,-;,, iQoi srus. bičiulius ir pažįstamus su 
stabui laimingų rsaujųjų 19811 | . . *\7' . . , . 1 u«w>^»^ ~——, e 
Metų. N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e u ž ; S v

j 5 m i S J ^ f 6 5 5 - Kalėdų dieną 10:30 vai. atliks I Stepuko, kad neužmirštų 
o„v„ ;*• K » V A » ~ « . «" džiaugsmo Naujuose Metuo- ; 7_" - T T - . . ((TV T, . ,• - J 
auką ir Lnkejunus. . ^ ^ J į j į atnrlaLškių. s u * " B B 1 Į ""_ ^ e s m « . . ? T I ?ngal.aus, kad mama^K 

x Dr. Romualdas ir Milda Po- , skiria auką lietuviškai spaudai. 
vilaičiai sveikina visus gimines, Į 
draugus ir pacientus š v . Kalėdų i x s t a s ė Pautieraenė, Cicero, 

su choru Čiurlionio giesmę 'Tie-1 Grigaliaus, kad mama neverktų. 
menys", Adams "šv . Nakt is" ir j Prisipažino, kad jis Dievulį la

bai myli. Tuomet balsas iš už 
altoriaus Aloyzui atsakė: „Bran
gus vaikeli, eik namo ir pasa-

Gruberio "Tyli nakt is" 

X Vidmantas 

menas 
Nuvingiuoja baltaisiais takeliais, 
Namuose stovi eglaitė žalioji 
Šiaudinukais baltais pasipuošus-
Sklinda kvapas žavių 

skanumynų, — 
Kūčių stalą mama jau paruošus. 
Varpai skamba bažnyčioj 

džiaugsmingai: 
Štai Kalėdos pas mus vėl atėįo. 
Linkiu taikos, ramybės pasauly. 
Užgimimo dienoj Atpirkėjo! 

Ramoną Steponavičiūtė, 

II 1. Kavarskas, 2. Alytus, 3. 
Tytuvėnai, 4. Šiauliai, 5. Taura
gė, 6. Dotnuva, 7. Trakai, 8. Ra-

c ""«"• ien, Kūnus a u o i ^ u i c u j»— 
Vytautas, spausdinami įvairiuose vokie

čių laikraščiuose, ypač "Deu 

LKB Kronika" 
spaudoje 

Vakarų Vokietijoje pasta
ruoju laiku vis dažniau pasi
rodo informacinių straipsnių 
apie Lietuvą, ypač apie Lietu
vos Bažnyčios sunkią dabar
tinę padėtį. Viena uolesniųjų 
Lietuvos reikalų gynėjų Vaka
rų Vokietijos spaudoje yra 
katalikų žinių agentūros ko
respondentė Diethilda Tref-
fert, kurios straipsniai yra 

Lietu-

Kapšys, Dow-
už kalėdines ir Naujų Metų proga. Vietoj ka- HL, sveikina visus gimines ir Į n e r s G rove , DL, už kalėdines i ? ~ 

lėdinių atviručių siunčia auką draugus su sv. Kalėdomis ir j k o r t e i e s atsiuntė 20 dol auką I k y k t e v U 1 ' k a d ] l s M a n e m y 

Skautų fondui. (pr.) Naujais 1981 metais, linkėda- j N u o s i r d u s a ^ ū i t u ' ° a š b u s i u v l s u o ™ e t J° &' 
mi visokeriopos Dievo palaimos. \ \ "ausiu draugu". Padėkojęs Die-

T a proga prisimindama savo x Už a. a. P i j ^ Stončių, 21 m. I vuliui, nulipo nuo ^altoriaus ir 
vyro dail. Juozo Pautieniaus mirties atminimui, šv. Mišios skubiai bėgo prie bažnyčios durų 
dviejų metų nuo jo mirties su- I b u s a tnašaujamos g v . Kalėdų 

HL Gediminas. 

IV. Žiūrėkite brėžinėlį. 
viškai bus dešimt. 

TEN 
V. Teisingi yra trys atsakymai: 

. . _ 1 « " ^ ~ " - ~—«-- - : i Aro, Aldžio ir Jono. Visi kiti sa-
K Donelaiao lit. m-los mokine Į 

„Pirmieji Žingsniai . \ ^ ' 

x Ateitininku Namai, Archer 
Ave. (Rd. 171) ir 127th St., Le
mont, 111., šiais metais ruošia 
iškilmingą Naujųjų Metų sutiki
mo balių. Norintieji jame da
lyvauti, praneškite iki gruodžio 
26 d., telefonu 25T-7388 arba 
257-6735. Norintieji tap t i Atei
tininkų Namų nariais ir įnešę 
200 dol. gauna du bilietus j su
tikimą veltui. (pr.)-

X Je i SKDLANDZTC tau t ik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
_ INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t . Užsakymus siun
čiame paštu be t kur Amerikoje. 
2913 West 6Srd St , Chicago, m . 
60629. Tel. 436-4387. (sk.) 

MŪSŲ KALBA 
Lietuvių kalbą yra labai svar

bu mokėti. Kai mokame savo tau
tos kalbą, mes tikrai galime sa-

kaktį. skiria 25 dol. "Draugui 
auką. 

x Už a a. mok. Uršulės Kon
cevičienės sielą, trejų metų su
kakčiai paminėti, 1980 m. gruo
džio 30 d.. 9 vai. Queen of Peace 
bažnyčioje, New Port Richey, 
Florida, bus atlaikytos gedulin
gos šv. Mišios. Prašome pasi
melsti, (pr.) . 

X Dar yra vietq Naujųjų Me
tų sutikime, ruošiamame Lietu
vių Tautiniuose Namuose. Gros 
Bicbnevičiaus orkestras, vaka
rienė ir gėrimai. Vietas rezer
vuoti ir inf ormuotis tel. 778-7707 
arba 927-0085 iki gruodžio 26 d. 

(pr.). 

dieną, 11 vai. ry to T. Jėzuitų ko
plyčioje, šv . Mišių metu gros 
smuiku p. Matiukas. 

Stončiu šeima 
(pr . ) . 

« SKLUDiai Dego prie ua<.uj^* ~~.>,- 1 t o s ^aluc 
j Cia jį susitiko Stepukas su tjokū- j fcyti, kad esame lietuviai, 
bu. Grįžęs namo Aloyzas pabu-J Mūsų kalba yra labai sena ir 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

ciavęs kelis kartus tėvą tarė: „Tu 
Jį mylėsi, tėveli, ar ne tiesa? Jis 
duos tau darbo, būsime laimin
gi. Eime, tėveli, su manim pas 
Jėzulį ir pasakyk, kad Jį mylėsi". 
Tėvas su Aloyzu nuėjo į bažny
čią, čia Dievo malonė palietė jo 
širdį. 

Atėjo Kalėdos. Visa Stepuko šei 
ma klūpojo prie Betliejaus pra-
kartėlės. Jėzus taip pat gimė 
tvartelyje, kaip neturtingiausias 

_ A . a . Balys MScatti mirė 
Putnamo ligoninėje gruodžio 22 
d. Laidojamas iš Nekalto Prasi
dėjimo Marijos seserų vienuoly-1 ^ į į ' į ^ J U o atmestas. D a 
no koplyčios vienuolyne kapi- b a f p a s a u l i 0 Išganytojas ir 
pėse. gruodžio 24 d. Nuliūdime - / -
liko jo duktė ses. Ona Mikai 
laite. 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais noo 10 v. r. fld 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 6 3 ; , 0 . ' • .- - - , - . , <w, , , 
« r£Z<,n m T*I -77ft <MJ» 1 3 1R- SP*1™^ TV tik 290 dol. 

w o w ST St Tel 376-1998 

X Labai žemų kainų pas Gra-
dinską pavyzdys: 350 dol. vertės 

Parduodami i r taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates* 950 Lake 
St, Oak Park, Iū. Atdara t ik 
pirmad.. ketvirtad, ir šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-

2512 W. 47 S t Tel. 376-1998. 
( s k ) . 

X Antras Kaimas pagal sa
vo senas tradicijas ir šiemet nie
kam šventinių pasveikinimų ne-
siuntinės ir niekam neaukos. Ta
čiau pasveikinimus ir aukas iš 
savo gerbėjų priiminės su dėkin-

I gumų. (Pr-) 

HOIX)S duodamo, mažai . m J * Akiniai «untirmn \ Uetn-
.eainiai. įmokėjimai. ;r priei-j vą. Kreipkite. 1 V. K a r o a a i t ę -
L m a i . n u o f a n c i . i . . Kreipkite, j ;Optical Studio. M * | W . I * 
Mutual Federal Saving.. 2212 i thuanian Plaza Ct. «69th St.) 
Wert O r m a k Road - Telef. Chicago. UI. 6062P Telef. — 
v , , 7ii~ f ak.) 718-6166. f*k.) 
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Advokatas 
6IMTARAS P, 6EPtNAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r . iki 6 v. • 
Seitad. nuo 9 • . r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
T.L 776-5162 arba 776-5161 

2649 W. 6S Street 
ChkatĮro, HL 60629 

MIIIIIItlIlimilllllllllllUlIUtMIlIHIlIlIlII 

Adv»kafat JONAS GlBAiTlS 
6247 So. Kedzie Avena* 

TsL — 776-8700 
Chicago, Illinois tK)629 

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

prietelis. 
Kūdikėlis Jėzus išklausė mal 

dų. Tėvas gavo darbą. Nusipir
ko gražius namus. Nebegėrė, bu
vo mielas ir geras visiems. Abu 
vaikus leido į mokslą. Jie tapo 
kunigais — misionieriais. Aloy
zas mirė kankinio mirtimi Japo
nijoje, o Steponas liko Londone. 
Daug gerų ir didelių darbų atli
kęs mirė. Jokūbas gavo didelį pa
likimą, įsteigė vargšų prieglau
dą ir visus neturtingus globojo. 
Taip Dievulis atsilygino visiems, 
kurie Jam buvo geri. 

LIETUVIŠKI KŪGIU 
PAPROČIAI 

Kūčių diena būdavo pusiau 
Šventa diena. Vakare visa šei
ma sėsdavo prie stalo Kūčių va
karienei. Pasimeldę, laužydavo 

I „Dievo pyragą", linkėdami vieni 
i kitiems laimės. Vakarienė buda-

graži. Aš esu labai laimingas, 
kad ją moku. Jos žinojimas man 
labai padeda vokiečių ir anglų 
kalbos klasėse. 

Kai užaugsiu, aš išmokysiu 
savo vaikus lietuvių kalbos, kad 
Lietuva gyventų per visus am
žius. 

Paulius Gražulis, 
Dariaus Girėno lit.m-los 6 sk. 

mokinė, „Lituanika". 
„Žiburio Spinduliai". 

MIELA PONIA VISAŽLNIENE, 
Ar negalėtumėte paprašyti 

Kristiną, kad tiek nekikentų. 
Nelaimingi Aštuntokai 

MIELI NELAIMINGIEJI 
Deja, tik gydytojas gali Kristi

nos kikenimą suvaldyti. Ji, kaip 
ir Marius, turi keistą ir retą aler
giją gramatikos taisyklėms. Ta 
alergija verčia žmogų kikenti rim
čiausiose ir visai nejuokingose 
aplinkybėse. 

Visažinienė 
Bostono lit. m-los 

laikraštėlis „Švilpukas". 
DAUGIAU KOJŲ 

—Kiek metų tavo broliukui? 
— Vieneri. 

—Mes turime šuniuką, taip 
pat vienerių metų, bet jis daug 
geriau bėgioja negu tavo broliu
kas, 

— Be abejo. Juk jis turi ketu
rias kojas. 

GALVOSŪKIAI Nr. 13 

I 
(Šiūrėkite kryžiažodį). Že

myn: 1. Baltas skystis. 2. Žy
gis į gamtą. 3. Televizijai rei
kalinga. 4. Mėnuo. Skersai: 1. 
Lėktuvo valdytojas 5. Paukštis. 

(5 taškai). 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
0 
0 

<£> 
(Žiūrėkite brėžinėlį). Saldai

nių dėžutė yra padalyta į 16 sky
rių. Kiekviename iš jų yra po vie
ną saldainį. Išimkite iš tos dė
žutės 6 saldainius taip, kad kiek
vienoje išilginėje ir skersinėje ei
lėje pasiliktų porinis skaičius sa! 
dainių. 

(5 taškai). 

m 
Kostas, Vidas, Jonas ir Aras 

lenktyniavo dėl geriausio gry-

tsche Tagespost" skiltyse. 
J Viename savo straipsnyje Tref-

fert labai gražiai ir jaudinan
čiai atsiliepia apie "Lietuvos 
Katal ikų Bažnyč ios Kro
niką", iškeldama labai svar
bų "Kronikos" vaidmenį lie
tuvių t a u t o s kovoje už 
žmogaus teises ir už religinę 
laisvę. "Atrodo, rašo vokietė 
žurnalistė, kad visas lietuvių 
katalikų naujasis rezistenci
nis sąjūdis dabar spiečiasi 
aplink Kronikos leidėjus. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika, y r a ta r tum vėliavnešys, 
vedantis kovojančias tikin
čiųjų mases , ir kartu yra tau
rė, kurion suteka žinios apie 
Lietuvos Bažnyčios ir jos 
tikinčiųjų teisių bei laisvių 
varžymą. Reikia tik stebėtis, iš 
kur Lietuvoje atsiranda tiek 
dvasios s t ipruol ių, kur ie , 
rizikuodami savo asmenine 
laisve ir labai sunkiomis sąly
gomis su pasiryžimu toliau lei
džia Kroniką, ją platina, per
siunčia į užsienį. Leidėjai 
kovoja už tai , ką užtikrina pa
ti sovietinė Konstitucija, bū
tent, religinę laisvę." Prisi
minusi, kad "Kronika" j au 
eina aštuntuosius metus, žur
nalistė pažymi, jog šiuo lei
diniu gali didžiuotis ne tik Lie
tuvos katalikai, bet ir visi 
Vakarų krikščionys, kuriems 
rūpi persekiojamų tikinčiųjų 
likimas, kuriems rūpi, kad vi
same pasaulyje būtų pilnai 
užtikrinta religinė laisvė, kuri 
yra viena pagrindinių žmo
gaus laisvių. 

Pažvelkite į saulę. Ji vi
siems šviečia, visus šildo, 
nelaukdama prašymo ir padė
kos. Taip p a t ir jūs nelaukite 
maldavimo ir pagyrimo, bet 
padėkite žmonėms gera valia 
— ir būsite mylimi, kaip saulė. 

Epiktetas 




